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Forord

Produksjonen av olje og gass har antatt dimensjoner som medfører at Norge er blitt en stor
aktør i et marked av strategisk betydning, ikke minst for Vest-Europa.
Europa-programmet tok initiativ til en studie rundt denne problemstillingen senhøsten 1996.
Prosjektrapporten "Strategi - Sikkerhetspolitikk og Energiproduksjon" ble utgitt i november
1998.1 studien ble det bla. fokusert på de strategiske og sikkerhetspolitiske problemstillinger
i relasjon til Norge, som konsekvens av olje- og gassproduksjonen.
Prosjektet "Norge i energiens geopolitikk", etablert i 1999, er en videreføring og utvidelse av
nevnte prosjekt. Målsettingen for dette prosjektet er å belyse og vurdere de geostrategiske,
geopolitiske, geoøkonomiske og makthierarkiseringsprossesser som energiproduksjon,
konsum, transport- og distribusjon avstedkommer i det internasjonale samfunn, med mulige
implikasjoner for Norge.
Norge er den nest største eksportører av olje i verden etter Saudi-Arabia og den nest største
eksportør av gass etter Russland på det euroasiatiske kontinent. Energiproduksjonens
betydning for landets økonomi direkte og indirekte er økende. Omverdenens vurdering av
Norge, som økonomisk, politisk og diplomatisk aktør preges i økende grad av rollen som
energiprodusent. I denne sammenheng er analyse av situasjonen og definering av helhetlige
strategier av vital betydning for vår evne til å ivareta våre nasjonale interesser. Vår rolle som
energiprodusent har således konsekvenser for landets diplomati herunder også vår
sikkerhets- og forsvarspolitikk.
Prosjektrapporten "Norge i energiens geopolitikk" må sees i sammenheng med delrapporten
om "Norge som storeksportør av gass", av Ole Gunnar Austvik. I denne rapporten er norske
interesser og potensielle utfordringer analysert, med fokus på gassproblematikken.
Det Kgl Forsvarsdepartement, Forsvarets Overkommando/Sjøforsvarsstaben og Norsk
Hydro ASA har bidratt med finansiell støtte. Europa-programmet takker bidragsyterne som
har gitt mulighet for å gjennomføre dette arbeidet.
Bidragsyterne til prosjektrapporten "Norge i energiens geopolitikk" er Ole Gunnar Austvik,
Trond Johannessen, Bjørnar Kibsgaard, Tore Nyhamar, Nils Petter Tanderø og Torvild
Aakvaag.
Forskere og konsulenter ved Europa-programmet, spesielt Torvild Aakvaag har bidratt med
råd, analyser og vurderinger under utarbeidelse av rapporten. Siw Anett Enerud har bidratt
med klargjøring av manuskript for trykking og produksjon. Alle takkes for viktige bidrag i
prosessen. Det rettes også en takk til Center for Strategic & International Studies/Energy and
National Security, Washington, for råd og analyser.

Oslo, november 2000.

Bjørnar Kibsgaard
Prosjektleder





13

Sammendrag

Innledning
Dette sammendraget vil gi den travle leser et kort oversikt over de problemstillinger som er
drøftet i prosjektrapporten. Det overordnete mål for dette arbeidet er å kartlegge hvordan
vår produksjon av olje og gass påvirker vår strategiske, sikkerhets- og utenrikspolitiske
stilling og hvilke nasjonale interesser som må ivaretas.

Bjørnar Kibsgaard har i del I gitt en redegjørelse for prosjektet "Norge i energiens
geopolitikk". Det tar sikte på å belyse viktige deler av den globale energisituasjon og å
beskrive Norges rolle i denne forbindelse. En har derfor søkt å beskrive og analysere de
geostrategiske, geopolitiske, geoøkonomiske og makthierarkiseringsprosesser som
energiproduksjonen , konsum, transport og distribusjon avstedkommer, med mulige
implikasjoner for Norge og norsk strategi1 . Norsk energiproduksjon representerer en ny
utfordring for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk fordi vi på dette området må handle
uten å kunne søke ly i å være et lite land. Tvert imot har norsk politikk store virkninger på
omverdenen. En annen utfordring er at utformingen av denne politikken må skje i en
situasjon hvor Norges tradisjonelle allierte og de største forbrukerne av olje og gass er de
samme.

Torvild Aakvaag har i del II beskrevet de overordnede faktorene som er bestemmende for
oljens geopolitikk. Økonomiske og strategiske forhold , samt investeringer er faktorer som er
drivkreftene bak aktørene i deres bestrebelser på å sikre energiforsyningene. Statene spiller
en sentral rolle i geopolitikken omkring olje på grunn av oljens betydning sikkerhetspolitisk
og økonomisk. Seiv om de på sett og vis fastlegger de ytre rammebetingelser, er det
markedet som innen disse rammer styrer produksjonen. Det er også markedet som i
hovedsak styrer investeringsnivået som igjen blir avgjørende for det fremtidige
produksjonsnivå og derved også på prisutviklingen. Politiske begivenheter kan også gripe
inn. Et statskupp i eller krig mellom oljeproduserende land eller militær intervensjon fra et
forbrukerland f.eks. Kina eller USA for å sikre egne forsyninger, f eks. i tilfelle sperring av
Hormuz-stredet, vil medføre forstyrrelser i markedet. Men når tingene er falt på plass etter
en krise av denne karakter vil de fundamental forhold mellom produksjon, investeringer og
priser igjen få anvendelse.

Ole Gunnar Austvik har i del 111 drøftet energi i morgendagens verden. Seiv om bruken av
energi effektiviseres forventes det at i takt med at stadig større deler av verden
industrialiseres, så vil energiforbruket øke enda raskere i årene fremover enn det har gjort til
nå. I dag er forbruket av energi om lag 8000 millioner tonn oljeekvivalenter (mtoe) årlig. Skal
forbruksveksten fortsette som antatt vil dette tallet komme opp i 12-13.000 mtoe i 2020.
Trendforlenges forbruksveksten videre vil det nå 20-30.000 mtoe i 2050 og 40-60.000 mtoe om
hundre år. Hovedveksten i etterspørselen forventes å skje i (tidligere) utviklingsland i Asia
og Latin-Amerika, senere kanskje også i Afrika. Ca. 2 milliarder mennesker i disse landene er
i dag uten elektrisk strøm og utenfor det vi regner som vanlig økonomisk aktivitet. Seiv om
det er betydelige forskjeller mellom land og regioner i hvordan de bruker energi og hvilke
energibærere de har basert seg på, vil de fossile brenslene forbli tyngdepunktet i verdens
energiforsyning i de nærmeste tiårene. Både olje og kullforbruket må øke og i særdeleshet
bruken av gass.

Denne studien er en videreføring av det arbeidet som er presentert gjennom prosjektrapporten "Strategi
- Sikkerhetspolitikk og Energiproduksjon", utgitt av Europa-programmet i november 1998.

i
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Bruken av de fossile brenslene vil reise betydelige økologiske og miljømessige utfordringer.
For at vi skal oppleve en miljømessige bærekraftig økonomisk vekst må teknologien i bruk
av brenslene bedres. Etter hvert som først olje og dernest gass får redusert betydning blir det
særlig viktig å utvikle effektive og miljømessig akseptable teknologier for bruk av kull. Med
knapphet på fossile brensler og de miljømessige problemene de fører med seg synes det
rimelig å anta at kjernekraften etter hvert kan få en renessanse. Seiv om de fossile brenslene
er endelige i geologisk forstand er de dermed ikke nødvendigvis det i økonomisk forstand.
Dersom nye reserver finnes vil det være av betydning at det skjer i andre områder enn der
de konsentreres i dag, som i Kina, Australia, Afrika eller Sør-Amerika. Oljesand i Canada
finnes eksempelvis i betydelige mengder.2 Det er også gigantiske tungoljefelter i Orinoco
området i Venezuela.3 Reservene i disse områdene er langt større en verdens samlede
oljereserver. Spørsmålet er om når teknologien blir så rimelig og/eller at prisene blir så høye
at det blir lønnsomt å utvinne dem i et slik omfang at det vil være vesentlig for verdens
samlede oljetilbud

Tore Nyhamar har i del IV foretatt en analyse av Norges nasjonale interesser med vekt på
våre interesser som energiprodusent. I dagens verden i global økonomisk endring og
oppblussing av nasjonalisme som drivkraft for etniske konflikter, er det viktig at norske
politiske ledere handler på grunnlag av en riktig oppfatning av våre nasjonale interesser. To
endringer i omgivelsene for norske utenrikspolitiske handlingsvalg etter Den kalde krigen
har fått mye oppmerksomhet: Økonomisk globalisering innad i det rike og stabile sentrum;
og økning i etniske borgerkriger i den fattige og ustabile periferien. I tillegg til å slippe
globalisering og borgerkriger til toppen av den internasjonale dagsorden, hadde
avslutningen av Den kalde krigen også den direkte, meget følbare konsekvensen at den
eliminerte den sovjetiske sikkerhetstrusselen mot Norge.

Nasjonale interesser er ikke bare hva den sittende regjering sier at de er eller et minste felles
multiplum av den løpende offentlige utenrikspolitiske debatten. Begrepet nasjonale
interesser kan være fruktbart seiv om innholdet ikke alltid er oppe i dagen. Kjernen i
nasjonale interesser vil først vise seg hvis en trussel mot vitale nasjonale interesser skulle
dukke opp. Da vil beslutningstakerne bli tvunget til å ta stilling til hva som skal gjøres for å
sikre dem. Den andre siden av saken er dramatiske begivenheter kan lede en til å tro at ens
nasjonale interesser står på spill når de faktisk ikke er det. Dette er et problem for stormakter
som småstaten Norge stor sett ikke har.

På kort sikt er det et problem at EU tilstreber å opptre i fellesskap i NATO og samvirke med
amerikanerne, fordi det reduserer norske muligheter for innflytelse. På litt lengre sikt - etter
2003 - kan EU, ønske å låne NATO-styrker for ESDP-oppdrag. Hvis USA ikke vil delta, kan
Norge bli tvunget til et übehagelig valg. En langsiktig utvikling i retning av at EU øker sin

2 Stadig mer av Canadas oljeproduksjon vil i årene fremover komme fra tungolje og oljesand. Oljesand er
en blanding av sand, vann og leirjord som er omgitt av asfalt. Oljesanden prosesseres ved at asfalten
separeres ut fra de andre elementene for så å oppgraderes til "syntetisk råolje". Av Canadas
oljeproduksjon utgjør nå 600.000 fat/dag syntetisk råolje. Selve operasjonskostnadene anslås til å dreie
seg om ca. 8 $/fat. Investeringer på omkring 180 milliarder norske kroner over de neste årene forventes
å bringe produksjonen opp til ca. 1,8 mf/d i 2010. De største oljesandfeltene ligger nord i provinsen
Alberta, men det er også reservoarer i Canadas arktiske områder (EIA, 2000). Reservene i Alberta antas å
omfatte 175 milliarder fat. Til sammenligning er Saudi-Arabias påviste reserver anslått til 263 milliarder
fat. Det vises til:hrtp://nml.nrcan.gc.ca/es/msd/cic/dialog/OILWELLS/Record-10970767140818.html
Orinoco-feltet er hele 400km*60 km stort og anslås å inneholde 1.2 billioner fat 9° API tung olje (EIA,
2000). Dette er langt mer enn verdens samlede oljereserver i dag på rundt 1 milliard fat (BPAMOCO,
2000). Det arbeides med å oppgradere den oljen til 20-30° API "syntetisk råolje" der blant annet også
Statoil er engasjert (Brent råolje er en lett olje på 34° API).

3
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sikkerhets- og forsvarspolitiske integrasjon kan svekke amerikanske interesser for Europa.
Dette vil skade norske interesser på to mater. For det første fordi beslutningsmyndigheten
flyttes fra en organisasjon hvor Norge er fullverdig medlem til en hvor vi ikke er medlem.
For det andre, fordi USA er den aktøren som har de fleste interesser i norsk områder. Norge
mangler naturlige sikkerhetspolitiske allierte i Europa. Hvis EU skulle overta ansvaret også
for forsvaret av medlemsstatene, vil norske interesser bli svekket uansett hvordan Norges
adgang til EUs beslutningsarenaer er ordnet. Siden EUs utenriks- og forsvarspolitiske
integrasjon er mer politisk enn militært motivert, og EU ikke har noen overgripende militær
trussel, er den mest sannsynlige utviklingen at den kollektive sikkerhetsgarantien tones ned.
Denne institusjonelle svekkelsen av kollektiv sikkerhet er ikke i norsk interesse, fordi Norge
har sikkerhetsproblemer hvor alliert støtte er nødvendig og kanskje ikke direkte
sammenfallende med egeninteressene til tunge europeiske aktører. Når NATO først
eksisterer, kan den også bli brukt til å fremme andre norske interesser. Forvitrer NATO må
norsk sikkerhetspolitikk tenkes om fra grunnen. Forvitrer andre internasjonale
organisasjoner, har det relativt små konsekvenser for norsk utenrikspolitikk.

Et lands interesser kan imidlertid ikke vurderes isolert fra omverdenen. Interesser blir til i et

samspill med andre aktorer. Konkret er norsk energiproduksjon strategisk betydning for i
hvert fall Tyskland, Frankrike og Belgia. Uten import av norsk energi, går samfunnene i
disse landene i stå. Denne virkningen av norsk energiproduksjon på sentrale aktører i våre
nærområder har avgjørende betydning for hvordan interesser knyttet til energiproduksjonen
må oppfattes av norske beslutningstagere. Mottagerlandenes strategiske avhengighet av
norske energileveranser gjør opprettholdelse av norsk energieksport til en vital norsk
sikkerhetspolitisk interesse. Hvis norske energileveranser har vital betydning for
mottagerlandene, har energileveransene også vital betydning for Norge. Den første følgen
hvis ikke energiproduksjonen er forsvarlig sikret - dvs at den ikke er det svakeste leddet i
mottagerlandenes energiforsyning - er at dette kan gi muligheter for terrorist- og
sabotasjehandlinger rettet mot installasjoner på norsk territorium. Sårbarheten til
installasjonene i Nordsjøen er tilstrekkelig grunn til å utelukke at mottagere av norsk energi
vil forsøke å sikre seg norsk energiproduksjon ved unilaterale aksjoner. Men hvis norsk
energiproduksjon ikke er forsvarlig og troverdig sikret av Norge, kan dette lett føre til at
Norge mister styringen over fellesaksjoner i norske farvann. Indirekte kan Norge blir påført
en politikk som avviker fra det vi ønsker hvis vi mangler tilstrekkelig militær evne til å
bevare lederskapet ved felles operasjoner i norske farvann for å sikre norske
energiinstallasjoner. Det er en vital norsk nasjonal interesse både å unngå å bli utsatt for press
ved terrorangrep og å unngå at kemmede makter dominerer aksjoner på norsk territorium.

Norges rolle som energiprodusent har endret våre nasjonale interesser. Petroleumssektoren
har blitt så viktig at den gir norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk nye utfordringer. I denne
rapporten analyseres det hvordan disse utfordringene best kan håndteres. Men følgende
hovedkonklusjon trenger seg på:

Norsk energiproduksjon har blitt så viktig at den må være med å styre norsk utenriks
og sikkerhetspolitikk.
De nye utfordringene må norske myndigheter seiv finne et svar på. Nye tiltåkene må
ikke skade forholdet til våre NATO allierte.

De fire viktigste nye utfordringene i forhold til energiproduksjonen er:
• Å hindre at norsk sikkerhet trues som en følge av at land som Frankrike, Tyskland og

Belgia er avhengig av norsk gass for sin sikkerhet.
• Åfå til en utvikling av rammebetingelsene for det europeiske gassmarkedet som sikrer

prisen på norsk gass og ivaretar hensynet til videre feltutbygging.
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Å utvikle forholdet til OPEC.

Å fokusere mer på energirike områder som Midtøsten og Kaukausus. Oppmerksomhet,
ressurser og kompetanse er knappe faktorer i norsk utenrikspolitikk. Ressursene må
konsentreres på regioner som påvirker Norge.

Trond Johannessen har i del V foretatt en analyse av den regionale utviklingen relatert til
energiproduksjon og behov. Med den ekstremt skjeve fordelingen av oljereservene er det
uunngåelig at det oppstår geopolitiske spenninger mellom eksport- og importland, et
forhold som aksentueres ved at vi blant importlandene også finner noen av de største
konsumentene av olje. Det er i skjæringspunktet mellom eksport- og importland at vi finner
noen av de viktigste økonomiske virkningene av den skjeve fordelingen. Dette har gitt
opphav til organisasjonsformer som følger eksport- og importmønstre, med det formål å
påvirke pris og inntektsstrømmer. Globaliseringen og den spesielle geografiske fordelingen
av oljeressursene bidrar også til å trekke stormaktene inn i spillet om olje. Sårbarhet på
grunn av stor importavhengighet reiser ikke bare spørsmålet om å sikre egen tilgang på olje,
men gjør det også til et strategisk mål å nekte andre adgang til den samme ressursen. Når
Midtøsten har 65% av oljereservene men bare knapt 30% av produksjonen er det ikke
tilfeldig, men resultat av et komplisert globalt samspill, der geopolitiske krefter og
økonomiske interesser setter agendaen.

Arenaen for spillet er globalt og har, bestemte karakteristika, hvorav de viktigste er at oljen
bare finnes i en begrenset mengde og at naturens luner har fordelt den nokså tilfeldig på de
ulike regioner. På den andre siden eksisterer et samfunnsmessig system som definerer oljen
primært som en vare, det vil si et produkt med nærmere bestemte fysiske/kjemiske og
økonomiske egenskaper. Begge deler får i visse sammenhenger strategiske dimensjoner som
fremtvinger målsettinger og handlinger hos de impliserte aktørene på tvers av markedet.
Men i utgangspunktet har den økonomiske utviklingen ført til at det nå produseres og
konsumeres ca. 75 millioner fat per dag, samtidig som den skjeve regionale fordelingen av
ressurser og forbruk har ført til en omfattende handel med olje. Denne handelen motsvares
av enorme inntektsstrømmer mellom regionene og påvirker de økonomiske
utviklingsmulighetene. Handelen konstituerer på denne måten et skille mellom eksport- og
importland som gir grunnlag for ulike interesser og organisasjonsmønstre. Disse strømmene
påvirkes igjen av forholdet mellom kvantum og pris og siden en vesentlig del av de globale
oljereservene er konsentrert hos noen få stater har disse ikke bare muligheten men søker
aktivt å regulere prisene til sin fordel.

Sikkerhetspolitisk berøres Norge både direkte og indirekte av utviklingen i Gulfen 4 . Det
viktigste er at globaliseringen har gjort Norge svært sårbar for en endring i oljeprisen. Den
sammenhengen som formidles av et globalisert oljemarked består på den ene siden av at
norsk økonomi, som verdens tredje største oljeeksportør, påvirkes negativt av en lav oljepris.
Denne situasjonen er først og fremst et resultat av norsk oljepolitikk, som har tillått et stort
utvinningstempo på norsk sokkel. På den andre siden får andre regioner, med en stor reell
eller potensiell markedsandel og dermed en tilsvarende evne til å påvirke oljeprisen,

Det er tidligere vist til at norske investeringer i regionen i løpet av relativt kort tid kan få et omfang som
berører norske nasjonale interesser. I Aftenposten for 5. juli 2000 kunne man lese følgende: "Statoil
regner med å investere over 50 milliarder kroner i og omkring Det Kaspiske hav de kommende 10 årene,
gitt at utviklingen går som statsoljeselskapet håper." Det er også tenkelig med anslag mot norske
installasjoner i Nordsjøen for å ramme land som er avhengig av olje- eller gassleveranser fra Norge,
dersom disse er involvert i en eventuell konflikt i Midtøsten eller Sentral Asia. Viser til behandlingen av

slike muligheter i Europa-programmets tidligere energirapport: Strategi - Sikkerhetspolitikk og
Energiproduksjon, Europa-programmet 1998.

4
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indirekte sikkerhetspolitisk betydning for Norge. Både Den Kaspiske regionen og i
særdeleshet Gulfen har nå fått et slikt forhold til Norge.

Det globale markedet for olje og Norges status som en betydelig energileverandør har skapt
en ny arena for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, der vår avhengighet av utviklingen i
andre regioner har fått strategiske dimensjoner. Politisk usikkerhet i flere viktige
petroleumsrike regioner, som Gulfen, Russland og Den Kaspiske regionen kan påvirke
oljeprisen og norsk økonomi i betydelig grad. På den annen side vil en rekke
importavhengige land og regioner, både de som er direkte avhengige av
petroleumsprodukter fra norsk sokkel (gass) og de som generelt er opptatt av å sikre størst
mulig tilbud av olje i et stramt marked, forvente at Norge opprettholder en høy og stabil
produksjon for å holde prisen nede.

Ole Gunnar Austvik har i del VI gitt en oversikt over den globale energisituasjonen og
utviklingstendenser fram til 2020. Kjernekraften representerer i dag om lag 8% av
energibruken. Det gir en andel på snaut 90% til de fossile brenslene, der olje i dag
representerer om lag 40% av totalen og gass og kull 25% hver. Tar vi inn fornybare
energiressurser som biomasse, vind- og bølgekraftverk modifiseres disse andelene noe.

All moderne samfunnsutvikling er nå avhengig av bruk av de fossile brenslene: De første
tiårene etter krigen var det spesielt forbruket av olje som vokste. Etter oljekrisene i 1973/74
og 1979/80 har oljebruken flatet ut, men er i dag igjen i vekst. Kullforbruket har vokst jevnt
fram til 1990-tallet, mens det nå synes å ha stabilisert seg. Den raskest voksende
energibæreren de siste to tiårene har vært naturgass. Veksten har vært global, men spesielt
markant har den vært i Europa og Asia. I Nord-Amerika og Russland er gassmarkedene
eldre, men også der har veksten vært sterk. Særlig er det nå bruk av gass til produksjon av
elektrisitet som er i sterk vekst.

Skal en legge til grunn dagens kunnskap om oljeressursene beliggenhet og tilgjengelighet,
kan vi observere at nær 2/3 av verdens kjente oljereserver befinner seg i fem land ved Den
arabiske gulf; Saudi-Arabia (25%), De forente arabiske emirater (10%), Kuwait (9%), Iran
(9%) og Irak (10%). Av andre områder som kan tilby noen vesentlige mengder ny olje er det i
dag bare området rundt Det Kaspiske hav som har slik potensiale. Anslag for
produksjonsveksten i dette området varierer med 4-8 mill fat/dag over en 10-15 års periode.
Det vil også kunne komme mindre mengder ny olje fra en rekke steder i verden, som i sum
kan bidra med et økt tilbud tilsvarende produksjonspotensialet ved Det Kaspiske hav. De
fem Gulf-landene representerer i dag kun rundt 1/4 av verdens oljeproduksjon. På den
annen side står de for rundt halvparten av verdenshandelen med råolje. Den ressursmessige
og situasjon og den sterke forventede etterspørselsveksten de neste par tiårene forventes
således å bli preget av at landene ved Persia-Gulfen øker sin produksjons- og
handelsmessige betydning.

Norge er i dag en av verdens største petroleumseksportører. Norsk oljeeksport har økt kraftig
de siste par tiårene. Mens vi på begynnelsen av 1980-tallet produserte rundt 0,5 millioner fat
pr. dag (mill fat/dag), lå vi i 1999 på 3,1 mill fat/dag. Vårt eget forbruk av råolje er på ca. 0,2
mill fat/dag, slik at nettoeksporten er på 2,9 mill fat/dag. Dette gjorde oss til verdens 7. største
produsent og tredje største eksportør (tabell 6.1). Bare Saudi-Arabia og Russland er større enn
Norge som eksportør og vi har for mange år siden passert kjent oljestormakter i OPEC, som
Iran og Kuwait. Når vi legger til gasseksporten blir vår betydning i petroleumsmarkedene
enda mer tydelig. Etter hvert som Europas største off-shore gassfelt, Troll, har kommet i
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produksjon i andre halvdel av 1990-tallet, vokser norsk gasseksport mye. Produksjonen når om
noen få år opp i 70-80 milliarder standard kubikkmeter.

Vår store markedsandel i oljemarkedet og i enda større grad i det europeiske gassmarkedet
gjør i seg seiv Norge til en betydelig aktør i to av verdens viktigste energimarkeder. I tillegg
ligger vi geografisk og politisk innen den vestlige verden som i hovedsak er en
energiavhengig og -importerende region. Vi må derfor anta å ha også en politisk betydning
for markedsutviklingen utover det rent volummessige. Dette innebærer at våre handlinger
kan influere prisene på olje og gass og påvirke leveringssikkerheten for importlandene.
Konkurrerende selgerland og kjøperlandene har derfor incitament til å søke å påvirke norsk
energi- og utenrikspolitikk, likesom vi har incitament til å påvirke andre selgerlands og
kjøperlandenes politikk. Denne situasjonen åpner muligheten for å styrke vår internasjonale
posisjon, men kan også gjøre oss mer følsomme og sårbare overfor andre land. Også
forsvarspolitikken må ta høyde for den økte økonomiske og strategiske betydning vi har fått
for andre land i den sikkerhetspolitiske trusselvurdering.

Tore Nyhamar har i del VII foretatt en analyse av geopolitikk og geoøkonomi i forhold til
energi og internasjonal makt i et nytt århundre. Under mesteparten av det 20. århundre var
fossil energi av avgjørende betydning for utfallet av tidens store konflikter, og tilgangen til
energi var en viktig kilde til konflikt. Så langt vi kan skue inn i det 21. århundre, et par tiår,
vil olje og gass fortsette å være uunnværlig for militær evne og økonomisk vekst, og følgelig
vil kontrollen over petroleumsressurser også fortsette å være en viktig kilde til konflikt.
Verdens samlede energibehov vil øke med 50%. Sammensetningen av verdens energiforbruk
vil imidlertid forbli omtrent som i dag. Fossilt brennstoff vil stadig stå for mesteparten;
andelen vil faktisk øke fra 86% til 88% av samlet forbruk. Blant de fossile energikildene vil

oljen fortsatt være verdens viktigste energikilde, mens gassen vil få relativt større og kullet
noe mindre betydning.

En viktig trend er at energiprodusenter og energikonsumenter blir stadig mer avhengig av
hverandre. Et økonomisk tilbakeslag i den industrialiserte verden som reduserer behovet for
energi kan føre til ustabilitet i mange av verdens viktigste energieksporterende land. På den
annen side vil en langvarig konjunkturoppgang gi eksportlandene stadig mer makt.
Forbruksmønsteret vil endre seg. Utviklingslandene vil øke sin andel av forbruket av verdens
petroleumsressurser i en slik grad at de i 2020 vil bruke mer olje enn i-landene. Geografisk
sett vil Nord-Amerika og Europa forbruke en mindre andel av verdens petroleumsressurser,
mens Asia, hvor hovedparten av veksten vil finne sted, vil øke sin andel. Land som India og
Kina blir viktige forbrukere av olje frem mot 2020.

Generelt skaper utviklingen på energimarkedet to politiske hovedutfordringer. Den første er
at stadig mer av verdens olje og gass vil komme fra politisk svært ustabile områder. 12020 vil
over halvparten av det beregnede totale forbruket bli levert av land som har høy risiko for
intern uro. Regional eller intern uro i ett land, kan være nok til å skape store problemer for
verdens energiforsyning. Oljemottagernes sjanse til å påvirke utviklingen i land som Saudi-
Arabia eller Iran er på den annen side større hvis de klarer å føre en konsekvent og samlet
politikk.

Den andre utfordringen er den økte konkurransen om å skaffe Asia nok energi. Asias
energiforsyning er det viktigste nye forhold å følge i de to neste tiår. Det kan tenkes to typer
av konflikter knyttet til denne utviklingen. For det første at historiske og politiske
motsetningsforhold mellom asiatiske stater koples til deres økte behov for kontroll over
energitilførselen. De omstridte Spratley-øyene, som ligger i et område i Sør-Kina-havet hvor
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det kan være store petroleumsforekomster, er et åpenbart eksempel. Men India og Kina kan
også begge ønske å få kontroll over petroleumsforekomster i Kaukasus og Sentral-Asia for å
redusere sin avhengighet av olje fra Midtøsten. For det andre at endrede maktforhold
mellom vestlige og asiatiske stater, i første rekke Kina, koples til deres økte behov for
sikkerhet og kontroll over energitilførselen. Kinas økte avhengighet av Midtøsten fører
automatisk landet inn i en ny form for avhengighet av USA , fordi oljen må fraktes over
havområder der USA er den dominerende politiske og militære makt. Videre er USA den
eneste aktør utenfor Midtøsten som har evne til å påvirke forholdene innad i regionen på en
avgjørende måte. Man kan forvente at Kina forsøker å unngå denne avhengigheten. Kina kan
for eksempel forsøke å bygge opp allianser i Midtøsten som utfordrer USA og dets allierte.
Kina kommer til å få større økonomisk og dermed politisk innflytelse, samtidig som den
raske økonomiske veksten som gjør landet stadig viktigere internasjonalt gjør Kina mer
avhengig av olje fra Midtøsten. Generelt er maktforskyvninger mellom verdens ledende
stater farlig.5 Faren er større når nettopp de samme prosesser som endrer maktforholdet også
gir statene interesser som i økende grad er på kollisjonskurs.
De store aktørene som innen de interessekonflikter som kan oppstå er i første rekke EU,
Kina, Russland, og USA. Imidlertid vil regionale stormakter som India og Japan kunne
opptre som aktører alliert med den ene eller annen part blant de store og dominerende
aktørene.

Norge ligger i skjæringspunktet for tre av verdenspolitikkens store aktører, Russland, USA
og EU. Disse tre aktørene, og samspillet mellom dem, bestemmer rammebetingelsene for
norsk utenrikspolitikk. Utviklingen på verdens energimarkeder bestemmer den relative
styrken til disse tre aktørene. For eksempel blir Russland sterkere jo større knapphet det blir
på energi. Videre er det sannsynlig at utfallet av spillet om energi vil være en viktig faktor i
utviklingen av forholdet EU og USA. Om den amerikanske eller europeiske strategien for å
kontrollere energiforsyningen viser seg mest effektiv vil avgjøre om vi får et mer likeverdig
forhold mellom dem eller om amerikanerne vil fortsette å dominere. Utfallet av slike

prosesser påvirker norske myndigheters handlingsrom på en avgjørende måte. Spillet om
verdens energiressurser påvirker dessuten Norge fordi utfallet vil bestemme
markedsforholdene på verdens energimarkeder. Inntektene til den norske stat er avhengig
av politisk stabilitet i Kaukasus eller i Saudi-Arabia. Utviklingen i Russland har de viktigste
direkte følger for Norge. Det er åpenbart at utviklingen i Russland står i et så sterkt gjensidig
påvirkningsforhold til hva som skjer på verdens energimarkeder og utviklingen i Sentral-
Asia og Kaukasus at den knapt kan diskuteres uavhengig av denne. I sum: Spørsmålet er
ikke om norske interesser og handlingsmuligheter blir berørt av utviklingen av verdens
energiforsyning, men hvordan de blir berørt.

Fra norsk side har olje- og gassaktiviteten vært oppfattet som et regulært ressursspørsmål og
produktene som regulær handelsvare. Utlandet på sin side ser imidlertid det betydelige
omfanget av norsk olje- og gassvirksomhet som et spørsmål som også har klare utenriks- og
sikkerhetspolitiske implikasjoner og konsekvenser. Dette betyr at norske offisielle
handlingssett på olje- og gassektoren, av utlandet og spesielt de store kundene blir betraktet
som et spørsmål av utenriks- og sikkerhetspolitisk karakter. Dette gjelder uansett norske
myndigheters egne motiver eller begrunnelse for sitt valgte handlingsmønster. Derfor må
våre myndigheter i forbindelse med beslutninger som tas fra norsk side i olje- og
gassektoren, gjøre dette i en form og med et innhold som innebærer en klar erkjennelse av at
utlandet betrakter slike avgjørelser i dette perspektiv og trekker sine konklusjoner av det
norske handlingsmønsteret på denne bakgrunn.

5 Robert Gilpin (1981), War and C hange in World Politics. Cambridge University Press, Cambridge.



20

Det er viktig at norsk utenrikspolitikk alltid er fullstendig på det rene med at NATO har
forandret seg fra Den kalde krigens fasttømrede allianse til mer av en arena hvor europeisk
og nordatlantisk sikkerhetspolitikk blir utformet. Det bildet vi har tegnet av utfordringene
for norsk sikkerhetspolitikk er broket og fullt av motsetninger. Den kalde krigens ene, klare
og høye trussel er avløst av mange, uklare trusler med lavintensitet. Nettopp derfor har det
en sikker konsekvens for norsk utenrikspolitikk. Norsk diplomati må ha oppmerksomheten
rettet mot flere områder enn tidligere. Man må være beredt til samtidig å svare på et bredere
spekter av utfordringer enn tidligere, fra lavintensitetskonflikter i Sentral-Asia til
stormaktskriser mellom USA og Russland eller Kina. Svaret på de forskjellige utfordringer
vil ikke være ferdig programmert innen NATO slik som under Den kalde krigen, men vil
måtte improviseres ad-hoc. I sum:

Norsk diplomati må følge oppmerksomt med i flere regioner parallelt enn tidligere,
uten å bli så ufokusert at Norges begrensede ressurser spres for vidt. Finnes det
petroleum eller russiske interesser med i spillet, må utviklingen følges nøye fordi da er
faren for import av en krise tilstede.
Norske myndigheter må sørge for at man har tilstrekkelig politisk manøvreringsrom og
et fleksibelt forsvar som har evne til å møte ulike typer og grader av trusler.

Siden utviklingen er blitt mer uforutsigbar enn tidligere er det viktig å ha et bredt register av
handlingsalternativ å spille på. Man må ikke glemme at Den kalde krigens slutt betød at
Norges sikkerhet ble bedre. En konsekvens er at det norske myndigheter seiv har større evne
til å påvirke norsk sikkerhet. Det betyr at egne kapabiliteter kan ha avgjørende betydning for
norsk sikkerhet. I denne forbindelse understrekes betydningen av et godt utbygget og
målrettet diplomati og en god samordning av arbeidet mellom militære myndigheter på
hjemmeplanet.

Bjørnar Kibsgaard har i del VIII drøftet forskjellige problemstillinger i forhold til transport
ev olje og gass. Transport av olje og gass til lands foregår nesten utelukkende i rørledninger,
mens sjøtransporten foregår både ved rørledninger og med skip. Generelt sett er det flere
motiver av så vel økonomisk som sikkerhetspolitisk og strategisk art som er bestemmende
for valg av traséer og ruter for energitransporten. Dette har igjen sammenheng med
sikkerheten langs transportrutene, inntekter for transittlandene, evnen til å kontrollere
tilgangen på energi, forsyningssikkerhet og dermed innflytelse på den økonomiske,
sikkerhetspolitiske og strategiske situasjonen i både produksjons-, transitt- og
konsumentlandene. Transport til sjøs medfører at sikring av havner, streder og havområder
hvor transporten foregår får økende betydning, som en konsekvens av energiens strategiske
viktighet for de enkelte land. Den strategiske betydning av transittland og havområder vil
således endres i forhold til både naboer, de dominerende sjømakter i regionene, leverandører
og konsumenter.

Enkelte produksjonsland har ikke direkte tilgang til markedene og verdenshavene uten å
måtte transportere energien over andre lands territorium. Dette medfører at de ikke er
garantert fri adgang til eksporthavnene og dermed til verdensmarkedet. De nye uavhengige
statene i Kaukasus og Sentral-Asia er et eksempel på dette. Geologien har gitt noen stater
betydelig rikdom i form av olje- og gass, og dermed håp om rask utvikling og velstand. Dette
gjelder særlig Aserbajdsjan, Turkmenistan, Kasakhstan og Usbekistan. Disse landene er de
eneste av de store olje- og gassproduserende statene i verden som ikke har direkte tilgang til
verdenshavene og dermed til verdensmarkedet. Dersom de vil seige sin olje og gass på
verdensmarkedet er de, enten de vil eller ikke, avhengig av naboland, som de delvis lever i
historisk fiendskap med.
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Spillet om de forskjellige transportrutene for olje fra det Kaspiske området og Sentral-Asia
har mange motiver. De tidligere sovjetrepublikker har et ønske om å frigjøre seg fra russiske
transportalternativer for å øke sin uavhengighet i forhold til Russland. I sum er det de
strategiske energiinteressene og geopolitisk innflytelse som er dominerende. Flere
alternativer for transport ut av området vil medføre en spredning av risiko og øking av
forsyningssikkerheten. Sett fra konsumentenes og produsentenes side er dette høyst
ønskelig. Dette er forhold som også vil ha stor betydning for den geoøkonomiske stabilitet
og utvikling.

Det nye store geopolitiske spillet i Kaukasus og Sentral-Asia om innflytelse, utvinning og
eksport av olje er komplisert med mange aktører med forskjellig agenda. De sentrale og
dominerende aktørene; Russland, Tyrkia og USA er støttet av sine allierte i større eller
mindre grad. Norges interesser i dette spillet er av så vel økonomisk som sikkerhetspolitisk
karakter. En økt spenning eller konflikter i område vil umiddelbart få konsekvenser for
energiprisene og dermed også angå Norges økonomi. På det sikkerhetspolitiske område kan
konflikter i dette område få konsekvenser for vår sikkerhet6 grunnet vår status som den
tredje største nettoeksportør av olje i verden. Det kan ikke utelukkes at Norge militært sett
kan bli direkte engasjert i området som en del av en NATO-operasjon hvis hensikt er å
stabilisere situasjonen i et urolige hjørne i Europas periferi. I dette ligger det både utenriks
og sikkerhetspolitiske utfordringer for Norge. Ivaretakelse av Norges nasjonale interesser i
dette område vil stille store krav til diplomatiske evne i forhold til våre allierte som andre
aktører som kan bli berørt grunnet en internasjonal krise i området.
Dersom den internasjonale situasjonen skulle utvikle seg i en ugunstig retning slik at
produksjon av petroleumsprodukter og transporten hindres eller forstyrres vil dette få
konsekvenser for norske interesser. Sammenhengen mellom det som skjer i Gulfen og langs
transportlinjene for energi fra Midtøsten til Asia og norske interesser er signifikant.
Konsekvensene av uro i disse områdene vil ha umiddelbare følger for norsk økonomi,
sikkerhetsinteresser i fjerne farvann ikke minst i forhold til handelsflåten, og i våre
nærområder i nord. Det siste har direkte sammenheng med strategiske våpen som er
utplassert i våre nærområder og våpenteknologien spesielt, grunnet lange rekkevidder.
Ufred i fjerne områder vil derfor kunne omfatte både økonomiske som sikkerhets- og
utenrikspolitiske utfordringer for Norge.

Den totale etterspørselen etter olje i 1995 var 3324.3 millioner tonn oljeekvivalenter (MTOE). I
1999 var etterspørselen 3462.4 MTOE, dvs en vekst på ca 1% pr år. I henhold til prognoser
som er utviklet av Det internasjonale energibyrået (lEA) vil stigningen i oljeetterspørselen
frem til 2020 øke med 1.9% pr år. I perioden 1995-2010 vil veksten i etterspørselen øke med
ca 60 MTOE. Pr år. 80-90% av denne oljen vil bli transportert sjøveien. Behovet for naturgass
er økende7. Veksten iht prognosene i perioden 1995-2020 vil utgjøre 1657.9 MTOE. Med
andre ord vil veksten bli ca. 66 MTOE pr år. 26% av gasseksporten, tilsvarende 124.2 mrd m 3
ble transportert til sjøs i 1999. Dette innebærer en vekst i fraktmarkedet for olje og gass som
den norske handelsflåten kan få sin del av. I vedlegg A har Nils Petter Tanderø drøftet de
potensielle mulighetene som den norske handelsflåten har innen disse markedene.

Torvild Aakvaag skriver i del IX at Det internasjonale panel for klimaforandringer (IPCC)
har lagt til grunn for sine anbefalinger til verdens regjeringer at det er en klar mulighet for at

Bjørnar Kibsgaard et al Prosjektrapport om "Strategi - Sikkerhetspolitikk og energiproduksjon", Del VI
og VII.

6

7 World Energy Outlook 1998, lEA.
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det store utslipp av CO2, metan, nox og andre såkalte klimagasser vil kunne føre til skadelige
klimaforandringer i verden. Det er imidlertid ikke vitenskapelig enighet om IPCCs
konklusjoner, og enkelte vitenskapsmenn har hevdet at de såkalte solflekker har vesentlig
større effekt enn den akkumulering av CO2, metan og nox som notorisk har funnet sted over
mange år. Denne problemstilling er av særlig betydning for verdens energiøkonomi fordi
utslippene av klimagassene CO2 , nox og metan alle er knyttet til produksjon, transport
og/eller forbruk av energi tildels slik at utslippene kommer tvangsmessig som en kjemisk
nødvendighet av forbrenningen av karbon (CO2).

Siden disse problemer ble tatt opp i Verdenskommisjonens rapport (Brundtland-rapporten)
og i Rio-konferansen i 1992 har de vært gjenstand for en intens politisk oppmerksomhet, og
betydelige forskningsmidler har vært satt inn for at man bedre skal forstå hva som teknisk
og økonomisk kan gjøres for å avhjelpe situasjonen. Hva man hittil har lykkes med er å få i
stand en internasjonal avtale hvor industrilandene aksepterer å holde sine utslipp av CO2 på
nivået i 1990 (Kyoto-avtalen), men det er mer usikkert om prosessen vil føre frem. For det
første knytter det seg stor usikkerhet til USAs medvirkning. Sterke krefter i USA ser Kyoto
politikken som et anslag mot den amerikanske livsstil. Det blir mer og mer klart at dette ikke
lar seg gjennomføre i praksis. Det er karakteristisk at lEA i sin årsrapport for 1998 (World
Energy Outlook) vurderer den fremtidige energisituasjonen med utgangspunkt i en
forlengelse av de tidligere trender i energimarkedet ("business as usual") og legger til grunn
en årlig økning av verdens oljeforbruk på 1.9% i tiden 1995 - 2020 hvilket vil innebære en
økning i oljeforbruket fra 3324 millioner tonn oljeevkvivalenter (MTOE) til 5263 MTOE, altså
en økning på ca. 60%. Dette vil medføre utslipp som går langt utover rammen etter Kyoto
avtalen8 .

lEA gjør heller intet forsøk på å beskrive de tiltak som ville kreves for å nå disse mål og
hvilke konsekvenser det ville få for verdensøkonomien. Det er oppsiktsvekkende at lEA,
som er OECD landenes ekspertorgan på energispørsmål ikke engang gjør et forsøk på å
beskrive mulige tiltak og deres virkning i landene og på verdensøkonomien. Ingen
organisasjon burde være nærmere til det enn nettopp lEA. Uansett utfallet av Kyoto
prosessen må vi regne med at de underliggende problemer knyttet til virkningene på klima
av bruk av fossilt brensel vil være med oss i lang tid og at det vil kreves tiltak for å redusere
utslipp av klimagasser. Norge står også i en særstilling blant europeiske land når det gjelder
vårt energiforbruk:

elkraftproduksjon er basert på vannkraft hvor det ikke er CO2 utslipp og følgelig heller
intet potensiale for reduksjon
en stor olje- og gassproduksjon (som vil lette en konvertering fra kullkraft til gasskraft i
Europa) vil i Norge medføre betydelige utslipp av CO2
en spredt bosetning medfører økt transportbehov
et klima som begrenser våre faktiske muligheter for å spare energi.

Den kvote vi ble tildelt i Kyoto 1990-nivå + 1% er ut fra disse hensyn helt utilstrekkelig
Uansett hvor alvorlig klimatrusselen er og uansett om man lykkes i å etablere et effektivt
kvotesystem for CO2, har oppmerksomheten om disse spørsmål hatt en selvstendig
betydning i retning av å øke energiøkonomiseringen og utviklingen av fornybar energi osv.
Dette er i seg seiv positivt også av den grunn og vil kunne lette overgangen til en
energiøkonomi med avtagende oljeproduksjon som nå er rykket oss nærmere inn på livet.

Table 7.2. World Energy Outlook 1998, lEA.8
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Ole Gunnar Austvik har i del X drøftet hvordan lagerhold av olje kan bedre
konsumentlandenes forsyningssikkerhet og redusere deres følsomhet og sårbarhet for nye
oljekriser. 9 Særlig fokuseres det på hvordan salg av de strategiske petroleumsreservene (SPR)
vil kunne ha på markedssituasjonen og leveringssikkerheten for råolje under et prissjokk.
Det drøftes også hvordan private og offentlige eide lagre (indirekte) samvirker og hvordan
lagerpolitikk kan vurderes i sammenheng med andre etterspørselsdempende tiltak. lEAs
rolle under en oljekrise blir diskutert.

OECD-landenes samlete lagerhold med olje har økt med rundt 1000 millioner fat siden den
første oljekrisen i 1973, eller med snaut 40%. Økningen var særlig stor i perioden 1977-82. Av
de totale lagrene i OECD-området står USA alene for vel 40%., Japan for snaut 20% og Vest-
Europa for rundt 35%. Mens Vest-Europas oljelagre var om lag like store som de
amerikanske i 1973, har amerikanske lagre økt mer. Dette var særlig markant i riden fram til
1985, men de europeiske lagrene har økt noe mer etter det. Japan har den sterkeste økningen
av sine lagre med over 100%. Også i Japan var økningen størst på slutten av 1970-tallet og på
1980-tallet. Den japanske lageroppbygningen har skjedd i en periode med sterk økonomisk
vekst og uten at importen av olje har økt i noen vesentlig grad. Regnet som antall dager av
forbruket dekket lagerholdet nesten 100 dagers forbruk i andre halvdel av 1980-tallet, men er
nå tilbake til det nivået det var på 1970-tallet.

Ulike oppfatninger om hvordan markedet vil utvikle seg kan være årsaken til forskjellig
politikkvalg sammen med ulik grad av privat lagerdekning. Men det kan også ligge
elementer av ønsker om å være gratispassasjer på andre, enten under et prissjokk eller i
perioden med stabile lave priser. Det er bare Japan som har satset sterkt på å hindre at
oljeprisen skal bli "for høy" både under et sjokk og på lengre sikt, og å dempe
skadevirkningene dersom den skulle bli det. Mens Japan altså har valgt å satse både på å
begrense forbruket og bygge opp strategiske lagre, har Vest-Europa og USA i større grad
valgt hver sin del av prisregulerende tiltak. Vest-Europa har senket oljeforbruket (men har
små lagre) mens USA har store lagre, men har hatt størst vekst i forbruket. Gjennom en
harmonisert og koordinert aksjon sikter lEA å unngå at medlemslandene hver for seg
iverksetter tiltak som utilsiktet kan forsterke en forsyningskrise. Et viktig aspekt ved lEA
tiltakene er at handlingene er koordinert internasjonalt i en krisesituasjon.

Norge, som assosiert medlem av lEA, er ikke automatisk forpliktet til å overføre myndighet
til lEA i en krisesituasjon. Den viktigste funksjon Norge har for lEA i en krisesituasjon i fjerne
områder er at vi kan produsere olje (og gass) tilsvarende maksimal kapasitet og at disse
leveransene kan forutsettes som sikre. At vi skal ta del i en fordelingsplan for bruk av olje
nasjonalt er ikke viktig siden vi er et lite land, men kan ha en politisk solidaritetsbetydning.
Siden det viktige ved Norges rolle er på tilbudssiden, synes det imidlertid lite sannsynlig at
Norge vil komme i noen form for pressituasjon for også å iverksette etterspørselsbegrensende
tiltak. For Norges del er lEAs lagerprogram viktig fordi det vil bidra til å moderere
oljeprisene i en krise. Redusert forbruk og salg av SPR10-olje er elementer som vil kunne
fjerne topper på oljeprisen slik vi så de på begynnelsen av 1980-tallet (60-80 $/fat i dagens
penger).

Ole Gunnar Austvik har i del XI diskutert Norges rolle som europeisk småstat og
storprodusent av energi. Austvik skriver at petroleumsvirksomheten har økt Norges
økonomiske og strategiske betydning. Våre leveranser av olje og gass er nå så store at de

9 Se Austvik, 1999, om begrepene følsomhet og sårbarhet i Norges avhengighet av petroleumsinntektene.
10 Strategic Petroleum Reserves - De strategiske petroleumsreservene.
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påvirker stabiliteten i olje- og gassmarkedene og energiforsyningen til de europeiske
landene. De store og fluktuerende petroleumsinntektene gjør samtidig at vi er i en helt
spesiell økonomisk situasjon i forhold til land vi ofte sammenlikner oss med. Denne
situasjonen faller i tid sammen med at økt internasjonal integrasjon har endret måten vi kan
innrette oss på.

Ut fra vårt spesielle petroleumspolitiske ståsted vil det på den annen side være få områder
der vi kan adoptere andre lands politikk uten relativt omfattende nasjonal tilpasning. De fleste
land som deltar i den økonomiske og politiske integrasjonen er ikke produsenter av petroleum.
Det er spesielt for Norge at over 25% av de statlige inntektene og over 40% av
eksportinntektene i år 2000 kommer fra to relaterte råvarer: olje og gass. Som
petroleumsprodusent har vi vekslende grad av sammenfallende og motstridende interesser
med forbrukslandene, som vi i de fleste andre sammenhenger ellers sammenlikner oss med, og
som vi integreres med. Det er viktig for oss at omverdenen forstår de særegenhetene som
preger et petroleumsland.

Den største betydningen som norsk petroleum har for konsumentlandene er antakeligvis
som bidrag til deres forsyningssikkerhet. Sårbarheten for konsumentlandenes avhengighet
av sikre energileveranser kan oppfattes ofte å være en funksjon av avhengighetsgraden av en
eller få produsenter, produsentområder eller transportører og mangel på alternative
energibærere. I integrerte markeder vil avhengigheten (i fredstid) særlig tydeliggjøre
gjennom hvordan landene tåler sterke endringer i prisene. Mottakerlandenes økonomiske
utvikling og nasjonale sikkerhet er i stor grad avhengig av sikre energileveranser til stabile
priser på et akseptabelt nivå. Siden norsk petroleum leveres fra en politisk og geografisk
stabil region diversifiserer den tilbudet av petroleum i forhold til mer usikre områder som
Midtøsten og Russland. Norge representerer 8% av verdens eksport av råolje og 20% av
gassimporten til EU-området.

Internasjonalisering av norske selskaper i form av utenlandsengasjement kan ses som
horisontal ekspansjon som ligger i forlengelsen av ekspansjon og oppbygging i sektoren.
Risikoen ved disse engasjementene er i mange tilfeller knyttet til de samme faktorene som
fører til fluktuasjoner i norske petroleumsinntekter. Det vil her kunne bli en balanse mellom
å dra økonomiske fordeler av kompetansen til den norske petroleumsindustrien gjennom
internasjonale engasjementer og de konsekvenser den kan ha for øvrige norske interesser.

Siden vi er et lite land og en småstat i øvrig internasjonal politikk må våre ambisjoner for
internasjonal påvirkning selvsagt være realistiske. Vi er på den annen side en av verdens
største petroleumseksportører. Små marginer kan i denne sammenhengen utgjøre betydelige
beløp. Aktive småstater kan i gitte situasjoner dertil bety mye politisk. Siden måten vi kan
ordne oss på hjemme avhenger så vidt sterkt av internasjonale forhold, vil en aktiv
småstatspolitikk på petroleumsområdet ha betydning for evnen til tilpasning også på det
nasjonale plan. Dette gir nær knytning mellom utformingen av innenriks- og utenrikspolitisk
energipolitikk og behov for å utforme de ulike politikkdelene i nært samspill. Utover å være
viktig for landets økonomi vil dermed petroleumsproduksjonen også være viktig for vårt
diplomati og utenriks- og sikkerhetspolitikken.
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Konklusjoner

I det etterfølgende er hovedkoriklusjoner som kan trekkes fra sammendraget listet. En vil
minne om at denne studien klarlegger utfordringer og problemstillinger som angår Norge
som en potensiell aktør i energiens geopolitikk. Konklusjonenes rekkefolge angir ingen form
for prioritering.

Norsk energiproduksjon representerer en ny utfordring for norsk utenriks- og
sikkerhetspolitikk fordi vi på dette området må handle uten å kunne søke ly i å være
et lite land. En annen utfordring er at utformingen av denne politikken må skje i en
situasjon hvor Norges tradisjonelle allierte og de største forbrukerne av olje og gass er
de samme.

Begrepet nasjonale interesser kan være fruktbart seiv om innholdet ikke alltid er oppe
i dagen. Kjernen i nasjonale interesser vil først vise seg hvis en trussel mot vitale
nasjonale interesser skulle dukke opp. Da vil beslutningstakerne bli tvunget til å ta
stilling til hva som skal gjøres for å sikre dem. Den andre siden av saken er
dramatiske begivenheter kan lede en til å tro at ens nasjonale interesser står på spill
når de faktisk ikke er det.

Mottagerlandenes strategiske avhengighet av norske energileveranser gjør
opprettholdelse av norsk energieksport til en vital norsk sikkerhetspolitisk interesse.
Hvis norske energileveranser har vital betydning for mottagerlandene, har
energileveransene også vital betydning for Norge.
Med den ekstremt skjeve fordelingen av oljereservene er det uunngåelig at det
oppstår geopolitiske spenninger mellom eksport- og importland, et forhold som
aksentueres ved at vi blant importlandene også finner noen av de største
konsumentene av olje. Det er i skjæringspunktet mellom eksport- og importland at vi
finner noen av de viktigste økonomiske virkningene av den skjeve fordelingen. Dette
har gitt opphav til organisasjonsformer som følger eksport- og importmønstre, med
det formål å påvirke pris og inntektsstrømmer.
Norsk diplomati må ha oppmerksomheten rettet mot flere områder enn tidligere.
Man må være beredt til samtidig å svare på et bredere spekter av utfordringer enn
tidligere, fra lavintensitetskonflikter i Sentral-Asia til stormaktskriser mellom USA og
Russland eller Kina. Svaret på de forskjellige utfordringer vil ikke være ferdig
programmert innen NATO slik som under Den kalde krigen, men vil måtte
improviseres ad-hoc. I sum:
Norsk diplomati må følge oppmerksomt med i flere regioner parallelt enn tidligere,
uten å bli så ufokusert at Norges begrensede ressurser spres for vidt. Finnes det
petroleum eller russiske interesser med i spillet, må utviklingen følges nøye fordi da
er faren for import av en krise tilstede.
Norske myndigheter må sørge for at man har tilstrekkelig politisk manøvreringsrom
og et fleksibelt forsvar som har evne til å møte ulike typer og grader av trusler.
Sammenhengen mellom det som skjer i Gulfen og langs transportlinjene for energi fra
Midtøsten til Asia og norske interesser er signifikant. Konsekvensene av uro i disse
områdene vil ha umiddelbare følger for norsk økonomi, sikkerhetsinteresser i fjerne
farvann ikke minst i forhold til handelsflåten, og i våre nærområder i nord. Det siste
har direkte sammenheng med strategiske våpen som er utplassert i våre nærområder
og våpenteknologien spesielt, grunnet lange rekkevidder.
Internasjonalisering av norske selskaper i form av utenlandsengasjement kan ses som
horisontal ekspansjon som ligger i forlengelsen av ekspansjon og oppbygging i
sektoren. Risikoen ved disse engasjementene er i mange tilfeller knyttet til de samme
faktorene som fører til fluktuasjoner i norske petroleumsinntekter. Det vil her kunne
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bli en balanse mellom å dra økonomiske fordeler av kompetansen til den norske
petroleumsindustrien gjennom internasjonale engasjementer og de konsekvenser den
kan ha for øvrige norske interesser.
Analysene viser at det er sterke gjensidige relasjoner mellom energi, spesielt olje og
økonomiske- , strategiske- og sikkerhetspolitiske interesser. Dette medfører at
energien blir en vital faktor og har en sentral rolle i den geopolitiske utvikling.
Norges energiproduksjon har betydning for de globale energiforsyningene og
prisnivået. Dette medfører at landet er en potensiell aktør i energiens geopolitikk og
kan få innflytelse eller bli berørt av geostrategiske- og geoøkonomiske forhold relatert
til energi.
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Del I Innledning

Målsetting
Prosjektet "Norge i energiens geopolitikk" tar sikte på å belyse viktige deler av den globale
energisituasjon samt beskrive Norges rolle i denne sammenheng. En har derfor søkt å
beskrive og analysere de geo-strategiske, geo-politiske, geo-økonomiske og
makthierarkiseringsprosesser som energiproduksjonen, konsum, transport og distribusjon
avstedkommer, med mulige implikasjoner for Norge og norsk strategi. Denne studien er en
videreføring av det arbeidet som er presentert gjennom prosjektrapporten "Strategi -
Sikkerhetspolitikk og Energiproduksjon", utgitt av Europa-programmet i november 1998.

Bakgrunn for studien
Petroleumsvirksomheten utgjør knapt 40% n av Norges eksport, og omtrent 15% av brutto
nasjonalprodukt (BNP). Petroleumsinvesteringenes andel av samlede investeringer har
variert mye over tid. I 1999 var andelen rundt 35% av samlede investeringer.
Petroleumsvirksomheten bidrar til omtrent 10% av statens inntekter i 1999, men for 2000 vil
det bli en betydelig økning grunnet den høye oljeprisen. Omfanget av den norsk
energiproduksjonen er av en størrelsesorden som medfører at Norge har innflytelse på det
globale forsyningsnivået og dermed prisen.

Norge er blitt en betydelig leverandør av olje og gass til Vest-Europa og USA. Viktige
energileverandører, foruten Norge, kommer fra politisk og militært ustabile områder i
Midtøsten, Russland, Nord-Afrika og Latin-Amerika. Den industrialiserte verden er
avhengig av stabile energileveranser. Svikt i energitilførselen kan føre til desstabilisering i
forbrukerlandene, og energiressurser er følgelig sikkerhetspolitisk viktig. Militær
intervensjon fra industrilandenes side hvis energileveransene trues, kan dermed ikke
utelukkes. Norge anses som en stabil energileverandør til Europa, og europeisk avhengighet
av norske leveranser er økende. I egenskap av både en betydelig energileverandør, et
industrialisert land og medlem av NATO, vil Norge bli berørt av kriser og konflikter i viktige
produsentområder eller langs transportlinjene - både direkte og indirekte. Norges
energiproduksjon har antatt dimensjoner som medfører at landet er en potensiell aktør i
energiens geopolitikk og geo-strategi. Som småstat er vår rolle i hovedsak reaktiv, men dette
er en situasjon som vi ikke alltid vil være tjent med i lys av våre nasjonale interesser. Det kan
imidlertid oppstå situasjoner hvor vi må være en aktiv aktør for å kunne ivareta vitale
nasjonale interesser dersom disse blir utfordret.

De store fiskeforekomstene introduserer oss i den europeiske og globale matforsyning.
Ressursforekomstene i norske havområder og vår geo-strategiske stilling medfører således at
vi inngår i strategiske kontinua som ikke avgrenses til de europeiske og de transatlantiske.
Mer enn noe annet europeisk land, kan vi trekkes inn i kriser og konflikter med
utgangspunkt i helt andre verdensdeler, som Sentral-Asia, Midtøsten og Stillehavsregionen.

Sikkerhetspolitiske mål
Sikring og forsvar av norsk økonomisk sone og kontinentalsokkel er viktig både for Norge
og for andre stater. Det er et overordnet mål for norske myndigheter å ivareta våre nasjonale

ii Fakta 2000-Norsk petroleumsvirksomhet, Olje- og energidepartementet.
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interesser. Interesser som kan bli utfordret i fjerne områder grunnet vår rolle som aktør i
energiens geopolitikk. De overordnede målene for norsk sikkerhetspolitikk er12 :

å forebygge krig og medvirke til stabilitet og fredelig utvikling
å beskytte norsk handlefrihet overfor politisk og militært press, og å ivareta norske
rettigheter og interesser.
trygge norsk suverenitet

Nasjonale interesser
Man kan trekke en skillelinje mellom en stats vitale interesser og dens viktige interesser.
Vitale interesser er nødvendige for nasjonal overlevelse. Viktige interesser kan defineres som
de forhold som påvirker nasjonal velferd og den verden vi lever i på en avgjørende måte.
Blant de vitale interesser er først og fremst statens eksistens; det er et viktig mål i seg seiv,
men også en nødvendig forutsetning for å forfølge andre mål og interesser (Bull 1977:16-18 ).
Den eneste stat som eksplisitt har fremsatt sine vitale interesser er USA. 13 1 "Quadriennial
Defense Review" begynner man tradisjonelt nok med nasjonal overlevelse som vital
interesse, og med det mener man beskyttelse av amerikansk suverenitet, territorium og
befolkning. Å trygge disse vitale interessene er forsvarspolitikkens fremste mål. Konkret
finner supermakten USA at vitale forsvarspolitiske målsetninger er å forhindre oppkomsten
av fiendtlige regionale hegemoner, å avskrekke - og om nødvendig avvise - angrep på
amerikanske allierte eller venner, og å sikre fri ferdsel og sikkerhet på alle internasjonale
sjøveier, luftveier og i rommet.

Småstaten Norge har på sin side erklært at målene for norsk forsvarspolitikk er militær
tilstedeværelse og synlighet, evne til å fremskaffe og utveksle risikovurderinger og tidlig
varsel, handtere episoder og kriser, forsvare norsk land-, sjø-, og luftterritorium mot militære
angrep, militært samvirke med allierte og deltakelse i internasjonale styrker, og
forsvarssamarbeide med andre stater og innenfor internasjonale organisasjoner.
Imidlertid har moderne samfunn blitt stadig mer avhengige av omverdenen for å fungere, og
man kan ikke lenger avgrense vitale interesser til nasjonal overlevelse i snever militær eller
forsvarspolitisk forstand. Økt avhengighet har delvis visket ut skillet mellom utenriks- og
handelspolitikk på den ene siden og sikkerhetspolitikk på den annen. Gjensidig avhengighet
har også gjort at tradisjonelle klassifiseringer av vitale og viktige interesser endrer seg fordi
en moderne økonomis avhengighet av omverdenen skaper nye vitale interesser. En
konsekvens er at det norske forvaltningsregimet, hvor olje og gass betraktes utelukkende
som varer, kommer under press.

Amerikanerne har tatt konsekvensen av økt internasjonal gjensidig avhengighet ved å
spesifisere hvilke interesser de anser for vitale for nasjonal overlevelse. Blant disse er
uhindret tilgang til nøkkelmarkeder, energiforsyning og strategiske ressurser. Man kan trygt
gå ut fra at også andre viktige aktører har innsett at stabile forsyninger av olje og gass er en
vital interesse, seiv om de ikke snakker like åpenhjertig om det som USA.

Grunnet ressursene inngår Norge i strategiske kontinua som ikke avgrenses til de europeiske
og de transatlantiske. Mer enn noe annet europeisk land, kan vi trekkes inn i kriser og
konflikter med utgangspunkt i helt andre verdensdeler, som utviklingen i Sentral-Asia,
Midtøsten og i Stillehavsregionen.
Norsk energiproduksjon representerer således en ny utfordring for norsk utenriks- og

St meld nr 22, Hovedretningslinjer for Forsvarets virksomhet og utvikling I tiden 1999-2002.
Qadriennial Defense Review, 18 May 1997.
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sikkerhetspolitikk fordi vi på dette området må handle uten å kunne søke ly i å være et lite
land. Tvert imot har norsk politikk store virkninger på omverdenen. En annen utfordring er
at utformingen av denne politikken må skje i en situasjon hvor Norges tradisjonelle allierte
og de største forbrukerne av olje og gass, er de samme.

Sikkerhets- og energipolitiske utfordringer
I en situasjon med et stramt energimarked og/eller politisk avspenning, vil Norge komme
under press for å øke leveransene og moderere prisen, noe som til en viss grad er i norsk
egeninteresse. I en situasjon med et svakt energimarked og/eller politisk lavspenning, vil
norske leveringsmuligheter og prisutviklingen på gass kunne være truet. En langsiktig norsk
energipolitikk må derfor ta høyde for å bevare tilstrekkelig handlingsrom til å møte begge
sett av utfordringer. Gjennom denne studien søker en å kartlegger disse utfordringene.
Løsningene vil ofte være nokså selvsagte, men mangelen på studier av sikkerhetspolitiske
konsekvenser av norsk energiproduksjon, har gjort at målkonflikter ofte har blitt oversett.

Metode

I grove trekk bygger denne studien på to hovedtyper av materiale, statistikk og kunnskap
om begivenheter. Statistikken, som det for en stor del har vært nødvendig å innhente spesielt
for å belyse studiens problemstillinger, gjelder forhold knyttet til produksjon, forbruk, anslag
over reserver og oppbygging av lagre i de viktigste produksjons- og konsumentlandene. For
det andre bygger studien på data om konflikter knyttet til energiproduksjon. Detaljene i
bruken av begge typer materiale vil bli drøftet underveis i de konkrete analysene.

I denne sammenhengen skal vi peke på noen generelle forhold ved framgangsmåten og
hvordan studiens innsikt skal forstås og tillempes. Kunnskap kan si oss hva problemet består
i (gi en diagnose av problemet). Kunnskap kan videre hjelpe oss til å finne alle relevante
handlingsalternativ som representerer en løsning på problemet, og å vurdere brukbarheten
av dem (evaluere løsninger av problemet).
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Del II Oljens geopolitikk
Den økonomiske dimensjonen
Olje - råolje og oljeprodukter - er i dag verdens viktigste energibærer seiv om naturgassen i
de senere år har redusert oljens andel av energimarkedet fra 45 - 35% og ventelig ytterligere
ned mot 28% i 2020.

Svikt i oljeforsyningene vil ha dramatiske konsekvenser for verdensøkonomien særlig i
industrilandene i Nord-Amerika, Europa, Japan og i økende grad i Asia, ikke minst Kina.
Det er vanskelig å forutse hvorledes verdens stormakter ville reagere på et eventuelt brudd i
oljeforsyningene, men man kan ikke utelukke militære disposisjoner rettet mot det eller de
land som er ansvarlig for forsyningssvikten, eller endog mot andre forbrukerland.

Råolje er også det største produkt i verdenshandelen med en årlig brutto salgsverdi på ca.
500 milliarder14 US $ med en pris på US $2O pr fat. Store pris variasjoner vil derfor få
vidtrekkende konsekvenser for verdensøkonomien. Enkelte land lyktes etter oljekrisen i 70-
årene å tilpasse sin økonomi til den nye situasjonen. Særlig vellykket var Japan i å omstille
sin økonomi mot lite energiintensive produkter. Andre land, spesielt Europa, hadde større
vanskeligheter med å tilpasse seg den nye situasjonen. Disse oljekrisene kom også til på en
dramatisk måte å gripe inn i verdens finansmarkeder. Vi så hvorledes de oljeproduserende
land, særlig i Midtøsten med et slag satt på store tilgodehavender overfor den øvrige verden.
I neste omgang skulle midlene, som det het, bli "recycled". Dette endte med at midlene i stor
utstrekning ble kanalisert av europeiske og amerikanske banker som lån til
utviklingslandene som senere har hatt de største vanskeligheter med å berjene disse.
Utviklingslandene ble således de store tapere i denne prosessen.

Den strategiske dimensjonen
Et annet trekk i bildet er at en uforholdsmessig stor del av verdens oljereserver befinner seg i
Midtøsten og andre politiske ustabile områder som f eks. Sentral-Asia (Kaukasus-området).
Disse forholdene har medført at oljen i de siste 100 år har vært et viktig element i
stormaktenes sikkerhetspolitikk, illustrert ved dannelsen av det senere BP og åpningen av
oljefeltet i Iran, omkring 1910. Dette skjedde som ledd i Churchills plan om å gå over fra kull
til olje i den britisk marine. Hitlers fremstøt mot Stalingrad (med Baku som endelig mål) og
Suezkanalen under 2. verdenskrig, hadde også som siktemål å få kontroll over
oljeforekomstene i henholdsvis Midtøsten og Kaukasus-området.

På grunn av oljens betydning i verdensøkonomien og ikke minst militært står hensynet til
sikring av forsyninger sentralt i alle lands planlegging. Dels ved å få vennligsinnede regimer
i de viktige land for sikring av produksjon og transport, og dels ved å diversifisere sin
råoljeforsyning. Beredskapslagring er også viktige tiltak for å møte akutte kriser.

Amerikanske politikk i Saudi-Arabia viser også i hvilken grad hensynet til råoljeforsyning
blir bestemmende for landets utenrikspolitikk.

Statene spiller en sentral rolle i geopolitikken omkring olje, på grunn av oljens betydning
sikkerhetspolitisk og økonomisk. Seiv om de på sett og vis fastlegger de ytre
rammebetingelser, er det markedet som innen disse rammene styrer produksjonen. Det er

14 Disse tallene er basert på årsproduksjonen i 1999 som var 3452.2 mill tonn i henhold til BP Amoco
Statistical Review og World Energy 2000.
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også markedet som i hovedsak styrer investeringsnivået som igjen blir avgjørende for det
fremtidige produksjonsnivået og derved også på prisutviklingen.

Investeringer
De oljeproduserende lands regjeringer står heller ikke fritt når det gjelder fastsettelse av
produksjonsnivået. De fleste av disse landene er i dag, dels på grunn av befolkningsveksten
og dels på grunn av sosial - og forsvarsbudsjettene, sterkt begrenset i sin finansielle
handlefrihet. De er avhengig av et visst minstenivå for å dekke egne finansielle behov. De
oljeproduserende landene må også ved fastsettelsen av produksjonskvoter ta hensyn til visse
grunnleggende økonomiske forhold, som ingen kan sette seg ut over.

Det er en sammenheng mellom investeringer, produksjonsvolum og oljepris. En svakt
fallende pris vil etter hvert føre til en nedgang i investeringene, men fordi løpende
investeringer må fullføres, fortsetter produksjonen å øke, men den vil etter hvert falle fordi
ny feltutbygging stoppes opp. Når så dette etter hvert fører til knapphet på olje stiger prisen
og investeringene vil igjen stige og etter hvert også produksjonen. Dette er naturligvis en
idealisert beskrivelse som viser hvorledes markedet ville ha fungert hvis det var helt fritt. I
praksis er det ikke det. For å unngå prisfall i perioder (som nå) med betydelig overkapasitet,
kan de oljeproduserende land koordinert (OPEC) redusere produksjonen og på den måten
unngå for sterkt prisfall. Går de for langt i denne retning og produksjonen reduseres for
sterkt, vil prisen derfor bli for høy og kalle frem nye investeringer som med tiden vil føre til
økt produksjon og igjen fallende priser.

Politiske begivenheter kan også gripe inn. Et statskupp i eller krig mellom oljeproduserende
land eller militær intervensjon fra et forbrukerland f eks. Kina eller USA for å sikre egne
forsyninger, f eks. i tilfelle sperring av Hormuz-stredet, vil medføre forstyrrelser i markedet.
Men når ringene er falt på plass etter en krise av denne karakter vil de fundamentale forhold
mellom produksjon, investeringer og priser igjen få anvendelse.
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Del 111 Energi i morgendagens verden

Innledning
De siste 50 årene har energiforbruket økt med 400 prosent. Nesten 90 prosent av forbruket
utgjøres av fossile, ikke-fornybare energikilder; olje, gass og kull (se del VI). Dersom det ikke
skjer banebrytende gjennombrudd i form av mer effektiv bruk av energi eller alternative
energiformer vil den internasjonale økonomiske og politiske utviklingen være avhengig av
tilgang på fossile brensler i overskuelig fremtid. Seiv om bruken av energi effektiviseres
forventes det at i takt med at stadig større deler av verden industrialiseres, så vil
energiforbruket øke enda raskere i årene fremover enn det har gjort til nå. I dag er forbruket
av energi om lag 8000 millioner tonn oljeekvivalenter (mtoe) årlig. Skal forbruksveksten
fortsette som antatt vil dette tallet komme opp i 12-13.000 mtoe i 2020. Trendforlenges
forbruksveksten videre vil det nå 20-30.000 mtoe i 2050 og 40-60.000 mtoe om hundre år.

Vekst og etterspørsel
Hovedveksten i etterspørselen forventes å skje i (tidligere) utviklingsland i Asia og Latin-
Amerika, senere kanskje også i Afrika. Ca. 2 milliarder mennesker i disse landene er i dag
uten elektrisk strøm og utenfor det vi regner som vanlig økonomisk aktivitet. Utover denne
gruppen av mennesker har mange andre ikke mulighet til å bruke energi i noen grad de vil
mene er tilstrekkelig. Forbruket av energi er i dag svært skjevt fordelt mellom regioner, land
og mennesker. Gjennom økonomisk utvikling og forbruk i de "nye" deiene av
verdensøkonomien vil energiforbruket måtte øke betydelig. En slik forbruksøkning er ikke
planlagt i forhold til at tilbudet skal klare å møte etterspørselen.

Seiv om det er betydelige forskjeller mellom land og regioner i hvordan de bruker energi og
hvilke energibærere de har basert seg på, vil de fossile brenslene forbli tyngdepunktet i
verdens energiforsyning i de nærmeste tiårene. Både olje og kullforbruket må øke og i
særdeleshet bruken av gass. De fornybare energiformene som sol, vind og bølgeenergi,
biomasse m.v. vil nokså sikkert også vokse i omfang. Uten betydelige teknologiske
gjennombrudd vil de i en global sammenheng imidlertid ikke kunne bli avgjørende for den
samlete tilbudsutviklingen. Slike gjennombrudd er mer sannsynlig på lang enn på kort sikt.
Det samme gjelder utvikling av teknologi for miljømessig akseptabel utbygging av ny
kjernekraftkapasitet. Antakelsen om de fossile brenslenes dominans er slik mer robust de
nærmeste tiårene enn utover og i andre halvdel av århundret.

En potensiell übalanse mellom etterspørsel og tilbud av energi kan ha betydelige
geopolitiske konsekvenser og kan desstabilisere også de industrialiserte landene for kortere
eller lengre tidsrom, seiv om den sterke etterspørselsveksten foregår i utviklingsland. For det
ene vil etterspørselsveksten etter olje, gass og kull kunne føre til knapphet på energi generelt,
og fossile brensler spesielt, og gjøre verdens energimarkeder stramme og sårbare for eksterne
sjokk og påvirkning. For det andre vil etterspørselsveksten skape betydelige økologiske og
miljømessige utfordringer, knyttet både til produksjon, transport og bruk av energien.

Energihandel
Siden de fossile brenslene finnes i større forekomster bare i noen få områder i verden må

forbruket for de fleste land i hovedsak dekkes gjennom import. I dag er oljemarkedet globalt,
mens gass og elektrisitetsmarkedene er regionale eller nasjonale. På lengre sikt kan også de
regionale energimarkedene globaliseres dersom transportproblemene for gass og elektrisitet
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kan løses. En sammenknytning av transportsystemene for Europa og Asia er ikke en fjern
mulighet, men kan bli en realitet innen ca 10 år, avhengig av veksten i markedene. Dette vil
kunne få så vel strategiske som økonomiske konsekvenser. Fungerende internasjonale
regimer og overenskomster om hvordan energihandelen skal fungere er en forutsetning for
at kommende energiproblemer skal løses. Samtidig kan sårbarheten i transport av og
tilgjengelighet til slik energi reduseres ved å lage mindre kraftverk basert på uavhengige
kilder for innsatsfaktorer.

Ut fra den kunnskap vi i dag har om kostnadene og tilgjengeligheten til de fossile brenslene,
og den utvinningstakt som forventes i årene fremover (se del VI), kan det antas at
produksjonen kan komme til å nå en topp om få tiår. Skal vi tro de konsensuspregede
forventningene om energietterspørselen peker det i retning av stramme markeder for både
olje, gass og kull. Dersom det bevirker at prisene blir høyere vil det i sin tur gjøre flere
produksjonsfelter og områder lønnsomme. Økt bruk av kull vil bli en særlig utfordring
grunnet det forhold at dette er den mest forurensende energibæreren i forhold til
miljøkravene. Samtidig er det denne brenselen som det er mest av. Politiske beslutninger og
hendelser kan både forsere og utsette dette ut i tid.

Tabell 3.1: Produksjon/forbruk og reserver av de fossile brenslene 1999.

Kilde: BP AMOCO Statistical Review of World Energy 2000.

Tabell 3.1 viser dagens produksjonstall og reserveanslag for de fossile brenslene. Olje er i dag
den viktigste energibæreren og dekker nær halvparten av forbruket. Av de totale reservene
av fossile brensler representer imidlertid oljen bare 18 prosent. Dette innebærer at
oljereservene tæres fortere enn reservene for gass og kull. Fortsetter dagens produksjonstakt
uten at reservegrunnlaget utvides vil oljen være uttømt om 40 år.

Gassforbruket representerer på sin side bare 17 prosent av samlet forbruk av fossile brensler,
mens reservene er omtrent like store som oljereservene. Dette innebærer at gassreservene
tæres saktere enn oljereservene og har derfor en produksjonshorisont på vel 60 år. Med
veksten som nå pågår i forbruket av gass vil også gassen ha en produksjonshorisont som
etter hvert vil nærme seg oljeproduksjonen.

Målt i oljeekvivalenter (energiinnhold) er kullreservene større enn for olje og gass. Nesten
2/3 av de samlete reservene av fossile brensler er kull. Forbruket av kull er imidlertid bare

15 Mtoe = million tonn oljeekvivalenter.
R/P= reserver/produksjon (levetid på angitte reserver dersom dagens produksjonstempo opprettholdes
uforandret).

16

Olje Gass Kull Sum

Produksjon/ forbruk
Mtoe15 3462 2064 2130 7656

Andel 45% 27% 28% 100%

Reserver
Mto: 140 000 131 000 490 000 761 000

Andel 18% 17% 64% 100 %

R/P ratio16 41 år 62 år 230 år 99 år
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omtrent en Va av det samlede forbruket, noe som gir kullproduksjonen en
produksjonshorisont på over 200 år. Dersom avhengigheten av de fossile brenslene fortsetter
utover i århundret vil i økende grad forbruket måtte dekkes med kull til erstatning for først
olje og dernest gass.

Bruken av de fossile brenslene vil reise betydelige økologiske og miljømessige utfordringer.
For at vi skal oppleve en miljømessige bærekraftig økonomisk vekst må teknologien i bruk
av brenslene bedres. Etter hvert som først olje og dernest gass får redusert betydning blir det
særlig viktig å utvikle effektive og miljømessig akseptable teknologier for bruk av kull. Her
vil eventuell internasjonal handel med CCVkvoter blant annet være viktig for hvordan store
utslippene til en gitt teknologi blir. Også utvinningen av ressursene i sårbare strøk, som i
norske og russiske arktiske områder, vil stille betydelige miljømessige utfordringer.
Transport av store mengder energi over lange avstander fra disse områdene og fra Den
arabiske gulfen er et tredje miljøproblem.

Kjernekraft
Mange kjernekraftverk ble bygget på 1970 og 1980-tallet, dels som en respons til den
oppfattede knappheten på olje etter den første oljekrisen i 1973/74. Ulykkene i Tsjernobyl og
Three Mile Island gjorde at sikkerheten ved kjernekraftverk kom i fokus. Sammen med
lavere oljepriser har dette ført til at kjernekraft på 1990-tallet ikke lenger ble vurdert som en
akseptabel måte å produsere energi på.

Strammere markeder for fossile brensler og teknologisk utvikling kan endre dette bildet.
Med knapphet på fossile brensler og de miljømessige problemene de fører med seg synes det
rimelig å anta at kjernekraften etter hvert kan få en renessanse. Det kan tenkes at teknologier
for bygging av mindre kjernekraft urvikles som kommersielt lønnsomme.

Kjernekraft fremstår i dag som det mest realistiske alternativ til de fossile brenslene i det
omfang som er nødvendig for å dekke økningen i energietterspørselen. Dette skyldes i stor
grad at teknologien for å produsere elektrisitet på denne måten er kjent, der det trenges
raffinering og utvikling av den for å redusere mulighetene for ulykker, lagring av avfall m.v.
på en kommersiell basis. Kjernekraft vil hovedsakelig kunne erstatte de fossile brenslene til
elektrisitetsproduksjon, der oljen i større grad blir forbeholdt transportsektoren.

Fremtiden og reservene
Et spørsmål til det ovennevnte fremtidsscenariet med knapphet på fossile brensler er
mulighetene for betydelige nye funn, særlig av olje og gass. I dag er hovedtyngden av
verdens oljereserver ved Den arabiske gulfen, mens gassreservene er noe mer spredt med
hovedvekt på Sibir og Den arabiske gulfen. Reserveanslagene vi har referert til har over tid
konsekvent vist seg å være for lave. Jo mer olje og gass som har vært produsert, dess større
har reservene blitt. For 40 år siden var eksempelvis norsk sokkel avskrevet som
petroleumsprodusent. Jo høyere prisene blir dess større blir også de utnyttbare reservene
samtidig som arbeidet med å finne nye reserver intensifieres. Seiv om de fossile brenslene er
endelige i geologisk forstand er de dermed ikke nødvendigvis det i økonomisk forstand.
Dersom nye reserver finnes vil det være av betydning at det skjer i andre områder enn der
de konsentreres i dag, som i Kina, Australia, Afrika eller Sør-Amerika. Oljesand i Canada
finnes eksempelvis i betydelige mengder. 17 Det er også gigantiske tungoljefelter i Orinoco

Stadig mer av Canadas oljeproduksjon vil i årene fremover komme fra tungolje og oljesand. Oljesand er
en blanding av sand, vann og leirjord som er omgitt av asfalt. Oljesanden prosesseres ved at asfalten

17
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området i Venezuela. 18 Reserverte i disse områdene er langt større en verdens samlede
oljereserver. Spørsmålet er om når teknologien blir så rimelig og/eller at prisene blir så høye
at det blir lønnsomt å utvinne dem i et slik omfang at det vil være vesentlig for verdens
samlede oljetilbud

Er annet spørsmål er om energisparingstiltak kan utvikles i et slik omfang at veksten i den
totale energietterspørselen drastisk reduseres. Det synes åpenbart at dette er et element som
forbruksland bør satse langt sterkere på enn hva som har vært tilfellet etter oljeprisfallet i
1986.

Et tredje spørsmål er om det vil komme nye energiformer i et omfang som modifiserer
betydning til de fossile brenslene kraftig. Dersom vi får stramme markeder for de fossile
brenslene og høyere priser vil både energisparingstiltak intensifieres likesom arbeidet med å
utvikle alternative energiformer. Som det ser ut i dag kan det store gjennombruddet her
kanskje mest sannsynlig komme i form av solenergi.

Et fjerde spørsmål er om etterspørselsveksten blir så stor som antatt. Dersom svaret på dette
er nei, vil det under de fleste antakelser innebære at den økonomiske veksten i
utviklingslandene av noen grunn ikke vil bli så stor som antatt (mindre enn det den er i dag).
Her kan knappheten på fossile brensler også initiere konflikter der ikke bare tilgangen til
energi står i fokus (som i Den arabiske gulfen), men også andre lands økonomiske utvikling
og påfølgende energibruk (for eksempel i utviklingslandene). Redusert etterspørselsvekst vil
bidra til mindre stramme energimarkeder på samme måte som et økt tilbud.

Seiv om tilbudet av de fossile brenslene vil vise seg tilstrekkelig i de tiårene (EIA, 2000) synes
det overveiende sannsynlig at avhengigheten av Den arabiske gulfen og Russland vil øke.
Norge vil med det bli en relativt sett mindre viktig energileverandør enn i dag, seiv om vi
skulle klare å opprettholde og endog øke petroleumsproduksjonen. Med
tilbudskonsentrasjon i Sibir og Den arabiske gulfen øker konsumentlandenes avhengighet av
få leverandører. Begge områder må betegnes som politisk labile i mange år framover. Norge
vil bli svært viktig for å diversifisere tilbudet. Med enda større avhengighet av de fossile
brenslene med en tilbudsvekst fra noen få land og områder, vil Norges politiske rolle for de
internasjonale energimarkedene dermed kunne øke.

separeres ut fra de andre elementene for så å oppgraderes til "syntetisk råolje". Av Canadas
oljeproduksjon utgjør nå 600.000 fat/dag syntetisk råolje. Selve operasjonskostnadene anslås til å dreie
seg om ca. 8 $/fat. Investeringer på omkring 180 milliarder norske kroner over de neste årene forventes
å bringe produksjonen opp til ca. 1,8 mf/d i 2010. De største oljesandfeltene ligger nord i provinsen
Alberta, men det er også reservoarer i Canadas arktiske områder (EIA, 2000). Reservene i Alberta antas å
omfatte 175 milliarder fat. Til sammenligning er Saudi-Arabias påviste reserver anslått til 263 milliarder
fat. Det vises til: http://nrnl.nrcan.gc.ca/es/msd/cic/dialog/OILWELLS/Record-10970767140818.html
Orinoco-feltet er hele 400km*60 km stort og anslås å inneholde 1.2 billioner fat 9o API tung olje (EIA,
2000). Dette er langt mer enn verdens samlede oljereserver i dag på rundt 1 milliard fat (BPAMOCO,
2000). Det arbeides med å oppgradere den oljen til 20-300 API "syntetisk råolje" der blant annet også
Statoil er engasjert (Brent råolje er en lett olje på 340 API).
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Del IV En energieksporterende småstat etter
Den kalde krigen: Norske nasjonale
interesser

Bakgrunn og innledning
I dagens globale verden, i økonomisk endring og med oppblussing av nasjonalisme som
drivkraft for etniske konflikter, er det viktig at norske politiske ledere handler på grunnlag
av en riktig oppfatning av våre nasjonale interesser. To endringer i omgivelsene for norske
utenrikspolitiske handlingsvalg etter Den kalde krigen har fått mye oppmerksomhet:
Økonomisk globalisering mellom de rike og stabile land; og økning i etniske borgerkriger i
den fattige og ustabile verden. I tillegg hadde avslutningen av Den kalde krigen også den
direkte konsekvensen, å eliminere den følbare sovjetiske sikkerhetstrusselen mot Norge.
Denne rapporten setter fokus på at Norge er blitt en viktig leverandør av olje og gass. Før vi
analyserer hvordan Norges nasjonale interesser har endret seg, er det på sin plass å si noe
om begrepet 'nasjonale interesser'. Poenget med denne delen er å forklare rammeverket og
prosessen som ligger bak våre konklusjoner om hva som er Norges nasjonale interesser. Den
er disponert på følgende vis: Først vil vi presentere begrepet og tradisjonelle fortolkninger av
norske nasjonale interesser. Så vil vi begrunne hvorfor begrepet 'nasjonale interesser' er
viktig, og diskutere en del vanlige innvendinger mot det. Deretter vil vi diskutere oss fram til
hvordan analysen av norske nasjonale interesser kan gjøres mest mulig nyttig. Til slutt vil vi
diskutere hva som er Norges nasjonale interesser.

Nasjonale interesser: En begrepsdiskusjon.
Interesser kan forstås på to mater. Den vanligste måten å definere interesser på er å kartlegge
hva befolkningen ønsker seg og hva den gjerne vil se gjort. Det subjektive interessebegrepet
ligger under her, hvor menneskenes preferanser bestemmer interessene. Nasjonale interesser
derimot, bygger ikke direkte på hva befolkningen faktisk ønsker seg, oppfatter forhold og
vurderer utfall. I en klassisk formulering sier diplomaten og historikeren George Kennan at
"Interessene til det nasjonale samfunn som staten må fremme er grunnleggende sett statens
militære sikkerhet, autonomien til statens politiske liv og velferden til innbyggerne."
19Kennans syn at militær sikkerhet, politisk frihet og velferden utgjør kjernen i nasjonale
interesser, er utbredt. Gitt at staten skal bestå, er disse tre hensynene selvfølgelige. Men de er
meget langt fra interesser eller prinsipper som kan gi operative retningslinjer for
utenrikspolitikk. En vanlig innvending mot begrepet om nasjonale interesser er at forholdet
mellom beskrivende og normative utsagn er uavklart. På den ene siden har alle stater gitte
nasjonale interesser, som det vil straffe seg ikke å følge. På den annen side er det som regel
innenrikspolitisk konkurranse om å definere hva disse interessene er.

Hvordan kan man da allikevel operere med et begrep som nasjonal interesser?

Det er forsvarlig hvis man skiller mellom nasjonale kjerneinteresser og avledede interesser.
Alle, uansett oppfatning om innenrikspolitiske ordninger, vil være interessert i å bevare
statens eksistens og det politiske systems autonomi, fordi de er nødvendige forutsetninger
for alle mater man kan innrette samfunnet på. Å øke den samlede nasjonale velstanden er en
fellesinteresse hvis det er skjer uten at noen grupper blir skadelidende, seiv om det er skarpe

19 George F. Kennan 1985/86. 'Morality and National Interests' Foreign Affairs, 64:2,205-218. s. 206, min
oversettelse.
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konflikter om hvordan den skal fordeles mellom grupper og individer. Uenighet kan
dominere den innenrikspolitiske dagsorden, uten at det nødvendigvis har store
konsekvenser for hvordan man skal definere de utenrikspolitiske interessene. Det behøver
ikke å være enighet om de avledede interessene eller hvilke strategier som best ivaretar
nasjonale interesser. Enighet om de overordnete interesser er nok for at nasjonale interesser
skal ha en kjerne.20 Imidlertid vil det være slik at kjernen av nasjonale interesser jevnt over
gir noe større enighet for utenrikspolitiske enn innenrikspolitiske mål. Kjernen tilfører norsk
utenrikspolitikk et element av stabilitet fordi den trolig vil være den samme uansett hvem
som fatter norske utenrikspolitiske beslutninger.

Hva kan man oppnå ved å analysere nasjonale interesser?
Det kan gis fem beslektede men analytisk distinkte svar. Det første svaret er at nasjonale
interesser eksisterer uavhengig av om de er truet eller ei. Når man sier at det ikke eksisterer
noen militær trussel mot Norge etter Den kalde krigens slutt, betyr det selvsagt ikke at
norske borgeres interesse av å avverge militære trusler mot frihet, trygghet og velferd
innenfor staten Norge, har blitt mindre. Det betyr bare at det for øyeblikket ikke er noen
militær trussel mot interessene. Interesser og trusler blandes lett sammen.
Sammenblandingen er forståelig fordi en klar trussel ofte er nødvendig for å minne oss om
en interesse som man ellers ikke ville lagt merke til eller brydd seg om. Men
sammenblandingen er uønsket fordi trusler kan dukke opp, og man bør forberede seg på å
møte dem. Da er det en fordel å ha vite hva de er på forhand. Den første grunnen til å
analysere nasjonale interesser er at man vil være bedre forberedt på å fremme dem hvis
situasjonen endrer seg. At nasjonale interesser har en objektiv kjerne bygger på at inntrykket
om at disse interessene er viktige, vil tvinge seg direkte på beslutningstakerne hvis
interessene blir truet. Tanken om nasjonale interesser forutsetter at dette er interesser som,
hvis de blir utsatt for en akutt trussel, vil være en kilde til inntrykk som vil tvinge seg på,
uavhengig av hvilke begreper beslutningstakerne måtte anvende, og hva de har forestilt seg
dem som interesser på forhand.21 Jacob Sverdrup skriver at " vestmaktenes aksjon lå
innenfor de muligheter man på norsk side kunne førestille seg, var et tysk angrep uten noen
bestemt foranledning, som omfattet mål fra Oslo til Narvik, en mulighet som overhodet ikke var
trukket inn i vurderingene."22 Men, uavhengig av kunnskaper, oppfarninger og ønsker,
oppdaget befolkningen i Norge at de var blitt angrepet militært 9. april 1940. Uavhengig av
tidligere tenkning og begreper, var angrepet en kilde til inntrykk om at vitale nasjonale
interesser var truet. Den norske interessen av å opprettholde olje og gass produksjonen i
Nordsjøen i dag er uavhengig av om man mener at terroristorganisasjoner kan finne på å
angripe installasjonene for å ramme viktige mottagerland som Tyskland og Frankrike.
Imidlertid er en kartlegging av interessene - uavhengig av trusselbildet - nyttig fordi man
vil stå bedre rustet hvis en trussel skulle oppstå.

Nasjonale interesser er dermed ikke bare hva den sittende regjering sier at de er, eller et
minste felles multiplum av den løpende offentlige utenrikspolitiske debatten. Begrepet
"nasjonale interesser" kan være fruktbart seiv om innholdet ikke alltid er oppe i dagen.
Kjernen i nasjonale interesser vil først vise seg hvis en trussel mot vitale nasjonale interesser
skulle dukke opp. Da vil beslutningstakerne bli tvunget til å ta stilling til hva som skal gjøres
for å sikre dem. Den andre siden av saken er at dramatiske begivenheter kan lede en til å tro

20 Se Raino Malnes National Interests, Morality and International Law. Scandinavian University Press, Oslo,
1994. s. 35-40.

21 Raino Malnes Filosofi for statsvitere, Tano Aschehoug. Oslo 1997, s. 30ff
22 Jakob Sverdrup Inn i storpolitikken. Norsk utenrikspolitisk historie Bind 4 1940-40, Universitetsforlaget 1996,

s. 17. Min utheving.



39

at ens nasjonale interesser står på spill når de faktisk ikke er det. Dette er et problem for
stormakter som småstaten Norge stor sett ikke har. Norge mangler evnen til å handle når
begivenheter som ikke angår oss inntreffer.

Det andre svaret er at man har flere interesser enn den objektive kjernen. Utover å unngå
militære overfall, sikre autonomi og velferd, ligger nasjonale interesser lag for lag. Da det er
mindre opplagt og mer omstridt hva disse utenforliggende interessene er, må de analyseres.
Siden utenforliggende interesser er særlig utsatte for endringer i omgivelsene, må de stå
under kontinuerlig debatt. Har man fått nye interesser fordi verden har endret seg? For
eksempel konkluderte forløperen til denne rapporten med at tiden har løpt fra
Aaslandutvalget anbefaling fra 1978 om å stenge produksjonen i Nordsjøen i tilfelle av
trusler om terroristangrep. Betydningen av norsk energiproduksjon har blitt så mye større
siden den gang at mottagerne av oljen og gassen ikke kan klare seg uten. Derfor vil Norge
være under press for å opprettholde produksjonen. Da kan det oppstå en situasjon som truer
statens handlefrihet, noe som hører hjemme i kjernen av norske nasjonale interesser.
Interessene knyttet til opprettholdelse av produksjonen av petroleum har beveget seg inn til
kjernen av norske nasjonale interesser seiv om kriteriene for begge konklusjonene er de
samme. Grunnen til at vurdering av interessene blir annerledes er at verden har blitt
annerledes.

Et annet eksempel på en nasjonal interesse som ligger i laget utenfor kjernen av norske
nasjonale interesser, er verdien av å fremme folkeretten. Denne interessen er ikke
nødvendigvis et uttrykk for norsk idealisme, fordi det er en klar nasjonal interesse for
småstaten Norge at folkeretten styrkes og opprettholdes. Folkeretten bygger på at alle stater
er likeverdige og har like rettigheter. Ulikheter i makt og styrke skyves dermed litt i
bakgrunnen.23 Norge har nasjonale interesser knyttet til folkerettens stilling internasjonalt.
FNs tredje havrettskonferanse i 1975 gikk inn for at kyststatene kunne etablere en 200 mils
økonomisk sone, noe de fleste valgte å gjøre det, inkludert Norge. Statspraksis ble en del av
den etablerte folkeretten i Havrettstraktaten fra 1982, som ble ratifisert så sent som i 1994.24
Norsk politikk var imidlertid forsiktig, bare Sovjetunionen ventet lengre med utvidelse til
200 mil enn Norge. Norske myndigheter var på den annen side meget aktive for å få
forankret utvidelsen i folkeretten og spilte en viktig rolle i arbeidet for å skape en ny
rettsorden. Det norske engasjementet er karakteristisk for norsk utenrikspolitikk. Småstater
har behov for folkerettens internasjonale orden. Dette var klart erkjent av sentrale
utanrikspolitisk aktører som Utenriksminister Knut Frydenlund og utenrikskomiteens leder
Tor Oftedal: "For et lite land som Norge er det maktpåliggende å opptre strengt i samsvar
med gjeldende folkerett. Det er ikke spørsmål om prinsipprytteri eller nasjonalt juristeri. Jeg
anser det som beinhard realpolitikk."25

Det tredje svaret er at man ikke bare vil identifisere interessene, men også ordne dem etter
hvor viktige de er. Å kartlegge og ordne interesser er nært beslektet, men forskjellig fra å
bestemme seg for hva man vil gjøre for interessene. For vitale interesser er man villig til å
ofre mer enn for perifere interesser. Hvis interessene ikke er vitale, og for eksempel ikke
rettferdiggjør bruk av militære midler, må politikken ta hensyn til dette. Det er dette

23 Johan Jørgen Holst 1985. 'Om utenrikspolitikk og Norge', s. 13-32 i Johan Jørgen Holst & Daniel
Heradstveit (red.) Norsk utenrikspolitikk Tano Aschehough, Oslo. s. 27-28.

24 Rolf Tamne Oljealder. Norsk utenrikspolitisk historie Bind 6 1965-90, Universitetsforlaget 1997, s. 279ff og
Alf Håkon Hoel 'lkke en fisk å gi. Norge EU og fiskeriene' s. 209-226 i Dag Harald Claes & Bent Sofus
Tranøy: Utenfor, annerledes og suveren? Norge under EØS-avtalen. Bergen 1999. Fagbokforlaget. 5.210-211.

2s S.tid. 1973-74:3423. S.tid. 1976-77:1849., sitert i Tamnes 1997 op.cit. 5.284.
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Clausewitz mener når han sier at krig er fortsettelsen av politikken med andre midler. 26 Det
er et normativt utsagn: Krigen må la seg begrunne instrumentelt. Hvis de mål man kjemper
for ikke rettferdiggjør at man dreper mange mennesker, bør man la være å bruke militære
midler. Den britiske militærhistorikeren John Keegan27 påpeker en nyansering av
Clausewitz' berømte sats som har blitt borte i oversettelser. 'Krig er en fortsettelse av politisk
samhandling (des politischen verkehrs) med innblanding av andre midler (mit Einmischung
anderer Mittel). Seiv under en krig, kan og bør stater supplere bruken av militære midler med
andre midler i en politisk strategi for å vinne krigen. En hierarkisk ordning av interessene
sier hvor mye man vil sette inn på å nå dem, noe som er et første skritt på veien til å finne en
politikk.

Det fjerde svaret er at en interesse er forskjellig fra en politikk som tar sikte på å beskytte
eller fremme den. Interesser er grunnlaget og startpunktet for å formulere en politikk på et
område. Men å fastslå interessen er ikke nok. Det var klart at vitale norske interesser var

truet den 9. april 1940, men at man skulle velge krig var ikke klart. Danmark valgte for
eksempel annerledes. I morgentimene 9. april valgte den norske regjeringen krig fremfor å
bøye seg for Tyskland: den handlet spontant ut fra et sunt nasjonalt instinkt."28 Da alvoret i
den militære situasjonen ble klart 9-10 april, la Mowinckel hovedvekten på
forhandlingssveien mens Hambro var opptatt av å fortsette krigen. 29 Hvordan man skulle
sikre de nasjonale interessene var altså ikke åpenbart, men hva de var, var det ingen tvil om.
Man må ha en politisk strategi også i en krigssituasjon. For å finne den beste politikken
kreves det komplekse analyser av trusselbildet, handlingsalternativ og nytte og kostnader.
Kartlegging av interesser fokuserer debatten på spørsmål som kan løses, enten av fakta eller
ved analyse. Svarene på de spørsmålene som interessene reiser, gir oppskriften på hva man
bør gjøre. Man bør analysere nasjonale interesser for å gjøre den løpende diskusjonen om
hva man bør gjøre i utenrikspolitikken mest mulig fruktbar, slik at man finner den beste
politikken. Oppmerksomhet på hva interessene er og hvor viktige de er, vil gi muligheten til
å ta forholdsregler, ved å velge en politikk som kan parere trussel før den skader ens
interesser. I sum tar denne rapporten sikte på å gi et bidrag til å gjøre Norge bedre rustet til å
handtere trusler mot nasjonale interesser.

Det femte svaret er at det finnes instrumentelle interesser. Det er interesser som ikke har noen

verdi i seg seiv, men som er viktige for å kunne ivareta nasjonale interesser som har verdi i
seg seiv. De er avledede interesser - og fortolkninger av avledede interesser - som
gjenspeiler mer subjektive valg og kreativitet. Gode eksempler på slike interesser er OPEC og
NATO. Noen instrumentelle interesser kan være så viktige at de blir vitale nasjonale
interesser. I vår analyse er NATO hovedpilaren i å sikre vitale norske nasjonale interesser
som nasjonal overlevelse og evnen til å opprettholde vårt politiske system. Men NATO er
ikke noe mål i seg seiv, og kan bli helt uten interesse for Norge hvis noe kan ta over NATOs
rolle. I et nøtteskall: Begrepet nasjonale interesser kan hjelpe oss til:

å huske interesser som ikke er truet;

26 Karl von Clausewitz (1832/1984), On War Princeton University Press, Princeton, p. 87.
John Keeagan har dessverre ødelagt hva som var ment å være hans livsverk A History ofWarfare
(Hutchinson, London, 1993) ved kontinuerlig å polemisere mot stråmannen at alt som foregår under
krigføring er instrumentelt rasjonelt. Clausewitz mener selvsagt ikke noe så absurd. Bare to sider etter
sin ofte siterte definisjon sier han at krig "alltid er en paradoksal treenighet av primordalt vold hat,
fiendskap, som må betraktes som en naturkraft; av sjansespill og sannsynligheter, hvor den kreative
anden kan skape; og av underordning, et instrument for politikk, som bare kan forstås av fornuft."
Clausewitz, op.cit. s. 89.

27

28 Innstilling fra Undersøkelseskommisjonen av 1945, s.
Sverdrup, op.cit., s. 24-25.29
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å oppdatere avledede, omskiftelige interesser;
å prioritere bedre mellom interesser;
å finne en politikk som effektivt ivaretar interesser;
å gi instrumentelle interesser sin rette rolle.

Hvordan analysere man nasjonale interesser?
Det finnes få direkte diskusjoner av metode i forbindelse med nasjonale interesser. Vi skal
derfor se nærmere på noen konkrete studier av nasjonale interesser. Man kan dele nasjonale
interesser inn på tre mater. For det første etter hvor grunnleggende interessene er. For det
andre etter type av interesser, for eksempel sikkerhetsinteresser, utenriksøkonomiske
interesser og andre utenrikspolitiske saker (herunder bistand og humanitære interesser). Og
for det tredje kan interesser ordnes etter viktighet. Inndelingene sammenfaller ofte i praksis i
noen grad, fordi mange betrakter sikkerhetspolitiske interesser som både viktigst og mest
grunnleggende, og andre utenrikspolitiske saker som avledede og relativ mindre viktige.
Jacob Børresens modell eksemplifiserer framgangsmåten hvor nasjonale interesser er avledet
av hverandre og derfor kan ordnes hierarkisk.3o

Tabell 4.1. Avledede interesser i portefølje

Grunnleggende
interesser

Forutsetninger for de
grunnleggende interessene

Forutsetninger for
forutsetningene

Statens militære
sikkerhet

NATO-medlemskap
Sterkt og relevant FN

Alliert sjømilitært
nærvær

Autonomien til Kontroll av norsk land- og
sjøterritoriumstatens politiske liv

Velferden til
innbvgeerne

Han opererer med en statlig interesseportefølje med interesser på tre nivå. Han tar
utgangspunkt i det vi har kalt den kjernen av nasjonale interesser (Kennans tre klassiske),
som det grunnleggende nivå. Deretter har han et nivå av interesser som regjeringen mener
utgjør en forutsetning for at interessene på grunnleggende nivå skal kunne ivaretas. Han
angir NATO medlemskap, et sterkt og relevant FN, og å sikre norsk kontroll i Norge og på
kontinentalsokkelen. Til slutt kommer et sett med mer detaljerte interesser som er så
konkrete at de gir føreskrifter for handling. En interesse av alliert sjømilitært nærvær i
norske tilstøtende havområder er et eksempel. Poenget i vår sammenheng, er for det første at
nivåene kjennetegnes ved at de er avledet av hverandre. De detaljerte interessene er definert
som forutsetninger for å kunne ivareta interessen på nivå to, som i sin tur igjen er definert
som forutsetninger for å kunne oppfylle de grunnleggende kjerneinteressene. Videre vil det
være slik at interessene blir mer übestemte oppover i nivåene, dvs at det blir større spillerom
for tolkninger og politisk uenighet. Denne framstillingen fanger inn to vesentlige trekk ved
framgangsmåten for å analysere nasjonale interesser. Vi merker oss imidlertid at nasjonale
interesser ikke er et rent aksiomatisk system hvor interessene lar seg logisk utlede av
hverandre. Hadde nivåene vært utledet, og med tankenødvendighet vært utledet av
hverandre, ville det ikke vært noen plass for forskjellige definisjoner på nivå to og tre.
Utfordringen blir å si noe mer om hvordan nasjonale interesser i praksis blir avledet.

30 Personlig kommunikasjon, Jacob Børresen e-post 3. januar 2000.
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I en tradisjonell fremstilling av norske nasjonale interesser gir Olav F. Knudsen en annen
fremgangsmåte.31 Han ordner interessene funksjonelt, dvs etter saksfelt. For det første det
han kaller det sentrale utenrikspolitiske felt, hvor Norges utenrikspolitiske orientering
defineres. For det andre det utenriksøkonomiske felt, der næringsinteressene dominerer. For
det tredje en restkategori, øvrige utenrikspolitiske og internasjonale saker, dominert av
bistandssaker og humanitære saker. Implisitt er de tre saksfeltene også rangert etter hvor
viktige de er, hvor sikkerhetsinteressene har første rang. Inndelingen gir uttrykk for den
rådende oppfatning av norske nasjonale interesser under og rett etter Den kalde krigens
slutt.32

Tabell 4.2. Funksjonell inndeling av norske nasjonale interesser

Andre utenriksøkonomiskeSikkerhetsinteresser Økonomiske interesser

Man kan også dele inn nasjonale interesser utelukkende etter viktighet, hvor formålet er
direkte å si noe om hvilke typer av tiltak man er villig til å sette ut i livet for å ivareta de
forskjellig typer av interesser.

Tabell 4.3. Amerikanske nasjonale interesser etter viktighet. 33

Vitale interesser

Forhold som er

strengt nødvendig
for å beskytte og
øke amerikaneres
livskvalitet
innenfor rammene

av en fri og trygg
stat.

Meget viktige interesser

Forhold som, hvis de
utvikler seg ugunstig, vil
vanskeliggjøre, men ikke
hindre helt amerikanske

myndigheters evne til å
beskytte og øke
amerikaneres livskvalitet
innenfor rammene av en

fri og trygg stat.

Viktige interesser

Forhold som, hvis
de utvikler seg
ugunstig, vil ha

myndigheters evne
til å beskytte og øke
amerikaneres
livskvalitet innenfor
rammene av en fri

Mindre viktige
interesser
Forhold som er

ønskelige, men
som ikke har noen

store virkninger på
amerikanske

myndigheters evne
til å beskytte og
øke amerikaneres
livskvalitet
innenfor rammene

av en fri og trygg
stat.

Vi kjenner igjen de tre elementene befolkningens velferd, statens militære sikkerhet og det
politiske livs autonomi. De ulike typer av nasjonale interesser graderes etter i hvilken grad
de påvirker disse tre elementene. Kriteriet for å skille mellom vitale, ekstremt viktige, viktige
og mindre viktige interesser er dermed grad av påvirkning på de tre elementene,

Olav F. Knudsen 1995. 'Beslutningsprosesser i norsk utenrikspolitikk', s. 59-78 i Torbjørn L. Knudsen et.
al. (red.) Norges utenrikspolitikk Cappelen akademisk forlag, Oslo 5.60.

31

Se for eksempel Johan Jørgen Holst, 1966. Norsk sikkerhetspolitikk i strategisk perspektiv I-11. Norsk
utenrikspolitiks institutt, Oslo., Holst 1985, op.cit., s. 26-27, og Torbjørn Knutsen 'Norsk utenrikspolitikk
som forskningsfelt' i Torbjørn Knutsen et. al. (red.) Norges utenrikspolitikk Cappelen akademisk forlag,
Oslo. 5.17-18.

32

Inndelingen er hentet fra America s National Interests, A Report from the commission on America's
National Interests, July 1996.

33

interesser

• Beskytte Norge mot • Fremme norsk eksport • Fremme fred, demokrati og
påføring av fremmed og økonomiske menneskerettigheter.
vilje med voldsmakt. interesser. | • Bistand.

store negative
virkninger for
amerikanske

oe trygg stat.
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befolkningens velferd, statens militære sikkerhet og det politiske livs autonomi. Vi merker
oss at befolkningens velferd er den mest grunnleggende verdien, men at de to andre
elementene nevnes i samme andedrag, fordi de er uløselig knyttet til befolkningens velferd.
Inndelingen er knyttet til prioriteringer mht hvor mye amerikanske myndigheter bør bruke
av ressurser for å ivareta interessene. Vitale amerikanske nasjonale interesser er definert som
interesser som USA er villig til å gå til krig alene for. Ekstremt viktige interesser er definert
som interesser hvor USA er villig til å lede en koalisjon hvor de bidrar med brorparten for.
For meget viktige interesser er USA villig til å bidra til å fremme, hvis andre bidrar med sin
del. Viktige interesser er interesser som USA er villig til å bidra til å fremme, hvis det ikke
koster for mye. En tilsvarende analyse av norsk interesser vil måtte løse opp denne
koplingen fordi tiltak som Norge kan gå til krig alene for eller lede en koalisjon hvor man
bidrar med brorparten, er utenkelige. Det er fysisk umulig.

Den følgende framstillingen bygger på en analyse av hvordan disse tre tilnærmingene har
nærmet seg begrepet om nasjonale interesser. Utfordringen er interessene som ligger lagvis
utenfor kjernen. Begrepet nasjonale interesser kan være begrunnet av inntil fire forhold:

settet av interesser i kjernen,
et sett av avledede interesser,

et sett av avledede strategier eller politikk og
et sett av fakta eller relevante bakgrunnsteorier

For å finne de avledede nasjonale interessene, må vi bevege oss fram og tilbake mellom
interessene i kjernen, de avledede interessene, og konsekvenser av den politikken vi avleder
av interessene (faktiske eller tenkte), mens vi endrer og justerer både interessene og
politikken innen bestemte saksfelt inntil de er avveid i forhold til hverandre på en konsistent
måte, og i refleksiv likevekt. Man prøver å nå en refleksiv likevekt ved å teste ut avledede
interesser og strategier på bestemte områder og situasjoner. Når man har nådd en refleksiv
likevekt, er det konsistens mellom de interessene i kjernen, de avledede interessene, og
konsekvensene av politikken man fører på saksfeltet.

La oss vende tilbake til om opprettholdelse av petroleumsproduksjonen under en krise er i
norsk nasjonal interesse som et konkret eksempel på denne prosessen. Aaslandutvalget
svarte nei i 1978, og begrunnet det som følger. Hensynet til befolkningens velferd (berører
nasjonal kjerneinteresse, men produksjonen var mye mindre betydningsfull enn i dag) tilsa
at produksjonen burde opprettholdes. Sikkerheten til den del av befolkningen som befant
ombord på de truede installasjonene tilsa at produksjonen burde stanses (en annen nasjonal
kjerneinteresser). De to interessene trakk i forskjellig retning. Hensynet til liv veide tyngst,
noe som tilsa at det var i Norges nasjonale interesse å stenge produksjonen og å innrette
politikken på stengning. Siden både stengning og opprettholdelse av produksjonen kan
forankres direkte i en kjerneinteressene, er det rom for forskjellig tolkninger av politisk
strategi med en gang vi forlater interesser og går over til politisk strategi.

Forløperen til denne studien undersøkte dette spørsmålet på nytt. Først tok vi hensyn til et
nytt faktum: Siden 1978 har norsk produksjon av gass fra Nordsjøen økt kraftig (faktum). Vi
fant at Frankrike, Tyskland og Belgia har blitt avhengige av gassleveranser fra Norge
(konsekvenser av fakta). Forholdet mellom mottagere av norsk gass og Norge, virker inn på
norsk sikkerhet på to nye mater (teorien om gjensidig avhengighet). For det første, hvis ikke
norske myndigheter finner en vei for å sikre at produksjonen kan opprettholdes under krise,
vil de avhengige statene ha motiv og evne til å sette Norge under politisk press som truer
den norske kjerneinteressens politisk autonomi (konsekvens av eksisterende politikk).
Dermed er det også blitt en norsk nasjonal kjerneinteresse å opprettholde produksjonen
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(viktigere nasjonal interesse som gjør at politikken nå bør endres). Vi konkluderte også med
at å ta kontrollen med norsk produksjon ikke var en farbar vei fordi installasjonene var for
sårbare, at man løp en stor risiko for å ødelegge dem hvis man forsøkte. Med andre ord, den
eneste militære trussel mot installasjonene i Nordsjøen er fra aktører som ønsker å stoppe
produksjonen, dvs terrorister. Til slutt konkluderte vi med at trusselbildet mot Norge er mer
likt trusselbildet mot de mottagerlandene som er strategisk sårbare for svikt i leveransene fra
Norge. Gasseksport til Tyskland og Frankrike gjør Norge generelt mer eksponert for
hendelser i henholdsvis Øst- og Sentral-Europa og Nord-Afrika enn vi ellers ville vært (nye
avledede nasjonale interesser). Norsk sikkerhetspolitikk må følgelig vende noe av sin
oppmerksomhet mot disse områdene (endret politikk for å tilpasse politikken til interessene).

Det er ekstremt vanskelig å sikre produksjonen i Nordsjøen med militære midler, og
oppgaven overstiger tenkelige norske innsatser (skal man konstatere at man har en interesse
man ikke har midler til å gjøre noe med og ikke endre politikk? Aaslandsutvalgets
konklusjon var også påvirket av dette). Norge har også fått en ny avledet nasjonal interesse:
Å unngå å komme under utilbørlig politisk press (nasjonal kjerneinteresse som tilsier at
politikken om å stenge, må endres). En politikk hvor man gjør tilstrekkelig for å sikre
produksjonen for å unngå press fra Tyskland og Frankrike om å gjøre mer, er nødvendig (ha
sjømilitær kapasitet til områdeforsvar av en av tre hovedproduksjonsområder). Sikring av
produksjonen i Nordsjøen må prioriteres høyere og man må øke risikoen man er villig til å ta
med hensyn til oljearbeidernes sikkerhet (justert politikk til den nye interesse). Imidlertid
viser analysen at vi har fått nye naturlige alliansepartnere, fordi vi har sammenfallende
interesser i å holde produksjonen i gang (justere utenrikspolitikken til det nye
handlingsrommet). Noe som kan skje - frivillig eller ufrivillig - er at vi får hjelp. Derfor må
Norge ha marinefartøyer som kan fungere som kommandoplattformer for større
marinestyrker (justere forsvarspolitikken til nye interesser og politikk). Poenget med dette
detaljerte eksemplet er å vise hvor komplisert analysen av samspillet mellom analysen av
nasjonale interesser og politikk er. Som vi ser er en analyse av samspillet mellom nasjonale
kjerneinteresser, avledede interesser, strategi, fakta og teorier, nødvendig for å finne en god
politikk snarere enn å finne en norsk politikk.

Norske nasjonale interesser i dag
Vi regner med at beskrivelsen av nasjonale interesser har endret seg i forhold til situasjonen
rundt 1990 på fem feiter:

NATOs plass og rolle er endret siden Den kalde krigens slutt.
Nye sikkerhetspolitisk utfordringer er skapt fordi norsk eksport av gass har økt så
mye til land som Frankrike, Tyskland og Belgia at det påvirker deres sikkerhet.
Norge fått nye interesser knyttet til utviklingen av rammebetingelsene for det
europeiske gassmarkedet.
Forholdet til OPEC har blitt viktigere fordi oljen betyr mer i norsk økonomi.
Forholdet til energirike områder som Midtøsten og Kaukasus betyr mer.

For å få et grep om småstaten Norges situasjon, skal vi antyde motsetninger mellom norske
nasjonale interesser og USAs nasjonale interesser. Vi har dratt veksler på begreper som har
vært benyttet for å analysere amerikanske nasjonale interesser, fordi begrepet nasjonale
interesser er tradisjonelt knyttet til maktpolitikk, og det ligger nok stormakter nærmere.
Samtidig trenger vi å analysere hvordan småstaten Norge avviker fra USA, for å unngå å
anvende begreper som ikke er hensiktsmessige. Vi finner tre forskjeller som påvirker hvilke
begreper det er fruktbart å anvende:
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USAs globale militære makt skaper globale militære interesser for USA som Norge
ikke har;

USA har større evne til å forfølge sine interesser enn Norge og kan påvirke sine
rammebetingelser på mater Norge ikke kan, noe som gir annerledes avledede
interesser

USAs større evne til å forfølge sine interesser gjør det amerikanske rommet for handling
større enn Norges, noe som gir flere kategorier av tiltak å velge blant når politikken for å
ivareta nasjonale interesser utformes.

Tabell 4.4. Norges nasjonale interesser.

Vitale interesser

Beskytte Norge mot påføring av fremmed vilje med voldsmakt.
Unngå katastrofale sammenbrudd i verdens sentrale handels- og finanssystem eller
råvaremarkeder

Instrumentelle interesser

Bevare og utvikle en sikkerhetspolitisk allianse tuftet på interessesammenfall
Utvikle gode bilaterale, militære forbindelser med34 Tyskland, Frankrike, Belgia og
Storbritannia

Meeet viktige interesser

Fremme norsk eksport og økonomiske interesser, herunder:
markedsadgang for norske eksportprodukter
arbeide for stabile og rimelig høye priser på petroleum
kostnadsutvikling på linje med norske handelspartnere

Instrumentelle interesser

Bevare og utvikle sterke regionale organisasjoner for krisehandtering
Bevare og utvikle et sterkt og relevant FN
Ha en ordning som regulerer det samlede nasjonale tilbudet av gass (GFU eller
lignende)
Utvikle en kanal til OPEC

Viktige interesser

Stabilitet i Midtøsten slik at ekstreme svingninger i oljeprisen unngås og norske
investeringer er mulig
Stabilitet i Kaukasus slik at svingninger i oljeprisen unngås og norske investeringer er
mulig
Fremme menneskerettigheter, fred og demokrati

For å analysere norske nasjonale interesser vil vi benytte en tredeling med vitale, viktige og
mindre viktige nasjonale interesser. Med vitale norske interesser menes stadig forhold som er
strengt nødvendige for å sikre og øke velferden til innbyggerne i en fri og sikker stat. Med
meget viktige interesse mener vi forhold som hvis de inntreffer vil ha alvorlige, negative
konsekvenser - men ikke hindre - norske beslutningstageres evne til å sikre og øke velferden
til innbyggerne i en fri og sikker stat. Med viktige interesser mener vi forhold som er sterkt

34 USA er ikke nevnt her fordi USA er omfattet av den vitale instrumentelle interessen " Bevare og utvikle
en sikkerhetspolitisk allianse tuftet på interessesammenfall". Det antydes her et samarbeide utenfor
Alliansen med kundelandene, som selvsagt er mindre ambisiøst enn noen allianse, men det
representerer noe nytt i forhold til dagens situasjon.
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ønskelige i seg seiv, men som ikke har avgjørende virkning for norske beslutningstageres
evne til å sikre og øke velferden til innbyggerne i en fri og sikker stat. Vi har slått sammen
kategoriene for ekstremt viktig og viktig under navnelappen viktig. Den andre
konsekvensen er at i analysen av Norge kan man ikke knytte kategoriene direkte til hva man
er villig til å gjøre for å forfølge dem. For eksempel er skillet mellom ekstremt viktige og
meget viktige interesser meningsløst for Norges del, fordi Norge aldri vil lede en koalisjon
hvor man bidrar med brorparten. Det er fysisk umulig.

La oss vende oppmerksomheten mot de nasjonale interessene. Å beskytte seg mot voldsmakt
er en vital interesse både for USA og Norge. Det er vitalt for enhver stat, stor eller liten. Det
er også mer fundamentalt enn andre mål, fordi det er en nødvendig forutsetning for å
forfølge andre mål og interesser.35 Men det gir forskjellige avledede interesser og forskjellig
politikk for store og små stater. Verdens eneste gjenværende supermakt har global
rekkevidde og det gir globale interesser. Siden USA har evnen til å gjøre seg militært
gjeldende globalt, vil man forvente at andre aktører kan treffe forholdsregler mot mulig
amerikansk militært press. USA har en realistisk mulighet til å påvirke maktfordelingen i
Europa eller Asia, og dermed har interesser knyttet til det. Men en stat som har evnen til å
påvirke maktfordelingen på andre kontinenter blir også påvirket. USA blir berørt på en
annen måte enn småstater som Norge fordi denne hegemonien vil vite at det er bare en stat i
verden som har kapabiliteter til å utgjøre en militær trussel. Den staten er USA. Dette vet
amerikanerne, og dermed er det i USAs nasjonale interesse å forhindre oppkomsten av
regionale hegemonier. USA kan ikke stille seg likegyldig, fordi de mektige lett får fiender.
Om noen skulle dominere i Asia, er det ingen grunn til at de ville oppleve Norge som et
problem. Norske nasjonale interesser på det sikkerhetspolitiske felt blir følgelig mer lokale,
dvs nærområdet til eget territorium.

Generelt har en supermakt som USA evne til å påvirke det internasjonale systems virkemåte
som Norge mangler. Det gir USA andre avledede interesser enn Norge. Kommisjonen om
USAs nasjonale interesser sier videre at å bevare og fremme sterke strategiske partnerskap
med Europa og Japan, er meget viktige amerikansk interesser. Partnerskapene er historisk
sett utformet på en måte som ivaretar amerikanske interesser og det er derfor i amerikansk
interesse å bevare dem som instrumenter for amerikansk innflytelse seiv om interessene
amerikanerne opprinnelig søkte å beskytte, ikke lenger er truet. 36

Norge er et tynt befolket land med et stort interesseområde og territorium, særlig til havs.
Norsk territorium grenser opp til en stormakt, Russland, som vi har en uavklart delelinje
med, til sjøs. Det er dermed en vital norsk interesse å unngå konflikt med Russland, og å ha
en stormaktsalliert med interesser i norsk sjøterritorium og nordflanken. Målsetningen for
norsk forsvarspolitikk er militær tilstedeværelse og synlighet, evne til å fremskaffe og
utveksle risikovurderinger og tidlig varsel, handtere episoder og kriser, forsvare norsk land-,
sjø-, og luftterritorium mot militære angrep, militært samvirke med allierte og deltakelse i
internasjonale styrker, og forsvarssamarbeide med andre stater og innenfor internasjonale
organisasjoner.37 Vi ser at den norske interessen iha en stormaktsalliert å støtte seg til
dersom vi kommer under press, har fått en fremtredende plass. Seiv om det er i småstaten
Norges interesse at samhandlingen på det sikkerhetspolitiske feltet foregår innenfor en
internasjonal organisasjon som i noen grad binder sterke aktører til forutsigbare handlinger,

Hedley Bull, 1977. The Anarchical Society. A Study ofOrder in World Politics. Macmillan, London 5.16-18.
America's National Interests,op.eit., s. 38.

35

36

Stortingsmelding 22 (1997-98).37
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er ikke norsk medlemskap primært et instrument for norsk innflytelse. Den viktigste
interessen er å ha en organisatorisk overbygning for sammenfallende interesser.

NATOs formål, oppdemming av Sovjetunionen er borte. Norges strategiske plass i NATO er
blitt redusert. Under Den kalde krigen hadde USA interesse av norsk territorium som en
flanke som sikret ferdselen over Atlanteren. De viktigste sovjetiske strategiske kjernefysiske
bombefly og missiler ville passere over norsk territorium, som også kunne blokkere veien til
åpent hav for den sovjetiske marinen, særlig de strategiske übåtene. Vest-Europa hadde
indirekte interesser knyttet til at amerikansk assistanse kom fram. Etter at den sovjetiske
trusselen om et angrep på Vest-Europa er borte, fremstår den amerikanske strategiske
interessen i norsk territorium knyttet til ferdsel, etterretning og varsel som den viktigste. De
amerikanske styrkene som var øremerket forsvaret av norsk territorium, består, men har fått
andre mulige deployeringsområder i tillegg. 38 Bortfallet av Sovjetunionen som aktuell trussel
har gjort amerikansk hjelp mer betinget. Det har også sterkt redusert europeiske staters
interesse av nordområdene.

Institusjonene for europeisk sikkerhet er under omforming. EU utvikler sin ESDP
(sikkerhets- og forsvarspolitikk) som en erstatning for Vestunionen. ESDP synes å ha et
dobbelt siktemål. Innen 2003 skal EU ha til rådighet en militær styrke på ca 80.000 mann,
som skal kunne utføre egne krisehåndteringsoperasjoner. EU skal få en egen evne til å utføre
operasjoner for å forhindre ustabilitet, kriser og mellomstatlige konflikter i sin periferi. For
det andre skal EU bli en europeisk pilar innen NATO. EU-statene vil tilstrebe og utforme,
samt samordne sin politikk for å kunne møte i NATO på like fot med USA. Disse
utviklingstrekkene berører norske interesser på tre mater.

For det første har Norge en interesse av et sterkt og relevant NATO. NATO er en
instrumentell norsk interesse Den er ikke noe mål i seg seiv, men gjennom sin gjensidig
forpliktende sikkerhetsgaranti i artikkel 5 er den et middel for å beskytte Norge mot å bli
påført fremmed vilje med voldsmakt. Siden NATO fortsatt er tiltenkt denne rollen, ser det ut
til at Norges vitale interesse er ivaretatt. Den felles forståelsen av artikkel 5 har alltid vært at
alle har forpliktet seg til automatisk å komme til unnsetning hvis et medlem blir angrepet.
Teksten sier bare at man er forpliktet til å overveie hva man skal gjøre, og ikke hva man skal
gjøre. Det var ikke traktatteksten som ga mening og styrke til NATO under Den kalde
krigen, men felles strukturer, mekanismer, regelverk og en høy grad av felles forståelse av at
sovjetisk innflytelse skulle begrenses. NATOs opprinnelige rasjonale ble endret da
Sovjetunionen gikk i oppløsning. I 1990-årene fant NATO nye oppgåver som et redskap for
inngripen og stabilisering i kriser og mellomstatlig krig, mens den felles forståelsen av
betydningen av sikkerhetsgarantien ble tonet ned. For Norges del betydde dette en uønsket
utvikling av kommandostrukturen som svekket nordflankens betydning, lavere militære
investeringer og færre felles øvelser. Hvis ESDP helt eller delvis overtar rollen som redskap
for inngripen, svekkes NATOs strukturer og felles forståelse ytterligere. Siden NATO står for
sikkerhetsgarantien vil dette kunne skade vitale norske interesser.

Norge har også viktige interesser knyttet til inngripen i europeiske nærområder (hittil
Balkan). Norske interesser i å intervenere på Balkan har vært knyttet til behovet for å bevare
NATOs relevans, demonstrere solidaritet med sine allierte og å ha et instrument for
inngripen i kriser og krig utenfor NATOs territorium. Det siste er aktuelt, fordi Norge har
interesse av å være med i en allianse med kapasitet til å gripe inn ved krise, oppløsning, kaos

38
Ingemar Dorfer 1997. The Nordic Nations in the New Western Security Regime. The Wodrow Wilson Center
Press, Washingotn D.C. s. 7-9,47-48.
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og konflikt innad i Øst og Sentral-Europa og i det postsovjetiske området. Det er en meget
viktig norsk nasjonal interesse å være et fullverdig medlem av organisasjonen, for å kunne
ha mest mulig innflytelse på strukturene til organisasjonen og de valg den treffer med
hensyn til handtering av kriser. Jo nærmere slike utfordringer kommer norsk territorium, jo
viktigere blir denne interessen. I tillegg til de instrumentelle interesser knyttet til NATO, stod
viktige norske interesser i å fremme fred, demokrati og menneskerettigheter på spill
konfliktene i Bosnia og Kosovo. Men det er en meget viktig interesse for Norge å ha
stormakter i ryggen hvis Kola skulle gå mot fullstendig sammenbrudd, og en stor humanitær
katastrofe inntreffer der. En siste viktig norsk interesse hvor alliert støtte er nødvendig, er
sikring av den norske handelsflåten og transportlinjene til sjøs. Norge vil aldri ha kapasitet
til å løse disse oppgåvene alene, uten at de blir noe mindre viktig av den grunn. Norge har
flere allierte her, fordi den norske interessen av fri og uhindret transport til sjøs
sammenfaller med de fleste andre stater i en verden, hvor globalisering av handel er av
avgjørende betydning for velstand.

På kort sikt er det et problem at EU tilstreber å opptre i fellesskap i NATO og samvirke med
amerikanerne, fordi det reduserer norske muligheter for innflytelse. På litt lengre sikt - etter
2003 - kan EU, ønske å låne NATO-styrker for ESDP-oppdrag. Hvis USA ikke vil delta, kan
Norge bli tvunget til et übehagelig valg. En langsiktig utvikling i retning av at EU øker sin
sikkerhets- og forsvarspolitiske integrasjon kan svekke amerikanske interesser for Europa.
Dette vil skade norske interesser på to mater. For det første fordi beslutningsmyndigheten
flyttes fra en organisasjon hvor Norge er fullverdig medlem til en hvor vi ikke er medlem.
For det andre, fordi USA er den aktøren som har de fleste interesser i norsk områder. Norge
mangler naturlige sikkerhetspolitiske allierte i Europa. Hvis EU skulle overta ansvaret også
for forsvaret av medlemsstatene, vil norske interesser bli svekket uansett hvordan Norges
adgang til EUs beslutningsarenaer er ordnet. Siden EUs utenriks- og forsvarspolitiske
integrasjon er mer politisk enn militært motivert, og EU ikke har noen overgripende militær
trussel, er den mest sannsynlige utviklingen at den kollektive sikkerhetsgarantien tones ned.
Denne institusjonelle svekkelsen av kollektiv sikkerhet er ikke i norsk interesse, fordi Norge
har sikkerhetsproblemer hvor alliert støtte er nødvendig og kanskje ikke direkte
sammenfallende med egeninteressene til tunge europeiske aktører. Når NATO først
eksisterer, kan den også bli brukt til å fremme andre norske interesser. Forvitrer NATO må
norsk sikkerhetspolitikk tenkes om fra grunnen. Forvitrer andre internasjonale
organisasjoner, har det relativt små konsekvenser for norsk utenrikspolitikk.

Ambisjonsnivået er generelt høyere på amerikansk side. USA vil ikke bare beskytte seg mot
å bli påført fremmed vilje med voldsmakt; fremmed voldsmakt skal simpelthen ikke
forekomme i nærheten av USA eller endog på verdenshavene. Forskjellen i antallet og
ambisjonsnivå er ellers som man ville forvente mellom en småstat og en supermakt. Denne
forskjellen skyldes ene og alene at USA er større og evner å gjøre mer enn Norge
internasjonalt. Statens kapabiliteter påvirker de nasjonale interesser. Ovenfor argumenterte
vi for at nasjonale interesser eksisterte uavhengig om de var truet eller ei.

Da er det naturlig å tro at nasjonale interesser eksisterer uavhengig om staten makter å gjøre
noe for å sikre dem eller ei. Det er nok tilfelle for kjerneinteressene, men ikke nødvendigvis
for de avledede interessene. De kan for det første defineres forskjellig. Videre kan de være
påvirket av trusselbildet. Forvitrer NATO slik at organisasjonen ikke lenger gir noe troverdig
kollektiv sikkerhetsgaranti, vil Norges interesse av organisasjonen blir mindre. Småstater må
imidlertid i større grad ta rammebetingelsene for gitt fordi de har mindre makt til å påvirke
dem. De må i større grad nøye seg med å foreta tilpasninger internt for å sikre sine nasjonale
interesser. Som et eksempel her kan vi igjen nevne Aaslandsutvalgets anbefaling om å stenge
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ned energiproduksjonen hvor Norge trygger sikkerheten i Nordsjøen ved å ta inntektstapet
ved å stenge produksjonen. Dette er noe USA aldri ville ha funnet nødvendig. Generelt
handterer Norge sine økonomiske nasjonale interesser ved å finne innenrikspolitiske
løsninger på ekstern påvirkning. Man prøver å forberede seg slik at man kan handtere
økonomiske sjokk utenfra som man ikke kan gjøre noe for å påvirke.

Videre gir større amerikansk evne til å forfølge interesser generelt andre avledede interesser.
For eksempel sier studien av amerikanske nasjonale interesser at å fremme aksepten for
internasjonal rett og mekanismer for fredelig konfliktløsning, er en meget viktig amerikansk
interesse, mens å opprettholde et sterkt FN bare er en viktig interesse.39 Her avviker Norges
nasjonale interesser på to mater. For det første er interessen for både folkerett og
internasjonale organisasjoner sterkere hos oss. Småstaten Norge har en større interesse enn
USA av klare kjøreregler på den internasjonale arena som kan legge føringer på de sterkeste
internasjonale aktørene ved å behandle alle uansett maktbase formelt likt. For det andre er
det en fordel om denne myndigheten utøves av en internasjonal organisasjon som FN, eller
består av mer eller mindre formelle normer. Norsk innflytelse vil øke hvis en internasjonal
organisasjon som FN, utøver internasjonal myndighet, fordi Norge har liten innflytelse
utenfor FN mens vi blir behandlet på lik linje med alle andre innen FN systemet. For USA er
det omvendt.

Norsk nasjonal overlevelse er mulig seiv om folkeretten ikke får noe avgjørende
internasjonalt gjennombrudd. Men å fremme folkeretten og fredelig konfliktløsning, er en
viktig norsk nasjonal interesse. Kommer vitale og meget viktige norske interesser i konflikt,
er påstanden at da vil de vitale få gjennomslag. Moderne eksempler på dette er norske
reaksjoner da Litauen ble utsatt for militære trusler og økonomisk blokade i april 1990, og
Tsjetsjenia under den russiske militære kampanjen vinteren og våren 1995 og vinteren 1999-
2000. I begge tilfelle kom menneskerettighetene og folkeretten i annen rekke.40 Generelt er
imidlertid begrepet "nasjonale interesser" - også de som ikke når opp i konkurransen om å
være vitale - reservert interesser som er viktige. Det er heller ikke nødvendigvis slik at Norge
må bruke mesteparten av sine ressurser på vitale interesser. Hvor mye ressurser man bruker
på de vitale interessen er bestemt av i hvilken grad de er truet. Et annet forhold er at Norge
ikke alene makter å ivareta sine vitale sikkerhetsinteresser i forhold til Russland. Siden

alliansepartnere er nødvendig uansett, er det på ingen måte gitt at norske anstrengelser bør
sikte mot å balansere russiske kapabiliteter. Snarere bør man ta sikte på å gjøre nok til å være
solidarisk med sine alliansepartnere, og til å sikre seg evnen til å bevare en lederrolle ved
operasjoner i og ved norsk territorium.

Norske nasjonale interesser og fredsmegling
Norsk utenrikspolitikk har vært svært aktiv når det gjelder fredsmegling. Norsk diplomati
har vært aktivt i Midtøsten, Sudan, Sri Lanka, Guatemala og Columbia, for bare å nevne
noen konflikter i forskjellige verdensdeler. I lys av den plassen fredsmegling har fått i norsk
diplomati, har det vært tenkt lite på hvilken plass den har blant norske nasjonale interesser.

Jan Egelands analyser går i korthet ut på at Norge er særlig velegnet forkjemper for
menneskerettigheter. Det konsensusbaserte Norge mener han har den nødvendige evnen til
å føre en langsiktig politikk.41 Det norske arbeide for å endre udemokratiske regimers natur

39 America's National Interests,op.eit., henholdvis s. sog 6.
Olav F. Knudsen, 1995, op.cit., 5.61.40

Jan Egeland, 1988. Impotent superpower - Potent Small State. Potentials and Limitations ofHuman rights
objectives in the Foreign Policies of the United States and Norway. Norwegian University Press, Oslo s. 175.
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og handlemåte er i norsk interesse fordi det på lang sikt ville bringe dem i harmoni med
vestlige sikkerhetsinteresser. Fredsmegling har fått en så fremskutt plass i norsk
utenrikspolitikk fordi "den beste megler er den som ikke seiv har noen interesser i
konflikten" (Egeland 1988). Siden Norge er et lite land med få interesser, har det en særlig
evne til å vinne tillit og få forbindelser hos alle parter. Denne offisielle forklaringen på norsk
fredsmegling er at suksess avhenger av at det ikke tjener norske interesser!

En annen forklaring er at norsk fredsmegling er hjulpet av at Norge ikke kan påvirke
styrkeforholdet mellom partene og begivenhetene. Norske myndigheter har bare humanitær
bistand og megling å spille på og mangler ressurser til å påvirke internasjonale utfall i ønsket
retning. Norsk mangel på ressurser kan være en styrke fordi en fredsavtale må være
selvhåndhevende*2 Det blir bare fred hvis alle parter finner det lønnsomt å overholde avtalen,
gitt at også de andre overholder den. Kriger ødelegger det partene kjemper om - ressurser,
befolkning og infrastruktur - så det er alltid et incentiv for fred i en konflikt. På den annen
side har ikke disse incentivene forhindret krigen, så fred er på ingen måte garantert. Siden
den kapasitetsløse megler mangler evne til å påvirke styrkeforholdet mellom partene og
begivenhetenes gang, vil partenes (og meglerens) fokus i forhandlingen automatisk rette seg
mot seg å finne en selvhåndhevende løsning som de kan leve med. Hvis megleren er
supermakten USA, vil partene derimot kjempe om å trekke USA over på sin side for å få en
mest mulig gunstig fred, eller endog en alliert som har evnen til å hjelpe dem til å vinne en
konflikt. Supermakten og partene deler det feilaktige utgangspunkt at forhandlingene dreier
seg om hvordan supermakten skal bestikke eller true partene til å slutte fred.43 Dette
småstatsfortrinnet er oversett når man prøver å forstå fredsmeglingens rolle i norsk
utenrikspolitikk. De norske aktørene var verter og formidler av kontakt i den såkalte Oslo
kanalen mellom israelere og palestinere, i bevisstheten om at det var partene som måtte bli
enige.

I tillegg til den moralske siden ved slike engasjement, har Norge som en interesse av å gjøre
seg synlig. Man kan vedlikeholde politisk kapital ved å spille en konstruktiv rolle.44 Som et
lite land med få maktressurser, har Norge også interesse av å bidra til utviklingen av
mekanismer for fredelig løsning av konflikter, og styrking av normer som gir klare
kjøreregler for akseptabel åtferd på den internasjonale arena.

Men kan også ha direkte interesser av mer stabilitet i området de diplomatiske
anstrengelsene er rettet mot. Rollen Oslokanalen spilte i fredsprosessen i Midtøsten har gitt
Norge adgang til beslutningsarenaer og informasjon man ellers ikke ville hatt. Vellykket

42 For en analyse av selvhåndhevende avtaler se Jon Hovi Games, Threats & Treaties. Understanding
Commitments in International Relations. London: Pinter, 1998. For en analyse av fredsmegling som bygger på
manglende evne til å påvirke partene, se Tore Nyhamar,' Norge som fredsmekler' i Statsvitenskapelige
utsyn:Politiske tema og tenkemåter i en oppbruddstid. Harald Baldersheim, Bernt Hagtvet, Knut Heidar (red.).
Kristianssand: Høyskoleforlaget, 2000.

43 Richard Holbrooke forteller at under en kritisk fase i Dayton-forhandlingene om Bosnias fremtid truet
han de muslimske bosnierne med at amerikanerne kunne komme til å utsette sin plan om å utstyre og
øve den nye føderasjonens styrker hvis de ikke gav etter. Slike tiltak for å påvirke partene kan ikke
Norge ty til under forhandlinger. Richard Holbrook To End a War s. 271-272. Man må spørre seg om hva
muslimene eller andre parter som går med på avtaler for å unngå eller oppnå militær støtte vil gjøre i
forhold til avtalen når USA forsvinner fra området. Konkurransen om amerikanernes gunst var den
viktigste grunnen til at deres egne meglingsforsøk i Midtøsten ikke føre frem, se Jane Corbin, Jane (1994):
Gaza First: The Secret Norway Channel to Peace between the Israel and the PLO. London: Bloomsbury
Publishing s. 17-18.

44 Da Knut Vollebæk troppet av som OSSE-formann uttalte han at man egentlig ikke kunne skaffe seg
politisk kapital, et positivt image måtte kontinuerlig vedlikeholdes. Men poenget blir det samme; det blir
bare enda viktigere å kontinuerlig arbeide for en høy profil.
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fredsmegling gir Norge tilgang, informasjon og kanskje endog innflytelse over den
prosessen, noe som er en klar norsk nasjonal interesse. Vi er skeptisk til om aktiv
fredsmegling gir ressurser som kan gjøres om til synlighet, deltakelse og informasjon utenom
om de politiske prosesser selve fredsmeglingen omfatter. Da bør Norge prioritere regioner
og konflikter som påvirker forhold i Norge. I kraft av å være petroleumsprodusent har
Norge for eksempel klare interesser av at Midtøsten blir mer stabil fordi utviklingen i
regionen har mulighet for å påvirke de fleste faktorer som påvirker oljeprisen. Men siden
ressursene er for knappe til engasjere seg i alle konflikter, burde Norge prioritere regioner
hvor den substansielle interessen er større i stabilitet og hvor synlighet, informasjon og
deltakelse er interessante. Disse områdene finner oljelandet Norge der hvor det er
petroleumsressurser dvs Midtøsten, Kaukasus, Vest-Afrika og deler av Latin-Amerika.
Norges hovedtilgang ved fredsmegling er ikke at Norge mangler interesser, men at Norge
mangler kapabiliteter. Det gjør det mulig å megle også der man faktisk har interesser, noe
som man så avgjort bør prøve å utnytte på en mer effektiv måte.

Norsk nasjonale interesser og petroleum
Økningen i norsk energiproduksjon og energieksport er den viktigste endringen som norsk
sikkerhetspolitikk må forholde seg til. Isolert sett har norsk energiproduksjon vokst så mye
at opprettholdelse av produksjonen i en krisesituasjon er blitt en viktig nasjonal interesse.
Energiproduksjonens økonomiske betydning for Norge er så stor at noe lengre enn helt
kortvarig produksjonsstans vil ha store, negative konsekvenser for norske beslutningstageres
evne til å sikre og øke velferden til innbyggerne. Vurdert på rent økonomisk grunnlag, er
opprettholdelse av energiproduksjonen i Nordsjøen således en viktig nasjonal interesse.

Et lands interesser kan imidlertid ikke vurderes isolert fra omverdenen. Interesser blir til i et

samspill med andre aktorer. Norsk energiproduksjon er av strategisk betydning for i hvert
fall Tyskland, Frankrike og Belgia. Uten import av norsk energi, går samfunnene i disse
landene i stå. Denne virkningen av norsk energiproduksjon på sentrale aktører i våre
nærområder har avgjørende betydning for hvordan interesser knyttet til energiproduksjonen
må oppfattes av norske beslutningstagere. Mottagerlandenes strategiske avhengighet av
norske energileveranser, gjør opprettholdelse av norsk energieksport til en vital norsk
sikkerhetspolitisk interesse. Hvis norske energileveranser har vital betydning for
mottagerlandene, har energileveransene også vital betydning for Norge. Den første følgen
hvis ikke energiproduksjonen er forsvarlig sikret - dvs at den ikke er det svakeste leddet i
mottagerlandenes energiforsyning - er at dette kan gi muligheter for terrorist og sabotasje
handlinger rettet mot installasjoner på norsk territorium. Sårbarheten til installasjonene i
Nordsjøen er tilstrekkelig grunn til å utelukke at mottagere av norsk energi vil forsøke å
sikre seg norsk energiproduksjon ved unilaterale aksjoner. Men hvis ikke norsk
energiproduksjon er forsvarlig og troverdig sikret av Norge, kan dette lett føre til at Norge
mister styringen over fellesaksjoner i norske farvann. Indirekte kan Norge blir påført en
politikk som avviker fra det vi ønsker hvis vi mangler tilstrekkelig militær evne til å bevare
lederskapet ved felles operasjoner i norske farvann for å sikre norske energiinstallasjoner.
Det er en vital norsk nasjonal interesse både å unngå bli utsatt for press ved terrorangrep, og å
unngå at hemmede makter dominerer aksjoner på norsk territorium.

Når det gjelder oljeprisen, er norske nasjonale interesser påvirket av kortsiktige og langsiktige
økonomiske interesser, det utenrikspolitiske forholdet til konsument- og produsentland og
sikkerhetspolitiske hensyn. Norge har vitale økonomiske interesser i rimelig høye og stabile
oljepriser. Hensynet til å tjene penger på oljen trekker i retning av en høy oljepris. Den
langsiktige interessen tar hensyn til investeringene i oljeindustrien. Ligger oljeprisen høyt, vil
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mange feltutbygginger bli lønnsomme. Det tar lang tid fra en beslutning om å bygge ut et felt
er tatt til feltet kommer i produksjon. I perioder med sviktende etterspørsel faller ikke
oljeproduksjonen fordi i oljeindustrien ligger driftskostnadene så lavt at seiv med meget
svake priser vil det lønne seg å opprettholde produksjonen. I Nordsjøen er det for eksempel
1-2 US$ fatet. Seiv med priser rundt 6-10 US$ fatet vil det ikke være lønnsomt å redusere å
produksjonen. Isolert fra alle andre hensyn er det ikke "lønnsomt" å redusere produksjonen
til en gitt kapasitet med mindre prisene kommer under de variable driftskostnadene, som på
store felt i Nordsjøen kan være nede i 1-2 $ per fat. Ved 6-10 sper fat slutter investeringene
på de fleste nye felt (kanskje på over 10 sper fat også). Vedvarende lave priser vil derfor føre
til at nye feltinvesteringer uteblir. Da vil det etter en tid oppstå knapphet på olje, noe som vil
føre til en meget sterk prisstigning. Norge (og andre produsentland) har også en langsiktig
økonomisk interesse av unngå at oljeprisen blir ekstremt høy, fordi det kan føre til overgang
til andre energibærere og gjøre for mange andre produksjonsområder lønnsomme slik at
prisene faller igjen, slik vi nettopp har beskrevet det. Store prissvingninger for olje har
alvorlige virkninger for stabiliteten i verdensøkonomien, noe som både produsenter og
forbrukere har interesse av å unngå. En siste begrensning er at oljeprisen ikke må bli så høy
at den hindrer økonomisk vekst i land som er importører av andre norske produkter.
Summen av norske nasjonale, økonomiske interesser tilsier hva vi har kalt en stabil oljepris.
Hvor høy den skal være, vil avhenge av situasjonen.

Norge er blitt en så stor aktør på oljemarkedet at vi har fått nasjonale interesser knyttet til
hvordan vi påvirker markedet. Da oljeprisen sank under 10 US$ fatet høsten 1998, var det et
faktum som var en kilde til inntrykk at dette var et problem for Norge. Det er en norsk
nasjonal interesse at oljeprisen er rimelig høy, men ikke så høy at den forårsaker problemer i
forhold til den økonomiske utviklingen, i verden generelt. En rimelig høy oljepris ligger trolig
i området $lB - $24 per fat. Forsøk på å påvirke oljeprisen alene, kan føre til
kvantumsøkninger og økte inntekter for andre oljeproduserende land. En forutsetning for at
norske tiltak skal ha ønsket effekt i markedet, er et samarbeide med andre oljeproduserende
land. Norske nasjonale interesser vis-å-vis OPEC har endret seg på andre mater som gjør det
nødvendig å tenke gjennom forholdet til OPEC på nytt.

For det første har OPEC mindre makt i oljemarkedet og har dermed hatt problemer med å
stabilisere prisen på egen hand, slik organisasjonen klarte da Saudi-Arabia akslet rollen som
svingprodusent frem til 1986. Man kan derfor vente at oljemarkedet i perioder utvikler seg
på mater som ikke er i samsvar med norske nasjonale interesser, slik de er skissert ovenfor.
For det andre har norsk oljeproduksjon snart kuliminert, slik at Norge ikke lenger har noen
interesse av å øke sin markedsandel på oljemarkedet. Denne interessen hadde det neppe
vært mulig å få gjennomslag for under ekspansjonsperioden for norsk oljeproduksjon hvis
man hadde vært medlem av OPEC. Men økte markedsandeler er ikke lenger noen norsk
nasjonal interesse fordi norsk produksjon av olje ikke kommer til å øke ytterligere, med den
kunnskap vi har i dag.

Norge er økonomisk og politisk en del av det oljekjøpende Vesten. Innad i Vesten står Norge
nokså alene med produsentinteresser i petroleumssektoren. Men hvor uforenlige er de med
konsumentinteressene? På kort sikt vil de ønske lavest mulig pris, dvs priser ned mot
kortsiktige grensekostnader (driftskostnadene). Som et motstykke til produsentlandenes
langsiktige økonomiske interesse i unngå ekstremt høye priser, vil konsumentlandene ha en
langsiktig økonomisk interesse i unngå ekstremt lave priser fordi det reduserer
nyinvesteringer i produksjonskapasitet, også utenfor Gulfen hvor de er rimeligst. I 1993 ble
en optimal pris anslått til 15-20 $ fatet, dvs omtrent det samme som for produsentlandet
Norge. Konsument- og produsentland har altså ikke motstridende økonomiske interesser,
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men endog en fellesinteresse i å samvirke for å unngå de største svingningene. Hvordan
denne fellesinteressen med konsumentlandene kan inngå i en politisk strategi, er det viktig å
få klarlagt.

Som en del av Vesten har Norge ikke bare økonomiske interesser av petroleumsproduksjon,
men også politiske interesser. OPEC har endret seg fra i 1973-74 å være en politisk
kamporganisasjon rettet mot Vesten til å bli et priskartell som arbeider for en stabil oljepris.
Det betyr at faren for at norske nasjonale sikkerhetspolitiske interesser berøres av forholdet
til OPEC, er redusert. Konsumentstatene er blitt mer oppmerksomme på skadevirkningene
av store svingninger i oljeprisen på deres egne økonomi, etter dyrekjøpte erfaringer de siste
25 år. Det betyr at det ikke er noen norske, nasjonale interesser knyttet til å unngå å bli for
nær i kontakt med OPEC. Den tradisjonelle norske holdningen er å insistere på at olje bare er
en vanlig handelsvare. Det er nå rom for å endre denne holdning. Det er i hvert fall
nødvendig å ta hensyn til at omverdenen ser Norge av betydning for sine økonomiske
interesser. Videre legger sikkerhetspolitiske og andre utenriksøkonomiske interesser føringer
på norsk politikk som oljeeksportør. Det betyr at Norge først og fremst kan bidra til
prisstabilisering når markedet er svakt og prisene lave fordi da skader vi ikke
konsumentlandenes interesser. Norske produksjonskutt må videre innrettes slik at de får
maksimalt begrensende virkning på andre produsentland. Det vil også kunne ha betydning
hvordan en norsk produksjonsbegrensning iverksettes. En proaktiv politikk gir større
muligheter til å være med å utforme kravene snarere enn å godta eller avvise krav som er
fremmet, og større mulighet til å fremstå med en egen profil, enn som et haleheng til rene
produsentland. Hvordan dette konkret skal gjøres, er det derfor vel verd å tenke mer over.

Det er av norsk nasjonal økonomiske interesse at også prisene på naturgass er relativt høye
og stabile bla fordi strukturen i det europeiske gassmarkedet endres i retning av å bli mer
liberalt konkurranseutsatt.45 let liberalisert gassmarkedet er det i norsk interesse å bevare
kontroll over produksjonen for å kunne påvirke den samlede veksten i tilbudet. Det kan
dermed være en interesse å bevare dagens ordning med sentralisert salg gjennom
gassforhandlingsutvalget (GFU), eller en annen ordning som regulerer det samlede tilbudet
fra Norge, seiv om EU betrakter GFU som et slags monopolinstrument. Interessen av å
kontrollere tilbudet deler vi med andre produsenter, dvs Russland, Algerie og Nederland.
Norge står her nesten alene som vesteuropeisk land med sin interesse i høye og stabile priser
på gass. Gassmarkedet er regionalt med langtidskontrakter og mer stabile
samhandlingsforhold mellom produsenter og konsumenter, noe som gir både muligheter og
problemer.

Forholdet til det utvidete Midtøsten og Kaukasus.
To regioner er blitt viktigere for Norge som en konsekvens av norsk petroleumsvirksomhet.
De fleste faktorer som endrer oljeprisen er tilstede i Midtøsten, men Kaukasus er kanskje det
området med størst potensiale til å spille en lignende rolle i fremtiden. Norge mangler
åpenbart evne til å påvirke utviklingen i disse to regionene, seiv om vi er berørt av den.
Derimot har norske myndigheter mulighet for å øke etterretning og oppmerksomhet mot
utviklingen i området. Den eneste muligheten til påvirkningen, er at området bør få større
norsk oppmerksomhet gjennom norske diplomatisk nærvær og meglingsanstrengelser. Man
må også fokusere på mulighetene og farene ved investeringer.

Ole Gunnar Austvik, Norges avhengighet av olje- og gassmarkedet, Internasjonal politikk 57:3,379-408, s.
394.
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Konklusjon
Norges rolle som energiprodusent har endret våre nasjonale interesser. Petroleumssektoren
har blitt så viktig at den gir norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk nye utfordringer. I denne
rapporten analyseres det hvordan disse utfordringene best kan håndteres. Men følgende
hovedkonklusjon trenger seg på:

Norsk energiproduksjon har blitt så viktig at den må være med å styre norsk utenriks- og
sikkerhetspolitikk.
De nye utfordringene må norske myndigheter seiv finne et svar på. Nye tiltakene må ikke
skade forholdet til våre NATO allierte.

I denne delen har vi identifisert at de fire viktigste nye utfordringene er:
Å hindre at norsk sikkerhet trues som en følge av at land som Frankrike, Tyskland og
Belgia er avhengig av norsk gass for sin sikkerhet.
Å få til en utvikling av rammebetingelsene for det europeiske gassmarkedet som sikrer
prisen på norsk gass og ivaretar hensynet til videre feltutbygging.
Å utvikle forholdet til OPEC.

Å fokusere mer på energirike områder som Midtøsten og Kaukasus. Oppmerksomhet,
ressurser og kompetanse er knappe faktorer i norsk utenrikspolitikk. Ressursene må
konsentreres på regioner som påvirker Norge.
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Del V Regional utvikling

Regional utvikling og globalisering
Regionalisering i vår tid er uløselig knyttet til globalisering. Midtøstens enestående status
som energileverandør må sees i sammenheng med det globale ressursbildet. Når det nevnes
at denne regionen forvalter 65% av Jordens påviste reserver av olje sier det noe om naturens
gavmildhet i forhold til Midtøsten, men siden jorden danner en lukket enhet sier det også
noe om forholdet til resten av verden. Dersom 65% av reservene befinner seg innenfor en
bestemt region blir det bare 35% igjen. I dette kapitlet skal jeg ta utgangspunkt i hvordan
naturens tilfeldigheter har fordelt en av Jordens viktigste råvarer på ulike regioner. Jeg skal
videre vise hvordan globaliseringen ikke bare setter energispørsmålet inn i en
referanseramme ved å etablere et globalt marked for olje, med én felles pris, men også
hvordan konstitueringen av dette markedet samtidig setter en felles målestokk for
regionenes betydning og deres forhold til hverandre.

Med den ekstremt skjeve fordelingen av oljereservene er det uunngåelig at det oppstår
geopolitiske spenninger mellom eksport- og importland. Det er i skjæringspunktet mellom
eksport- og importland at vi finner noen av de viktigste økonomiske virkningene av den
skjeve fordelingen. Dette har gitt opphav til organisasjonsformer som følger eksport- og
importmønstre, med det formål å påvirke pris og inntektsstrømmer. Globaliseringen og den
spesielle geografiske fordelingen av oljeressursene bidrar også til å trekke stormaktene inn i
spillet om olje. Sårbarhet på grunn av stor importavhengighet reiser ikke bare spørsmålet om
å sikre egen tilgang på olje, men gjør det også til et strategisk mål å nekte eller sikre andre
adgang til den samme ressursen. Når Midtøsten har 65% av oljereservene men bare knapt
30% av produksjonen er det ikke tilfeldig, men resultat av et komplisert globalt samspill, der
geopolitiske krefter og økonomiske interesser setter agendaen.

Men mangelen på primære energikilder i enkelte regioner i relasjon til forbruket
manifesterer seg ikke bare i spenninger mellom import- og eksportland. Det er vanlig å
bruke uttrykket regionalisering i streng geografisk forstand; vi tar da for oss det området
som tradisjonelt går under betegnelsen Midtøsten og danner oss innenfor dette et bilde av
energisituasjonen. I virkeligheten gjøres det ikke på denne måten. I BPs statistikk over
oljeproduksjonen i de tidligere sovjetrepublikkene i Kaukasus og Sentral Asia er for
eksempel bare Azerbaidjan, Kazakhstan, Turkmenistan og Uzbekistan tatt med. Dette er i og
for seg helt naturlig; de andre landene har lite eller helt übetydelig med olje. Men dermed
omfatter ikke betegnelsen region hele det geografiske området - i energisammenheng brukes
det bare om gruppen av oljerelevante land i den egentlige regionen. Det skilles altså mellom
Tidligere Sovjetunionen (FSU) som region i geografisk og oljerelatert forstand. Denne
distinksjonen åpner for en ytterligere utvidelse av begrepet region etter energirelevante
kriterier, noe som også gjøres i ulike sammenhenger. Satt på spissen skal jeg i dette kapitlet
utvide betegnelsen region fra å være geografisk bestemt til å bli modifisert gjennom de
økonomiske og sikkerhetspolitiske interessene som ligger i energiproblematikken. Dette
perspektivet gir større mulighet til å analysere hvordan energi ressurser også blir brukt som
instrument i sikkerhetspolitisk sammenheng.
En vurdering av det fremtidige utviklingsforløpet og de utfordringer som ligger i dette vil bli
foretatt til slutt.
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Geografisk fordeling

Tabell 5.1: Påviste reserver, produksjon og konsum av olje i 1998 etter regioner
(i fat)

Kilde: BP Amoco Statistical Review of World Energy 2000.

Nord Amerika har 6,2% av reservene, men USA har bare 2,8% og en R/P rate på beskjedne
10,0. Med et samlet forbruk på over 22 mill fat/dag, og en produksjon på litt under 13 mill
fat/dag har Nord Amerika et stort importbehov. USA alene har et konsum på over 18 mill
fat/dag, ca. 25% av det globale forbruket, og med en produksjon som har sunket jevnt og er
nede i under 8 mill fat/dag er landet en av de store importørene og importavhengig på
grensen til det sårbare.

Mellom- og Sør Amerika har påviste reserver som i størrelsesorden svarer omtrent til Nord
Amerika, men med et langt lavere forbruk, som i tillegg er mye lavere enn produksjonen, er
regionen som helhet i en balansert situasjon. R/P raten er på 37,7 og vesentlig gunstigere enn
for Nord Amerika som bare har 13,8. Tilfeldighetene har imidlertid ført til at bare Venezuela
sitter på over 80% av reservene og nesten halvparten av produksjonen i regionen.
Europa har ikke hatt lykken med seg når oljeressursene ble fordelt, har bare 2,0% av de
globale reservene og en R/P rate på bare 8,3. Med et konsum på 16 mill fat/dag og en egen
produksjon på 6,9 mill fat/dag er regionen svært importavhengig - mellom 9og 10 mill
fat/dag. Av de små reservene har Norge alene over halvparten. Med nødvendigheten av å
importere så store kvanta vil de store prisendringene på olje som har skjedd i den siste riden
få konsekvenser for europeisk økonomi.

FSU inkluderer både Russland og de tidligere sovjetrepublikkene i Kaukasus og Sentral Asia.
Denne inndelingen er kunstig og krever at Russland betraktes som en egen region. Russland
er en gigant i energisammenheng med reserver på 4,7% av oljen og 32,9% av gassen.
Energieksport veier tungt i det russiske utenriksregnskapet og økonomien er derfor svært
følsom for prissvingninger. Når det gjelder påviste reservene i Kaukasus og Sentral Asia
ligger de foreløpig på nivå med Nordsjøen, ca. 16 milliarder fat og beskjedent i Midtøsten
sammenheng. De store anslagene på sannsynlige reserver har foreløpig ikke gitt noen
betydelig økning i påviste reserver.

46 Milliarder fat
47 Millioner fat/dag

Millioner fat/dag48

Påviste
reserver
46

%av
totalen

R/Prate Produksjon
per dag47

%av
totalen

Konsum

per dag48

% av totalen

N.Amerika 63,7 6,2 13,8 13700 18,6 22065 30,2
S&S.Amerika 89,5 8,6 37,7 6690 9,9 4675 6,4

Europa 20,6 2,0 8,3 6975 9,6 15990 21,8
FSU 65,4 6,3 24,2 7560 10,7 3655 5,2
Midtøsten 675,7 65,4 87,0 21885 30,5 4465 6,2
Afrika 74,9 7,2 28,2 7445 10,2 2445 3,4
Asia 44,0 4,3 16,3 7635 10,5 19920 26,9
Verden 1052,9 100,0 41,0 71890 100,0 73215 100,0
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Midtøsten stiller selvfølgelig i egen klasse hva angår reserver. Av landene i regionen rager
Saudi-Arabia godt over de andre med 25,5% av de globale reservene alene, mens Irak, Iran,
Kuwait og Emiratene er noenlunde likeverdige med rundt 10% hver. Av de sistnevnte er
kanskje Irak det mest lovende med en påvist feltstruktur som er veldig gunstig -16 felt med
reserver på over én milliard fat - og store sannsynlige reserver.

Afrika har til sammen 7,2% av de globale reservene, det vil si i samme størrelsesorden som
Nord Amerika, Mellom og Sør Amerika og FSU, men også her er fordelingen statene i
mellom svært skjev. Libya og Nigeria har til sammen 5,1%, mens resten av det store
kontinentet må ta til takke med 2,1%. Afrika har for øvrig et gunstig forhold mellom konsum
og produksjon.

Asia har i likhet med Europa svært små påviste reserver - 4,3% - der Kina sitter på omtrent
halvparten - 2,3%. Med et forbruk som ligger høyere enn USAs og en samlet produksjon på
omkring samme nivå er importbehovet stort og raskt stigende. Asia representerer den mest
dynamiske regionen og vil i tiden fremover øke sin importavhengighet til Midtøsten på en
måte som gjør dem svært sårbar i en krisesituasjon.

Det er selvfølgelig spesielt den skjeve geografiske fordelingen av påviste reserver som er
bemerkelsesverdig med disse tallene. Et tilbakeblikk viser at det også har foregått et skift i
den regionale balansen som har forsterket denne skjevheten ytterligere gjennom de siste
decennier. Et modifisert bilde av den geografiske fordelingen kunne man få frem ved å
relatere oljereservene til antall innbyggere i de respektive regionene. Både Europa og i
særdeleshet Asia ville kommet mye dårligere ut av en slik fremstilling. I en verden som i stor
grad baserer sin energiforsyning på olje vil fordelingen av ressursene på ulike regioner bare
danne én side av det totale bildet. Den andre siden vil dannes av de stater og regioner som
blir avhengig av import.

Importavhengighet

Det er særlig tre områder som har eller er i ferd med å få en økende importavhengighet. Det
er viktige deler av Asia, USA og Europa. I dette avsnittet skal det gis et bilde av denne
avhengigheten. Nå er det slik at verken økonomisk utviklingsnivå eller befolkningstallet
følger fordelingen av olje reservene. Dette er faktorer som i sterk grad påvirker forbruket av
petroleumsprodukter.

Europa er en av de fremst regioner i verden når det gjelder industrialisering, infrastruktur og
levestandard. Det fører til et høyt transportbehov og siden denne sektoren står for 70% av
etterspørselen tar Europa hele 21,8% av det globale oljeforbruket. Med bare 2% av reservene
og 9,6% av produksjonen (nesten 7 mill fat/dag), noe som betyr at seiv om Europa foretar en
relativt rask utnyttelse av sine sparsomme reserver, har kontinentet likevel et stort
importbehov. Dette viser at de enkle tallene for den geografiske ressursfordelingen i seg seiv
ikke er tilstrekkelige når det gjelder å vurdere økonomiske og sikkerhetspolitiske
konsekvenser. Det er selvfølgelig et problem for Europa at en strategisk ressurs som olje er så
knapp og at halvparten befinner seg på norsk sokkel, med lange transportlinjer til
kontinentet. Men det er kanskje enda mer problematisk at over 40% av det totale forbruket
av olje må importeres og at hele 43% av denne oljeimporten kommer fra Midtøsten. På den
andre siden vil andre regioner, der konsumet ikke overstiger produksjonen, sett under ett,
ikke ha det samme problemet med importavhengighet.
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Sør og Sentral-Amerika er et eksempel på en region som ressursmessig kan sidestilles med
Nord Amerika, men både produksjorTog konsum ligger på et mye lavere nivå og kontinentet
har som helhet en positiv nettoeksport. For å få et mer korrekt bilde av energisituasjonen
innenfor de enkelte regioner er det derfor nødvendig å supplere tallene for reserver med tall
for nettoimport/eksport slik at det også fremkommer et bilde av eventuell
importavhengighet. En av de viktigste dimensjonene ved dagens situasjon viser seg da ikke
overraskende å være Europas, USAs og Asias økende importavhengighet og Midtøstens
sentrale rolle i dette bildet.

For USA er imidlertid situasjonen en noe annen enn for Europa. Riktignok er USAs
importavhengighet på hele 55% av det totale forbruket, men importen er spredt på flere
regioner slik at bare litt over 20% av den samlede importen kommer fra Midtøsten. Av det
som kommer fra Midtøsten kommer igjen det meste fra Saudi-Arabia. USA fordeler mye av
sin import på Canada, Mexico, Sør og Sentral Amerika og Nigeria. Både Europa og USA har
som kjent sterke strategiske interesser i Midtøsten og katalysatoren i dette engasjementet er
energiressursene.

Asia er, med sine sparsomme ressurser - 4,3% av de totale reservene - og et konsum som
svarer til 26,9% av det globale, i ferd med å utvikle en importavhengighet som varsler en ny
dimensjon i det geopolitiske spillet om verdens energiforsyning. I likhet med Europa har
Asias import sin hovedtyngde i Gulfen. Men til forskjell fra Europa og USA øker Asias
samlede etterspørsel hurtig. Det regnes med at 40% av veksten i etterspørselen etter 1990
kommer fra Asia. På sikt er det ventet at Gulfen vil få en enda mer sentral plass når det

gjelder de globale oljeleveransene enn regionen allerede har.

Prognoser - reell prediksjon og prinsipiell usikkerhet
De fleste som beskjeftiger seg med prognoser for samfunnsutviklingen er flinke til å påpeke
at det er stor usikkerhet forbundet med resultatet. Men hvorfor er det slik? En prognose

inneholder åpenbart et problematisk forhold mellom nåtid og fortid. Den forutsetter
tilsynelatende at det er mulig å gi en slags beskrivelse av fremtiden eller visse sider ved
fremtiden, som om fremtiden allerede foreligger eller som om fremtiden er en ting som det bare
gjelder å gripe tak i med den rette metoden. Men slik kan det ikke være. Det ligger i fremtidens
vesen at den ikke eksisterer som virkelighet, men bare som mulighet. Likevel er det slik at vi
baserer vår hverdag på at det er mulig å si noe reelt om fremtiden, til og med en stor grad av
forutsigbarhet. All naturvitenskap bygger på lover som gjør prediksjon mulig. I dag kan man
sende sonder ut i verdensrommet med en nøyaktighet som impliserer en stor grad av
prediksjon, tilstrekkelig til at det er mulig å plassere et romfartøy på månen. I
naturvitenskapen er premissene for fremtiden allerede tilstede i nåtiden. Romfartøyet
beveger seg under naturlige betingelser som ikke endrer seg. Nåtiden gir derfor direkte
nøkkelen også til fremtiden.

Så enkelt er det åpenbart ikke i samfunnet hvor utviklingen avhenger av
beslutningsprosesser som er underlagt spesifikk bevisst menneskelig adferd, det vil si på en
måte som gir samfunnsmessige prosesser et prinsipielt element av tilfeldighet. De fleste
prognoser innenfor energisektoren bygger på en naturvitenskapelig tankegang. Det kommer
til uttrykk ved at de i stor grad ekstrapolerer en nåtidig tendens og ikke tar hensyn til det
kompliserte samspillet mellom samfunn og natur som energisektoren krever. Her setter
samfunnet seiv premissene for mulig forutsigbarhet. I noen sammenhenger kan en fremtidig
hendelse angis nøyaktig både i tid og rom. Jeg har en liten Filofax som er full av fremtidige
avtaler og planer. Jeg tar det nærmest for gitt at en tannlegetime er noe som lar seg realisere
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og dette har igjen sammenheng med at en slik avtale foregår under enkle betingelser som
stort sett bare avhenger av min egen vilje, motivasjon og besluttsomhet. Forutsigbarhet er
her avhengig av en rasjonell beslutningsprosess.

Men en sosial prosess kan være både enkel og komplisert. En liten sosial enhet , som en
familie, kan med stor sannsynlighet forutsi hvor mange barn den vil bestå av, hvor den
kommer til å bo i tiden fremover, hvor ferien blir lagt til neste år, hvilken utdannelse barna
vil ta, osv., og det kan den gjøre fordi den som oftest handler under oversiktlige betingelser
og kan foreta rasjonelle avgjørelser. På samfunnsmessig nivå danner aktørene en fraksjonert
enhet der de enkelte deiene har ulike og til dels motstridende interesser. Samtidig handler de
under betingelser som de ikke alltid forstår og derfor heller ikke behersker, noe som bidrar
til at beslutningsprosessen ikke skjer direkte og i en helhetssammenheng. Leting, produksjon
og omsetning av olje foregår derfor ikke virkelig formålsrettet og planmessig, men formidlet
av et marked som hele tiden korrigerer petroleumsvirksomheten a posteriori. Markedet er et
uttrykk for mangel på rasjonalitet. De enkelte oljeselskapene kan handle rasjonelt under
bedriftsøkonomiske betingelser, men i en global sammenheng er det vanskelig å få kontroll
med både pris og kvantum. Sammenlignet med en familie er det vanskeligere å få et bilde av
fremtiden bare ved å spørre aktørene om deres oppfatning. En prognose som kan forsvares
vitenskapelig bør derfor ikke basere seg på hva aktørene tilfeldigvis tror eller ønsker, men
identifisere de objektive forhold som legger føringer på aktørenes handlinger uansett hva de
tilfeldigvis måtte ønske.

Vi aksepterer tanken om at det er mulig å si noe om fremtiden fordi den lar seg utlede av den
virkeligheten vi lever i nå. I den grad en prognose også blir helt eller tilnærmet realisert sier
den derfor først og fremst noe om nåtiden.

Når det gjelder prognoser innenfor energiområdet må slike betraktninger være
retningsgivende. De tre store regionene på etterspørselssiden er USA, Europa og Asia. Deres
fremtidige import, både størrelsen på importen og hvilke land og regioner den hentes fra, vil
få store sikkerhetspolitiske konsekvenser. Det må antas at utviklingen vil øke Gulfens
betydning og samtidig påvirke forholdet mellom de regionene som i økende grad henter sin
viktigste strategiske råvare nettopp fra dette området.
EIA baserer sine prognoser på antagelser om forholdet mellom tilbud og etterspørsel og ser
prisen som et resultat av likevekten eller mangel på likevekt i dette forholdet. Viktige
faktorer som påvirker etterspørselen er økonomisk vekst, demografi og utviklingen av
transportsektoren. På begynnelsen av 1990-tallet var den globale etterspørselen relativt flat,
men fra 1993 til 2000 har den økt med ca. 9 mill fat/dag og i prognosen regnes det med at
den samlede etterspørselen i 2020 vil ligge på 115 mill fat/dag, mot ca. 75 mill fat/dag i dag.
Det interessante er at svært lite av økningen i etterspørselen finner sted i den industrialiserte
delen av verden.

I 1995 sto de industrialiserte landene for nesten to tredeler av verdens etterspørsel etter olje,
mens bare én tredel av økningen i etterspørselen vil komme herfrå i perioden frem til 2020.
USA vil stå for en økning på 6,7 mill fat/dag, men dette representerer i seg seiv bare en
beskjeden vekst på 1,3% per år i gjennomsnitt. Europa antas å få en svak vekst i
etterspørselen med en vekst på mindre enn 2 mill fat/dag mellom 1995 og 2020. Det er
situasjonen i Asia som vil dominere utviklingen på etterspørselssiden. Den industrialiserte
delen vil øke sin etterspørsel fra 7 mill fat/dag til 10 mill fat/dag, mens den ikke
industrialiserte delen vil øke fra 11,3 mill fat/dag til 28,6 mill fat/dag. Kina alene er forventet
å få en økning på 5% per år, noe som betyr en tredobling av etterspørselen fra 1995 til 2020.
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Dersom vi går over til å se hva dette innebærer for importen viser prognosen ikke bare at
Gulfen vil få en økende betydning som energileverandør, men også at Asia øker sin
importavhengighet drastisk. Det meste av denne økningen vil komme fra Gulfen. I
prognosen er det tatt utgangspunkt i at den samlede importen på verdensbasis lå på 37,1 mill
fat/dag i 1995. Av dette kom 15,4 mill fat/dag eller litt i overkant av 41% fra Gulfen. Ifølge
prognosen vil importen øke til 70,9 mill fat/dag i 2020 og Gulf-områdets andel vil ha økt til
41,8 mill fat/dag eller i overkant av 58%.

Økonomiske virkninger av en høy oljepris og politisk/institusjonelle
mottrekk

De økonomiske virkningene knyttet til importavhengighet er tosidige. For det første fører
store svingninger i oljeprisen i seg seiv til problemer. Når prisen beveger seg fra $lO til $3O i
løpet av noen måneder destabiliseres både priser, bytteforholdet med utlandet og finansielle
markeder. I skrivende stund ligger oljeprisen på ca. $3O per fat.49 Det er en tredobling av
prisen i løpet av kort tid og det er først og fremst denne voldsomme endringen som har
påkalt interesse, seiv om prisma i seg seiv også har vakt oppmerksomhet. Bakgrunnen for
denne situasjonen er kjent nok - relativt sterkt økende etterspørsel som en følge av den
økonomiske oppgangen i USA og Asia, samtidig med en samordnet kvotereduksjon fra
OPECs side. Det importlandene frykter mest ved en stigning i oljeprisen er den inflatoriske
virkningen innenlands. De fleste husker hvordan OPECs politikk slo inn over importlandene
på 1970-tallet og skapte problemer for både inntektsoppgjør og pengepolitikk.

Den andre siden av importavhengighet er grunnrenteeffekten. Den defineres innenfor
moderne økonomisk teori som differansen mellom totalinntekten og alle kostnader inkludert

avkastning på kapital. Den fremkommer således som en ekstrainntekt utover denne
avkastningen og størrelsen varierer med prisnivået, men virkningen av grunnrenten på
økonomien kan studeres seiv om det forutsettes konstant pris. I klassisk økonomisk teori blir
grunnrenten fremstilt som en bestemt form for inntekt uten motstykke i produktivt arbeid og
som sådan et i samfunnsmessig og etisk sammenheng problematisk fenomen.

I dagens energibilde synes grunnrenten å ha oppnådd folkerettslig legitimitet innenfor
rammen av nasjonalstatens suverenitet over egne ressurser. I diskusjonen om hva som er en
rettferdig oljepris brukes pragmatiske henvisninger til hvordan eksport- og importlandenes
interesser best kan balanseres. I forbindelse med OPECs møte i mars 2000 ble det for

eksempel påpekt at en pris i underkant av $25 kunne være en "rettferdig" pris. Det finnes
neppe noen annen begrunnelse for dette tallet enn at det tilfeldigvis også er nevnt som den
pris som vil balansere Saudi-Arabias statsbudsjett. Med et kostnadsnivå på $4-5 per fat vil
nevnte prisnivå innbringe Saudi-Arabia en grunnrente på ca. $2O per fat eller en ekstra
avkastning på minst 400% av investert kapital utover normal avkastning.50 For de som
anvender etiske normer på vurderingen av oljeprisens høyde vil det antakelig være mer
problematisk å begrunne $25 pr fat som en riktig pris med utgangspunkt i fortjenesten enn at
prisen til enhver tid bør dekke oljestatens luksusbehov.

Som eksempel på hvordan grunnrenteeffekten slår ut kan det være interessant å ta et
eksempel fra Norge. I 1996 godkjente Stortinget utbyggingen av Åsgard-feltet med en

49 Medio september 2000.
so Kostnadene ved utvinning av olje varierer naturligvis med forholdene. Det må også skilles mellom rene

driftskostnader og kostnader som er fordelt over hele feltets levetid, inkludert lete og
utbyggingskostnader. En gjennomsnittlig produksjonskostnad på $4-5 per år fordelt over et felts levetid
er ikke uvanlig under de gunstige betingelsene man finner i Midtøsten.
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investeringsramme på 48 mrd. kroner. Med de siste overskridelsene har anslaget kommet
opp i over 65 mrd. kroner. Overskridelsene ble vurdert som så alvorlige at det fikk
konsekvenser for både styret og konsernsjefen i Statoil og man skulle tro at de under
normale inntjeningsforhold også ville marginalisere lønnsomheten, men så er langt fra
tilfelle. I dag krever Statoil at nye prosjekter skal oppfylle en viss inntjening med en pris på
sl 2 pr fat, mens Åsgard har en breakeven på $14,8 pr fat. Med en oljepris på S3O pr fat er
investeringene, med 40% overskridelse, betalt innen 2002. Grunnrenteeffekten kan forvandle,
seiv det som har vært betegnet som et skandaleprosjekt, til en gullgrube.51

Generelt fremgår det av ovenstående at importland isolert sett burde være interessert i en lav
og stabil oljepris. I tråd med en slik felles målsetting skulle man også forvente at det både var
mulig å trekke opp en strategi og å gi denne formell og organisasjonsmessig status. Dette er
en problemstilling en skal komme tilbake til, men først skal det ses litt nærmere på hvordan
den regionale fordelingen av oljeressursene legger premisser for strategiske vurderinger og
geopolitiske prioriteringer. Det er lagt stor vekt på å få frem at olje er en vare av stor
betydning både strategisk og økonomisk, og det er en sentral ide i denne utredningen at
økonomi og politikk henger sammen.

Regional versus nasjonal energipolitikk
Med utgangspunkt i de faktiske erfaringer som er gjort er det ikke lett å svare på om
begrepet region i geografisk forstand er interessant i energipolitisk sammenheng. Jeg skal i
dette avsnittet se litt på hvordan ulike organisasjonsmønstre har sprunget ut av en global
geopolitisk sammenheng på tvers av regionale skillelinjer. Aktørene i dette spillet er
suverene nasjonalstater, men det ville være feil å hevde at de fatter beslutninger på
selvstendig grunnlag. Dels handler de på grunnlag sin egen objektive status, som for
eksempel størrelse, beliggenhet, naturlige ressurser, økonomisk og militær styrke osv. og
dels handler de innenfor et globalt system av tunge markedskrefter og internasjonale
organisasjoner/allianser med gitte rettigheter og plikter som legger føringer på
beslutningsprosessen.

Arenaen for det spillet som her beskrives er global og har, som allerede nevnt, bestemte
karakteristika, hvorav de viktigste er at oljen bare finnes i en begrenset mengde og at
naturens luner har fordelt den nokså tilfeldig på de ulike regioner. På den andre siden
eksisterer et samfunnsmessig system som definerer oljen primært som en vare, det vil si et
produkt med nærmere bestemte fysiske/kjemiske og økonomiske egenskaper. Begge deler
får i visse sammenhenger strategiske dimensjoner som fremtvinger målsettinger og
handlinger hos de impliserte aktørene på tvers av markedet. Men i utgangspunktet har den
økonomiske utviklingen ført til at det nå produseres og konsumeres ca. 75 millioner fat per
dag, samtidig som den skjeve regionale fordelingen av ressurser og forbruk har ført til en
omfattende handel med olje. Denne handelen motsvares av enorme inntektsstrømmer
mellom regionene og påvirker de økonomiske utviklingsmulighetene. Handelen konstituerer
på denne måten et skille mellom eksport- og importland som gir grunnlag for ulike
interesser og organisasjonsmønstre. Disse strømmene påvirkes igjen av forholdet mellom

51
Se Aftenposten 15. september, 2000. Grunnrenten er i realiteten et uttrykk for hvordan prisdannelsen på
olje kan få fordelingsvirkninger som i sterk grad undergraver den produktive anvendelsen av
kapitaldannelsen i samfunnet. Dette var også nettopp den klassiske teoretiske økonomiens kritikk av
fenomenet grunnrente innenfor landbruket i England på 1700-tallet. Den uproduktive virkningen av
grunnrenten kunne her observeres i form av en egen klasse av grunneiere som levde et overdådig
luksusliv uten noen form for produktiv motytelse. De egentlige produsentene var forpakterne og ikke
jordeierne.
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kvantum og pris og siden en vesentlig del av de globale oljereservene er konsentrert hos
noen få stater har disse ikke bare muligheten, men søker aktivt å regulere prisene til sin
fordel.

OPEC er således et eksempel på en organisasjon som opptrer på tvers av regionale enheter.
Det er bare tilfeldig at tyngdepunktet i OPEC har regional forankring. På den annen side
finnes det en rekke eksempler på at enkelte landene innenfor en region ikke nødvendigvis
oppviser de samme karakteristika som regionen som helhet. Et eksempel er at Venezuela,
som det eneste landet i Sør og Sentral Amerika, i kraft av sine sterke oljeinteresser, har valgt
medlemskap i OPEC. Flere andre land med stor eksport har i likhet med Venezuela valgt en
energipolitisk orientering som går på tvers av regional geografisk tilhørighet. Det gjelder
Indonesia og de afrikanske statene Algerie, Libya og Nigeria, som alle har organisert seg i
OPEC, mens Mexico har valgt en løsere samarbeidsform. En interessant iakttakelse kan
trekkes ut av dette. Olje er i utgangspunktet en nasjonal ressurs og forvaltes som sådan. Men
ser vi på de store produsentlandene er det ikke størrelsen på reserver og produksjon som
styrer oljepolitikken, men i hvilken grad produksjonen er rettet mot eksport eller ikke. Mer
presist; dersom et land har muligheter til å eksportere olje i stor skala vil det få stor
betydning for den økonomiske utviklingen. Det skyldes ikke bare virkningen på
handelsbalansen, men først og fremst oljeprisens rentekarakter og veksten i det innenlandske
forbruket. I denne sammenheng blir prisen avgjørende for inntektene og eksportørene tar på
seg rollen som markedsoperatører.

OPEC er et logisk svar på eksportørenes organisasjonsbehov, men som sådan er det
organisert rundt behovet for å kunne regulere oljeprisen og ikke etter geografiske kriterier.
Det er likevel ikke til å komme fra at OPEC har en sterk regional karakter som en følge av
oljeressursenes geografiske konsentrasjon til et lite område i Midtøsten. Som priskartell har
OPEC, stikk i strid med hva mange mener, vært svært vellykket, om enn samarbeidet ikke
alltid har munnet ut i like fornuftige avgjørelser. OPEC forvalter 75% av Jordens reserver av
olje og kunne utvilsomt alene utviklet en kapasitet som kunne dekke det totale behovet og til
en markedspris som kanskje ikke overstiger $6-7 per fat. Ved å utnytte sin kapasitet bedre
kunne Saudi-Arabia i teorien sannsynligvis alene tvunget markedsprisen ned under $lO.
Dagens pris er følgelig ikke en reell markedspris. Som en følge av at OPEC har begrenset sin
kapasitet er det blitt nødvendig å produsere olje i områder med langt høyere kostnader, som
i Nordsjøen og Alaska, og prisen har lagt seg på et nivå som forsvarer produksjon også her.
OPECs markedspolitikk har vært så vellykket, at den har blitt et problem.

Høykostområdet Nordsjøen har i et langsiktig perspektiv vært en gullgruve for de norske
selskapene Statoil og Hydro og leverer mer enn 3 mill fat på markedet hver dag. Med en
rivende teknisk utvikling på alle områder fra leting til produksjon har kostnadene sunket og
markedet effektivt drevet realprisen ned. For OPEC har det vært smertefullt å møte denne
utviklingen fordi medlemslandene har tilpasset det innenlandske forbruket til en alt for høy
pris i forhold til den globale resurssituasjonen. De fleste av OPEC-landene har forvaltet
oljeinntektene på en uproduktiv måte der hensynet til politisk stabilitet har vært prioritert på
bekostning av langsiktige produktive investeringer. Resultatet har vært et gradvis tap av
internasjonale markedsandeler til andre områder.

Årsaken til at OPEC har klart å føre en relativt vellykket politikk er mer sammensatt enn det
som har kommet frem ovenfor, men her er det tilstrekkelig å konstatere at
institusjonaliseringen innenfor energisektoren først og fremst har manifestert seg i form av et
priskartell på tilbudssiden med deltagelse av store eksportører. Samtidig har
konsentrasjonen av ressursene i Midtøsten ført til at OPEC har en regional slagside. Det
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skaper sikkerhetspolitiske problemer for i første rekke de landene som er avhengige av å
importere en stor andel av sitt oljeforbruk. Det folger av at en mulig konflikt som berører
energileveransene fra Gulfen nesten alltid innebærer en prisoppgang. Bare unntaksvis har
det oppstått situasjoner som har ført til prisnedgang.

Ser vi på Europa er EUs gassdirektiv et eksempel på et regionalt energipolitisk initiativ
innenfor et allerede eksisterende institusjonelt rammeverk. EU er ikke organisert rundt en
gruppe stater med felles interesser på energiområdet. Det er snarere slik at de 15 landene
som danner EU tilfeldigvis er relativt homogene med hensyn til olje- og gassressurser. Med
unntak av Storbritannia, som har litt over halvparten av EUs påviste oljereserver med 0,5%
og ikke har et importbehov er det ingen andre land i EU som har over 0,1% av de globale
reservene. Når det gjelder gass er det Nederland med 1,2% og Storbritannia med 0,5% som
har reserver av betydning. De øvrige landene i EU er übetydelige i denne sammenheng. De
andre stormaktene i EU har alle en stor positiv nettoimport av olje og gass og av den grunn
sterke felles interesser i å redusere importkostnadene på petroleumsprodukter. Siden EU
som institusjon henter mye av sin begrunnelse fra behovet for å beskytte medlemslandene
mot konkurransen utenfra gjennom en sterkt proteksjonistisk ytre handelspolitikk, er det
naturlig nok heller ikke vanskelig å få samlet landene i et felles syn på den ytre
energipolitikken. Norsk økonomi er, med sin avhengighet av EU som marked for sin
gasseksport og sine enorme investeringer i plattformer, terminaler og rørledninger, sårbart
dersom EU klarer å stake ut en felles energipolitikk som reduserer prisen på gass. Norge er
på dette området avhengig av langsiktige og store kontrakter for å kunne foreta de
nødvendige investeringer som kreves.

Motsvarigheten til OPEC er International Energy Agency (lEA), som er organisert innenfor
rammene av OECD, men organisasjonen har nærmest bare en konsultativ funksjon og ingen
effektive sanksjonsmuligheter. lEA ble grunnlagt etter oljesjokket i 1974, med erklært
hovedmål å bedre medlemmenes forsyningssikkerhet. lEAs viktigste oppgave er å møte
eventuelle kriser med aktive tiltak for å stabilisere prisen. Olje er en strategisk ressurs som
innenfor sentrale deler av samfunnslivet ikke har substitutter. Det er derfor vanskelig å se
hvordan importlandene skal kunne utvikle en samlet politikk som kan balansere OPECs
markedsinnflytelse. Til det kommer at det særlig i Midtøsten er samlet ressurser av en slik
størrelsesorden, at de har en strategisk dimensjon som går utover den rent økonomiske.
Midtøstens prominens som regional katalysator i energisammenheng er globalt fundert og
har vært det fra de første hinnene ble gjort tidlig på 1900-tallet, men den geopolitiske
konteksten har endret seg betydelig i tidens løp.

USA har vesentlig større reserver av olje enn Norge. Landet svarer for 10,5% av
verdenshandelen med olje, men fører en oljepolitikk som styres av det store importbehovet.
Til tross for en langt lavere og i strategisk sammenheng neppe kritisk avhengighet av
leveranser fra Midtøsten slik tilfellet åpenbart er for Europa har USA etablert et solid politisk
og militært nærvær i området.52 Dette faktum mer enn antyder at et geografisk orientert
regionsbegrep ikke er operasjonelt når det kommer til praktisk sikkerhetspolitikk.

Det å studere regional utvikling innenfor et energiperspektiv kan gjøres på flere mater. Den
enkleste består i å ta utgangspunkt i en rent geografisk tilnærming, dele verden inn etter
kartet på vanlig måte og studere fordelingen av reserver, produksjon, konsum, import og
eksport. Ved å dele inn verden i regioner etter strengt geografiske kriterier kan de

52 USA har selvfølgelig, i tillegg til oljens strategiske betydning, interesse av å kontrollere prisutviklingen
og i denne sammenheng er Midtøsten helt avgjørende.
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energirelaterte resultatene fremstå som litt tilfeldige. Det mest interessante ved en slik
geografisk inndeling av verden er den skjeve fordelingen av ressursene. Samtidig er det en
påfallende forskjell i utviklingsnivå som fører til at forbruket av olje og gass også er skjevt
fordelt, og ofte på en slik måte at det er liten korrelasjon mellom forbruk og ressurser.

En modifisert modell vil være å la energiperspektivet konstituere det geopolitiske kartet.
Ved å fokusere på bestemte energipolitiske/økonomiske problemstillinger vil det oppstå nye
regionale skiller som ikke nødvendigvis følger tradisjonelle geografiske mønstre. Det mest
interessante eksempelet på en energimodifisert regionalisering finner vi i Midtøsten. Den
enorme konsentrasjonen av ressurser har gitt dette geografiske området en økonomisk og
sikkerhetspolitisk betydning som det ellers ikke ville hatt. Ved å skru tiden tilbake til
perioden før oljen ble funnet og fikk et strategisk gjennombrudd, er det lett å erkjenne at
Midtøsten har kommet i fokus for verdens oppmerksomhet først og fremst takket være
oljens spesielle rolle i den globale energiforsyning.

Midtøsten har i lang tid vært og er fortsatt en viktig katalysator for stormaktsinteresser.
Prognosene for det fremtidige oljeforbruket viser at denne utviklingen vil fortsette. Med en
forventet økning i det globale forbruket av olje, vil Midtøstens andel av markedet for olje
øke. Det mest markante trekket ved situasjonen vil bli det dramatisk økende importbehovet
fra en rekke asiatiske land, inkludert Kina og India, og den nesten totale avhengigheten av
import fra Gulfen. Men området vil ikke bare trekke til seg interesse fra land og regioner som
er avhengig av sin import derfrå. Gulfens og for den saks skyld Sentral Asias inherente
strategiske betydning ligger ikke bare i behovet for å sikre leveranser, men nesten like stor
grad i å sikre seg muligheten til å hindre andres adgang til de samme ressursene.

USA har etter hvert også utviklet en betydelig importavhengighet - landet konsumerer ca.
18,5 mill fat/dag og produserer seiv bare 7,7mi1l fat/dag - men som det er vist tidligere, er
en vesentlig del av importbehovet spredt på land utenfor Gulfen. Et viktig moment ved det
militære og politiske nærværet i Gulfen og etter hvert også i Den Kaspiske regionen består
ikke bare i å sikre den politiske stabiliteten, men å kontrollere adgangen til verdens kanskje
viktigste strategiske råvare. For Russland, som seiv sitter på enorme petroleumsreserver -
4,7% av oljereservene og 32,9% av gassreservene - er interessen for de samme områdene ikke
styrt av et umiddelbart behov for å sikre tilgang til ressursene, men for å balansere andre
stormakters innflytelse, først og fremst USAs. Mens USA, Europa og Russland hver for seg
kan forventes å opptre med en viss enhetlig målsetting er ikke nødvendigvis dette tilfelle
med Asia. Som synes sikkert er at Gulfen, Kaukasus og Sentral Asia kommer til å bli
gjenstand for økende interesse fra stormaktene i tiden fremover. I den videre analysen skal
det ses nærmere på disse interessene og hvordan de vil krysse hverandre.

Det asiatiske puslespillet
De aktuelle asiatiske landene med et stort importbehov har i prinsippet en felles interesse av
en lav, stabil oljepris, men spesielt Kinas stormaktsambisjoner vil være mer diktert av den
strategiske situasjonen i Gulfen, enn av et godt naboforhold. Som vist i et tidligere avsnitt, vil
utviklingen i Asia være det viktigste elementet på etterspørselssiden for olje i perioden frem
mot 2020 og Kina vil være det landet som styrer dynamikken på lengre sikt.53 Fra et
energisynspunkt er det kinesisk økonomi som vil legge premissene for landets rolle som
stormakt både regionalt og globalt. Både det politiske systemet og økonomiens kompleksitet
gjør det vanskelig å si noe sikkert om utviklingen fremover. Men på bakgrunn av de siste 15

53 Se tidligere avsnittet om importavhengighet.
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årenes utvikling er det ikke urimelig å regne med en vekst i størrelsesorden 5-10% i årene
fremover.

Størrelsen på Kinas økonomi gjør landet til verdens nest største energikonsument etter USA.
Det som karakteriserer landets forbruk er andelen av kull i energiforbruket. I 1995 var
andelen 77% målt i oljeekvivalenter. Denne ventes redusert til 67% i 2020. Oljeetterspørselen
forventes å øke med 4,6% per år frem til 2020 og vil da utgjøre en andel på 24% av den totale
etterspørselen. Kina har først nylig blitt en betydelig oljeprodusent, med en økning fra 0,5
mill fat/dag i 1970 til 3,2 mill fat/dag i 1998. Anslagene på kinesiske reserver er usikre og
varierer mye, men det regnes med ca. 24 mrd. fat. Produksjonen vil stige mot 2010 for
deretter å synke til 2 mill fat/dag i 2020.

Tallene bygger i utgangspunktet på antagelser om fremtidig økonomisk vekst og som en
følge av det særlig utviklingen i transportsektoren. Det er denne sektoren som står for
hovedtyngden av forbruket. Resultatet vil derfor stå og falle med at disse kvalifiserte
spekulasjonene elleif antagelsene slår til. For å sikre stabil og høy vekst må investorer
garanteres tilfredsstillende betingelser. En markedsorientert økonomi krever forutsigbarhet,
respekt for dens eiendomsrettigheter og et forpliktende forhold til inngåtte kontrakter.

I høyt utviklede land med tilsvarende høy biltetthet vil oljeforbruket per capita ligge på ca.
15 fat per dag per år. Potensialet for vekst i etterspørselen gjennom transportsektoren er stor
i deler av Asia. Mens et land som Sør-Korea hadde en biltetthet på 132 biler per 1000
innbyggere lå Kina og India på bare 3-4 biler per 1000 innbyggere. I perioden fra 1960 til 1973
økte antall biler per innbygger i Japan med 24% per år i gjennomsnitt, mens de respektive
tallene for Spania og Italia lå på henholdsvis 19% og 14%. Dersom det antas at veksten i Kina
vil ligge på 10% per år vil landet nå igjen USA i antall biler i 2015, men biltettheten vil
fortsatt ligge under det Japan og Sør-Korea har i dag. Bare utviklingen i transportsektoren i
Kina vil føre til at oljeforbruket vil øke fra omtrent én million fat per dag i 1995 til 3,5 i 2020,
en økning med 250%.Gapet mellom forbruk og produksjon vil følgelig øke sterkt innenfor
dette tidsperspektivet, et underskudd som må dekkes med import.

Kina alene er ventet å øke importen fra 0,6 mill fat/dag til 7 mill fat/dag i perioden frem til
2020 og vil i stor grad rette seg mot Gulf-området. Denne utviklingen gjør Kina til en av de
tunge oljeimportørene i verden. India er også gradvis i ferd med å øke sin import, men
etterspørselsveksten er langsommere i India - 3,6% per år - som en følge av en generelt
svakere økonomisk utvikling. De vekstratene i importen som er ventet for Kina og India er
relativt konservative dersom de sammenlignes med historiske råter fra Malaysia, Sør-Korea,
Taiwan og Thailand. I Sør-Korea økte for eksempel oljekonsumet med i gjennomsnitt 13,5%
per år fra 1985 til 1995, og i 1995 lå landets konsum på 16 fat per innbygger per år. Seiv om
forbruket i Kina og India har økt med henholdsvis 77% og 76% fra 1985 til 1995 ligger til
sammenligning forbruket i 1998 fortsatt under ert fat per innbygger per år.54

Økonomisk vekst har også vært drivkraften bak økningen i oljeforbruket i resten av Sørøst-
Asia, og denne veksten har igjen kommet fra en bredt basert eksportindustri. Veksten har
ligget på 7% i gjennomsnitt for hele regionen de siste 30 årene. Industriens andel av BNP har
økt raskt og nærmer seg 40% i de høyst utviklede landene. Den generelle etterspørselen etter
energi økte med 6,8% mellom 1971 og 1995, noe som førte til en firedobling i perioden. De
viktigste oljekonsumentene i regionen er Sør-Korea, Indonesia, Taiwan og Thailand. Med
modernisering og industrialisering har det foregått en drastisk overgang fra ikke

54 Tallene bygger på ulike utgåver av EIAs World Energy Outlook.
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kommersielle til kommersielle energiformer og av disse svarer olje for over halvparten. Gass
har en økende andel som ventes økt fra 16% til 23% fra 1995 til 2020.

Den finansielle krisen i Asia som startet i 1997 har reist spørsmål om det er mulig å
opprettholde veksttakten i området. I 1998 opplevde hele den dynamiske gruppen av land i
regionen fullstendig stagnasjon. En mer positiv utvikling skjedde i 1999 og i inneværende år
er det ventet at veksten vil komme opp på et stabilt nivå i underkant av 5%. De to eneste
landene som nå har egen produksjon og eksport av betydning i regionen er Indonesia og
Malaysia, men eksportmulighetene vil synke som en følge av redusert produksjon og økt
innenlandsk forbruk. For regionen som helhet betyr dette at den økte etterspørselen bare kan
bli møtt av import og økt avhengighet av Gulfen. Asia hører i likhet med Europa til de
oljefattigste regionene i verden. Noen land, som Malaysia og Indonesia, har olje nok til å
opprettholde en viss eksport, mens andre, som Kina og India bare har reserver til å dekke en
del av sitt eget forbruk.

Etter at Kina ble nettoimportør av olje er landet blitt en konkurrent til USA, Japan og andre
industrialiserte land på verdensmarkedet, noe som betyr økt etterspørsel, økt oljepris,
problemer med handelsbalansen, innenlandsk prispress og større krav til disiplin i
internasjonal handel for de relevante landene. Muligheten til å importere olje fra andre land i
regionen blir redusert samtidig som konkurransen om den samme oljen øker.

For Kina er økt importavhengighet i seg seiv et problem. Det gjør ikke saken bedre at denne
importen i hovedsak må komme fra Gulfen, hvor det amerikanske nærværet føles som et
sikkerhetspolitisk og militært problem. Å sikre langsiktige stabile leveranser fra Gulfen reiser
ikke bare spørsmålet om den politiske risikoen ved å gå inn i et avhengighetsforhold til en
region som er kjent for sin manglende stabilitet. Det innebærer også at Kina gir USA et
strategisk kort på hånden dersom de to land skulle bli involvert i en konflikt i Asia. Med sin
nåværende posisjon i Gulfen kan USA når som helst stoppe oljeleveransene til Kina, noe som
vil være uakseptabelt. Det vil også kollidere med Kinas generelle stormaktsambisjoner at
USA skal kunne begrense landets oljeleveranser fra Gulfen eller be om en eventuell
forhåndsgodkjennelse fra USA. Å sikre de lange transportveiene fra Gulfen vil også bli et
problem.

Sikring av stabile oljeleveranser en et avgjørende moment i Kinas fremtidige rolle som
stormakt og denne rollen vil bli utøvet i takt med landets økonomiske fremmarsj. Kina
fortsetter moderniseringen av sine strategiske og konvensjonelle våpensystemer, men
landets totale militære kapasitet er ikke vesentlig endret siden 1996. Teknologisk ligger
landets væpnede styrker langt etter andre militære stormakter. Som en følge av behovet for å
sikre sin fremtidige energiforsyning kan det forventes initiativ på flere områder:
Kina vil fortsette utviklingen av sin egen petroleumsindustri, spesielt i Tarimbassenget, for å
begrense en forventet fremtidig importavhengighet. Dette vil være av vital betydning
dersom landet skulle bli avskåret fra leveranser fra Gulfen i en gitt situasjon og på lengre
sikt. Bygging av strategiske oljelagre vil være en del av en defensiv strategi for en eventuell
konfliktsituasjon.

Kina vil fortsette å markere sin interesse for omstridte havområder med muligheter for å
finne olje og gass. Et eksempel på dette er de potensielt oljerike Spratly-øyene i Sør-
Kinahavet. Hittil har syv land gjort krav på øygruppen, som bare så vidt stikker opp over
havflaten. Kinas generelle stormaktsambisjoner og økende avhengighet av Gulfen vil tvinge
landet til å bygge en havgående flåte, på lengre sikt en flåtestyrke med hangarskip som kan
gi flystøtte ved deployering av større konvensjonelle styrker. Per i dag har ikke Kina de
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nødvendige ressurser til å kunne deployere en større konvensjonell styrke utenfor det nære
interesseområdet. Utbygging av en Havgående flåte vil også kreve et system av baser som
kan understøtte denne.

Det er mulig at Kina vil inngå et samarbeid med Russland om utvikling av de enorme olje
og gassressursene i Sibir. For Russland kan et slikt scenario by på flere fordeler.55 Det kan
åpne det ekspansive asiatiske markedet for russiske energileveranser og samtidig innebære
en nærmere kinesisk binding til Russland med sikkerhetspolitiske dimensjoner. For Kina er
dette et trekk som vil friske opp de triste minnene fra tidligere samarbeid og avhengighet av
strategiske forsyninger fra Sovjettiden. Det vil likevel kunne by på store fordeler ved at det
reduserer avhengigheten til Gulfen. Russland og Kina er for tiden i ferd med å forhandle seg
frem til en fornyelse av en samarbeidsavtale fra 1996 som omfatter handel med både olje og
gass.56

Som et alternativ til sjøverts transport vil Kina også måtte utvikle en landbasert forbindelse
til Sentral Asia og Gulfen. Denne vil omfatte både gass og olje. Kina har hatt samtaler med
land i Sentral Asia om flere transnasjonale prosjekter, særlig Kazakstan og Turkmenistan.57
De punktene som er nevnt ovenfor forutsetter at Kina generelt øker sin innflytelse på det
økonomiske og politiske området både i Asia og Midtøsten. Økt handel, økt politisk kontakt
og svakheter i vestlig innflytelse vil bli utnyttet til å styrke Kinas posisjon, delvis i
konkurranse med Russland, som også vil forsøke å fylle tomrommet der vestlige stormakter
ikke har fotfeste.

Konsekvensene av at Kina fyller den stormaktsrolle som vil følge av landets økonomiske
styrke, ikke minst de utenrikspolitiske og militære grep som kreves for å sikre langsiktige
energiforsyninger, vil få sikkerhetspolitiske konsekvenser for en lang rekke land i Asia. Seiv
om Kina vil kunne vise til at en slik utbygging ene og alene har som defensivt formål å sikre
landet stabile leveranser av olje, er det en rekke land i regionen som vil føle seg lite
komfortable med et slikt scenario. Samtidig er det stor usikkerhet knyttet til den
innenrikspolitiske utviklingen i Kina, ikke minst på det politiske området. Den nåværende
ledelsen vil være opptatt av å konsolidere sin maktposisjon og legitimitet. Det kan bare
gjøres ved å føre en økonomisk politikk som reformerer den statlige sektoren og sikrer
fortsatt vekst og sysselsetting. En liberalisering av økonomien innebærer imidlertid på sikt at
det dannes et nytt borgerskap med egne interesser som dels peker utover den offisielle
kursen og dels ikke finner utløp i det etablerte politiske systemet. Den nåværende ledelsen
vil være svært oppmerksom på tendenser som kan undergraver deres egen makt. Her ligger
en kilde til usikkerhet som kan føre til politiske innstramninger og økonomisk stagnasjon.

55 Innenfor olje planlegges det en rørledning til Kina som også kan betjene andre land i Asia via kinesiske
havner. Tre prosjekter er under vurdering på gassområdet. Av disse er leveranser av gass fra Kovytka i
Vest Sibir det mest sannsynlige. Feltet har en påvist reserve på 1400 mrd m3. BP Amoco har en andel på
25% av feltet Planen forutsetter også at Sør Korea skal forsynes med gass fra denne rørledningen. Ref Oil
& Gas Journal /June 5,2000.

56 Se Petroleum Economist, August 2000.
57 På oljesiden er det særlig Kazakstan som er interessant for Kina. En avtale fra 1997 forplikter Kina til å

bygge en 3000 km lang oljeledning fra den vestlige delen av Kazakstan til oljefeltene i Xinjiang-
provinsen. Det er hevdet at kapasiteten på denne ledningen må være over 50 mill. tonn per år for å være
lønnsom og at et kan bli vanskelig å oppnå et så stort kvantum. Det er derfor antatt at Kinas motiv er
strategisk fundert. Når det gjelder gass er to prosjekter under vurdering. Det ene er en ledning fra
Kazakstans gigantiske Karatsjangak gass, kondensat og oljefelt til Shanshan. Med en påvist reserve på
1300 mrd m 3 gass vil Karatsjangak ikke ha noen problemer med å levere det planlagte volumet på 30
mrd m 3 per år. Det andre prosjektet vurderer en rørledning fra Turkmenistan til Shanshan med en
kapasitet på 25 mrd m 3 per år.
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Under alle omstendigheter må det øvrige Asia regne med et Kina som øker sin
utenrikspolitiske og militære kapasitet og rekkevidde i tiden som kommer.

Et av disse landene er Japan. Landet har vist tilbakeholdenhet på det militære området og
har søkt å ivareta sine sikkerhetspolitiske behov gjennom amerikanske garantier. I de senere
år er det likevel tegn på at Japan er på leting etter alternativer til det bilaterale systemet som
er ledet av USA. Dette har dels å gjøre med at det økonomiske konkurranseforholdet til USA
har kommet mer i forgrunnen, aksentuert ved anstrengte handelsforbindelser, men også ved
at utviklingen i Asia har frembrakt kompliserte sikkerhetspolitiske omgivelser der Japan i
økende grad må spille en selvstendig rolle.

Utviklingen i Asia vil bli bestemt av samspillet mellom USA, Japan og Kina. Under et
harmonisk scenario kunne man tenke seg at USA spilte rollen som nøytral megler og
stabiliserende faktor i forholdet mellom de to andre. For Japan, som med bakgrunn i sin
historie har vært tvunget til å føre en tilbakeholden utenriks- og sikkerhetspolitikk, har dette
vært en god løsning. Kina vil ha langt større problemer med å tilpasse seg amerikanske
sikkerhetsgarantier. I en fremtidig rolle som stormakt eller hegemon i Stillehavsregionen vil
USA være en av landets fremste strategisk motstandere og i motsetning til Japan krever
denne rollen at Kina også planlegger for denne typen eventualiteter. Energispørsmålet
belyser dette problemet på en interessant måte.

Økende bekymring for energisikkerheten i området utgjør en del av denne problematikken
og ingen enkelt faktor veier tyngre for Japans sikkerhetspolitiske persepsjon og åtferd enn
nettopp Kina. Seiv om Kina hører til den gruppen av land som for øyeblikket har en
betydelig egenproduksjon av olje og gass vil det økende importbehovet tvinge landet til å
gjennomføre tiltak for å sikre den fremtidige energiforsyningen, hvilket blant annet har ført
til en maritim strategi som gjør det mulig med "en projeksjon av militærmakt på regionalt
nivå". Japan tilhører den andre ytterlighet. Landet har det største forbruket av olje i hele
Asia, med over 5,5mi1l fat/dag, men uten egne ressurser må alt importeres og i hovedsak fra
Gulfen.

Generelt går Asia inn i en situasjon med økende importavhengighet med en tilsvarende
fokusering på de sikkerhetspolitiske og militære konsekvensene av en slik utvikling.

Russland

Russland danner i oljepolitisk sammenheng en egen region. To perspektiver på russisk
petroleumsvirksomhet skal presenteres. Først et overblikk over ressurssituasjonen, hvilken
betydning den har for det russiske samfunn, en vurdering av bakgrunnen for dagens
situasjon og de utfordringer Russland står overfor. Deretter et perspektiv som retter
oppmerksomheten mot den russiske energiproblematikkens plass i en større geopolitisk
sammenheng. Forholdet mellom den innenrikspolitiske situasjonen og mulighetene til å føre
en utenrikspolitikk som er i overensstemmelse med landets nasjonale interesser er et sentralt
punkt. Sammenhengen mellom sikkerhetspolitikk og energipolitikk er et annet. Denne delen
vil legge vekt på et dynamisk perspektiv som viser hvilke politiske muligheter utviklingen
gir Russland i tiden fremover.

Geopolitiske forhold tilsier umiddelbart at Russland er av stor sikkerhetspolitisk betydning
for Norge. Temaet for denne delen er imidlertid ikke generell sikkerhetspolitikk, men
konsekvensene for norsk sikkerhetspolitikk av utviklingen innenfor petroleumsektoren i
Russland. Seiv med denne begrensningen er dette et omfattende tema.
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Russland har grenser mot tre viktige regioner. Mot Europa er det flere punkter som berører
Norge. Russland og Norge har for det første direkte kontakt om forvaltningen av ressursene
i Barentsregionen. Norske selskaper har for det andre med vekslende hell vist interesse for å
gå inn i prosjekter i Russland. Det området hvor russisk aktivitet innenfor
petroleumsektoren virkelig berører norske nasjonale interesser er via gassmarkedet i Europa.
I og med at markedet for norsk gass i praksis er begrenset til EU kan Russland påvirke både
markedsadgang og pris på norsk gass gjennom sin egen virksomhet. For Norge vil prisen på
gass ikke bare få økende relativ betydning ettersom oljeeksporten kommer til å avta på
lengre sikt, men sannsynligvis bli en av de viktigste motorene i norsk økonomi i overskuelig
fremtid.58 Det er ennå for tidlig åsi hvordan EUs gassdirektiv vil påvirke gassprisen for
Norge. Direktivet forplikter Norge i henhold til EØS avtalen, mens de to andre store
aktørene på det europeiske gassmarkedet, Algerie og Russland, som ikke-EØS medlemmer,
ikke kan rammes av tilsvarende forordninger/foranstaltninger. Men EUs status som
storimportør av gass og følgelig grunnleggende interesse av en lav gasspris berører også i
siste instans Russland og gir landet felles interesser med Norge.

Russlands persepsjon av hvordan forholdet til Norge kan påvirke gassmarkedet i Europa
kommer til å bli av stor viktighet fordi det vil bestemme fremtiden for en av Norges viktigste
inntektskilder. Et interessant moment i denne sammenheng er hvordan den indre politiske
utviklingen i Russland påvirker forholdet til Norge. Privatiseringen av olje- og gassektoren i
Russland fører til at de store selskapene, med sine egne forretningsmessige prioriteringer, vil
forholde seg til Norge på en måte som ikke nødvendigvis samsvarer med landets nasjonale
interesser.

Når det gjelder muligheter for å markedsføre gass har Russland, i motsetning til Norge og
takket være sin geografiske utstrekning, flere muligheter. Mens markedet for norsk gass er
begrenset til EU og enkelte andre land i Øst-Europa, har Russland, med sine enorme
gassreserver og svake økonomiske situasjon et desperat behov for nye markeder. Nye
markeder vil gi Russland økte eksportmuligheter uten samtidig å legge ytterligere press på
det europeiske gassmarkedet. En slik utvikling vil i prinsippet undergrave det europeiske
gassmarkedets regionale karakter, noe som også representere en stor fordel for Norge.59 For
Russland er det særlig to muligheter som har åpnet seg.

For det første har den økonomiske utviklingen i Asia økt energibehovet hurtig i denne
regionen. Det er særlig Kina som representerer et interessant fremtidig marked for russisk
gass. Det er beregnet at etterspørselen her vil øke fra 19 mrd. m 3 per år i 1997 til 42 mrd.m3
per år i 2005. Men også Japan, Sør-Korea og Mongolia er trukket inn i disse planene. Flere
prosjekter er allerede blitt studert av russiske selskaper i samarbeid med regjeringen.
Utenlandske selskaper er også involvert i disse prosjektene.60 BP er med gjennom sitt
engasjement i Sidanko mens Shell har inngått en strategisk allianse med Gazprom, begge
blant annet i den hensikt å utvikle det asiatiske gassmarkedet med utgangspunkt i

Gass vil få en gradvis økende andel av inntektene fra petroleumsektoren ettersom oljeeksporten
kulminerer i løpet av de nærmeste årene. Den såkalte R/P raten for norsk sektor tilsier at Norge bare har
reserver for ytterligere 10 års produksjon med den nåværende produksjonstakten, men som en følge av
en gradvis nedgang i utvinningstempo er det antatt at det norske oljeeventyret vil strekke seg over en
femti års periode. Den eneste virksomhet som vil kunne konkurrere med petroleumsektoren som
verdiskaper i norsk økonomi er fisk og skalldyr.

58

Det tenkes her på muligheten for å åpne det asiatiske markedet for russisk gass.
"A number of projects has been studied by Sidanko, Rosneftegaz and the government. It is significant
that both BP and Shell have made agreements which position them to participate in early moves for gas
exports to Far East markets". Ref Petroleum Economist, aug.1998.
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gasskondensatfeltet ved Kovyktin.61 For øyeblikket vurderer Gazprom å bygge ut en ny
ledning fra Yamal til Europa, delvis for å omgå transittproblemene gjennom Ukraina.
Samtidig er planen å bygge ut et transportnett i løpet av 10 år som også dekker det
innenlandske behovet fra Irkutsk i vest til Vladivostok i øst. Det er ventet at eksporten til
Asia kan nå 50 mrd. m 3 per år i løpet av perioden.

For Russland er det flere fordeler ved disse planene. For det første vil det innebære at Kina
binder seg strategisk til russiske gassleveranser, noe som kan utnyttes både som et ledd i et
positivt samarbeid og som demper på kinesisk opptrapping av en eventuell
konfliktsituasjon. Utvidede energileveranser fra Russland vil også svekke virkningen av den
amerikanske tilstedeværelsen i Gulfen. Det har vært spekulert i at Kina vil kunne inngå et
samarbeid med USA på grunn av den økende importavhengigheten fra Gulfen. Et slikt
samarbeid er ikke i russisk interesse og vil kunne motvirkes av leveranser til Kina fra Sibir.

Det finnes også en annen ventil for trykket fra russisk eksportbehov, eller rettere - behov for
større inntekter i utenlandsk valuta. Det er den russiske gassrørledningen, Blue Stream, som
er under bygging over Svartehavet til det tyrkiske markedet. Foreløpig ligger prosjektet 6
måneder etter planen, som opprinnelig skulle starte leveranser i 2001. Gazprom arbeider
også med å øke transportkapasiteten til Tyrkia gjennom Romania og Bulgaria. Tyrkias egen
produksjon av naturgass dekker bare 3% av eget behov. Det tyrkiske markedet er meget
interessant på sikt. Det er ventet å bli firedoblet og komme opp i ca. 40 millioner m 3 innen
2020.

Interessen for de sydlige områdene hadde tidlig i det 19. århundre delvis sammenheng med
ønsket om å knytte Russland til handelsrutene som krysset Midtøsten og forbindelsen
sjøveien fra Gulfen mot Østen, delvis rivaliseringen med England om adgang til det indiske
subkontinentet via Sentral Asia. I nyere tid har den strategiske betydningen av de enorme
oljeressursene i Gulfområdet blitt en avgjørende faktor. Asia er den tredje regionen som
grenser mot Russland og nå gjør krav på økende sikkerhetspolitisk oppmerksomhet, ikke
minst i et energiperspektiv.

Russlands sikkerhetspolitiske orientering vil i stor grad bli bestemt av dets omgivelser og i
forhold til Europa vil det si en multidimensjonal kontekst. Utfordringene i de ulike
områdene er forskjellige og en nærmere analyse vil måtte ta hensyn til særegenhetene ved de
regionene som er viktigst for Russlands forhold til Europa: de slaviske kjerneområdene i det
tidligere Sovjetunionen, Østersjøregionen og det Nord-vestlige Europa, tidligere
sentraleuropeiske medlemmer av Warszawa-pakten og Balkan.

Status for russisk petroleumsvirksomhet
Det er to ting som karakteriserer russisk petroleumsvirksomhet. For det første viser tallene
for produksjon, konsum og eksport at Russland er en betydelig aktør i global sammenheng.
Oljereservene er beregnet til i underkant av 50 mrd fat (4,7% av totalen), mens gassreservene
utgjør hele 32,9% av de globale reservene. Med en produksjon på 6,2 mill fat/dag i 1999 og et
innenlandsk konsum på 2,5 mill fat/dag har Russland et stort produksjonsoverskudd og er
en av de større eksportørene av olje. Situasjonen for gass er noe annerledes. Produksjonen
har holdt seg stabil. Russland produserte i 1999 ca. 550 mrd m 3 gass - det samme som i 1988 -
og med et innenlandsk forbruk på 365 mrd m 3 går betydelige mengder til eksport, ikke minst
til Europa der landet er en viktig aktør og konkurrent til Norge på gassmarkedet. Eksporten

Ifølge Petroleum Economist May 2000 har feltet reserver på 700 mrd. m 3 og det er beregnet at feltet vil nå
en kapasitet på 35-55 mrd. m 3 per år.
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av gass til ikke-FSU markeder ligger på ca. 120 mrd m3 per år. Når Russland, til tross for den
dramatiske nedgangen i produksjon,"*likevel har klart å opprettholde en betydelig eksport,
skyldes det en kombinasjon av redusert innenlandsk forbruk og eksport til tidligere
republikker som Ukraina og Hviterussland. Tallene ovenfor definerer to viktige sider ved
dagens situasjon.

Den innenlandske energisituasjonen er av stor sikkerhetspolitisk betydning. Russland er i
motsetning til f.eks. Japan og Kina selvforsynt med olje og gass. Dette gir landet en strategisk
fordel og større handlefrihet, både i generell sikkerhetspolitisk sammenheng og spesielt i
forhold til Gulf-området. Det er derfor en viktig målsetting for Russland å opprettholde
forsyningene til innenlandsk forbruk, noe som ikke kan tas for gitt. I lys av den senere tids
utvikling har det vist seg at den største trusselen mot Russlands energisektor utgjøres av den
innenrikspolitiske situasjonen. Sammenlignet med Sovjetunionen har tap av landområder for
det første ført til enorme tap av energiressurser. Tapet av Kaukasus og de tidligere sentral
asiatiske republikkene er de mest betydelige. Men fortsatt har omfanget av
petroleumsvirksomheten stor betydning for russisk økonomi. Den svarer for 25% av
industriproduksjonen, 38% av inntektene på statsbudsjettet og absorberer mer enn en femdel
av de samlede interne investeringene.

I denne forbindelse er det et stort problem at energisektoren led under den samme
ineffektiviteten i sovjetperioden som resten av systemet. Kostnadseffektiviteten ved valg av
prosjekter og investeringer led under mangel på økonomisk styring, noe som blant annet
skyldtes prioritering av politiske hensyn. Vedlikeholdet av anlegg og rørledninger var ikke
optimalt i forhold til behovet. Mangel på vedlikehold har ført til lekkasjer, noe som igjen har
gitt miljøødeleggelser som man ennå ikke kjenner det fullstendige omfanget av. Dårlig
energiøkonomisering hos forbrukerne er også et stort problem. Det er antydet at 40% av
Russlands energi går tapt som en følge av dårlig utnyttelse sammenlignet med vestlige land.
Dette er problemer som er arvet fra det gamle systemet, med store sikkerhetspolitiske
konsekvenser.

Et annen side av Russlands innenrikspolitikk er svekkelsen av statsmaktens integrerende
rolle. Etter 1990 var det en økende tendens til at kontrollen med petroleumsforekomstene,
som i hovedsak befinner seg langt fra Moskva, ble overtatt av bedrifter og regionale organer.
Både avstanden fra ressursene til sentrale deler av Russland og mangelen på statlig kontroll
er i sikkerhetspolitisk forstand viktig og må sees i sammenheng.

Utviklingen på 1990-tallet har vist en utvikling i Russland som går tydelig i retninga av et
markedsorientert system som gradvis blir mer integrert i de globale markedene.
Privatiseringen av oljesektoren omdanner de tidligere statlige aktørene til private
interessenter med motiver som er definert ut fra forretningsmessige hensyn. Dette er en helt
ny situasjon i Russland.

Den andre dimensjonen ved petroleumsvirksomheten er betydningen av energieksporten fra
Russland. Mer enn 50% av verdien på russisk eksport kommer fra olje og gass. Ikke bare i
økonomisk forstand, med hensyn til statsfinansiell balanse og betalingsevne i forhold til vital
import, men også for den innenrikspolitiske stabiliteten og utenrikspolitisk handlefrihet er
sikring av eksportinntektene av stor viktighet.62 Disse inntektene avhenger både av volum og

Dagens situasjon, med en oljepris som ligger i overkant av $3O per fat, en tredobling i løpet av kort tid,
illustrerer godt hvor mye oljeprisen betyr for den russiske økonomien. Valutareservene er blitt fordoblet
fra 10 til 20 millioner dollar og for første gang etter Sovjetunionens sammenbrudd har Russland
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pris på olje og gass. Begge faktorer forbinder innenriks- og utenrikspolitiske forhold på en
kompleks måte. Som eksportør vil Russland, i likhet med Norge, være tjent med en relativt
høy og stabil pris på olje og gass.

For det tredje har det vært en markant tilbakegang i petroleumsvirksomheten på 1990-tallet.
Oljeproduksjonen har vist en sterkt synkende tendens, fra 11,4 mill fat/dag i 1988 til 6,2 mill
fat/dag i 1999. 63 Det innenlandske konsumet har sunket fra 5,1 mill fat/dag i 1990 til 2,5 mill
fat/dag i 1999. For gass har produksjonen, som nevnt ovenfor, holdt seg på ca. 550 mrd m 3,
mens det innenlandske forbruket har sunket fra 430 mrd m 3 i 1991 til 365 mrd m 3 i 1999.

Denne utviklingen står selvfølgelig ikke på noen måte i forhold til Russlands
ressurssituasjon, men har primært sammenheng med de innenrikspolitiske problemene fra
sovjetperioden og senere.

Når man ser på situasjonen for russisk petroleumsindustri fra et nasjonalstatlig perspektiv
synes det klart at noe av problemene henger sammen med en variabel og periodevis svært
lav pris på olje. På den annen side er det også alminnelig akseptert at en stor del av
problemene henger sammen med den krisebetonte utviklingen på det innenrikspolitiske
planet. Satt på spissen kan man si at problemet ikke består i å definere mål og innhold for
russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, men at det ikke finnes et entydig politisk,
konstitusjonelt system som kan bære frem et nasjonalt perspektiv.

Innenrikspolitisk uklarhet
Utgangspunktet for dette avsnittet er sammenhengen mellom innenrikspolitikk og
sikkerhetspolitikk. Russland har i løpet av det siste decennium gjennomgått en dramatisk
utvikling på det innenrikspolitiske plan. Før sosialismens sammenbrudd var grunnlaget for
sikkerhetspolitikken forestillingen om et antagonistisk forhold mellom to ulike
samfunnssystemer. Sovjetunionen hadde i tråd med denne forestillingen avskaffet den
private eiendomsretten og dermed fjernet grunnlaget for en klasse som kunne utnytte
petroleumsressursene som sin egen eiendom.

I Sovjetunionen var oljevirksomheten i prinsippet underlagt de rådende politiske hensyn. På
den ene siden fikk de østeuropeiske landene og radikale regimer som Kuba og Vietnam kjøpt
olje til sterkt reduserte priser. Samtidig blir den økende eksporten av billig olje og utbygging
av transportsystemene et middel til å opprette ensidige avhengighetsforhold til
Sovjetunionen. Dette gjelder ikke bare land utenfor Sovjetunionen, men også republikker
innen unionens egne grenser. Flere av de tidligere republikkene både i Sentral Asia,
Kaukasus og Europa lider nå under disse fysisk betingede avhengighetsforholdene som ble
systematisk konstruert i sovjetperioden. Det gjelder ikke bare land fattige på egne
petroleumsressurser. I Den Kaspiske regionen er det gjort store funn i internasjonal
målestokk, som ikke ble utnyttet av politiske grunner. Svært få av de disposisjonene som ble
foretatt lot seg forsvare fra en forretningsmessig synsvinkel.

Med overgangen til et mer markedsorientert system ble dette forandret. De fleste vestlige
land viser til at beslutninger angående priser og kvantum hører til selskapenes
ansvarsområde. For Russland var denne overgangen i seg seiv av stor sikkerhetspolitisk

overskudd på statsbudsjettet. I løpet av første halvår (2000) var det såkalte primæroverskuddet - før
frådrag av renter og avdrag på utenlandsgjelden - på ca. fem milliarder dollar. Aftenpostens webside
7.07.2000
Disse tallene gjelder for Russland. FSU hadde i 1988 en samlet oljeproduksjon på 12.6 mill fat/dag, mens
den i 1998 var sunket til 7,4 mill fat/dag.
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betydning fordi viktige avgjørelser vedrørende petroleumsektoren overføres til private
bedrifter, som tar sine beslutninger på bedriftsøkonomisk grunnlag. Selskapene opptrer ikke
lenger som statens/kommunistpartiets forlengede arm, men som en selvstendig formidlende
instans, med egne politiske prioriteringer. Petroleumsektorens sikkerhetspolitiske rolle blir
dermed forandret og langt på vei formelt adskilt i forhold til staten. Næringslivets og statens
interesser er ikke lenger nødvendigvis sammenfallende. Dette er i tråd med det prinsipielle
synet på forholdet mellom stat og næringsliv som råder innenfor et kapitalistisk system.
Dette har også vært det rådende standpunktet når det gjelder petroleumsektorens stilling
innenfor norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Norge har etablert seg som en stor eksportør
av olje og gass og dette gjør at vi i visse situasjoner kan bli utsatt for press fra andre land. For
å unngå dette kan det være bekvemt å vise til den ansvarsfordelingen som råder mellom stat
og næring. I praksis har sikring av stabile olje- og gassleveranser så stor nasjonal betydning
at det i praksis ikke har vært mulig å overlate hele ansvaret til næringslivet og
markedskreftene alene.

På samme måte har privatiseringen i Russland på 1990-tallet ført til økende problemer i
forholdet mellom næringslivet og nasjonale interesser. På grunn av overleveringen fra
sovjetperioden med et systemet med en kunstig lav pris på oljeprodukter innenlands har det
vært en tendens til at de selvstendiggjorte delprivatiserte oljeselskapene føretrekker å
eksportere oljen til markedspriser.64 Dette var en direkte trussel mot behovet i det
innenlandske markedet som ikke var kjøpekraftig nok til å møte verdensmarkedets priser og
det ble nødvendig med kraftige restriksjoner på eksporten.

Fortidens spor
Russlands økonomiske problemer er ikke av ny dato. Allerede på 1960-tallet kunne man i
vestlige land danne seg et bilde av et ineffektivt system som var håpløst ressurskrevende.
Under sosialistisk styre var petroleumsektoren underlagt statlig eierskap med sentralisert
styring av eksport, investeringer og priser. Den sentrale styringen var likevel ikke
monolittisk, men horisontalt organisert.65 Strategiske avgjørelser ble tatt av de respektive
ministeriene slik at regionale organer hadde liten kontroll over produksjonsmål og priser. På
grunn av dårlig kvalitet og liten sans for moderne design hadde Sovjetunionen store
problemer med å konkurrere på verdensmarkedet for industri- og forbruksvarer. Olje, med
sin naturgitte kvalitet og globale nedslagsfelt, ble derfor et høyt prioritert eksportprodukt.
Men allerede mot slutten av 1970-tallet oppsto de første problemene. Bevilgningene til
vedlikehold og nyinvesteringer hadde ikke holdt tritt med behovet, og det var tegn til
stagnasjon i hele oljesektoren. Bare ved hjelp av store nye bevilgninger ble det mulig å
opprettholde veksten. Disse førte bare til en utsettelse av problemet. I 1984 begynte
oljeproduksjonen å synke og i 1985 klarte man ikke å møte målene i femårsplanen. Den reelle
produksjonen i 1985 ble lavere enn for 1980.1 tillegg hadde oljeprisen sunket med nesten 10
dollar per fat fra 1979 til 1985 og så fulgte sammenbruddet i 1986.1 løpet av et år, fra 1985 til
1986 sank prisen fra 27 dollar per fat til 14 dollar per fat. Gorbatsjev reiste til Vest Sibir og
lovet store tilleggsbevilgninger dersom produksjonsmålet ble nådd. Kraftanstrengelsen førte
også til en liten økning i 1987, men fra og med 1988 begynte en tilbakegang som skulle vare
like frem til 1998.

64 11990 ble råolje solgt på det russiske innenlandsmarkedet til en pris som svarte til bare 0,9% av
verdensmarkedet priser. 11997 var forholdet økt til 47,9%.
Utvinning lå under Minefteprom, raffinering under Mineftekhimprom, distribusjon under Gosnab og
eksportvare kontrollert av Soyuzneft eksport.
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Etter Sovjetunionens kollaps ble det gjennomført en fullstendig omorganisering av olje- og
gassindustrien. Overgangen til en mer markedsorientert økonomi reiste en rekke problemer.
Privatisering av industrien, liberaliseringen av prisstrukturen, organisering av beskatningen
og virkningen av disse tiltakene på økonomien. Systemet med at de forskjellige deiene av
olje- og gassindustrien var fordelt på ulike ministerier ble avviklet i 1991 og avløst av et eget
ministerium for energi, men oppgåvene var begrenset til rettslige saker og generell
regulering. Overgangen til markedsøkonomi representerte i seg seiv en desentralisering i
forhold til det tidligere systemet med sentral planlegging. Produksjonsassosiasjoner,
korporasjoner og bedrifter seiv tok i økende grad over de administrative funksjonene fra de
tidligere ministerlene.66 1 gassindustrien ble det gjennomført viktige endringer allerede i 1989
under Viktor Tsjernomyrdin. Ministeriet ble først omdannet til et konsern og deretter til et
aksjeselskap under navnet Gazprom.67

Samtidig som hensikten med privatiseringen var å overføre innflytelse fra det sentrale
sovjetbyråkratiet til lokale enheter ned til bedriftsplanet hadde oppsmuldringen av
kommunistpartiet, som dannet kjernen i sovjetstaten, ikke blitt erstattet av et moderne
konstitusjonelt system. Dette hadde som konsekvens at staten ble svekket og ikke lenger
kunne utøve sin makt på en effektiv måte. Sovjetstaten gjennomgikk i realiteten en
føderalisering. Desentraliseringen av den politiske autoriteten ledet dermed ikke bare til økt
innflytelse hos regionale institusjoner, men også til en rivalisering mellom disse. I denne
sammenheng gjennomgikk oljeindustrien sin egen særegne utvikling.68

Et av de mest interessante problemene den nye føderasjonen sto overfor ved privatiseringen
var selve kapitaliseringen av de enorme verdiene olje- og gassressursene representerte. Ved
oppløsningen av sovjetstaten fantes det i prinsippet ikke verdier på private hender i en
størrelsesorden som motsvarte den verdien petroleumsressursene representerte.
Kapitalakkumulasjon under sovjetregimet hadde som kjent vært forbeholdt staten.
Problemet ble løst ved at statens eiendom, som hele folkets eiendom, formelt ble definert
som privateiendom. Dermed ble alle tidligere borgere av sovjetstaten tilsynelatende
forvandlet til kapitalister. Dette skulle delvis skje gjennom et system med fordeling av
vouchere. Et kapitalistisk system bestående av bare kapitalister er imidlertid en
selvmotsigelse. Det skulle da også raskt vise seg at en 'rettferdig' fordeling av statens
eiendom på de individuelle borgerne bare var retorikk, og at den reelle oppdelingen av de
gigantiske verdiene i den russiske petroleumssektoren var i full gang på en annen arena med
andre aktører. Denne prosessen bidro ikke bare til å produsere nye aktører, men fikk etter
hvert sin egen dynamikk og selvstendighet med nye spilleregler.

Produksjonsassosiasjonene skulle koordinere virksomhet innenfor områder som oljeutvinning og
transport. 11991 ble Rozneftegaz stiftet var av 47 regionale oljeutvinningsenheter. Administrasjonen ble
ikke satt sammen fra toppen slik tilfellet var med Gazprom, men valgt av de regionale
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produksjonsenhetene. Som organisasjon var den amorf og lite effektiv.
"Changes took place in the gas industry as early as 1989, when its minister, Viktor Chernomyrdin,
turned the ministry into a kontsern, then into a joint-stock company, Gazprom." Ref David Låne and
Iskander Seifulmulukov: Structure and Ownership. Gazprom har nå et faktisk monopol på salg av gass
både innenlands og til eksport.

67

68 Putin er nå i ferd med å reversere denne utviklingen. I sommer gikk Russlands mektige regionale
guvernører med på et skatteforslag fra Putin som vil frata dem kontroll over milliarder av rubler.
Samtidig vedtok Føderasjonsrådet med 119 mot 18 stemmer å avskaffe den automatiske retten
guvernørene og deres utvalgte har til å sitte i nasjonalforsamlingen. Et interessant referat fra denne
drakampen sto i Aftenposten 28 juli 2000.
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"Den opprinnelige akkumulasjon" på russisk69
Problemet i Russland ved innledningen til 1990-tallet var ikke mangel på eiendomsløse, ei
heller potensielle produktive ressurser. Spenningen sto om hvem som skulle komme ut av
kampen som seierherrer og oppnevne seg seiv til de formelle eiere av disse ressursene og
fremstå som de 'opprinnelige' kapitalister. Fremfor alt var dette et spørsmål om metoder for
tilegnelse av nasjonale verdier uten produktiv motytelse.

For å finne den grunnleggende forklaringen på det som skjedde må vi gå tilbake til det
vanstyre som hadde utviklet seg under kommunistpartiets ledelse. Det hadde utviklet seg et
system som i økende grad fremmet middelmådighet, udugelighet, tiltaksløshet og sløsing
med ressurser. 7o Mangelen på samlende løsninger og effektiv ledelse produserte et naturlig
krav om reformer. Gorbatsjev valgte en vei som allerede på slutten av 1980-tallet førte til
spredning av privat handel og servicevirksomhet. Dermed ble grunnen lagt for et sosialt lag
som ifølge sine egne interesser ønsket en kapitalistisk utvikling. Den økonomiske virkning
av disse begrensede tiltakene var ikke så stor, men mulighetene for personlig berikelse som
hadde åpnet seg hadde en voldsom sosial effekt på slutten av sovjettiden. Et av de første
ofrene for det nye budskapet var store deler av nomenklatura. Både parti, regjering, statlig
administrasjon og næringsliv ble raskt gjennomsyret av den nye folkesykdommen,
korrupsjon. På den ene siden utviklet det seg en egen sektor som drev illegal handel med
offentlige verdier. På den andre siden førte dette til en kulturdiffusjon som bidro til å styrke
kravet om privatisering. Dermed var selve spørsmålet om eiendomsretten til folkets/statens
eiendom satt på dagsorden. Det dreide seg ikke lenger om snuskete forretningstransaksjoner,
men om legalisering av resultatet av maktkampen mellom de gruppene i det russiske
samfunn som på ulike vis hadde klart å posisjonere seg for å ta beslag i de gigantiske verdien
som ventet vinnerne.7l

Det er pekt på at privatiseringen ble innledet allerede på slutten av 1980-tallet. Denne mer
spontane bølgen av privat virksomhet innenfor handel og servicenæringen ble hovedsakelig
etablert som enmanns- eller familiebedrifter og var basert på akkumulasjon gjennom
resultatet av eget arbeid. Fra 1991 og utover begynte den egentlige fordelingen av statlig og
annen offentlig eiendom, til å begynne med som en spontan privatiseringsprosess med
utgangspunkt i lokale administrative organer og den eksisterende bedriftsledelse. Den
politiske styringen med denne utviklingen var liten og ledelsen, som i realiteten hadde
overtatt kontrollen med bedriftenes produktive aktiva, var nå posisjonert for å handle i
overensstemmelse med sine egne interesser. Dette kom særlig til uttrykk ved at bedriftene
søkte å maksimere eksport av sine produkter på bekostning av det svake hjemmemarkedet
der det fortsatt foregikk en administrativ regulering av pris og kvantum. I 1990 ble russisk
råolje solgt på det innenlandske markedet for bare 0,9% av prisen på verdensmarkedet. I
1997 var forholdet steget til 47,9%.72

69
Uttrykket 'den opprinnelige akkumulasjon' er hentet fra det berømte 24. kapittel i første bind av Das
Kapital og henspeiler på at kapitaldannelse forutsatte eksistensen av en klasse som er eiendomsløse.
Russland er en storforbruker av energi. 11990 lå forbruket på 8,3 tonn kull ekvivalenter per innbygger
(tee), sammenlignet med 11,6 for USA. Energiintensiteten i forhold til bruttonasjonalproduktet lå
imidlertid 20% høyere enn i europeiske land. Det er beregnet at Russland har et stort
effektiviseringspotensiale, kanskje så mye som 40% av det nåværende forbruket. Vladimir Likhachev:
Russias Potential as an Energy Producer and Exporter. Fra Energy and National Security in the 21st Century.
Washington 1995.

71
Spillereglene endres i løpet av prosessen, "...changes in legislation distort the picture by changing the
definition of what is criminal activity." Heiko pleines: Corruption and Crime in the Russian Oil Industry.
Tallene er sitert fra Eugene M. Khartukov: Low Prices, Economic Woes Threaten Russian Oil Exports. Ref Oil
and Gas Journal, 8/6,1998.
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Den egentlige privatiseringen av petroleumssektoren - som var omstridt på grunn av dens
nasjonale betydning - startet først i 1993.73 Den hadde som hovedproblem at det egentlig ikke
fantes kjøpere med effektiv kjøpekraft. Sett fra et statlig perspektiv innebar dette at de
realverdiene som ble tilbudt på det åpne markedet bare kunne omsettes til nominelle priser
som lå langt under verdensmarkedets. Dette var et tankekors for staten, men en enorm fordel
for potensielle private entreprenører som kunne tilegne seg russiske energiressurser til sterkt
deflaterte priser. Dette problemet ble forsterket ved at utenlandsk kapital i første omgang ble
holdt utenfor. Det var derfor innlysende at markedet bare kunne absorbere deler av
petroleumssektoren til realistiske priser. Av hensyn til nasjonale interesser var det også
sterke krefter som ønsket å beholde statlig kontroll med denne sektoren.

Det ble derfor lagt planer der oljeindustrien skulle organiseres i vertikalt integrerte selskaper
etter modell av vestlige selskaper, med statlig kontroll. Innledningsvis ble det foreslått å
samle hele industrien i 12 selskaper som hver for seg skulle være store nok til å kunne
konkurrere både på det russiske og vestlige markeder. 11996 var denne prosessen i det store
og hele gjennomført og i 1998 fantes det 13 store integrerte holdingselskaper med
datterselskaper, flere joint-ventures med utenlandsk kapital og en rekke mindre private
selskaper.

Opprinnelig skulle aksjene i datterselskapene fordeles på følgende måte: 25% skulle gis uten
vederlag som preferanseaksjer uten stemmerett til de ansatte, 37% skulle selges på ulike
betingelser og 38% skulle overføres til moderselskapet for å sikre statlig kontroll. Andelen på
37%, ble delvis reservert for bestemte grupper, som etniske minoriteter eller ansatte. Det var
deler av denne aksjeporteføljen som ble omsatt mot vouchers gjennom spesielle salg og
auksjoner. I de store holdingselskapene, som LUKoil, YuKOS og Surgutneftegaz, skulle 45%
av aksjene beholdes på statlige hender, 40% skulle reserveres for finansieringsselskaper, for
det meste banker, og resten, 15%, omsatt mot vouchers på markedet. I tråd med denne
planen, som forutsatte dominerende statlig eierskap, ble også ledelsen i de sentrale
selskapene oppnevnt av regjeringen. Dette var i hovedtrekkene den planen som ble trukket
opp i 1992 for privatisering av petroleumssektoren, seiv om forholdene varierte noe fra
selskap til selskap. Slik var situasjonen de først årene. 74 Resultatet reflekterte den
innenrikspolitiske situasjonen og oljepolitikken ble preget av den maktkampen som pågikk.
Motstanden mot privatisering var fortsatt relativt sterk. Staten beholdt dermed effektiv
kontroll og hadde satt en foreløpig grense for privatiseringsfremstøtet. Samtidig ble
utenlandsk kapital holdt utenfor kjernen i den russiske oljeindustrien.75

Utviklingen i russisk økonomi var katastrofalt dårlig og seiv med sterkt reduserte utgifter
var det umulig å få balanse i statsbudsjettet. Denne situasjonen var en alvorlig trussel mot
den politiske stabiliteten i Russland. Dessuten hadde det etter hvert blitt akkumulert store
formuer på private hender og disse kretsene brukte sine midler til å skaffe seg kontroll både
over media og deler av det politiske miljøet. Det oppsto etter hvert sterke korporative trekk i
denne perioden som la veien apen for en ytterligere denasjonalisering av oljeressursene. 76
Når privatiseringen fortsatte utover den opprinnelige planen i 1995 og 1996 ble det innledet
en ny fase der hensynet til budsjettet ble ansett som viktigere enn statlig kontroll.

73 Dette skjedde formelt ved president dekret i november 1992.
74 Statlig eierskap ble særlig prioritert innenfor transportsektoren for olje og gass. Over 50% av aksjene

befant seg i begynnelsen på statlige hender innenfor denne sektoren.
7s På dette tidspunktet var det satt en grense på 15% for utenlandsk kapital. Denne grensen ble senere

opphevet.
76 På grunn av Russlands gjeld til utlandet er det rimelig å anta at både vestlige banker og regjeringer, i

tillegg til IMF og Verdensbanken la press på russiske myndigheter.
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Tabell 5.2 Statlig eierandel i russiske oljeselskaper i prosent

Kilde: Eugene M. Khartukov, Oil and Gas Journal, 5.38, 18 august 1997.

I 1997 var situasjonen så desperat at Jeltsin, til tross for motstand både fra Dumaen og
regionale myndigheter, opphevet restriksjonene på salg av statlige eierandeler. Grensen på
15% eierandeler for utenlandske selskaper, som var vedtatt ved lov, ble også avviklet.
Resultatet var en kraftig reduksjon i statlig eierskap innenfor oljeindustrien i 1997.

Politikk og økonomi
Motstanderne av privatisering led sitt endelige nederlag under året 1997 og seierherren
kunne høste fruktene av sine bestrebelser. Men sistnevnte utgjorde på ingen måte en entydig
gruppe. De hadde det til felles at de ønsket personlig berikelse, men med ulike utgangspunkt
hadde de også forskjellige strategier og synspunkter på hvilke kriterier som skulle gjøres
gjeldende for å kvalifisere til deltakelse i spillet om en av Russlands viktigste naturressursen

Dersom vi tar utgangspunkt i de kriteriene som var nedfelt i den opprinnelige planen fra
1992 var staten innledningsvis en betydelig aktør, men de som fortsatt argumenterte for
nasjonalstatens rolle ble i stor grad identifisert med kommunistpartiets belastede fortid og
manglet tillit i befolkningen. I en situasjon med en svekket sentralmakt var det i stedet lokale
krefter som tok initiativet og i et land som i prinsippet hadde kvittet seg med pengekapital
en gang for alle skulle det vise seg at politiske og administrative posisjoner var kapital så
godt som noe. Gjennom de gjensidige band som eksisterte fra tidligere fikk både
bedriftsledelsen og folk fra administrative/politiske organer helt fra begynnelsen av store
andeler i de aksjeposter som etter hvert ble frigjort. 77

En annen inngangsport til eierskap i petroleumssektoren skjedde gjennom de finansmiljøene
som etter hvert hadde dukket opp, hovedsakelig med utgangspunkt i regnskapsavdelinger i
noen av de større bedriftene. I 1995 var det ca. 2000 banker i Russland. Mange av disse
bankene hadde nære forbindelser til de bedriftene som hadde skapt dem og var ikke
fullverdig banker, men utførte tjenester for bedriftene i et umodent og lite likvid finansielt
marked. Den nære forbindelsen mellom oljeselskapene og bankene ble styrket ved
omorganiseringen av bransjen til store vertikalt integrerte selskaper. Dannelsen av
slagkraftige selskaper som LUKoil, Yukons og Surgutneftegaz i perioden 1993-1995 hadde
sterk innflytelse på utviklingen i bankstrukturen. I oktober 1993 bestemte LUKoil seg for å
samle alle sine finansielle aktiva, som tidligere hadde vært spredt på 12 ulike banker, i én

77 Det er en vanlig oppfatning at både administrativ og politisk kontroll lot seg konvertere til likvide
midler. "Both these approaches involve a shift of legitimating principles from administrative authority to
ownership and market principles."David Låne: The Russian Oil Elite. Fra The Political Economy of
Russian Oil, 5.76.
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bank, Imperial hvor også Gazprom hadde en stor aksjepost.78 Samme år var LUKoil med på å
starte et investeringsselskap, Nikoil, som fikk eksklusive rettigheter til å representerer
selskapet i verdipapirmarkedet. Nikoil ble etter hvert den nest største aksjeeieren i LUKoil.
De nære forbindelsene mellom LUKoil og Nikoil understrekes også ved at direktøren i
sistnevnte (1996), Tsvekov, tidligere var visepresident i LUKoil. 79 Men mens LUKoil var den
sterke parten i forhold til sine finansielle partnere var ikke dette et gjennomgående trekk.

Bankene på sin side gjennomgikk en rask utvikling. Det skulle vise seg at tilgang til likvide
midler ble en av de viktigste inngangsportene til eierskap i petroleumssektoren. Mange
hadde opprinnelig basert sin inntjening på valutahandel og handel med statsobligasjoner,
men etter hvert som privatiseringen fortsatte bygget de ut investeringsvirksomhet basert på
den økende private sparingen som hadde funnet sted. På denne måten kunne bankene øke
sine oppkjøp av aksjer i petroleumssektoren med private midler. Seiv om mange banker
hadde sin opprinnelse i industrien ble de ikke alltid underordnet disse. YuKOS hadde
gjennomgått en vanskelig periode på begynnelsen av 1990-tallet, men etter et samarbeid med
Menatep, som var en av de største og mest profesjonelle bankene i Russland, ble selskapet
etter hvert konsolidert og effektivisert. Andre oljeselskaper hadde spredt sine forbindelser til
finanssektoren på flere selskaper. I dette forholdet er det vanskelig å avklare forholdet
mellom eierskap og kontroll. Relasjonene mellom industri og finans er såpass innfløkt at
man i dag omtaler dem som integrerte enheter, såkalte FIGs80 .

Til tross for rivaliseringen som foregår på alle nivåer i dette nye konkurransepregede miljøet
er det grunn til å understreke den grunnleggende interesse som ligger i bunnen. Både banker
og industribedrifter har til felles at de ønsker et system som er mest mulig fritt for statlig
innblanding og regulering. En moderne kapitalistisk stat krever en formell adskillelse av
politikk og økonomi der staten fremstår som en nøytral tilrettelegger. Dagens situasjon, med
et uklart forhold mellom politikk og næringsliv, preget av korrupsjon og favorisering av
enkeltpersoner og grupper, bør ideelt sett opphøre.

Det som åpenbart var et problem for den russiske stat var derimot en stor fordel for de
gruppene som kunne reise et minimum av likvide midler.

Energi og sikkerhetspolitikk
Den innenrikspolitiske utviklingen i Russland har endret petroleumsektorens
handlingsbetingelser. Dette har påvirket aktørenes prioriteringer. Under kommunistpartiets
ledelse hadde energipolitikken to grunnleggende sikkerhetspolitiske målsettinger. Den ene
gikk ut på å gjøre Sovjetunionen og dets allierte selvforsynte med olje og gass, en særdeles
viktig strategisk målsetting. Den andre gikk ut på å utvikle et mønster for produksjon og
transport som skapte størst mulig fysisk binding mellom Sovjetunionen og dets allierte.
Kaukasus hadde tradisjonelt vært et viktig senter for oljeproduksjon i Sovjetunionen, men
etter annen verdenskrig ble letevirksomhet og produksjon av strategiske grunner flyttet
nord- og østover. Det økende behovet for olje gjorde det etter hvert naturlig å legge
hovedtyngden av produksjonen til det vestlige Sibir. I dag produserer Tiumen oblast, som er
dobbelt så stort som Texas, over 90% av gassen og 65% av oljen i Russland. Dette er i seg seiv

78 "In October 1993 LUKoil, the largest Russian oil company, decided to consolidate all the financial assets
in Imperial bank belonging to the holding company." Dette er hentet fra en artikkel skrevet av Arild Moe
og Valery Kryukov: Banks and the Financial Sector.
David Låne and Iskander Seifulmulukov: Structure and Ownership, s. 28. The Political Economy of
Russian Oil, 1999.
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et sikkerhetspolitisk problem for Russland både på grunn av avstanden fra
produksjonsstedet til industristedené* og de tett befolkede områdene, og på grunn av de
politiske motsetningene mellom sentrum og periferi som oppstår når det gjelder
forvaltningen av ressursene, fordeling av skatteinntekter, eksportkvoter og plasser i styrende
organer.

Kaukasus fra et russisk perspektiv
Kaukasus har tradisjonelt vært betraktet som et viktig strategisk område for Russland.
Landet hadde allerede vært involvert i konflikter med både ottomanene og Iran i Kaukasus,
men hadde først konsolidert sin stilling på begynnelsen av 1800-tallet. I 1801 ble Georgia
annektert og mellom 1803 og 1813 ble en del kanater og Baku føyet til de russiske
erobringene. Russland forfulgte sin vanlige politikk - sikkerhet gjennom erobringer.

Petroleumsforekomstene i Kaukasus hadde vært kjent siden Marco Polos tid, men først
under den russiske tilstedeværelsen kan man snakke om begynnelsen på en egentlig
oljeindustri. 11829 fantes det 82 oljebrønner som var gravd ut med handkraft. Den tsaristiske
administrasjonen i St. Petersburg ble en hindring for utviklingen og først etter at det statlige
monopolet ble avviklet på begynnelsen av 1870-tallet ble private selskaper sluppet til. 11871
ble boring for første gang brukt som utvinningsmetode og i 1873 var det allerede mer enn 20
raffinerier i virksomhet.81 De geografiske forholdene og mangelen på infrastruktur begrenset
markedet for petroleumsprodukter fra Baku til Russland. Men seiv innenfor Russland gjorde
de enorme avstandene det ofte billigere å importere petroleumsprodukter fra USA.82 I tillegg
var Det Kaspiske Hav islagt i flere måneder hver vinter. Til tross for disse begrensningene
var den kommersielle interessen for petroleumsproduksjon økende, men det var likevel
langt igjen til olje kunne sies å ha strategisk betydning og det skyldtes at bruksområdet for
petroleumsprodukter var begrenset til belysning.

Etterspørselen klarte etter hvert ikke å holde følge med de nye forekomstene som ble
avdekket på løpende band. Men etter at Russland hadde erobret havnebyen Batum på
Svartehavskysten fra tyrkerne i 1877 ble det besluttet å bygge en jernbane mellom Baku og
Batum. Denne ble fullført i 1883 og åpnet det europeiske markedet for olje fra Baku. Dermed
fikk Standard Oil en lite velkommen konkurranse som økte presset på prisene. Et nytt
fremstøt fra Kaukasus ble gjort like etter århundreskiftet da russerne ønsket å legge en
rørledning fra Baku til Gulfen. I mellomtiden hadde en engelskmann, William Knox D'Arcy,
klart å få en konsesjon på oljeleting over tre firedeler av Iran fra shahen. Av hensyn til
russiske interesser i Kaukasus og Sentral Asia hadde han avstått fra de fem nordligste
provinsene. Det virkelige gjennombruddet for olje som strategisk vare kom med utviklingen
av forbrenningsmotoren og dens rolle under første verdenskrig.83 1 løpet av noen få år ble
krigføringen motorisert både på land, vann og i luften. På grunn av oljens viktighet for
moderne krigføring fikk den status som strategisk råvare og for et land som England, som på
dette tidspunktet ikke hadde egne petroleumsressurser, ble det umiddelbart påtrengende å
sikre stabile leveranser av olje. Det som hittil hadde vært en forretningsmessig sak for

81 Se Daniel Yergin: The Prize.
82 Til å begynne med ble oljen fraktet i tretønner med båt fra Baku til Astrakhan og videre med lektere

oppover Volga. På passende steder ble tønnene losset over på jernbane og fraktet videre til nye
forbindelsessteder. Det var dette problemet som førte til at Ludwig Nobel senere fikk laget det første
tankskipet som kunne frakte olje i bulk. Se Yergin: The Prize, 5.59.

83 Allerede i 1912 hadde den britiske flåten satt i gang et program av strategisk betydning i det alle nye
skip ble utstyrt med forbrenningsmotor basert på olje som drivstoff. Det skulle vise seg under første
verdenskrig at dette var et riktig valg. Den britiske flåten var den kullfyrte tyske styrken overlegen både
med hensyn til rekkevidde og hurtighet.



80

private selskaper ble nå av militære og politiske myndigheter definert som et nasjonalt
anliggende. For å sikre nasjonale interesser ble det nødvendig å gå veien om et av de private
selskapene som satt på konsesjoner i de relevante områdene. Blikket falt på Anglo-Persian
som hadde sikret seg rettigheter til all utvinning i Iran. To giganter hadde til nå etablert seg
som dominerende innenfor oljebransjen. Det ene var Standard Oil og Rockefeller. Det andre
var Royal Dutch/Shell, som hadde hand om det meste av oljen fra Baku i tillegg til de
nederlandske feitene i Asia. Ingen av disse var under britisk kontroll og regjeringen gikk
derfor inn for at det var nødvendig å utvikle Anglo-Persian til et nasjonalt selskap som
kunne konkurrere med de to andre. I 1914 la Winston Churchill frem et forslag som i
hovedsak gikk ut på at regjeringen skulle investere £2,2 millioner i selskapet mot å erverve
51% av aksjekapitalen.84 Koblingen mellom private og nasjonale interesser var et faktum.

I mellomtiden hadde det brutt ut uro i Russland og Baku var et av sentrene for denne uroen.
I 1901 brøt det ut streiker og demonstrasjoner mot arbeidsforholdene i den lokale
oljeindustrien og lederen for de revolusjonære arbeiderne i Batum var ingen annen enn Josef
Stalin. Mellom den såkalte borgerlige revolusjonen i 1905 og 1917 brøt det tsaristiske regimet
sammen og Kaukasus ble sentrum for oljeproduksjonen i det sosialistiske Sovjetunionen og
som sådan var det av vital betydning for regimet. Tyskland som på grunn av blokaden bare
hadde tilgang på olje fra de rumenske feitene var i desperat behov av større leveranser. Etter
separatfreden med Russland i mars 1918 begynte de forhandlinger med russerne om olje fra
Baku samtidig som tyrkerne, tyskernes allierte, hadde satt i gang en militær offensiv for å ta
Baku. Da en tysk forhandlingsløsning ikke førte frem inntok tyrkerne deler av Baku og
henrettet en rekke bolsjevikiske ledere. I siste øyeblikk fikk bolsjevikene hjelp av en engelsk
styrke, som for å hindre tysk adgang til de kaukasiske oljefeltene, i løpet av august 1918 drev
tyrkerne tilbake. Det var, som General Erich Ludendorff, den egentlige hjernen bak den
tyske krigsinnsatsen sa, "et hardt slag for oss". Sett fra dette synspunktet var resultatet
særdeles vellykker, men det impliserte samtidig et annet problem - et av de viktigste
områdene for oljeproduksjon i verden var nå på sosialistiske hender. For Sovjetunionen seiv
var dette av stor strategisk betydning fordi det uten forsyningene fra Kaukasus var uhyre
sårbart for en eventuell blokade fra vestlige land og selskaper. På den annen side var den
ensidige avhengigheten av Kaukasus for oljeforsyningen til det enorme landet i seg seiv et
strategisk problem.

Produksjonsanleggene i Kaukasus var i en elendig forfatning etter virkningene av både
revolusjonen og første verdenskrig, men allerede på midten av 1920-årene var det gjort mye
for å normalisere forholdene. Det gikk ikke lang tid før olje fra Kaukasus dukket opp på
eksportmarkedet og skapte problemer for de vestlige selskapene. I 1928 var det sovjetiske
oljeselskapet Russian Oil Products nummer fire på listen over eksportører av olje til England,
og olje var allerede den nest største eksportartikkelen fra Sovjetunionen. Kaukasus skulle
forbli det geografiske tyngdepunktet for sovjetisk oljeproduksjon i mange tiår fremover.
Først under annen verdenskrig skulle det vise seg at dette var et strategisk feilgrep.

Tyskland hadde i hovedsak basert sine planer på oljeleveranser fra Romania.85 Paradoksalt
nok hadde landet også mottatt forsyninger fra sovjetiske kilder i Kaukasus, og disse
opphørte ikke før det overraskende angrepet på Sovjetunionen i 1941. Av hensyn til sin
strategiske energiforsyning ble det derfor nødvendig for Tyskland å sikre seg fortsatte
leveranser fra Kaukasus med militære midler. Et av de viktigste målene for den militære

84 Daniel Yergin: The Prize, 5.161
11940 utgjorde leveransene fra Ploesti-feltene i Romania 58% av den tyske importen, mens 30% kom fra
Sovjetunionen. Se Yergin:The Prize, 5.334.
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innsatsen på østfronten var således de rike oljefeltene i Maikop, Grozny og Baku. Hvor viktig
skulle først vise seg under selve den tyske offensiven. Den tyske generalstaben hadde tidlig
gjort det klart for Hitler at den tyske krigsinnsatsen ikke kunne fortsette uten tilgang til oljen
i Kaukasus. Tidlig i 1942 ble det lagt planer for Operasjon Blå, som skulle sikre tysk kontroll
med de kaukasiske oljefeltene, men ironien var at en av de viktigste årsakene til at offensiven
stoppet opp var mangelen på drivstoff. 86

En av de viktigste lærdommene russerne kunne trekke av erfaringene fra krigen var hvor
viktig det var å ta hensyn til lokaliseringen av produksjonsstedene. Takket være funn i nye
områder kunne de ta konsekvensen av dette.87 Et av problemene med å konsentrere
produksjonen i Kaukasus var at området lå i periferien av Sovjetunionen og kunne isoleres
fra resten av landet, noe som nær hadde skjedd under første verdenskrig. Et annet problem
kunne defineres som et indre strategisk problem. Når all produksjon er samlet på et område
blir transportlinjene lange i et stort land som Sovjetunionen, spesielt når transporten ennå for
en stor del foregikk per bil og tog. For å løse disse problemene var det derfor naturlig at man
først søkte etter olje lenger mot nord og så nær de industrielle og befolkningsmessige sentra
som mulig, men til syvende og sist var man henvist til å produsere oljen der den var å finne.
Det skulle vise seg at det var i den nordvestlige delen av Sibir.88 Det er nok dette som er
hovedgrunnen til at Den Kaspiske regionen har blitt lavt prioritert i perioden etter siste krig.

Russland og Den Kaspiske regionen
Med tapet av sine kaukasiske og sentralasiatiske republikker har Russland ikke bare mistet
landområder som er av stor sikkerhetspolitisk viktighet. Sett fra russisk side må tapet av
Kaukasus og Sentral Asia også sees i sammenheng med Gulfens globale strategiske
betydning. Som stormakt har Russland en naturlig interesse av den politiske og militære
situasjonen i Gulfen. Forholdene i de enkelte Gulfstatene er en side av denne, det
amerikanske nærværet en annen. Med tapet av de tidligere republikkene har det blitt langt
vanskeligere for Russland å posisjonere seg i forhold til Gulfen, både militært og politisk. Fra
sin yttergrense i Kaukasus kunne russerne tidligere se direkte ned på den iranske høysletten
og det enorme oljebeltet som bredte seg sørover. Russerne sto bokstavelig talt på terskelen til
å kontrollere et område som inneholder 65% av en av verdens viktigste strategiske råvarer.
Denne situasjonen har endret seg betraktelig med oppløsningen av Sovjetunionen. Ikke bare
har landet tapt noe av sitt nærvær til Gulfen, men hele rekken av tyrkisktalende tidligere
sovjetrepublikker danner nå en selvstendig sone mot russisk innflytelse i området, og de
store narurressursene som tidligere tilhørte Sovjetunionen blir nå mobilisert i samme ærend.

Til disse ressursene hører ikke minst enorme forekomster av olje og gass som man ennå ikke
kjenner det fulle omfanget av. Hittil er det påvist reserver av olje i størrelsesorden 16-32 mrd.

Det sies at tyskerne til slutt var tvunget til å frakte drivstoff ved hjelp av kameler. Se Yergin: The Prize,
5.337

So

87 "Only in the mid-20th century did the oil industry move out of the Caspian, first to the Volga-Urals
region in the 1950 s and, finally, into Siberia during the 19605. By the 1980s, Siberia was producing 60 per
cent of Soviet oil and the country was the world's largest producer and the second largest exporter."
Janes's Intelligence Review, s.Bl, february 1996

ss Regjeringen i Russland er i ferd med å lage en ny plan for urvklingen av oljeindustrien i de neste tyve
årene som vil flytte tyngdepunktet østover. Vest Sibir vil fortsatt være det viktigste området for
produksjon av olje i Russland, men den nåværende andelen av produksjonen vil synke fra 68% i dag til
ca. 55% om tyve år. Det samme gjelder for gass der det gigantiske feltet Stokmanovskaya i Barentshavet
og funn ved Kovykta i Irkutsk regionen i det østlige Sibir vil dominere utviklingen. Petroleum
Economist, 5.48, juli 2000.
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fat i Den Kaspiske regionen. B9 Anslagene vil sannsynligvis øke betraktelig når
prøveboringene i det lovende Kashagan-feltet blir avsluttet. Foreløpige beregninger antyder
10-30 mrd. fat. 90 Påviste gassreserver er relativt sett ennå mer interessante og er anslått til
236-337 billioner fot3 (tcf), noe som svarer til to tredeler av de samlede påviste
petroleumsreservene.91 Det er hevet over tvil at Russland blir en av de mektigste aktørene i
regionen. Avhengig av hvor store reservene viser seg å være vil russisk politikk bidra til å
påvirke hvordan utviklingen vil påvirke markedsforholdene for norsk olje, muligens også
for gass dersom det blir eksport til det europeiske markedet. Russlands tilstedeværelse vil
også være av interesse for Statoil som har andeler i flere av de større olje- og gassfelt i Det
Kaspiske hav.92 1 sommer ble det opplyst fra Statoil at selskapet regnet med å måtte investere
nærmere 50 mrd. kroner de neste 10 årene i forbindelse med utbyggingen av disse feitene.93
Både de store investeringene involvert og mulighetene for tapt fortjeneste som en følge av
den politiske risikoen er i seg seiv et sikkerhetspolitisk problem.

Ledelsen i Russland syntes i første omgang å være mest bekymret over de direkte
sikkerhetspolitiske konsekvensene av de sørlige republikkenes løsrivelse. Både Kaukasus og
Sentral Asia hadde siden tidlig på 1800-tallet vært et område for russisk ekspansjon og
innflytelse. Når var det ikke bare tapt for Russland, men naturlig åpent for fremstøt fra andre
aktører, blant annet fra Tyrkia på grunn av landenes tyrkisktalende befolkning. Iran forsøkte
naturligvis å utnytte sin kulturelle/religiøse og geografiske nærhet til å utvide kontakten
med de tidligere russiske områdene. Iran danner et naturlig brohode til Gulfen og kanskje
den mest økonomiske transportruten for olje og gass fra regionen. Dessuten er Iran en av de
fem statene som har en andel i petroleumsressursene i Det Kaspiske hav. I tillegg ble det
tidlig klart at USA ville engasjere seg direkte i regionen. Det var særlig to målsettingen som
var viktig for USA. Det ene var å sørge for at de nye landene oppnådde størst mulig
handlefrihet i forhold til Russland. Det andre punktet var å gjøre petroleumsreservene i
regionen tilgjengelige for internasjonale selskaper og det internasjonale markedet. På grunn
av at de relevante landene er avhengig av transportruter som krysser andre lands territorier
har dette blitt et viktig kort i det geopolitiske spillet om Kaukasus og Sentral Asia.

Norge i den globale energiens geopolitikk
Det globale energibildet er karakterisert ved en svært skjev regional fordeling av
petroleumsressursene og dette er et fenomen som forsterkes ved at flere av de regionene som
forbruker mest energi er relativt dårlig forsynt med olje og gass fra naturens side. Det siste
gjelder særlig Europa og Asia. I global sammenheng fremstår Gulf-regionen mer og mer som
et fremtidig sentrum for verdens oljeforsyning. Globalisering og regionalisering forsterker
hverandre gjensidig. Denne situasjonen får på den ene siden økende strategisk betydning.94

Tilsvarende beregninger for Nordsjøen ligger på 17 mrd. fat. Herunder også de deler av Russland og
Iran som tilhører regionen. Se EIA: Caspian Sea Region, desember 1998.

S9

90 Statoil har en andel i dette feltet og anslaget er oppgitt i et intervju med konserndirektør Rolf Magne
Larsen i Aftenposten 5. juli 2000. Til sammenligning har det største feltet i Nordsjøen, Statfjord, omtrent
5 mrd. fat. Mulige oljeressurser i Den Kaspiske regionen er anslått til hele 163 mrd. fat.
Til sammenligning har Norge påviste reserver på litt over 40 tcf.
Statoil har en andel på 8,5% i ACG (Azeri, Chirag og Gunashli) med påviste reserver på 4,6 mrd fat olje
og 3,5 tcf gass, 25,5% i Shah Deniz med 0,5 mrd fat kondensat og 14,1 tcf gass og nesten 5% i OKIOC
(Offshore Kazakstan International Operating Company) som omfatter det lovende Kashagan feltet hvor
prøveboring ennå ikke er avsluttet. Opplysningene er tatt fra Oil & Gas Journal, 24. juli, 2000.
Aftenposten 5. juli, 2000.

91

92

93

Betegnelsen strategisk viser til kvalitative sider ved petroleumproblematikken. Mangel på substitutter er
en egenskap ved olje som gir den strategisk betydning. Sikring av oljeforsyningen/transportruter i en
krisesituasjon er også strategisk viktig. Evnen til å kontrollere oljeleveransene fra Gulfen er et strategisk
mål for stormaktene.

94



83

Strategisk kontroll med oljeleveransene fra Gulfen betyr ikke bare sikring av egne
forsyninger, men også evnen til å hindre andres adgang til de samme ressursene. På den
annen side behøver ikke strategiske hensyn alltid å være optimale fra en økonomisk
synsvinkel. Men det kan også være omvendt - prisen på olje kan bli så høy eller så lav at det
får vitale samfunnsmessige konsekvenser.

Sikkerhetspolitisk sett berøres Norge bare i liten grad direkte av de strategiske sidene ved
utviklingen i Gulfen som er omtalt her.95 Derimot har globaliseringen gjort Norge svært
sårbar for en endring i oljeprisen. Den sammenhengen som formidles av et globalisert
oljemarked består på den ene siden av at norsk økonomi, som verdens nest største
oljeeksportør, påvirkes negativt av en lav oljepris. Denne situasjonen er først og fremst et
resultat av norsk oljepolitikk, som har tillått et stort utvinningstempo på norsk sokkel. På
den andre siden får andre regioner, med en stor reell eller potensiell markedsandel og
dermed en tilsvarende evne til å påvirke oljeprisen, indirekte sikkerhetspolitisk betydning
for Norge. Både Den Kaspiske regionen og i særdeleshet Gulfen har nå fått et slikt forhold til
Norge.

En annen side ved denne utviklingen er at norsk oljepolitikk får sikkerhetspolitiske
konsekvenser for andre regioner. I dagens situasjon, med relativt sterke svingninger i prisen
på olje, har Norge blitt en relativt betydningsfull aktør for både eksport- og importland. I
tider med lav oljepris har det kommet henvendelser fra eksportland om Norge kan tenke seg
å bidra til å styrke prisen gjennom felles markedsinngrep for å redusere tilbudet. Med en
vesentlig høyere oljepris i dag enn det som var tilfelle for litt over et år siden, må vi nå
berolige våre importavhengige allierte med at det produseres maksimalt på norsk sokkel.
Norge trekkes dermed mellom sin tradisjonelle sikkerhetspolitiske forankring på den ene
siden og ønsket om å hente mest mulig økonomisk vinning ut av petroleumsreservene på
den andre siden. Det er ulikt syn på hvordan denne situasjonen skal håndteres og
tyngdepunktet i diskusjonen varierer med prisutviklingen. Da prisen nærmet seg $lO per fat
var det bred oppslutning om en viss tilnærming til OPEC ut fra en ren realøkonomisk
vurdering av skadevirkningen både for norsk økonomi og selskapenes virksomhet på
sokkelen. Det ble også argumentert ut fra sympati med OPEC-landenes vanskelige situasjon
på grunn av deres sårbarhet i forhold til en så lav oljepris. Det er riktig at OPEC-landene er
svært avhengig av oljeinntektene, men samtidig må det anføres at dette er et resultat av en
langvarig ansvarsløs økonomisk politikk. Disse hører i likhet med Norge til en gruppe land
som er usedvanlig privilegerte.96 Erfaringen fra den siste perioden med lav oljepris viser at
OPEC-landenes oljeavhengighet øker deres samarbeidsvilje. Det er ikke nødvendig for
Norge å støtte denne med å redusere sin egen oljeproduksjon, men utnytte den som
gratispassasjer. Er det en sikker konklusjon man kan trekke av oljehistorien, så er det at dette
ikke dreier seg om solidaritet eller veldedighet, men om nasjonal egeninteresse.

Dette er ikke helt korrekt, seiv om det her bare refereres til strategiske forhold. Både direkte og indirekte
kan Norge bli berørt. Det er tidligere vist til at norske investeringer i regionen i løpet av relativt kort tid
kan få et omfang som berører norske nasjonale interesser. I Aftenposten for 5. juli 2000 kunne man lese
følgende: "Statoil regner med å investere over 50 milliarder kroner i og omkring Det Kaspiske hav de
kommende 10 årene, gitt at utviklingen går som statsoljeselskapet håper." Det er også tenkelig med
anslag mot norske installasjoner i Nordsjøen for å ramme land som er avhengig av olje- eller
gassleveranser fra Norge, dersom disse er involvert i en eventuell konflikt i Midtøsten eller Sentral Asia.
Viser til behandlingen av slike muligheter i Europa-programmets tidligere energirapport: Strategi -
Sikkerhetspolitikk og Energiproduksjon, 1998.

95

Uttrykket priviligert viser til grunnrenteefekten, som ikke bare resulterer i store inntekter fra olje- og
gasseksporten, men som først og fremst kommer til uttrykk ved at en vesentlig andel av denne inntekten
består av et ekstraordinært overskudd. Dette overskuddet tilfører norsk økonomi en potensiell

dynamikk som få, om noen andre europeiske land kan vise til.
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Det kan anføres andre grunner til at det nåværende utvinningsnivå på norsk sokkel burde
vært lavere. Den viktigste er at norsk økonomi er blitt for sårbar i forhold til de svingningene
vi har opplevd i oljeprisen de siste årene.97 Dette gir seg utslag i at forhold utenfor
rekkevidde av norske beslutningstagere kan få avgjørende betydning for norsk økonomi. Det
er pekt på hvor viktig utviklingen i Gulfen har blitt for Norge. Det samme kan i mindre grad
sies om situasjonen i Den Kaspiske regionen. Et scenario som dukket opp når oljeprisen
nærmet seg $lO per fat gikk ut på at Saudi-Arabia ville øke sin eksport til prisen kanskje gikk
ned mot $5 per fat over en lengre periode. Dette skulle bidra til å øke markedsandelen, blant
annet ved å gjøre investeringer i nye regioner, som Angola og Den Kaspiske regionen,
ulønnsomme og holde dem utenfor markedet i overskuelig fremtid. Et slikt scenario ville
være en katastrofe for produksjon på norsk sokkel. Det er også pekt på konsekvenser av EUs
gassdirektiv i et større perspektiv. Hensikten med dette er å redusere kostnadsnivået i EU og
skulle det lykkes vil det for Norge innebære en kraftig nedskrivning av fremtidige inntekter,
med store nasjonale virkninger.98 Virkningen av slike scenarier hadde blitt langt mindre
dersom Norge hadde valgt et lavere utvinningstempo.

I sammenheng med dette kan det også reises spørsmål om skadevirkninger innad i norsk
samfunnsliv som en følge av det høye utvinningstempoet. Kostnadsnivået er bragt opp på et
nivå som har ført til en unødvendig nedbygging av tradisjonell industri. Den høye
aktiviteten på norsk sokkel har medført et tilsvarende investerings- og sysselsettingsnivå
innenfor oljerelatert virksomhet. Dette er problematisk både i en situasjon med unormal lav
oljepris og når investeringsnivået generelt kommer til å synke med synkende produksjon.
Denne tilpasningsprosessen kan også bli unødvendig smertefull fordi aktiviteten i
utgangspunktet er svært høy. Sysselsettingen i offentlig sektor ligger også på et relativt høyt
nivå, som det kan bli vanskelig å finansiere når inntektene fra petroleumssektoren etter hvert
vil begynne å synke.

Det globale markedet for olje og Norges status som en betydelig energileverandør har skapt
en ny arena for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, der vår avhengighet av utviklingen i
andre regioner har fått strategiske dimensjoner. Politisk usikkerhet i flere viktige
petroleumsrike regioner, som Gulfen, Russland og Den Kaspiske regionen kan påvirke
oljeprisen og norsk økonomi i betydelig grad. På den annen side vil en rekke
importavhengige land og regioner, både de som er direkte avhengige av
petroleumsprodukter fra norsk sokkel (gass) og de som generelt er opptatt av å sikre størst
mulig tilbud av olje i et stramt marked, forvente at Norge opprettholder en høy og stabil
produksjon for å holde prisen nede.

97 Et mål for aktivitetsnivået er R/P raten, som forteller noe om produksjonsnivåets forhold til de
gjenværende reservene.

98 I et nyhetsinnslag i TV 2 nylig i forbindelse med at regjeringen har forpliktet seg til å implementere
gassdirektivet ble det nevnt at inntektene vil bli redusert med 30 milliarder kroner per år i forhold til
dagens eksport.
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Del VI Den globale energisituasjonen -
utviklingstendenser fram til 2020

Hovedtrekk

Avhengigheten av energi har blitt særlig stor i riden etter den annen verdenskrig. Forbruket
er i dag om lag 4 ganger høyere enn i 1950. Veksten har i hovedsak vært basert på de ikke
fornybare fossile brenslene: olje, gass, kull. Vannkraft som vi i Norge bruker mye av er i
internasjonal sammenheng en energibærer med liten markedsandel, og representer i dag om
lag 3 % av den totale globale energibruken. Kjernekraft, som fikk en sterk vekst på 1970- og
1980-tallet, har flatet ut etter at sikkerhetsproblematikken har kommet i fokus, særlig på
grunn av ulykkene i Tsjernobyl og Three Mile Island. Kjernekraften representerer i dag om
lag 8 % av energibruken. Det gir en andel på snaut 90 % til de fossile brenslene, der olje i dag
representerer om lag 40 % av totalen og gass og kull 25 % hver. Tar vi inn fornybare
energiressurser som biomasse, vind- og bølgekraftverk modifiseres disse andelene noe.
Likevel forblir avhengigheten av de tre fossile brenslene svært dominerende i forbruket
(figur 6.1).

All moderne samfunnsutvikling er nå avhengig av bruk av de fossile brenslene. De første
tiårene etter krigen var det spesielt forbruket av olje som vokste. Etter oljekrisene i 1973/74
og 1979/80 har oljebruken flatet ut, men er i dag igjen i vekst. Kullforbruket har vokst jevnt
fram til 1990-tallet, mens det nå synes å ha stabilisert seg. Den raskest voksende
energibæreren de siste to tiårene har vært naturgass. Veksten har vært global, men spesielt
markant har den vært i Europa og Asia. I Nord-Amerika og Russland er gassmarkedene
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eldre, men også der har veksten vært sterk. Særlig er det nå bruk av gass til produksjon av
elektrisitet som er i sterk vekst (Austvik, 2000b).

Alle scenarier som fremskriver utviklingen i energimarkedene legger i dag til grunn at
etterspørselen etter energi vil øke sterkt også de neste 20 årene. Dersom dagens takt i
økonomisk vekst i ulike regioner av verden skal legges til grunn, forventes
energietterspørselen å øke raskere enn det den har gjort til nå. En typisk prognose for
energibruken viser en 60 %s økning i forhold til dagens nivå fram til 2020 (figur 6.2). Målt i
mengde energi er dette det dobbelte av økningen de foregående 20 årene (perioden 1980-
2000)."

Med mindre det skjer betydelige teknologiske nyvinninger innen bruk av kjernekraft eller
fornybare energikilder som solenergi, bølge- og vindkraft, forventes den relativt ensidige
avhengigheten av de fossile brenslene også å fortsette, og endog forsterkes. For å dekke den
forventede etterspørslen må produksjonen av både olje, gass og kull øke sterkt: Olje med
50%, kull med 70-80% og gass med 130% (figur 6.3). Dette gjør at de tre energibærerenes
andel av total energibruk vil fortsette å ligge på snaut 90%.

99 De konsensuspregede hovedscenariene vi refererer til i dette kapitlet forutsetter blant annet "business
as-usual" med 1-4 % økonomisk vekst i OECD-landene, 4-8 % årlig vekst i nyindustrialiserte land
(inkludert kjempeland land som Kina og India), og nesten ingen vekst i Afrika. Scenariene antar at det
ikke blir innført begrensinger i energibruken gjennom miljøavtaler (som Kyoto-avtalen). Seiv om slik
konsensus ofte viser seg å være feil (Lynch, 1992) kan de likevel være hensiktsmessig å referere seg til.
Ved å løse opp i forutsetningene som legges til grunn, kan en seiv danne seg et bilde av hvilken
utvikling en tror på. For inngående drøfting av ulike trender og scenarier for internasjonale
energimarkeder se EIA (2000a), EIA (2000b), lEA (1998) og lEA (månedlig).

Figur 6.2: Verdens energiforbruk 1970-2020
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De ulike råtene for økonomisk vekst har store konsekvenser også for hvor veksten i bruk av
energi vil finne sted. I mesteparten av etterkrigstiden har det vært de industrialiserte landene
som har representert mesteparten av forbruket. OECD-landene står per i dag for om lag 60 %
av verdens totale energibruk. Veksten innen OECD-området forventes i 20-årsperioden å bli
noe mindre enn før, med tilhørende økt energibruk på rundt 30 %. Veksttakten for de
tidligere kommunistlandene i Øst-Europa og Russland forventes å bli om lag som for OECD
området, etterhvert som omstillingen til markedsøkonomi er gjennomført.

Når stadig flere (tidligere) utviklingsland industrialiseres vil disse landenes behov for energi
øke mer enn i OECD-landene og i Øst-Europa/Russland. Den største økonomiske veksten
foregår nå i land som er på vei til å bi industrialiserte, særlig i Asia, men også i Sør-Amerika.
Energibruken som følger den økonomiske veksten forventes å føre til en økt etterspørsel
etter energi på rundt 140 %. Slår dette til vil de nyindustrialiserte utviklingslandene passere

Figur 6.3: Energiforbruk etter energikilde 1970-2020
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Figur 6.4 Energiforbruk etter region
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OECD-områdets energibruk om 15-20 år (figur 6.4a). Scenariet innebærer at landenes
etterspørselsvekst vil være 3-4 ganger høyere enn OECD-landenes i perioden og
representerer med det rundt 75 % av den totale vekst i etterspørsel etter energi.

Det er særlig de asiatiske landene som vil stå for mesteparten av denne veksten (figur 6.4b).
De latinamerikanske landene forventes også å øke sin energietterspørsel. Den regionen som
ikke antas å ta del i utviklingen i særlig grad er de fattigste landene i Afrika. Dette reflekterer
en oppfatning om at få av disse landene vil klare å øke sin økonomiske vekst og redusere
sine fattigdomsproblemer i perioden.

En stor del av etterspørselsveksten vil altså fortsatt måtte dekkes av olje. Dette gjelder ikke
minst i transportsektoren. For OECD-landenes del forventes oljeetterspørselen etter olje å
øke med rundt 10 mill fat/dag i år 2020. Så godt som all denne veksten må komme gjennom
import. USA er det enkeltlandet innen OECD som forventes å øke oljeeetterspørselen mest.
En langt større økning forventes imidlertid i utviklingslandene, særlig de asiatiske. Et land
som Kina, med sine 1,5 milliarder mennesker, kan komme til å få like stor vekst i sin
oljeetterspørsel som det samlede OECD-området (omtrent 10 mill fat/dag). Andre u-land i
Asia vil ha behov for omtrent like mye ekstra olje. Utviklingsland i andre deler av verden
(særlig Latin-Amerika) vil også ha behov for betydelige mengder (figur 6.5). Også denne
etterspørselen må i hovedsak dekkes gjennom import.

Den samlede økningen i oljeetterspørselen kan da bli på om lag 40 mill fat/dag i 2020. Siden
olje er en ikke-fornybar naturressurs, er det gitt fra naturens side hvilke land som har
mulighet til å produsere den. Menneskenes kunnskap om hvor oljen er, i hvilke mengder og
til hvilke kostnader den kan produseres har over tid endret seg sterkt. På begynnelsen av
1960-tallet ble det eksempelvis slått fast at det ikke fantes olje i Nordsjøen. I USA har på den
annen side produksjonshorisonten (det tidspunkt all olje i landet skulle være oppbrukt med
dagens produksjonstempo) vært snaut 10 år fram i tid siden 1950-tallet.

Rgur 6.5: Oljeetterspørsel i 1970, 1995 og 2020
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Skal en likevel legge til grunn dagens kunnskap om oljeressursene beliggenhet og
tilgjengelighet, kan vi observere at nær 2/3 av verdens kjente oljereserver befinner seg i fem
land ved Den arabiske gulf; Saudi-Arabia (25 %), De forente arabiske emirater (10 %), Kuwait
(9 %), Iran (9 %) og Irak (10 %). Av andre områder som kan tilby noen vesentlige mengder ny
olje er det i dag bare området rundt Det Kaspiske hav som har slik potensiale. Anslag for
produksjonsveksten i dette området varierer med 4-8 mill fat/dag over en 10-15 års periode.
Det vil også kunne komme mindre mengder ny olje fra en rekke steder i verden, som i sum
kan bidra med et økt tilbud tilsvarende produksjonspotensialet ved Det Kaspiske hav.

De fem Gulf-landene representerer i dag kun rundt 1/4 av verdens oljeproduksjon. På den
annen side står de for rundt halvparten av verdenshandelen med råolje. Den ressursmessige
og situasjon og den sterke forventede etterspørselsveksten de neste par tiårene forventes
således å bli preget av at landene ved Persia-gulfen øker sin produksjons- og handelsmessige
betydning. Behov for økt produksjon i landene ved Den arabiske gulfen forventes å måtte
dreie seg om en fordobling i forhold til dagens produksjonsnivå. Dette innebære økning fra
vel 20 mill fat/dag i dag til 40-50 mill fat/dag i 2020. Mer negative forventninger om
hvordan tilbudsveksten kan utvikle seg i andre deler av verden kan indikere at behovet for
mer olje fra Den arabiske gulf er enda høyere.

Oljen fra Persia-gulfen vil transporteres til de markedene som har vekst i sin
energietterspørsel. Behovet vil i noen grad komme fra OECD-området, men i særlig grad til
de nye økonomiene i Asia. Dette innebærer at OECD-landene forventes å ta 4-5 mill fat/dag
av den ønskede produksjonsveksten i Den arabiske gulf, mens de ikke-industrialiserte
landene vil øke sin import med 20-25 mill fat/dag (figur 6.6). Mesteparten av oljeeksporten
fra Den arabiske gulf går allerede til Asia, noe som vil forsterkes yrterligere dersom den
økonomiske veksten fortsetter.

Følger produksjon i Den arabiske gulf etterspørselsveksten vil det kunne bringe områdets
betydning som oljeleverandør i det internasjonale markedet tilbake til det nivå det lå hadde
på 1970-tallet. Det representerte da rundt 2/3 av verdenseksporten (mot nå rundt 50 %).

Figur 6.6: Import av olje fra Persiagulfen.
1995 og 2020
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Skjer dette vil vi oppleve et relativt balansert oljemarked de neste 20 årene. Fortsetter den
økonomiske veksten i de nye økonomiene, som Kina og India, uten at tilbudsveksten fra Den
arabiske gulf holder følge, kan vi på den annen side oppleve meget et stramt oljemarked i
løpet av få år.

Stramme eller balanserte energimarkeder?
Mens gassalg hovedsakelig er avgrenset til noen regioner, ett av dem er Europa, blir olje
handlet over hele verden. Måten råoljesalget foregår på og hvordan prisene blir dannet, er
også forskjellig fra andre energimarkeder. Med en del unntak kan vi si at prisene på
oljeprodukter er den viktigste enkeltfaktor for de fleste av verdens andre energibærere. Dette
skyldes blant annet at olje er den energibæreren som veier tyngst i verdens energiforbruk.
Dessuten kan oljeprodukter erstatte de fleste andre energibærerne. Balansen i oljemarkedet
innebærer at handelen med olje mellom Den arabiske gulf og vekstøkonomiene i Asia vil
være av svært stor betydning for det globale oljemarkedet i løpet av de neste 20-årene. Da
den globale oljeprisen fastsettes i balansen mellom importetterspørselen og eksporttilbudet
av olje, blir dette området spesielt viktig for prisdannelsen.

Et bidrag til å få til en produksjonsvekst i GULF-landene kan være å hel- eller delprivatisere
de statlige oljeselskapene. Flere av landene, kanskje særlig Irak og Iran, trenger vestlig
kapital og teknologi for å drive sektoren effektivt. Dersom konsesjoner blir gitt til flere
selskaper, også utenlandske, vil dette være en måte å få ny teknologi og kapital på. Dette var
eksempelvis viktig i oppbygningsfasen på norsk sokkel. Private selskaper vil som regel ha en
kortere produksjonshorisont enn en nasjon. Dette vil kunne drive produksjonsvolumene i
Den arabiske gulf opp. Samtidig ville den nasjonale kontrollen med virksomheten kunne
tenkes svekket. I et slikt scenario vil vi få en omvendt utvikling av det vi opplevde i
forbindelse med nasjonaliseringen av oljeselskapene i OPEC-landene på 1960 og 1970 tallet.
Der oljeselskapene ble nasjonalisert.

Det er imidlertid flere forhold enn produksjonsveksten i Gulf-landene som vil være viktig i
forhold til om oljemarkedet blir stramt eller ikke i årene framover. Seiv om olje er en ikke
fornybar ressurs, og slik endelig i geologisk forstand, er det ikke åpenbart at den skal
oppfattes som det i økonomisk forstand. Uansett vil ressursene i økonomisk forstand bli

Figur 6.7: Oljepriser - knapt eller rikelig gode?
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større når enten prisen blir høyere, lete og utvinningskostnadene lavere eller teknologigen
bedre, slik at mer olje kan hentes opp av et reservoar. Oppfatningen av hvordan oljeprisen
vil utvikle seg på lengre sikt varierer derfor i sterk grad med hvor knapp oljen forventes å
bli. Er den endelig, også i økonomisk forstand, forventes prisene å øke i fremtiden etterhvert
som det blir stadig mindre igjen. Er den ikke det, vil konkurranse mellom produsenter,
substitutter og økonomisk utvikling bringe prisutviklingen mer i retning av andre varer der
kostnadene ved å produsere den er avgjørende for prisutviklingen.

Figur 6.7 viser at i realverdi har oljeprisen falt jevnt siden tidlig på 1980-tallet. Først i
1999/2000 har prisene beveget seg oppover igjen Spesielt stort var prisfallet i 1985/86.Den
historiske utviklingen av oljeprisen siden 1860 (Austvik, 2000a) kan indikere en trend mot
lavere priser i fremtiden, med "OPEC-perioden" som et avvik fra denne trenden. Et
alternativt syn er at prisen på olje vil øke i fremtiden etterhvert som stadig mer blir utvunnet
og mindre blir igjen (olje er en ikke-fornybar naturressurs). Prisnedgangen de siste 15 årene
kan da være et avvik i en trend mot knapphet og høyere priser.

Norge i de internasjonale energimarkedene
Norge er i dag en av verdens største petroleumseksportører. Norsk oljeeksport har økt
kraftig de siste par tiårene. Mens vi på begynnelsen av 1980-tallet produserte rundt 0,5
millioner fat pr. dag (mill fat/dag), lå vi i 1999 på 3,1 mill fat/dag. Vårt eget forbruk av råolje
er på ca. 0,2 mill fat/dag, slik at nettoeksporten er på 2,9 mill fat/dag. Dette gjorde oss til
verdens 7. største produsent og tredje største eksportør (tabell 6.1). Bare Saudi Arabia og
Russland er større enn Norge som eksportør og vi har for mange år siden passert kjent
oljestormakter i OPEC, som Iran og Kuwait.

Tabell 6.1: Verdens største oljeeksportørar i 1999 (mill fat/dag)

Kilde: EIA, 2000

Når vi legger til gasseksporten blir vår betydning i petroleumsmarkedene enda mer tydelig.
Etterhvert som Europas største off-shore gassfelt, Troll, har kommet i produksjon i andre
halvdel av 1990-tallet, vokser norsk gasseksport mye. Produksjonen når om noen få år opp i
70-80 milliarder standard kubikkmeter. Markedet for norsk gass er regionalt. Våre største

Nr. Land Produksjon Forbruk Nettoeksport

1 Saudi Arabia 8,5 1,3 7,2
2 Russland 6,3 2,3 3,9
3 Norge 3,1 0,2 2,9
4 Venezuela 3,0 0,5 2,5
5 Iran 3,6 1,2 2,4
6 Irak 2,5 0,5 2,1
7 Forente Arabiske

Emirater
2,3 0,3 2,0

8 Kuwait 2,0 0,2 1,8
9 Nigeria 2,1 0,3 1,8
10 Mexico 3,4 2,0 1,4
11 Storbritannia 3,0 1,7 1,2
12 Libya 1,4 0,2 1,2
13 Algerie 14 0,2 1,1
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konkurrenter i dette markedet er i dag Russland, Algerie og delvis Nederland. Det er bygget
opp et betydelig nettverk av rørledninger til å berjene dette markedet.

Figur 6.8: Markedsandeler for norsk gass
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Russland er verdens desidert største produsent og eksportør av naturgass. Rundt 35% av
verdens gassreserver er funnet i Vest-Sibir, mens norske reserver representerer kun rundt
1.4%. All norsk gass selges gjennom rørledninger til EU-land og Norge representerer 20% av
EUs gassimport. I enkelte land når vi opp i 30-40% (figur 6.7)

Vår store markedsandel i oljemarkedet og i enda større grad i det europeiske gassmarkedet
gjør i seg seiv Norge til en betydelig aktør i to av verdens viktigste energimarkeder. I tillegg
ligger vi geografisk og politisk innen den vestlige verden som i hovedsak er en
energiavhengig og -importerende region. Vi må derfor anta å ha også en politisk betydning
for markedsutviklingen utover det rent volummessige. Dette innebærer at våre handlinger
kan influere prisene på olje og gass og påvirke leveringssikkerheten for importlandene.

I de fleste tilfeller er Norge et lite land som må ta priser og rammebetingelser som gitt i
internasjonale markeder. Det er imidlertid sannsynlig at omverdenen nå definerer oss som å
ha betydning for prisutviklingen og dermed for deres økonomiske interesser. I den grad
petroleumsspørsmål griper inn i mer generelle interessekonflikter, vil norsk olje og gass også
kunne ha økt betydning for andre land. Samtidig som petroleumsinntektene har blitt viktige
for oss, må vi derfor anta at størrelsen på eksporten og mekanismene i det globale
oljemarkedet og det europeiske gassmarkedet har ført til at Norges internasjonale
økonomiske og politiske betydning har økt. Det innebærer at både forbrukslandene og andre
produsentland av energi vil være opptatt av våre petroleumspolitiske beslutninger.

For Norges del er det spesielt at vår avhengighet av petroleumsvirksomheten er at den
består i å eksportere to relaterte råvarer, som utgjør hele 40 % av den totale eksporten og 20
% av brutto nasjonalprodukt. Seiv om vi er langt mindre avhengig av oljeinntektene enn for
eksempel Gulf-landene, gjør sektorens størrelse at landets inntekter i stor grad varierer med
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endringer i prisene i et internasjonalt fluktuerende råoljemarked og et sterkt politisert
europeisk gassmarked. Norge er i sin avhengighet potensielt følsom og sårbar overfor de
faktorer som fører til de kraftige fluktuasjonene og de langsiktige trender i
petroleumsprisene. Her har oljefondet redusert (den kortsiktige) følsomheten gjennom å
skille bruken fra inntjeningen av pengene. Produksjonstempo, markedsutvikling og
forvaltningen av oljefondet vil kunne påvirke vår sårbarhet på lengre sikt.

Konkurrerende selgerland og kjøperlandene har incitament til å søke å påvirke norsk energi
og utenrikspolitikk, likesom vi har incitament til å påvirke andre selgerlands og
kjøperlandenes politikk. Denne situasjonen åpner muligheten for å styrke vår internasjonale
posisjon, men kan også gjøre oss mer følsomme og sårbare overfor andre land. Også
forsvarspolitikken må ta høyde for den økte økonomiske og strategiske betydning vi har fått
for andre land i den sikkerhetspolitiske trusselvurdering.
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Del VII Geopolitikk og geoøkonomi: Energi
og internasjonal makt i et nytt århundre

Generelt

Innledning

I denne delen analyserer man hvordan energi vil påvirke forholdet mellom de store makter i
internasjonal politikk i de to kommende tiår. Siden usikkerheten knyttet til produksjon,
forbruk og ikke minst hvordan stormaktene vil velge å takle de forskjellige mulige
utfordringer er så stor, kommer vi ikke med prognoser eller spådommer om utviklingen
frem mot 2020. Istedenfor presenterer vi to ulike scenarier: Geoøkonomi-scenariet og
geopolitikk-scenariet. Formålet med de to scenariene er å kartlegge hva usikkerheten består i
og hvilke mekanismer som vil virke under ulike betingelser.

Innledningen beskriver de viktigste trendene i verdens energiforsyning de neste to tiår.
Deretter tar man for seg hver enkelt av de viktigste aktørene i verdenspolitikken: USA, EU,
Kina og Russland. Dette avsnittet beskrives forsyningssituasjonen deres og noen sannsynlige
strategier de kan bruke som svar på utfordringene de står overfor. I tredje avsnitt har en satt
stormaktenes strategier sammen til to scenarier, geopolitikk-scenariet og geoøkonomi
scenariet, for å angi ytterpunktene for den sannsynlige utviklingen. Geoøkonomi-scenariet
forutsetter at økonomi og ikke militære maktmidler blir viktigst, noe som mildner
konfliktene mellom stormaktene. Geopolitikk-scenariet i fjerde avsnitt forutsetter på sine
side svakere internasjonale institusjoner, hvor militærmakt er et relevant middel og
konfliktnivået høyere. I femte hovedavsnitt analyseres konsekvenser av de to scenariene for
norsk utenrikspolitikk.

Under mesteparten av det 20. århundre var fossil energi av avgjørende betydning for utfallet
av tidens store konflikter, og tilgangen til energi var en viktig kilde til konflikt. Så langt vi
kan skue inn i det 21. århundre, et par tiår, vil olje og gass fortsette å være uunnværlig for
militær evne og økonomisk vekst, og følgelig vil kontrollen over petroleumsressurser også
fortsette å være en viktig kilde til konflikt. Verdens samlede energibehov vil øke med 50%.
Sammensetningen av verdens energiforbruk vil imidlertid forbli omtrent som i dag. Fossilt
brennstoff vil stadig stå for mesteparten; andelen vil faktisk øke fra 86% til 88% av samlet
forbruk. Blant de fossile energikildene vil oljen fortsatt være verdens viktigste energikilde,
mens gassen vil få relativt større og kullet noe mindre betydning.

En viktig trend er at energiprodusenter og energikonsumenter blir stadig mer avhengig av
hverandre. Et økonomisk tilbakeslag i den industrialiserte verden som reduserer behovet for
energi kan føre til ustabilitet i mange av verdens viktigste energieksporterende land. På den
annen side vil en langvarig konjunkturoppgang gi eksportlandene stadig mer makt.
Forbruksmønsteret vil endre seg. Utviklingslandene vil øke sin andel av forbruket av
verdens petroleumsressurser i en slik grad at de i 2020 vil bruke mer olje enn i-landene.
Geografisk sett vil Nord-Amerika og Europa forbruke en mindre andel av verdens
petroleumsressurser, mens Asia, hvor hovedparten av veksten vil finne sted, vil øke sin
andel. Land som India og Kina blir viktige forbrukere av olje frem mot 2020.

Nord-Amerikas og Europas andel av oljeproduksjonen vil bli redusert, mens Midtøsten og
Kaukasus vil øke sine andeler. Mesteparten av oljen vil måtte komme fra Midtøsten, og en av
de store utfordringer frem mot 2020 er om det virkelig er mulig å øke produksjonen



96

tilstrekkelig i denne regionen til å møte etterspørselen. Knapphet på olje er en reell mulighet.
Blant importørene vil Europas og USAs avhengighet øke noe. Asias avhengighet av olje fra
Midtøsten vil generelt øke kraftig, noe som særlig gjelder land med hurtig økonomisk vekst,
for eksempelvis Kina.100

Generelt skaper utviklingen på energimarkedet to politiske hovedutfordringer. Den første er
at stadig mer av verdens olje og gass vil komme fra politisk svært ustabile områder. 12020 vil
over halvparten av det beregnede totale forbruket bli levert av land som har høy risiko for
intern uro. Regional eller intern uro i ett land, kan være nok til å skape store problemer for
verdens energiforsyning. Oljemottagernes sjanse til å påvirke utviklingen i land som Saudi-
Arabia eller Iran er på den annen side større hvis de klarer å føre en konsekvent og samlet
politikk.

Den andre utfordringen er den økte konkurransen om å skaffe Asia nok energi. Asias
energiforsyning er det viktigste nye forhold å følge i de to neste tiår. Det kan tenkes to typer
av konflikter knyttet til denne utviklingen. For det første at historiske og politiske
motsetningsforhold mellom asiatiske stater koples til deres økte behov for kontroll over
energitilførselen. De omstridte Spratley-øyene, som ligger i et område i Sør-Kina-havet hvor
det kan være store petroleumsforekomster, er et åpenbart eksempel. Men India og Kina kan
også begge ønske å få kontroll over petroleumsforekomster i Kaukasus og Sentral-Asia for å
redusere sin avhengighet av olje fra Midtøsten. For det andre at endrede maktforhold
mellom vestlige og asiatiske stater, i første rekke Kina, koples til deres økte behov for
sikkerhet og kontroll over energitilførselen. Kinas økte avhengighet av Midtøsten fører
automatisk landet inn i en ny form for avhengighet av USA , fordi oljen må fraktes over
havområder der USA er den dominerende politiske og militære makt. Videre er USA den
eneste aktør utenfor Midtøsten som har evne til å påvirke forholdene innad i regionen på en
avgjørende måte. Man kan forvente at Kina forsøker å unngå denne avhengigheten. Kina kan
for eksempel forsøke å bygge opp allianser i Midtøsten som utfordrer USA og dets allierte.
Kina kommer til å få større økonomisk og dermed politisk innflytelse, samtidig som den
raske økonomiske veksten som gjør landet stadig viktigere internasjonalt gjør Kina mer
avhengig av olje fra Midtøsten. Generelt er maktforskyvninger mellom verdens ledende
stater farlig. 101 Faren er større når prosessene som endrer maktforholdet mellom aktørene
samtidig gir dem interesser som i økende grad er på kollisjonskurs.

Verdenspolitikkens aktører: Energi, strategier og innflytelse
USAs interesser og innflytelse

USA er i dag verdens eneste supermakt. Bare USA har en supermakts økonomiske, politiske
og militære evne. USAs økonomi har styrket sin stilling vis-å-vis Europa, og særlig Japan, på
1990-tallet. Gulfkrigen og luftkampanjen mot Jugoslavia viser at USAs militære forsprang
har økt både kvantitativt og kvalitativt etter den kalde krigens slutt. I 2001 vil USA bruke
S3OO milliarder på forsvaret; de tilsvarende tall er mellom S4O-64 milliarder for Russland og
$37 milliarder for Kina (med forbehold om at tallene for Russland og Kina er vanskelige å
beregne). Ingen makt i historien har hatt en større relativ militær overvekt i forhold til sine

ioo Prognosene over forbruket er hentet fra The geopolitics ofEnergy. Center for Strategic & International
Studies, Washington D.C. December 1999. Deres prognoser over tilbudet tilsier at etterspørselen kan
dekkes.

101 Robert Gilpin (1981), War and C hange in World Politics. Cambridge University Press, Cambridge.
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fremste rivaler, og det uten følbare ofre i privat forbruk. 102 USA står i 2000 uten globale
utfordrere, og dette vil ikke endre seg de to neste tiår.lo 3

Frem mot 2020 vil USA bli mer avhengig av olje utenfor landets egne grenser, spesielt fra
Midtøsten. Saudi-Arabia alene kan dekke USAs importbehov de neste tiår. USA vil stadig ha
en stor egenproduksjon, og landet har spredt sin import ved å importere mye olje fra Mexico
og Venezuela. USA vil dermed tross alt være mindre avhengig av oljeimport generelt og fra
Midtøsten spesielt enn EU og Kina frem mot 2020. USAs mindre avhengighet av forsyninger
er en politisk fordel, og hvis situasjonen tilspisser seg, en militær fordel. Den amerikanske
relativt større uavhengighet må imidlertid forstås med et viktig forbehold. Avhengighet er
ikke bare andelen av olje som kommer utenfra landet seiv, men også som de
samfunnsmessige konsekvenser av en stigende oljepris som følge av knapphet. Oljeprisen
blir til i et globalt marked, og USA blir berørt av ethvert gap mellom tilbud og etterspørsel,
enten det skyldes en svikt i tilbudet eller for sterk vekst i forbruket, uavhengig om
leveransene til USA seiv blir berørt. Den amerikanske økonomien bruker mer energi per
produsert enhet enn europeiske økonomien og den japanske økonomien. Den amerikanske
økonomien tåler dermed dårligere prisøkninger på olje, noe som tydelig viste seg under
oljekrisene i 1973-74 og 1979-80. Siden den større energiinnsatsen skyldes transport og ikke
produksjonsteknikk, vil den amerikanske økonomien fortsette å være mer avhengig av billig
energi enn andre økonomier de neste to tiår. Den amerikanske økonomiens prisfølsomhet er
da også en viktig faktor i amerikansk utenrikspolitikk.

USA har investert mye i å bygge opp sine militære styrker og transportkapasitet, sikre
nødvendige baser i og utenfor Midtøsten og å bygge opp lokale allianser i regionen. Målet er
å sikre evnen til effektivt å gripe inn for å sikre energitilførselen. Gulfkrigen viste at
amerikanerne hadde lykkes med å utvikle evnen til effektivt å gripe inn militært. USA vil
fortsette å være det eneste land utenfor Midtøsten med evne til å projisere militærmakt i
regionen. Den amerikanske teknologiske overlegenheten i militær anvendelse av
kommunikasjonsteknologi, nøyaktige styringssystemer for konvensjonelle våpen, Stealth
teknologi og roboter går under samlebetegnelsen RAM (Revolution in Military Affairs). De
politiske virkningene av RAM er viktigere enn de militære. Redusert risiko for tap blant
amerikanske soldater og sivile tap hos fienden har gjort det mye lettere for den amerikanske
presidenten å bruke militærmakt. Dette er forklaringen på at presidentene Bush og Clinton
er de amerikanske presidenter i historien som oftest har beordret bruk militære
virkemidler. lo4 Men seiv verdens eneste supermakt har på ingen måte kontroll over alle utfall
den har interesser i. Det finnes regionale makter som Russland, Kina og EU som kan utfordre
USA i sine nærområder. Etter den kalde krigens slutt, har imidlertid snarere tendensen til en
amerikansk unipolær stilling blitt styrket av de sterke band til både EU og Japan. Seiv
Russland hadde i 1991-92 en periode med nære forbindelser til USA. Alliansene har vist seg
overraskende levedyktige etter at den kalde krigen er over, men de ble skapt av den felles
trussel fra Sovjetunionen som ikke eksisterer mer. Dessuten er USAs makt ofte utilstrekkelig
overfor intern uro som skader amerikanske interesser. USAs lederstilling i det
verdensomspennende nettverket av allianser kan derfor komme til å endres frem mot 2020.
All verdens militærmakt og økonomiske tyngde blir irrelevant hvis Saudi-Arabia trues av
indre og oppløsning og politisk kaos. Supermaktsstyrke betyr ikke at USA bestemmer
utfallet av alt.

102 Michael Ignatieff (2000), 'The New American Way of War', The New York Review ofßooks Vol. XLVII, No.
12.

103 William C. Wohlforth (2000) 'The Stability of a Unipolar World'. International Security 24:1,5-41.
104 Ignatieff, op.cit. s. 42.
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Oljestrømmen fra Midtøsten er i liten grad truet av andre globale stormakter. Det som kan
stanse oljestrømmen er konflikter mellom stater eller innen stater i regionen seiv. I Midtøsten
kan USA spille både på militære virkemidler og på myke maktmidler, som diplomatisk press
og støtte, økonomiske investeringer og økonomisk bistand.

Kaukasus og Sentral-Asia er det andre området hvor petroleumsforekomstene er store nok
til at regionen kan bli en hovedleverandør til USA og resten av den industrialiserte verden.
USA har satset, og vil fortsette å satse, store økonomiske og politiske ressurser på å utvikle
forekomstene i Kaukasus, slik at leverandørene i Midtøsten får konkurranse, og for å spre
importen slik at USA blir mindre avhengig av Midtøsten. De nylig uavhengige statene rundt
Kaspihavet og Kaukasus er i likhet med statene i Midtøsten meget utsatte for intern uro og
for konflikter seg i mellom. Dette truer leveringssikkerheten fra regionen. I tillegg har
Kaukasus sin nabo Russland, en regional makt som prøver å bevare og helst øke sin evne til
å kontrollere utviklingen. Rivaliseringen mellom USA og Russland om innflytelse pågår for
fullt, og utfallet vil påvirke så vel det bilaterale forholdet mellom dem som hvor
betydningsfull regionen vil bli som petroleumsleverandør til verdensmarkedet. I denne
rivalisering med Russland, må USA, i motsetning til i Midtøsten, i hovedsak støtte seg på
myke maktmidler, diplomatiske og økonomiske.

En supermakt som USA har atskillig handlingsrom. Svein Melby regner med to
toneangivende retninger innen amerikansk utenrikspolitisk debatt, tradisjonalistene og
multilateralistene.105 Disse to begrepene er analytiske redskaper for åfå klart frem noen
kritiske amerikanske utenrikspolitiske valg og svarer ikke helt til konkrete politikere eller
grupper av politikere. Begge retninger har en internasjonal grunnorientering. Isolasjonisme
står svakt i amerikansk utenrikspolitisk debatt. Også USA er for avhengig av omverdenen til
at særlig mange anser tilbaketrekning en farbar vei. Tradisjonalistene og multilateralistene
skiller lag først og fremst med hensyn til hvilke virkemidler de anser mest formålstjenlige,
seiv om det eksisterer forskjeller også når det gjelder hvilke mål de helst ser fremmet. La oss
se på hva de to retningene mener om hvordan USA skal sikre seg forsyninger av olje til den
pris amerikanerne ønsker seg frem mot 2020.

Tradisjonalistene

Tradisjonalistene prioriterer å opprettholde, og helst styrke, USAs overlegne militærmakt
fremfor virkemidler som integrasjon og ideologisk harmonisering. Den sikkerhetspolitiske
dimensjonen ved forholdet til verdens andre store maktenheter dominerer
utenrikspolitikken. USA må etter tradisjonalistenes mening søke og bevare sine
verdensomspennende alliansesystem, men det må være tuftet på felles interesser. Retningen
avviser ikke at amerikansk utenrikspolitikk må forfølge amerikanske nasjonale interesser
ved hjelp av kollektive ordninger og internasjonale organisasjoner. Men allianser må i
hovedsak være rettet inn mot kollektivt forsvar av vitale fellesinteresser, og ikke ta form av
modifiserte kollektive sikkerhetssystemer.

For denne gruppen er USAs evne til å intervenere effektivt i Den arabiske Gulfen en
hjørnestein i amerikansk utenrikspolitikk. Tradisjonalistene vil ha bilaterale avtaler med land
i Midtøsten, basert på at USA får baser og tilgang på infrastruktur for militær inngripen som
bevarer USAs hegemoni, mens vertsnasjonen får militær trygghet og USAs politiske støtte.
Israel er en viktig regional støttespiller. Tradisjonalistene vil ha et NATO som gir
amerikanske styrker den infrastruktur de trenger for forflytning til Gulfen, slik som i 1990-

!«5 Svein Melby 'EU-utvidelsen og amerikansk Europapolitikk, 5.40-49 i EUs utvidelse - Konsekvenser for
norsk utenrikspolitikk. Utenriksdepartementet. Rapport 3:2000.
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91. Hvis europeernes interesse i å sikre strømmen av olje fra Gulfen fører til at de bidrar mer
enn før, er det fint. Men USA må bevare kontrollen over beslutningene om og i hvilken form
man eventuelt griper inn.
Tradisjonalistene vil at USA skal være tilbakeholdne med engasjere seg i fredsbevarende
operasjoner i lokale konflikter som går ut over en upartisk overvaking av en fredsavtale som
alle parter godtar. Gruppen har et særlig restriktivt syn på amerikansk militært engasjement
med bakkestyrker, hvis vitale amerikanske interesser ikke står på spill. Bruk av militære
midler tar sikte på å beseire en fiende av USA. Motviljen mot fredsbevarende operasjoner
gjelder i Gulfen, så lenge strømmen av olje ikke er kritisk truet av en klart identifiserbar
fiende som Iraks Saddam Hussein, og den vil gjelde i Kaukasus-regionen. Hvis oljestrømmen
er truet av intern uro og politisk oppløsning, som gir et diffust fiendebilde, vil dominans av
tradisjonalistene resultere i amerikansk tilbakeholdenhet

Tradisjonalistene vil søke å fremme amerikansk innflytelse i det postsovjetiske området, men
uten å engasjere seg direkte i de mange væpnede konfliktene, og de vil hele riden skjele til
forholdet til Russland og russiske reaksjoner. Det vil råde uttalt motvilje mot å gripe inn i
konflikter etter tilskyndelse fra internasjonale organisasjoner som FN der disse opptrer som
en maktfaktor i seg seiv. Hvis FN gir USA handlefrihet, slik det skjedde under Gulfkrigen,
vil imidlertid tradisjonalistene foretrekke å handle på vegne av folkeretten.

Multilatetallistene

Multilaterallistene legger på sin side større vekt på integrasjon, bygging av internasjonale
institusjoner og verdiharmonisering. De vil prioritere amerikanske økonomiske interesser
høyere, og er mer opptatt av å sikre den amerikanske økonomiske lederstillingen,
konkurranseevnen og teknologiske forsprang enn tradisjonalistene. Multilaterallistenes
strategi i Midtøsten vil være å betone fellesinteressene mellom produsenter og konsumenter
av olje. De vil legge vekt på å bygge opp regionale institusjoner, og de er mer villige til å
akseptere at NATO utvikler seg i retning av en løsere allianse tuftet på kollektiv sikkerhet.
Multilaterallistene vil aktivt involvere USA i fredsprosesser mellom Israel og palestinerne, og
Israel og Syria. På lengre sikt vil de forsøke å bygge regionale institusjoner for å stabilisere
Midtøsten. For multilaterallistene er aktivt engasjement for å fremme institusjonsbygging det
fremste middel USA har for å bevare sin internasjonale lederposisjon. USA må bygge opp
institusjonelle nettverk hvor de seiv dominerer og kan sette den internasjonale dagsorden.

Multilaterallistene er mer villige til å bruke amerikansk militærmakt i lokale konflikter og
fredsbevarende operasjoner. Utenriksminister Madeleine Albrights kjente utbrudd106 : "hva
er vitsen med verdens sterkeste militærmaskin hvis den ikke kan brukes til noe" uttrykker
multilaterallistenes holdning. Amerikanske militære doktriner for fredsbevarende
operasjoner har så langt vært preget av tradisjonalistiske holdninger. Det amerikanske
forsvaret insisterer på en skarp avgrensing av fredsbevarende operasjoner slik at disse ikke
innebærer bruk av våpenmakt eller endog trusler om våpenmakt. Man har i utgangspunktet
bare to kategorier av fredsoperasjoner: fredsbevarende operasjoner og fredsopprettende
operasjoner, hvor partene tvinges til fred. Fredsopprettende operasjoner sees som en
underkategori av fredsoperasjoner, som man må planlegge for, fordi de kan oppstå der
fredsbevarende operasjoner slår feil. Men man skal i utgangspunktet ikke gå inn i
fredsopprettende operasjoner, og faren for at fredsbevaring utvikler seg i den retning, er et
argument for også å unngå fredsbevarende operasjoner.

106 Powell, Colin L., My American Journey: An Autobiography, Random House, New York 1995.
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Britiske militære doktriner derimot opererer for eksempel med tre typer av fredsoperasjoner:
fredsbevaring, utvidet fredsbevaring og fredsopprettende operasjoner. lo7 Dagens
konfliktbilde er preget av situasjoner med fraværende lov og orden, mange parter i
konflikten, udisiplinerte fraksjoner, ineffektive våpenhviler, sammenbrudd i lokal
infrastruktur, mange mennesker fordrevet fra hjemstedet og uklare grenser for
operasjonsområdet. Dette skaper ofte forhold med sterk uro, der den fredsbevarende styrken
må ta på seg oppgåver utover å upartisk registrere og rapportere brudd på fredsavtalen.
Amerikanske militære doktriner er et hinder for amerikansk deltakelse i fredsbevarende

operasjoner i slike områder. Dette er selvsagt ingen tilfeldighet. Tradisjonalistene dominerer
stort blant amerikansk militært personell. De ønsker institusjonelle barrierer mot
amerikanske fredsbevarende styrker i sterkt urolige områder. USAs militære styrker skal
være innrettet på å beseire en fiende.

Med motviljen mot å bruke militære styrker til politisk stabilisering innbygget i amerikanske
militære doktriner og institusjoner, har multilaterallistene tunge odds mot seg, seiv om de
skulle klare å dominere de politiske arenaer. Det er derfor sannsynlig at amerikansk politikk
vil fortsette å være restriktiv mht engasjement i fredsbevarende operasjoner. Dette kan vise
seg å være en ulempe hvis slike aksjoner blir nødvendige i fremtiden for å stabilisere oljerike
men urolige områder i Kaukasus eller Sentral-Asia. Det er for eksempel liten grunn til å tro
at en EU-styrke vil bli satt inn for å sikre oljeforsyningene til USA. USA har interesse i allierte
som kan fylle dette hullet i amerikansk militær evne. Amerikanerne kan tape politisk
innflytelse ved at de er avhengige av at andre gjør jobben. Behovet for allierte blir større, noe
som gjør dem mer samarbeidsorientert overfor europeerne.

Multilaterallistene vil søke å overbevise alle om at de er økonomisk tjent med globalisering.
Multilaterallistene vil betone at alle har felles interesser. Det gjelder økonomisk utvikling,
internasjonal varebytte, fellesskapet mellom produsenter og konsumenter av olje, mellom
oljeprodusenter, og innad i regioner som Midtøsten og Kaukasus. Multilaterallistene vil som
regel foretrekke og aktivt arbeide for å øke samhandling med stater man har et problematisk
forhold til. Problemstater må eksponeres maksimalt for demokrati og menneskerettigheter,
fordi ideologisk påvirkning av denne type på lengre sikt vil eliminere konflikten. Russland
må trekkes inn i nettverk som Partnerskap for fred, man må engasjere seg kulturelt og
utvikle det økonomiske forholdet til land som Iran og Kina. Utbygging av utstrakte
økonomiske forbindelser, kulturelle impulser og betoning av fellesinteresser skal hindre at
Kina blir en fiende. Kina må oppmuntres til å ta i bruk forskjellige energikilder, for ikke å bli
så avhengig av olje fra Gulfen.

Verken tradisjonalister eller multilaterallister vil få fullt gjennomslag i amerikansk
utenrikspolitikk. De fleste amerikanske beslutningstagere vil trekke veksler på elementer fra
begge retninger, og man kan forvente at amerikansk utenrikspolitikk frem mot 2020 også vil
gjøre det. Men det uklart hvor tyngdepunktet vil ligge, og ingen av linjene er vel heller en
entydig strategi for det langsiktige spillet om energien i verden.

EU-landenes interesser og innflytelse

EU er enda mer avhengig av energitilførselen fra Midtøsten enn USA. EU-landene mangler
militær evne, enkeltvis og samlet, til å påvirke utfall i Gulfregionen. EU må derfor spille på
diplomatiske virkemidler, kulturell påvirkning, økonomisk bistand og investeringer, samt

107 Steven John Stedman 'Consent, Neutrality and Impartiality in the Tower of Babel and on the Frontlines:
United Nations Peacekeeping in the 1990's s. 35-57 i Managing Arms in Peace Processes: The Issues. The
United Nations Institute for Disarmament Research, Geneva 1996.
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Gulflandenes avhengighet av å eksportere petroleum for å sikre seg den oljen de er avhengig
av.

EUs institusjoner for å fatte sikkerhetspolitiske beslutninger er under utvikling. Hvordan de
vil utvikle seg frem mot 2020, er det unødvendig å gå inn på her. Dagens planer om en
styrke på ca. 80.000 innen 2003 som et brannkorps i krisesituasjoner vil ikke gi EU en
selvstendig evne til å gjennomføre militære operasjoner i energirike områder. De europeiske
forsvarsbudsjettene synker for tiden raskt, og konklusjonen må bli at EU ikke kommer til å
ha relevante militære virkemidler til disposisjon for innsats for å trygge energileveranser.
Det er vanskelig å se for seg et scenario de neste to tiår hvor EU vil engasjere seg på
egenhånd utenfor Europa, og slett ikke i Gulfen. Dagens planer synes snarere å gå ut på å
utnytte NATOs (dvs USAs) evne på dette området. Dette vil i praksis gi USA veto mot
operasjoner man er imot. Dette gjelder også for de enkelte medlemsland. Seiv om land som
Frankrike og Storbritannia har beslutningsmaskineriet for militær inngripen, mangler de
ganske enkelt nødvendige militære maktmidler ut over helt begrensede aksjoner av nærmest
politimessig karakter. EU har diplomati og økonomi å spille på både i forhold til Midtøsten
og i forhold til Kaukasus. Men EU-landene er en del av det amerikanske alliansesystemet.
Utviklingen innen den nordatlantiske alliansen som har dominert verdenspolitikken i annen
halvpart av de 20. århundre er et av de store åpne spørsmål frem mot 2020.

EU-landene er fullstendig avhengig av import av energi, noe som dominerer deres
målsetninger i energirike regioner som Sentral-Asia og Midtøsten. De mangler evne til å
projisere militærmakt utenfor sine egne nærområder og sannsynligvis også viljen til det, men
EU har betydelig økonomisk styrke. I sum betyr det at de vil bruke diplomati, bygging av
internasjonale institusjoner og kommersielle strategier for å sikre seg petroleum. Nye trekk i
bildet som integrasjon av Sentral- og Øst-Europa i EU vil forsterke denne tendensen fordi
EUs dagsorden blir fylt opp av nye, lokale utfordringer.

Russland

Russland har nok energi seiv, og landets interesser er ikke bestemt av å sikre seg tilstrekkelig
tilførsler av energi. Den russiske staten er derimot svært avhengig av inntektene fra
eksporten av gass og olje, og inntektene vil etter all sannsynlighet fortsette å være
avgjørende for finansieringen av den russiske statsmakten frem mot 2020. Olje og gass er
dominerende for Russlands driftsregnskap med utlandet, og dette vil ikke endre seg med det
første. Interessene i prisen på petroleum gir i seg seiv en sterk russisk interesse for
utviklingen i Midtøsten, Kaspihavet og Kaukasus.
Russlands innflytelse i verden vil langt på vei være bestemt av utviklingen på verdens
energimarkeder. Når det er kjøpers marked og prisene er under press, får den russiske staten
finansielle problemer og andre lands avhengighet av russiske energiforsyninger blir mindre.
Lave energipriser forverret Russlands politiske og økonomiske omstillingsproblemer under
1990-tallet. Russland har enorme energireserver, særlig av gass, og landet har i hovedsak en
geografisk nøkkelposisjon med hensyn til transporten fra Kaukasus og Sentral-Asia. Verdens
avhengighet av russisk og russisk-kontrollert energi vil sannsynligvis øke frem mot 2020.
Dette er argumenter for at Russlands innflytelse har nådd bunnen, for igjen å øke i de neste
par tiår.

Politikken overfor det energirike postsovjetiske området kompliseres av mange andre
hensyn og avveininger. For det første bor det stadig en god del etniske russere i disse
områdene, og hensynet til dem er en faktor i erklært russisk politikk. Ingen regjering i
Moskva kan stille seg likegyldig til deres skjebne. For det andre finnes det mange ikke
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russiske nasjoner innenfor Russlands nåværende grenser. Store befolkningsgrupper som er
russiske statsborgere vil følge utviklingen i det nære utland med argusøyne. For det tredje er
risikoen for ustabilitet langs grensene bekymringsfull for Moskva, som ser på
forbindelseslinjer mellom de etniske gruppene begge veier med uro. For det fjerde ser
Moskva det nære utland som en arena for konkurranse med andre stater. Tyrkia, Iran,
Pakistan, Saudi-Arabia og Kinas bevegelser følges nøye fra Moskva. Etter å ha økt sin
innflytelse ved Sovjetunionens sammenbrudd, viste det seg at disse regionale maktene var
for svake økonomisk og politisk til å stå i mot da Russland bestemte seg for å gjenopprette
noe av sin innflytelse i perioden 1993-1996. 108 Noen av dem er imidlertid i sterk økonomisk
vekst, særlig Kina, og konkurransen om innflytelse vil fortsette frem mot 2020. Moskvas
oppfatning av sine interesser er også påvirket av geostrategiske hensyn. Da Russland
strammet tøylene etter 1993, var det bare Vesten som hadde tilstrekkelig sammensatt makt
og økonomisk styrke til å være en troverdig støttespiller for de sentralasiatiske statenes
uavhengighet. Og Vesten har handlet for å beskytte sine økonomiske interesser innen
energisektoren på en måte som har begrenset russisk innflytelse. Russland har også stadig
styrker utplassert utenfor sine nåværende grenser og kan ønske å bevare tilgang til baser og
fasiliteter der som en arv fra Sovjetperioden. Fremfor alt ønsker Russland å bevare området
som en buffer mot omverdenen, noe som innebærer at innflytelse fra USA og andre (Kina)
må søkes begrenset. Russland har fire virkemidler for å oppnå innflytelse i Sentral-Asia:

Den russiske diasporaen potensielle destabiliserende rolle;109 de nye uavhengige statenes
økonomiske avhengighet av Russland; de nye uavhengige statenes avhengighet av Russland
for å bygge opp egne militære styrker; samt direkte eller indirekte russisk militært press.
Blant de nye statene i det postsovjetiske området, er det bare fire stater i Kaukasus og
Sentral-Asia som har reell betydning i petroleumssammenheng: Aserbajdsjan, Kasakhstan,
Turkmenistan og Usbekistan.

I det etterfølgende er bare Kasakhstan og Usebekistan behandlet. Poenget med å presentere
disse to landene er at de illustrerer generelle trekk ved det geopolitisk spillet om energi
mellom Russland og Vesten. Den russiske minoriteten og den økonomiske og militære arven
fra Sovjettiden gir noen Russland virkemidler for å hevde seg i konkurransen med Vesten.
De to landene er bevisst valgt for å få fram forskjellene i Russland muligheter fordi de er
ytterpunkter for russisk innflytelse. Blant de landene som har store petroleumsressurser er
Kasakhstan det landet som er mest avhengig av Russland og Usbekistan er det som er minst
avhengige.

Kasakhstan. Landet hadde og har en meget stor andel russere i befolkningen, som totalt er 17
millioner. Ved uavhengigheten i 1991 talte Kasakhstan ca. 40% russere og 40% kasakhere.
Andelen forrykkes langsomt i kasakhenes favør på grunn av utvandring av slavere og
innvandring av kasakher fra nabolandene. Man regner med at kasakhene nå er i flertall
(2000), men andelen av russere vil stadig være meget stor frem mot 2020. I 1991 var
Kasakhstan låst i et økonomisk avhengighetsforhold til Russland fordi produksjonen innen
både jordbruk og industri var tilpasset behovene til den sentraliserte sovjetøkonomien.
Svekkelsen av gamle økonomiske band førte til tilbakegang innen alle sektorer av

108 Torfinn N. Stenseth (1999). Russland og Sentral-Asia Et nytt "Great Game"?: En studie av russisk
utenriks- og sikkerhetspolitikk mot Kasakhstan og Usbekistan 1991-1996. Hovedoppgave, Institutt for
statsvitenskap, Universitetet i Oslo, s. 126.

109 nb! vi ser på den russiske diasporaen som et virkemiddel for Moskva, og ikke som en kilde til konflikt i
seg seiv. En god fremstilling av den instrumentelle bruken av den russiske diasporaen er Charles King &
Neil J. Melvin (2000), 'Diaspora Politics. Ethnic Linkages, Foreign Policy, and Security in Eurasia.
International Security 24:3,109-138.
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økonomien. I perioden 1991-94 falt BNP gjennomsnittlig med 6,5% per år. I 1996 opplevde
Kasakhstan igjen økonomisk vekst. Det skyldtes ikke samhandelen med Russland. I 1991
gikk 84% av Kasakhstans eksport til de øvrige tidligere sovjetrepublikker, men andelen var
allerede i 1995 redusert til under halvparten. EU stod i 1995 for 21% og Kina for 6%. Det er
god grunn til å tro at disse trendene vil fortsette. Kasakhstan er også den tidligere
Sovjetrepublikk som har tiltrukket seg mest utenlandske investeringer, etter Russland. Den
viktigste sektoren er energi, som har tiltrukket seg 43% av de totale investeringer. 110 Det er
dermed energisektoren som gir Kasakhstan mulighet til å redusere den økonomiske
avhengigheten av Russland. Så lenge Russland kontrollerer transportrutene, har imidlertid
Kasakhstan ikke mulighet til å forsyne markeder utenfor det postsovjetiske området.
Myndighetene i Kasakhstan har følgelig ivrig virket for å utvikle alternative transportruter.
Kasakhstan har støttet byggingen av rørledningen til Ceyhan i Tyrkia, som omgår både
Russland og Iran. USA støtter også dette prosjektet, riktignok mye for å ramme Iran. Etter alt
å dømme vil rørledningen være på plass innen få år, og ert av Russlands viktigste instrument
for innflytelse i Kasakhstan vil da være svekket.

Seiv om befolkningssammensetningen fortsetter å gå i kasakhene favør, vil
befolkningsutviklingen fortsette å diktere en forsiktig politisk balansegang for å unngå
fragmentering av Kasakhstan som stat. Ved uavhengigheten i 1991 var det nærmest et
eksistensielt spørsmål for Kasakhstan å bevare sovjettidens økonomiske band. Landet
Kasakhstan var avhengig av Russland for å bygge opp sine militære styrker. De økonomiske
båndene har kontinuerlig blitt svekket, en utvikling som vil fortsette. Kasakhstan har søkt ut
av regionen heller en innad i regionen for å finne støttespillere. Landet kan tilby
utenverdenen er olje og gass, og det er naturligvis på energisektoren at landet har greid å
knytte kontakter. I perioden 1990-2000 var det økonomisk tyngde som var avgjørende for å
få innpass i Kasakhstans energisektor, og med mindre den delikate etniske situasjonen blir
satt på spissen, er det sannsynlig at det vil fortsette slik frem mot 2020. Det har to
konsekvenser. For det første at EU og EU-landene kan konkurrere på like fot med USA i den
interne vestlige rivaliseringen om å få innpass i Kasakhstan. For det andre betyr det at Kinas
økonomiske utvikling vil være avgjørende for om landet makter å gjøre seg gjeldende i
Kasakhstan. På den annen side er det Kinas økonomiske utvikling som avgjør hvor mye
energi kineserne trenger å importere. Kasakhstan forsøker å utvikle sin energisektor
uavhengig av Russland, uten å kutte de politiske båndene, og kan lykkes med å bli en
leverandør av olje og gass til verdensmarkedet.

Usbekistan. Til forskjell fra Kasakhstan, har Usbekistan en forholdsvis homogen befolkning,
der etniske usbekere utgjør over 70% av befolkningen på litt over 23 millioner. Trenden er
også her at titulærbefolkningen øker sin andel ved at russerne utvandrer og usbekerne
innvandrer. Russerne utgjorde 8,3% av befolkningen i 1989, 6,9% i 1993, og 4,1% i 1996. På
sin side utgjorde usbekerne i 1989 71,4%; i 1993 74,5%; og i 1996 77,5% av befolkningen i
Usbekistan. 111 Usbekistan er den tidligere sovjetrepublikk som har lidd minst av
sammenbruddet i sovjetiske økonomiske strukturer. Usbekistan stabiliserte økonomien
allerede i 1995. Men usbekisk økonomi er i ekstrem grad konsentrert om råvarer, spesielt
bomull, noe som gjør den sårbar. Den økonomiske samhandlingen ut av regionen, særlig til
Vesten, vokser hurtig, en utvikling man kan forvente vil fortsette frem mot 2020. Kinas rolle
vil trolig også vokse.

110 Michael Kaser (1997), The Economies ofKazakhstan and Uzbekistan. Former Soviet South Project. London:
The Royal Instirute of International Affairs, London s. 44.

111 Stenseth (1999) op.cit s. 130, siterer Bohr 1998:3 men fullstendig referanse mangler.
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Det at Usbekistan ikke har noen stor russisk diaspora betyr ikke at etniske hensyn ikke er
viktige for landets politikk. Over 15% av alle etniske usbekere er bosatt utenfor landets
grenser. Det viktigste området er Fergana-regionen som ble vilkårlig delt mellom
Usbekistan, Tadsjikistan og Kirgisistan i 1920-årene. Dette har ført til at alle tre stater har
gjensidige krav mot hverandre. Usbekerne utgjør nærmere 25% av Tadsjikistans befolkning
på drøyt 6 millioner, konsentrert i grenseområdene mot Usbekistan. Krav om gjenforening er
reelt, og usbekiske nasjonalister i Tadsjikistan arbeider for det. Det er mange usbekere i
Afghanistan også. Usbekiske myndigheter har inngått en rekke militære avtaler med
Russland, som er landets viktigste militære samarbeidspartner. Russland garanterer
Usbekistans sikkerhet mot utviklingen i Tadsjikistan og Afghanistan, utdanner usbekiske
offiserer og gir leveranser av forsvarsmateriell. Usbekistan utvikler sitt forhold til Russland
fra en posisjon av relativ styrke (sammenlignet med for eksempel Kasakhstan) seiv om det jo
er åpenbart at Russland er en mye mektigere aktør enn Usbekistan. Usbekistan holder også
russerne på avstand. Det er ingen russiske soldater utstasjonert i landet, og takket være
avtalene med Russland og tre høyere militære skoler fra sovjettiden, har Usbekistan over
80% usbekere i offiserskorpset. Etter 1995 har Usbekistan utviklet forholdet til USA.

De økonomiske båndene er en arv fra Sovjettiden, og de vil svekkes uansett den økonomisk
utvikling i Russland. De nye statene i Sentral-Asia ønsker reell uavhengighet, og de forsøker
å skaffe seg støttespillere innenfor de handlingsrammer de har. Manøvreringsrommet deres
øker på det økonomiske området. Dette gir nye muligheter for økonomisk sterke makter.
Foreløpig har det vært Vesten mer enn Kina, men dette kan endre seg avhengig av den
økonomiske utviklingen i Kina. Så lenge økonomisk styrke er avgjørende vil EU og større
europeiske stater være effektive i konkurransen blant konsumentene om å sikre seg energi.
De europeiske stater er endog i stand til å gi effektiv militær bistand.

Det er viktig å forstå at energi på ingen måte er det eneste hensynet de lokale aktørene er
opptatt av. Kasakhstans politikk, både innad og utad, er og vil være dominert av det faktum
at etniske russere utgjør nesten halvparten av befolkningen. Usbekisk utenrikspolitikk kan
ikke ignorere usbekerne utenfor statens grenser og de til dels kaotiske forholdene i
nabostater som Tadsjikistan og Afghanistan. Den eller de aktører som kan tilby noe som er
relevant for å bøte på disse problemene - det være seg våpen, effektive
menneskerettighetsregimer eller økonomisk utvikling - kommer til å spille en stor rolle i
regionen frem mot og etter 2020.

Kina

Som verdens folkerikeste land, og misfornøyd med egens status, er Kina et land av stor
betydning for verdenspolitikken de neste tiår. Kina har over 1,2 milliarder innbyggere og en
økonomi som har vokst med omtrent 10% i året siden Deng innledet omleggingen av Kinas
økonomi i 1979. Kina gjør sin entre i verdenspolitikken med en identitet og en historie som
gir andre forutsetninger enn andre nye stater. Kineserne bindes sammen av en lang
dynastisk historie. Kina har vært et politisk system i tusenvis av år, enten samlet under en
keiser eller oppdelt i et statssystem av krigsherrer i stadig krig med hverandre. I de
halvannet hundre år etter å ha blitt påtvunget Nanking-avtalen (1842) har det kinesiske
"midtens rike" vært utsatt for en sammenhengende serie av ydmykelser og endte som
underordnet Vesten. Kinesiske myndigheter og kineserne ønsker å endre dette. De ønsker
for det første en politisk samling av alt territorium som historisk sett har tilhørt den kinesiske
statsdannelsen. Etter at Hong Kong og Macau igjen er underlagt Beijing, er Taiwan
spørsmålet det viktigste og farligste. Beijings posisjon er at Taiwan ikke bare i teorien, men
reelt må bli en del av Kina. Kineserne ønsker for det andre at Kina igjen skal ta sin
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rettmessige plass som et av verdens ledende land og et naturlig hegemoni i Øst-Asia. Dette
er mål som ethvert regime som kan tenkes å få makten i Beijing vil være opptatt av.
Nasjonalisme er den mest sannsynlige erstatningen for kommunistisk ideologi frem mot
2020. Allerede i dag er det åpenbart at legitimiteten til regimet i Beijing er knyttet til
utsiktene til en fornyet stormaktsrolle for Kina, med alt som hører med av status, prestisje og
innflytelse i Øst-Asia og i verden som helhet. Kombinasjonen av svak integrering i politiske
og økonomiske institusjoner, sterk kulturell selvfølelse, territorielle krav, en følelse av
historisk urett og hurtig voksende makt, gjør en smertefri integrering av Kina i globale
økonomiske og politiske systemer til verdens største politiske utfordringen frem mot 2020.

Energiens rolle i dette er tema her. Kina må ha fortsatt sterk økonomisk vekst i tiår for å løfte
sin enorme befolkning ut av fattigdom og for at Beijing skal nå sine politiske mål. Kina kan
ikke fortsette sin økonomiske vekst uten å bli avhengig av olje fra Gulfen. Transportrutene
for olje fra Gulfen er kontrollert av USA. Samtidig går viktige deler av USAs, og hele Japans
og Sør-Koreas, transport av olje fra Gulfen gjennom områder som et militært sterkere Kina
vil kunne kontrollere.

Geopolitikk og geoøkonomi
Geopolitikk-scenariet og geoøkonomi-scenariet

Det er stor usikkerhet knyttet til analyser av hvordan energi vil påvirke forholdet mellom de
store makter i internasjonalt politikk. Det er mange faktorer som spiller inn på utfallet.
Variasjonsbredden i tenkelige utfall er meget stor; det europeiske statssystemet har utviklet
seg fra de to mest ødeleggende kriger som er kjent (1914-18 og 1939-45) til et
sikkerhetsfellesskap, hvor væpnet konflikt langs den grunnleggende konfliktlinje mellom
Tyskland og Frankrike i disse to krigene har forsvunnet fra dagsordenen. A priori kan man
ikke utelukke verken at spillet om verdens energiressurser leder til tredje verdenskrig, eller
lede til evig fred. Går vi til teorien er variasjonsbredden ikke stort mindre. Kenneth Waltz og
John Mearsheimer mener at verden har blitt mer utrygg etter den kalde krigens slutt, mens
John Muller og brødrene Kupchan mener at den har blitt vesentlig tryggere. I en situasjon
hvor meningene spriker så sterkt er scenarie-teknikk en metode som kan brukes til inkludere
mange tilnærmingsmåter, uten at analysen forfaller til at "her kan alt skje".

Scenarieteknikk er en metode som søker å klargjøre hva usikkerheten består i.
Her skal vi dele usikkerheten i tre kategorier; triviell, systemisk og strukturell usikkerhet.
Triviell usikkerhet skyldes manglende data eller hva som er relevante variable
(modellspesifisering). Eksempler kan være data for levekår i Turkmenistan, og lojaliteten til
allierte av landets President Nijazov, for å kunne vurdere den politiske stabiliteten til hans
regime. Systemisk usikkerhet skyldes utilstrekkelig forståelse mer enn manglende kjennskap
til data eller svakheter ved modellen. Hvordan samspillet mellom kommersiell virksomhet
og sikkerhetspolitikken fungerer i utviklingen av verdens petroleumsressurser er eksempler
på systemisk usikkerhet. Strukturell usikkerhet er knyttet til problemene som studeres.
Politikere er mennesker og deres valg fanges ikke alltid opp av våre modeller. Hvis
knapphet på olje oppstår, vet vi ikke om stormaktslederne vil prioritere å sikre seg en størst
mulig andel av det som er tilgjengelig, eller om de vil samarbeide slik at knappheten kan
reduseres? Scenarieteknikk anvender kjente modeller for å øke forståelsen av samspillet
mellom de store aktørene og energispørsmålet. 112 Her skal vi skal for det første presentere et
geoøkonomi-scenario hvor militære virkemidler og problemer har veket plass for økonomisk

112 Fremstillingen av scenarieteknikk bygger på Ole Gunnar Austvik (1993), 'Grenser for oljeprisen;
Scenarieplanlegging som metode til å forstå oljeprisen'. Sosialøkonomen nr. 3.
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utfordringer og institusjonelle løsninger. Det andre scenariet er geopolitikk-scenariet hvor
militære sikkerhetsproblemer - i forholdet stormaktene seg imellom og i forhold til
leveringssikkerhet - dominerer.

Geoøkonomi-scenariet

Økonomi og ikke militære maktmidler

Geoøkonomi-scenariet bygger på en forutsetning om at det er økonomi og ikke militære
maktmidler som er viktigst for det statlige makthierarkiet innen verdens politiske sentrum.
Stater vil stadig rivalisere om å innta førsteplassen eller en mest mulig fremskutt plass blant
de mektigste stater, men rivaliseringen er nå hovedsaklig økonomisk, ikke militær. I
geoøkonomiens tid er det konkurranseevne, overskudd på stats- og handelsbalansen,
økonomisk vekst og velstand og teknologisk lederposisjon som gir status. I rivaliseringen om
å hevde seg i slike økonomiske og teknologiske forhold, gir bruk av våpenmakt ingen
mening. Det vil imidlertid fortsatt være konflikt, fordi stater stadig har en rekke innbyrdes
uforenlige målsetninger. Den ene stats overskudd på handelsbalansen kan være den annen
stats underskudd. Stater kan påvirke det økonomiske liv enten det gjelder om
handelsbarrierer (toll og kvoter), regulering av teknologi (genmodifisert mat, patenter på
genetiske egenskaper osv.), statlige subsidier til eksportindustrier eller støtte til teknologisk
forskning.113 På alle disse områdene er det konflikt og rivalisering mellom stater, men slike
konflikter har ikke noe potensiale til å trappes opp til væpnet konfrontasjon fordi ingen av
partene kan nå sine målsetninger ved militære midler. Det skyldes at kostnadene ved krig og
militære midler har økt, at man ofte ikke har noen klart definert motstander som kan
beseires, men i stedet et generelt sammenbrudd i styringsstrukturer, og et mer restriktivt syn
på når bruk av militær makt er berettiget.
Sentrum (Nord-Amerika, Vest-Europa, Japan) er preget av politisk stabilitet og rikdom, og
besitter et stort maktpotensial basert på økonomisk makt, idémakt, strukturell makt og
militærmakt. 114 Idémakten består i forestillingen om at markedsøkonomi og integrering i
verdensøkonomien representerer en global løsning på fattigdomsproblemer og manglende
økonomisk vekst. Videre i at demokrati og respekt for menneskerettigheter er de viktigste
forutsetningen for politisk stabilitet, samtidig som de utgjør gode rammebetingelser for
økonomisk vekst. Det nevnte sentrum er en stor konsument av olje og gass, og er avhengig
av import for å dekke etterspørselen.

Det som gjør dette sentrum til et fruktbart begrep er at disse landene har utviklet et sett av
spilleregler som regulerer maktkampen og interessekonfliktene mellom dem. Det betyr ikke
at man må tro at dette begrepet sentrum også innebærer at disse landene har noen felles
strategi eller fellesinteresser i forhold til det som kalles periferien. Tvert imot vil
sentrumsland konkurrere om ressurser som er av betydning for deres økonomi. De viktigste
slike ressursene er olje og gass. Forskjellen mellom dette sentrum og denne periferi er at
innad i periferien gjelder andre spilleregler for samhandling enn innad i sentrum.
Våpenmakt er for eksempel stadig et mye brukt middel mellom utviklingsland.

113 Luttwak, Edward N., The Theroy and Practice of Geo- Economics, The International System After the
Collapse of the East-West Order, Luxemburg Institute for European and International Studies, Martinus
Nijhoff Publishers, London 1994. er opphavsmannen til begrepet geoøkonomi, og gir er fremstilling av
geoøkonomiens konflikter s. 220 ff. Lutwak betoner sterkt kontinuiteten fra geopolitikk, noe som gjør at
han legger vekt på konflikt snarere enn samarbeide. Det er en nyttig påminning om at konflikt vil det
alltid være. Men prisen er man mister et viktige nytt trekk i verdenspolitikken av syne: Bruk av
våpenmakt for å hevde stormaktsstatus har blitt mindre sannsynlig enn før. Denne rapporten behandler
de militære aspekter ved rivaliseringen mellom stormaktene i geopolitikk-scenarioet.

H 4 Anders Kjølberg, Konfliktpotensialet i Europa. FFI-rapport 97/05253 (1997). s. 15.
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Utenfor sentrum finnes altså en kaotisk ulandsperiferi, karakterisert ved gjensidig
forsterkende egenskaper som svak økonomisk utvikling, svake politiske institusjoner og
uløste nasjonalitetskonflikter hvor bruk av våpenmakt absolutt er en relevant mulighet.
Periferien representerer en kaosutfordring for sentrum. Trusselen er at samfunn i periferien
ikke fungerer eller går i oppløsning som følge av krig eller uro. Europa står overfor denne
type utfordringer langs sin sørgrense (Balkan) og i øst (Kaukasus og Sentral-Asia). En viktig
forutsetning i geoøkonomi-scenariet er at stormaktenes militære overlegenhet er av
begrenset nytte stilt overfor slike kaosutfordringer. All verdens våpenmakt kan ikke få andre
samfunn til å fungere.

Sentrumland har tre hovedstrategier til disposisjon: integrering, inngripen og avskjerming.
Ved integrering knytter man den nevnte periferi nærmere til seg. Inngripen tar sikte på å
hindre problemer og fremme positive tendenser. Inngripen kan skje gjennom et bredt
spekter av virkemidler, fra hjelp til å utvikle sosiale og politiske institusjoner, via politisk
støtte, økonomisk og militær bistand til direkte engasjement for å fjerne militære trusler eller
skape fred. Ved avskjerming forsøker sentrumsland å hindre at kaoset i land i periferien
påvirker dem seiv. Avskjerming kan være en rent fysisk barriere mellom sitt territorium og
kaos, som amerikanernes planer om et rakettforsvar eller militære isolering av Irak. Langt
oftere benytter man seg av ulike former for regelverk og kontroll for å unngå kontakt. Endog
mental avskjerming har vært nevnt som en mulighet, dvs. at man unngår å engasjere seg i
periferiens problemer. lls

De viktigste nåværende (Midtøsten) og potensielle (Kaukasus og Sentral Asia) produsenter
av olje og gass ligger entydig i et periferiområde som er definert. Det faktum at alle
sentrumsland i økende grad blir avhengig av energileveranser fra disse områdene frem mot
2020 legger føringer på hvilke strategier og virkemidler det er hensiktsmessig for dem å
bruke for å møte kaosutfordringer. En høy grad av avskjerming kan være vanskelig fordi det
virker negativt inn på samarbeidet med det området man avskjermer seg fra. For eksempel
kan de energileveranser man er avhengig av utebli. Integrering av energiprodusentene i
sentrum slik at økonomisk konkurranse blir viktigst også disse områdene vil være et
langsiktig mål i geoøkonomi-scenariet. Men problemene i periferien er så massive, og
trendene på mellomlang sikt (5-10 år) tyder på at forholdene blir verre før de eventuelt blir
bedre igjen. En eller annen form for inngripen er den strategien som gjenstår som realistisk,
også som et ledd i integreringsstrategien.

En viktig grunn til forskjellene mellom sentrum og periferi er ulik grad av
institusjonalisering av politisk konflikt, både innad i de enkelte samfunn i periferien og
mellom samfunn. De viktigste konfliktkontrollerende mekanismene av institusjonalisering er
å utelukke arenaer for noen strategier, særlig trusler om bruk av våpenmakt. Videre å
stimulere institusjoner og stater til å signalisere sine hensikter, noe som øker
forutsigbarheten og reduserer faren for misforståelser. Forutsigbarheten øker også fordi
institusjoner spesifiserer statenes forpliktelser mot hverandre, og de påvirker ikke bare
staters interesser (hva som lønner seg for dem), men også deres preferanser (hva de
ønsker). 116 Det er utvilsomt slik at bygging av internasjonale institusjoner er det nevnte
sentrums viktigste middel for å integrere periferien i fredelig samkvem og samhandling.

115 Anders Kjølberg, Konfliktpotensialet i Europa. FFI-rapport 97/05253 (1997). s. 21.
116 Robert Keohane & Stanley Hoffman 'Conclusion: Structure, Strategy and Instirutional Roles', s. 382-406 i

Robert Keohane, Joseph Nye & Stanley Hoffmann (red.) After the Cold War. State Strategies and
International Institutions in Europe. Harvard University Press: Cambridge Mass, s. 396-401 finner seks
ulike roller internasjonale institusjoner kan spille.
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Geoøkonomi-scenariet har som første forutsetning at økonomisk styrke vil være avgjørende
for at en stat etablerer en fremskutt posisjon i det internasjonale makthierarki. Klatring i
makthierarkiet males økonomisk og kan foregå fredelig. Den andre forutsetningen er at
periferien i en viss grad blir integrert i sentrum. Periferien urvikler seg til å bli mer lik
sentrum.

Geoøkonomi-scenariet gir den nedre avgrensningen for det mulige konfliktnivået mellom
verdenspolitikkens store aktører. Det meste av konflikt som er forenlig med geoøkonomi
scenariet er at periferien blir tilstrekkelig stabil til at konfliktene der ikke skaper væpnet
konflikt innad i sentrum. Dette vil gjelde også under ugunstige omstendighet, for eksempel
at knapphet skaper konkurranse om olje, eller at Kina forsøker å bli en internasjonal
supermakt. Minst konflikt får vi hvis periferien blir integrert i sentrum, slik at samme logikk
som styrer samhandling mellom sentrumsstatene nå også vil styre samkvemmet mellom de
tidligere periferiområdene.
La oss se på hvordan de viktigste bilaterale stormaktsforhold ser ut i geoøkonomi-scenariet.

Geoøkonomi-scenariet ogforholdet mellom USA og EU

USA og EU er selvsagt økonomiske konkurrentar. Men begge parter har aktivt medvirket til
at organisasjoner som WTO, NATO, OECD, Det internasjonale pengefondet og
Verdensbanken regulerer og stabiliserer forholdet mellom dem. Det gjør at de økonomiske
interessekonfliktene neppe fører til noen nevneverdige forverring av forholdet mellom dem.

Det har alltid vært et vedvarende og oppriktig ment amerikansk ønske at Vest-Europa skulle
påta seg et større ansvar for egen sikkerhet, herunder sikring av sine energileveranser. Men
den amerikanske kritikken har hittil alltid vært fremsatt under den forutsetning at Europa

bare kunne greie en så moderat økning av sine sikkerhetsmessige bidrag, at det ikke kunne
gi grunnlag for et så økt politisk ansvar og innflytelse i en slik grad at det rokket USAs
innflytelse. Under den kalde krigen viste det seg at USA ugjerne avstod fra mer innflytelse
som fulgte av å betale en relativt større del av regningen enn sine allierte i NATO. Men
amerikansk politikk overfor Europa blir til i et stadig spenningsforhold mellom ønsket om
større europeisk bidrag, og ønsket om å bevare lederskapet i alliansen. Det er ikke gitt at
amerikanerne gjør de samme prioriteringen frem mot 2020 som de gjorde under den kalde
krigen.

I geoøkonomi-scenariet vil en redefinering av det atlantiske partnerskapet være naturlig.
NATO utvikler seg til også å bli en stabilisator av det nåværende NATOs nærområder.
Sentral-Europa integreres i NATO, mens andre områder knyttes til alliansen gjennom
forskjellige institusjonelle ordninger som Partnerskap for fred. Deltakelse i NATO eller
organisasjoner assosiert med NATO vil vanskeliggjøre trusler om bruk av våpenmakt som
en forhandlingsstrategi. Organisasjonen utgjør en arena som stimulerer stater til å signalisere
sine hensikter, noe som gir andre stater større informasjon og gjør politikken mer
forutsigbar. Medlemskap spesifiserer forpliktelser som styrer staters politikk. Og NATO kan
føre sine medlemmer og naboer sammen, ved å påvirke ikke bare interesser, men også
preferanser.

Når det gjelder NATO som instrument, får den faste forsvarsalliansen gradvis også nye
oppgåver i et partnerskap med en funksjonell arbeidsdeling hvor Europa og USA bidrar med
det de er best til. I Kosovo-konflikten var luftkampanjen i all hovedsak et amerikansk
anliggende, som ikke hadde latt seg gjennomføre uten bruk av NATOs infrastruktur i
Europa. Etter konflikten er det EU som har bidratt mest til KFOR-styrken som er utplassert i
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Kosovo. En balansert funksjonell arbeidsdeling hvor USA står som garant for "hard"
sikkerhet og bruk av militær tvang for politiske formål, mens europeerne finansierer og
bemanner den utvidet fredsbevarende gjenoppbygging, kan ha fremtiden for seg. Det finnes
ingen vilje noe sted i Europa til å betale det som det vil koste å utvikle en egen evne til
effektivt å gripe inn utenfor Europas grenser med militær makt. USAs sterke vekt på å
beskytte sine soldater mot fare, gjør dem på den annen side mindre egnet til ulike type
fredsbevaring.

Skal et slikt partnerskap fungere over tid, må spørsmålet om beslutningsmyndigheten og
autoritetsforholdet mellom USA eller EU avklares. For eksempel har det, særlig fra fransk
hold, vært anført at EUs nye utrykningsstyrke på ca. 80.000 skulle gi EU en evnen til å
beslutte og å handle på egenhånd innen 2003. Det er EUs organer som beslutter om styrken
skal utplasseres. Men det er en rekke uavklarte spørsmål i forholdet mellom EU, NATO og
USA. Skal EUs evne også omfatte evnen til å handle uten USAs medvirkning, må styrken
kunne greie seg uten å trekke på NATOs infrastruktur, blant annet for å løse logistiske
utfordringer og for etterretning, siden USA simpelthen kan nekte styrken disse NATO
ressursene, som i realiteten er amerikanske. De krympende europeiske forsvarsbudsjettene
tillater ikke annet enn små operasjoner uten NATOs og dermed USAs støtte. Det synes
derfor mest rimelig å forstå "evnen til å handle på egenhånd" som evnen til å utføre
operasjoner uten at NATO som aktør formelt deltar eller er ansvarlig, men ikke uten at man
kan trekke på NATOs ressurser. Styrken inngår dessuten seiv i NATOs arsenal fordi den er
en del av de europeiske NATO-landenes nasjonale forsvar. Hvis EU godtar at USA i praksis
kan forhindre enkelte aksjoner, er den funksjonelle arbeidsdelingen rykket et skritt nærmere,
men verdien av aksjonen tilsvarende begrenset.

En mulig geografisk arbeidsdeling, som kan være akseptabel for begge parter, er at et utvidet
EU nøyer seg med å ta ansvaret for å stabilisere områder øst og sørøsttover fra dagens EU,
slik at USA alene kan tillate seg å konsentrere innsatsen om Midtøsten, Kaukasus og andre
områder med større konfliktpotensial og større betydning for energitilførselen. Det er
vanskelig å se at EU skal kunne spille noen rolle i Kaukasus og Sentral-Asia. Disse områdene
ligger for langt vekk fra EU som er fast forankret som en begrenset regional organisasjon.
Videre vil EU, som nabo til Russland, være mer forsiktig i Russlands nærområder enn USA.
EU vil neppe engasjere seg i Kaukasus og Sentral-Asia mot Russlands vilje. Et annet poeng er
at aksjoner i EUs regi må være legitimert av et vedtak i FNs sikkerhetsråd, hvor Russland har
veto.

Forholdet EU - Russland

EU og Russland har komplementære interesser ved at Russland trenger vestlig teknologi og
kapital for å utvikle sine enorme petroleumsressurser. Russland er et av de få områder hvor
det finnes petroleumressurser som monner i forhold til EU-landenes behov frem mot 2020.
Deres fellesinteresser i å utvikle russiske petroleumsressurser er viktige i forholdet mellom
dem, og gir ringvirkninger til andre saksfelt.

Forholdet mellom USA og Kina mot 2020

Både Kina og USA vil, i forskjellig grad, være avhengig av import av olje fra Midtøsten i
2020. De får dermed felles interesser av stabilitet i Midtøsten. USA og Kina har selvfølgelig
konflikter om hvem som skal bygge ut eller skaffe seg olje, særlig hvis det oppstår knapphet.
Men slike konflikter lar seg handtere innenfor spilleregler for forretninger. USA har interesse
av at Kina sprer sin import av olje på flere kilder enn Midtøsten. USA oppmuntrer Kina til å
bygge infrastruktur som letter olje- og gasseksporten fra Sentral-Asia og Kaukasus til Kina.
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Eksport til Kina vil fremme den økonomiske utviklingen i Aserbajdsjan, Kasakhstan,
Turkmenistan og Usbekistan, noe som er et bidrag til å stabilisere regionen. Økt regional
stabilitet gjør det enklere for USA å importere olje fra Sentral-Asia. Videre er økt
energisikkerhet for Kinas store økonomi en fordel også for amerikansk økonomi, fordi den
gjensidige avhengigheten mellom den har blitt stor i 2020. Endelig vil kinesiske olje- og
gasstilførsler fra Sentral-Asia og Kaukasus gjøre Kina til en mindre konkurrent om olje fra
Midtøsten.

Kina og USA bruker sin økonomiske og politiske innflytelse i Midtøsten og i Sentral-Asia i
stilltiende samforstand for å stabilisere de enkelte land som har problemer med stor
befolkningsøkning og svak økonomisk utvikling. Det legges press på Usbekistan og
Tadsjikistan som forstyrrer de amerikanske selskaper som driver usbekisk oljeproduksjon og
en rørledning fra Kaukasus som forsyner Kina med olje og gass. USA presser de regimer i
Midtøsten og Sentral-Asia som er politisk ustabile, fordi befolkningens krav om
ytringsfrihet, rettssikkerhet og politisk deltakelse er blitt for sterke til å la seg undertrykke.
Kina forsyner de vellykkede autoritære regimer i Midtøsten og Sentral-Asia med våpen og
overvåkningsteknologi. Både USA og Kina er, i stillhet, glad for arbeidsdelingen. Nå kan de
stole på hverandre der de ikke strekker til seiv, for å sikre strømmen av olje og gass ut av de
to viktigste regioner i verden.
USA og Kina støtter begge The Middle East Greater Council (MECC) og The Cooperation
Council for Central Asia (CCCA). Disse to regionale institusjonene støttes av både USA og
Kina fordi de bidrar til at regional uro ikke trappes opp i en slik grad at petroleumseksporten
fra Midtøsten og Sentral-Asia stopper opp. CCCA er også en konkurrent til mer russisk
dominerte regionale institusjoner og er derfor foretrukken organisasjon både for Kina og
USAs.

Forholdet mellom USA og Russland.

USAs viktigste interesse i Russland er at de russiske kjernefysiske våpen blir nøye kontrollert
og å redusere trusselen om et russisk kjernefysisk angrep til et minimum. Men ironisk nok er
russisk svakhet og oppløsning den mest realistiske trusselen mot USA, snarere enn en
russisk styrke. USA ønsker seg et politisk stabilt, markedsøkonomisk Russland som har et
fredelig forhold til sine naboer, og som er et ansvarlig medlem av det internasjonal samfunn.
Hvilke mekanismer regner geoøkonomi-scenariet vil prege det bilaterale forholdet USA-
Russland?

En viktig fellesinteresse er å stabilisere Kaukasus og Sentral-Asia. Seiv om Russland kan øke
sin innflytelse i regionen gjennom en splitt- og hersk politikk, er stabilitet langs grensene mot
andre stater av stor betydning for Russland. Forholdet til den betydelige russiske diasporaen
er et annet argument for å stabilisere regionen. Moskva kom tidlig til at en konstruktiv
aktivistisk russisk politikk hvor Russland tok på seg rollen som sikkerhetsgarantist og
fredsskaper, best ivaretok russiske interesser. Moskvas forsøkte fra 1993 av å bruke SUS
samarbeidet til å integrere SUS-landene, noe som har lyktes i begrenset grad. Tasjkent
avtalen (15.mai 1992), er en kollektiv sikkerhetsavtale hvor avtalepartnerne (Armenia,
Kasakhstan, Kirgisistan, Russland, Tadsjikistan og Usbekistan) gikk sammen mot militære
trusler utenfor SUS, og forpliktet seg også til ikke å inngå militær allianser rettet mot
hverandre, og å konsultere hverandre "om alle viktige spørsmål om internasjonal sikkerhet
som angår deres interesser". 117 Tasjkent-avtalen tekst institusjonaliserer forholdet mellom
SUS-landene ved avskjære handlingsalternativ (unngå allianser med ikke-SUS-land, blokker

H 7 Steven E. Miller (1994?), 'Russian National Interests/ Stenseth (1999), op.cit. 5.37-40.
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mellom SUS-land og trusler om militære virkemidler mellom dem. Videre søkte Tasjkent
avtalen å øke gjennomsiktigheten og informasjon mellom medlemsstatene. Til å begynne
med var det stor avstand mellom russiske intensjoner med avtalen og realiteten. I 2000
hadde ni stater sluttet seg til den, men den militære koordineringen var lenge svært
begrenset. I februar 1995 var det imidlertid bred oppslutning om å gjenskape et felles
luftforsvarssystem, bare Moldova, Aserbajdsjan og Turkmenistan holdt seg utenfor. I mai
samme år ble det undertegnet en kollektiv avtale om beskyttelse av samveldets ytre grenser.
I praksis betød dette at Russland overtok ansvaret for disse grensene. Denne avtalen ville
ikke Aserbajdsjan, Turkmenistan og Usbekistan være med på. Dagens verdi av SUS
samarbeidet er foreløpig begrenset.

La oss gå over fra til å beskrive situasjonen i dag til en fremskrivning av fremtiden hvis
geoøkonomi-scenariet har rett. Tasjkent-avtalen utvikler seg dit hen at Sentral-Asia og
Kaukasus langsomt blir integrert i overnevnte sentrum i den forstand at forholdet mellom
statene i regionen er regulert av internasjonale institusjoner. De blir ikke medlemmer av
NATO eller EU eller lignende, men slutter seg etter hvert til de russiskledede regionale
institusjonene, som blir mer akseptable da de i mindre grad blir redskap for russisk
innflytelse og i større grad bidrar til å løse egne internasjonale utfordringer. Hvis avtalene
blir mer relevante, vil flere stater delta i samarbeidet, og avtalene i høyere grad enn tidligere
bli fylt med et reelt innhold. En russiskledet institusjonalisering ivaretar også russiske
interesser.

USAs primære interesse er å sikre fred, stabilitet og tilførsel av energi fra disse områdene.
Amerikanerne innser også at russisk samtykke og medvirkning er nødvendig for stabilitet i
Kaukasus og Sentral-Asia. USA får russisk hjelp til å stabilisere regionen, samtidig som den
har forblitt apen for amerikanske investeringer og eksport av petroleum. Samarbeidet om
dette binder Russland og USA sammen om noe positivt. USA har fått et Russland det mer
ønsker seg, en markedsøkonomi med et fredelig forhold til sine naboer, og som er et
ansvarlig medlem av det internasjonale samfunn. Internasjonal anerkjennelse og lederrollen i
de nærliggende regionale internasjonale institusjoner gir Russland en rolle landet er fornøyd
med. Amerikanske oljeselskaper og Russland har også forenlige interesser når det gjelder å
utvikle de store russiske petroleumsforekomstene. Russland er avhengig av å utvikle disse
for å øke sin innflytelse blant annet gjennom økte inntekter ved olje og gass leveranser fra
sine energikilder.

Forholdet mellom Kina og Russland

11999 produserte Kina 24,3 mrd kubikkmeter naturgass og forbrukte 23.1 mrd kubikkmeter
(Hong Kong inkludert). 118 Kina er i dag ikke en netto importør av naturgass. Naturgassens
andel av energimiksen utgjorde i 1991 omtrent 1.7% av Kinas totale energiforbruk. 119 Skal
Kina lykkes med de økonomiske mål landet har satt seg, vil landet trenge mer energi og mye
av dette kan komme fra naturgass. Over halvparten av Kinas energi kommer fra kull, som
landet har betydelige reserver av. Men i takt med industrialisering og vekst i levestandarden
vil kinesernes stadig sterkere ønske å erstatte det forurensende kullet med andre
energiformer, særlig den relativt rene naturgassen. Kina har anslåtte reserver av naturgass
på 1370 mrd kubikkmeter, og en reserve/produksjons ratio på 56,3. 120 Det er altså mulig å
øke den innenlandske produksjonen kraftig, men import er også nødvendig fordi behovet er
enda større og naturgassen relative bidrag til energiforbruket er så lavt i dag.

118 BP Statistical Review of World Energy, June 2000, henholdsvis s. 23 og 26.
119 Tallet er beregnet av forfatteren, basert på tall fra BP Statistical Review of World Energy, June 2000, s. 38.
120 gp Statistical Review of World Energy, June 2000, henholdsvis s. 20.
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Den relative geografiske nærheten gjør at Kina er en av de viktigste mulige kjøpere av gass
fra Russland, Kasakhstan og Turkmenistan. Sett fra kinesisk side, ligger de østsibirske
gassfeltene gunstigst til for å forsyne de deler av Kina hvor befolkningen og dermed
industrien befinner seg. Sett fra russisk side, er det kinesiske markedet det som ligger
nærmest. Kinesiske myndigheter vurderer allerede i dag fem transnasjonale
rørledningsprosjekter; hvorav to fra det østlige Russland til det nordøstlige Kina. Det første
er fra Sakhalin I til Shenyang. Denne 2416 km lange rørledningen er beregnet å kunne
forsyne Kinas tre nordligste provinser med smrd kubikkmeter i året fra Sakhalin I-feltets
gassreserver på 250 mrd kubikkmeter. Den andre rørledningen er fra Kovytinksoye-feltet i
Irkutsk til det nordlige Kina (og videre til Sør-Korea), og er det prosjektet som i skrivende
stund er nærmest til å bli bygget. Denne rørledningen blir omtrent 4000 km lang, og den skal
transportere 20-20 mrd kubikkmeter gass per år til Kina og 10 mrd kubikkmeter per år til
Sør-Korea. Den trilaterale avtalen om denne rørledningen vil bli undertegnet i løpet av 2000,
og rørledningen skal være ferdig i 2005. Parallelt med gassledningen ønsker kinesiske
myndigheter byggestart i 2002 for en oljerørledning fra Angarsk i Østsibir, for å spare penger
og land. 121

Det eksisterende potensialet for en gjensidig fordelaktig utbygging av russiske
gassforekomster for det kinesiske markedet er i ferd med å bli realisert, og kommer til å
spille en betydelig rolle frem mot 2020. Dette vil gi de to landene noe nytt å samarbeide om.
Det vokser frem et stadig sterkere band av gjensidig avhengighet mellom Kina og Russland,
som henholdsvis produsent og konsument av naturgass. Dette er noe helt nytt i regionen. I
kjølvannet av denne nye økonomiske fellesinteressen styrkes en forståelse av at økonomisk
styrke er den viktigste kilden til internasjonal makt. Denne forståelsen styrkes av at Russland
og Kina også har politiske fellesinteresser i å begrense amerikansk innflytelse i sine
nærområder, og at de må samarbeide for å hevde seg i den økonomiske konkurransen med
USA (og Japan og EU), noe begge land sterkt ønsker. Både Russland og Kina trenger vestlig
teknologi og finansiering for å bygge ut sine petroleumsressurser og transportkapasitet, noe
som understreker at også økonomisk samhandling med Vesten er nødvendig. Kina og
Russland integreres begge i den globale økonomien, samtidig som de økonomiske båndene
mellom de to landene styrkes.

Russland vil levere en betydelig andel av Kinas naturgassforbruk frem mot 2020, men Kina
har for stor egenproduksjon og dessuten alternative leverandører i Kasakhstan og
Turkmenistan til at dette blir noen betydelig kilde til russiske innflytelse i Kina. Dessuten vil
naturgassen andel av Kinas totale energiforbruk forbli relativt beskjeden, under 5% .
Russlands konkurranseforhold til Kasakhstan og Turkmenistan kan skape konflikter om
utbyggingsprioriteringer. Men for det første er økningen i den kinesiske etterspørselen etter
naturgass stor nok til at alle naturgassleverandører kan øke salget kraftig. Videre mildnes
konkurranseforholdet av at Russland forsyner Nordøst-Kina, mens gassen fra Kasakhstan og
Turkmenistan går til Nordvest-Kina. Der Russland og de sentralasiatiske produsentene
konkurrerer direkte har de en fellesinteresse i at kineserne bygger ut den lokale
infrastrukturen slik at de kan vri forbruket over til naturgass og vekk fra kull.

121 Data om de russiske-kinesiske rørledningsplanene kommer fra 'China Launches Massive Gas Pipeline
Campaign', Oil & Gas Journal/]une 5,2000 s.6sff.
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Geopolitikk-scenariet
Geopolitiske tradisjon

I den geopolitiske tradisjon analyserer man hvordan geografisk plassering påvirker statenes
handlingsrom og forståelseshorisonter. Et viktig tema er at forsyningslinjer for mineraler og
særlig energiressurser binder regioner sammen og gjør dem sårbare og avhengige.
Tradisjonen er særlig opptatt av teknologiske endringers omforming av områders strategiske
betydning, for eksempel hvordan jernbanen, dampskipene og flyet endret forutsetningene
for krigføring. Samspillet mellom militær makt, råvarer, geografi og teknologi er
geopolitikkens anliggende.

I geopolitikk-scenariet er stormaktsstatus bestemt av hvordan statene skårer på faktorer som
gir makt: økonomisk størrelse og styrke, teknologi, ideologisk appell, og fremfor alt, militær
styrke. Tilgang og kontroll over verdens energiressurser er avgjørende for hvem som har
størst makt fordi energi påvirker alle disse faktorene, direkte eller indirekte. Geopolitikk
scenariet viktigste forutsetninger er at knapphet på petroleumsressurser, sammen med deres
store betydning, vil gjøre dem til en viktig konfliktkilde. Vi får et kappløp mellom de
internasjonale maktblokkene om å sikre sine energiforsyninger og å få kontrollen over de
andres tilgang på energi. Den enes vinning er den andres tap. Dette fører til høy spenning
mellom maktblokkene, med storkrig som en realistisk mulighet. I analysen gir ikke
geopolitikk-scenariet noen helt presis forutsigelse om konfliktnivået. Geopolitikk-scenariet er
forenlig med muligheten for en stor militær konfrontasjon mellom de tunge aktører i
verdenspolitikken, men dette følger ikke med nødvendighet av scenariets forutsetninger.
Mest sannsynlig vil situasjonen ligne på en ny kald krig, der partene konsentrerer sine
anstrengelser om å forberede seg på en storkrig som ikke kommer. De militære
konfrontasjonene er i stedet indirekte. Stormaktene støtter forskjellige parter i konflikter i
periferien. De alvorligste vil finne sted i de områder av periferien som stormaktene har størst
interesser av. Det er nesten bare energi som er viktig for stormaktene i periferien. Konflikter
om kontroll over områder med petroleumsproduksjon og transportruter er derfor
høyrisikoområder hvor stormaktenes kan bli trukket inn i lokale konflikter og føre krig mot
hverandre via stedfortreder.

Kaosutfordringen fra periferien, hvor petroleumsressursene stort sett befinner seg, ligner på
dem vi fant i geoøkonomi-scenariet. Men flere av dem fører til væpnet konflikt, og de
væpnede konfliktene er mer langtrukne og blodigere fordi internasjonale institusjoner
fungerer dårligere. Kaosutfordringene i geopolitikk-scenariet virker også skjerpende på
spenningen mellom stormaktene. Her virker de lokale konfliktene til å trekke stormaktene
inn i konfrontasjoner med hverandre isteden for å være et felles problem man samarbeidet
positivt om å løse. Konflikter i periferien øker spenningen mellom de store aktørene i
verdenspolitikken fordi lar seg innrullere på hver sin side i konflikter skapt av lokale
forhold. Ta oss se på de viktigste internasjonale konstellasjonene, og skissere noen mulige
utviklingsveier og mekanismer.

USA, Russland og geopolitikk

Det at USA ønsker olje fra Russland og områder hvor russerne kontrollerer transportveiene,
fører ikke nødvendigvis til konflikt mellom dem. USAs interesse i Kaukasus og Sentral-Asia
er ikke primært å få kontroll over disse områdene. USAs interesser er at
petroleumsforekomstene der utvikles slik at de når verdensmarkedet. Målet er at
forekomstene utnyttet, og kontroll er et av mange midler for å nå dette målet. Det meste
tyder på at en kommersiell strategi hvor amerikanske eller vestlige selskaper bidrar med
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teknologi, kapital og markeder, er den foretrukne amerikanske strategien. En slik vestlig,
kommersiell strategi er som vi så i geoøkonomi-sceariet forenlig med russiske interesser. Vi
vil ikke se noe kappløp mellom stormaktene får å få kontroll over Sentral-Asia og Kaukasus
hvor deres interesser kan kollidere direkte. En mer sannsynlig vei til konflikt dem i mellom
er den indirekte, formidlet av andre aktører og prosesser som verken USA eller Russland har
kontroll over. Verden vil neppe oppleve noe great game eller kappløp om å dominere Sentral-
Asia og Kaukasus, dertil er Russland for avhengig av vestlig teknologi og kapital. Vesten er
på sin ikke avhengig av å kontrollere dette territorium for å ivareta sine interesser.

Alle konfliktene i og mellom beltet av nye stater i Kaukasus og Sentral-Asia som enten er
produsenter av olje eller som er transittland for rørledninger kan trekke stormaktene inn slik
at konflikten trappes opp til en stormaktskonfrontasjon. Det vil føre for langt å liste opp alle
konfliktene med et potensiale for at stormaktene lar seg involvere122, istedenfor skal det gis
noen eksempler på de ulike muligheter for hvordan en skjebnesvanger blanding av
personavhengige korrupte regimer med svake politiske institusjoner, økonomisk og sosiale
problemer, etnisk konflikt og tilfeldige grenser, kan trekke stormaktene inn.

Aserbajdsjan har fortsatt utviklingen til en stat med ensidig avhengighet av
petroleumsinntektene og med et autokratisk, uansvarlig regime og hvor konflikten med
Armenia har blusset opp igjen. Den svake aserbadsjanske statsmakten mangler evnen til å
forsvare rørledningene mot attentater fra armenerne, og ber i første omgang de amerikanske
oljeselskapene om hjelp til å engasjere leiesoldater for å forsvare dem. Da dette viser seg
utilstrekkelig, kommer det først hemmelig amerikansk militær bistand som fort trappes opp
til apen amerikansk militær støtte til det aserbajdsjanske regimet i kampen mot terrorisme og
for fortsatte petroleumsleveranser til markedet.

Russland har på sin side fulgt en strategi hvor de godtok vestlige oljeinvesteringer, og
deretter søkt å styrke sin egen makt når produksjonen er i gang.123 Det langsiktige målet for
Russland er øke sin innflytelse, og den eneste farbare vei dit er størst mulig kontroll over
verdens petroleumsproduksjon. Strategien er tilpasset Russlands økonomiske svakhet og
den fordel Russland har over Vesten takket være geografisk nærhet og muligheten for å
splitte og herske over regionens svake regimer ved å spille på de etniske motsetningene blant
dem. Mønsteret ble gitt ved konflikten mellom Armenia og Aserbajdsjan over Nagorno-
Karabakh tidlig på 1990-tallet. Da støttet Russland først Armenia inntil armenerne hadde
kontroll ikke bare over Nagorno-Karabakh, men også over store deler av det vestlige
Aserbajdsjan. Da Alijev overtok makten i 1993 innså han at tilpasning til Russland var prisen
Aserbajdsjan måtte betale for å gjøre Russland mer nøytral i konflikten. Det ble etablert en
våpenhvile i mai 1994 som var solid fordi Russland la press på både Armenia og
Aserbajdsjan. Den store vinneren i denne konflikten var Russland som igjen fikk festet et
grep om regionen.

Men til forskjell fra 1990-tallet har amerikanske oljeselskaper nå utviklet aserbadsjansk
oljeindustri. Da armenske terrorister truer oljerørledningene som er bygd for amerikanske
penger, begynner den amerikanske opptrappingen av det militære nærværet, noe som truer
Russlands grep om regionen. Russlands svar er å svinge over til å støtte Armenia igjen for å

122 Anders Kjølberg, Konfliktpotensialet i Europa, Ronald Grigor Suny (2000): 'Provisional Stabilities: The
Polirics of Identities in Post-Soviet Eurasia'. International Security 24:3,139-178 og Charles King & Neil J
Melvin (2000), 'Diaspora Politics. Ethnic Linkages, Foreign Policy, and Security in Eurasia.' International
Security 24:3,109-138 inneholder gode oversikter over de mange mulighetene for lokale konflikter.

123 Noreng, Øystein (2000)/Rørledninger er storpolitikk. Det nye store spillet om oljen fra Kaukasus og
Sentral- Asia'. Internasjonal politikk 58:2,161-194, s. 175,189.
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tvinge Aserbajdsjan tilbake i folden, slik de gjorde med suksess 1991-1993. Konflikten
mellom Aserbajdsjan og Armenia, med henholdsvis USA og Russland som støtte, trappes nå
stadig opp. Seiv om russiske og amerikanske styrker er nær ved å komme i kamp, greier
Russland og USA å unngå direkte krig, men forholdet mellom dem blir meget dårlig.

EU, Russland og geopolitikk.

EUs og Russlands fellesinteresse i å utvikle russiske petroleumsressurser gir ingen garanti
for at forholdet mellom dem blir harmonisk. En mekanisme til friksjon er hvis europeiske
kommersielle selskaper får innflytelse over russisk politikk. Et liten gruppe av såkalte
oligarker spiller en viktig politisk rolle i Russland i dag. Den største og viktigste prisen i
spillet mellom dem om penger og innflytelser er Gazprom. Skulle for eksempel tyske
Ruhrgas - som har vært aktive i spillet om samarbeid med Gazprom - få en fremskutt
posisjon kan det føre til reaksjoner blant russiske politikere og i russisk opinion. EUs såkalte
gassdirektiv tar sikte på å åpne gassmarkedet for konkurranse. Det har gitt EU-landenes
selskaper en tilskyndelse til vertikal integrasjon for å beskytte seg mot økt fri konkurranse og
deregulering. Europeiske selskaper har derfor grunn til å gå langt for å sikre seg kontroll
over selskaper og ressurser i Russland. Russlands enorme gassforekomster og de hittil
uoversiktlige russiske eierforholdene gjør landet til et naturlig hovedsatsningsområde. Hvis
russernes opplever det som skjer som at landets naturrikdommer blir plyndret av
utlendinger, kan vi få et alvorlig tilbakeslag i forholdet mellom Russland og EU.

USA, Kina og geopolitikk

USA ser det som en vital nasjonal interesse å forhindre fremveksten av et fiendtlig hegemoni
i Øst-Asia, og i å bevare Japan og Sør-Korea som amerikanske allierte. 124 Begge målserninger
er truet hvis Kina blir for sterkt. Kinas avhengighet av energi er landets akilleshæl. Hvis
Washington klarer å bevare eksisterende infrastruktur og sjømilitære slagkraft, vil det i
realiteten medføre kontroll over Kinas energiforsyning.

USAs befestning og fremflytting av posisjoner i Sentral-Asia forverrer forholdet til Kina.
Ekspansjonen inn i Sentral-Asia er foretatt av økonomiske grunner. Amerikanerne er
primært opptatt av å sikre seg seiv billig olje og gass, ikke å stenge Kina ute. USA utnytter
sin militære og økonomiske styrke i de første årene etter 2000, og når Kinas økonomiske
styrke endelig gjør landet til en effektiv konkurrent til amerikanerne frem mot 2020, må
kineserne øke sin innflytelse i direkte konkurranse med USA eller bli blokkert. Kina
konkurrerer med USA om innflytelse også i Øst-Asia, og det amerikanske militære nærværet
begge steder gjør at kineserne oppfatter seg seiv som innringet. 125 Følelsen av å være
innringet forsterkes av at Kina blir stadig mer avhengig av olje fra Gulfen hvor
tilførselsveiene er kontrollert av USA og USA-dominerte allianser. Kinas økende
avhengighet av energi hvor transporten er prisgitt USA inntreffer uten at USA har foretatt
seg noe annet enn å opprettholde det nettverket av baser og allianser som amerikanerne
skaffet seg under den kalde krigen, og som amerikanerne har brukt ressurser på
vedlikeholde etter at Sovjetunionen innflytelse forsvant fra området. USA har selvsagt også
fordel av alliansene, men føler også de har gitt et positiv bidrag til å gjøre Sør-Asia mer
stabilt, noe som er et betydelig bidrag til å forbedre forholdene for menneskene som bor der.
USA ser på sine allianser som et positivsum-spill fordi mer stabilitet er i alle staters rimelige

124 The Commission on America's National Interest (1996), America's National Interest. Center for Science and
International Affairs John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Cambridge,
Massachusetts, s. 28.

125 Øystein Noreng (2000), 'Rørledninger er storpolitikk. Det nye store spillet om oljen fra Kaukasus og
Sentral- Asia'. Internasjonal politikk 58:2,161-194, s. 191.
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interesse. Den amerikanske ekspansjonen inn i Sentral-Asia er foretatt av økonomiske
grunner, og har ikke noe med Kina å gjøre. Washington tolker derfor kinesernes misnøye
med situasjonen som at landet ønsker og desstabilisere regionen, for å øke sin innflytelse der.
Kinesernes forsøk på å undergrave de amerikanske bestrebelser på å skape orden kan bare
forstås som et ledd i en langsiktig kinesisk strategi for ekspansjon og et ønske om å utfordre
USA først regionalt og endelig globalt. Det er godt at USA har så god kontroll over verdens
energiressurser at Kinas planer kan forpurres.

Kina har et helt annet syn på de amerikanske alliansesystemet. Tanken om amerikanske
allianser som et fellesgode fordi de sikrer stabilitet og avskrekker aggresjon, står det
kinesiske lederskapet fjernt. For kineserne må en allianse alltid ha en eksplisitt fiende for å
kunne eksistere. Amerikanske allianser er derfor et middel for å dominere verden. Mer

spesielt er de overbevist om at amerikanske allianser (i alle fall de i Asia-stillehavsregionen)
er rettet mot Kina seiv. l26 Når de amerikanske og kinesiske oppfatningene tørner sammen er
resultatet mistro og spenningen øker i forholdet mellom dem.

Kina satser stort på å styrke forbindelsene med Sentral- Asia, særlig Kasakhstan, for å
redusere sin avhengighet av olje fra Midtøsten. En annen kinesisk tilskyndelse til å styrke
båndene til statene i Sentral-Asia er faren for etnisk uro blant det muslimske mindretallet i

Xinjang. Kina søkte å hindre at USA befestet sine posisjoner i Sentral-Asia, for å unngå å blir
innringet og for å sikre seg olje. 127 Da Kinas økonomiske styrke og behov for olje vokste frem
mot 2020, støtte kinesiske fremstøt i Sentral-Asia sammen med de amerikanske fremstøtene
og posisjonene i regionen, noe som skjerpet rivaliseringen mellom de to maktene om
innflytelse og økte spenningen i det tosidige forholdet mellom dem. Økt spenning i forholdet
til USA gjorde kineserne mer opptatt av å redusere avhengigheten av olje fra Midtøsten fordi
USA kontrollerte transportrutene. På amerikansk side førte tilstramningen av forholdet til
Kina til et ønske om å befeste kontrollen over den kinesiske tilførselen av olje. Begge land ble
derfor mer opptatt av å utvikle sitt forhold til oljelandene i Sentral-Asia og Kaukasus, noe
som gjorde at de to lands fremstøt stadig oftere støtte an mot hverandre. Det amerikansk
kinesiske forholdet var inne i en ond sirkel med økende spenning mellom de to land. En
opptrapping av spenningen til væpnet konflikt er imidlertid usannsynlig. USA og Kina
ligger for langt fra hverandre til å representere noen direkte militær trussel mot hverandre.
USA ligger for langt borte til å føle seg truet av Kina, og vil også kunne forsvare de viktigste
transportrutene for energi fra Midtøsten, Kaukasus og Sentral-Asia. USA vil bevare sin
internasjonale hegemonistilling til 2020 og enda lenger. 128 Det er heller ingenting som taler
for amerikansk aggresjon overfor Kina. Kina er på sin side tilstrekkelig stort til ikke å føle seg
spesielt utsatt, og Kinas imponerende vekst og modernisering bidrar til en følelse av
selvsikkerhet og sikkerhet, seiv om kineserne ikke liker å være avhengig av energi som USA
kan avskjære. Det kinesiske lederskapets har heller ikke noe alarmerende syn på amerikansk
makt. Tvert imot er det en inngrodd forestilling at hegemoniske stater blir holdt tilbake av
motkrefter, og at fred og utvikling vil overkomme maktpolitikk, uten at det alltid er helt
klart hva disse motkreftene består i. 129 Politisk vil få et forhold mellom USA og Kina som
ligner på USA og Sovjetunionens forhold under den kalde krigen 1945-89, men det
økonomiske samkvemmet er mye sterkere.

126 David Shambaugh (2000), 'China's Military Views the World'. International Security 24:3,52-79, 5.66.
127 Shambaugh (2000) s. 74, Noreng (2000) s. 191.
128 William C. Wohlforth (2000) 'The Stability of a Unipolar World'. International Security 24:1,5-41, s. 24-25.
129 Shambaugh (2000) s. 62-63.
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USA, EU og geopolitikk

USA og EU-landene blir rivaler om knappe energiressurser frem mot 2020. Flere
utviklingsveier er mulige innen geopolitikk-scenariet for forholdet mellom EU-landene og
USA, når det gjelder å sikre seg nødvendig energi. To muligheter kan skissere: amerikansk
hegemoni, og rivalisering USA-EU.

Rivalisering. USA og EU har forskjellig syn på hvilke virkemidler som mest effektivt sikrer
energiforsyningene fra de regioner hvor oljen må komme fra: Midtøsten, Kaukasus og
Sentral-Asia. EUs syn er at virkemidlene som karakteriserte geoøkonomi-scenariet er de mest
effektive: Økonomisk og sosial bistand og støtte opp om regionale og internasjonale
institusjoner med virkefelt i de energirike områdene. Det er også viktig å ta hensyn til
Russland, slik at landet ikke destabiliserer regionen men tvert imot bidrar positiv. Et annet
hensyn er at det er lite trolig at EU eller noen av EU-landene vil skaffe seg tilstrekkelig
militær evne til å kunne gjøre militær inngripen til et reelt alternativ. Europeerne ser selvsagt
at deres anstrengelser ikke har ført frem, og at situasjonen har blitt slik at våpenmakt er
relevant. Men de legger skylden på USA for at det ble slik. Dette er en utvikling som alle
taper på, men som EU taper mest på. Den amerikanske politikken har, etter europeernes
oppfatning, bidratt til at utviklingen har gått i retningen av en destabilisering av de
energiproduserende områdene, og gjort dem til en tumleplass for amerikanske og russiske
militære. Amerikanerne flyttet posisjonene alt for aggressivt frem i Sentral-Asia rundt 2000,
og provoserte russerne unødvendig. Russland var for svakt til å gjøre seg effektivt gjeldende
i konkurransen om innflytelse, men viste seg i stand til å destabilisere regimene i land som
Kasakhstan, Usbekistan, Tadsjikistan og Aserbajdsjan ved å oppmuntre til etniske og sosiale
spenninger. Amerikanerne førte også en kortsiktig politikk ved å satse for hardt på de
korrupte, inkompetente og despotiske regime i disse landene. 130 I årene frem mot 2020 slo
denne amerikanske politikken feil, som den gjorde i 1970-tallets Iran og en rekke andre
steder, noe som brakte amerikansk-fiendlige regimer til makten. USA overvurderte sine
politiske og økonomiske ressurser ved dette århundrets begynnelse ved å tro at de kunne
dominere Eurasia ved et aktivt nærvær i Kaukasus og Sentral-Asia. Seiv om landene i denne
regionen har fått anti-amerikanske regimer, er de imidlertid stadig avhengig av å seige olje
til Vesten, seiv om det først og fremst er europeerne som er avtagere av oljen deres.
Diskusjonen om hvem som tapte Sentral-Asia har imidlertid drevet en kile inn i forholdet
mellom EU og USA. EU er også nødt til å prioritere et nært forhold til Russland fordi de
trenger russisk olje og gass, og fordi et godt forhold til Russland også er en fordel for å
forbedre forholdet til land i Kaukasus og Sentral-Asia. USA er blitt redusert til en mindre
supermakt, riktignok verdens sterkeste makt.

Både USA og EU ønsker å sikre seg tilstrekkelig energi til en pris de kan leve med. De er
konkurrenter om et knapt gode, og å handtere den situasjonen er en utfordring. Imidlertid er
det også viktige forskjeller i synet på hvilke midler som er mest egnet til å sikre Vesten
tilstrekkelig forsyninger av energi. EU og EU-landene ligger nok nærmere den multilaterale
retningen som er presentert ovenfor, mens det vi har kalt tradisjonalistene dominerer
amerikansk utenrikspolitikk i geopolitikk-scenariet. Man må imidlertid ikke glemme at EU
mangler den militære kapasitet som USA besitter, noe som betyr at europeerne simpelthen
mangler mange av forutsetningene for å føre den utenrikspolitikk tradisjonalistene anbefaler.

Amerikansk hegemoni. Hvis amerikanerne lykkes i sitt høye spill med å flytte frem
posisjonene i Sentral-Asia og Kaukasus, får USA kontroll over Eurasia, og ytterligere styrke

130 Norseng (2000) s. 182,192.
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sin posisjon som verdens übestridte hersker. Da vil landet få større innflytelse over verden
energiressurser enn det noen gang har hatt. Så lenge amerikanerne åpner for kommersiell
utnyttelse av alle ressurser i Midtøsten, Kaukasus og Sentral-Asia fremstår USA som en
godartet hegemoni som har tatt ansvaret for å skaffe til veie et viktig fellesgode, olje. EU vil
ha svake incentiver til å motsette seg en slik utvikling hvor andre sikrer den vitale
energitilførselen, og USA vil fortsette å være Vestens leder. Hvis USA styrer verdens
energitilførsel, vil EU-landene prioritere forholdet til USA fremfor andre ting, for eksempel
forholdet til Russland. Dette styrker selvsagt USAs posisjon ytterligere.

Dette er ikke noen usannsynlig utgang på utviklingen om verdens energi. De nåværende
anstrengelsene for å bygge opp en europeisk forsvarsidentitet synes først og fremst politisk
begrunnet og så lenge man ikke legger noen reell militær evne i bunnen, kan det være at
USA forblir krumtappen i europeisk sikkerhet og i vestlig sikkerhetspolitikk overfor verdens
viktigste regioner for petroleumsenergi. Tautrekkingen om hvor beslutningsmyndigheten for
EU-styrken skal ligge kan vise seg å være en skinndiskusjon. EU-styrken kan bli helt
avhengig av NATOs fasiliteter, kontrollert av USA, for å operere. USA vil ønske å legge den
reelle beslutningsmyndigheten ikke bare for innsats av en slik styrke, men også for europeisk
sikkerhet av alle slag, til NATO-systemet. Hvis USA lykkes i Sentral-Asia og Kaukasus, kan
NATO være sikret liv også i riden fremover.

Russland, Kina og geopolitikk

Geopolitikk-scenariet er ikke bare et spørsmål om konflikt mellom de store aktører i
verdenspolitikken. Geopolitisk vil Russland og Kina være naturlige allierte fordi de har mer
å frykte fra et vestlig hegemoni ledet av USA enn fra hverandre. I geopolitikk-scenarietets
rivalisering er det mer naturlig at de svakere aktørene finner sammen mot USA enn at de
konkurrerer om å være USAs allierte. Russland og Kina har komplementære interesser på
energiområdet. Russland har bare en realistisk kunde for gass fra det østlige Russland,
nemlig Kina. Kina trenger energi som ikke er kontrollert av amerikanerne. Men begge er for
avhengige av vestlig teknologi, kapital og markeder til at en allianse mellom dem rettet mot
USA og EU. Forholdet mellom dem vil bli preget av samarbeid om felles interesser. Et felt
hvor det ligger godt til rette for et samarbeid er energi.

Konsekvenser for Norge
Konsekvenserfor norsk sikkerhet og diplomati.

Norge ligger i skjæringspunktet for tre av verdenspolitikkens store aktører: Russland, USA
og EU. Disse tre aktørene, og samspillet mellom dem, bestemmer rammebetingelsene for
norsk utenrikspolitikk. Utviklingen på verdens energimarkeder bestemmer den relative
styrken til disse tre aktørene. For eksempel blir Russland sterkere hvis det blir større
knapphet på energi. Videre er det sannsynlig at utfallet av utviklingen om energi vil være en
viktig faktor i utviklingen av forholdet EU og USA. Om den amerikanske eller europeiske
strategien for å kontrollere energiforsyningen viser seg mest effektiv, vil avgjøre om vi får et
mer likeverdig forhold mellom dem eller om amerikanerne vil fortsette å dominere. Utfallet
av slike prosesser påvirker norske myndigheters handlingsrom på en avgjørende måte.
Spillet om verdens energiressurser påvirker dessuten Norge fordi utfallet vil bestemme
markedsforholdene på verdens energimarkeder. Inntektene til den norske stat blir avhengig
av politisk stabilitet i Kaukasus eller i Saudi-Arabia. Utviklingen i Russland har de viktigste
direkte følger for Norge. Det er åpenbart at utviklingen i Russland står i et så sterkt gjensidig
påvirkningsforhold til hva som skjer på verdens energimarkeder og utviklingen i Sentral-
Asia og Kaukasus at situasjonen knapt kan diskuteres uavhengig av denne. I sum:
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Spørsmålet er ikke om norske interesser og handlingsmuligheter blir berørt av utviklingen av
verdens energiforsyning, men hvordan og i hvilket omfang de blir berørt. La oss se på hva
geoøkonomi-scenariet og geopolitikk-scenariet sier om hvordan norske myndigheters
handlingsmuligheter påvirkes.

Konsekvenser for norsk utenrikspolitikk

Når det gjelder fisk og petroleum er ikke Norge lenger noen småstat. Dette gjelder også rent
geografisk. 131 Medregnet norske havområder er Norge et meget stort land. Norske
myndigheter står overfor utfordringen å sikre store verdier med begrensede ressurser. I
norske havområder finnes store fiske- og petroleumsressurser, samtidig som Norges
befolkning utgjør mindre enn en promille av verdens befolkning. Et generell trend er at
ressursene på norsk territorium og i våre nærområder, fisk og petroleum, er blir mer
verdifulle enn tidligere. En annet forhold er at Norge internasjonalt mangler naturlige
allierte for våre petroleums- og fiskeriinteresser. Norske havområder er møteplassen for de
viktigste europeiske lands, Russlands og USAs interesser. Norske myndigheter må forholde
seg til disse tre sett av interesser, som hver har større ressurser bak seg enn det Norge seiv
har. Under Den kalde krigen dominerte de militære truslene, og norske sikkerhetsinteresser
falt i høy grad sammen med europeiske og amerikanske interesser. Under Den kalde krigen
hadde man både europeisk og amerikansk støtte mot Sovjetunionen. Interessene er
annerledes i dag, noe som også kan gjøre de politiske og økonomiske alliansemønstre
annerledes.

EU-landene ønsker forsyninger av sjømat, gass og olje fra norsk kontinentalsokkel, samt
tilhørende innflytelse i sitt eget nærområde. Amerikanerne er interessert fordi norsk
territorium er viktig for å ha sjømilitær kontroll over Nord- Atlanteren, og det strategisk
fremskutte forsvaret av amerikansk territorium. Russerne ønsker seg adgang til
verdenshavene av kommersielle og militære grunner, og innflytelse i sine nærområder,
herunder for forsvaret av de strategiske übåtene i nord. Samspillet mellom disse tre aktørene
gir omgivelsene og handlingsrommet for norsk utenrikspolitikk.

Den verden geoøkonomi-scenariet beskriver er åpenbart gunstigere for Norge enn
geopolitikk-scenariets verden. Den viktigste forskjellen mellom de to scenariene er at
geoøkonomi-scenariet innebærer en mye høyere grad av institusjonalisering av internasjonal
politikk, både i norske nærområder og områder som er viktige for Norge som
energiprodusent, Midtøsten og Kaukasus. I avsnittet om norske nasjonale interesser ovenfor,
konkluderte vi at småstater som Norge har en åpenbar interesse av internasjonale
institusjoner fordi de binder mektigere aktører og fordi de gir forutsigbarhet. Norsk
utenrikspolitikk bør derfor fortsatt arbeide for å fremme internasjonal institusjonalisering.
Men det er ikke gitt at internasjonal politikk kommer til å bli identisk med den verden
geoøkonomi-scenariet beskriver. La oss se på de viktigste utfordringene innen hvert av
scenariene.

131 Fastlands-Norges territorium utgjør 324.000 km 2, mens norsk 200 mils (370 km) økonomisk sone i havet
utenfor utgjør 875.000 km 2 (fra januar 1977), fiskevernsonen rundt Svalbard 836.000 km2 (fra juni 1977),
og fiskerisonen rundt Jan Mayen 292.000 km 2 (mai 1980), til sammen over 2 mill. km2 . Norsk
sjøterritorium er seks ganger større enn landarealet, Tamnes 1997 op.cit., 5.279, note 2). Det er omtrentlige
tall, basert på norsk rettsoppfatning. Han oppgir at havarealet er fem ganger så stort som landarealet,
men tar man utgangspunkt i tallene han oppgir blir det seks ganger så stort. Hoel 1999 op.cit., s. 210
oppgir at sjøarealet er seks ganger større enn landarealet



120

Geoøkonomi-scenariet

Det store norske sjøterritoriet representerer en relativt ny utfordring for norsk
utenrikspolitikk.
Det store havnåmet på 1970-tallet var en dramatisk omfordeling av havets ressurser til fordel
for kyststatene. Mellom 80 og 90 % prosent av havets ressurser kom under kyststatenes
kontroll, og ti land la beslag på mer enn halvparten av de fordelte havarealet. Norge tilhørte
de mest begunstigede landene. Den generelle bakgrunnen for det store havnåmet var at
endringer innen fiskeleting hadde ført til oppbyggingen av store havgående fiskeflåter som
førte til skjerpet kamp om ressursene i havet. Det store havnåmet hadde en folkerettslig
forankring. FNs tredje havrettskonferanse i 1975 gikk inn for at kyststatene kunne etablere en
200 mils økonomisk sone, noe de fleste valgte å gjøre, inkludert Norge (1977). Statspraksis
ble en del av den etablerte folkeretten i Havrettstraktaten fra 1982, som ble ratifisert så sent

som i 1994. Norsk politikk var forsiktig. Bare Sovjetunionen ventet lenger med utvidelse til
200 mil enn Norge (1977).

Etter at Islands ensidig utvidet sin fiskerisone i 1972 stod norske myndigheter overfor et valg
mellom å følge islendingene eller å velge en multilateral forhandlingslinje. Valget av det siste
gjorde det mulig for norske myndigheter å spille en sentral rolle på FNs tredje
havrettskonferanse (1973-82) i arbeidet for å skape en ny rettsorden. Norsk politikk i
havressursspørsmål på 1970-tallet fremstår som en vellykket geoøkonomisk strategi, noe
som gjør det vel verd å reflektere nærmere over betingelsene for at norske myndigheter
kunne føre en slik politikk. En viktigst ressurs i multilaterale forhandlinger er ekspertise.
Daværende utenriksminister Knut Frydenlund la særlig vekt på å bygge opp en høyt
kvalifisert havrettslig ekspertise. Gjennomføringen av norsk havrettspolitikk ble ivaretatt av
en meget dyktig gruppe embetsmenn i Utenriksdepartementets rettsavdeling og i
havrettsministerens sekretariat, som klarte å trekke sammen. Videre var småstatens behov
for folkerettens internasjonale orden var klart erkjent av sentrale utenrikspolikere. Tor
Oftedal, som var utenrikskomiteens leder, uttalte "For et lite land som Norge er det
maktpåliggende å opptre strengt i samsvar med gjeldende folkerett. Det er ikke spørsmål om
prinsipprytteri eller nasjonalt juristeri. Jeg anser det som beinhard realpolitikk." 132

Kombinasjonen av at norsk politikk var forankret i klare næringspolitiske interesser og en
klar forståelse av hvilken måte disse best kunne forfølges, viste seg å gi en helhetlig og
slagkraftig retning på norsk internasjonal havrettspolitikk i disse årene.

Internasjonal fiskeripolitikk og havressursspørsmål har blitt fortrengt fra dagsorden og
mistet mye av retningen, sannsynligvis fordi de oppfattes som løst av det norske politiske
miljø. Imidlertid gjenstår viktige spørsmål som konsolideringen av vernesonen rundt
Svalbard og avgrensingen i Barentshavet. Dertil kommer at norske fiskeriressurser i stor
grad er delt med andre land og må forvaltes i samarbeid med dem. Viktige fiskebestander
som torsk og sild vandrer ut på åpent hav, som ikke er omfattet av Havrettstraktaten.
Generelt er forsvarlig ressursforvaltning et spørsmål som alltid er på dagsorden. Enda mer
bekymringsfullt er at lærdommen fra 1970-tallet om norsk utenrikspolitikk trenger følgende
elementer for å være effektiv i internasjonale institusjoner:

en klar forståelse av hva som er norske interesser,

en klar forståelse av hvorfor og hvordan norske interesser bør fremmes i
internasjonale institusjoner,
relevant ekspertise og

132 S.tid. 1973-74:3423. S.tid. 1976-77:1849., sitert i Tamnes 1997 op.cit., s. 284.
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samordning av de relevante offentlige organer

Skal man få til alt dette, må man prioritere norske interesser høyere, både når det gjelder
politisk oppmerksomhet og administrative ressurser.

Denne grunnleggende og viktige konfliktlinjen mellom Norge som har store ressurser i egne
farvann og stor eksport, og EU som har knappe ressurser i egne farvann og stort
importbehov, har endret seg lite. Om noe har skjedd, så er det at det store havnåmet i slutten
av 1970-årene har skjerpet konflikten. At EU ville ha ansvaret for ressursforvaltningen og at
norsk hav skulle bli EU-hav, bidro til utfallet av folkeavstemningene om EF/EU i både 1972
og 1994, og dermed til et grunnleggende norsk utenrikspolitisk veivalg. 133 Etter
folkeavstemmingen i 1972 påpekte den tyske Forbundskansleren Willy Brandt at Norges nei
til en viss grad var et svar på problemer som EF seiv hadde forårsaket, ikke minst at "Bryssel
hamret gjennom en markedsplan for fiskeriene; dette ble nesten betraktet som en
provokasjon." 134 Ressursforvaltningen er i utgangspunktet nokså lik, seiv om norske
myndigheter har vært mer restriktive med hvor mye man tillater fisket enn EU. I perioden
etter 1994 er fiskeriforvaltning det saksområdet hvor Norge har tilpasset seg EU minst. Det
er tvert om EU som har nærmet seg det norske forvaltningsregimet. Norges og EUs
tilnærminger på markedssiden er derimot helt forskjellige, hovedsakelig fordi Norge har et
stort overskudd av fisk som må eksporteres, mens EU har et underskudd og er avhengig av
import. På markedssiden har Norge tilpasset sitt regelverk til EU, som er mottager av 60% av
den norske fiskeeksporten. Norske myndigheter har endret regelverket for
førstehåndsomsetning for å øke konkurransen og endret kvalitetssikringen av produksjonen
for å lette eksporten av fisk til EU. Lengst har tilpasningen gått for oppdrettsnæringen, hvor
man langt på vei har akseptert at norske lakseoppdrettere ikke kan konkurrere på pris og
ikke kan ekspandere i markedet, grunnet de avtaler som er inngått. 135 I striden mellom
havstater og kyststater om ressurser, har Norge fulgt sine egeninteresse, som en utpreget
kyststat. EUs felles fiskeripolitikk medfører større forståelse for havstatene. Det er usikkert
om, og i hvilken grad, Norge som medlem av EU ville ha klart å trekke EU i retning av et
kyststatsstandpunkt. Norge er en stormakt på fiskerisektoren og i økende grad i
fiskeoppdrett, men har få alliansepartnere med sammenfallende interesser blant EU-landene.
Dette gjelder i like høy grad petroleumssektoren, hvor våre viktigste handelspartnere og
naturlige sikkerhetspolitiske allierte alle importerer petroleum. Norge er et land uten
naturlige alliansepartnere for sine to viktigste utenriksøkonomiske områder, fisk og
petroleum.

Fra norsk side har olje- og gassaktiviteten vært oppfattet som et regulært ressursspørsmål og
produktene som regulær handelsvare. Utlandet på sin side ser imidlertid det betydelige
omfanget av norsk olje- og gassvirksomhet som et spørsmål som også har klare utenriks- og
sikkerhetspolitiske implikasjoner og konsekvenser. Dette betyr at norske offisielle
handlingssett på olje- og gassektoren, av utlandet og spesielt de store kundene blir betraktet
som et spørsmål av utenriks- og sikkerhetspolitisk karakter. Dette gjelder uansett norske
myndigheters egne motiver eller begrunnelse for sitt valgte handlingsmønster. Derfor må
våre myndigheter i forbindelse med beslutninger som tas fra norsk side i olje- og
gassektoren, gjøre dette i en form og med et innhold som innebærer en klar erkjennelse av at

133 Alf Håkon Hoel 1999 'lkke en fisk å gi. Norge, EU og fiskeriene' s. 209-226 i Dag Harald Claes & Bent
Sofus Tranøy red Utenfor, annerledes og suveren. Norge under EØS-avtalen. Fagbokforlaget Oslo, 1999,
5.211,222.

134 Brandt, Willy 1976. Begegnungen und Einsichten. Die Jahre 1960-1975. Hoffman und Campe Verlag;
Hamburg

135 Hoel 1999 op.cit., s. 224.
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utlandet betrakter slike avgjørelser i dette perspektiv og trekker sine konklusjoner av det
norske handlingsmønsteret på denne bakgrunn.

Siden våpenmakt er blitt et mindre relevant middel i stormaktspolitikken og interessen for
norsk territorium hovedsakelig er militærstrategisk, har forholdet til Russland blitt
annerledes å handtere. Det relativt harmoniske forholdet mellom maktblokkene har gjort at

Norge ikke har blitt tvunget til å velge enten EU eller USA. Den uformelle arbeidsdelingen
dem i mellom hvor NATO (i praksis USA) sorger for den harde sikkerheten mens EU tar seg
av fredsbevarende operasjoner, gjør at norske myndigheter i praksis samarbeider med EU
landene om gjennomføringen av konkrete operasjoner. Bare når EU og USA begge ønsker
handling, er internasjonale intervensjoner i deres regi mulig.

Norske interesser i dette er at fredsbevarende operasjoner forankres i klare folkerettslige
prinsipper, med en fast institusjonalisert beslutningsprosedyre, slik at beslutningen om
internasjonale intervensjoner ikke blir en vilkårlig utøvelse av den sterkestes rett. Det er i
høy grad en norsk interesse å unngå en verden hvor terskelen for internasjonale
intervensjoner er lav; det kan i praksis bety en fullmakt til den eneste stat med evnen til å
projisere militærmakt globalt, USA, til å bruke militære instrumenter der amerikanerne ser
seg tjent med det. Internasjonale intervensjoner bør reserveres for grove brudd på
menneskerettighetene, og kriteriene for hva som er et grovt menneskerettighetsbrudd må
være krystallklare.136 Det er i norsk interesse med en videre utvikling av internasjonale regler
som setter grenser for barbari. Videre er det i norsk interesse at beslutningen om å iverksette
internasjonal intervensjon blir tatt av en internasjonal organisasjon, eller i det minste blir
godkjent av en, heller enn av en ad-hoc gruppe som besitter de nødvendige militære
maktmidler. Mye taler for at disse hensynene langt på vei kan oppfylles i geoøkonomi
scenariet, fordi disse hensynene deles av sentrale europeiske aktører som er nødvendige for
gjennomføringen av en intervensjon.

Bekymringen om uthulingen av folkerettens ikke-intervensjonsprinsipp til fordel for en "den
sterkestes rett" oppstår som en folge av en ensidig fokusering på innholdet i traktater og
tekster, hvor den politiske konteksten for beslutningen om å intervenere forsvinner helt.
Demokratiers beslutninger om å intervenere militært synes dømt til å være langtrukne,
kompliserte forhandlinger hvor mange kompromisser er nødvendig, med en smertefullt
langsom opptrapping av trusler for å hindre vedvarende, grove krenkelser av enhver
rettsoppfatning. Alt vi vet om bruk av militære trusler sier at en komité som
beslutningstaker gir lite håp om gode resultater. Gitt at den eneste måten allianser som
NATO kan true med militær intervensjon på er ineffektiv, bør slike trusler overhodet
gjennomføres? Kostnadene etter at den militære delen av operasjonene i Bosnia, Kosovo, og
Øst-Timor er gjennomført er et annet hensyn som kan avskrekke fra lignende aksjoner i
fremtiden. Svaret på hvor utbredt internasjonale invensjoner på humanitært grunnlag kan bli
kan bare fremtiden vise. Men omfanget og lengden av operasjonene de tre ovennevnte steder
har nok reist spørsmålet både om fremtidig evne og vilje til å starte nye slike operasjoner. Tar
man hensyn til den politiske sammenhengen slike beslutninger må fattes i, er det klart at
problemet snarere blir at det blir for få internasjonale intervensjoner enn at det blir for
mange. Utfordringen i geoøkonomi-scenariet er å holde sentrum interessert i hva som
foregår i periferien. Sentrum vil imidlertid følge utviklingen i områder i periferien med store
petroleumsforekomster som Midtøsten, Kaukasus og Sentral-Asia med argusøyne. Det bør

136 Dette er ikke et unkontroversielt standpunkt. Kina, India og Egypt mfl gjorde det klart i debatten under
FN konferansen om menneskerettigheter i midten av 90-årene at de ansa det som et brudd på folkeretten
dersom et grunnlaget for mandat for intervensjon var menneskerettigheter.
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også Norge gjøre fordi utviklingen der påvirker oss mer enn de fleste. Den norske stats
inntekter og forholdet mellom våre viktigste nåværende allierte vil bli påvirket av den
politiske utviklingen i fjerne strøk, hvis det finnes tilstrekkelig gass og olje der. I de fleste
tilfelle vil intervensjon også i petroleumsrike områder være unødvendig og uønsket. Angola
viser at intervensjon er unødvendig for å sikre oljeproduksjon og eksport. En omfattende
borgerkrig i 25 år, har ikke hindret oljeindustrien i å gjøre Angola til en stadig viktigere
oljeeksportør. Intervensjon er uønsket fordi internasjonale institusjoner er et bedre
virkemiddel for å hindre sammenbrudd i statsstrukturene slik Angola har opplevd.
Den sterke institusjonalisering av internasjonal samhandling gir småstaten Norge gunstige
rammebetingelser. Norske myndigheter behøver i mindre grad enn før å bekymre seg om
militære trusler, og blir behandlet som en likeverdig partner på det økonomiske området.
Utfordringen for norske myndigheter er å føre en politikk som ivaretar norske interesser
uten å støte fra seg sine viktigste økonomiske og politiske allierte. Videre er utfordringen å
føre en økonomisk politikk hvor man unngår at Norge får en Kuwait-økonomi, med for sterk
innenlands etterspørsel og for store langsiktige statlige forpliktelser.

Geopolitikk

I en tenkt situasjon med stor spenning mellom Russland og Vesten ligger Norge utsatt til.
Derfor er naboskapet med stormakten Russland alltid den største utfordringen for norsk
sikkerhetspolitikk. Dette blir en enda større utfordring hvis NATO-alliansen mellom de
viktigste europeiske landene og USA slår sprekker. Vi antydet at i den geopolitiske
konkurransen ville EU og USA velge forskjellig midler, og at særlig politikken overfor
Kaukasus kunne svekke NATO-alliansen fordi Europa og USA ble uenig om hvilke midler
som best fremmer Vestens interesser i regionen og hvordan forholdet til Russland skal
håndteres. I en slik kryssituasjon ville trolig EUs holdning ligge nærmere norske
myndigheters syn, men verken EU eller USA ville ønske å plassere småstaten Norge i en slik
situasjon. Norsk utenrikspolitikk må ta sikte på å unngå å bli trukket inn i regionale
konflikter på dette felt.

Ovenfor har vi beskrevet hvordan en regional konflikt i et petroleumsrikt område kan få
russiske og amerikanske interesser på kollisjonskurs. Konflikter der verdenspolitikkens store
makter deltar er det en særlig viktig målsetning for norsk utenrikspolitikk å skjerme seg fra.
Særlig konflikter der Russland er involvert bør norske myndigheter holde størst mulig
avstand til. Dette blir en ekstra utfordring hvis norske oljeselskaper er aktive i området,
særlig hvis og når den norske staten er representert på eiersiden. Da kan Norge bli for synlig
tilstede i en konflikt hvor stormaktene er engasjert. Ovenfor skisserte vi et mulig
hendelsesforløp med indre oppløsning i Aserbajdsjan som trekker USA og Russland inn og
fører til en konfrontasjon mellom dem. Det finnes mange land hvor en slik utvikling er
mulig. De uheldige konsekvenser for norsk utenrikspolitikk av et spent forhold mellom USA
og Russland er alene god nok grunn til å forsøke og unngå at slike konflikter får utvikle seg,
slik geoøkonomi-scenariet antar.

I perioden frem til 2020 er utfordringen for norsk utenrikspolitikk i geopolitikk-scenariet å
handtere forholdet mellom de nåværende alliansepartnerne i Europa og USA. Vi regnet med
to muligheter betinget av utfallet av spillet om petroleum i Sentral-Asia og Kaukasus. Hvis
USAs fremstøt for å få kontroll mislykkes regnet vi med rivalisering mellom USA og EU,
mens et vellykket amerikansk fremstøt førte til amerikansk hegemoni. Norsk
utenrikspolitikk må selvsagt ha et best mulig forhold til både EU og USA som mål, og et
godt forhold til begge parter er forenlig med geopolitikk-scenariets forutsetninger. Men når
det er sagt, kan det bli nødvendig å legge hovedvekten på forholdet til den ene part. Hvis
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forholdet USA-EU utvikler seg til rivalisering vil det være naturlig å legge hovedvekten på
EU. EUs syn på hva som er hensiktsmessig virkemidler ligger nærmere det norske synet, og
gjør frem for alt Norge mindre utsatt for å bli dratt inn i konflikter vi ikke har noen interesse
av. Men det er en forutsetning at EU har et beslutningsmaskineri og får evnen til å være en
relevant alliansepartner for Norge. En reell utfordring er at flere EU-land mangler tunge
interesser i Nordområdene. Hvis forholdet USA-EU blir preget av amerikansk hegemoni, vil
NATO forbli krumtappen i vestlig sikkerhet. Uenigheten mellom europeerne og USA om
virkemidler vi sannsynligvis bestå, men den ville kunne håndteres innenfor NATO.
Imidlertid er det usannsynlig at alliansen noensinne vil kunne utvikle seg til en fasttømret
redskap for å hanskes med såkalte bekymringsstater, (tidligere kallet banditt-, slyngel eller
kjeltringsstater). Det er allikevel viktig at norsk utenrikspolitikk er fullstendig på det rene
med at NATO har forandret seg fra Den kalde krigens fasttømrede allianse til mer av en
arena hvor europeisk og nordatlantisk sikkerhetspolitikk blir drøftet og utformet.

Det bildet vi har tegnet av utfordringene for norsk sikkerhetspolitikk er broket og fullt av
motsetninger. Den kalde krigens ene, klare og høye trussel er avløst av mange, uklare trusler
med lavere grad av intensitet. Nettopp derfor må norsk diplomati ha oppmerksomheten
rettet mot flere områder enn tidligere. Man må være beredt til samtidig å svare på et bredere
spekter av utfordringer enn tidligere, fra lavintensitetskonflikter i Sentral-Asia til
stormaktskriser mellom USA og Russland eller Kina. Svaret på de forskjellige utfordringer
vil ikke være ferdig programmert innen NATO slik som under Den kalde krigen, men vil
måtte improviseres ad-hoc. I sum:

Norsk diplomati må følge oppmerksomt med i flere regioner parallelt enn tidligere,
uten å bli så lite fokusert at Norges begrensede ressurser spres for vidt. Finnes det
petroleum eller russiske interesser med i spillet, må utviklingen følges ekstra nøye
fordi da er faren for problemer for norske interesser særlig til stede
Norske myndigheter må sørge for at man har tilstrekkelig politisk manøvreringsrom
og et fleksibelt forsvar med evne til å møte ulike typer og grader av trusler.

Siden utviklingen er blitt mer uforutsigbar enn tidligere er det viktig å ha et bredt register av
handlingsalternativ å spille på. Man må ikke glemme at Den kalde krigens slutt betød at
Norges sikkerhet ble bedre. En konsekvens er at det norske myndigheter seiv har større evne
til å påvirke norsk sikkerhet. Det betyr at egne kapabiliteter kan ha avgjørende betydning for
norsk sikkerhet. I denne forbindelse understrekes betydningen av et godt utbygget og
målrettet diplomati og en god samordning av arbeidet mellom militære myndigheter på
hjemmeplanet.
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Del VIII Transport av olje og gass

Innledning
Den geopolitiske dimensjon

Transport av olje og gass til lands foregår nesten utelukkende i rørledninger, mens
sjøtransporten foregår både ved rørledninger og med skip. Generelt sett er det flere motiver
av så vel økonomisk som sikkerhetspolitisk og strategisk art som er bestemmende for valg av
traséer og ruter for energitransporten. Dette har sammenheng med sikkerheten langs
transportrutene, inntekter for transittlandene, evnen til å kontrollere tilgangen på energi,
forsyningssikkerhet og dermed innflytelse på den økonomiske, sikkerhetspolitiske og
strategiske situasjonen i både produksjons-, transitt- og konsumentlandene. Transport til sjøs
medfører at sikring av havner, streder og havområder hvor transporten foregår er viktig,
som en konsekvens av energiens strategiske betydning for de enkelte land. Den strategiske
betydning av transittland og havområder hvor energitransport foregår vil således endres i
forhold til både naboer, de dominerende sjømakter i regionene, leverandører og
konsumenter.

Enkelte produksjonsland har ikke direkte tilgang til markedene og verdenshavene uten å
måtte transportere energien over andre lands territorium. Dette medfører at de ikke er
garantert fri adgang til eksporthavnene og dermed til verdensmarkedet. De nye uavhengige
statene i Kaukasus og Sentral-Asia er et eksempel på dette. Aserbajdsjan, Turkmenistan,
Kasakhstan og Usbekistan er de eneste av de store olje- og gassproduserende statene i
verden som ikke har direkte tilgang til verdenshavene og dermed til verdensmarkedet.
Dersom de vil seige sin olje og gass på verdensmarkedet er de, enten de vil eller ikke,
avhengig av naboland, som de delvis lever i historisk fiendskap med.

Transportlinjene til lands
Oljetransport generelt

Transporten av olje fra produsent til kunde foregår primært med tankskip, men relativt store
mengder olje transporteres i rørledninger til lands, eksempelvis fra Russland og Sentral-Asia
direkte til konsumenter i Sentral- og Vest-Europa, samt til eksporthavner i Svartehavet og
Østersjøen. Grunnet transportmetodene og transportkostnadene er det praktisk talt ingen
grenser for hvordan oljen kan omsettes.
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Figur 8.1. Transportkostnader

Kilde: Asian Gas Study, lEA 1996

Transportkostnadene med tankskip er lave i forhold til rørtransport. Fra Sullum Voe på
Shetland til USAs østkyst eller fra Gulfen til Japan er henholdsvis $1.07 og $1.40 pr fat13?.
Fraktutgiftene for raffinerte produkter er litt lavere. Under normale internasjonale forhold vil
markedet sørge for tilstrekkelige og sikre forsyninger, men i en spent internasjonal politisk
situasjon kan forsyningssikkerheten bli skadelidende ved at produksjon og transport blir
forstyrret med den følge at tilgjengelig volum blir redusert. Konsekvensene av dette vil bli at
prisnivået økes og at den nasjonale sikkerheten til kundene svekkes, grunnet mangel på
energi. I dette ligger et potensiale for konflikt mellom aktørene.

Oljen har et globalt marked i motsetning til gassmarkedet som er regionalt. Dette har
sammenheng med at ca 75% av gassen fraktes frem til forbrukerne gjennom rør, mens ca
25% transporteres i form av flytende naturgass (LNG138) med spesialskip. I 1999 ble 360.51
milliarder m 3 naturgass transportert til forbrukerne via rørledninger, mens 124.2 milliarder
m 3 våtgass ble transportert med skip. De store markedene for rørrransportert gass er Europa
og Nord-Amerika. 74% av den flytende naturgassen importeres av Japan, Sør-Korea og
Taiwan. Denne situasjonen fører til en sterk regionalisering av gassmarkedet som vist på
figur 8.2.

137 Basert på data fra Fearnleys AS per 7. mars 2000.
138 LNG, eller nedkjølt naturgass (Liquefied Natural Gas), er flytende metangass, som er omdannet til

flytende form ved nedkjøling og/eller trykkøkning og nedkjøling til minus 163 grader. Transporteres
om bord i spesialskip, LNG-tankere. Ett tonn LNG tilsvarer om lag 1400 kubikkmeter naturgass i
gassform. Volummessig er forholdet mellom gass i gassform og LNG som 1:625.
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Figur 8.2. Major trade movements of gas

: BP Amoco Statistical Review of World Energy June 2000Kilde

Den geografisk distribusjon av olje
Oljens rolle og betydning som energikilde har medført at den er en vital faktor for
økonomisk utvikling og sikkerhet. Konsentrasjon av oljekildene til noen få områder har
bidratt til at:

Tabell 8.1 - Påviste reserver av olje.

Kilde: BP AMOCO Statistical Review of World Energy, June 2000.

139 Forholdet mellom reserver/produksjon (R/P ratio) indikerer antall år produksjonen kan fortsette basert
på reserver ved årets slutt dividert på produksjonen dette året.

Område Påviste reserver i tusen
millioner tonn

Del i % av
totalen

R/P forholdet139

Nord Amerika 8.4 6.2% 13.8 år

Sør- og Sentral-Amerika 12.9 8.6% 37.7 år

Europa 2.7 2.0% 8.3 år

Russland 6.7 4.7% 21.8 år

Tidligere Sovjetrepublikker 2.6 1.7% 10-69.5 år

Midtøsten 91.5 65.4% 87.0 år

Afrika 10.0 7.2% 28.2 år

Asia-Stillehavsområdet 5.9 4.3% 16.3 år

Totalt 143.4 100.0% 41.0 år

OPEC 109.1 77.6% 77. 4 år
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Kontroll og sikring av produksjonsområdene og transportlinjene er en viktig oppgave for å
sikre en stabil tilførsel. De påviste reservene av olje er fordelt som angitt i tabell 8.1. Denne
fordelingen av olje innebærer at mesteparten transporteres til sjøs fra produsent til forbruker.
Imidlertid må ca. 10% av den globale oljeproduksjonen transporteres over store avstander i
rør og frem til markedet eller utskipningshavnene.

Oljetransport til lands
Oljetransport til lands er omgitt av betydelige strategiske, politiske og økonomiske
interesser. Rørtransport er den viktigste transportmetode til lands og således den faktor som
dominerer spillet rundt valg av traséer. Transittlandene har strategiske, politiske og
økonomiske interesser knyttet til transportsystemet. Største delen av den landbaserte
transporten foregår eller vil foregå fra Sentral-Asia, Russland og Kaukasus. Produksjon og
leveranser fra dette område er og vil bli av en størrelsesorden som har en betydelig interesse
i global sammenheng.

Figur 8.3 "Den strategiske energi-ellipsen

Kilde: Europa-programmet
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Oljen fra Azerbaijan, Kasakhstan, Turkmenistan, Usbekistan og andre tidligere
Sovjetrepublikker må transporteres frem til forbrukerne eller utskipningshavnene over andre
lands territorium. Transporten skjer enten med rørledninger eller ved hjelp av jernbane. Det
foregår et utstrakt spill rundt valg av rørtraséer fra Sentral-Asia og Det Kaspiske området.
De dominerende aktørene er Russland og USA. Utenforstående stormakter, særlig USA, har
både geostrategiske, geopolitiske og geoøkonomiske interesser knyttet til utviklingen i
Kaukasus og Sentral-Asia. Disse omfatter prosjekter som tar sikte på å 14°:

Styrke uavhengigheten og suvereniteten til de nye uavhengige statene og deres
utvikling av demokrati og markedsøkonomi
Fremme regionalt samarbeide og konfliktløsing
Utvikle olje og gassindustrien som grunnlag for økonomisk utvikling av regionen
Øke spredningen av verdens energikilder slik at sårbarheten ved avbrudd i
forsyningene minimaliseres
Bygge rørledninger som sikrer uhindret transport av olje og gass fra regionen
Støtte amerikanske økonomiske interesser i regionen
Presse Iran til å avholde seg fra utvikling av masseødeleggelsesvåpen, støtte til
terrorister og undergraving av fredsprosessen i Midtøsten, samt forhindre at De
Kaspiske statene og viktige avtakere av energi og involverte oljeselskap blir gisler i et
iransk spill
Styrke regionens band til vesten
Stabilisere regionen ved bygging av bilateralt så vel som multilateralt samarbeide.
Styrke Tyrkias sikkerhet og rolle i regionen

Dette er interesser som i stor grad også støttes av europeiske makter, ikke minst den
regionale stormakt Tyrkia. Iran har også indikert interesse for en buffer mot russiske
ambisjoner i Kaukasus og Det Kaspiske hav og har derfor støttet den vestlig tilnærmingen141
som er på gang mellom statene i det sørlige Kaukasus og Sentral-Asia. Valg av traséer for
transport av energi vil kunne støtte opp under flere av disse interessene og medføre
innflytelse i områder av betydning for den geopolitisk utvikling i forhold til Russland.
Bygging av nye transportruter er således et av mange elementer i den geopolitiske
konkurransen om dominans og tilhørighet i forhold til landene i området. En annen faktor
som aktivt nyttes for å påvirke valg av traséer er den manglende enighet om grensene142 i
Det Kaspiske hav. Russland, Kasakhstan, Turkmenistan, Iran og Azerbajan er ikke enig om

140 a. Stuart Eizenstat, Undersecretary for Economic, Business and Agricultural Affairs, Testimoney before
U.S. Senate, 27 okt 1997.
b. Jan Kalicki, Commerce Department Counselor and Administration Ombudsman for Energy and
Commercial Cooperation with the New Independant States of the Former Soviet Union, Testimoney
before U.S. Senate 25 februar 1998.

141 STRATFOR.COM, Global Intelligence Update, 18 February 2000, Iran May Challenge Russia's Caspian
Hegemony. Iran May Challenge Russia's Caspian Hegemony. Iran's deputy foreign minister publicly
stated Feb. 17 that Iran preferred "multi-polar peace" in the Caspian region, which "should envisage
cooperation with the West and East." The statement comes at a time when Russia is expanding its
influence into the former republics of the Soviet Union. It indicates that Iran opposes future Russian
advances and does not view the rest of the region as part of the Russian Federation. As Iran tries to
break its international isolation, it may move closer to the West in order to counterbalance Russian
influence in the Caspian region.

142 a. lu. Merzliakov, Ambassador at Large, Head of Working Group on the Caspian Sea of thr Russian
Ministry of Foreign Affaira, Legal Status of the Caspian, 1999.
b.Brice M Clagett, Ownership of Seabed and Subsoil Resources in the Caspian Sea Under the Rules of
International Law, Caspian Crossroad Magazine, Vol. 1, Issue No. 3, Fall 1995.
c. Bernard H. Oxman, Caspian Sea or Lake:What difference Does It Make?, Caspian Crossroad
Magazine, Vol. 1, Issue N0.4, Winter 1996.
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grenselinjene og forvaltning av ressursene. Denne uenigheten brukes aktivt fra russisk side143
til å forhindre at rørledninger blir lagt i Det Kaspiske hav. En annen faktor i forsøket på å
påvirke, forhindre eller redusere aktiviteten i Det Kaspiske hav er kaviarproduksjonen.
Utviklingen av olje og gassforekomstene i Det Kaspiske hav kan bli en trussel mot
kaviarproduksjonen dersom det ikke tas hensyn til miljøet i tilstrekkelig grad. 80-90% av
verdens fineste kaviar har sin opprinnelse i Det Kaspiske hav. Kaviaren som produseres av
rognen fra stør er meget verdifull144 og representerer meget store eksportinntekter.

Figur 8.4 De generelle transportveiene i Kaukasus

Kilde: Europa-programmet

Både eksportør og kunde har interesse av en høy forsyningssikkerhet gjennom politisk
stabilitet i transittlandene og langs alternative transportruter. Grunnet den ustabile politisk
situasjonen i Russland og Kaukasus, og kryssende geopolitiske interesser i Sentral-Asia og
Kaukasus er det stor interesse for alternative transportruter. USA er eksempelvis lite
interessert i transportruter som gir Russland en dominerende rolle i energitransporten fra

143 Timothy L. Thomas & John Shull, Russian National Interests and the Caspian Sea, Perceptions,
December 1999 - February 2000.

144 http://www.wwf-uk.org/news/sturgeon.htm. Up to 90 per cent of the worlds sturgeon catch and
caviar comes from only three species in the Caspian Sea - beluga or giant sturgeon, Russian sturgeon and
stellate sturgeon. But while fishing effort has increased, official catch has plummeted. Between 1984 and
1994 the official sturgeon catch in the Caspian Sea dropped by 75 per cent.
While Russia and Iran are the main exporters of caviar, the European Union, Japan, USA and
Switzerland are the biggest markets. The UK is the third largest consumer in the EU, consuming around
30 tonnes of caviar a year. Christmas is the peak season for this luxury food delicacy. The disintegration
of the USSR has been largely responsible for the lawless and chaotic state of the caviar trade today,
especially in the northern Caspian where former quotas and management techniques have evaporated.
At least 50 per cent of sturgeon catch is believed to be illegal - as much as 90 per cent according to some
local sources.
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dette området. Videre søker USA å hindre at Iran for noen rolle i energileveransene fra
Sentral-Asia og Kaukasus.

De tidligere sovjetrepublikker er interessert i å redusere sin avhengighet av Russland og å
motvirke russisk innflytelse. Deres mål er å styrke sin suverenitet og uavhengighet i forhold
til Russland ved å unngå energitransport over russisk eller russiskdominert territorium.
Tyrkiske interesser er relatert til innflytelse i Kaukasus og Sentral-Asia, egne energibehov,
inntekter fra transitt av energi over tyrkisk territorium, samt utviklingen av
petroleumsbasert industri som raffinerier. Den interne stabiliteten i de enkelte stater i
Kaukasus og Sentral-Asia og forholdet mellom dem og omgivelsene er til dels meget sårbar.
Rivaliseringen mellom ytre aktører og lokale aktører medfører at usikkerhet og
uforutsigbarhet om utviklingen i området. Konfliktpotensialet i området er derfor stort.

De eksisterende oljerørledninger fra området145 rundt Det Kaspiske hav har en begrenset
kapasitet på ca. 500.000 fat/dag. Amerikanske myndigheter146 antar at regionen vil være i
stand til å produsere 3.500.000 fat/dag innen 2010 og 5.000.000 fat/dag innen 2020. For å øke
transportkapasiteten bygger Russland en ny rørledning fra Tengiz i Kasakhstan til
Novorossiysk ved Svartehavet. Denne transportlinjen, som antas ferdigstilt i 2001, vil få en
maksimum transportkapasitet på 1.340.000 fat/dag. I dag kan Kasakhstan transportere olje
gjennom rørledningen fra Atyaru til transportknutepunktet Samara i Russland. Kapasiteten i
denne rørledningen er 300 000 fat/dag. Dette er i øyeblikket147 den eneste transportruten fra
Kasakhstan til Europa. Russland har således mulighet for å kontrollere oljeeksporten fra
Kasakhstan.

Azerbaijan kan transportere sin olje fra Baku til Supsa gjennom Georgia. Det andre
alternativet fra Baku er gjennom Chechnya til Novorossiysk. Begge rørledningene har en
kapasitet på 100.000 fat/dag, men denne kan økes til henholdsvis 210 000 fat/dag og 300 000
fat/dag. De fleste transportsystemene kan øke kapasiteten, men til en høy pris. Utvidelse av
transportsystemet mellom Baku og Novorossiysk vil medføre store kostnader fordi det er
nødvendig å omgå Chechnya. Grunnet konflikten i Chechnya har russerene vært nødt til å
transportere oljen rundt Chechnya med jernbane. Et annet forhold er at disse rørledningene
terminerer i Svartehavet, langt fra det primære markedet i Vest-Europa. En total kapasitet på
mer enn 2.000.000 fat/dag vil medføre en uakseptabel trafikk med tankskip i Svartehavet og
gjennom Bosporus, et strede som allerede er meget tett trafikkert.

Det arbeides med flere alternativer for å møte de fremtidige transportbehovene for olje.
Alternativene er:

Fra Baku via Tiblisi til Ceyhan i Tyrkia/Middelhavet med en kapasitet på 1.000.000 fat/dag.
Dette alternative er kostnadsberegnet til $ 2.2 mrd - $3.7 mrd. Prosjektet skal ferdigstilles i
2004-2005. USA og Tyrkia støtter prosjektet, men oljeselskapene er tilbakeholdende grunnet
kostnadene.

Å skipe oljen med tankskip over Svartehavet til Burgas i Bulgaria for rørtransport:
Gjennom Makedonia til Vlore i Albania. Kapasiteten i rørledningen Burgas - Vlore er
planlagt til 750 000 fat/dag, men med mulighet til å øke kapasiteten til 1 000 000 fat/dag.

145 The Geopolitics of Caspian Oil, 26 January 2000
http://www.stratfor.com/CIS/specialreports/special2o.htm, Analysis of Various Pipeline Propolsals,
http://www.stratfor.com/CIS/commentary/c0001260142.htm, Caspian Sea Region Tables and Maps,
juni 2000. http://www.eia.doe.gov/cabs/caspgrph.html.

146 U.S. Department of Energy.
147 September 2000.
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Dette alternativet vil bidra til at trafikken gjennom de tyrkiske stredene blir redusert.
Prosjektet er støttet av USA og Russland. Russlands motiv er at Tyrkia blir holdt utenfor.
Gjennom Bulgaria fra Burgas til Alexandroupolis i Hellas. Kapasiteten er planlagt til 600 000-
800 000 fat/dag. Dette er også et prosjekt som tar sikte på å redusere trafikken gjennom de
tyrkiske stredene de tyrkiske stredene. Initiell avtale undertegnet av Bulgaria, Hellas og
Russland i 1997. Prosjektet er foreslått av Russland.

Det foreligger også to andre opsjoner. Den ene er å transportere olje med rør fra Constanza i
Romania til Trieste i Italia. Kapasiteten er planlagt til 600 000 fat/dag. Bygging er ikke
påbegynt. Den fjerde opsjonen for å avlaste trafikken gjennom de tyrkiske stredene er en
rørledning som er planlagt ferdigstilt i 2001. Denne rørledningen skal gå fra Odessa i
Ukraina og kobles til den store transportruten Druzhba i Brody. Kapasiteten er planlagt til
180 000 fat/dag, men med en mulig økning til 600 000- 800 000 fat/dag.

En annen opsjon som vil unngå Svartehavet er å pumpe Kaspisk olje gjennom Iran fra Neka
hvor det finnes en oljeterminal som har en kapasitet på 300 000 fat/dag, uten
tilleggskostnader. Transport til Neka må foregå med tankskip eller rørledninger. Iran vil i
tilfelle bygge en rørledning til raffineriene i Rey/Tehran. Det planlagte kapasitet148 for denne
rørledningen er angitt til 170 00 fat/dag med mulighet for å øke kapasiteten til 370 000
fat/dag. Dette er den såkalte "Iran Oil Swap Pipeline". I dette tilfellet vil olje fra Azerbaijan,
Kazakstan og Uzbekistan kunne transporteres til det iranske nettverk av raffinerier. Denne
oljen kan da byttes mot iransk olje som eksporteres fra de iranske oljefeltene ved Gulfen.
Dersom denne opsjonen skulle materialisert vil den redusere transporten til Svartehavet og
Middelhavet. Et forhold som motarbeides av bla USA. Sett fra vestlig side vil denne opsjon
medføre lavere transport- og forsyningssikkerhet enn de andre opsjonene grunnet de
politiske forholdene i Iran.

Aktyubinsk, Kasakhstan - Xinjiang, Kina hvor det planlegges bygget en rørledning med en
kapasitet på 400 000 fat/dag - 800 000 fat/dag. Fremdriften av dette prosjektet har vært
forsinket grunnet forsyningssituasjonen i Kazakhstan149 . Denne rørledning må sees i
sammenheng med sjøtransport av olje fra Gulfen til Kina. En transport som ikke kan sikres i
tilfelle konflikt med Kina hvor USA og andre stater langs transportlinjene til sjøs er involvert.

Amerikanske myndigheter foretrekker transportsystemet Baku - Ceyhan sett i sammenheng
med alternativene Baku - Supsa, Burgas - Vlore og Burgas - Alexandroupolis. Dette vil
imidlertid føre til at de strategiske interessene for Balkan øker. Til tross for at Baku - Ceyhan
prosjektet er meget kostnadskrevende og sikkerhetsmessig et risikabelt prosjekt vil en oppnå
en rekke geopolitiske mål ved realisering av dette alternativ. For det første vil Georgia kunne
belønnes for sin vestlige holdning og det etableres en varig berettigelse for USAs og Tyrkias
interesser i forhold til Georgias uavhengighet. For det andre vil det resursfattige Tyrkia få
tilgang til energi og bidra til utvikling av Tyrkias raffineringskapasitet. Ulempene til disse
alternativene er knyttet til Kaukasus og Balkan, to regioner som er høyst ustabile.

Baku - Supsa og Burgas - Vlore rørledningene har ikke kapasitet til å transportere 3.500.000
fat/dag - 5.000.000 fat/dag, som er den antatte mengde som regionen vil produsere.

148 U. S. Loses Influence Over Caspian Basin Oil
http://www.stratfor.com/CIS/specialreports/special27.htm

149 U. S. Information Administration, Caspian Tables, Maps, June 2000,
http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/caspgrph.html.
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Dette medfører at USA kan berolige Moskva og Teheran ved at andre alternativer for
transportruter fra Det Kaspiske området må benyttes. USA ønsker å ha innflytelse på
utviklingen av oljeproduksjonen i Det Kaspiske området, skaffe en åpning til Iran, sikre
Tyrkia og Georgia, samtidig som forholdet til Russland ikke blir ødelagt. USAs problem er at
ingen av de tre målene kan oppnås gjennom en enkel rørledning.

Figur 8.5 a: Alternative transportlinjer for olje i Kaukasus og Svartehavet

Kilde: Black Sea Energy Survey, lEA 2000
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Figur 8.5. b: Alternativ transportflyt av olje og kapasitet

Kilde: Black Sea Energy Survey, lEA 2000

Utfallet av spillet rundt transporten av olje fra Det Kaspiske område og Sentral-Asia er
usikkert. Imidlertid, så lenge som Russland deltar på det internasjonale energimarkedet vil
landet fortsette å utvikle sine egne petroleumsressurser. Seiv uten utenlandsk kapital vil
Russland kunne klare dette, som synliggjort ved Russlands bygging av rørledning mellom
Tengiz, Kasakhstan og Novorossiysk. I tillegg vil Russland utvide kapasiteten mellom Baku
og Novorossiysk og bygge en forlengelse utenom Chechnya. Disse prosjektene vil øke
Russlands kapasitet til å eksportere olje fra Azerbaijan og Sentral-Asia fra 400.000 fat/dag til
2.240.000 fat/dag. Mesteparten av denne kapasiteten vil bli tilgjengelig i løpet av 2001. Dette
volumet vil føre til at sentralasiatiske initiativer for å bygge ytterligere transportsystemer vil
være unødvendige. Imidlertid, dersom Russland skulle hindre transport via russisk
territorium kan bygging av alternative rørledninger bli aktualisert.

All oljen levert gjennom det russiske rørsystemet fra Sentral-Asia og Kaukasus vil ende opp i
Svartehavet. Dette vil i tilfelle medføre en tankskipstrafikk gjennom Bosporus som, blant
annet fra tyrkisk side, er ansett som uakseptabel av miljøhensyn og i forhold til
trafikksikkerheten. Tyrkia har med henvisning til Montreau-avtalen150 truet med å øke
transittavgiftene radikalt for å unngå mer trafikk gjennom Bosporus og Dardanellene.
Dermed er det et behov for en tilknytning til Middelhavet gjennom et rørtransportsystem.
Den planlagte rørledningen fra Burgas til Vlore vil i denne sammenheng bli en viktig
transportrute, men dens kapasitet på 750.000 fat/dag vil ikke bli tilstrekkelig.

iso The Montreaux Convention av 20. juli 1936 regulerer trafikken gjennom de tyrkiske stredene mellom
Svartehavet og Egeerhavet.
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Fra et økonomisk synspunkt vil det være behov for å få til arrangementer mellom
Azerbaijan, Turkmenistan og Iran for eksport av olje. Azerbaijan har antydet at eksport via
Iran kan bli aktuelt. En slik opsjon er ikke av interesse for USA, men kan forhindres dersom
USA er villig til å støtte finansieringen av rørledningen Baku - Tiblisi - Seyhan. Foreløpig har
USA vist en nølende interesse for å subsidiere denne traseen.

Ruten gjennom Iran er mer stabil og mindre kostbar enn andre alternativer, men med klare
ulemper sett fra USAs synspunkt. Først og fremst vil denne ruten omgå Tyrkia som er USAs
viktigste allierte i regionen. Dette vil svekke Tyrkias innflytelse i Kaukasus og Sentral-Asia.
Et annet forhold er at amerikanske investeringer i Iran er sperret grunnet USAs sanksjoner.
Den iranske opsjonen behøver nødvendigvis å ikke å motarbeide amerikanske interesser.
Ved at USA deltar i et samarbeide mellom Azerbaijan og Iran kan det muliggjør en åpning
for å etablere diplomatiske forbindelser med Teheran. Den iranske utenriksminister uttalte
24. januar 2000 at "Iran er rede til å forhandle" med USA om gjenopptakelse av forbindelsene
"på basis av felles interesser og likeverd". Dersom normale forhold ble opprettet mellom
USA og Iran kan interessene for å bygge ut det iranske transportalternativet bli en realitet på
bekostning av rørledningen gjennom Tyrkia. Et uheldig resultat vil bli at den strategiske
viktigheten av Gulfen vil øke. En slik løsning vil medføre noen fordeler for USA idet
forholdet til Iran kunne føre til normalisering. Georgia ville få moderate transittinntekter,
mens Azerbijan ville få tilgang til tre separate transportruter. For Turkmenistan ville det føre
til at landet får tilgang til en ikke-russisk transportrute. Bulgaria, Makedonia og Albania vil
få en betydelig inntekt fra rørledningen over Balkan. Imidlertid, vil det føre til at Tyrkia blir
satt utenfor. Dette kan føre til et press fra Tyrkia om å få åpnet opp for eksport fra Irak
gjennom rørledningen Daurah - Baiji - Dortyol, som ble stengt i forbindelse med Gulf-krigen.

Sikkerheten i Kaukasus og Norge

Konkurransen mellom alternative transportruter for olje fra Det Kaspiske området og
Sentral-Asia har mange motiver. De tidligere sovjetrepublikker har et ønske om å frigjøre seg
fra russiske transportalternativer for å øke sin uavhengighet i forhold til Russland. I sum er
det de strategiske energiinteressene og geopolitisk innflytelse som er dominerende. Flere
alternativer for transport ut av området vil medføre en spredning av risiko og øking av
forsyningssikkerheten. Sett fra konsumentenes og produsentenes side er dette høyst
ønskelig. Dette er et forhold som også vil ha stor betydning for den geoøkonomiske stabilitet
og utvikling.

Det nye store geopolitiske spillet i Kaukasus og Sentral-Asia om innflytelse, utvinning og
eksport av olje er komplisert med mange aktører med forskjellig agenda. De sentrale og
dominerende aktørene; Russland, Tyrkia og USA er støttet av sine allierte i større eller
mindre grad. Norges interesser i dette spillet er av så vel økonomisk som sikkerhetspolitisk
karakter. En økt spenning eller konflikter i område vil umiddelbart få konsekvenser for
energiprisene og dermed også Norges økonomi. På det sikkerhetspolitiske område kan
konflikter i dette område få konsekvenser for vår sikkerhet151 grunnet vår status som den
tredje største nettoeksportør av olje i verden152 og NATO-medlem. Norske oljeselskaper er
dessuten engasjert i området og kan således bli utsatt for trusler som sabotasje, terror og
ødeleggelser i forbindelse med sikkerhetspolitiske kriser. Det kan ikke utelukkes at Norge
militært sett kan bli direkte engasjert i området som en del av en NATO-operasjon hvis

151 Bjørnar Kibsgaard et al Prosjektrapport om "Strategi - Sikkerhetspolitikk og energiproduksjon", Del VI
og VII.

152 Norge er nå den tredje største nettoeksportør etter Saudi-Arabia og Russland med en nettoeksport på 2.9
millioner fat/dag. Til og med 1998 var Norge den nest største nettoeksportør etter Saudi-Arabia.
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hensikt er å stabilisere situasjonen i et urolige hjørne i Europas periferi. I dette ligger det
både utenriks- og sikkerhetspolitiske utfordringer for Norge. Ivaretakelse av Norges
nasjonale interesser i dette område vil stille store krav til diplomatiske evne i forhold til våre
allierte og andre aktører som kan bli berørt grunnet en internasjonal krise i området.

Gasstransport generelt
Gassmarkedet er unikt i den forstand at markedet må sikres og langsiktige kontrakter må

være på plass før utvikling av feitene og produksjon kan påbegynnes. Dette har sin årsak i de
store investeringene som må gjennomføres for å kunne frakte gassen over store avstander
frem til kundelandene. 74% av gassen som eksporteres transporteres i rørledninger, mens
resten 26% transporteres med skip i form av LNG eller LPG153 . Til forskjell fra olje
transporteres mesteparten av naturgassen i rørledninger med stor kapasitet helt frem til
distribusjonssystemet, som består av et nettverket med rørledninger, tilkoblet forbrukerne.
Konstruksjon og legging av rørledninger er kun økonomisk dersom transportsystemet kan
kobles til et lokalt nett til forbrukerne og at en er garantert et marked av en betydelig
størrelse. Markedet for naturgass er således av regional natur. Problemene med transport av
naturgass har vært den største barrieren mot økt forbruk.

Den geografisk distribusjon av gass
Forbruket av naturgass er i hurtig vekst. I løpet av de siste 10 år (1989-1999)154 har forbruket
av gass økt fra 1931.2 milliarder m 3 til 2292.6 milliarder m 3. Denne økingen på 19% er langt
høyere enn for olje, som har steget med 12% i samme tidsrom. I løpet av 1998-1999 har olje
og gasskonsumet i verden økt med henholdsvis 1.6% og 2.4%. Gassens rolle og betydning
som energikilde har medført at den er en vital faktor for økonomisk utvikling og sikkerhet.
Konsentrasjon av de store gasskildene til noen få områder har bidratt til at kontroll og
sikring av produksjonsområdene og transportlinjene er en viktig oppgave for å sikre en
stabil tilførsel. De påviste reservene av gass er fordelt som angitt i tabell 8.2.

Tabell 8.2 - Påviste reserver av gass.

Kilde: BP AMOCO Statistical Review of World Energy, June 2000.

i» BP AMOCO Statistical Review of World Energy 2000.
154 BP-AMOCO Statistical Review of World Energy, June 2000.
iss Forholdet mellom reserver/produksjon (R/P ratio) indikerer antall år produksjonen kan fortsette basert

på reserver ved årets slutt dividert på produksjonen dette året.

Område Påviste reserver av
gass i milliarder m3

Del i % av totalen R/P forholdet155

Nord-Amerika 7310 5.0% 10.0 år

Sør & Sentral-Amerika 6310 4.3% 66.2 år

Europa 5150 3.5% 17.6 år

Russland 48140 32.9% 82.7 år

Tidligere
Sovjetrepublikker

8560 5.9% 51.1-63.2 år

Midtøsten 49520 33.8% Over 100 år

Afrika 11160 7.7% 98.2 år

Asia - Stillehavsområdet 10280 7.0% 40.4 år

Totalt 146430 100% 61.9 år
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Det fremgår av tabell 8.2 at de store reserverte finnes i Russland, Sentral-Asia, Midtøsten og
Afrika. Russland og Iran har de største reservene med henholdsvis 48.14 billioner m 3 og 23.0
billioner m 3. R/P ratio for disse to landene er 82.7 år for Russland og over 100 år for Iran. Det
finnes også betydelige gassreserver i området rundt Det Kaspiske hav og Sentral-Asia.
Leveransene fra disse områdene skjer via rørledninger som i dag krysser russisk og andre
lands territorium, på vei til markedene. Eksempelvis er Ukraina er en stor avtager av
turkmensk gass. Det russiske gasselskapet Gazprom har til tider begrenset adgangen til sine
transportsystemer. Dette har aktualisert byggingen av en gassrørledning156 fra Turkmenistan
over Det Kaspiske hav og gjennom Azerbajan, Georgia og til Tyrkia, den såkalte "Trans-
Caspian Sea gas line". Det primære markedet er Tyrkia hvor konsumet har økt med 300% i
perioden 1989-1999, til 10.8 milliarder m 3 gass. Markedet er i sterk vekst. Forbruket fra 1998
til 1999 økte med 21.8%. Tyrkia har allerede inngått kontrakt for levering av gass fra
Turkmenistan. Leveransene skal påbegynnes i 2002 med 5 milliarder m 3 og vil øke til 10
milliarder m 3 innen 2006. Denne rørledningen vil kunne sammenknyttes med rørledningen
over Balkan.

Gassforekomstene er ujevnt fordelt, sett i forhold til markedene, men ikke i samme grad som
forekomstene av olje. Grunnet gassens rolle som energikilde vil land med stor
importavhengighet ha betydelige interesser knyttet til forsyningssikkerheten.
Forsyningssikkerheten har en spesiell dimensjon i områder hvor rørtransportsystemet går
gjennom flere land eller over store avstander til sjøs før det kommer frem til forbrukerne.
Gassforsyningen av Europa er et eksempel på dette. De eksterne leverandørene til Europa er
Algeri, Norge og Russland. Et annet eksempel er Japan, Sør-Korea og Taiwan som forsynes
sjøveien med flytende naturgass (LNG), i hovedsak fra Gulfen, Indonesia og Malaysia.

På det nordamerikanske kontinent er rørtransportsystemet for naturgass i Canada og Mexico
knyttet til det amerikanske transportsystemet og således til de store markedene i USA. De
politiske forholdene i dette område er stabile. Det er derfor bare naturkatastrofer og ulykker
som kan forstyrre leveransene.

I Europa er situasjonen noe annerledes grunnet politisk ustabilitet i enkelte
produksjonsområder og langs transportlinjene. Gassforbruket i Europa er omfattende. Vest-
Europa har behov for å importere store mengder gass. Nederland er den største
gassprodusenten og netto eksportøren på kontinentet. Vest-Europa har et begrenset antall
eksterne gassleverandører; Algerie, Norge og Russland. Dette forhold medfører at
mottakerlandene ikke har anledning til å fordele risikoen på mange leverandører og fra
forskjellige områder for å øke fleksibiliteten og minske avhengigheten av enkeltland. Et
viktig mål for konsumentene er å sørge for størst mulig forsyningssikkerhet ved å
maksimere leveransene fra områder som anses som politisk stabile. Derfor er det en rekke
land som er interessert i å sikre leveranser fra Norge. Kapasiteten i rørtransportsystemet fra
Norge til Europa er ca. 80 milliarder m 3 gass, mens det fra henholdsvis Russland og Algerie
til Europa er ca.125.0 milliarder m 3 og ca. 48 milliarder m3 gass.

156 Bhamy Shenoy et. al., Analysis suggests economic viability of trans-Caspian Sea gas line, Oil & Gas
Journal, Nov 15 1999.
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Figur 8.6 Gasstransport i Kaukasus og Svartehavsområdet

Kilde: Black Sea Energy Survey, lEA 2000

Konsekvenser for Norge ved avbrudd av gassleveransene.

Kriser i vårt og andre produksjonsområder og langs transportlinjene for gass vil kunne få
betydelige konsekvenser for norske nasjonale interesser, både av økonomisk og
sikkerhetsmessig natur, til en viss grad på samme måte som for olje. Både NATO og
mottakerlandene er avhengig av sikre forsyninger av energi fra Norge. Avbrudd på
leveranser fra Russland og Algerie grunnet internasjonale kriser kan ikke lett kompenseres.
Det har sin årsak i begrenset kapasitet i transportsystemet og evnen til å øke produksjonen.
På lengre sikt kan kapasiteten økes ved å utvikle nye felt samt øke transportkapasiteten.
Under slike forhold vil derfor leveransene fra norsk område øke i verdi. Den direkte

konsekvens for Norge som strategisk energileverandør til Europa er at det settes større krav
fra mottakerne av norsk gass om sikring av transportlinjene og produksjonsområdene. Dette
innebærer at Norge må ha ressurser som kan settes inn i sikring og forsvar av
infrastrukturen knyttet til petroleumsvirksomheten. Sikring og forsvar av transportsystemet
til sjøs i fred, krise og krig mot terrorangrep, sabotasje og militære anslag vil således bli en
viktig oppgave for Forsvaret og Politiet. Avbrudd i forsyningene i en internasjonal krise kan
få alvorlige konsekvenser for mottakerlandenes økonomi og sikkerhet. I dette ligger et motiv
for å delta i beskyttelsen av produksjon og transport. Støtte fra NATO og på bilateral basis
fra mottakerlandene er nødvendig for å heve terskelen mot angrep og anslag.
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Transportlinjene til sjøs
Generelt

Den politiske, økonomiske og militære betydning av kommunikasjonslinjene til sjøs har
prinsipielt ikke endret seg det siste århundre157. Mer enn 80% av den globale varehandelen
transporteres til sjøs. I en verden hvor globaliseringen av handelen og økonomisk aktivitet er
av stor betydning for vekst og velferd, er effektiv transport av stor viktighet for denne
utviklingen. Avhengigheten av fri og uhindret transport til sjøs er derfor vital for
verdenshandelen og dermed den geoøkonomiske stabiliteten.

Figur 8.7. Den globale råoljetransporten

Total trade 1524 million tonnes
7793 billion tonne-miles. Prepared by FumlB|JS , Osio.

Kilde: Fearnleys, Oslo

Oljetransport til sjøs

Oljetransport til sjøs er meget omfattende med hensyn til mengde. Knapt 90% av
oljeeksporten, det vil si ca 36 millioner fat/dag, transporteres i tankskip til forbrukere over
hele verden. Transportlinjene til sjøs er sårbare, spesielt ved sikkerhetspolitiske kriser.
Tankskipene må seile gjennom farvann/streder som lett kan stenges i krise og krig. I fred
kan noen flaskehalser bli utilgjengelig grunnet ulykker av forskjellig art. Over 30 millioner
fat/dag passerer gjennom disse flaskehalsene (World Oil Transit Chokepoints)158 .

Avbrudd av oljetransporten gjennom én flaskehals kan få signifikant innflytelse på det
globale oljemarkedet og dermed oljeprisen. De viktigste flaskehalsene er :

157 Reynolds B. Peele, The Importance of Maritime Chokepoints, Parameters, Summer 1997.
158 http://www.eia.doe.gov/emeu/security/choke.html, World Oil Transit Chokepoints, August 1999.

CRUDE OIL. SEABORNE TRADE 1998 Main inter-area movements in million metric tonnes. (Billion torme-miles
in brackets.) Only main rutes are shown. Area figures are totals including
smaller routes not shown seperately.
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Bab el-Mandab, innløpet til Rødehavet. Ca 3.3 millioner fat/dag skipes gjennom dette
området. Stenging vil bety at tankskip fra Den arabiske gulf ikke kan bruke Suezkanalen og
rørtransportsystemet i tilknytning til kanalen. Skipene må rutes rundt Sør-Afrika. Dette vil
øke kostnadene og transporttiden betydelig.

Bosporus/De tyrkiske streder. Ca. 1.7 millioner fat/dag passerer gjennom dette området på
vei til markedene i Vest- og Sør-Europa.

Panamakanalen og Trans-Panama rørledningen. Ca. 600 000 fat/dag skipes gjennom
kanalen. Dersom trafikken gjennom kanalen skulle stoppe kan oljen pumpes gjennom Trans-
Panama rørledningen. Denne rørledningen har en kapasitet på 860 000 fat/dag.

Russiske olje og gass rørledninger passerer gjennom Russland, Ukraina, Hviterussland,
Ungarn, Slovakia, Tsjekkia og Polen til markedene i Vest-Europa. De største eksporthavnene
for olje er Novorossisk (Russland) ved Svartehavet, Ventspils (Latvia), Odessa (Ukraina) og
Tuapse (Russland) ved Svartehavet. Den største oljeledningen Druzhba har en kapasitet på
1.25 millioner fat/dag.

De større gassledningene "Brotherhood", "Progres" og "Union" har en årlig kapasitet på 28
milliarder m 3 gass hver, mens de andre "Northern Light", "Volga/Ural-Vyborg" har en
kapasitet på henholdsvis 23 og 3 milliarder m 3 gass. Oljen og gassen eksporteres til Øst-
Europa, Nederland, Italia, Tyskland, Frankrike og andre vesteuropeiske land.

Hormuz-stredet, utløpet fra Gulfen. Ca. 16.6 millioner fat/dag passerer dette området.
Denne oljen er i hovedsak bestemt for Japan. Sørøst-Asia, Kina, Europa og USA. Dersom
Hormuz-stredet skulle bli stengt er det mulig å transportere olje i rørledninger gjennom
Saudi-Arabia og til Rødehavet. Denne rørledningen har en kapasitet på 5 millioner fat/dag,
med andre ord ca 30% av de kvanta som skipes gjennom Hormuz-stredet. En stenging av
dette stredet vil derfor få enorme virkninger på det globale oljemarkedet, prisnivået og
dermed den geoøkonomiske situasjon.

Malakkastredet forbinder Det Indiske hav med Sør-Kinahavet . Det skipes ca. 9.5 millioner
fat/dag gjennom dette trange stredet. Malakka-stredet er en flaskehals som lett kan stenges
både i krise og krig, men også av årsaker som kollisjon eller grunnstøting med mulighet for
omfattende oljelekkasjer og miljøødeleggelser. Dersom stredet stenges må nesten halvparten
av verdensflåten seile alternative ruter med den følge at distansen og seilingstiden øker
betydelig og generere et substansielt behov for tonnasje. I en slik situasjon kan det bli behov
for all overskuddstonnasje i verden. Effekten av dette vil bli størst for skipning av råolje og
tørrlast som kull. Stenging av Malakka-stredet vil umiddelbart heve fraktratene på
verdensbasis.

Suezkanalen og SUMED rørledningen. Total transporteres 3.1 millioner fat/dag gjennom
dette område fordelt med 700.000 fat/dag gjennom kanalen og 2.4 millioner fat/dag med
råolje gjennom SUMED rørledningen. Mesteparten av denne oljen skal til Europa og USA.
Stenging av Suezkanalen og rørtransportsystemet vil på en effektiv måte kunne øke
transittiden og binde en større del av tonnasjen ved at trafikken måtte rutes rundt Sør-
Afrika.
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Kontroll av innløpene til Rødehavet og Gulfen er av vital betydning for energitransporten.
Det er derfor ikke ønskelig at makter som kan motarbeide vestlige interesser159 får fotfeste i
regioner hvor innflytelse over energitransporten kan gjøres gjeldende.

Figur 8.8 Flaskehalser - World Oil Transit Chokepoints

Kilde: Europa-programmmet

I tillegg til disse flaskehalsene finnes det flere sensitive maritime områder160 i Sørøst-Asia
som Sundastredet, Lombokstredet og Makassarsrredet. Fri seilas gjennom disse stredene er
viktig for flyten i skipstrafikken inn i Sør-Kinahavet . Den største delen av skipstrafikken
som går gjennom Sør-Kinahavet har Kina, Japan, Sør-Korea og USA som bestemmelssted.

159 At the Tip of the Arabian Peninsula, A Contest For Influence, 24 mai 2000. -
http://www.stratfor.com/SERVICES/giu2ooo/052400.A5P

160 Noer John H., Southeast Asian Chokepoints, Keeping Sea Lanes of Communication Open,
http://www.ndu.edu/inss/strforum/forum9B.html,
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Figur 8.9. Sør-Kinahavet - oljetransport

Kilde: Center for Naval Analysis

Stabilitet og sikkerhet i dette området er derfor særdeles viktig. I Sør-Kinahavet er grensene
mellom de forskjellige aktørene ikke avklart. Kina og omkringliggende land har meget
divergerende syn på grenser både i forhold til kontinentalsokkelen, økonomiske soner og
territorialfarvannet. Særlig gjelder det de territorielle krav som Kina og andre stater har stilt i
forhold til Spratley-øyene.

Russland og energitransport til sjøs
Russland har i mange år arbeidet med å åpne den nordlige sjøruten mellom Europa og
Østen. Grunnet muligheten for å utvinne store mengder olje og gass i nord er arbeidet for
åpning av sjøtransport fra feiter langs den arktiske kyststripen aktualisert161 . De
klimaendringer som er observert162 de siste år har medført at ismengdene i farvannene nord
for Russland er betydelig redusert. Dette vil bedre mulighetene for sjøtransport i store deler
av året i dette området. De økonomiske fordelene med dette transportalternativet i

i6i Russia Tests Arctic Oil Route - http://www.stratfor.com/CIS/commentary/0008152045.htm, 15. august
2000 og The Tip of the Iceberg: Energy in the Arctic -
http://www.stratfor.com/SERVICES/giu2ooo/071900.a5p, 19. juli 2000.

!62 NASA Scientists Study, Arctic lee for Clues to Climate Change, 21. august 2000.
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motsetning til rørtransport til Vest-Europa er betydelige. Investeringer i milliarder dollar i
rørledninger og transportavgifter over andre lands territorium kan unngås ved å bruke
sjøveien. Estimater utført av LUKoil indikerer at det kan være aktuelt å skipe 300 000 fat/dag
(40 100 tonn/dag) fra Varandei syd for innløpet til Karahavet til Rotterdam163 . Man kan ikke
se bort fra at det også kan bli aktuelt å skipe olje til f eks Kina og Japan langs den nordlige
sjørute. Dette vil i tilfelle føre til betydelige reduksjon i transporttid164 . Et annet forhold er at i
en internasjonal krise hvor eksempelvis Kina er i konflikt med makter langs transportrutene
fra Gulfen, kan sårbarheten til Kinas energiforsyninger reduseres ved å benytte seg av
russiske forsyninger fremført langs den nordlige sjøruter i tillegg til landtransport fra
Russland eller Sentral-Asia.

Utviklingen av gassfeltene i den russiske økonomiske sone (RØS) i Barentshavet og
oljefeltene lengre øst vil ha så vel strategiske som geopolitiske implikasjoner165 . Denne
utviklingen vil dessuten kunne føre med seg en betydelig skipstrafikk relatert til denne
virksomheten. Økt skipstrafikk vil få innflytelse på trafikksikkerheten. Dette kan bla øke
mulighetene for miljøødeleggelser til sjøs og langs norskekysten. Det antas at grunnet
størrelsen på skipene vil det meste av trafikken langs norskekysten foregå utenskjærs. Behov
for forsyninger, lostjeneste og assistanse av forskjellig art vil derfor neppe øke i betydelig
grad, men behovet for overvåkning av trafikken, bedre rednings- og miljøvemberedskap er
nødvendig for å kunne reagere i tide ved ulykker. Dersom planene om energitransport i
nordområdene blir realisert vil dette få konsekvenser bla for Forsvarets aktivitet i forhold til

overvåkning, suverenitetshevdelse og støtte i forbindelse med rednings- og
miljøvernoperasjoner.

Gasstransport til sjøs
Et alternativ til direkte rørtransport fra produksjonsområdene til de lokale
distribusjonssystemene er transport av flytende naturgass (LNG) med skip frem til
bestemmelsesstedet, hvor den flytende gassen blir rekonstituert til gass. LNG er langt mer
kostbar enn gass i sin naturlig tilstand. Grunnen for dette er at det er nødvendig å investere i
dyr infrastruktur for å transformere gassen til flytende form for skipning og konvertering til
gass i ankomsthavn. Det er derfor nødvendig å skipe LNG i spesialkonstruerte tankskip som
sikrer at gassen forblir flytende under transporten. Dette forårsaker at kostnadene ved
levering blir høye.

Av tabell 8.3 fremgår det at en omfattende sjøtransport av LNG foregår fra Gulfen ,
Indonesia, Australia og Malaysia til Japan, Sør-Korea og Taiwan. Japan er verdens største
importør av LNG mens Sør-Korea er den nest største. Mottakerne av denne energien har en
meget stor importavhengighet til de enkelte leverandører. Totalt sett har Japan, Sør-Korea og
Taiwan en importavhengigheten166 i forhold til LNG på henholdsvis ca 97%, 100% og ca.88%.
Forsyningssikkerheten er tilsynelatende god grunnet spredning av leverandørene, så vel
geografisk som i antall. Imidlertid går transporten gjennom havområder og streder som lett
kan stenges ved ulykker, internasjonale kriser og krig. Dette medfører at
forsyningssikkerheten kan bli redusert dersom det oppstår problemer mellom produsentene

163 Distansen til Rotterdam vil i tilfelle bli ca 2 300 nautiske mil (4 260 km) ca. 5 900 km med rør til
Rotterdam.

164 Distansen fra Pechora-området til Japan/Kina gjennom Suezkanalen er ca 13 300 n. mil, i motsetning til
distansen fra Pechora-området langs den nordlige sjørute som er ca 4 650 n.mil. Dette vil bety en
seilingstid for et skip med 15 knop henholdsvis 37 og 13 døgn.

165 Anatoly Dmitrievsky, Energy Safty and Liberalization of the European Gas Market, The European Gas
Supply Conference, 13 september 2000, Europaprogrammet.

166 Country Analysis Briefs, U.S. Energy Information Administration, 1999.
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eller konsumentene i forhold til makter som behersker transportlinjene eller har militær
kapasitet til å hindre fri ferdsel mellom eksportør og importør.

Tabell 8.3 - Transport av LNG i 1999, i milliarder m 3.

Fra

USA I Trinidad I Qatar I UAE I Algerie f Libya Nigeria Aust- Brunei Indo-Til
&
Tobago

Nord-
Amerika
USA 1.30 0.60 0.08 2.20

Europa
Belgia 4.04

Frankrike 0.08 10.10
0.04 0.20 2.10Italia

Spania 0.75 0.84 0.31 4.22 0.96

Tyrkia 0.60 3.10
Asia/
Stillehavs
området

Japan 1.65 5..90 6.40
Sør-Korea 0.67 0.08

Taiwan
Total 1.65 2.05 8.13 7.07 25.76 0.96
eksport

Kilde: BP AMOCO Statistical Review of World Energy, June 2000.

Maritime utfordringer og energitransporten.
FNs havrettekonvensjon167 beskytter frie handelsforbindelser til sjøs og angir rettighetene for
fri navigasjon til havs og transittrettigheter gjennom internasjonale streder. Nesten alle land i
Asia - Stillehavsområdet har ratifisert konvensjonen. Til tross for dette er en stilt ovenfor
problemstillinger som kan føre til konflikter med utgangspunkt i:

Uløste konflikter om bruk av overdrevne lange rette grunnlinjer
Overdrevet krav for størrelsen av økonomiske soner

Omstridte krav om suverenitet for Spratly- øyene i Sør-Kinahavet

I forhold til sjøtransport generelt fremstår flaskehalsene mellom Suezkanalen og Øst-Kina
havet som de mest sårbare og sensitive. Store mengder råmaterialer, energi og ferdigvarer
skipes langs sjøtransportlinjene i dette området. Den regionale økonomiske og politiske
stabilitet er avhengig av fri ferdsel til sjøs. Økonomiske stabilitet i dette området er også av
stor interesse for den øvrige verden, og ikke minst USA168 . Transport av råmaterialer og
ferdigvarer konvergerer i de kritiske transportlinjene til sjøs i Sørøst-Asia. I 1995 ble 56% av
oljen fra Den arabiske Gulf fraktet gjennom disse vitale sjøtransportlinjene. Innen 2010 antas
det at regionens avhengighet av olje fra Midtøsten vil øke til 74%. Både USAs og andre lands
økonomi i området, er avhengig av at USA og deres allierte evner til å sikre fri flyt og
uhindret transport i området. Grunnen for dette avhengighetsforholdet er at USA er den
eneste sjømakt som har tilstrekkelig kapasitet til å sikre transportlinjene på global basis. USA

167 PNs havrettekonvensjon av 10. desember 1982.
168 A National Security Strategy for a New Century, White House, 5. januar 2000.
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har som strategisk mål169 å sikre uhindret adgang til viktige markeder, energi og strategiske
ressurser og således interesse av å sikre stabiliteten i dette området, særlig gjennom militært
nærvær. Sikring av energitilførselen er en av flere viktig oppgåver170 som prioriteres. Den
amerikanske sjømilitære tilstedeværelse i Asia reflekterer dette forhold.

Dersom en større internasjonal krise skulle oppstå må også allierte sjømakter yte en
betydelig innsats for å beskytte skipstrafikken. Ivaretakelse av våre nasjonale interesser, i
dette tilfellet vår handelsflåte og økonomi kan medføre at det bli aktuelt for Norge å bidra til
en multinasjonal maritim styrke. Et bidrag som også vil ha betydning for Norges sikkerhet.
En multinasjonal innsats for å sikre transportlinjene til sjøs vil også øke operasjonens
politiske legitimitet.

Avhengighet av energi fra Midtøsten
De store økonomiene som USA, Europa, Japan, Kina, Sør-Korea og Taiwan har et stort behov
for importert energi. Midtøsten er den viktigste forsyningskilden. 11999 ble det skipet 908.6
millioner tonn olje fra Midtøsten171 . 58% av denne oljen fraktes til Asia-Stillehavsområdet,
22% til Europa og vel 13% til USA. Volumet som transporteres til sjøs medfører at sikring av
forsyningslinjene er av vitale betydning. Dette er derfor en viktig faktor når sikkerheten
relatert til energitransporten skal vurderes og hvilke tiltak de enkelte nasjoner etablerer for å
øke forsyningssikkerheten. Forsyningene transporteres gjennom områder som er politisk
ustabile, spesielt området fra Gulfen og til Øst-Asia. Fokuseringen på de maritime
flaskehalsene langs transportlinjene til sjøs er stor. Avbrudd av oljetransporten gjennom én
flaskehals kan få signifikant innflytelse på det globale oljemarkedet og dermed oljeprisen.
De fire største importørene av energi i Asia172 er Japan, Sør-Korea, Singapore og Kina. Japan,
Sør-Korea og Singapore har en importavhengighet på nesten 100%, mens Kina har en
importavhengighet på 16%, med hensyn til olje. Både USA og Europa har en
importavhengighet på ca 57%. Dette viser grunnen for de særlige store interesser knytret til
uhindret og sikker sjøtransport av energi. USA har også betydelige interesser knyttet til
denne problematikken ikke minst grunnet energiens betydning for den geoøkonomiske
utvikling og stabilitet.

Kina og transportlinjene til sjøs.
Transport av olje og gass til lands i rørledninger kan for enkelte land være av vital betydning
for forsyningssikkerheten i tilfelle konflikt. Kina har i samarbeide med Kasakhstan planlagt å
bygge en rørledning for transport av olje fra Aktyubinsk i Kasakhstan til Xinijang i Kina.
Denne rørledningen, som vil ha en kapasitet på 400.000 fat/dag - 800.000 fat/dag, vil få en
lengde på ca. 3000 km. Rørledningen vil øke forsyningssikkerheten og være et delvis
alternativ til sjøtransporten, men vil ikke ha kapasitet til å tilfredsstille Kinas importbehov
dersom transporten til sjøs skulle bli hindret. Stabile forsyninger av olje er en betingelse for
utviklingen av blant annet de militære styrkene, men også evnen til å nå de strategiske mål
som er satt for utviklingen av det kinesiske samfunn generelt. Det er derfor ikke uten grunn
at etableringen av en nasjonal strategisk oljereserve173 er under utvikling174 . Kina er iet

169 Report of the Quadrennial Defense Review, mai 1995.
170 The United States Security Strategy for the Asia-Pacific Region, 1998.
171 BP Amoco Statistical Review of World Energy 2000.
172 The World Bank Group, 1999 World Development Indicators.
173 http://www.stratfor.com/SERVICES/giu2ooo/031000.ASP, China's Congress Calls for National Oil

Reserve, 10 March 2000.
173 Ho Swee Lin. China approves construction of its biggest natural gas pipline, Financial Times, 1. mars

2000.
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konkurranseforhold til flere stater, ikke minst USA. Kinas avhengighet av Gulfen for
oljeforsyninger er stor og økende. I dag foregår transporten sjøveien fra Gulfen og til Kina.
Denne transportruten kan avskjæres av amerikanske og allierte sjøstridskrefter dersom en
konflikt mellom USA, USAs allierte eller andre og Kina skulle oppstå. Kina vil ikke i
overskuelig fremtid ha kapasitet til å sikre forsyningslinjene til sjøs fra Gulfen. Under slike
omstendigheter vil en oljeledning fra oljekildene i Sentral-Asia og Midtøsten til Kina være et
alternativ som ville medføre større forsyningssikkerhet generelt, men spesielt i en krise og
krigssituasjon hvor USA er involvert i forhold til Kina.
Behovet for gass er også stigende. Kinesiske myndigheter har godkjent bygging av en
gassrørledning fra Lunnan til Shanghai175 med en lengde på ca. 4200 km. Kapasiteten er
planlagt til 12 milliarder m 3 naturgass pr år, og skal være operativ i 2007. Denne
rørledningen kan knyttes til fremtidige gasstransportsystemer fra Russland til Kina. Det er
også godkjent et prosjekt for bygging av mottaksterminal for LNG. Dette vil medføre større
forsyningssikkerhet av sammen grunn som for olje, men med den ulempe at sjøtransporten
vil være en viktig komponent i gassforsyningene til Kina. Kina vil således ikke kunne
garanteres stabile forsyninger dersom en konflikt med den dominerende sjømakten eller
dens allierte skulle oppstå.

Kinas maritime strategi er under utvikling176 fra en strategi som har vært knyttet til forsvaret
av landterritoriet og de nære kystfarvann, til et mer ambisiøst nivå177 som projeksjon av
militærmakt på det regionale nivå. Det er flere faktorer som bidrar til skifte av fokus for den
maritime strategien. Kinesiske myndigheter har åpenlyst søkt å øke sin havgående kapasitet
ved anskaffelse av overflate kampfartøyer og übåter med evne til langtrekkende
deployering. Dette er blant annet eksemplifisert ved anskaffelsen av fire Kilo-klasse
undervannsbåter178 og to Sovremenny-klasse jagere fra Russland. Det forhandles om kjøp av
ytterligere to til tre Sovremenny-klasse jagerel79 .

Kina har i de senere år vist interesse for å utvide de maritime operasjonsområdene mot sør
og vest. Kontroll med begge sider av Malakka-stredet er en ambisjon som er under utvikling.
En aktivitet som kan relateres til bekymring for sikre energiforsyninger . Dette bekymrer
både Taipe, Washington, New Delhi, Manila og andre hovedsteder i regionenlßo . Det foregår
et utstrakt militært samarbeide mellom Kina og Myanmar i form av materielleveranser og
annen aktivitet. Det antas at det er etablert elektronisk etterretningsvirksomhet blant annet
på Hangyi-øyene vest for Myanmar, noe som bekymrer indiske myndigheter. Eksempelvis
etablerte India i april 1999 en ny kommando181, Far Eastern Naval Command, basert på
sørenden av Andaman-øya. Det antas at denne etableringen er et svar på den kinesiske

173 http://www.stratfor.com/, STRATFOR.COM Global Intelligence Update, 26 January 2000, China's New
Naval Strategy.

174 International Energy Agency., China's Worldwide Quest for Energy Security, 2000.
175 Ho Swee Lin. China approves construction of its biggest natural gas pipline, Financial Times, 1. mars

2000.

176 Jensen, Peter., Chinese Sea Power and American Strategy, Strategic Review, Summer 2000.
177 http://www.stratfor.com/, STRATFOR.COM Global Intelligence Update, 26 January 2000, China's

New Naval Strategy.
178 Craig S. Smith, China's Missile-Laden Ship a Risk to USA's Asian Fleet, International Herald Tribune, 10

februer 2000.

179 Robert Karniol, Janes Defence Weekly side 4,19 january 2000.
180 Barbara Opall-Rome, Flanking the Malacca Strait?, Defense News, International Edition, vol. 14 n0.5, 8..

februar 1999.

«i STRATFOR Commentary, Myanmar: Where the Indian and Chinese Navies Meet, Stratfor.com, 27
januar 2000.
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aktiviteten i området. India har også planlagt aktivitet i Sør-Kinahavet182 som kan oppfattes
som en utfordring i forhold til Kinas sjømilitær ambisjoner i området.

Motivene for endringene av Kinas maritime strategi er drevet av flere faktorer183 og kan
sammenfattes som følger:

Regional styrkebalanse - i første rekke Kinas strategiske konkurransen med Japan,
Taiwan og Korea, men også i forhold til India og andre land i regionen.
Amerikansk kontroll med transportlinjene til sjøs og oljeforsyningene fra Gulfen kan
betraktes som et strategisk forhold relatert til styrkebalansen i Øst-Asia. Ethvert
forsøk på amerikansk eller japansk monopolisering av energiforsyningene i regionen
vil føre til at styrkebalansen blir forskjøvet mot Kina i en større grad enn i dag når
energibehovene184 er forholdsvis begrenset.
Suverenitetsspørsmål, særlig i Sør-Kinahavet og forhold til Taiwan.

Kinas evne til å utfordre den strategiske balansen i denne regionen er problematisk. Det er
flere grunner for dette:

For det første. USAs sjømilitære dominans i forhold til Asias sjøtransportlinjer vil mest
sannsynlig ikke bli utfordret med hensyn til kapasitet - spesielt i forhold til en
kontinentalmakt som Kina i uoverskuelig fremtid, i det minste for de neste 25 år. Den
primære årsak er USAs overveldende teknologiske nivå, men det er også en funksjon av
geografi.

For det andre. Det er en reell mulighet for konvergerende interesser mellom USA og Kina
om fri flyt av strategiske varer. En tilstand hvor USAs styrker sikrer amerikanske interesser
ved å garantere åpne transportlinjer til sjøs vil være til støtte for USAs allierte i regionen,
spesielt Japan og Sør-Korea, men også Kina vil ha nytte av dette ved uhindret flyt av olje og
andre strategiske energi ressurser. Det faktiske forhold er at USAs interesser i regionen vil
være mest tjent med et åpent system for regional adgang, garantert av Den amerikanske
marinen, en tilstand som også Kina kan ha nytte av.

For det tredje. Seiv om Kina opprettholder sine suverenitetskrav i Sør-Kinahavet og vinner
frem, er det ikke et tilstrekkelig springbrett som posisjonerer Kina slik at landet kan bygge
opp en strategisk maktprojeksjonsevne, som kan utfordre det amerikansk-dominerte
maritime systemet i regionen. Kinesisk herredømme over Spratley-øyene vil således neppe
bidra til en substansiell forbedret evne til å utfordre den amerikanske maritime

balansegangen i området.

For det fjerde. De kinesiske suverenitetskrav til Spratley-øyene vil nødvendigvis ikke være
uforenlig med medium og langsiktige mål om å bevare den nåværende status i forhold til
sikkerheten i området. Seiv en løsning som skulle tilfredsstille de krav som Kina forfekter -
som i realiteten ville bety anerkjennelse (de jure) av Kinas suverenitet over Sør-Kinahavet
kunne i praksis støtte opp om det eksisterende sikkerhetssystemet, nemlig den amerikanske
maritime balansen i regionen. Anerkjennelse av Kinesisk suverenitet i området kunne faktisk
virke stabiliserende i det lange løp, samtidig som Kinas substansielle evne til å utfordre
sikkerheten til transportlinjene i Asia forblir liten.

182 India Challenges China in South China Sea, 26. april 2000, - STRATFOR.COM Global Intelligence
Update: 26. April 2000.

183 Evan A. Feigenbaum, China's Military Posture and the New Economic Geopolitics, Survival, vol 41, no
2,Summer 1999.

184 Kinas importbehov er i dag 22% av det totale forbruket, men antas å stige til ca 40% innen 2010.
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Kinas bekymringer for transportsikkerheten185 fra Midtøsten gjennom Malakka-stredet og
Sør-Kinahavet deles av landets naboer. Denne bekymring er legitim. Dette kan være årsaken
til at Kina nylig ratifiserte FNs havrettskonvensjon av 10. desember 1982. Konvensjonen
garanterer blant annet fri passasje gjennom internasjonale streder. Denne handling vil
medføre at det blir vanskelig for Kina å nekte passasje gjennom Sør-Kinahavet for
energitransporten og annen handelstrafikk. Et forhold som flere land i Asia har fryktet.

De kinesiske maritime interessene kan som nevnt, i stor grad relateres til sikring av
forsyningslinjene til sjøs med prioritet på sikring av energitransporten og andre strategiske
råmaterialer. Dersom en konflikt mellom USA, deres alliert og Kina skulle materialisere seg
vil Kina i uoverskuelig fremtid ikke kunne forhindre at USA avskjærer forbindelsene til sjøs i
Asia. De divergerende interessene i Sør-Kinahavet medfører at dette området fremstår som
et potensielt konfliktområde. En krise i Sør-Kinahavet, som har sin årsak i territorielle krav,
vil umiddelbart kunne føre til at globale økonomiske og sikkerhetspolitiske interesser blir
satt på spill. Hindringer for fri seilas vil påvirke tonnasjebehov, energipriser og fraktrater
med den følge at stormaktenes vitale interesser blir berørt. Dette kan igjen føre til at en krise i
Sør-Kinahavet kan få konsekvenser for norske sikkerhetsinteresser og økonomi i så vel
nærområdet som i fjerne farvann.

Energitransport og piratvirksomhet.
Piratvirksomhet utgjør en voksende trussel, rettet mot olje og gass transporten, i Sør-
Kinahavet og andre områder186 . Motivet for denne virksomheten er økonomisk vinning ved
tyveri og omsetning av last og andre verdier som finnes ombord. Denne piratvirksomheten
gjennomføres av organiserte grupperinger med veletablerte kontakter i forbrytermiljøene i
regionen. Piratene er som regel meget vel utrustet og bevæpnet med automatvåpen og godt
samband for koordinering av operasjonene. De har kapasitet til å organisere overføring av
lasten til andre fartøyer, noe som er demonstrert flere ganger det siste året. Avanserte
nettverk av svartebørsforhandlere av råolje og andre oljeprodukter finnes i hele regionen.
Disse gjør det mulig å omsette olje verdt millioner av dollar, på en effektiv og hurtig måte.
Oljeforhandlere opplyser at dieselolje er foretrukket på dette markedet. En del av denne
virksomheten omfatter også direkte ran av verdier som tørrlast, proviant, utstyr av
forskjellig art med videre.

Piratvirksomheten har i 1999 vært økende187. Antall piratangrep økte med nesten 40%
sammenlignet med 1998 og er henimot tredoblet sammenlignet med 1991. Brutaliteten er
også økende med den følge at menneskeliv har gått tapt og at utstyr, spesielt sambands- og
navigasjonsutstyr til store verdier er ødelagt av piratene. Angrepene er gjennomført på skip
underveis, til ankers og i havn. I 1998 ble totalt 210 hendelser rapportert. 51
besetningsmedlemmer er drept188 under piratangrep. Majoriteten av angrepene skjedde i
Sør-Kinahavet og tilstøtende områder og i søramerikanske farvann. Enkelte angrep er
gjennomført av uniformert personell.

iss China's Worldwide Quest for Energy Security, OECD/lEA 2000.
186 Oil piracy poses growing menace to tanker traffic in South China Sea, Oil & Gas Journal, 18. oktober

1999.

187 International Chamber of Commerce, London 24 january 2000. http://www.iccwbo.org./
188 International Maritime Organization, London, Reports on Acts of Piracy and Armed Robbery against

Ships, 15. mars 1999.
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Enkelt sagt, piratvirksomheten er svært utbredt langs mange av Asias sjøtransportlinjer.
Maritime myndigheter er alvorlig bekymret for utviklingen, og at den økende volden kan
føre til miljøkatastrofer, i form av utslipp eller i verste fall en eksplosjon om bord på en LNG
tanker. Denne bekymringen har sin opprinnelse i de mange rapporter om at
skipsmannskapene blir innelåst med den følge at skipene inkludert de store tankskipene og
LNG-tankere kan grunnstøte eller kollidere med andre skip. Piratvirksomheten har også en
sikkerhetspolitisk dimensjon i det enkelte hendelser kan relateres til uniformert personell.
Gjennomføringen foregår ofte med høy militær presisjon. Dette er forhold som kan nøre opp
under spenningen mellom aktørene i en internasjonal krise dersom piratene oppfattes som
en forlenget arm for offisielle myndigheter. Konsekvensene av denne virksomheten er
generelt sett økonomiske tap for rederiene og befraktere, samt økonomisk og
sikkerhetspolitisk belastning for mottakerlandene av lasten.

Grunnet den økende pirattrusselen og bording av et japansk fartøy i oktober 1999 189 anmodet
japanske myndigheter Indonesia, Malaysia og Singapore om å intensivere antipirat
patruljeringen i Malakka-stredet. Japan rilbød finansiell assistanse. Japans myndigheter
vurderer nå å tilby japanske fartøyer for antipirat patruljer i Malakka-stredet. Hensikten er å
delta i samarbeide med styrker fra Kina, Indonesia, Malaysia , Singapore og Sør-Korea.
Japans økende interesser for å sikre energitransporten og å påvirke stabiliteten i Sør-Øst Asia
kan oppfattes som at Japan anser Kina som en større sikkerhetsrisiko enn Russland. Dette er
militært reflektert ved Japans interesse for åha adgang til baser i Singapore190 og anskaffelse
av materiell for overvåkning191 av havområdene i Sør-Øst Asia. Dersom Japan skulle
deployere styrker til dette området kan dette oppfattes som at den japanske
forsvarsperimeter skyves utover fra japanske farvann til tilstøtende farvann i den
umiddelbare region og nå til fjerne regioner (2000 nautiske mil fra japanske farvann) av
strategisk viktighet for landet. Ca. 80% av de japanske oljeforsyningene passerer dette
området. Det er derfor av vital betydning for Japan at transportene kan passere uhindret.
Dersom Japan realiserer sin hensikt vil dette markere en betydelig endring i Japans
forsvarspolitikk. Seiv om Malakka-stredet i lengre tid har vært en nøkkel til Japans sikkerhet
så har beskyttelsen av trafikken vært overlatt til andre. Japan deployerte to Maritime Safety
Agency fartøyer (kystvakt) til Singapore under urolighetene i Indonesia i mai 1998. Men å
deployere krigsfartøyer vil klart plassere dette strategiske stredet innenfor Japans
operasjonsområde. Tokyo er således i ferd med å tilpasse seg nye realiteter. Sjømilitære
operasjoner som for kort tid siden var utenkelige er i ferd med å bli en akseptert del av
regional og nasjonal sikkerhet.

Den norske handelsflåten og transport av olje og gass.
Norge er en betydelig aktør med hensyn til energitransport til sjøs. Rørtransport og
sjøtransport av så vel olje som gass fra norsk område er en viktig aktivitet som berører
forsyningssikkerheten til en rekke land.

189 http://www.stratfor.com/asia/commentary/0002180030.htm, Japan Proposes to Patrol the Strait of
Malacca og STRATFOR.COM, Weekiy Global Intelligence Update, 22 February 2000, Forging a New
Japan.
190 Japan gains acess to bases in Singapore, 5. mars 2000 -
http://www.stratfor.com/asia/commentary/0005032347.htm

191 Japan's New Eye in the Sky, 15. august 2000. -
http://www.stratfor.com/SERVICES/giu2ooo/081500.ASP
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Figur 8.10 - Norske markedsandeler i prosent.

Kilde: Norges Rederiforbund, Januar 2000.

All gass fra norsk område transporteres i rør til mottakerne i Europa, mens ca 55% av oljen
skipes direkte fra produksjonsområdene til mottak i Norge eller utlandet, mens ca 15%
transporteres med rør til Storbritannia og ca. 30% transporteres via rørledninger til Norge.
Totalt sett transporteres ca. 70%192 av oljen som produseres på den norske sokkelen med skip
fra norsk område og til mottakerlandene eller omlastningshavner.

Tabell 8. 4 - Norsk utenriksflåtes sammensetning pr 1. januar 2000.
(Skip over 100 bruttotonn)

Kilde: Norges Rederiforbund, Januar 2000.

Den norske handelsflåten har vel 95 % av markedet for bøyelastere på norsk sokkel i
Nordsjøen. I global sammenheng er de norske markedsandelene for transport av energi
store, som angitt i figur 8.10. Sammensettingen av handelsflåten og markedsandelene gir en

192 Faktahefte 2000, Norsk perroleumsvirksomhet, Olje- og energidepartementet.

Norsk flagg Utenlandsk Total

NOR NIS 2) SUM flagg
AntalllOOO dwt.AntalllOOO dwt. Antall 1000 dwt.AntalllOOO dwt.Antall 1000 dwt

Passasjerskip og

ferger 1) 14 (219) 19 (519) 33 (738) 17 (773) 50 (1 511)
Gasstankskip - - 82 2 303 82 2 303 27 491 109 2 794

Kjemikalietankskip 7 23 132 3 510 139 3 533 56 935 195 4 468

Oljetankskip 34 3 582 97 13 584 131 17166 38 5 482 169 22 648

Kombinasjonsskip - - 31 2 825 31 2 825 9 1039 40 3 864

Bulkskip 2 11 101 5 671 103 5 682 146 5 633 249 11315

Andre tørrlastskip 91 152 231 2141 322 2 293 229 2 008 551 4 301

Offshore serviceskip 135 344 64 148 199 492 98 192 297 684

Total 283 4112 757 30182 1040 34 294 620 15 780 1660 50 074

1) Tonnasje i 1 000 bruttotonn. 2) Inkluderer ca. 45 skip på 2,9 mill. dwt. som regnes for helt utenlandsk eiet.
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indikasjon på det potensiale den representerer i forhold til frakt av energi og
energiutvinning. Norske LPG193- og oljetankere, samt spesialfartøyer for energiutvinning har
som figur 8.10 viser, en betydelig del av markedet. Norge ved den norske handelsflåten er
derfor en stor aktør i et marked som har vital betydning, geoøkonomiske så vel som
geostrategiske. Totalt sett er den norske handelsflåten den attende største i verden194 med
sine 34 mill dwt. 195 De forskjellige skipstyper som er involvert i petroleumsrelatert aktiviteter
kan lett bli utsatt for fare i så vel fred som krise og krig langt fra norske nærområder. Dette
vil medføre utfordringer av så vel diplomatisk som sikkerhetspolitisk art, og som må løses i
samarbeide med andre nasjoner. Vårt maritime (sjø- og luftmilitære) bidrag kan bli viktig for
beskyttelsen av Norges interesser, men meget begrenset av omfang grunnet en meget liten
kapasitet. Dette er utfordringer som i første rekke stiller krav til norsk diplomati og
samarbeidet innen Alliansen.

Mesteparten av denne flåten opererer i fjerne farvann, noe som innebærer at handelsflåten
kan bli utsatt for trusler seiv om Norge er i en fredstilstand i forhold til sine nære omgivelser.
Dette kan ha sammenheng med at Norge eller Norges allierte er engasjert i fjerne områder
hvor konflikter av forskjellig karakter er under utvikling. Regjeringen har i denne
sammenheng uttalt: "Til tross for at det ikke er rettet noen eksistensiell trussel mot Norge i
dag, kan vi likevel identifisere et brede spekter av potensielle fremtidige trusler av mer
begrenset art, blant annet som følge av regionale konflikter utenfor Norges nærområde,
eventuelle trusler mot olje- og gassinstallasjoner på norsk sokkel, mot vår handelsflåte, eller
mot begrensede mål i Fastlands-Norge. Andre mulige typer trusler er ulike former for
angrep på norske økonomiske interesser, informasjonskrigføring, samt konflikter knyttet til
energiforsyninger ien videre målestokk196". Seiv ien situasjon hvor Norge ikke er involvert
kan anslag mot handelsflåten skade våre allierte, mottakere av energi fra norsk område og
mottakere av energi fra fjerne områder. Norge vil aldri kunne få kapasitet til å sikre vår
handelsflåte i tilfelle konflikt. Dette er en utfordring som må løses i nært samarbeide med
våre allierte. Et samarbeide som kan gjennomføres på bilateral eller multilateral basis.
Samarbeidet i NATO er også et viktig element i denne sammenheng. "NATO Global
Shipping Policy" vil langt på vei kunne bidra til å ivareta norske sikkerhetsinteresser relatert
til handelsflåten i fjerne farvann under internasjonale kriser. Sikring av handelsflåten i fred
mot sabotasje, terrorisme197 og piratvirksomhet198 kan sannsynligvis , i hvert fall til en viss
grad, gjennomføres ved forebyggende tiltak som er iverksatt av Norges Rederiforbund og
Den internasjonale skipsfartsføderasjon199 .

Dersom den internasjonale situasjonen skulle utvikle seg i en ugunstig retning slik at
produksjon av petroleumsprodukter og transporten hindres eller forstyrres vil dette få

193 LPG, eller Liquiefied Petroleum Gases, er flytende petroleumsgasser, og består av propan og butan som
er omdannet til væskeform ved trykk på rundt seks-sju bar, eller atmosfærers trykk. I Norge er LPG
ensbetydende med propan (95 prosent propan og 5 prosent butan), fordi propan har kuldegenskaper
som gjør den godt egnet til bruk i våre områder. Transporteres ombord i spesialskip, såkalte LPG
tankere.

194 Den en delen av vår handelsflåte som er under norsk flagg er større enn den amerikanske-, britiske- og
tyske handelsflåtene til sammen.

195 Den norskeide utenriksflåten er på totalt 50 mill dwt hvorav knapt 16 mill dwt er registrert utenfor
Norge. Dette innebærer at den totale norskeeide handelsflåten er den tredje største i verden etter
Panama og Liberia.

196 St meld nr 38 om "Tilpasning av Forsvaret til deltakelse i internasjonale operasjoner".
197 Maritime Counter Terrorism, A guide for Owners/Operators and Masters, Norwegian Ship owners'

Association/Contingency planning Section, mai 1986.
198 Piracy - Armed robbery from ships, The Norwegian Shipownwer' Association, Juni 1997.
199 Pirates & armed robbers, A Master's guide, International Shipping Federation. Third edition 1999.
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konsekvenser for norske interesser. Sammenhengen mellom det som skjer i Gulfen og langs
transportlinjene for energi fra Midtøsten til Asia og norske interesser er signifikant.
Konsekvensene av uro i disse områdene vil ha umiddelbare følger for norsk økonomi,
sikkerhetsinteresser i fjerne farvann og i våre nærområder i nord. Det siste har direkte
sammenheng med strategiske våpen som er utplassert i våre nærområder og
våpenteknologien spesielt, grunnet lange rekkevidder. Ufred i fjerne områder vil kunne
omfatte både økonomiske som sikkerhets- og utenrikspolitiske utfordringer for Norge.

Den norske handelsflåten og veksten i energitransporten
Oljen utgjør fortsatt den største del av verdens primære energi forsyninger. Drivstoff til
transport er den delen av oljeforbruket som øker hurtigst. Resten går i hovedsak til
oppvarming av bygninger, industrielle prosesser, produksjon av elektrisk kraft mv. Den
totale etterspørselen etter olje i 1995 var 3324.3 millioner tonn oljeekvivalenter (MTOE). I
1999 var etterspørselen 3462.4 MTOE, dvs en vekst på ca 1% pr år. I henhold til prognoser
som er utviklet av Det internasjonale energibyrået (lEA) vil stigningen i oljeetterspørselen
frem til 2020 øke med 1.9% pr år. I tabell 8.5 er det gitt en oversikt over prognosene gitt
"Business as Usual" (BAU).

Tabell 8.5 BAU projeksjon - totale oljeetterspørselen i MTOE.

Kilde: World Energy Outlook 1998, lEA.

Tabell 8.5 viser at det potensielt føreligger et stort fraktbehov med en vekstrate på rundt 2%
pr år. Innen OECD-området er veksten antatt å bli ca 1% pr år. Derimot er veksten i
etterspørselen stor i ikke-OECD-området. Den antatte vekstraten er anslått til 2.9%. I
områdene Kina, Øst-Asia, og Sør-Asia er veksten antatt å bli spesielt stor. Dette innebærer at
veksten i sjøtransporten av olje vil bli stor i dette område, men også fra andre områder som
Nord-Russland, vil det i kommende år finne sted en vekst i fraktmarkedet. I perioden 1995-
2010 vil veksten i etterspørselen øke med ca 60 MTOE. Pr år. 80-90% av denne oljen vil bli
transportert sjøveien. Dette innebærer en vekst i fraktmarkedet som den norske
handelsflåten kan få sin del av, som angitt i vedlegg A.

1995 2010 2020 1995-2010
Årlig vekstrate

1995-2020
Årlig vekstrate

OECD 1832.0 2158.7 2261.5 1.1% 0.8%

Nord Amerika 873.3 1025.3 1049.9 1.1% 0.7%

Europa 650.2 779.1 850.3 1.2% 1.1%

Sti llehavs-området 308.7 354.3 361.3 0.9% 0.6%

Non-OECD 1362.9 2135.2 2793.8 3.0% 2.9%

Transition Economies 274.6 329.0 390.5 1.2% 1.4%

Afrika 96.9 145.4 180.3 2.7% 2.5%

Kina 163.9 355.5 505.7 5.3% 4.6%

Øst-Asia 263.9 471.5 639.1 3.9% 3.6%

Sør-Asia 98.7 191.1 277.5 4.5% 4.2%

Latin Amerika 281.5 423.8 519.7 2.8% 2.5%

Midtøsten 183.4 218.8 280.9 1.2% 1.7%

Total 3195.1 4293.9 5055.3 2.0% 1.9%

Maritim bunkers 129.2 174.7 208.7 2.0% 1.9%

Verden 3324.3 4468.5 5263.9 2.0% 1.9%
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Behovet for naturgass er økende2oo . Gjennomsnittlig vekstrate i OECD-området er beregnet
til 1.7% pr år i perioden 1995-2020. Utenfor OECD-området er vekstraten betydelig større,
hele 3.5% mens det på verdensbasis er beregnet til 2.6% pr år. Dette innebærer at veksten iht.
prognosene i perioden 1995-2020 vil utgjøre 1657.9 MTOE. Med andre ord vil veksten bli ca.
66 MTOE pr år. 26% av gasseksporten, tilsvarende 124.2 mrd m 3, ble transportert til sjøs i
1999. Den største veksten i gassbehovet vil komme i Asia, med en vekst på vel 5% pr år. Det
er således et vekstpotensial også for frakt av naturgass i form av LNG og LPG som den
norske handelsflåten kan få sin del av.

Sammenfatning: Transport av energi og mulige konsekvenser for Norge
Norges energiproduksjon er av en slik størrelse at den har betydning for de globale
energiforsyningene. I analysene fremkommer det at aktiviteter som forstyrrer eller hindrer
transport av energi, men også energiproduksjon i nære og fjerne områder kan få
konsekvenser for norske nasjonale interesser. I særlig grad angår dette nasjonale interesser
relatert til økonomi i forhold til produksjon og transport, samt norsk sikkerhet. Dette har
sammenheng med at kriser og konflikter i produksjonsområdene og langs transportlinjene
for olje og gass vil umiddelbart ha konsekvenser for prisnivået og dermed norsk økonomi,
men også for vår nasjonale sikkerhet.

Norske sikkerhets- og økonomiske interesser kan i denne sammenheng bli berørt grunnet:
vår rolle som energieksportør forholdet til våre mottakere av energi og deres engasjement i
produksjonsområdene og langs transportlinjede forhold at våre allierte også er mottakere av
norsk energi vårt NATO-medlemskap og NATOs engasjement i produksjons- og
transportområdenehandelsflåten, som er en betydelig aktør i et marked av strategisk
interesse oljeselskapenes samtidige engasjement på norsk sokkel og i ustabile områder at
aktører som USA, Russland, Kina m fl vil ha divergerende interesser i forhold til
energiforsyningene og det forhold at Nordflåtens kjernefysiske potensiale spiller en vital
rolle i maktbalansen mellom atommaktene

Disse forhold medfører at det har oppstått nye strategiske kontinua etter den kalde krigen
mellom Norge og områder som er utsatt for kriser og konflikter og hvor transport og
produksjon finner sted. Dette omfatter spesielt strategiske kontinua mellom norsk
havområder og: Sentral-Asia, Kaukasus og Svartehavsområde Gulfen Sør-Øst Asia/Sør-
Kinahavet og Øst-Asia

Disse aksene medfører at Norge er blitt mer eksponert for konflikter som kan ha sin
opprinnelse i fjerne områder. Norske nasjonale interesser kan derfor bli utfordret særlig som
en konsekvens av landets betydning og potensielle rolle i energiens geopolitikk. Vi inngår
dermed i strategiske kontinua som ikke avgrenses til de europeiske og de transatlantiske.
Mer enn noe annet europeisk land, kan vi trekkes inn i kriser og konflikter med
utgangspunkt i helt andre verdensdeler, som utviklingen i Sentral-Asia, Midt-Østen og i
Stillehavsregionen.

200 World Energy Outlook 1998, lEA.
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Del IX Klimaforandringer

Innledning
Det internasjonale panel for klimaforandringer (IPCC) har lagt til grunn for sine anbefalinger
til verdens regjeringer at det er en klar mulighet for at det store utslipp av CO2, metan, nox
og andre såkalte klimagasser vil kunne føre til skadelige klimaforandringer i verden. Det er
imidlertid ikke vitenskapelig enighet om IPCCs konklusjoner, og enkelte vitenskapsmenn
har hevdet at de såkalte solflekker har vesentlig større effekt enn den akkumulering av CO2,
metan og nox som notorisk har funnet sted over mange år.

Vi legger likevel IPCCs konklusjoner til grunn, men understreker nødvendigheten av fortsatt
fri forskning på dette felt med sikte på å få bekreftet eller avkreftet teoriene. Denne
problemstilling er av særlig betydning for verdens energiøkonomi fordi utslippene av
klimagassene CO2, nox og metan er alle knyttet til produksjon, transport og/eller forbruk av
energi tildels slik at utslippene kommer tvangsmessig som en kjemisk nødvendighet av
forbrenningen av karbon (CO2).

Brundtland-rapporten
Siden disse problemer ble tatt opp i Verdenskommisjonens rapport (Brundtland-rapporten)
og i Rio-konferansen i 1992 har de vært gjenstand for en intens politisk oppmerksomhet, og
betydelige forskningsmidler har vært satt inn for at man bedre skal forstå hva som teknisk
og økonomisk kan gjøres for å avhjelpe situasjonen.
En rekke tiltak er eller er i ferd med å iverksettes:

Energiøkonomisering i alle former som bedre isolasjon i våre hus
Prosessforbedringer med økt energiutbytte til fremstilling av elkraft
Fremdriftsmaskineri i fly, skip, osv.
Reduksjon i bensinforbruket i bil med redusert vekt (overgang fra stål til aluminium)
Resirkulering og gjenbruk bl.a. av aluminium og utnyttelse av avfall for produksjon
av elektrisitet.

Figur 9.1. Ratio of World Energy Supply to GDP 1971-2020

Kilde: World Energy Outlook 1998. International Energy Agency
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I sum innebærer disse tiltak en betydelig reduksjon i forholdet mellom verdens primære
energiforsyninger og brutto nasjonalproduktet, som det fremgår av figur 9.1. Tiltakene som
er økonomisk meningsfylt uten hensyn til klimapolitikken, m.a.o. tiltak som burde har vært
truffet uansett, men som nå tvinges frem av klimadebatten ("no regrets policy").

Andre tiltak for reduksjon av CO2 utslipp er økt overgang til fornybar energi, biomasse,
vindkraft, bølgekraft, solenergi. Disse har hittil hatt lite gjennomslag i Europa og Nord-
Amerika tross betydelig støtte fra myndighetene i mange land. Derimot har biomasse og da
særlig i form av tre hatt en betydelig økning i Afrika og Syd-Amerika (ikke minst i Brasil).
Det største potensialet for reduksjon av CO2 utslipp ligger nok i forsert utbygging av
kjernekraft, men her står andre miljøhensyn i veien.

Parallelt med disse teknisk/økonomiske tiltak rettet mot å finne de industrielle løsninger har

det gått en politisk prosess som har rettet seg mot dels å sette bindende mål for landene
enkeltvis, dels å utvikle systemer, kvoter, "joint implementation" osv. samt dels å gi
finansielle intensiver respektive dessintensiver bl.a. i form av avgifter på oljeprodukter.

Kyoto-avtalen
Hva man hittil har lykkes med er å få i stand en internasjonal avtale hvor industrilandene
aksepterer å holde sine utslipp av CO2 på nivået i 1990 (Kyoto-avtalen), men det er mer
usikkert om prosessen vil føre frem. For det første knytter det seg stor usikkerhet til USAs
medvirkning. Sterke krefter i USA ser Kyoto-politikken som et anslag mot den amerikanske
livsstil, de har støtte fra oljeindustrien og Senatet. Senatet kan tenkes å gå imot av rent
konstitusjonelle grunner. I tillegg har man en usikkerhet knyttet til presidenrvalget i 2000.

I den tid som har gått siden Kyoto-konferansen er også fokus flyttet fra de internasjonale
forhandlinger om kvotesystemet til de konkrete problemer knyttet til hvordan landene skal
greie å oppfylle sine forpliktelser. Det blir mer og mer klart at dette ikke lar seg gjennomføre
i praksis. Det er karakteristisk at lEA i sin årsrapport for 1998 (World Energy Outlook)
vurderer den fremtidige energisituasjonen med utgangspunkt i en forlengelse av de tidligere
trender i energimarkedet ("business as usual") og legger til grunn en årlig økning av verdens
oljeforbruk på 1.9% i tiden 1995-2020 hvilket vil innebære en økning i oljeforbruket fra 3324
millioner tonn oljeevkvivalenter (MTOE) til 5263 MTOE, altså en økning på ca. 60%.

For ikke-OECD land er den årlige økningen 2.9% per år mot 0.8% per år for OECD landene.
Dvs. en økning fra 1832 MTOE til 2261 MTOE i perioden 1995-2020 for OECD landene, en
økning på ca. 30% hvilket går langt utover rammen etter Kyoto-avtalen201 .

lEA gjør heller intet forsøk på å beskrive de tiltak som ville kreves for å nå disse mål og
hvilke konsekvenser det ville få for verdensøkonomien. Som en konklusjon på dette avsnitt i

rapporten202 uttales følgende:

"There are many possible combinations of energy saving and fuel substitution that meet the
Kyoto commitments. But all involve large deviations from past trends. It is clear that they
will not happen unless adequate policies and measures are put in place by governments to
make them happen. These policies will involve considerable practical difficulties, not least
because of the relatively short time remaining to the period 2008-2012 in which the Kyoto
commitments are to be met. The next step for governments is to identify that combination of

201 Table 7.2. World Energy Outlook 1998, lEA.
202 World Energy Outlook 1998, side 58.
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policies and measures that best fits the circumstances of their respective countries, takning
account of cost and political constraints."

Det er oppsiktsvekkende at lEA, som er OECD landenes ekspertorgan på energispørsmål
ikke engang gjør et forsøk på å beskrive mulige tiltak og deres virkning i landene og på
verdensøkonomien. Ingen organisasjon burde være nærmere til det enn nettopp lEA. Man
fristes til å tro at de enten ikke har dannet seg et klart bilde av mulige virkemidler eller mer
sannsynlig at de har dannet seg en mening om mulige virkemidler, men at virkningene var
slik at de kunne stille hele Kyoto-prosessen i fare, noe som kunne få alvorlige politiske
konsekvenser i mange land.
Uansett utfallet av Kyoto-prosessen må vi regne med at de underliggende problemer knyttet
til virkningene på klima av bruk av fossilt brensel vil være med oss i lang tid og at det vil
kreves tiltak for å redusere utslipp av klimagasser.

Vi bør fra norsk side støtte klimaforskning for å få sikrere svar på de grunnleggende
spørsmål og da ikke minst forskning som retter seg mot andre årsakssammenhenger enn de
som er knyttet til klimagassene bl.a. solflekkteorien.

Vi bør generelt bidra forskningsmessig og industrielt til utvikling av prosesser og systemer
som gir lavere utslipp av CO2 pr. energienhet, f.eks. økning i tempo for konvertering av
kullkraft til "combined cycle" gassbasert kraftproduksjon, økt bruk av aluminium i bil, økt
resirkulering av avfall osv.

Seiv om Kyoto-prosessen skulle gå i stå må man regne med at spørsmålet om fastsettelse av
kvoter for de enkelte land og spørsmål om bruk av energiavgifter vil komme opp igjen f.eks.
gjennom mulige forslag om en utsettelse av iverksettelse av Kyoto for noen år.

Ved utformingen av en ny internasjonal klimaavtale må vi insistere på at man ikke fastsetter
bindende kvoter uten å ha etablert en felles forståelse mellom de berørte land av hvilke tiltak

i energimarkedene som er nødvendige for å utvirke en utslippsreduksjon i praksis og hva
virkningene vil være for verdensøkonomien. Hvis man ikke har disse forhold klart for seg,
vil et nytt kvotesystem bli et slag i luften.

Kyoto-avtalen og norske interesser
Vi må også se hen til Norges interesser i den sammenheng. Disse knytter seg dels til vår
posisjon som en av verdens største produsenter av olje og gass, dels har vi spesielle
interesser som forbruker av energi. Tross vår sterke posisjon som olje- og gassprodusent er
det ikke mot Norges interesse om forbruket av fossilt brensel reduseres. Det vil kunne tvinge
oss til å redusere produksjonstakten.

Hvis virkemiddelet er energiavgifter, kan saken stille seg annerledes. En karbonavgift vil da
være det logiske svar, men det er ikke tenkelig at Tyskland som fortsatt subsidierer
kullproduksjonen med 9 milliarder D-mark pr. år vil akseptere en avgift som antakelig vil ha
som resultat en øyeblikkelig nedleggelse av tysk kullproduksjon som i dag beskjeftiger ca.
200.000 mennesker. Seiv en generell energiavgift vil ligge langt inne. En avgift som beskatter
energibærerne etter energiinnholdet og ikke etter graden av påvirkning av klimaforholdene,
vil virke mot sin hensikt. En særbeskatning av gass vil kunne påvirke Norges provenue fra
gassproduksjonen som med årene vil øke sterkt i forhold til vår råoljeproduksjon som vil
avta.
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En ytterligere innvending er at en avgift i enkelte land vil virke konkurransevridene i forhold
til andre som ikke har en tilsvarende avgift. Det er derfor knapt tenkelig at f.eks. Europa vil
innføre slik avgift uten at det samtidig skjer i USA.

Man kan også stille spørsmål om ikke Norge som stor energiprodusent vil bli skadelidende
ved en generell energiavgift som lett vil innebære en overføring av provenue fra
produsentland til forbrukerland. Vi vil derfor trekke den konklusjon at en slik avgift ikke er i
Norges interesse. Virkningen er høyst uviss, erfaringene hittil viser at forbruket av bensin
som utgjør ca. 50% av alt oljeforbruk i liten grad blir påvirket av avgifter.

Norge står også i en særstilling blant europeiske land når det gjelder vårt energiforbruk:
• Elkraftproduksjon er basert på vannkraft hvor det ikke er CO2 utslipp og følgelig

heller intet potensiale for reduksjon
• En stor olje- og gassproduksjon (som vil lette en konvertering fra kullkraft til

gasskraft i Europa) vil i Norge medføre betydelige utslipp av CO2
• En spredt bosetning medfører økt transportbehov
• Et klima som begrenser våre faktiske muligheter for å spare energi

Den kvote vi ble tildelt i Kyoto 1990-nivå + 1% er ut fra disse hensyn helt utilstrekkelig. For
en eventuell ny Kyoto-runde bør vi ta opp med EU spørsmålet om å komme inn under EU's
"CO2-boble". Dette kan begrunnes med at Norge antagelig er sterkere integrert i EUs
energimarked enn de forskjellige EU-land innbyrdes (gassleveranser). Vårt forhandlingskort
i en slik situasjon vil naturligvis være fremtidige gasskontrakter. Dette tilsier
tilbakeholdenhet ved inngåelse av nye gasskontrakter inntil konsekvensene på dette området
er vurdert.

Uansett hvor alvorlig klimatrusselen er og uansett om man lykkes i å etablere et effektivt
kvotesystem for CO2, har oppmerksomheten om disse spørsmål hatt en selvstendig
betydning i retning av å øke energiøkonomiseringen og utviklingen av fornybar energi osv.
Dette er i seg seiv positivt også av den grunn og vil kunne lette overgangen til en
energiøkonomi med avtagende oljeproduksjon som nå er rykket oss nærmere inn på livet.
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Del X Lagring av energi, forsyningssikkerhet
og sårbarhet

Perspektiv
Knapphet på olje og gass kan medføre økonomiske, fysiske og/eller politiske problemer for
konsumentland og de kan vare over kortere eller lengre tidsrom. Særlig har
konsumentlandene vært opptatt av dette i forbindelse med at tilgangen til energi er
vanskeliggjort. Dette kan skyldes at noen har gjort tilgangen vanskelig (for eksempel ut fra
politiske motiver) eller hendelser som har inntruffet (som konflikter i Midtøsten). Tilgang til
og pris på energi har vært viktig for den økonomiske og politiske utviklingen i hele verden
siden den industrielle revolusjonen.

Det er de fossile brenslene (olje, gass og kull) som i dag dekker snaut 90% av verdens
energiforbruk. Denne ensidigheten i tilgjengeligheten av energibærere forventes å fortsette.
For å sikre økonomisk vekst og utvikling har konsumentlandene sterke interesser i at
tilgangen til de fossile brenslene er stabil og voksende, og at de betaler en stabil og "rimelig"
pris. For å oppnå dette har de utviklet omfattende politikkpakker som dels skal virke på
lang, og dels på kort, sikt. Det internasjonale energibyrået (lEA) har vært en institusjon som
siden 1974 spesielt har arbeidet med forsyningssikkerheten for de industrialiserte
forbrukslandene innen OECD.

Problemene rundt avhengigheten av få fossile energibærere har særlig vært konsentrert om
forsyningssikkerhet for olje og i noen grad for gass. Etter den annen verdenskrig har dette
vært høyt på den politiske agendaen i forbindelse med oljesjokkene i 1973/74 og 1979/80
(Yergin, 1991) og i forbindelse med Gulfkrigen i 1990/91 (Austvik, 1992).
Forsyningssikkerheten for europeisk gass vært særlig fokusert i forbindelse med den
amerikanske embargoen av utstyr til den sovjetiske rørledningen i 1982 (Austvik, 1991). I
dag er det igjen en oppmerksomhet rundt spørsmålet i forbindelse med den sterke
prisoppgangen på olje i 1999/2000.

I denne delen diskuteres hvordan lagerhold av olje kan bedre konsumentlandenes
forsyningssikkerhet og redusere deres følsomhet og sårbarhet for nye oljekriser. 203 Særlig
fokuseres det på hvordan salg av de strategiske petroleumsreservene (SPR) vil kunne ha på
markedssituasjonen og leveringssikkerheten for råolje under et prissjokk. Det drøftes også
hvordan private og offentlige eide lagre (indirekte) samvirker og hvordan lagerpolitikk kan
vurderes i sammenheng med andre etterspørselsdempende tiltak. lEAs rolle under en
oljekrise blir diskutert.

Private og offentlige lagre
OECD-landenes samlete lagerhold med olje har økt med rundt 1000 millioner fat siden den
første oljekrisen i 1973, eller med snaut 40%. Økningen var særlig stor i perioden 1977-82. Av
de totale lagrene i OECD-området står USA alene for vel 40%, Japan for snaut 20% og Vest-
Europa for rundt 35%. Mens Vest-Europas oljelagre var om lag like store som de
amerikanske i 1973, har amerikanske lagre økt mer. Dette var særlig markant i tiden fram til
1985, men de europeiske lagrene har økt noe mer etter det. Japan har den sterkeste økningen
av sine lagre med over 100%. Også i Japan var økningen størst på slutten av 1970-tallet og på

203 Se Austvik, 1999, om begrepene følsomhet og sårbarhet i Norges avhengighet av petroleumsinntektene.
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1980-tallet. Den japanske lageroppbygningen har skjedd i en periode med sterk økonomisk
vekst og uten at importen av olje har økt i noen vesentlig grad. Regnet som antall dager av
forbruket dekket lagerholdet nesten 100 dagers forbruk i andre halvdel av 1980-tallet, men er
nå tilbake til det nivået det var på 1970-tallet (tabell 10.1).

Tabell 10.1: Petroleumslagre i OECD land i millioner fat

Kilde: Energy Information Adminstration(2ooo), BP AMOCO (2000)

Lagertallene representerer beholdning ved årsslutt og inkluderer både råolje (inkludert SPR)
og produkter, men ikke olje til militær bruk. "Andre" omfatter Australia, New Zealand og
U.S. Territorier. Fra 1992 omfatter beregningene for dager av forbruk det utvidede OECD
(Korea, Østeuropeiske land).

For vårt analytiske formål skal vi dele det samlede lagerholdet i tre:
• Normalt" privat lagerhold,
• spekulativt privat lagerhold og
• offentlig kontrollerte strategiske lagre (SPR).

Det "normale" private lagerholdet refererer seg til det behov selskaper og bedrifter har for å
møte endringer i tilbud og etterspørsel. I perioder med lav etterspørsel blir lagrene bygget
opp, for så å bli solgt i perioder da etterspørselen er høy. Økte fluktuasjoner i etterspørsel
og/eller tilbud, likesom økt usikkerhet om slike variasjoner, øker det normale behovet for
lagerhold.

Private lager kan også holdes av spekulative grunner. Disse lagrene holdes ikke for å oppfylle
leveringsforpliktelser eller for å tilfredsstille eget bruk, men for å tjene penger på basis av
endringer i prisen. Slike lagre vil bli bygget opp når oljeprisen forventes å øke, for så å selges
når en regner med at de vil begynne å falle. En lagerspekulant bygger opp lageret når
forskjellen mellom forventet fremtidig pris og dagens priser overstiger kostnadene ved å
holde lageret. Private lagre vil altså øke i perioder med forventet sterk prisstigning
(spekulativt fastsatte lagre), stor ustabilitet og/eller etterspørselsvekst ("normale" lagre).

De strategiske petroleumsreservene (SPR) skiller seg fra private lagre ved at de er eiet av
nasjonale regjeringer i IEA-området. Denne oljen skal være en tilleggskilde av olje som skal
dempe en økning i oljeprisen som følge av et avbrudd i leveranser fra f.eks. Midtøsten. Den
optimale størrelsen på lageret bør minimere summen av forventet skade det kan tenkes
hindre og kostnadene ved å holde lageret. For at lagereieren skal være indifferent mellom å
holde et slik lager eller ikke, må de marginale kostnadene ved å lagre olje (både
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administrative kostnader og kapitalkostnader) være lik kostnadene ved den skaden det
forventes å medføre ikke å lagre det.2o4

Oppbygningen av SPR-lagrene startet i 1977 og har blitt økt særlig mye etter det andre
oljeprissjokket i 1979/81. Før Iraks invasjon av Kuwait i 1990, var kommet opp i vel 1000
millioner fat og representerte med det snaut 1/3 av samlete oljelagre. Gulfkrisen var den
første krisen det overhodet var mulig å bruke lagerolje til prisdempende formål. Etter
Gulfkrigen har SPR-lagrene vokst lite og var i 1999 på 1229 millioner fat. Mesteparten av
SPR-oljen er råolje, men i Europa er det også en del produkter som er lagret (tabell 10.2).

Tabell 10.2: Forbruk og offentlige lagre i OECD 1999.

*1989-tall i parentes.

Kilder: lEA (1990, 2000a), BP AMOCO (2000). Lagertall pr. 30.11.1999, forbruks- og importtall for året
1999.

Eksport av norsk olje (og andre OECD-lands olje) regnes hovedsakelig ikke som import i
denne statistikken men som intra-europeisk handel. Dersom Norges eksport regnes som
import til OECD-landene kommer OECDs importandel opp i 62%.

Samlet hadde OECD en import av råolje som representerte 56% av forbruket når en regner
Norge som intern leveranse. Japan er det mest importavhengige OECD-landet i fysisk
forstand, men både Europa og USA er i avgjørende grad også det. Japan har om lag slike
store strategiske oljelagre som de kommersielle (jamfør tabell 1). SPR-lagrene dekker nå 27
dager av OECD-landenes forbruk og 48 dager av importen. Dette innebærer at de private
lagrene dekker over 50 dager av forbruket. Men det er USA, som importerer om lag
halvparten av forbruket, som volummessig utgjør de største tallene. USA holder omtrent
halvparten av all SPR-olje.

Veksten i SPR-lagrene var spesielt stor i første halvdel av 1980-tallet. Det var særlig etter at
det andre oljesjokket hadde startet at OECD-landene bygget opp SPR. Dette kom i
forlengelsen av en privat oppbygging av lagrene i forkant av sjokket. Utover 1980-tallet

204 Teorier om optimalt lagerhold vil kunne analysere nærmere hvor store de private lagre bør være til en gitt
etterspørsels-/tilbudssituasjon.
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representerte den offentlige lagerbyggingen nesten hele veksten i lageretterspørsel. Etter
1985 har imidlertid SPR blitt bygget lite opp. Denne utviklingen er vist for USA i tabell 10.3.

Tabell 10.3. Utviklingen av petroleumslagrene i USA i millioner fat.

Tallene representerer beholdning ved årsslutt.
Kilde: EIA (2000).

Fordelingen mellom "normalt" og "spekulativt" motivert privat lagerhold er det ikke mulig å
observere statistisk på tilsvarende måte som fordelingen mellom strategiske og (samlete)
private lagrene i de totale lagertall. Men det er mulig å resonnere seg fram til en omtrentlig
størrelse på dem.

Ut fra utviklingen av oljelagrene på sekstitallet fram til det første oljesjokket i 1973/74, kan
det i USA observeres en svak oppbygning av samlet (privat) lagerhold av olje (tabell 10.3). I
denne perioden var oljeprisene relativt stabile i nominelle termer, dvs at realprisen var
fallende. Allmenne forventningene om fremtidig pris i perioden var at denne trenden ville
fortsette.205 Spekulativt motivert lagerhold bør således ha vært så lavt som mulig (helst null).
Lagerholdet skulle følgelig ha bestått av så godt som bare "normal" olje i denne perioden.
Dette inntrykket forsterkes av at lagrene ikke ble økt like fort som etterspørselen etter olje
økte.206 Profitten ved å holde olje på lager var negativ.

Med økt ustabilitet i oljemarkedet i perioden 1973-82 ble det samlete private lagerhold noe
høyere i USA enn i perioden før 1973. Private lagre var spesielt store på slutten av syttitallet
og på begynnelsen av åttitallet (før og under den andre oljekrisen), for så å falle ned til 1973-
nivået i 1983 og holde seg der fram til i dag. Dette indikerer at de "normale" lagre i USA
utgjør i størrelsesorden 1000-1100 millioner fat på det forbruksnivået de har holdt (15,3 mill
f/d -18,8 mill f/d over de siste tre tiårene). Det overskytende kan være spekulativt fastsatte
lagre, slik de ble observert perioden 1977-82.

Dette er selvfølgelig en grov måte å fordele samlete private lagre på "normale" og spekulativt
motiverte lagre. Men resonnementet gir en (empirisk) indikasjon på at det faktisk kan foregå
en merkbar spekulativt motivert lageroppbygning når forventninger om høyere priser er
fremtredende. Det er imidlertid vanskelig å skille detaljert mellom økt "normalt" behov for å
balansere ut større variasjoner i tilbudet og spekulasjoner om økt profitt fra et salg av oljen

205 Se Austvik (2000) for en gjennomgang av prisprognoser på olje på seksti, sytti og åttitallet.
206 Hubbard & Weiner (1983), side 5.
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på et senere tidspunkt. Inntrykket er imidlertid at det alt overveiende av private lagre består
av olje som er nødvendig ut fra "normale" forretningsbehov. Vi skal komme tilbake til at
slike spekulasjonslagre likevel kan spille en ikke übetydelig (kortsiktig) rolle under en krise.

Pris og leveringssikkerhet
Etterspørselen etter olje er relativt uelastisk mht pris på kort og mellomlang sikt. Dette gjør
at markedsmekanismen virker dårlig som rasjoneringsmekanisme under et prissjokk. Seiv
små bortfall i tilbudet kan føre til stor prisoppgang når markedet er stramt. Under de
oljekrisene vi har hatt, har således de fleste klart å kjøpe den olje de ønsket. Problemet har
som regel vært at den ble så mye dyrere enn før. Leveringssikkerhet for olje kan (i fredstid)
således ofte reduseres til et spørsmål om oljepris. Spørsmålet for et oljekjøpende land vil da
være hvorvidt prisen er tilstrekkelig stabil og om den er på et akseptabelt nivå. Er prisen
svært ustabil eller "urimelig" høy, kan det medføre høye kostnader med derpå følgende
inflasjon, arbeidsløshet og økonomisk tilbakegang.

Det er viktig å skille mellom den kort- og langsiktige betydning lagerholdet kan ha for
forsyningssikkerheten. I en krisesituasjon der vesentlige mengder råolje faller ut av
markedet, f.eks. som følge av en krig i Midtøsten, vil salg av olje fra lager levere olje til
markedet og med det dempe et prispress. Holder markedet seg stramt over lengre tid, er
lagerolje mindre egnet som virkemiddel. Et oljelager er tross alt av en endelig og begrenset
størrelse. Det er heller ikke all lagret olje som vil komme på markedet under en krise. Skatter
og andre tiltak som reduserer og diversifiserer etterspørselen kan redusere følsomhet og
sårbarhet mer effektivt dersom prisene lenge holder seg høye. Alle land har derfor innført
tiltak for å begrense oljeetterspørselen over tid bl.a. gjennom energisparing og diversifisering
til andre energibærere.

Korrigert for transportkostnader og kvalitet er oljeprisen om lag den samme for alle
eksportører og importører over hele verden. Oljeprisen er således et felles gode (eller onde)
for alle aktører i markedet, enten de er kjøpere eller selgere. De tiltak ett land gjør for å senke
oljeetterspørselen, enten det er på kort eller lengre sikt, er dermed også et gode for andre
oljeimporterende land gjennom den prisdempende effekt de har. Senket oljeimport i ett
område fører således til lavere priser for alle oljeimportører. Bruk av lagerolje med sikte på å
dempe et mer kortvarig prishopp kommer tilsvarende også alle oljeimporterende land til
gode. Således er det den internasjonale porteføljen av tiltak som er viktig for den pris
oljeimportører må betale både på kort og på lang sikt. Dette gir et potensial for å være
gratispassasjer på andre lands tiltak. Tilsvarende problematikk er kanskje bedre kjent på
tilbudssiden i oljemarkedet der en eksportør kan ha sammenfallende interesse med andre
oljeeksportører om et visst nivå på og stabilitet i oljeprisen. Også der er fristelsen av å være
gratispassasjer stor, noe som bl.a. slår ut i form av diskusjoner om kvoter i OPEC og (ofte
manglende) overholdelse av disse.

Ved å redusere veksten i oljeforbruk på 1980- og 1990-tallet har særlig Vest-Europa gjennom
høye avgifter (Austvik, 1996), og dels Japan gjennom diversifisering mot gass, således tatt en
belastning ved å bringe råoljeprisen på et mer moderat nivå enn den ville ha vært uten en
begrenset forbruksvekst. Ved å satse på økt offentlig lagerhold har USA sammen med Japan
tilsvarende tatt mesteparten av belastningen å forsikre seg mot de mest ekstreme virkninger
av et prissjokk.
Ulike oppfatninger om hvordan markedet vil utvikle seg kan være årsaken til forskjellig
politikkvalg sammen med ulik grad av privat lagerdekning. Men det kan også ligge
elementer av ønsker om å være gratispassasjer på andre, enten under et prissjokk eller i
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perioden med stabile lave priser. Det er bare Japan som har satset sterkt på å hindre at
oljeprisen skal bli "for høy" både under et sjokk og på lengre sikt, og å dempe
skadevirkningene dersom den skulle bli det. Mens Japan altså har valgt å satse både på å
begrense forbruket og bygge opp strategiske lagre, har Vest-Europa og USA i større grad
valgt hver sin del av prisregulerende tiltak. Vest-Europa har senket oljeforbruket (men har
små lagre) mens USA har store lagre, men har hatt størst vekst i forbruket.

De strategiske petroleumsreservene i bruk
De offentlig eide strategiske petroleumslagrene har en annen funksjon enn private lagrene.
Opp- og nedbygging av disse foretas etter politiske beslutninger. Prinsippet er at dersom det
antas at et fremtidig prissjokk er mulig, bygges lagrene opp, seiv om prisene er lave/fallende
på kjøptidspunktet. Inntreffer et prissjokk vil det kunne besluttes at det skal selges ut fra
lagrene.

Effekten av å bruke SPR i en situasjon med sterk prisoppgang er ført og fremst å dempe det
umiddelbare sjokket i økonomien (Hubbard & Weiner 1982, Austvik 1989):

a) Den direkte effekten reduserer etterspørsel etter olje på verdensmarkedet og således
også størrelsen på prisendringene. Dempningen av spotpris-økninger virker som
regel i retning av en dempning også av futures/kontraktsprisene.

b) Reperkusjonseffekten representerer redusert nedgang i forbruket fordi prisene blir
lavere enn om lagerolje ikke ville ha blitt solgt. Reperkusjonseffekten virker altså i
motsatt retning av den direkte effekten,

c) Den internasjonale kooperasjonsejfekten avhenger av hvordan andre lands lagerolje
reagerer på salg av et lands SPR. Dersom andre land samarbeider, selger de simultant
fra sine SPR-lagre. Dette virker i retning av å øke effekten av det initielle SPR-salget.
Dersom andre land konkurrerer, kan deres oljelagre bli bygget opp mens det første
landets SPR-lagre blir solgt. Dette virker i retning av å minske effekten av tiltaket,

d) Den interne produksjonseffekten. Når prisene blir holdt lavere enn de ellers ville ha vært,
virker det i retning av mindre økning av oljeproduksjon innen OECD-området. Dette
kan spesielt gjelde USA, og i mindre grad Nordsjøen.

Summen av disse fire effektene gir nettovirkningen på oljeprisen av et lands salg av SPR,
seiv om de fleste nok vil mene at det er a) og c) som har mest betydning for hvor vellykket
tiltaket vil være. På grunn av inelastisiteten både i etterspørsel av og innenlandsk tilbud på
olje på kort sikt, antas b) og d) å være liten.

I en situasjon med raskt økende priser vil offentlig salg av SPR øke tilbudet av olje til
markedet og virke i retning av å dempe prisøkningene og labiliteten i markedet. Dette vil
vanligvis også dempe forventningene om høyere priser på kort og mellomlang sikt. I sin tur
betyr dette en mindre økning både i "normale" og i spekulativt bestemte private lagre enn
dersom SPR-salget ikke hadde funnet sted.

Idet spekulative private lagre blir fastsatt ut fra forventningene om prisutviklingen, vil et
SPR-salg kunne påvirke disse så kraftig at spekulativt bestemte lagre faktisk blir solgt. Det
avgjørende her er hvor stort sjokket er og hvor mye SPR-olje som blir solgt. Dersom således
SPR blir solgt under et mindre "sjokk", vil den prisdempende effekten lettere kunne bli så
stor at kostnadene ved å holde de spekulative lagrene overstiger forskjellen mellom den
initialt forventede prisveksten og dempingen av prisveksten som følge av SPR-salget. Dette
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kan være et argument for bruk av SPR nettopp under mindre "prissjokk" (sub-trigger
systemer).
Fordi private (spekulative) lagre blir bygget opp når det er forventninger om en fremtid
prisoppgang, blir etterspørselen etter olje økt i en situasjon med forventet oljemangel. Dette
virker i retning av å forverre en krise. Eksempelvis ble bortfallet av olje fra Iran og Irak i
1979-81 møtt med betydelig oppbygging av private oljelagre under forventning om fortsatt
prisstigning, og bidro med det til en kriseforverring. Motivet kan dels ha vært spekulativt,
dels "normalt" for å dekke inn en antatt fremtidig oljemangel. I tillegg kom oppbygningen av
SPR-olje.

I en krisesituasjon kan en således oppleve at salget av SPR-olje blir absorbert av
oppbygningen av spekulativt motiverte private lagre. Derfor kan det bli et spørsmål
hvorvidt myndighetene kan hindre eller demotivere oljeselskapene fra å foreta
spotmarkedskjøp i en slik situasjon. Myndighetenes interesse for stabilitet i markedet kan da
være i konflikt med selskapenes behov for økt lagerhold for å overholde sine
leveringsforpliktelser og deres ønske om å kjøpe olje i dag for å seige den til en høyere pris i
morgen.

lEAs rolle under oljekriser
Både lagernivået og måten å seige ut oljen på dersom en krise skulle oppstå, vil dermed
påvirke nettoeffekten av et SPR-salg. Dette er én grunn til at samarbeidstiltakene i regi av
lEA stadig har blitt mer omfattende. Hovedtrekkene ved dette samarbeidet for å kunne
senke etterspørselen etter olje på verdensmarkedet under en oljekrise er: 207

Medlemslandene skal holde et (samlet private og offentlig) lagernivå tilsvarende
minst 90 dager av nettoimporten. For mange lEA-land vil import av olje tilsvare
konsumet. Som helhet tilfredsstiller lEA-landene dette kravet med god margin (tabell
10.1 og 10.2). Faktisk dekket totale lagre 138 dager nettoimport i 1999, men derav
representerte SPR-lagrene i gjennomsnitt kun 48 dager (tabell 10.2). Regner vi inn
Norge, Canada, Danmark og Storbritannias nettoeksport dekker de oljeimporterende
lEA-landenes 112 dager av sin nettoimport (lEA, 2000b). Mesteparten (vel 2/3) er
private lagre (jfr. tabell 10.3).
En alvorlig krise defineres som et bortfall på minst 7 % av forsyningene (trigger
situasjon). Med en forsyningssvikt på minst 7 %, iverksettes krisefordelingssystemet
tilnærmet automatisk. Medlemslandene er da forpliktet etter lEP-avtalen
(International Energy Program) til å møte forsyningssvikten, dels ved å trekke ned
sine kriselagre av olje, dels ved å iverksette ulike forbruksbegrensende tiltak, slik at
etterspørselen reduseres med 7 % (eller mer dersom bortfallet er større). Samtidig
starter fysisk allokering av olje fra land med "overskudd" av olje til land med
"underskudd". Om et land har rett til forsyninger eller plikt til å avstå dem, er
avhengig av landets forsyningssituasjon sammenholdt med dets tillatte forbruk.208
Nasjonale kriseinstitusjoner skal utøve forpliktelsene under lEP-avtalen administrert
av lEA. Dette innebærer at myndigheten over deler av et lands oljepolitikk i en
krisesituasjon overføres fra nasjonalstatene til en internasjonal organisasjon.2o9
Det eksisterer også et prekrise system, som reflekterer den skade som blir gjort ved
bortfall av olje mindre enn 7-%sgrensen (sub-trigger situasjon). Denne er hjemlet i et

207 Lumsden (1989) presenterer en oversikt over vestlige lands tiltak og planer for å senke sårbarheten i
forhold til et leveringsavbrudd. I Toner (1987) er den politiske prosessen og resonnementene bak lEA
tiltakene fremstilt.

208 Derte fastsettes på grunnlag av et kriserapporteringssystem.
209 NESO, National Emergency Sharing Organization.
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styrevedtak i lEA i 1984.210 Prosedyrene her er basert på løpende
informasjonsutveksling og møtevirksomhet for eventuelt å bruke deler av lagrene,
ulike forbruksbegrensende tiltak, økt oljeproduksjon etc. I denne situasjon er det de
enkelte medlemsland som beslutter hvilke tiltak man skal bidra med. Om man f.eks.

velger å benytte lagertrekk kan landene kun bruke den del av lagerbeholdningene
som overstiger lEP-forpliktelsen (90 dagers forbruk av nettoimporten). USA gjorde
dette unilateralt i oktober 2000.

Alle EUs medlemsland er også medlem av lEA. EUs krav om lagerhold er noe
annerledes enn lEAs. EU krever at hvert land skal dekke 90 dagers forbruk av tre
produktgrupper: bensin og tilhørende feedstock, mellomdestillater og tung
fyringsolje. lEAs krav er at lagrene skal dekke 90 dagers total nettoimport. EU har
dessuten mildere krav til hvordan lagrene skal beregnes (lEA, 2000b).

Gjennom en harmonisert og koordinert aksjon sikter lEA å unngå at medlemslandene hver
for seg iverksetter tiltak som utilsiktet kan forsterke krisen. Et viktig aspekt ved lEA
tiltakene er at handlingene er koordinert internasjonalt i en krisesituasjon. Virkningen av
SPR-salg, eller et forbruksreduserende tiltak, kan bli betydelig redusert dersom andre land
ikke handler simultant. Dersom f.eks. USA selger av sine lagre samtidig som Vest-Europa
bygger opp sine, vil effekten på markedsprisen kunne bli eliminert siden den internasjonale
kooperasjonseffekten (negativt) da vil oppveie den direkte effekten.

Skillet mellom de ulike politikkopsjonene kan fra et økonomisk ståsted enkelt summeres
som:

Forventes det at oljeprisene vil bli høye i fremriden, bør avhengigheten av olje i
økonomien reduseres, slik Vest-Europa og dels Japan har satset på.
Forventes det at oljeprissjokk vil være mer eller mindre kortvarig, bør landet legge større
vekt på bruk store strategiske lagre, slik som USA og Japan har gjort.
Forventes det at prisene er stigende over tid og tidvis også sterkt fluktuerende, bør en
satse på en blandingspolitikk med redusert forbruk og oppbygning av lagre. Dette siste
er Japan den fremste eksponenten for.

Redusert sårbarhet for oljeprissvingninger og økninger kan i noen grad også ta motivet fra
oljeeksporterende land til å bruke oljesjokk for politiske formål mot Vesten, slik som det
skjedde i 1973/74 og som muligens var et delmotiv for Iraks invasjon av Kuwait i 1990.
Verdien av en slik avskrekningseffekt bør tas inn i beregningen når en skal anslå den
optimale størrelse på forbruk, lagerhold, oljeskatter etc (forsikringspremie for at sjokket aldri
skal inntreffe).

Summen av de oljeimporterende landenes etterspørselsdempende tiltak og lagerpolitikk,
representerer i dag en "tiltaksportefølje" som reduserer den totale oljepolitiske sårbarhet for
importlandene. Dersom denne porteføljen i dag er optimal totalt sett, synes det å være mer
tilfeldig enn tilsiktet. Det vil derfor ikke være overraskende om USA vil måtte øke sine
skatter på petroleumsprodukter, mens EU-landene vil måtte bygge opp større strategiske
lagre i årene som kommer, samtidig som de internasjonale samarbeidstiltakene blir
intensivert. Dette gjelder særlig en geografisk utvidelse av lEAs virkeområde til å omfatte de
nye vekstøkonomiene, særlig i Asia og mer omfattende koordinering av politikkområder
som demper den totale oljeetterspørselen.

210 CERM, Coordinated Emergency Response Measures. Se Hubbard & Weiner (1982) for en teoretisk drifting
av effektene av denne typen lagersalg.
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Konsekvenser for Norge
Norge, som assosiert medlem av lEA, er ikke automatisk forpliktet til å overføre myndighet
til lEA i en krisesituasjon. Om Norges bidrag i en slik kriserespons koordinert av lEA
("byrået") heter det i Stortingsmelding 50 (1977/78): Artikkel 1: "Regjeringen skal i
krisesituasjoner som medfører alvorlig svikt i tilførselen av olje, etter beslutning av
Regjeringen, bidra til et fordelingsprogram ved å tilføre Byråets deltakerland, utover normale
forsyninger, slike tilleggsleveranser som måtte kunne skaffes til veie gjennom passende
etterspørselsbegrensende tiltak og ved utnyttelse av slik reserveproduksjonskapasitet som
måtte forefinnes." Artikkel 2: "Regjeringen skal innlede konsultasjoner med Byrået med sikte
på å spesifisere sitt bidrag omtalt i art. 1 når Byrået overveier å sette i verk krisetiltak i samsvar
med kap. 4 i avtalen om et internasjonalt energiprogram." Som assosiert medlem er det altså
den norske regjeringen som bestemmer hvorvidt og hvordan vi skal bidra i en kriseplan. De
øvrige av lEAs nettoeksporterende land (Storbritannia, Danmark og Canada) har heller ikke
forpliktelser om å holde SPR-lagre (lEA, 2000b).

Den viktigste funksjon Norge har for lEA i en krisesituasjon i fjerne områder er at vi kan
produsere olje (og gass) tilsvarende maksimal kapasitet og at disse leveransene kan forutsettes
som sikre. At vi skal ta del i en fordelingsplan for bruk av olje nasjonalt er ikke viktig siden vi
er et lite land, men kan ha en politisk solidaritetsbetydning. Siden det viktige ved Norges rolle
er på tilbudssiden, synes det imidlertid lite sannsynlig at Norge vil komme i noen form for
pressituasjon for også å iverksette etterspørselsbegrensende tiltak.

For Norges del er lEAs lagerprogram viktig fordi det vil bidra til å moderere oljeprisene i en
krise. Redusert forbruk og salg av SPR-olje er elementer som vil kunne fjerne topper på
oljeprisen slik vi så de på begynnelsen av 1980-tallet (60-80 $/fat i dagens penger). Slike høye
priser, over maksimalt noen få år, bidrar til å destabilisere oljemarkedet og legge grunnlaget
for et senere prisfall (som i 1986). Dette er motstykket til den interesse vi har av et
konstruktivt produsentsamarbeide når markedet er svakt og prisene er lave (som 10 $/fat i
1998-99). Som sum uttrykker dette de interessene vi har i å ha stabiliserende globale krefter
mot ekstreme fluktuasjoner i oljeprisen som vi har opplevd de foregående 30 årene.
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Del XI Norges rolle som europeisk småstat
og storeksportør av energi

Innledning
Petroleumsvirksomheten har økt Norges økonomiske og strategiske betydning. Våre
leveranser av olje og gass er nå så store at de påvirker stabiliteten i olje- og gassmarkedene
og energiforsyningen til de europeiske landene. De store og fluktuerende
petroleumsinntektene gjør samtidig at vi er i en helt spesiell økonomisk situasjon i forhold til
land vi ofte sammenlikner oss med. Denne situasjonen faller i tid sammen med at økt
internasjonal integrasjon har endret og begrenset måtene vi kan innrette oss på hjemme. Den
internasjonale økonomiske og politiske integrasjonen påvirker oss sterkt og vi har interesse
av å påvirke hvilke former integrasjonen tar. Samtidig har omverdenen interesser på
petroleumsområdet i å påvirke oss i en retning som de er tjent med.

Perspektiv
Endringene i rammene for innenrikspolitisk handlefrihet overfor omverdenen skyldes at de
internasjonale økonomiske og politiske integrasjonsprosessene mellom kjøper- og selgerland
av alle varer og tjenester er mer omfattende i dybde og bredde enn noensinne før.
Markedene for eksport av norske varer og tjenester har blitt mer åpne, noe som har sitt
motstykke i at også norske markeder har blitt mer åpne. De åpne markedene gjør at den
makroøkonomiske handlefriheten er endret og redusert. Med markedsintegrasjonen har
konkurransepolitikk og reguleringer blitt harmonisert med andre land, noe som begrenser
alternativene for måten vi kan organisere petroleumssektoren på.

EUs regelverk setter i dag de mest omfattende rammene for hvilke valg vi kan gjøre hjemme.
Globalt er avtalene om internasjonal handel innen WTO viktig. Rammene for
energimarkedene er samtidig endret og politisert på annen måte enn tidligere. Det
europeiske energicharteret har søkt å innføre WTO-liknende bestemmelser for energi også
for land som ikke er med i WTO. OPEC har revitalisert seg gjennom sterkere styring av
tilbudssiden i oljemarkedet. På etterspørselssiden har lEA blitt bygget ut som en aktiv
internasjonal institusjon i forhold til 1970 og 1980-tallet. Kyoto-avtalen inneholder
bestemmelser som kan få vidtrekkende virkninger for nivået på og sammensetningen av
verdens energiforbruk. Den økte betydningen til internasjonale regimer for energihandel og
økonomisk virksomhet gjør integrasjonsprosessene langt viktigere for utformingen av norsk
politikk enn det de var for bare få år siden.

Ut fra vårt spesielle petroleumspolitiske ståsted vil det på den annen side være få områder
der vi kan adoptere andre lands politikk uten relativt omfattende nasjonal tilpasning. De fleste
land som deltar i den økonomiske og politiske integrasjonen er ikke produsenter av petroleum.
Det er spesielt for Norge at over 25% av de statlige inntektene og over 40% av
eksportinntektene i år 2000 kommer fra to relaterte råvarer: olje og gass. Som
petroleumsprodusent har vi vekslende grad av sammenfallende og motstridende interesser
med forbrukslandene, som vi i de fleste andre sammenhenger ellers sammenlikner oss med, og
som vi integreres med. Det er dermed viktig for oss at omverdenen forstår de særegenhetene
som preger petroleumsproduksjonen og et petroleumsland.

I tillegg til å videreutvikle en konkurransedyktig petroleumsindustri har vi som moden
petroleumsprodusent i dag nå mange spesielle interesser å ivareta. Vi ønsker å opprettholde
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nasjonal kontroll over sektoren, ivareta statens store økonomiske interesser i SDØE og
gjennom skattlegging, foreta en optimal forvaltning av petroleumsressursene over tid,
utnytte samdriftsfordeler mellom olje- og gassproduksjon og mellom produksjon og
transport av gass. Samtidig ønsker vi å forsvare våre betydelige økonomiske interesser
overfor det europeiske gassmarkedet og det globale oljemarkedet. Vi ønsker også å
opprettholde en størst mulig grad av handlefrihet i forhold til hvordan vi kan innrette oss og
unngå press fra andre land, som å øke eller senke produksjonsnivået på kort eller lang sikt,
uønskede organisasjonsmodeller for sektoren eller bestemte mater bruke oljepenger på.

Samtidig som vi er opptatt av hvordan de internasjonale rammene fungerer vil størrelsen på
petroleumseksporten, og den økonomiske og politiske betydningen den har for andre land,
medføre at disse landene også er opptatt av norsk politikk. Interessene er dels økonomiske;
som utenlandske selskapers deltakelse i leting, utvinning og drift og leveranser til
produksjonen av norsk olje og gass, og selskapers og lands interesser i produksjonstempo,
priser og betingelser for kjøp av norsk olje og gass. Siden norsk petroleum direkte eller
indirekte er viktig for energiforsyningen i de fleste industrialiserte land, vil kjøperlandene
også legge vekt på at Norge er en stabil leverandør av petroleum. Fra forbrukslandenes
synspunkt bør norsk petroleumspolitikk ha som siktemål at olje- og gassprisene skal være
stabile og høye nok til å holde produksjonen i gang over tid. Noen grunnrente for den
marginale produsent er på den annen side ikke ønskelig. Tilsvarende vil andre
produsentland være opptatt av norsk produksjonspolitikk og den virkning den vil ha på de
felles prisene som alle produsentene mottar. I en så viktig sektor som energiproduksjonen
representerer, må vi derfor regne med at andre land er opptatt av utformingen av norsk
petroleumspolitikk og at de kan ønske å påvirke utformingen av den. Like gjerne som at vi
påvirker omverdenen vil andre land, internasjonale organer og selskaper kunne lykkes i å
påvirke oss.

Gjennom måten markedene fungerer på, kan norsk petroleumspolitikk også bli utsatt for
sterk internasjonal oppmerksomhet og press i konfliktsituasjoner langt fra vårt nærområde.
For andre land vil det i en konflikt som involverer petroleumsproduksjon et annet sted i
verden kunne være interessant seiv å kontrollere norsk petroleumsproduksjon, eventuelt å
hindre at motparten skal dra nytte av den dersom de seiv ikke har kontrollen. I en
krisesituasjon med redusert eller bortfalt petroleumsproduksjon i andre land, vil
petroleumsprisene kunne øke betydelig. Viktige importland vil neppe sitte rolig og bare
akseptere slike prisøkninger. Det et viktig for Norge at vi kan handtere ulike slike situasjoner
dels alene og dels i samarbeide med andre.

Omverdenens syn på Norge som petroleumsprodusent
Oljekrisene rundt Den arabiske gulfen og konfliktene i Midtøsten er eksempler på at energi
var et av de mest sentrale objektene for stormaktsrivaliseringen under den kalde krigen.
Tilgangen til petroleumsressursene, handelen og prisene på dem hadde stor betydning både
for det militære system og samfunnsutviklingen ellers. Etter Berlinmurens og Sovjetunionens
fall har internasjonal politikk endret karakter, med USA som den eneste gjenværende globale
supermakt, men med mange regionalt sterke stater. Verdens petroleumsressurser finnes
samtidig fortsatt i de samme områdene med betydelig politisk ustabilitet, med rom for store
markedsforstyrrelser og risiko for norske selskaper i sine internasjonaliseringsprosesser. Det
er potensialer for nye energikriser og ny rivalisering mellom land, med den følge at norske
nasjonale interesser kan bli utfordret.
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Norsk olje- og gassproduksjon har flere ganger blitt definert som betydningsfull av andre
land. Første gangen var i 1982, da norsk gass ble trukket inn i stormaktspolitikken ved at
USA forsøkte å gjennomføre en embargo mot bygging av nye sovjetiske rørledninger til
Vest-Europa. Norsk gass ble fremsatt som et erstatningsalternativ. I 1986 kom Norge under
sterkt press fra OPEC om å bidra til å heve oljeprisene. I 1999/2000 skjedde det samme,
samtidig som at USA søkte å påvirke norsk produksjonspolirikk og samhandlinger med
OPEC, gjennom et aktiv skytteldiplomati fra den amerikanske energiministeren. EUs legger i
sin liberalisering av det europeiske gassmarkedet nå vekt på at Norge tilpasser seg
gassdirektivet slik at tilbudet av gass kan øke.

Den største betydningen som norsk petroleum har for konsumentlandene er antakeligvis
som bidrag til deres forsyningssikkerhet. Sårbarheten for konsumentlandenes avhengighet
av sikre energileveranser kan oppfattes ofte å være en funksjon av avhengighetsgraden av en
eller få produsenter, produsentområder eller transportører og mangel på alternative
energibærere. I integrerte markeder vil avhengigheten (i fredstid) særlig tydeliggjøre
gjennom hvordan landene tåler sterke endringer i prisene. Mottakerlandenes økonomiske
utvikling og nasjonale sikkerhet er i stor grad avhengig av sikre energileveranser til stabile
priser på et akseptabelt nivå. Siden norsk petroleum leveres fra en politisk og geografisk
stabil region diversifiserer den tilbudet av petroleum i forhold til mer usikre områder som
Midtøsten og Russland. Norge representerer 8% av verdens eksport av råolje og 20% av
gassimporten til EU-området.

Sikkerhetspolitiske dimensjoner ved olje- og gassproduksjon har ellers særlig vært fokusert i
forbindelse med mulighetene for petroleumsproduksjon i Nordområdene. Seiv om
problemene har vært mindre fokusert det siste tiåret, vil den spesielle situasjonen i
Barentshavet om noen år 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 består mange av de
samme sikkerhetspolitiske, miljømessige og økonomiske skrankene som før.

I en ny konflikt rundt oljeinstallasjonene i Midtøsten, vil alle de enkeltfaktorer som påvirker
oljeprisen, ha potensial til å påvirke den mer enn i en situasjon uten konflikt, og særlig
dersom det ikke er ledig produksjonskapasitet andre steder i verden. Eksportland i konflikt
kan presse importland ved å skade våre installasjoner, gjennom det ytterligere tilbudsbortfall
og de påfølgende prisøkninger dette vil medføre. Også i denne sammenhengen blir forholdet
tydeligst når det gjelder våre gassleveranser (som substitutt for olje) gjennom de tette
bindingene transportsystemene fører til mellom oss og kjøperlandene. Likevel vil en stans i
oljeeksporten kunne ha større globale virkninger enn en stans i gasseksporten i en
krisesituasjon.

For andre petroleumsproduserende land er Norge viktig som medspiller i å stabilisere
prisene, særlig i svake markedssituasjoner. I oljemarkedet har vi tatt konsekvensen av dette
ved å samspille med andre eksportland i og utenfor OPEC i 1986-89 og 1999-2000. I det
europeiske gassmarkedet har det ikke vært aktuelt til nå. I et liberalisert marked kan på den
annen side balansen mellom tilbud og etterspørsel av gass bli viktigere for prisdannelsen,
slik at det kan tenkes situasjoner der vi vil se oss tjent med å vurdere tilbudsreguleringer
sammen med andre eksportland.

Slike tilbudsreguleringer vil ikke nødvendigvis være i strid med forbrukslandenes interesser.
For lave og labile priser vil kunne svekke tilbudet av olje og gass på sikt. Forbrukslandene
ville på den annen side ønske økt produksjon i stramme markedssituasjoner og legge press
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på Norge og andre eksportører for å få det til. For høye priser vil heller ikke være i norsk
interesse. Høye priser vil kunne ødelegge markedene for olje og gass over tid, og skade den
internasjonale økonomiske veksten. For Norge er det på den annen side vanskelig å øke
tilbudet i stramme markedssituasjoner da vi i slike situasjoner normalt allerede vil produsere
med full kapasitetsutnyttelse. Likevel vil vi politisk i slike situasjoner kunne ha interesse av å
støtte forbrukslandenes tiltak i å modifisere prisene, slik vi har i å støtte andre
produsentland når prisene er lave.

Internasjonalisering av oljeselskapene

Norsk petroleumssektors økte internasjonale betydning faller i tid sammen med at den har
nådd en stor grad av modenhet, der fallende funnrater og størrelser skaper press i retning av
effektivisering. Petroleumsvirksomheten har ført til at vi har fått en i internasjonal
sammenheng høyverdig kompetanse og avansert industriell infrastruktur innen sektoren,
ledet av Statoil og Norsk Hydro. Selskapene står nå overfor nye oppgåver internasjonalt for å
kunne videreutvikle og vedlikeholde kompetansenivået, samt utvide sine aktiviteter for å
kunne overleve. Selskapene bruker sin posisjon på norsk sokkel som springbrett ut i en
risikabel verden.

Internasjonaliseringen foregår dels gjennom at Statoil og Norsk Hydro går inn i lete og
utvinningsprosjekter i andre land. Dels foregår den gjennom at en rekke norske selskaper
leverer varer og tjenester til denne virksomheten i andre land (Kværner, Aker, med flere).
Disse engasjementene medfører, særlig i ustabile land og regioner, ofte at de kommersielle
avtalene må støttes politisk (av styresmakter) både for å bli etablert og for å trygges over tid.
Blant annet har vi sett dette i forbindelse med engasjement ved Det Kaspiske hav. Vi kan
komme til å se det i land som Nigeria og Venezuela i fremtiden, og i særdeleshet dersom
landene ved Den arabiske gulfen i større grad åpner for utenlandske selskaper.

Internasjonalisering av norske selskaper i form av utenlandsengasjement kan ses som
horisontal ekspansjon som ligger i forlengelsen av ekspansjon og oppbygging i sektoren.
Risikoen ved disse engasjementene er i mange tilfeller knyttet til de samme faktorene som
fører til fluktuasjoner i norske petroleumsinntekter. Det vil her kunne bli en balanse mellom
å dra økonomiske fordeler av kompetansen til den norske petroleumsindustrien gjennom
internasjonale engasjementer og de konsekvenser den kan ha for øvrige norske interesser.
Ulike former for delprivatisering av Statoil, sterkere bruk av markedet i en moden norsk
petroleumsprovins og reposisjonering av norske gassinteresser (SDØE som
hovedinteressent) i forhold til kommende liberalisering av det europeiske gassmarkedet er
viktige spørsmål som i dag må vurderes både i forhold til kommersielle interesser og hvilken
risiko de og vi pådrar oss. Samtidig gjennomgår internasjonal petroleumsvirksomhet en
omfattende restrukturering, med betydelige fusjoner mellom allerede store selskaper.

Norske selskaper kan gjøre investeringer som av andre parter, innen det landet det gjelder
eller fra andre land, kan oppfattes som kontroversielle og utsettes for sabotasje og
terrorangrep. Angrep kan dermed også rettes mot norske selskaper også andre steder i
verden enn der engasjementet finner sted, inkludert i Norge, der utenlandsinvesteringene
kan få behov for norsk politisk og diplomatisk støtte og samarbeid med allierte for å sikres.
Slikt samarbeid kan føre til bindinger i andre deler av petroleumsvirksomheten. Tilsvarende
kan utenlandske selskaper som opererer på steder med konflikt bli utsatt for sabotasje og
terrorangrep i Norge. Så godt som alle selskapene som i dag opererer på norsk sokkel er
vestlige. I mange tilfeller har vi interesse av å støtte oss til allierte lands politikk og støtte for
beskyttelse av internasjonale oljeselskaper i Norge og norske selskapers virksomhet i andre
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land. Norge har ikke kapasitet til alene å beskytte alle utenlandske selskapers virksomhet i
Norge og i enda mindre grad all norsk virksomhet i andre land. Norske oljeselskapenes
investeringer i utlandet, så vel som utenlandske selskapers engasjement i Norge, kan få
utenriks- og sikkerhetspolitiske konsekvenser.

Spesielt tydelig kan dette behovet bli ved oljevirksomhet i Barentshavet. Ulike former for
samstyre med russerne i petroleumsutvinningen kan gjøre oss sårbare overfor deres
handlinger. Ved å engasjere norske selskaper i samarbeide med andre vestlige selskaper i
området vil størrelsesforskjellen mellom Norge og Russland kunne balanseres noe, og sikre
alliertes politiske og fysiske støtte om problemer skulle oppstå.

På den annen side har vi ikke nødvendigvis sammenfallende interesser med våre allierte i
alle situasjoner, og kan det være snakk om avbalansering mellom ulike interesser og hensyn
der våre i noen grad kan avvike fra de alliertes. Dette kan særlig gjelde på økonomiske
områder. Seiv om vi i stor grad må støtte oss på andre lands bistand er det derfor viktig at
Norge utvikler og vedlikeholder kompetanse som gjør oss til en partner som kan
kommunisere på lik linje med andre land på dette området.

Konsekvenser for norsk petroleumspolitikk
Størrelsen på olje- og gasseksporten gjør at Norge har blitt en strategisk aktør i markeder av
vital interesse for Vest-Europas energiforsyninger. Norsk olje- og gassproduksjon skaper et
avhengighetsforhold med økonomiske, strategiske og sikkerhetspolitiske konsekvenser både
for Norge og mottakerlandene. Den internasjonale økonomiske integrasjonen bidrar til å
harmonisere landenes politikk, seiv om vi har et annet ståsted på petroleumsområdet enn de
landene vi integreres med. Dette skaper utfordringer for norsk politikk.

Det stramme oljemarkedet og de høyere prisene vi i dag igjen står overfor kan på den annen
side føre til at presset i retning av liberalisering av energimarkedene vil avta. De langsiktige
energipolitiske interessene knyttet til forsyningssikkerhet og prisstabilitet kan innen EU,
USA og andre igjen komme mer i fokus. Tradisjonelt har frihandelsprinsipper alene ikke blitt
sett som tilstrekkelig til å sikre tilførselen av energi og stabile energipriser på tilfredsstillende
måte. Nylige forsøk på omfattende politiske avtaler mellom EU og Russland om en dobling
av gasshandelen kan være et tegn på en repolitisering av internasjonale energimarkeder.

De viktigste fora for norske energiinteresser ligger nå i EU. Spørsmålet om økt norsk
innflytelse over EUs energirelaterte beslutninger bør være et sentralt utenrikspolitisk tema i
årene fremover, enten vi blir formelt EU-medlem eller ikke. Spesielt i det europeiske
gassmarkedet kan Norge være følsom, eventuelt sårbar, i avhengigheten av å eksportere gass
til EU, ettersom hvordan energi-, miljø- og avgiftspolitikken i EU og EU-land blir utformet
(Austvik, 2000-gass). Blant de største og vanskeligste utfordringene for norsk
petroleumspolitikk de neste årene kommer er liberaliseringen av det europeiske
gassmarkedet og EUs avgiftspolitikk på energi

En mulig repolitisering av potensielt stramme energimarkeder gjennom modifisert
markedsliberalisering og mer aktiv myndighetsinngripen i energihandelen, kan samtidig
også bli uttrykk for en mulig repolarisering mellom forbruks- og produsentland. I vår
dobbeltrolle som petroleumsproduserende vestlig industriland kan det ha stor betydning for
Norge. Dette gjelder ikke minst i forbindelse med de omfattende internasjonale politiske og
økonomiske prosessene vi står overfor (EU, OPEC, WTO, Kyoto etc). Vi har langt på vei
felles interesse med omverdenen av å finne fram til rasjonelle og effektive løsninger for
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internasjonal handel og for organisering av markeder og virksomheter. Ulik tidshorisont, tro
på hvilke faktorer som kan få størst betydning i fremtiden og interessekonflikter rundt
inntektsfordelingen i petroleumsmarkedene gjør på den annen side at land og selskaper ofte
har ulike syn på hva som på dette området er riktige og gode løsninger. Vi kan ikke regne
med at alle parter fullt ut kommer til å bli enige om hva som er den "riktige" modell for det
europeiske gassmarkedet og det globale oljemarkedet, så lenge de generelle prinsippene for
hva som er optimale løsninger kan tolkes i ulik retning. Vår må forvente at rolle som
betydelig petroleumsprodusent vil dra med seg uenighet og konflikter i våre relasjoner til
andre land som vi i øvrige sammenhenger ofte har sammenfall av interesser med.

Hvordan politiseringen av våre rolle som petroleumsland skal håndteres avhenger dels av
hvorvidt markedsliberaliseringen på petroleumsområdet fortsetter eller om modifiserte
prinsipper legges til grunn. Fasthet og konsistens i utformingen av politikken ligger her ikke
å ha den samme politikk hele riden, men å ha det samme målet. Definisjon av våre nasjonale
interesser og en selvstendighet i tenkemåte vil stå sentralt i hvordan vi skal forme et stadig
tettere samarbeide med andre land. Vår evne til å påvirke de internasjonale rammene
bestemmes i sin tur både av vår størrelse som nettoeksportør av olje og gass og av vår
politiske og geografiske beliggenhet. Evnen og viljen til påvirkning er dertil avhengig av
hvordan normer, forestillinger og autoritativ kunnskap er formet både i andre land og i
Norge. Den nye situasjonen og de endrede internasjonale omgivelsene gjør samtidig at
formen på den norske statsaktivismen må endres og eventuelt modereres.

Siden vi er et lite land og en småstat i øvrig internasjonal politikk må våre ambisjoner for
internasjonal påvirkning selvsagt være realistiske. Vi er på den annen side en av verdens
største petroleumseksportører. Små marginer kan i denne sammenhengen utgjøre betydelige
beløp. Aktive småstater kan i gitte situasjoner dertil bety mye politisk. Siden måten vi kan
ordne oss på hjemme avhenger så vidt sterkt av internasjonale forhold, vil en aktiv
småstatspolitikk på petroleumsområdet ha betydning for evnen til tilpasning også på det
nasjonale plan. Dette gir nær knytning mellom utformingen av innenriks- og utenrikspolitisk
energipolitikk og behov for å utforme de ulike politikkdelene i nært samspill. Utover å være
viktig for landets økonomi vil dermed petroleumsproduksjonen også være viktig for vårt
diplomati og utenriks- og sikkerhetspolitikken.
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Del XII Konklusjoner

Innledning
I det etterfølgende er det gitt et sammendrag av vurderinger og hovedkonklusjonene slik de
fremkommer i de forskjellige deiene av rapporten. En vil minne om at studien har tatt sikte
på å kartlegge og analysere geostrategiske, geopolitiske, geoøkonomiske og
makthierarkiseringsprosesser som energiproduksjonen , konsum, transport og distribusjon
avstedkommer, med mulige implikasjoner for Norge og norsk strategi.
Konklusjonene identifiserer utfordringer og problemstillinger i forhold til nevnte tema. En
har ikke foretatt prioritering av konklusjonene.

Konklusjoner

Del I Innledning

=> Norges energiproduksjon har antatt dimensjoner som medfører at landet er en
potensiell aktør i energiens geopolitikk og geostrategi.

=> Som småstat er vår rolle i hovedsak reaktiv, men dette er en situasjon som vi ikke
alltid vil være tjent med i lys av våre nasjonale interesser. Det kan oppstå situasjoner
hvor vi må være en aktiv aktør for å kunne ivareta vitale nasjonale interesser dersom
disse blir utfordret.

=> Grunnet ressursene inngår Norge i strategiske kontinua som ikke avgrenses til de
europeiske og de transatlantiske. Mer enn noe annet europeisk land, kan vi trekkes
inn i kriser og konflikter med utgangspunkt i helt andre verdensdeler som, Sentral-
Asia, Midtøsten og i Stillehavsregionen.

=> Norsk energiproduksjon representerer en ny utfordring for norsk utenriks- og
sikkerhetspolitikk fordi vi på dette området må handle uten å kunne søke ly i å være
et lite land.

Del II Oljens geopolitikk

=> På grunn av oljens betydning i verdensøkonomien og ikke minst militært står
hensynet til sikring av forsyninger sentralt i alle lands planlegging.

=> Statene spiller en sentral rolle i geopolitikken omkring olje på grunn av oljens
betydning sikkerhetspolitisk og økonomisk. Seiv om de på sett og vis fastlegger de
ytre rammebetingelser, er det markedet som innen disse rammer styrer
produksjonen.

=> Det er en sammenheng mellom investeringer, produksjonsvolum og oljepris. En
svakt fallende pris vil etter hvert fører til en nedgang i investeringene, men fordi
løpende investeringer må fullføres fortsetter produksjonen å øke, men den vil etter
hvert falle fordi ny feltutbygging stoppes opp. Når så dette etter hvert fører til
knapphet på olje stiger prisen og investeringene vil igjen stige og etter hvert også
produksjonen. Dette er naturligvis en idealisert beskrivelse som viser hvorledes
markedet ville ha fungert hvis det var helt fritt.
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Del 111 Energi i morgendagens verden

=> I dag er forbruket av energi om lag 8000 millioner tonn oljeekvivalenter (mtoe) årlig.
Skal forbruksveksten fortsette som antatt vil dette tallet komme opp i 12-13.000 mtoe i
2020. Trendforlenges forbruksveksten videre vil det nå 20-30.000 mtoe i 2050 og 40-
60.000 mtoe om hundre år.

=> Hovedveksten i etterspørselen forventes å skje i (tidligere) utviklingsland i Asia og
Latin-Amerika, senere kanskje også i Afrika. Ca. 2 milliarder mennesker i disse
landene er i dag uten elektrisk strøm og utenfor det vi regner som vanlig økonomisk
aktivitet.

=> Kjernekraft fremstår i dag som det mest realistiske alternativ til de fossile brenslene i
det omfang som er nødvendig for å dekke økningen i energietterspørselen.

=> Seiv om tilbudet av de fossile brenslene vil vise seg tilstrekkelig i de neste tiårene
(EIA, 2000) synes det overveiende sannsynlig at avhengigheten av Den arabiske
gulfen og Russland vil øke.

=» Norge vil bli svært viktig for å diversifisere tilbudet. Med enda større avhengighet av
de fossile brenslene med en tilbudsvekst fra noen få land og områder, vil Norges
politiske rolle for de internasjonale energimarkedene dermed kunne øke.

Del IV En energieksponerende småstat etter den kalde krigen: Norske nasjonale interesser

=> Uenighet kan dominere den innenrikspolitiske dagsorden uten at det nødvendigvis
har store konsekvenser for hvordan man skal definere de utenrikspolitiske
interessene. Det behøver ikke å være enighet om de avledede interessene eller hvilke
strategier som best ivaretar nasjonale interesser. Enighet om de overordnete
interesser er nok for at nasjonale interesser skal ha en kjerne.211 Imidlertid vil det være
slik at kjernen av nasjonale interesser jevnt over gir noe større enighet for
utenrikspolitiske enn innenrikspolitiske mål. Kjernen tilfører norsk utenrikspolitikk
et element av stabilitet fordi den vil være den samme uansett hvem som fatter norske

utenrikspolitiske beslutninger.

=> Nasjonale interesser er ikke bare hva den sittende regjering sier at de er, eller et
minste felles multiplum av den løpende offentlige utenrikspolitiske debatten.

=> Småstater har behov for folkerettens internasjonale orden.

=» Begrepet nasjonale interesser kan hjelpe oss til:
• ikke å glemme interesser som ikke er truet;
• å oppdatere avledede, omskiftelige interesser;
• bedre prioriteringer mellom interesser;
• å finne en politikk som effektiv ivaretar interesser;
• ågi instrumentelle interesser sin rette rolle.

=> Isolert sett har norsk energiproduksjon vokst så mye at opprettholdelse av
produksjonen i en krisesituasjon er blitt en viktig nasjonal interesse.

211 Se Raino Malnes National Interests, Morality and International Law. Scandinavian University Press, Oslo,
1994. s. 35-40.
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=> Energiproduksjonens økonomiske betydning for Norge er så stor at noe lengre enn
helt kortvarig produksjonsstans vil ha store, negative konsekvenser for norske
beslutningstageres evne til å sikre og øke velferden til innbyggerne. Vurdert på rent
økonomisk grunnlag, er opprettholdelse av energiproduksjonen i Nordsjøen således
en viktig nasjonal interesse.

=> Virkningen av norsk energiproduksjon på sentrale aktører i våre nærområder har
avgjørende betydning for hvordan interesser knyttet til energiproduksjonen må
oppfattes av norske beslutningstagere. Mottagerlandenes strategiske avhengighet av
norske energileveranser gjør opprettholdelse av norsk energieksport til en vital norsk
sikkerhetspolitisk interesse.

=> Hvis norske energileveranser har vital betydning for mottagerlandene, har
energileveransene også vital betydning for Norge.

Del V Regional utvikling

=> Globaliseringen og den spesielle geografiske fordelingen av oljeressursene bidrar til å
trekke stormaktene inn i spillet om olje. Sårbarhet på grunn av stor
importavhengighet reiser ikke bare spørsmålet om å sikre egen tilgang på olje, men
gjør det også til et strategisk mål å nekte andre adgang til den samme ressursen.

=> Det er et problem for Europa at en strategisk ressurs som olje er så knapp og at
halvparten befinner seg på norsk sokkel, med lange transportlinjer til kontinentet.
Men det er kanskje enda mer problematisk at over 40% av det totale forbruket av olje
må importeres og at hele 43% av denne oljeimporten kommer fra Midtøsten. På den
andre siden vil andre regioner, der konsumet ikke overstiger produksjonen, sett
under ett, ikke ha det samme problemet med importavhengighet.

=> En av de viktigste dimensjonene ved dagens energisituasjoner er Europas, USAs og
Asias økende importavhengighet og Midtøstens sentrale rolle i dette bildet.

=> Asia er i ferd med å utvikle en importavhengighet som varsler en ny dimensjon i det
geopolitiske spillet om verdens energiforsyning. I likhet med Europa har Asias
import sin hovedtyngde i Gulfen. Men til forskjell fra Europa og USA øker Asias
samlede etterspørsel hurtig.

=> For Kina er økt importavhengighet i seg seiv et problem. Det gjør ikke saken bedre at
denne importen i hovedsak må komme fra Gulfen, hvor det amerikanske nærværet
føles som et sikkerhetspolitisk og militært problem. Å sikre langsiktige stabile
leveranser fra Gulfen reiser ikke bare spørsmålet om den politiske risikoen ved å gå
inn i et avhengighetsforhold til en region som er kjent for sin manglende stabilitet.
Det innebærer også at Kina gir USA et strategisk kort på hånden dersom de to land
skulle bli involvert i en konflikt i Asia. Med sin nåværende posisjon i Gulfen kan USA
når som helst stoppe oljeleveransene til Kina, noe som vil være uakseptabelt. Det vil
også kollidere med Kinas generelle stormaktsambisjoner at USA skal kunne begrense
landets oljeleveranser fra Gulfen.
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=> Mens markedet for norsk gass er begrenset til EU og enkelte andre land i Øst-Europa,
har Russland, med sine enorme gassreserver og svake økonomiske situasjon et
desperat behov for nye markeder.

=> Sett fra norsk side hadde det også vært ønskelig om gass fra Yamal kunne bli trukket
inn i dette østorienterte nettet. For øyeblikket vurderer Gazprom å bygge ut en ny
ledning fra Yamal til Europa, delvis for å omgå transittproblemene gjennom Ukraina.
Samtidig er planen å bygge ut et transportnett i løpet av 10 år som også dekker det
innenlandske behovet fra Irkutsk i vest til Vladivostok i øst. Det er ventet at

eksporten til Asia kan nå 50 mrd. m 3 per år i løpet av perioden.

=> Den innenlandske energisituasjonen er av stor sikkerhetspolitisk betydning. Russland
er i motsetning til f.eks. Japan og Kina selvforsynt med olje og gass. Dette gir landet
en strategisk fordel og større handlefrihet, både i generell sikkerhetspolitisk
sammenheng og spesielt i forhold til Gulf-området.

=> Med tapet av sine kaukasiske og sentralasiatiske republikker har Russland ikke bare
mistet landområder som er av stor sikkerhetspolitisk viktighet. Sett fra russisk side
må tapet av Kaukasus og Sentral Asia også sees i sammenheng med Gulfens globale
strategiske betydning.

=> Som stormakt har Russland en naturlig interesse av den politiske og militære
situasjonen i Gulfen.

=> Sikkerhetspolitisk berøres Norge både direkte og indirekte av utviklingen i Gulfen 212.

=> Norsk oljepolitikk får sikkerhetspolitiske konsekvenser for andre regioner. I dagens
situasjon, med relativt sterke svigninger i prisen på olje, har Norge blitt en relativt
betydningsfull aktør for både eksport- og importland.

=> Det globale markedet for olje og Norges status som en betydelig energileverandør har
skapt en ny arena for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, der vår avhengighet av
utviklingen i andre regioner har fått strategiske dimensjoner.

Del VI Den globale energisituasjonen - utviklingstendenserfrem mot 2020.

=» Kjernekraften representerer i dag om lag 8 prosent av energibruken. Det gir en andel
på snaut 90 prosent til de fossile brenslene, der olje i dag representerer om lag 40
prosent av totalen og gass og kull 25 prosent hver. Tar vi inn fornybare
energiressurser som biomasse, vind- og bølgekraftverk modifiseres disse andelene
noe.

212 Det er tidligere vist til at norske investeringer i regionen i løpet av relativt kort tid kan få et omfang som
berører norske nasjonale interesser. I Aftenposten for 5. juli 2000 kunne man lese følgende: "Statoil
regner med å investere over 50 milliarder kroner i og omkring Det kaspiske hav de kommende 10 årene,
gitt at utviklingen går som statsoljeselskapet håper." Det er også tenkelig med anslag mot norske
installasjoner i Nordsjøen for å ramme land som er avhengig av olje- eller gassleveranser fra Norge,
dersom disse er involvert i en eventuell konflikt i Midtøsten eller Sentral Asia. Viser til behandlingen av
slike muligheter i Europa-programmets tidligere energirapport: Strategi - Sikkerhetspolitikk og
Energiproduksjon, Europa-programmet 1998.
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=> Alle scenarier som fremskriver utviklingen i energimarkedene legger i dag til grunn
at etterspørselen etter energi vil øke sterkt også de neste 20 årene. Dersom dagens
takt i økonomisk vekst i ulike regioner av verden skal legges til grunn, forventes
energietterspørselen å øke raskere enn det den har gjort til nå. En typisk prognose for
energibruken viser en 60 prosents økning i forhold til dagens nivå fram til 2020.

=> Vår store markedsandel i oljemarkedet og i enda større grad i det europeiske
gassmarkedet gjør i seg seiv Norge til en betydelig aktør i to av verdens viktigste
energimarkeder. I tillegg ligger vi geografisk og politisk innen den vestlige verden
som i hovedsak er en energiavhengig og -importerende region. Vi må derfor anta å
ha også en politisk betydning for markedsutviklingen utover det rent volummessige.
Dette innebærer at våre handlinger kan influere prisene på olje og gass og påvirke
leveringssikkerheten for importlandene.

=> Konkurrerende selgerland og kjøperlandene har incitament til å søke å påvirke norsk
energi- og utenrikspolitikk, likesom vi har incitament til å påvirke andre selgerlands
og kjøperlandenes politikk. Denne situasjonen åpner muligheten for å styrke vår
internasjonale posisjon, men kan også gjøre oss mer følsomme og sårbare overfor
andre land. Også forsvarspolitikken må ta høyde for den økte økonomiske og
strategiske betydning vi har fått for andre land i den sikkerhetspolitiske
trusselvurdering.

Del VII Geopolitikk oggeoøkonomi: Energi og internasjonal makt i et nytt århundre

=> Generelt skaper utviklingen på energimarkedet to politiske hovedutfordringer. Den
første er at stadig mer av verdens olje og gass vil komme fra politisk svært ustabile
områder. I 2020 vil over halvparten av det beregnede totale forbruket bli levert av
land som har høy risiko for intern uro.

=> USA har investert mye i å bygge opp sine militære styrker og transportkapasitet,
sikre den nødvendige infrastruktur i form av baser i og utenfor Midtøsten og å bygge
opp lokale allianser i regionen, for å ha evnen til effektivt å gripe inn for å sikre
energitilførselen.

=> Oljestrømmen fra Midtøsten er i liten grad truet av andre store makter i
verdenspolitikken enn USA. Det som kan stanse oljestrømmen er konflikter mellom
stater eller innen i stater i regionen seiv. I Midtøsten kan USA spille både på militære
virkemidler og på myke maktmidler, som diplomatisk press og støtte, økonomiske
investeringer og økonomisk bistand.

=> USA har satset, og vil fortsette å satse store økonomiske og politiske ressurser på å
utvikle forekomstene i Kaukasus slik at leverandørene i Midtøsten får konkurranse
og for å spre importen slik at USA blir mindre avhengig av Midtøsten.

=> Rivaliseringen mellom USA og Russland om innflytelse i Kaukasus og Sentral-Asia
pågår for fullt, og utfallet vil påvirke så vel det bilaterale forholdet mellom dem som
hvor betydningsfull regionen vil bli som petroleumsleverandør til verdensmarkedet.
I denne rivalisering med Russland, må USA, i motsetning til i Midtøsten, i hovedsak
støtte seg på myke maktmidler, diplomatiske og økonomiske.
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=> EU-landene er fullstendig avhengig av import av energi, noe som dominerer deres
målsetninger i energirike regioner som Sentral-Asia og Midtøsten. De mangler evne
til å projisere militærmakt utenfor sine nærområder og sannsynligvis også viljen til
det, men har betydelig økonomisk styrke. I sum betyr det at de vil bruke diplomati,
bygging av internasjonale institusjoner og kommersielle strategier for å sikre seg
petroleum.

=> Russland har fire virkemidler for å oppnå innflytelse i Sentral-Asia:
• den russiske diasporaen potensielle desstabiliserende rolle;213
• de nye uavhengige statenes økonomisk avhengighet av Russland;
• de nye uavhengige statenes avhengighet av Russland for å bygge opp egne

militære styrker;
• direkte eller indirekte russisk militært press.

=> I geopolitikkscenariet er stormaktsstatus bestemt av hvordan statene skårer på alle
underliggende faktorene som gir makt: økonomisk størrelse og styrke, teknologi,
ideologisk appell, og fremfor alt, militær styrke. Tilgang og kontroll over verdens
energiressurser er avgjørende for hvem som har størst makt fordi energi påvirker alle
disse faktorene, direkte eller indirekte.

=> USA ser det som en vital nasjonal interesse å forhindre fremveksten av en fiendtlig
hegemoni i Øst-Asia, og å bevare Japan og Sør-Korea som amerikanske allierte.214
Begge målsetninger er truet hvis Kina blir for sterkt. Kinas avhengighet av energi er
landets akilleshæl. Hvis Washington klarer å bevare eksisterende infrastruktur og
sjømilitære slagkraft, vil det automatisk gi kontroll over Kinas energiforsyning.

=> USA og EU har forskjellig syn på hvilke virkemidler som mest effektivt sikrer
energiforsyningene fra de regioner hvor oljen må komme fra, Midtøsten, Kaukasus
og Sentral-Asia. EUs syn er at virkemidlene som karakteriserte geoøkonomiscenariet
er de mest effektive: Økonomisk og sosial bistand og støtte opp regionale og
internasjonale institusjoner med virkefelt i de energirike områdene.

=> Norske myndigheter står overfor utfordringen å sikre store verdier med begrensede
ressurser. På norsk havterritorium finnes store fiske- og petroleumsressurser,

samtidig som Norges befolkning utgjør mindre enn en promille av verdens
befolkning. Samtidig er norske havområder møteplassen for de viktigste europeiske
land samt Russlands og USAs interesser.

=> Europeerne ønsker kontroll over forsyninger av sjømat, gass og olje fra norsk
kontinentalsokkel, samt innflytelse i sitt eget nærområde.

=> Amerikanerne er interessert fordi norsk territorium er viktig for å ha sjømilitær
kontroll over Nord-Atlanteren, og for det strategiske forsvaret av amerikansk
territorium.

Merk at vi ser på den russiske diasporaen som et virkemiddel for Moskva, og ikke som en kilde til
konflikt i seg seiv. En god fremstilling av den instrumentelle bruken av den russiske diasporaen er
Charles King & Neil J. Melvin (2000), 'Diaspora Politics. Ethnic Linkages, Foreign Policy, and Security in
Eurasia. International Security 24:3,109-138.
The Commission on America's National Interest (1996), America's National Interest. Center for Science
and International Affairs John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Cambridge,
Massachusetts, s. 28.
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=> Russerne ønsker seg adgang til verdenshavene av kommersielle og militære grunner,
og innflytelse i sine nærområder.

=> Fra norsk side har olje- og gassaktiviteten vært oppfattet som et regulært
ressursspørsmål og produktene som regulær handelsvare. Utlandet på sin side ser
imidlertid det betydelige omfanget av norsk olje- og gassvirksomhet som et spørsmål
som også har klare utenriks- og sikkerhetspolitiske implikasjoner og konsekvenser.
Dette betyr at norske offisielle handlingssett på olje- og gassektoren, av utlandet og
spesielt de store kundene blir betraktet som et spørsmål av utenriks- og
sikkerhetspolitisk karakter. Dette gjelder uansett norske myndigheters egne motiver
eller begrunnelse for sitt valgte handlingsmønster. Derfor må våre myndigheter i
forbindelse med beslutninger som tas fra norsk side i olje- og gassektoren, gjøre dette
i en form og med et innhold som innebærer en klar erkjennelse av at utlandet
betrakter slike avgjørelser i dette perspektiv og trekker sine konklusjoner av det
norske handlingsmønsteret på denne bakgrunn.

Det bildet vi har tegnet av utfordringene for norsk sikkerhetspolitikk er broket og
fullt av motsetninger. Den kalde krigens ene, klare og høye trussel er avløst av
mange, uklare trusler med lavintensitet. Nettopp derfor har det en sikker konsekvens
for norsk utenrikspolitikk. Norsk diplomati må ha oppmerksomheten rettet mot flere
områder enn tidligere. Man må være beredt til å svare på et bredere spekter av
utfordringer enn tidligere, fra lavintensitetskonflikter i Sentral-Asia til
stormaktskriser mellom USA og Russland eller Kina. Svaret på de forskjellige
utfordringer vil ikke være ferdig programmert innen NATO slik som under den
kalde krigen, men vil måtte improviseres ad-hoc. I sum:

Norsk diplomati må følge oppmerksomt med i flere regioner parallelt enn
tidligere, uten å bli så lite fokusert at Norges begrensede ressurser spres for vidt.
Finnes det petroleum eller russiske interesser med i spillet, må utviklingen følges
ekstra nøye fordi da er faren for problemer for norske interesser særlig til stede
Norske myndigheter må sørge for at man har tilstrekkelig politisk
manøvreringsrom og et fleksibelt forsvar med evne til å møte ulike typer og
grader av trusler.

Siden utviklingen er blitt mer uforutsigbar enn tidligere er det viktig å ha et bredt
register av handlingsalternativ å spille på. Man må ikke glemme at Den kalde krigens
slutt betød at Norges sikkerhet ble bedre. En konsekvens er at det norske
myndigheter seiv har større evne til å påvirke norsk sikkerhet. Det betyr at egne
kapabiliteter kan ha avgjørende betydning for norsk sikkerhet. I denne forbindelse
understrekes betydningen av et godt utbygget og målrettet diplomati og en god
samordning av arbeidet mellom militære myndigheter på hjemmeplanet.

Del VIII Transport av olje og gass

=> Oljens rolle og betydning som energikilde har medført at den er en vital faktor for
økonomisk utvikling og sikkerhet. Konsentrasjon av oljekildene til noen få områder
har bidratt til at kontroll og sikring av produksjonsområdene og transportlinjene er
en viktig oppgave for å sikre en stabil tilførsel.
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=> Oljetransport til lands er omgitt av betydelige strategiske, politiske og økonomiske
interesser. Rørtransport er den viktigste transportmetode til lands og således den
faktor som dominerer spillet rundt valg av traséer. Transittlandene har strategiske,
politiske og økonomiske interesser knyttet til transportsystemet. Største delen av den
landbaserte transporten foregår eller vil foregå fra Sentral-Asia, Russland og
Kaukasus. Produksjon og leveranser fra dette område er og vil bli av en
størrelsesorden som har en betydelig interesse i global sammenheng.

=> Det nye store geopolitiske spillet i Kaukasus og Sentral-Asia om innflytelse,
utvinning og eksport av olje er komplisert med mange aktører med forskjellig
agenda. De sentrale og dominerende aktørene; Russland, Tyrkia og USA er støttet av
sine allierte i større eller mindre grad. Norges interesser i dette spillet er av så vel
økonomisk som sikkerhetspolitisk karakter. En økt spenning eller konflikter i område
vil umiddelbart få konsekvenser for energiprisene og dermed også angå Norges
økonomi. På det sikkerhetspolitiske område kan konflikter i dette område få
konsekvenser for vår sikkerhet215 grunnet vår status som den tredje største
nettoeksportør av olje i verden og NATO-medlem. Norske oljeselskaper er dessuten
engasjert i området og kan således bli utsatt for trusler som sabotasje, terror og
ødeleggelser i forbindelse med sikkerhetspolitiske kriser. Det kan ikke utelukkes at
Norge militært sett kan bli direkte engasjert i området som en del av en NATO
operasjon.

=> Gassforekomstene er ujevnt fordelt, sett i forhold til markedene, men ikke i samme
grad som forekomstene av olje. Grunnet gassens rolle som energikilde vil land med
stor importavhengighet ha betydelige interesser knyttet til forsyningssikkerheten.
Forsyningssikkerheten har en spesiell dimensjon i områder hvor
rørtransportsystemet går gjennom flere land eller over store avstander til sjøs før det
kommer frem til forbrukerne. Gassforsyningen av Europa er et eksempel på dette.

=> Oljetransport til sjøs er meget omfattende med hensyn til mengde. Knapt 90% av
oljeeksporten, det vil si ca 36 millioner fat/dag, transporteres i tankskip til forbrukere
over hele verden. Transportlinjene til sjøs er sårbare, spesielt ved sikkerhetspolitiske
kriser. Tankskipene må seile gjennom farvann/streder som lett kan stenges i krise og
krig. I fred kan noen flaskehalser bli utilgjengelig grunnet ulykker av forskjellig art.
Over 30 millioner fat/dag passerer gjennom disse flaskehalsene (World Oil Transit
Chokepoints)216 .

=> Det foregår en omfattende sjøtransport av flytende gass (LNG) fra Gulfen, Indonesia,
Australia og Malaysia til Japan, Sør-Korea og Taiwan. Japan er verdens største
importør av LNG mens Sør-Korea er den nest største.

=> Totalt sett har Japan, Sør-Korea og Taiwan en importavhengigheten217 i forhold til
LNG på henholdsvis ca 97%, 100% og ca. 88%. Forsyningssikkerheten er
tilsynelatende god grunnet spredning av leverandørene, så vel geografisk som i
antall. Imidlertid går transporten gjennom streder som lett kan stenges ved ulykker,
internasjonale kriser og krig.

Bjørnar Kibsgaard et al Prosjektrapport om "Strategi - Sikkerhetspolitikk og energiproduksjon", Del VI
og VII.
http://www.eia.doe.gov/emeu/security/choke.html, World Oil Transit Chokepoints, August 1999.
Country Analysis Briefs, U.S. Energy Information Administration, 1999.
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=> Dersom en større internasjonal krise skulle oppstå må også allierte sjømakter yte en
betydelig innsats for å beskytte skipstrafikken. Ivaretakelse av våre nasjonale
interesser, i dette tilfellet grunnet vår handelsflåte og økonomi kan medføre at det bli
aktuelt for Norge å bidra til en multinasjonal maritim styrke. Et bidrag som også vil
ha betydning for norske sikkerhetsinteresser. En multinasjonal innsats for å sikre
transportlinjene til sjøs vil også øke operasjonens politiske legitimitet.

=» Kinas maritime strategi er under utvikling fra en strategi som har vært knyttet til
forsvaret av landterritoriet og de nære kystfarvann, til et mer ambisiøst nivå218 som
projeksjon av militærmakt på det regionale nivå. De kinesiske maritime interessene
kan i stor grad relateres til sikring av forsyningslinjene til sjøs med prioritet på
sikring av energitransporten og andre strategiske råmaterialer. Dersom en konflikt
mellom USA, deres alliert og Kina skulle materialisere seg vil Kina i uoverskuelig
fremtid ikke kunne forhindre at USA avskjærer forbindelsene til sjøs i Asia.

=> Piratvirksomheten er svært utbredt langs mange av Asias sjøtransportlinjer. Maritime
myndigheter er alvorlig bekymret for utviklingen, og at den økende volden kan føre
til miljøkatastrofer, i form av utslipp eller i verste fall en eksplosjon om bord på en
LNG-tanker.

=> Norge ved den norske handelsflåten er en stor aktør i et marked som har vital
betydning, geoøkonomiske så vel som geostrategiske. De forskjellige skipstyper som
er involvert i petroleumsrelatert aktiviteter kan lett bli utsatt for fare i så vel fred som
krise og krig, langt fra norske nærområder. Dette vil medføre utfordringer av så vel
diplomatisk som sikkerhetspolitisk art, og som må løses i samarbeide med andre
nasjoner. Vårt maritime (sjø- og luftmilitært) bidrag kan bli viktig for beskyttelsen av
Norges interesser, men meget begrenset av omfang grunnet liten kapasitet. Dette er
utfordringer som i første rekke stiller krav til norsk diplomati og samarbeidet innen
Alliansen.

=> Dersom den internasjonale situasjonen skulle utvikle seg ien ugunstig retning slik at
produksjon av petroleumsprodukter og transporten hindres eller forstyrres vil dette
få konsekvenser for norske interesser. Sammenhengen mellom det som skjer i Gulfen
og langs transportlinjene for energi fra Midtøsten til Asia og norske interesser er
signifikant. Konsekvensene av uro i disse områdene vil ha umiddelbare følger for
norsk økonomi, sikkerhetsinteresser i fjerne farvann og i våre nærområder i nord. Det
siste har sammenheng russisk energiproduksjon i nordområdene og med strategiske
våpen som er utplassert i våre nærområder og våpenteknologien spesielt, grunnet
lange rekkevidder.

Del IX Klitnaforandringer

=> Uansett utfallet av Kyoto-prosessen må vi regne med at de underliggende problemer
knyttet til virkningene på klima av bruk av fossilt brensel vil være med oss i lang tid
og at det vil kreves tiltak for å redusere utslipp av klimagasser.

218
http://www.stratfor.com/, STRATFOR.COM Global Intelligence Update, 26 January 2000, China's New
Naval Strategy.
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=> Vi bør fra norsk side støtte klimaforskning for å få sikrere svar på de grunnleggende
spørsmål og da ikke minst forskning som retter seg mot andre årsakssammenhenger
enn de som er knyttet til klimagassene bl.a. solflekkteorien.

=> Ved utformingen av en ny internasjonal klimaavtale må vi insistere på at man ikke
fastsetter bindende kvoter uten å ha etablert en felles forståelse mellom de berørte
land av hvilke tiltak i energimarkedene som er nødvendige for å utvirke en
utslippsreduksjon i praksis og hva virkningene vil være for verdensøkonomien. Hvis
man ikke har disse forhold klart for seg, vil et nytt kvotesystem bli et slag i luften.

=> Norge står også i en særstilling blant europeiske land når det gjelder vårt
energiforbruk:

elkraftproduksjon er basert på vannkraft hvor det ikke er COz utslipp og følgelig
heller intet potensiale for reduksjon
en stor olje- og gassproduksjon (som vil lette en konvertering fra kullkraft til
gasskraft i Europa) vil i Norge medføre betydelige utslipp av CO2
en spredt bosetning medfører økt transportbehov
et klima som begrenser våre faktiske muligheter for å spare energi

=> Den kvote vi ble tildelt i Kyoto 1990-nivå + 1% er ut fra disse hensyn helt
utilstrekkelig. For en eventuell ny Kyoto-runde bør vi ta opp med EU spørsmålet om
å komme inn under EUs "CO2-boble". Dette kan begrunnes med at Norge antagelig er
sterkere integrert i EUs energimarked enn de forskjellige EU-land innbyrdes
(gassleveranser). Vårt forhandlingskort i en slik situasjon vil naturligvis være
fremtidige gasskontrakter. Dette tilsier tilbakeholdenhet ved inngåelse av nye
gasskontrakter inntil konsekvensene på dette området er vurdert.

Del X Lagring av energi, forsyningssikkerhet og sårbarhet

=> Ulike oppfatninger om hvordan markedet vil utvikle seg kan være årsaken til
forskjellig politikkvalg sammen med ulik grad av privat lagerdekning. Men det kan
også ligge elementer av ønsket om å være gratispassasjer på andre, enten under et
prissjokk eller i perioden med stabile lave priser.

=> Det er bare Japan som har satset sterkt på å hindre at oljeprisen skal bli "for høy" både
under et sjokk og på lengre sikt, og å dempe skadevirkningene dersom den skulle bli
det. Mens Japan altså har valgt å satse både på å begrense forbruket og bygge opp
strategiske lagre, har Vest-Europa og USA i større grad valgt hver sin del av
prisregulerende tiltak. Vest-Europa har senket oljeforbruket (men har små lagre)
mens USA har store lagre, men har hatt størst vekst i forbruket.

=> Myndighetenes interesse for stabilitet i markedet kan være i konflikt med selskapenes
behov for økt lagerhold for å overholde sine leveringsforpliktelser og deres ønske om
å kjøpe olje i dag for å seige den til en høyere pris i morgen.

=> Gjennom en harmonisert og koordinert aksjon sikter lEA å unngå at medlemslandene
hver for seg iverksetter tiltak som utilsiktet kan forsterke krisen. Et viktig aspekt ved
lEA-tiltakene er at handlingene er koordinert internasjonalt i en krisesituasjon.
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=> Skillet mellom de ulike politikkopsjonene kan fra et økonomisk ståsted enkelt
summeres som:

=» Forventes det at oljeprisene vil bli høye i fremtiden, bør avhengigheten av olje i
økonomien reduseres, slik Vest-Europa og dels Japan har satset på.

=> Forventes det at oljeprissjokk vil være mer eller mindre kortvarig, bør landet legge
større vekt på bruk store strategiske lagre, slik som USA og Japan har gjort.

=> Forventes det at prisene er stigende over tid og tidvis også sterkt fluktuerende, bør en
satse på en blandingspolitikk med redusert forbruk og oppbygning av lagre. Dette
siste er Japan den fremste eksponenten for.

=> For Norges del er lEAs lagerprogram viktig fordi det vil bidra til å moderere
oljeprisene i en krise. Redusert forbruk og salg av SPR-olje er elementer som vil
kunne fjerne topper på oljeprisen slik vi så de på begynnelsen av 1980-tallet (60-80
$/fat i dagens penger).

Del XI Norges rolle som europeisk småstat og storeksportør av energi

=> Som petroleumsprodusent har vi vekslende grad av sammenfallende og motstridende
interesser med forbrukslandene, som vi i de fleste andre sammenhenger ellers
sammenlikner oss med, og som vi integreres med. Det er viktig for oss at omverdenen
forstår de særegenhetene som preger et petroleumsland.

=> Gjennom måten markedene fungerer på, kan norsk petroleumspolitikk også bli utsatt
for sterk internasjonal oppmerksomhet og press i konfliktsituasjoner langt fra vårt
nærområde. Det et viktig for Norge at vi kan handtere ulike slike situasjoner dels
alene og dels i samarbeide med andre.

=> Internasjonaliseringen foregår dels gjennom at Statoil og Norsk Hydro går inn i lete
og utvinningsprosjekter i andre land. Dels foregår den gjennom at en rekke norske
selskaper leverer varer og tjenester til denne virksomheten i andre land (Kværner,
Aker, med flere). Disse engasjementene medfører, særlig i ustabile land og regioner,
ofte at de kommersielle avtalene må støttes politisk (av styresmakter) både for å bli
etablert og for å trygges over tid.

=$ Det stramme oljemarkedet og de høyere prisene vi i dag igjen står overfor kan på den
annen side føre til at presset i retning av liberalisering av energimarkedene vil avta.
De langsiktige energipolitiske interessene knyttet til forsyningssikkerhet og
prisstabilitet kan innen EU, USA og andre igjen komme mer i fokus. Tradisjonelt har
frihandelsprinsipper alene ikke blitt sett som tilstrekkelig til å sikre tilførselen av
energi og stabile energipriser på tilfredsstillende måte.

=> De viktigste fora for norske energiinteresser ligger nå i EU.

=> Siden vi er et lite land og en småstat i øvrig internasjonal politikk må våre ambisjoner
for internasjonal påvirkning selvsagt være realistiske. Vi er på den annen side en av
verdens største petroleumseksportører. Små marginer kan i denne sammenhengen
utgjøre betydelige beløp. Aktive småstater kan i gitte situasjoner dertil bety mye
politisk. Siden måten vi kan ordne oss på hjemme avhenger så vidt sterkt av
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internasjonale forhold, vil en aktiv småstatspolitikk på petroleumsområdet ha
betydning for evnen til tilpasning også på det nasjonale plan. Dette gir nær knytning
mellom utformingen av innenriks- og utenrikspolitisk energipolitikk og behov for å
utforme de ulike politikkdelene i nært samspill.

Oppsummering
I analysene fremkommer det at forekomstene av energi på kontinentalsokkelen i norske
havområder og vår geostrategiske stilling gjør at begivenheter utenfor europeiske og
transatlantiske områder også kan påvirke oss. Dette innebærer at norske nasjonale interesser
kan bli utfordret på forskjellige måte av faktorer som er knyttet til energiproduksjon og
eksport. Disse omfatter blant annet:

forholdet mellom våre mottakere av energi og deres engasjement i
produksjonsområdene og langs transportlinjene i fjerne områder
vårt NATO-medlemskap og NATOs og alliertes engasjement i produksjons- og
transportområdene, men også i land utenfor disse områdene
handelsflåtens rolle som en betydelig aktør i et marked av strategisk interesse
oljeselskapenes samtidige engasjement på norsk sokkel og i ustabile områder
det forhold at Nordflåtens kjernefysiske potensiale spiller en vital rolle i
maktbalansen mellom atommaktene

Norges energiproduksjon er av en slik størrelse at den har betydning for de globale energi
forsyningene og prisnivået. Dette medfører at landet er en potensiell aktør i energiens
geopolitikk og geostrategi. Aktiviteter som forstyrrer eller hindrer energiproduksjon og
eksport, men også transport av energi, i nære og fjerne områder kan derfor få konsekvenser
for norske nasjonale interesser. Kriser og konflikter i produksjonsområdene og langs tran
sportlinjene for olje og gass vil umiddelbart ha konsekvenser for prisnivået på energien og
fraktrater og dermed norsk økonomi. Men slike kriser utfordrer også vår nasjonale sikkerhet,
nemnder handelsflåtens sikkerhet. Norges geostrategiske situasjon etter den kalde krigen er
blitt mer kompleks fordi Norge nå blir påvirket av begivenheter i områder som er
dominerende i energiens geopolitikk. Disse områdene er politisk ustabile med den følge at
konfliktpotensialet er høyt. Norges nære interesseområde blir dermed koblet sammen med
tildragelser i områder som omfatter:

Sentral-Asia, Kaukasus og Svartehavsområdet
Den arabiske Gulf og Midtøsten
Sør-Øst Asia/Sør-Kinahavet og Øst-Asia

Fordi vi er en stor energiprodusent, og samtidig en liten nasjon, er vi mer utsatt enn noe
annet europeisk land for å bli trukket inn i kriser og konflikter i helt andre verdensdeler, som
utviklingen i Sentral-Asia, Midtøsten og i Stillehavsregionen. Norske nasjonale interesser kan
derfor bli utfordret som en konsekvens av landets betydning og potensielle rolle i energiens
geopolitikk. Som småstat er vår rolle i hovedsak reaktiv, men vi kan ikke bestandig ivareta
våre nasjonale interesser ved å vente med å reagere til krisen er akutt. Det kan således oppstå
situasjoner som utfordrer våre nasjonale interesser og hvor vi må være innstilt på å handle,
og å handle betimelig, for å kunne våre vitale nasjonale interesser.

Hovedkonklusjon

=> Analysene viser at det er sterke gjensidige relasjoner mellom energi, spesielt olje og
økonomiske , strategiske og sikkerhetspolitiske interesser. Dette medfører at energien blir
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en vital faktor og har en sentral rolle i den geopolitiske utvikling. Norges
energiproduksjon har betydning for de globale energiforsyningene og prisnivået. Dette
medfører at landet er en potensiell aktør i energiens geopolitikk og kan få innflytelse eller
bli berørt av geostrategiske- og geoøkonomiske forhold relatert til energi.

=> Norsk energiproduksjon representerer utfordringer for norsk utenriks- og
sikkerhetspolitikk fordi norsk energipolitikk har stor innvirkning på omverdenen. Norsk
utenrikspolitikk kan derfor ikke lenger søke ly i at Norge er et lite land. Utfordringen er
at utformingen av denne politikken må skje i en situasjon hvor Norges tradisjonelle
allierte og de største forbrukerne av olje og gass er de samme. Dette innebærer at vi må
ha en fokusert utenrikspolitikk som ivaretas landets primære nasjonale interesser.

=> Det vil være av stor betydning for oss at de eksisterende allianser og institusjoner
fungerer tilfredsstillende med hensyn til å begrense kriser. Eventuelt må vi tidlig kunne
etablere forbindelser som skjermer oss mot at vi blir omfattet av dem. Kriser kan eskalere
til våre områder enten ved at lokale konfliktaktører seiv ønsker å spre konflikten, eller
som en følge av at den aktuelle konflikt skaper betydelige interessedivergenser blant
stormakter og stormaktskonstellasjoner i nære og fjerne områder.

=> Behovet for konsistent og nøktern analyse og strategiutvikling er stort. Vi må sette fokus
på langsiktig sikring av egne økonomiske verdier, politisk og diplomatisk handlefrihet og
militær sikkerhet i en stadig mer kompleks, dynamisk og "uregjerlig" verden.

=> Vårt alliansediplomati må gjenspeile vår deltagelse i globale strategiske kontinua219 .
Multilaterale institusjoner og allianser må beskytte oss mot andre krisers og konflikters
opptrapping til våre områder, samt sikre støtte og assistanse i fall transatlantiske kriser
inntrer.

=> Norge må opprettholde og videreutvikle bosetning og sysselsetning over hele landet ut
fra hensyn andre land i Vest-Europa ikke trenger å ta. Våre fremtidige allianser vil også
måtte preges av hvordan andre forstår og tar hensyn til våre behov på dette område.

=> Et lite land med store ressurser og høy almen geostrategisk verdi lever utsatt og tidvis
meget farlig. En sviktende evne hos oss seiv til å kunne handtere ulike situasjoner og
utfordringer på en sindig og adekvat stabiliserende måte, vil bli übehagelig for oss seiv
og skape problem i våre omgivelser og deres stormaktsrelasjoner. Verdien av våre
ressurser er stor for samtlige. Vår mulighet ligger i å bruke andres interesser i norske
ressurser til vår fordel og avstemme dem slikt at det ikke virker provoserende eller
diskriminerende for noen.

=> Vårt dynamiske alliansediplomati må ha som mål å sikre en militær kapasitet hvor vi,
sammen med våre allierte, avskrekker andres bruk av militær makt uansett nivå. Det
betyr at våre styrker må dimensjoneres til å kunne være troverdig i fall kriser fra andre
områder kommer inn over oss, og til å kunne utgjøre en avgjørende part under kriser i
forhold til stormaktskonstellasjoner i våre nærområder. Den alliansen vi inngår i må
være sterk nok til at aktører i fjerntliggende konflikter ikke ser opptrapping til bruk av
militær makt i norske områder som hensiktsmessig. Blir vi for svake reduserer vi vår
relevans som alliert og andres sannsynlige innsats for å avhjelpe vår situasjon. Vi må ikke

219 Strategiske kontiniua defineres som transkontinentale/interkontinentale årsaksforhold som henger
sammen i tid og uttrykker prosesser i et makthierarkisystem hvor hendelser i rom kommuniseres i tid.
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komme dit, at den vi helst var alliert med, anser det for å være et for tungt løft å ha
allianseforpliktelser for oss. Vårt forsvar må sikre oss relevante og ønskede
allianseopsjoner.

=> Fra norsk side har olje- og gassaktiviteten vært oppfattet som et regulært
ressursspørsmål og produktene som regulær handelsvare. Utlandet på sin side ser
imidlertid det betydelige omfanget av norsk olje- og gassvirksomhet som et spørsmål
som også har klare utenriks- og sikkerhetspolitiske implikasjoner og konsekvenser. Dette
betyr at norske offisielle handlingssett på olje- og gassektoren, av utlandet og spesielt de
store kundene blir betraktet som et spørsmål av utenriks- og sikkerhetspolitisk karakter.
Dette gjelder uansett norske myndigheters egne motiver eller begrunnelse for sitt valgte
handlingsmønster. Derfor må våre myndigheter i forbindelse med beslutninger som tas
fra norsk side i olje- og gassektoren, gjøre dette i en form og med et innhold som
innebærer en klar erkjennelse av at utlandet betrakter slike avgjørelser i dette perspektiv
og trekker sine konklusjoner av det norske handlingsmønsteret på denne bakgrunn.
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Vedlegg A

Vekst i energiforbruket og fraktmarkedet mot
2005

Innledning

Dette notatet analyserer tilbud og etterspørsel etter frakt av olje og gass globalt. Basert på
prognoser for forbruk/etterspørsel og produksjon av olje- og gass analyseres veksten i
fraktmarkedet til sjøs og for olje og gass(LNG/LPG). Det er innhentet informasjon i
markedet om følgende problemstillinger:

Vekst i fraktmarkedet Fra hvor, og hvor skal energien fraktes, og i hvilke mengder.
Vekstmulighetene for den norske handelsflåten gitt dagens og morgendagens
markedsandeler .

Økonomiske og sikkerhetspolitiske konsekvenser i forhold til Norge og fremmede stater
vurderes.

Det er vanskelig å analysere hele perioden frem til 2020 fordi de færreste analyseselskaper og
institutter ikke kan gi en forutsigbar prognose lenger frem enn til 2004-2005. Vi konsentrerer
oss derfor om en analyse av markedene frem til 2005.

Oljepris/tankrater på kort sikt

Det er fire kategorier tankskip for frakt av olje i tillegg til dette ulike typer av kombiskip .
Disse fire skipstypene VLCC, Suezmax, Aframax og Panamax er kategorisert etter størrelse
som beskrives nærmere i et annet avsnitt av dette notat. Det er meget høye tankrater for
transport av olje høsten 2000. Dette har sammenheng med en sterk høykonjunktur i de
vestlige land. Europaprogrammet har valgt ut en populasjon av meglere og ledere i norsk
shipping som gir sitt syn på rateutviklingen for frakt av olje og gass på de internasjonale
markeder de nærmeste årene. Panelet som deltar i vår minienquete er gjengitt i fotnoter til
vedlegget. Eksperter i tankmarkedet tror de gode råtene varer minst to år til. Norske
enkeltrederier tjener 5-6 milliarder kroner pr. år de neste to årene. Markedsprisen for leie av
skip øker med 30.000 dollars dagen i løpet av få uker. Når det gjelder de neste seks
månedene er den intervjuede populasjonen skråsikker på rateoppgang . På sikt hevder
gruppen at det er vanskeligere å spå om rateutviklingen. Fundamentalt mener utvalget av
shippingmedarbeidere at forholdene ser gode ut de neste 18 månedene. Et flertall av de
forespurte på bransjenivå mener tankrederne står foran en unik situasjon.

En majoritet av dem tror råtene vil holde seg på dagens nivå, eller gå ytterligere opp, de
nærmeste to årene. Toppene i tankmarkedet varer normalt ikke lenge. Denne gangen har vi
en unik situasjon, fordi mye gammel tonnasje står foran utskiftning både på grunn av slitasje
og nye krav til tekniske forhold på nye og gamle tankskip. Et flertall av de spurte tror
oppgangen vil vare lenger enn normalt dvs. utover 2003. Ekspertenes optimisme får støtte i
rederiene . En av finansdirektørene i tankmarkedet tror markedet vil holde seg minst to år til
gitt at verdensøkonomien holder seg like sterk som nå og en av rederne tror han det gode
markedet kan holde seg i to til tre år til. Ekspertene i panelet advarer mot å gi for bastante
konklusjoner om rateutviklingen utover 2003 som er angitt som et magisk årstall. Prognoser
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utover dette tidspunktet blir en slags kvalifisert gjerning som selvsagt kan gi indikasjoner om
fremtiden.

Høye tankrater
De største tankskipene i de norske rederiene, (Very Large Crude Carrier), tjener 70.000 dollar
dagen høsten 2000. En reder betaler 25.000 dollar per dag å drive skipene. Frontline som er et
av verdens største rederier har 15 skip pluss 40 % i ett skip til. Dette gir daglige
nettoinntekter på vel 5 millioner kroner. Rederiet har i tillegg 28 Suezmax-tankskip som er
halvparten så store. Disse skipene tjener opp mot 55.000 dollar per dag høsten 2000, mens det
koster 20.000 dollars å drive disse skipene. Dette gir en daglig inntjening på 7-8 millioner.
Suezmax-tankskipene opererer ofte i spotmarkedet. Kun et par skip er bundet opp på lengre
kontrakter. I tillegg kommer inntekter fra tankskipene Frontline har overtatt fra det
kanadiske rederiet Golden Ocean. Frontlines chartering-avdeling i London jobber på spreng
med å leie ut skipene til de stadig stigende råtene . Markedet antyder at oljekjøperne er villig
til å betale inntil 100.000 dollars for frakt av råolje med VLCC pr. dag. Eksperter i norske
rederier tro ikke markedet vil betaler mer enn det og disse råtene vil det bare være mulig å
oppnå i 2001. 2002 og kanskje 2003. Dermed er det den økende etterspørselen etter råolje som
driver fraktratene oppover inntil balansen mellom tilbud og etterspørsel er tilbake i løpet av
noen år.

Oljepriser/tankrater på mellomlang sikt - en analyse
Fortatt vekst i den globale oljekonsum vil hovedsakelig basere seg på sterk vekst i den
fremtidige produksjonen av olje i Midtøsten. Hele 85 % av produksjonen av råolje i verden er
lokalisert til Midtøsten eller utviklingsland. En slik landinndeling kan ha betydning ved et
sikkerhetspolitisk konfliktscenario. Majoriteten av forbruket skjer i vestlige industriland på
den nordlige halvkule Asia, Europa og USA. Hele 90% av oljeeksporten i verden fraktes med
skip. Fra norsk sokkel fraktes 70% av oljeeksporten med skip. Veksten i oljeproduksjonen
kan i henhold til vårt ekspertpanel (se fotnoter) forflytte seg til områder som Det Kaspiske
hav og Vest-Afrika. Majoriteten av oljeproduksjonen i verden vil fortsatt befinne seg i
Midtøsten men de to nevnte områdene vil kunne få en større relativ vekst i produksjon og
eksport på grunn av rene oljeprodukter i henhold til Europaprogrammets panel. OPECs
oljeeksport lå på 33,5 millioner fat pr. dag Den globale etterspørselen etter olje i 1999 lå på
3462,4 millioner tonn oljeekvivalenter. Den globale produksjonen av råolje var på 3452,2
millioner tonn Dermed angir dette en overetterspørsel etter olje globalt. 1)

Veksten 2) i verdens oljekonsum øker med 50% i perioden 1997 til 2020. Det vil finne sted en
langsom endring der gass i økende grad erstatter olje med hovedvekt på en slik utvikling
etter 2020. Størstedelen av råoljeproduksjonen vil som nevnt ligge i Midtøsten med en
forskyvning av veksten i produksjonen til Vest-Afrika og Det Kaspiske hav. Et viktig
moment er større selvforsyning i det Atlantiske området. Ekspertpanelet mener at bruken av
VLCC-skip (Very Large Crude Carrier)øker i forhold til mindre tonnasje. Økt produksjon i
Vest-Afrika og Det Kaspiske hav kan gi lengre transportdistanser til USA fra Det Kaspiske
hav og til Asia fra Vest-Afrika. Nye oljefunn gjøres i for liten grad til at produksjonen av
råolje overstiger etterspørselen på global basis på sikt. Eksperter hevder at dette perspektivet
gjelder frem til 2010 med større usikkerhet for en prognose frem mot 2020. Oljelagrene i
Vesten sank unormalt kraftig høsten 2000. Dette har sammenheng med høykonjunkturen og
presser oljeprisen opp på kort sikt 2000/2001.

På oljemarkedet i New York betaler man 32 dollars pr. fat for Texas-olje ultimo august 2000.
Såkalt forwardpris for levering 12 måneder frem er 27 dollars pr. fat mens forwardpris på 24
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måneder er 24 dollars pr. fat. Dette indikerer at oljeprisen på fem års sikt trolig er på vei
nedover.3). Tyngdepunktet for den internasjonale oljeproduksjonen flytter seg fra Midtøsten
til Vest-Afrika og i noen grad til Det Kaspiske hav. Kvaliteten på oljen er best i Vest-Afrika
og i Nordsjøen mens kvaliteten på Midtøsten olje er noe svakere. Det betyr at det kreves mer
for å rense oljen under raffinering. Saudi-Arabia er i dag verdens største produsent av råolje
med en produksjon på 8,1 millioner fat olje. USA produserer 5,8 millioner fat råolje pr. dag
mot 6,4 millioner tonn for bare et år siden. Dette har sammenheng med at en rekke mindre
felt ble stanset da oljeprisen var nede i 10 dollars pr. fat tidlig i 1999. Disse såkalte Stripper
brønnene som produserer inntil 20 fat olje om dagen har ikke kommet i gang igjen og dette
forklarer den amerikanske produksjonsnedgangen. Man regner med at de mindre brønnene
fører til et permanent produksjonsbortfall i USA på 400.000 fat pr dag. På grunn av OPECs
selvpålagte restriksjoner vil trolig produksjonen falle 2 % i 1999 og ytterligere 2 % i år 2000.
Iraks eksport av olje til USA og Asia har økt vesentlig. 4)

Norge eksporterer 3,2 millioner tonn av 3,4 millioner fat pr. dag. USA forbruker i motsetning
til Saudi-Arabia og USA det meste av oljen seiv. Fearnley Consultants anslår at
Atlanterhavsområdet på sikt vil bli mer selvforsynt med olje og derfor vil en økende del av
eksporten av olje fra Vest-Afrika og Det Kaspiske hav bevege seg i retning av Asia. Dette
gjelder også Nordsjøolje som i økende grad vil gå på eksport til Asia på bekostning av USA.
Til tross for synkende oljelagre i USA høsten 2000 vil det faktum at Atlanterhavet vil bli alt
mer selvforsynt føre til et prisbilde med en synkende trend. I tillegg venter man økende
produksjon fra Iran og Irak som trolig vil presse prisene nedover. Fearnley vil ikke anslå om
prisen i 2005 vil bevege seg under 20 dollars pr fat men ser ikke bort fra muligheten dersom
produksjonskapasiteten i verden øker sterkere enn nå. Oljeprisen vil ifølge ekspertpanelet
trolig ligge over 25 men under 30 dollars i gjennomsnitt de neste 24 måneder. En oljepris
over 34 dollars pr. fat kan føre til omfattende politiske uro i form av streiker og dette vil
kunne presse prisen nedover. Dette vil føre til en endret struktur på fremtidens tanktonnasje.
Dersom ikke etterspørselen øker vesentlig vil prisen på frakt igjen etter et toppnivå mellom
2000-2002.

Frakt av olje

Markedet for oljetankere kan deles inn i tre deler med hensyn til skipstyper. Det fins 434
såkalte VLCC tankeren på ca. 200.000 DWT som kan frakte 125,7 millioner tonn. Disse
skipene laster for det meste i Vest-Afrika, Røde Havet, Nordsjøen og Middelhavet. Det fins
286 såkalte Suezmax-tankere på 120.000-200.000 DWT som kan frakte totalt 40.8 millioner
DWT og disse skipene laster for det meste i Middelhavet, Vest Afrika, Svartehavet og
Nordsjøen. Disse skipene er noe mindre i størrelse og passerer således med letthet kanaler
som Suez eller Panama på sin vei til kundene. De såkalte Aframax-skipene tilhører den
letteste kategorien med en tankerflåte på 511 skip på 80.000-120.000 DWT som frakter i alt
50.1 millioner DWT. I tillegg til de tallene som presenteres i tabellen nedenfor for perioden
frem til 2005 fins det i verden 153 såkalte kombinerte fraktskip som kan frakte i alt 15,3
millioner DWT. I tillegg til dette fins det et antall Panamax-skip på 60.-80.000 DWT. Her
følger en oversikt over antall skip i verden som leverer råolje og fraktkapasiteten globalt sett
i forhold til etterspørselen:

Den internasjonale olje og gassflåtens utvikling
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Tabell 1. Tonnasje for oljefrakt

Kilde: Norges Rederiforbund.

Det er vanskelig å fastslå i % hvor stor veksten blir fra Gulf-området til Asia eller fra Vest-
Afrika til Nord-Amerika. Et av medlemmene i ekspertpanelet bekrefter at den største
veksten i oljeproduksjon og dermed frakt vil ligge i disse to områdene særlig mht frakt av
olje fra Det Kaspiske hav til Asia. Etterspørselen etter tankskip i disse kategoriene vil øke
med 4 % på verdensbasis de nærmeste årene. Tankflåten innenfor disse tre kategoriene vil
øke med 4,3 millioner DWT eller 1,6 % noe som tilsvarer en overetterspørsel etter frakt av
råolje på 2,7 % som fortsatt vil drive fraktratene opp de nærmeste to til fem årene. Et annet
medlem mener at det er meget vanskelig å fastslå vekst i tonnasje fra Gulfen til Asia eller fra
Vest-Afrika til Nord-Amerika. Veksten i eksporten fra Midtøsten vil primært gå østover.
Veksten i eksporten fra Vest-Afrika vil både gå mot Nord-Amerika og Asia. Dette har
sammenheng med økende krav til renhet i råoljen og afrikansk olje er mindre svovelholdig
enn råolje fra Vest-Afrika. Dermed unngår raffinerier i Asia å investere i kost bart renseutstyr
ved å importere råolje fra Vest-Afrika eller fra Nordsjøen. Produksjonsøkningen for eksport i
Midtøsten og Vest-Afrika kan bare defineres ved å vurdere raffinerivekst og
produksjonsvekst i området for å finne hva som vil gå til eksport. Kontraheringsraten for
tankskip i de tre klassene er 3 år. Det er en tendens til betydelig kontrahering av alle typer
tankskip de nærmest to årene. Men etterspørselen etter olje vil likevel være på det nivået
som er nevnt ovenfor. Dermed er det usikkert om tonnasjebehovet vil være dekket frem mot
2204 eller 2005. Det skjer en viss endring i rederienes ordrebøker fra bestilling av tørrlastskip
til bestilling av tankskip og det skjer også kontraheringer av oljelaster der rederiene skifter
fra frakt av olje med VLCC til å bestille to Suezmax-skip eller fire Panamax-skip ( 60-80.000
tonn)4). Et viktig moment er diskusjonen om krav til dobbelt bunn i skipene av miljøhensyn.
Dette kravet kan endre hele bildet for en analyse av veksten i energiforbruket og dermed
tilbud og etterspørsel på fraktmarkedet.

Frakt av gass

LNG-skip (Liquefied Natural Gas ) frakter for det meste metangass mens LPG
skip(Liquefied Petroleum Gases frakter propan og butan, ammoniakk og etylen. Den første
gruppen, LNG-skip og da den største typen skip VLGCs som betyr mest for tilbud og
etterspørsel av gass på det internasjonale markedet.

Når det gjelder gass vil ekspansjon i Midtøsten vil stå for 44 % av veksten i all LNG-handel i
perioden 1999- 2010. 5)

Algerie, Libya, Quatar og UAE sto for majoriteten av disse gassleveransene.
Japan står for den største importen av LNG dvs 30 % av et samlet importkvantum på 110
milliarder m 3 gass i 1999. Gass fraktes i rør i Nordsjøen og fra en stor leverandør som
Algerie. Fra Algerie fryses en del ned på LNG - og LPG-skip- mens en annen del går i rør til
forbrukeren. Fra norsk sokkel går all gass i rør. Man vurderer i disse dager for første gang å
fryse ned gass i LNG-skip fra Snehvit-feltet på den norske sokkelen. LNG-markedet for skip

220 Se vedlegg C for definisjoner/forkortelser.

Skipstype Antall skip Størrelse Total dwt220
VLCC 434 200 000-300 000 dwt 125,0 mill
Suezmax 286 120 000-165 000 dwt 40,8 mill
Aframax 511 80 000-105 000 dwt 50,lmill
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er et mer langsiktig marked der en reder tjener i gjennomsnitt 1,5 millioner dollars pr.
måned. Her inngås avtaler mellom oljeselskaper og redere. Når det gjelder LPG- Liquefied
Petroleum Gases så er det et mer velutviklet spot-marked der prisene beveger seg svært mye
opp og ned. Rent teknisk fryses gass i LNG-skip ned til 164 grader mens gass i LPG-skip bare
fryses til minus 48 grader.

Når det gjelder det langsiktige markedet for gass er prisen på gass og frekt mer usikker. Det
er en rekke nye gassfelt under utvikling og felt i Oman, Nigeria og Trinidad er kommet i
produksjon. Når det gjelder kortsiktig etterspørsel har den økt i USA og drevet gassprisene
opp. Dette har ført til større behov for nybygging av skip. I USA er det en klar tendens til at
flere og flere større kraftstasjoner foretrekker gass som drivstoff for produksjon av
elektrisitet. Det finnes flere typer og størrelser av skip som frakter gass. Gjennomsnittlig
fraktpris for gass har ligget på 50,000 dollars pr dag uavhengig av type gasskip.

Når det gjelder den internasjonale flåten av LNG-gasskip kan den også deles i tre på samme
måte som for tankflåten. Det finnes i dag 114 LNG- gasskip med kapasitet til å frakte 12,4
millioner m 3 gass. Denne flåten vil øke til 151 skip i 2005 og 192 skip i 2010 under normale
markedsforhold. I perioden 1999 til 2010 vil etterspørselen etter LNG-gass i verden være 117
milliarder m 3 som betyr en vekst på 46 % i denne perioden.

Fraktrater for ulike typer transportskip for frakt av gass på verdensbasis er gitt. På samme
måte som for tankeskip fins det her tre typer av skip for frakt av gass innenfor LPG der
råtene varierer betydelig. For LNG-skip er råtene faste og ligger på i gjennomsnitt 1,5
millioner dollars pr. måned i inntjening for et gassrederi. Det er totalt 939 LPG-skip i verden
som kan frakte 12,8 millioner kubikkmeter gass. På den annen side fins det 114 LNG-skip i
verden med en kapasitet på 12,1 millioner m 3 gass.

Timecharter/ Fraktraterfor LPG

Tankskip under 8000 kubikkmeter :
Gjennomsnitt råter 1999 138.000 US dollars pr. måned.
Gasstransportskip som frakter mer enn 50.000 kubikkmeter gass:
Gjennomsnitt råter 1999 600.000 US dollars pr. måned.
Gjennomsnittlige råter for skip 8-12.000 m 3 og 15-20.000 m 3:
Gjennomsnittlige råter i intervallet fra 138.000 US dollars til 1 million US dollars pr.
måned.

Det er vanskelig å spå om priser på spotmarkedet for LPG mens det er lettere å spå fastpriser
for transport av LNG på skip. Disse råtene kan fastslås for flere år av gangen og
ekspertpanelet mener at et relativt større kvantum gass enn i dag vil fraktes over lenger
strekninger med skip enn i dag. Dermed vil det utvikles et spotmarked også for LNG-skip på
sikt. Dette kan føre til at gass fra norske felt på sikt også kan bli fraktet med skip. Det vil på
sikt være en klar overetterspørsel etter gass i forhold til nybyggingskapasitet. Dermed vil
prisene på gass trolig fortsatt stige tross prognoser om at gassprisen til forbruker i Europa
synker frem mot 2005. Muligheten for å øke den norske andelen av fraktmarkedet er
avhengige av markedsutviklingen og norske skipsrederes kontraherings- og
investeringsinitiativ. Dette er således både en utenrikspolitisk og sikkerhetspolitisk
utfordring for Norge. Dette som en konsekvens av at fraktmarkedet er av geostrategisk og
geo-økonomisk betydning både for nasjonalstaten så vel som for verdenssamfunnet.
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Vedlegg C
Definisjoner.

I studien er det anvendt en rekke definisjoner, begreper og forkortelser som er beskrevet og
forklart nærmere her.

Aframax - American Freight Rate Association, betegnelse på en standardstørrelse tankskip -
ca. 80 000 dwt -105 000 dwt.
BCM eller bcm - billion cubic meter - milliarder m 3

Begreper og omregningsfaktorer.
Olje -og gassmengder oppgis i standard kubikkmeter (Sm3) og NGL (Natural Gas Liquids) -
mengder oppgis i tonn. De totale ressursene er en kombinasjon av de forskjellige
petroleumstypene og oppgis i Sm3 oljeekvivalenter (Sm3 oe). Omregningsfaktorene er
beregnet ut fra gjennomsnittlig brennverdier for petroleumstypene.
1 Sm3 olje = 1 Sm3 oe
1 000 Sm3 gass = 1 Sm3 oe
1 tonn = 1,3 Sm3 oe
Enkelte oppgir fortsatt de totale ressurser og reserver i tonn oljeekvivalenter (toe).
bpd - barrels per day - fat per dag

Capesize
Skip som er for store til ågå gjennom Suezkanalen til/fra Den arabiske gulf, og som derfor
må gå rundt Cape of Good Hope; ca. 80 000 - 175 000 dwt.

DWT/dwt - dødvekt, den største vekt skipet kan bære av last og beholdninger(bunkers,
proviant, vann etc). Den maksimale nyttelast er normalt 3-10% lavere enn dødvekten pga...
Forsvarspolitiske mål.
"Ut fra de overordnede sikkerhetspolitiske målene som er beskrevet i kapittel 3.1 (i St meld
22), anviser de forsvarspolitiske målene hvordan Forsvaret kan bidra til vår sikkerhet.
Målene for norsk forsvarspolitikk er følgende:

militær tilstedeværelse og synlighet
evne til å framskaffe og utveksle risikovurderinger og tidlig varsel
evne til å handtere episoder og kriser
evne til å forsvare norsk land-, sjø- og luftterritorium mot militære angrep
evne til militært samvirke med allierte og deltakelse i internasjonale styrkestrukturer og
operasjoner

• forsvarsrelatert samarbeid med andre land og innenfor internasjonale organisasjoner".
Kilde: St meld 22 (1997 - 98), pkt5.1.1.
Forsyningssikkerhet
De viktigste faktorene som er grunnleggende for vurdering av forsyningssikkerheten er:
• Stort antall leverandører, reduksjon av den relative vekt mellom

leverandørene/ forsyningskildene
• Geografisk spredning av forsyningskildene
• Tilgang til alternative forsyningskilder ved brudd i leveransene, herunder tid for

organisering av alternative leveranser eventuell overgang til andre energiformer
• LNG(Liquified Natural Gas) del av gassforsyningen
• Antall tilknytninger til utenlands rørledningssystem
• Lagringskapasitet
• Pålitelighet av forsynineene - stabilitet i leveransene som konsekvens av klimatiske,
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tekniske og politiske forhold
• Leveransenes sårbarhet i krise og kri
Handysize
Tørrbulkskip eller produkttankskip 15 00 - 50 000 dwt.
lEA - International Energy Agency

Importavhengighet av Norge = Import fra Norge - Nettoimport
Importsårbarhet
De viktigste faktorene som legges til grunn for vurdering av importsårbarhet er:
• Totalt importbehov
• Grad av viktighet for landets økonomi og militære beredskap
• Antall forsyningskilder, deres beliggenhet og transportsystem
• Forbrukernes evne til å omstille seg til alternative energiformer
• Konsekvenser av plutselige avbrudd i forsyningene
• Sannsynligheten for avbrudd i leveransene og lengden på avbrudd
• Geostrategiske, politiske og økonomiske aspekter ved energiforsyningene
LPG - Liquified Petroleum Gases - propan oe butan.

Markedsandel (norsk) = Import fra Norge. Totalt forbruk i landet.
Totalt forbruk i landet = Egenproduksjon + import

NGL - Natural Gas Liquids - etan, propan, butan og kondensat.

OECD - Organization for Economic Co-operation and Development

Panmax eller panamax. Største bulkskip som kan gå låstet gjennom Panama-kanalen, ca.
80000 dwt.

R/P - rate (Reserve/Produksjon), Reservene ved slutten av året dividert med produksjonen i
dette året angir hvor lenge reservene vil vare dersom produksjonen fortsetter på angitt nivå.
Selvforsyningsgrad = Egenproduksjon - Totalt innenlandsk forbruk

Sikkerhetspolitikk.
Den politikk som må føres for å oppnå de sikkerhetspolitiske mål og som omfatter utenriks
og forsvarspolitikken.

Sikkerhetspolitiske målsettinger.
" Innenfor de ulike sikkerhetspolitiske samarbeidsstrukturer er det et overordnet mål
for norske myndigheter å ivareta våre nasjonale interesser. Regjeringen vil videreføre et
aktivt engasjement for å oppnå dette i samarbeide med andre nasjoner. De overordnede mål
for norsk sikkerhetspolitikk vil fortsatt være:

å forebygge krig og medvirke til stabilitet og fredelig utvikling
å beskytte norsk handlefrihet overfor politisk og militært press, og ivareta norske
rettigheter og interesser
å trygge norsk suverenitet".

Kilde: St meld 22 (1997 - 98), pkt 3.1.1.
SRP - olje. Olje fra de strategiske petroleumsreservene (Strategic Petroleum Reserves).
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Informasjon fra Europa-programmet

På Europa-programmets internettsidene WWW.europaprogrammet.no finnes en
komplett oversikt over alle publikasjoner Europa-programmet har produsert og gitt ut
siden starten i 1992. De fleste av disse kan skaffes.

Alle bøker, hefter og rapporter er sortert under ulike land- og temakategorier, og under
kategorien "energi- og sikkerhetspolitikk" har vi utgitt flere bøker, hefter og rapporter.

I tillegg vil du på nettsidene finne opplysninger om programmets prosjekter og stab, samt
annen nyttig informasjon om internasjonal politikk, sikkerhetspolitikk og utenrikspolitikk.

Vi sender det gjerne en katalog per post - ta kontakt med Europa-programmet

"Fokus Europa" - er programmets informasjonsblad om den europeiske utviklingen.
Kommer ut med 6 nummer per år. Startet i 1998. De fleste artiklene finnes også tilgjengelig
på Internettsidene.
Artiklene gir fyldig, men ikke for lang, bakgrunnsinformasjon om ulike tema og aktualiteter
fra Europa. Abonnementet er for tiden gratis, (november 2000).

Vi lager også et nyhetsbrev om Russlands politiske status - og kommer ut når noe skjer.
"Hva skjer i Russland" kommer om lag 8 ganger per år. Finnes også på Internett.

Har du spørsmål - eller bestillinger - bruk gjerne e-post:

info@europaprogrammet.no
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