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Forord 

Norsk petroleumspolitikk bergrer utenrikspolitikken pa tre ho- 

vedomrader: oljemarkedet og vart forhold til OPEC; det vest- 

europeiske gassmarkedet og vart forhold til importérene og 

gvrige eksport¢rer; situasjonen i Barentshavet og de sikkerhets- 

politiske problemstillinger den inneberer. Iniernasjonal Politikk 

har tatt opp energipolitiske problemstillinger helt siden begyn- 

nelsen av 1970-tallet. Senest var nr. 2 i 1986 et seernummer 

under tittelen «Norge i spillet om olje og gass». Mens artiklene 

da dekket bade olje- og gassmarkedet, skal vi i det foreliggende 

sermummeret av Internasjonal Politikk begrense oss til oljemar- 

kedet og norsk utenrikspolitikk. I serdeleshet settes Norges 

forhold til Organisasjonen av oljeeksporterende land (OPEC) 1 

sékelyset. Bidragsyterne kommer bade fra myndighetsplan, ho- 

vedorganisasjoner i oljemarkedet (OPEC og IEA), oljeselska- 

per og det akademiske liv. 
Problemstillinger som krever avveining mellom sa kvalitativt 

forskjellige faktorer som gkonomi, politikk og psykologi, kan 

en aldri Idse en gang for alle. I denne sammenheng gielder det 

blant annet hvordan vi skal veie energipolitiske interesser mot 

gvrige utenrikspolitiske interesser; hvilken betydning Norge har 

i oljemarkedet, hvordan oljemarkedet vil utvikle seg fremover 

osv. Det betyr at spgrsmalene fortsatt vil sta apne for videre 

debatt og forskning. Forhapentligvis bidrar imidlertid dette IP- 

heftet til A presisere og bringe debatten et skritt videre. 

Et spesielt forhold som tas opp av flere bidragsytere, er hva 

som kan oppnas ved et samspill, eller en dialog, mellom konsu- 

ment- og produsentsiden i oljemarkedet. Det er vel verdt 4 

merke seg at bide var egen statsminister, OPECs president og 

IEAs representant gar inn for at en slik dialog skal komme i 

gang. Dette kan bli et av de mest interessante oljepolitiske 

spgrsmal i tiden som kommer.
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Statsminister Gro Harlem Brundtland tar utgangspunkt i at 
det er slutt med den tiden da vi kunne ta for gitt at det er nok 
energi til 4 realisere vare sosiale og gkonomiske milsetninger. 
For 4 handtere de energiproblemene alle land st&r overfor i 
#konomisk, politisk og miljgmessig forstand, tar hun til orde for 
Igsninger gjennom globalt samarbeid pA tvers av tradisjonelle 
#konomiske og politiske tilhgrighetsforhold. Norge, som gis be- 
tegnelsen «energiland», gnsker 4 bidra til et slikt globalt energi- 
politisk samspill basert pa gkte kontakter og stgrre gjensidig 
forstaelse mellom land som eksporterer og land som importerer 
olje. Norge har fellesinteresser med bade selgende og kj@pende 
part i markedet, og bgr ha gode muligheter til 4 f4 i stand slike 
drgftinger, skriver statsministeren. 

Regjeringens inntrykk er at den nye politiske linje overfor 
OPEC i 1986 og -87 har hatt en psykologisk effekt som har bi- 
dratt til 4 gjgre oljeeksportgrene sterke nok til 4 pavirke 
markedet. Sa langt er hun forngyd med resultatene. Harlem 
Brundtland legger imidlertid vekt pa OPECs ansvarlighet i pris- 
politikken som betingelse for videre norsk stgtte. , 

Rapporten fra Verdenskommisjonen for milja og utvikling 
nevnes ogsa: «Vi ma Ise energi- og milj@problemene i en ny 
epoke med gkonomisk vekst - der gkonomi og gkologi smelter 
sammen i beslutningsprosessene.» Rapporten gir uttrykk for at 
denne siden ved var framtid ma ses i sammenheng med Igsnin- 
gene pa det energipolitiske omradet. 

Utenriksminister Thorvald Stoltenberg skriver at de utenriks- 
politiske innslagene aldri ligger langt under overflaten nar 
produksjons- og forsyningsmessige spgrsmal knyttet til olje og 
gass reises. Stoltenberg papeker at norsk oljepolitikk viser stor 
grad av kontinuitet, blant annet nar det gjelder gnsket om et 
globalt energipolitisk samspill. Dette gnsket var satt fram allere- 
de pa 70-tallet, men han mener at tiden fgrst n& synes 4 vere 
moden for at politikken kan bli realisert. Det er imidlertid mu- 
lig at Norge i en periode vil arbeide i det stille og med de «sma 
skritts virkemidler» pa det globale energipolitiske omrAdet. 

Stoltenberg kommer ogsa inn pa den energipolitiske situasjon 
i Barentshavet. Han stiller seg avventende til Gorbatsjovs ener- 
gipolitiske utspill, bade pA grunn av spdrsmalene rundt delelin- 
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jen og Svalbard og at talen av 1. oktober 1987 («Murmansk- 

talen») inneholdt lite konkrete forslag. Norsk suverenitetshev- 

delse i nordomradene er viktig for 4 fa til en videre utvikling i 

naboforholdet med Sovjetunionen, papeker utenriksministeren. 

Bade statsminister Harlem Brundtland og utenriksminister Stol- 

tenberg begrunner og beskriver Norges uformelle samspill med 

OPEC, gjennomfgrt siden 1986. De presenterer ogsd Norges 

gvrige utenrikspolitikk pa energiomradet. 

OPECs president Alhaji Rilwanu Lukman, som ogsa er olje- 

minister i Nigeria, Apner sin artikkel med at «fremtidens histori- 

kere vil se pA oljen som et hovedgrunnlag for det tyvende 

Arhundrets livsform». PA grunnlag av dette ¢konomiske og poli- 

tiske utsagn argumenterer han for samarbeid mellom alle parter 

i oljemarkedet for 4 avverge nye kriser og finne et fornuftig fel- 

les grunnlag for ¢konomisk vekst. Alle stgrre deltakere i den 

internasjonale oljeindustri, s4 vel produsenter som konsumen- 

ter, OPEC-medlemmer som ikke-medlemmer, bg@r delta i en 

slik dialog. 

President Lukman nevner ikke Norge eksplisitt i sin artikkel. 

Men han hevéder at Storbritannia har «gatt pa akkord med frem- 

tidige generasjoners ¢konomiske velferd» ved 4 nekte et samar- 

beid med OPEC. Lukman presiserer at OPEC ikke er interes- 

sert i A vende tilbake til produksjonsnivdet pa 31 millioner fat 

pr. dag, men gnsker heller ikke 4 senke sin markedsandel ut- 

over det de allerede har gjort. 
Direktor George Quincey Lumsden fra oljemarkedskontoret 1 

Det internasjonale energibyrd (IEA) skriver i sin artikkel om 

IEAs historikk og fremtidsperspektiver. Det var og er forst og 

fremst den altoverskyggende egeninteresse i energisikkerhet som 

holder medlemslandene sammen. Men han nevner ogsa ulike 

andre tiltak IEA har arbeidet for 4 fa innfgrt. Lumsden uttryk- 

ker gnske om en dialog mellom konsumenter og produsenter i 

oljemarkedet, men er skeptisk til etablering av formelle interna- 

sjonale avtaler. Slike avtaler vil mgte motstand fra den ene eller 

annen part, og det er sterk konsensus blant medlemslandene i 

IEA om A motsette seg organisasjoners fors@k pa 4 sette seg ut 

over markedskreftene. Det har f¢rt til for lave priser i 60-arene 

og pa begynnelsen av 70-drene, og bibeholdelse av for hgye pri-
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ser midt i 80-drene. IEA gnsker en dialog som skal bringe mer 
informasjon til partene, utveksle teknologi og erfaringer. Det 
har IEA allerede startet arbeidet med, skriver Lumsden. 

Hans Henrik Ramm beskriver «de mange underlige veier» 
norsk markedspolitikk for olje har fulgt. Han gar gjennom de 
ulike hendelsene fra 70-tallet og fram til Willoch-regjeringens 
fall i mai 1986. Hans personlige kommentar til Arbeiderparti- 
regjeringens OPEC-tilnerming er at den hovedsakelig var 
utenrikspolitisk motivert, ikke sa mye mot markedet. Ramm er 

kritisk til at vi ivaretar vare nasjonale interesser som petrole- 
umsnasjon ved a foreta produksjonsreduksjoner, selv om han 
oppfatter dem som bare marginalt skadelige for norsk ¢konomi. 
Hovedproblemet er, etter Ramms mening, at vi har krysset en 

politisk grense ved a tilnerme oss OPEC pa denne maten, og 

dermed stilt oss Apne for nytt press. Ramm etterlyser avslut- 
ningsvis mer konkret analyse og faglig-ekonomisk etterpr@ving 
av effektene av produksjonsreguleringene og var OPEC-polli- 
tikk som sadan. 

Nils Morten Udgaard skriver at norsk oljeprispolitikk siden 
prisfallet har formet seg i et skjeringspunkt mellom oljepolitis- 
ke, gkonomiske, uten- og innenrikspolitiske hensyn. Udgaard 
mener imidlertid at parallelliteten i Norges og OPECs opptre- 
den i 1986/87 er situasjonsbestemt og at den ikke ngdvendigvis 
vil bli forsterket i 4rene som kommer. 

Olje og gass krever sa langsiktige avgjgrelser at det for Norge 
er tale om 4 la energien vere med 4 fastslA hvor landets virkeli- 

ge interesser ligger. Udgaard advarer mot at olje og gass blir 

brukt for 4 na utenrikspolitiske mal. Norsk diplomati og uten- 
rikspolitisk posisjon bgr imidlertid settes inn for 4 sikre en stgrst 
mulig ékonomisk gevinst av energien. Olje og gass har gjort det 
ngdvendig at Norge i sin utenrikspolitikk i stgrre grad ma for- 
fglge sine nasjonale interesser - og ikke alene norske idealer. 

@ystein Noreng beskriver Norges rolle i oljemarkedet som 

endret fra 4 vere en marginal til 4 bli en mer sentral aktgr. Han 
gir flere grunner for dette. For det f@rste har det vist seg at 

Norge fortsetter 4 produsere selv ved relativt lave priser (kost- 
nadskriterium). For det andre er produksjonen stigende (res- 

surskriterium). For det tredje har selv marginale produksjons- 
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endringer betydning for prisutviklingen sa lenge etterspgrselen 
er savidt uelastisk (et ¢konomisk kriterium). Dessuten vil Norge 
muligens bli en av de stgrre oljeprodusenter i verden ut 1 
90-arene, dersom beslutninger om dette blir tatt. 

Noreng betegner OPEC som enestaende vellykket blant kar- 

teller av ravareeksportgrer. Men i en trengt markedssituasjon 
kan ogsi OPEC trenge hjelp fra ikke-OPEC-land. Det er her- 
under ikke utenkelig at norske synspunkter pa den videre 
prisutvikling kan ha en viss vekt innenfor OPEC, skriver han. 
Ogsa nar det gjelder opprettholdelse av investeringsfrihet i de 
oljeimporterende land, for 4 kunne fortsette den oppstartede 
vertikale integrasjonsprosess, har Norge fellesinteresser med 
OPEC og likeledes med den debatterte amerikanske importav- 
gift pa raolje. Han mener at Norge ut fra disse interessene og 
sitt medlemskap i IEA og NATO, kan spille en interessant for- 
midlende rolle mellom ulike parter i oljemarkedet og i interna- 
sjonal politikk. , 

Kjell Roland viser hvordan prisprognoser pa raolje narmest 
systematisk har vert misvisende i en arrekke. Han advarer der- 
for mot 4 stole for sterkt pa en bestemt punktprognose av 
oljeprisen og etterlyser en gkt forstaelse for den usikkerheten 
som preger enhver prisprognose. 

Hans scenarier for oljemarkedet strekker seg fra et totalt 
sammenbrudd i OPEC som den ene ekstreme mulighet over til 
at OPEC, i en eller annen grad, vil bli i stand til 4 administrere 
oljeprisen, som den andre. Imellom disse ekstreme Igsningene 

finnes en hel skala av muligheter, avhengig av dkonomiske og 
politiske hendelser av betydning for markedet. Mens hans mu- 
lighetsomrade for oljeprisen pa kort sikt spenner fra 15 til 20 
dollar pr. fat, kan prisen i ar 2000 variere helt fra 15 til 40 dollar 
pr. fat. 

Ole Gunnar Austvik skriver at det er en serie markedsmessige 

forhold Norge ma ta hensyn til i utformingen av sin oljepolitikk. 
Disse ulike forholdene er deler av samme helhet, der de ulike 

tiltakene bg@r koordineres for 4 gi en gnsket totaleffekt til rmme- 

ligst mulig kostnad. Dette gjelder bade eventuelle produksjons- 
reguleringer, prispolitikken, forholdet til TEA og utformingen 
av en mer multinasjonal aktivitet innenfor et samspill mellom
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konsument- og produsentland. Politikken skal ogs4 vere slik at 
den bevarer norsk handlefrihet og fleksibilitet. @nsker i én pe- 
riode om at prisen bgr beveges oppover, kan skifte med at den 
i andre perioder bgr bevege seg nedover eller holde seg kons- 
tant. Artikkelen dr¢gfter spesielt Norges forhold til OPECs pris- 
og kvotesystem. 

Selv om Norges innflytelse i oljemarkedet ma betegnes som 
marginal, utgjgr marginene i oljemarkedet sAvidt store bel@p at 
selv sma prisendringer representerer betydelige belgp for norsk 
ékonomi. Dette er en av grunnene til at oljepolitikk har etablert 
seg som en varig og viktig del av norsk utenrikspolitikk i det 
faglige skjeringsfelt mellom gkonomi og statsvitenskap. 

Hans Jacob Bull-Berg viser i sin artikkel at USA fyller tre 
roller i oljemarkedet; som produsent, som importgr og som 
stormakt. Interessekonstellasjonene bak de tre rollene har pa 
ulikt vis bidratt til 4 forme den amerikanske oljepolitikken. Selv 
om de ulike faktorene skifter i innflytelse over tid, finner Bull- 

Berg en stor grad av kontinuitet i den. Amerikanerne vil imid- 
lertid antakeligvis i @kende grad bli avhengige av oljeimport fra 
Midt-@sten. Den verst tenkelige situasjon for USA vil vere en 
utvikling der en frst i en periode har lave oljepriser, som vil 
fgre til lav oljeproduksjon innenlands, og etter hvert ¢kt import- 
avhengighet, fulgt av stigende priser og sterk internasjonal 
polarisering, skriver Bull-Berg. USA vil da komme i en sarbar 
stilling i forhold til oljeeksporterende land i den arabiske ver- 
den. Bull-Berg har flere henvisninger til Norge n4r han diskute- 
rer hvordan USA har veid sine oljepolitiske interesser opp mot 
hverandre. 

TORR 

Vi har bedt representanter fra tre oljeselskaper, et norsk, et 
amerikansk og et fransk, om 4 presentere sine syn p&é Norges 
forhold til OPEC. De enkelte artiklene star for forfatternes 
egen regning og representerer ikke nodvendigvis de syn deres 
respektive selskaper matte ha, 

Oddvar Solheim fra Norsk Hydro legger vekt pA at samarbeid 
om stabiliserende tiltak ikke er et forsgk pA A motarbeide mar- 
kedskreftene, men snarere et forsgk pa 4 dke tidsperspektivet i 
markedsutviklingen. Han gir sin stgtte til at Norge etablerer ef-  
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fektive kommunikasjonskanaler til OPEC, idet han uttrykker 
den oppfatning at organisasjonen er en konstruktiv og stabilise- 
rende faktor i dagens markedssituasjon. 

@ystein Dahle fra Esso Norge a.s hevder at Norge neppe er 
tjent med den oppfatning at vi er ubetydelige i markedet og at 
vare oljepolitiske strategier er lokale anliggender uten interna- 
sjonale effekter. Han advarer pa den annen side mot a gi oss en 
mer sentral rolle enn nédvendig. Han uttrykker saledes respekt 
for de tiltakene den norske regjeringen sa langt har valgt, men 

stiller seg samtidig skeptisk til politisk intervensjon i markeds- 
spgrsmal som hovedsakelig bgr vere styrt av kommersielle 

beslutninger. Han advarer saledes mot de konsekvenser og bin- 
dinger samspillet med OPEC kan fa for fremtiden. 
Franskmennene Pierre Godec og Alexandre Allard fra Elf 

Aquitaine papeker at Norges forhold til OPEC minner en del 
om Norges forhold til EF pa begynnelsen av 70-tallet. Etter de- 

res oppfatning ma Norge tilpasse seg de gkonomiske og politis- 
ke realiteter, og de ser en betydelig rolle for Norge pa det 

internasjonale energipolitiske omradet: «Ved at landet har sta- 
ket ut sin egen vei innen internasjonal oljepolitikk, har Norges 
utenrikspolitikk nadd en ny modningsgrad. Norges interesser, 
bade kortsiktige og langsiktige, vil bringe landet opp i paradok- 
sale og motstridende situasjoner som vil oppsta som fglge av 
dets szerstilling. Gjennom sin energipolitikk vil Norges rolle in- 

ternasjonalt kunne bli viktigere enn noen gang siden 1905. 
Norge kommer til 4 forsyne Europa med gass i flere tiar, sam- 

tidig som landet vil kunne spille rollen som megler i oljesam- 
menheng for 4 stabilisere verdens energimarkeder: for en rolle, 
hvilken utfordring!» 

2k ak oe 

Dette sernummeret av Internasjonal Politikk avsluttes med 
en fyldig bokspalte om oljepolitikk. Anmeldelsene er skrevet av 
Jan Braathu. 

O.G.A.



Norges skonomiske og politiske dilemma - 
en innledning 

1 Igpet av det siste tidret er Norge blitt svart avhengig av inntek- 
tene fra olje- og gassvirksomheten. I 1985 sto verdien av petro- 
leumsproduksjonen og -eksporten for henholdsvis 19 og 17,5% 
av bruttonasjonalprodukt (BNP). Eksport av petroleum utgjor- 
de rundt 50% av vareeksporten, og dens andel av all eksport, 
inkludert tjenester, var ca. 37%.' 

I 1986, da oljeprisene falt fra et gjennomsnitt pa 27,6 til 14,2 
dollar fatet, og noe mer i norske kroner som f¢lge av kursfallet 
pa dollar, sank verdien av produksjonen med ca. 30 milliarder 
norske kroner.” Den utgjorde da ca. 12% av BNP, og eksport- 
verdien omtrent 11% av BNP. Verdiandelen av samlet vareeks- 

port sank til 42%. Andelen av all eksport, tjenester medregnet, 

sank til 29%. Handelsoverskuddet pa 41 milliarder kroner ble 
snudd til et underskudd pa 18 milliarder kroner’. 

Den norske kontinentalsokkelen dekker et omrade som er 

flere ganger stgrre enn fastlands-Norge. Til na har all produk- 

sjon funnet sted sgr for 62. breddegrad, et omrade pa 140 000 

km?. Dette er imidlertid bare en liten del av sokkelen. Det om- 

stridte omradet i Barentshavet er eksempelvis st@rre, ca. 

160 000 km?. Nar en inkluderer havomradene, er faktisk Norge 

et av Vest-Europas stgrste land i areal, og som energileverandgr 

det viktigste.  
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2 ca 140,000 kr 
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Av de paviste reservene pa om lag 3 700 mill. tonn oljeekvi- 

valenter (anslag fra jan. 1985), er 2/3 naturgass. Halvparten av 
gassreservene finnes pa Trollfeltet, og de stgrste oljefeltene er 
Statfjord, Gullfaks og Oseberg. Mengdeforholdet mellom olje 
og gass pa resten av norsk sokkel antas av geologer ops4 A vere 
pa rundt 1:2, Reservegrunnlagets fordeling mellom olje og gass, 
etter som nye omrader kartlegges, forventes altsd A stige i sam- 
me forhold som paviste reserver i dag. 

1 1980-drene har oljeproduksjonen hatt en jevn stigning, mens 
gassproduksjonen har vert stabil. Den totale produksjonen nAd- 
de en forelgpig topp med 68 millioner tonn oljeekvivalenter i 
1986.4 Norges eget forbruk av petroleumsprodukter er pa 
rundt 8 mill. tonn. Nesten 90% av norsk produksjon av petrole- 
um gar altsa til eksport. e. 

lfglge eksisterende planer vil petroleumsproduksjonen ¢gke til 
mer enn 80 millioner tonn oljeekvivalenter i 1990. @kningen 
skyldes en hgyere oljeproduksjon, hovedsakelig fra Gullfaks og 
Oseberg. Deretter vil produksjonen synke mot Ar 2000. Imid- 
lertid ma en forvente at nye prosjekter vil bli besluttet igangsatt 
1 perioden, slik at produksjonsprofilen vil bli ytterligere flat mot 
ar 2000 eller endog stige. 

@Okningen i oljeproduksjonen vi na opplever, er til en viss 
grad et resultat av en «oil option policy» i fgrste halvdelen av 
1980-arene. Denne strategien ble tatt i bruk av Norge i perioden 
1982-85 under forhandlingene om nye gasskontrakter. Kort for- 
talt gikk den ut pa at Norge, om ikke de hgye gassprisene ble 
godtatt, ville la gassen bero i reservoaret og i stedet bygge ut 

oljefelt. Som fglge av at gasskundene ikke aksepterte denne 
prispolitikken og Sleipner-avslaget, ble ingen gasskontrakter av 
betydning tegnet i perioden. 

Politikken bidro imidlertid til store investeringer i oljeutvin- 
ning, noe som altsa fgrer til en gkt kapasitet i norsk oljeproduk- 
sjon i arene 1987-90. Ifglge disse planene vil produksjonen stige 
fra 1987-nivaet pa ca. 1 mill. fat pr. dag til rundt 1,5 mill. fat 
pr. dag i 1990, altsa en gkning pa ca. 50 prosent. Dersom beslut- 
ningene om videre produksjonsgkninger blir tatt, kan ytterlige- 
re utbyggingsklare felt i Nordsjgen bringe norsk oljeproduksjon 
opp til et niva pa 2 millioner fat pr. dag allerede i 1995. 
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Mulig og besluttet norsk oljeproduksjon 1980-2000. 
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Kilde: Heum (1987) 

Gjennom problemene i gassmarkedet i f@rste halvdel av 

80-tallet har markedsmessige og utenrikspolitiske forhold allere- 

de influert norsk produksjonspolitikk, ogs4 pa oljesiden. I dag 

kan presset i oljemarkedet muligens medfgre en mer forsiktig 

investering i oljeproduksjon. Etter den nye prispolitikken pa 

norsk gass i og med Troll-avtalen i juni 1986, kan det pa den 

annen side ligge muligheter for @kte investeringer i gassproduk- 

sjon. 
oR 

Felgene av prisendringer for petroleumsproduksjonen vil ve- 
re forskjellige for felt der investeringen ikke allerede er foretatt, 
i forhold til for de felt der den er det. Dersom investeringen al- 

lerede er gjort, vil det vere Ignnsomt 4 produsere sa lenge 
prisene overstiger de variable kostnadene (hovedsakelig drifts- 
kostnader) pa feltet. Tabellen nedenfor fra Industridkonomisk 
Institutt viser en antatt utvikling i variable kostnader for ulike 

norske petroleumsfelt.
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Variable kostnader for norske olje- og gassfelt 

OLJEPRIS US § 
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3 

     
  

     
Kilde: Herskedal & Kristiansen (1987) 

7 av 9 olje- og gassfelt i virksomhet eller under utbygging vil 
kunne dekke sine kostnader fram til 1990 med oljepriser pa 
rundt 10 dollar fatet. De st@rste feltene, Statfjord, Ekofisk, 

Gullfaks og Oseberg, vil kunne dekke sine kostnader selv med 
en pris pa 5-6 dollar fatet. Bare gassfeltene Odin og Heimdal 
trenger oljepriser i st@rrelsesorden 10-15 dollar pr. fat for 4 dek- 
ke de variable utgiftene. 

Tabellen viser ogsa at hvert felt blir stadig mer marginalt etter 
som reservoaret témmes, noe som f¢rer til at kostnadene per 

enhet stiger. 

For felt der investeringene ikke allerede er foretatt, ma prisen 
ogsa dekke depresiering av investert kapital ved siden av de va- 
riable kostnadene og fortjeneste. I 1983-priser ble gjen- 
nomsnittskostnadene for alle Nordsj@felt anslatt til 12,50 dollar 
fatet. Mer enn 70% av dette var kapitalkostnader. Ifglge Lo- 
rentsen, Roland & Aaheim (1984) var gjennomsnittskostnadene 
i norsk sektor ca. 2 dollar lavere enn i britisk sektor, hovedsake- 
lig pa grunn av lavere kapitalkostnader. 
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Kapital- og operasjonskostnader i 1983-dollar 

Felter i produksjon eller under utvikling 

  

Kapitalkostnader Operasjonskostnader Totale 
Produk- Trans- Produk- Trans- kost- 

sjon port Totalt sjon port Totalt nader 
  

Felter: 
Norske 5.43 2.04 TAT 2.28 1.76 4.04 11.50 

Britiske 7.32 2.41 9.73 1.66 1.92 3.58 13.30 
Alle 
felter 6.55 2.26 8.81 1.91 1.85 3.76 12.57 

  

Kilde: Lorentsen, Roland & Aaheim (1984) 

De hgyere kapitalkostnadene pa de britiske feltene antas 4 
vere grunnet i geologiske forskjeller og utvinning pa et stgrre 
antall sma og dyrere felt. 

Disse kostnadstallene ma ikke betraktes som absolutte, siden 

de avhenger av faktorer som hvordan avskrivningstid er definert 

og anslag pa stg@rrelsen pa reservoarene. Men de kan nyttes som 

en tommelfingerregel for 4 finne nivaet pa de to kostnadstypene 
i utbyggingen av Nordsj@feltene. Man skal imidlertid ha klart 
for seg de store variasjonene som eksisterer mellom feltene. 

Norge, OPEC og den vestlige verden 

Norge har altsa, bade ut fra et inntekts- og et kostnadsperspek- 
tiv, interesse av en oljepris pa et «rimelig» hgyt niva. Men 
samtidig er Norge gkonomisk, politisk, historisk og kulturelt en 
del av den oljekonsumerende vestlige verden. 

Den vestlige verden er tjent med en hgy og stabil produksjon 
til «rimelig» lave priser. @nsket om leveringssikkerhet er i sam- 
svar med norske interesser som oljeeksportor nar det gjelder 4 
ha sikre avtakere. @nsket om lave priser star derimot i direkte 
motsetning til norske interesser. 

Norge er imidlertid ikke tjent med sa hgye priser at vare vest- 
lige samhandelspartnere far en alvorlig @konomisk tilbakegang. 

Det vil kunne skade norsk gkonomi gjennom nedgang i gvrig 
norsk eksport mer enn fortjenesten ved hgye oljepriser - i alle
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fall gjgre konomien mer sarbar og ytterligere oljeavhengig. 
Men det er ikke bare selve nivédet pA oljeprisen som er viktig. 

Stabilitet og forutsigbarhet i oljemarkedet er ogsA elementer av 
betydelig interesse for norsk gkonomi og politikk. Dette er 
imidlertid interesser de fleste aktgrer i oljemarkedet har, og 
krever saledes ikke tilsvarende politisk avveining som for prisni- 
vaets del. 

En styrking av OPEC vil gke araberstatenes makt i oljemar- 
kedet. Et sterkere OPEC vil, gjennom utvidet kontroll over 
verdens viktigste energimarked, ogsa gke den generelle arabis- 
ke innflytelse internasjonalt. Viktige land og organisasjoner som 
Norge samarbeider med i energi-, sikkerhets- og utenrikspoli- 
tisk sammenheng, sasom IEA og NATO, har i mer eller mindre 
grad hatt interesser som har statt i motsetning til OPEC-lands 
interesser. 

Norge vil gjennom et samspill med OPEC saledes i noen grad 
kunne bli betraktet som usolidarisk av de gvrige vestlige land 
og mgte kritikk bade i Europa og USA, selv om det blir forstatt 
at samspillet gjgres ut fra helt rasjonelle nasjonale norske gko- 
nomiske interesser, og holdes innenfor rammen av vare ovrige 
utenrikspolitiske knytninger som f. eks. NATO-samarbeidet, 
Dette skaper begrensninger for en norsk tilnerming til OPEC, 
og det blir behov for 4 finne en balanse mellom vare oljepolitis- 
ke og dvrige utenriks@konomiske og -politiske interesser.> 

Presset fra henholdsvis IEA og OPEC vil trolig variere i styr- 
ke alt etter hvordan oljemarkedet i serdeleshet, og energimar- 
kedene mer generelt, utvikler seg. I en stram markedssituasjon 
vil IEA legge mer vekt pa leveringssikkerhet og moderate priser 
enn i et svakt marked. Tilsvarende vil OPEC trolig tillegge Nor- 
ge stgrre vekt i et svakt enn i et stramt marked. PA grunn av var 
alliansesituasjon og vart interessefellesskap med de gvrige vest- 
lige landene pa det sikkerhetspolitiske omradet, vil en spent 
sikkerhetspolitisk situasjon, lokalt eller globalt, ogsa kunne 2ja- 
re det vanskeligere 4 samarbeide med OPEC om 4 hgyne. 
oljeprisene enn en mer avspent situasjon. 

Oppfatningene av hvor ngdvendig det er 4 gjgre de gvrige- 
vestlige land til lags, og OPECs forventninger til norsk oljepoli- 
tikk vil vere med 4 danne rammene for var handlefrihet. SA 

IP - 2 
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lenge Norge er en oljeprodusent av en viss st@rrelse, stilles det 

krav til norsk utenrikspolitikk pa dette omradet (uttrykt eller 

ikke uttrykt). Vi mA antageligvis avfinne oss med det faktum at 

press vil matte komme fra det ene eller det annet hold. Pa 

grunn av de relativt hyppige endringene i markedet, bgr imid- 

lertid var politikk vere sAvidt fleksibel at den gir rom for end- 

ringer nar markedet endrer seg og konflikter oppstar. 

Det er i dette gkonomiske og politiske problemfeltet at norsk 

utenrikspolitikk overfor oljemarkedet og OPEC formes. 
O.G.A. 
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Norsk ¢konomi og oljeinntektene. 
Milliarder kroner 
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1981 1982 1983 1984 1985 1986 -86% 

Br. nasjonalprodukt 328 362 402 453 502 516 100% 
Olje- og gass 
- Eksport 51 57 68 81 88 57) 11% 
- Betalte skatter 27 30 31 39 47 36 - 
- Palgpte skatter 26 39 35 42 $2 18 - 

All eksport 156 165 184 215 235 194 38% 
- Vareeksport 107 115 133 157 173 136 =. 26% 
Handelsoverskudd 26 20 32 42 41 -18 . 

Oljepris USD/BBL 36.5 33.3 29.8 28.7 27.6 14.2 
Valutakurs NOK/ 5.75 645 7.30 816 8.60 7.40 
USD 
Oljepris NOK/BBL 210 215 218 234 237 105 
  

Kilde: Statistisk Sentralbyra, Olje- og energidepartmentet, Finansdeparte- 
mentet. 

2. Tidsetterslepet som ligger i gasskontraktene medfgrer at halveringen av ol- 
jeptisen bare medfgrte en 10 prosents reduksjon av gassprisene i 1986 (se 
Austvik, juli 1987). Nar oljeprisnedgangen har fatt slatt fullt ut pa gassprise- 
ne (i 1987), tilsvarer det et ytterligere arlig inntektstap pa ca. 10 milliarder 
kroner. 

3. Ca. 60 proscnt av forverringen av handelsbalansen skyldes lavere petrole- 
umseksport. Resten skyldes en darligere balanse mellom gvrig eksport og 
import, hovedsakelig en sterk gkning i importen. 
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4, 
Norsk olje- og gassproduksjon 
Millioner tonn oljeekvivalenter 

Ar: Olje: Gass: Totalt: 

1981 23.507 25.200 48.707 
1982 24.484 24.445 48.929 
1983 30.564 24.455 55.019 
1984 35.093 26.292 61.385 
1985 38.445 25.491 63.936 
1986 42.293 25.653 67.946 

Felter 1986: 
Ekofisk-omradet 8.660 7.303 15.963 
Statfjord 29.393 2.724 32.117 
Frigg-omradet 0 12.795 12.795 
Murchison 969 52 1.021 
Valhall 2.258 430 2.688 
Heimdal 0 2.311 2.311 
Ula 726 38 764 
Oseberg 252 0 252 
Gullfaks 35 0 35 
  

Kilde: Oljedirektoratet 

5. Det er imidlertid viktig 4 vere klar over at bade blant medlemslandene i 
OPEC og i IEA vil en kunne finne divergerende interesscr og oppfatninger 
om dette.
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Norsk olje og verdensproduksjonen av réolje 1986 
  

  

Land Mill. tonn Mill. Andel 

fat/dag 

Total 2933 60,2 100,0% 
- OPEC 946 19,4 322% 

Sovjetunionen 613 12,5 20,9% 
U.S.A. 486 10,2 16,6% 
Saudi-Arabia 251 5,1 8,6% 
Mexico 135 2,7 4,6% 
Storbritannia 129 2,7 4,4% 
Kina 131 2,6 4,4% 
Tran 94 1,9 32% 
Irak 85 1,7 2,9% 

Norge 44 0.9 15% 
  

Kilde: BP Statistical Review of World Energy 

Norsk olje og OECD-landenes réoljeimport 1986 
  

  

Eksportland Mill. tonn Mill. Andel 
fat/dag 

Totalt 905 18.6 100.0% 
- OPEC 527 10.8 58.2% 

Saudi-Arabia 137 2.8 15.1% 
Storbritannia 81 1.7 9.0% 
Mexico 62 1.3 6.9% 
Nigeria 58 1.2 6.4% 
Sovjetunionen 46 0.9 5.1% 
Arabiske 

Emirater 46 0.9 5.1% 
Trak 45 0.9 5.0% 
Iran 42 0.9 4.9% 
Libya 43 0.9 4.8% 
Venezuela 39 0.8 4.3% 
Indonesia 36 0.7 4.0% 
Canada 34 0.7 3.8% 
Norge 34 0.7 3.8% 
  

Kilde: IEA/OECD, Quarterly Oil Statistics 
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Gro Harlem Brundtland: 

Global energipolitikk. Et norsk syn 

I de industrialiserte land har vi lenge tatt for gitt at vi vil ha 
energi nok til 4 realisere vare sosiale og @konomiske malsettin- 
ger. Inntil tidlig pé 1970-tallet var en stadig stigende tilgang pa 
billig energi en hovedfaktor i dkonomisk utvikling og fremgang 
i verden. Den forsyningssituasjonen vil neppe komme tilbake. 

Men global gkonomisk utvikling vil ogsa i fremtiden vere sterkt 

avhengig av ¢kende tilgang pa energi. Vi star overfor den store 
utfordringen 4 stake ut veier for en berekraftig energipolitikk. 
Med det mener jeg sikre, palitelige og, for milj@et, sunne mo- 

deller for produksjon og forbruk av energi. 
De viktigste energikildene i dag er i hovedsak ikke-fornybare, 

dvs. naturgass, olje, kull og kjernekraft. Fornybare kilder bru- 
kes i stor grad og omfatter vannkraft, jordvarme, sol- og 

havenergi og ved, som 70 prosent av befolkningen i utviklings- 
landene er avhengige av. I teorien kan alle disse kildene bidra 
til et blandet energimgnster for verden i fremtiden. Imidlertid 

har hver energikilde ikke bare sin gkonomiske, men ogsa sin 
helse- og milj@messige pris. De har fordeler og risikofaktorer 
som i stor grad ma ses i sammenheng med andre nasjonale og 
globale prioriteringer. Mens valg av energi pa 1950- og 1960- 
tallet fortonte seg ganske liketil, og for det meste ble bestemt 

av produksjonskostnader alene, er disse andre aspektene blitt 
stadig viktigere. For at vii fremtiden skal kunne fa en berekraf- 
tig utvikling, ma vi vere mer varsomme na og i st@rre grad skue 
fremover nar vi foretar vare valg. 

Energiforsyningens globale karakter og utfordringene med 
hensyn til bruk av energi stiller oss overfor nye krav. Alle land 
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bgr, nasjonalt s4 vel som internasjonalt, fare en energipolitikk 
som klart gjenspeiler hvor viktig energi er for miljget og for den 
ékonomiske og politiske utvikling generelt. Fremskritt i dagens 
og morgendagens verden vil vere avhengig av var evne til a 
samarbeide, pa tross av forskjeller i kultur og politiske systemer 
og de enkelte lands snevre interesser. 

Det har vert relativt liten uenighet i Norge om hovedlinjene 

1 var petroleumspolitikk. Utvinningstakten er moderat og lang- 
siktig. En sterk og kompetent nasjonal petroleumsindustri er 
blitt bygd opp og vil bli opprettholdt. Vi vet 4 verdsette pioner- 
arbeidet til de internasjonale oljeselskapene pa var kontinental- 
sokkel. Disse kan regne med 4 bli tildelt interessante oppgaver 
ogsa i fremtiden, i nert samarbeid med norske partnere. Ogsa 

med hensyn til varer og tjenester er petroleumsvirksomheten i 

Norge Apen for utenlandsk konkurranse, i pakt med internasjo- 
nale avtaler som Norge har sluttet seg til. 

Saledes venter og haper vi at norske leveranser av olje og gass 
og var petroleumspolitikk vil vere en stabil og vesentlig faktor 
i verdens energibilde godt inn i neste Arhundre. Det 21. 4r- 
hundre vil sannsynligvis bli en overgangstid hvor olje blir en 
knapp og fglgelig mer verdifull ressurs. Oljeproduksjonen uten- 

for OPEC ventes 4 avta ved midten av 1990-arene. Bade USA 
og Sovjetunionen er «modne» oljeregioner og det samme er 

Nordsjgen. Allerede om fa ar vil den industrialiserte verden i 

stigende grad bli avhengig av oljeleveranser fra OPEC-landene 
og andre utviklingsland. Derfor synes det Apenbart at overgan- 
gen som tok til i 1970-arene, fra de oljeintensive gkonomiene 
fra 1960-tallet til mer energisparende gkonomier, med variasjon 

i valg av energiberer, vil og ma fortsette. 

Internasjonale hensyn veier tungt i norsk energipolitikk. Nor- 
ge er forholdsvis ny i rollen som olje- og gassproduserende land. 
Med vare rike maritime tradisjoner har vi i lgpet av £4 4r tilpas- 
set oss en ny situasjon og utviklet avansert teknologi for de mest 

krevende offshoreforhold, pa dgrstokken til det europeiske 
marked. 

Var tradisjonelt 4pne gkonomi var et godt utgangspunkt for 4 

mgte nye utfordringer og muligheter. Nermere 50 prosent av 
Norges inntekter var bygd pa eksporten. Petroleumsfunnene
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gav Norges internasjonalisering nye dimensjoner. 
I de senere ar er uttrykket «energiland» ofte blitt brukt om 

Norge. Jeg synes det passer godt. I mer enn hundre ar har over- 
flod av elektrisitet basert pa vannkraft vert drivkraften i var 
industrialisering. I ffor kom om lag 15 prosent av BNP og 27 
prosent av vare eksportinntekter fra petroleumssektoren. I 
1985, fdr fallet i oljeprisene, var disse tall hdyere, henholdsvis 
20 og 40 prosent. 

I 1986 nadde var samlede produksjon av energi 1,5 mill. fat 
oljeekvivalenter pr. dag, som er mer enn fire ganger Norges 
energiforbruk. Raoljeproduksjonen svarte for noe mindre enn 
900 000 fat pr. dag, eller ca. 60 prosent av den samlede energi- 
produksjonen. Naturgass sto for ca. 30 prosent, mens produk- 
sjonen av elektrisitet, som fgr var var viktigste energikilde, na 

utgj@r kun rundt 10 prosent av totalen, selv om elektrisitetspro- 
duksjonen har gkt. Som en fglge av var rikelige tilgang pa 
vannkraft har vi et hgyst uvanlig mgnster i vart energiforbruk. 
Vannkraft dekker praktisk talt hele vart forbruk av elektrisitet 
og er en forutsetning for den meget viktige energikrevende de- 
len av var industri. Omkring 90 prosent av petroleumsproduk- 
sjonen blir eksportert. Oljeproduksjonen, pa dagens niva, vil 
kunne vare i ca. 30 ar, og gassproduksjonen bort-imot 100 ar 
basert pa de reserver som er kartlagt. 

De eneste petroleumsreservene av betydning i Vest-Europa 
er i Nordsjg-bassenget. De norske reservene utgjgr ca. 55 pro- 
sent av kjente raolje- og 50 prosent av kjente naturgassreserver 
i Vest-Europa. Dagens totale produksjon fra Nordsjgen tilsva- 

rer ca. 25 prosent av det europeiske energibehov. Det er ikke 
bare i var egen interesse, men ogsa i vare vesteuropeiske part- 
neres interesse, at disse reservene blir effektivt utviklet og 
brukt. 

Norge har nadd sin stilling som eksportgr av petroleum pa 
kort tid. Naverende produksjon og feltene som i ner fremtid 
settes i drift, er resultat av funn og utbyggingsvedtak fattet pa 
70-tallet og tidlig pa 80-tallet. Var produksjonskapasitet nar det 
gjelder olje, kan gke gradvis til 1,6 mill. fat pr. dag i 1990- 
arene, avhengig av utbyggingsvedtak i arene som kommer. 
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@kningen i norsk produksjon vil skje parallelt med en nedgang 
i produksjonen pa britisk sokkel. 

Stigningen i var produksjon frem til i dag har funnet sted ogsa 
parallelt med en nedgang i markedsandelen til OPEC-landene. 
Fra 1980 til 1985 ble OPECs markedsandel redusert fra 60 til 35 
prosent. I lgpet av denne perioden ble Norge en oljeprodusent 
pa st@rrelse med en middels stor OPEC-eksportgr, med 2 pro- 
sent av verdens oljeproduksjon. 

Disse tall og forhold illustrerer Norges unike stilling. Vi til- 
hgrer fellesskapet av vestlige industrialiserte land. Vi har felles- 
interesser og samarbeider aktivt i Det internasjonale energibyra 
(IEA). Vi har de ngdvendige ressursene, og vi har uttrykt vart 
politiske gnske, var evne og vilje til 4 yte et positivt, betydelig 
og palitelig bidrag til vare handelspartneres energiforsyningssik- 
kerhet. Samtidig har vi som produsent og eksportgr av olje, 
mange fellesinteresser med andre oljecksporterende land i og 
utenfor OPEC. I et globalt energiperspektiv ser vi utfordringer 
som mA finne sin Igsning gjennom globalt samarbeid pa tvers av 
tradisjonelle gkonomiske og politiske tilhgrighetsforhold. 

For at Norge skal kunne spille en positiv og stabil rolle i det 
globale energibildet, og unnga 4 bli for avhengig av petroleums- 
sektoren, har vi lagt opp til et langsiktig og moderat utvinnings- 
niva for vare petroleumsreserver. Sett i lys av de teknologiske, 

klimatiske og gkologiske utfordringene pa norsk sokkel, vil vi 
fortsatt vere et hgykostomrade, i likhet med de fleste produsen- 

ter av petroleum utenfor OPEC. Feglgelig vil Norges stilling og 
var evne til 4 vere en palitelig leverandgr pa lang sikt, i hay 
grad bero pa stabile og rimelig hgyere oljepriser. 

Oljesektorens betydning for var gkonomi, sammen med de 
store kapitalkostnadene som er involvert, taler for langsiktighet 

i var politikk. Rundt 20 prosent av de paviste oljereservene pa 
norsk kontinentalsokkel er allerede utvunnet. Ifglge produk- 
sjonsplanene vil 75 prosent av de gjenverende reservene som er 
pavist, vere utvunnet ved slutten av dette arhundre. Dette un- 
derstreker klart behovet for fortsatt leting med sikte pa a sikre 
stabil virksomhet ogsa inn i neste 4rhundre. 

La meg illustrere oljeprisenes betydning for var gkonomi. Vi 
har lenge vert opptatt av virkningene av veksten i var petrole-
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umssektor. Tidlig pa 1970-tallet ble det argumentert med at 
petroleumsyirksomhet pa dagens niva ville vere a satse altfor 
meget pa ett kort. Sely med vart valg av en langsiktig utvin- 
ningspolitikk, innvendte noen at en liten gkonomi som var ville 
vere altfor sarbar for utviklingen i det internasjonale oljemarke- 
det. Dette sa vi tydelig i fjor da oljeprisene i Ispet av bare noen 
fa maneder falt fra omkring 30 til ca. 10 dollar pr. fat. Nar man 
tar i betraktning at oljesektoren i 1985 utgjorde 20 prosent av 
nasjonalproduktet og 40 prosent av vare eksportinntekter, sto 
Norge overfor en svert alvorlig situasjon. Inntekter tilsvarende 
50 000 kroner pr. familie i aret ville ha blitt borte over natten 
dersom prisene hadde holdt seg pa ca. 10 dollar pr. fat. Et over- 
skudd pa handelsbalansen pa 5 prosent av BNP i 1985 ble snudd 
til et like stort underskudd i 1986. Vi kunne ikke mgte denne 
situasjonen ved 4 basere oss pa lan i utlandet og hape pa en rask 
prisoppgang. Vi ble ngdt til 4 treffe en rekke innstrammingstil- 

tak, og vi vil fortsette vart arbeid for 4 stabilisere gkonomien. 
Men dette var bare én side ved situasjonen. Hadde prisene 

forblitt pa 1986-niva, ville den videre utvikling pa var sokkel 
kommet i faresonen, med ytterligere ugnskede fglger for var 
gkonomi og for leveransene av olje og gass fra Norge. 

Utbygging av Trollfeltet, som alene kan opprettholde dagens 

niva i norsk gassproduksjon i 50 ar, og andre nye felt, ville blitt 
utsatt om prisforventningene hadde forblitt lave for arene frem- 
over. Dette ville ha fort til et dramatisk fall i oljeproduksjonen 

fra rundt 1,2 til 0,5 mill. fat pr. dag midt pa 90-tallet nar den, 
slik prognosene tyder pa, vil trenges mest. Gassproduksjonen 
ville ha vist samme nedgang, og offshoremarkedet for varer og 
tjenester ville blitt kraftig rystet. Overgangen tilbake til en ikke 

oljeavhengig gkonomi ville ha blitt meget smertefull. Tilsvaren- 

de ville det ha tatt mange ar fgr vellykket letevirksomhet kunne 
ha fgrt til nye prosjekter. A bygge opp petroleumssektoren pA 
nytt ville ha blitt kostbart. Det er vanskelig a se hvordan vi kun- 
ne ha hevdet var rolle som stabil produsent og leverandgr av 
energi i tider med fare for ville prissvingninger lik dem vi nylig 

fikk féling med. 
Norge har en apenbar interesse av stabile og rimelig hgyere 

oljepriser. Vi tror at dette ogsa er i verdensgkonomiens inter-  
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esse. Raoljepriser som gjenspeiler den langsiktige verdien av 
olje, ville gjgre det lettere 4 planlegge for fortsatt ¢konomisk 

vekst og ville pa den maten gagne sa vel forbrukerland som pro- 
dusentland. Vi er klar over at mange land hgstet noen kortsikti- 

ge @konomiske fordeler av de lave prisene i fjor. Etter 4 ha 
opplevd problemer med betalingsbalansen og inflasjonspress pa 

1970-tallet, er det forstéelig at oljeimporterende land hilste de 
umiddelbare fordelene ved prisfallet velkommen. 

Det ser imidlertid ikke ut til at oljeprisfallet har fgrt til den 
ékonomiske vekst som ble spadd for fa ar siden. Innen IEA har 
Norge understreket behovet for a vie de negative virkningene 

av lave oljepriser for medlemslandenes energisikkerhet stgrre 

oppmerksomhet enn de kortsiktige gkonomiske fordelene. Lave 

priser fgrer til mindre investering i leting og utbygging. Dette 

medfgrer lavere innenlandsk produksjon og @kt avhengighet av 
import. I OECD-landene sank investeringene i petroleumspro- 
duksjonen med 30 prosent i fjor. Dette er ikke i samsvar med 

IEAs malsettinger som er 4 fremme utbyggingen av egne ener- 

giressurser. 
Siden de fleste kjente oljereserver er konsentrert i Midtgsten 

og stérstedelen av forbruket skjer i omrader langt unna, vil en- 

ergisikkerhet avgjort bli et viktig tema i tiarene fremover. Ved 

slutten av 1990-arene vil sannsynligvis sé mye som 3/4 av Ves- 
tens oljehandel ha sitt utgangspunkt i Midtgsten. 

Fra 4 vere en heller liten oljeprodusent, som bare tilpasset 
seg utviklingen i oljemarkedet i 1970-arene og tidlig pa 80-tallet, 
har Norge gjennom veksten i produksjonen fatt en stadig vikti- 

gere og mer innflytelsesrik stilling. Pa midten av 1980-tallet ble 

det klart at den dramatiske utviklingen i oljemarkedet tilsa en 
grundig gjennomgang av var markedspolitikk. 

I store trekk var dette bakgrurinen for den nye politiske linjen 
som Regjeringen presenterte i sin tiltredelseserklering i fjor, da 
det ble fremholdt at Norge ville bidra til en stabilisering av det 

internasjonale oljemarked pa et rimelig hgyt prisniva. 
Til tross for var gkende betydning vil Norge, med bare 2 pro- 

sent av verdens oljeproduksjon, bare kunne gve begrenset 

direkte innflytelse pa oljemarkedet. Alle norske tiltak vil derfor 
forutsette at andre oljeeksporterende land gjennomfgrer realis-
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tiske tiltak for 4 stabilisere markedet. Vart inntrykk er at var 
nye politiske linje har hatt en psykologisk effekt som er viktig i 
seg selv, og som bidro til prosessen for 4 gjgre oljeeksport¢rene 
sterke nok til 4 kunne pavirke markedet. Det er viktig A merke 
seg at de norske tiltakene for produksjonskontroll er ensidige 
og tidsbegrenset. 

Den norske regjering betraktet OPECs vedtak fra Genéve 
hgsten 1986 som viktige skritt i retning av 4 stabilisere marke- 
det. Ut fra en vurdering av markedssituasjonen og vare nasjona- 
le interesser, besluttet Regjeringen 4 holde tilbake 80 000 fat pr. 
dag fra raoljemarkedet de to siste manedene av 1986 ved 4 raffi- 
nere avgiftsolje for beredskapslagring. 

I januar i 4r besluttet Regjeringen 4 viderefgre tiltakene ved 
4 redusere den planlagte produksjonen av raolje med et tilsva- 
rende volum i fgrste halvar av 1987. I juli ble tiltakene gjort 
gjeldende ut aret. 

Dette betyr ikke at var totale oljeproduksjon vil gA ned. Det 
blir snarere en reduksjon i den raske veksttakten vi ellers hadde 
fatt. Vare tiltak utsetter noe av produksjonen effektivt til 1990- 
arene, da etterspgrselen ventes 4 bli stgrre. SA langt er vi 
forngyd med resultatene av tiltakene for 4 stabilisere oljemarke- 
det. 

Det er viktig for Norge at OPEC fgrer en moderat og ansvar- 
lig politikk. OPECs naverende prispolitikk blir av de fleste 
vurdert som en ansvarlig politikk, som tar rimelig hensyn til sA 
vel produsentlandenes som konsumentlandenes interesser. 

Det er norsk politikk 4 séke 4 opprettholde gode bilaterale 
forbindelser med andre oljeproduserende land i og utenfor 
OPEC. Vi har ingen formaliserte forbindelser eller avtaler med 
organisasjonen, og vi har ikke sluttet oss til OPECs naverende 
fastprissystem. Samtidig som vi er fast forankret i fellesskapet 
av vestlige industrialiserte land, har vi som oljeeksport¢r felles- 
interesser med oljeeksporterende land utenfor gruppen av vare 
tradisjonelle samarbeidsland. Derfor har Norge gode mulighe- 
ter til 4 bidra til 4 fa i stand drgftinger mellom oljeimporterende 
og oljeeksporterende land, som er ngdvendige for A sikre stabile 
og forutsigbare forhold i oljemarkedet. Norge gnsker A bidra til 
et globalt energipolitisk samspill basert pa gkte kontakter og  
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stgrre gjensidig forstaclse mellom land som eksporterer og land 
som importerer olje. 

Vi mener at det ikke bare er i norsk egeninteresse 4 medvirke 
til et slikt samspill i var utenriks- og petroleumspolitikk. Ord- 
nede forhold og handlinger er av stor betydning for verdens 
ékonomiske utvikling, og viktig dersom olje skal utvinnes pa en 

mate som er forsvarlig fra et miljgvernsynspunkt. Vi tror at en 

slik politikk vil tjene alle lands langsiktige interesser. 
Slik situasjonen er i dag, kan Norge se fremover med stgrre 

tro pa fremtiden enn for bare ett ar siden. Oljeselskapene viser 
oppriktig interesse i fortsatt deltakelse i videre utbygging pa 

norsk kontinentalsokkel. Prisene, sammen med endringer i det 

norske petroleumsskattesystemet samt reduserte kostnader, har 
lagt forholdene til rette for lete- og utbyggingsvirksomhet som 
kan sikre et produksjonsniva pa mer enn 1 mill. fat pr. dag gjen- 
nom det meste av 1990-arene. 

I fjor ble det bestemt at utenlandske oljeselskaper ikke lenger 
ma bere statens andel i letefasen. Prisen pa seismiske «pakker» 
ble vesentlig redusert. Produksjonsavgiften ble for nye felt redu- 
sert til null. Avskrivninger ble tillatt pabegynt i investeringsaret 
og serskatten ble satt ned fra 35 til 30 prosent. For fremtidige 

felt vil det bli en produksjonsgodtgjgrelse pa 15 prosent som 
kommer til fradrag ved beregning av serskatt. Friinntekten fal- 
ler bort for investeringer foretatt fra og med 1987. 

Jeg tror vi ma kunne si at Regjeringen viste fleksibilitet 1 en 

situasjon som var vanskelig bade for Regjeringen og for oljesel- 
skapene. Dette bidro til 4 skape et positivt klima. Langsiktighet 
preger petroleumsvirksomheten pa norsk sokkel. Samarbeid 
med utenlandske oljeselskaper har vert og vil fortsatt vere en 
vesentlig del av var politikk. Vi gar ut fra at oljeselskapene vil 
ha det samme langsiktige perspektiv og at deres beslutninger vil 
gienspeile det potensialet som utvilsomt finnes i Norge. 

Men de stgrste utfordringene ligger foran oss etter hvert som 

letingen og utbyggingsvirksomheten flyttes til stadig vanskelige- 

re og mer ugjestmilde strgk. Vi ma finne teknologisk sikre og 
kostnadseffektive Igsninger pé problemene som vi vil stéte pa 
under harde klimatiske forhold og pa stadig stdrre dyp. 

Det viktigste omradet for fremtidig letevirksomhet ligger i
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Barentshavet. Antallet s¢knader 1 konsesjonsrundene viser at 
selskapene har stor tro pa omrddet. Barentshavet er ogsa av 
stor politisk interesse. For Norge som NATO-medlem og nabo 
til Sovjetunionen, er det et utenrikspolitisk hovedmal 4 bidra til 
stabilitet og forutsigbarhet i nordomradene. Det er ogsa i var 
interesse og en klar politisk malsetting 4 sikre at utvinning av 

ressursene skjer i ordnede former. Det er ogsa viktig at en 

streng miljglovgivning blir fulgt i slike sarbare omrader som en 
finner i Arktis. Utenriks- og sikkerhetspolitiske interesser, sam- 
men med hensynet til fiskeriene og miljget, star helt sentralt 
etter hvert som oljevirksomheten flyttes mot nord og gst pa 
norsk sokkel. 

En I¢sning av spgrsmalet om avgrensning av Norges og Sov- 
jetunionens kontinentalsokkel i Barentshavet vil vere et viktig 
bidrag til stabilitet og ordnede forhold i disse omradene. Norge 
hevder at etter folkeretten ma avgrensningen av kontinentalsok- 

kelen baseres pa midtlinjeprinsippet. Sovjetunionen hevder at 
en Igsning ma baseres pa den sakalte sektorlinjen. Mellom sek- 
torlinjen og midtlinjen er det et omstridt omrade som er stgrre 
enn Nordsjéen sgr for 62. breddegrad, hvor all var petroleums- 
produksjon na foregar. I de pagdende forhandlingene har vi sagt 
oss villige til 4 finne et kompromiss, uten at man fra sovjetisk 
side har antydet en tilsvarende kompromissvilje. I pavente av 
en Igsning av delingsspgrsmalet har Norge inntatt en positiv 
holdning til at norske selskaper pa kommersielt grunnlag og in- 
nenfor rammen av vare internasjonale forpliktelser leverer 

varer og tjenester til petroleumsvirksomheten pa uomstridt sov- 
jetisk sokkel i Barentshavet. 

Nesten halvparten av de paviste gassreservene i Vest-Europa 

er pa norsk kontinentalsokkel. Norge har eksportert naturgass 
siden 1977. I 1986 var var produksjon vel 25 milliarder kubikk- 
meter. De paviste reservene kan vare i 100 ar med dagens 
utvinningsniva. Letevirksomheten vil sannsynligvis gke disse 

prognosene. All norsk gass blir eksportert - om lag halvparten 

gar til Storbritannia og resten til fire land pa kontinentet: 
Frankrike, Forbundsrepublikken Tyskland, Nederland og Bel- 
gia. Norges gasseksport tilsvarer omtrent 11 prosent av gassfor- 
bruket i  Vest-Europa. Gasskontrakter har  langsiktige 
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virkninger ikke bare kommersielt for de bergrte selskapene, 

men ogsa i en utenrikspolitisk sammenheng. De krever investe- 

ringer i infrastruktur som over lang tid knytter kjgper og selger 

sammen i en bredere politisk, dkonomisk og sikkerhetspolitisk 

ramme. Vi gar ut fra at kj@perlandene vil se en ner sammen- 

heng mellom Norges troverdighet som en stabil gassleverandgr 

og var troverdighet som en palitelig politisk og ¢konomisk sam- 

arbeidspartner. 
Troll/Sleipner-avtalene fra 1986 vil gi et betydelig bidrag til a 

sikre forsyningene av naturgass til Vest-Europa. Disse feltene 

vil bli knyttet til det sentraleuropeiske gassnett ved to rérled- 

ninger og vil utgjdre en hjgrnestein i europeisk gassindustri ved 

arhundreskiftet. Gassleveransene tar til i 1993 og vil na et niva 

pA rundt 20 milliarder kubikkmeter pr. ar ved arhundreskiftet. 

Disse omfattende leveransene vil knytte Norge nermere Euro- 

pa politisk og ¢konomisk. Den norske regjering ser positivt pa 

de muligheter som pa denne maten apner seg. 
Stadig fjernere forsyningskilder og mangelen pa alternative 

energikilder gir at europeiske kjgpere er opptatt av leverings- 

sikkerhet. En kjaper vil foretrekke 4 spre forsyningskildene, 

slik vi ogs& har sett i Vest-Europa i slutten av 1970- og begyn- 

nelsen av 1980-arene. Norge har ressursene for 4 kunne bidra 

med slike betydelige leveranser av gass pa langsiktig basis. Et- 

terspg@rselen etter gass i Vest-Europa er allerede stor og kan 

forventes 4 stige moderat i 4rene som kommer. De norske re- 

servene gir grunnlag for en betydelig salgs#kning. Markedet er 

den begrensende faktor. 

I tillegg til de store gassforbrukende land er ogsa andre vest- 

europeiske land i ferd med 4 innfgre naturgass i energibalansen. 

Spania, Danmark og Sverige holder pa 4 utbygge sine gassmar- 

keder. Norges stilling som et av de f€ land som ikke benytter 

naturgass, vil antakelig ogsi endre seg gjennom den planlagte 

innfgringen av gassbasert produksjon av elektrisitet. 

Naturgass er blitt omfattet med atskillig politisk interesse i 

1980-4rene. PA IEAs ministerm¢te i 1983 ble det slatt fast at 

gass vil spille en viktig rolle nar det gjélder 4 redusere avhengig- 

heten av importert olje. Videre papekte IEA risikomomentet 

ved 4 bli for avhengig av én leverandgr. Medlemsstatene for-
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plikter seg til 4 spre sine forsyningskilder for fremtidige leveran- 

ser av gass med serlig vekt pa 4 bygge ut OECDs egne kilder. 
De forplikter seg ogsa til 4 styrke evnen til 4 handtere forsy- 
ningsbrudd og oppmuntre til utbygging av egne gassressurser, 

med serlig henblikk pa Nord-Amerika og Trollfeltet. 
Situasjonen i oljemarkedet er na den at produksjonskapasite- 

ten langt overstiger etterspgrselen etter olje. Kapasitet bgr 
imidlertid ikke vere retningsgivende for en ikke-fornybar res- 

surs som m4 ses i sammenheng med fremtidige behov. Det kan 
{gre til en feiltolkning av fremtidens energibalanse og en rov- 
drift pa petroleumsressursene. 

Politikken b¢gr heller styres av behovet for 4 spare olje slik at 

den ogsa kommer fremtidige generasjoner til gode med hensyn- 
tagen til virkningene som bruk av fossilt brensel har pa miljget. 

Her har regjeringene et stort ansvar. Nar en tar den forvente- 

de fremtidige knapphet pa olje i betraktning, m4 denne energi- 
kilden sa langt det er mulig, bli spart til bruk i viktige sektorer 
der det er vanskelig 4 finne alternativer. I praksis betyr dette at 
olje bgr bli brukt til andre formal enn energiproduksjon, og til 
den raskt voksende transportsektoren. I de fleste land bestem- 
mer oljeprisen prisen p& alternative energikilder og har en 
betydelig innvirkning pA det samlede energibildet. Felgelig br 
prisene vere hgyere enn kostnadsnivdet for alternativene, og 
hgye nok til 4 sikre ytterligere energisparing. 

Det ligger derfor en stor utfordring i 4 sikre en myk overgang 
til fremtiden uten den type oljeprissjokk som vi opplevde i 
1970-arene, med de alvorlige f¢lgene det fikk for dkonomisk 

vekst, sysselsetting og inflasjon. Store svingninger i energi- og 
valuta- eller finansmarkedene skaper usikkerhet, som i sin tur 
svekker grunnlaget for planlegging og investering. De kan ogsa 
fdre til gkt feildisponering av ¢konomiske ressurser. 

Den tiden er forbi da det var mulig 4 tro at miljget hadde en 
ubegrenset evne til 4 absorbere forurensning og annen skade 
voldt av menneskelig virksomhet. Var evne til 4 leve og virke 
sammen med vart sarbare gkologiske system blir stadig viktige- 

re, Regjeringer og flernasjonale institusjoner har i stigende grad 
blitt klar over at det ikke lar seg gigre 4 skille mellom g¢kono- 
misk vekst og miljghensyn. I en rekke tilfeller oppveier miljg- 
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skadene ved produksjon og bruk av tradisjonelle varer de 

fordelene vi har hatt ved 4 bruke disse varene. 

Dette er noen av de prioriteringene pa energiomradet som tas 

opp i «Var felles framtid», rapporten fra Verdenskommisjonen 

for milj@ og utvikling. Oppgaven kommisjonen tok pa seg, var 

A lage en analyse av den globale situasjon og @ komme med an- 

befalinger om tiltak som trengs for 4 endre de uholdbare utvik- 

lingstrekk vi star overfor i dag. 
Kommisjonen roper et varsko, men uten a svartmale fremti- 

den. Tvert imot: Vi tror at menneskenes ressurser og innsikt, 

vare muligheter til 4 gripe problemene an pa en fremsynt mate, 

aldri har vert stérre. At vi uten tvil kan Igse bade energi- og 

miljéproblemer i en ny epoke med gkonomisk vekst - i en epoke 

hvor ¢konomi og ¢kologi smelter sammen pa alle trinn i beslut- 

ningsprosessene. Og hvor fordelingen av goder nasjonene 

imellom og i de enkelte land, er mer rettferdig. 

(En utvidet versjon av artikkelen ble foredratt av statsminis- 

ter Gro Harlem Brundtland ved Harvard-universitetet 18. sep- 

tember 1987. Talen ble oversatt til norsk av Jan Risvik.)
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Thorvald Stoltenberg: 

Norsk energipolitikk i et utenrikspolitisk 
perspektiv 

«Vi kan ikke leve uten energi i en eller annen form. Framtidig 
utvikling er helt avhengig av at energi alltid er tilgjengelig, i 

@kende mengder og fra kilder som er palitelige, ufarlige og ikke 
skader miljget». 

Slik apner Verdenskommisjonen for milj@ og utvikling sin 

beskrivelse av de energipolitiske utfordringer vi star overfor. 

Og dermed skulle tonen vere slatt an. Vi star overfor en vare 

som er helt wlik alle andre varer. Energi er grunniaget for all 

produksjon. 

Geologiske tilfeldigheter har gitt Norge muligheten til 4 fram- 
bringe betydelige mengder energi, i form av olje og gass. 
Dermed pahviler det oss ogs4 et ansvar for at ressursene forval- 
tes pa en riktig mate. 

Olje og gass er strategiske ravarer. De som matte tvile pa 
det, kan kaste et blikk pa de aktuelle hendelser i Golfen. Eller 

de kan tenke tilbake pa de sjokkbglger som ble sendt gjennom 

den vestlige verden da OPEC flerdoblet oljeprisene 1 begynnel- 

sen av 1970-drene. 
Dermed er det klart at de utenrikspolitiske innslagene aldri 

ligger langt under overflaten nar produksjons- og forsynings- 
messige spgrsmal knyttet til olje og gass reises. Selv om energi- 
handel i sin alminnelighet er en kommersiell transaksjon, vil 

den i stor utstrekning pavirkes av utenrikspolitiske forhold. 

Dette foredraget skal dreie seg om norsk energipolitikk i et 
utenrikspolitisk perspektiv. Jeg vil ta utgangspunkt i en omtale 
av fire viktige problemstillinger: 
- Forholdet mellom vare nasjonale egeninteresser som olje- og 
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gasseksportgr og vart bredere internasjonale politiske ansvar. 
- Den gjensidige avhengigheten mellom import@rer og ekspor- 

tgrer av olje og gass. , 
- De utenriks@konomiske og handelspolitiske konsekvensene 

av norsk energipolitikk. 
- Sikkerhetspolitiske forhold knyttet til utvinning av ressursene 

i nordomradene. 

Den ferste kommersielle oljeproduksjon.i Norge kom i stand 
pa Ekofisk-feltet i 1971, mens var gasseksport tok til i 1977. 1 
de 16 drene som er gatt siden vi gjorde vart fgrste spede inntog 
som oljeeksportérer pa det internasjonale marked, har den 
norske olje- og gassproduksjonen antatt betydelige dimensjo- 
ner. I dag kan en sla fast at norske leveranser utgj@r en viktig 
del av olje- og gassforsyningene til en rekke vest-europeiske 
land. Denne utvikling gjgr sitt til 4 @ke den internasjonale opp- 
merksomhet omkring Norge. 

Dette er en situasjon som vil vedvare i mange ar. Norge er 
et av de fA vestlige land med tilstrekkelige ressurser til 4 opp- 
rettholde en betydelig olje- og gasseksport i de kommende 4r. 
Vare kjente petroleumsreserver vil gjgre det mulig for Norge a 
opprettholde dagens oljeproduksjonsniva i ytterligere 30 4r, 
mens vare gassreserver tillater produksjon i mer enn 100 ar. For 
vare samarbeidspartnere i OECD ma dette trolig vere betryg- 
gende, ettersom petroleumsproduksjonen innen *‘ OECD- 
omradet h¢yst sannsynlig vil komme til 4 synke betraktelig i 
tiden fremover. I 1986 gikk OECD-landenes samlede oljepro- 
duksjon tilbake for fgrste gang siden 1975. 

I takt med var @kende oljeproduksjon og -eksport er Norge 
blitt stadig mer bergrt av de skiftninger som skjer pa det inter- 
nasjonale oljemarkedet. Var deltagelse pa oljemarkedet har 
utdypet vart samkvem med tradisjonelle samarbeidspartnere. 
Dessuten har vi utvidet var kontaktflate til en rekke land vi tid- 
ligere ikke hadde szrlig befatning med. @konomisk sa vel som 
politisk er Norge fast forankret i det vestlige fellesskap, der de 
fleste av landene er nettoimportgrer av olje. Ikke desto mindre 
har Norge som produsent og nettoeksporterende land klare fel- 
lesinteresser med andre oljeeksporterende land, enten de er
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OPEC-medlemmer eller ikke. Et lite historisk tilbakeblikk vil 
illustrere hva dette inneberer for Norge. 

Prinsippene for utbyggings- og produksjonstakten pa norsk 
side ble fastsatt av Stortinget i 1974 under hensyn til en rekke 
innenrikspolitiske avveininger, blant annet gnskeligheten av 4 
unnga dramatiske forstyrrelser i norsk gkonomi. Var beslutning 
om 4 fgre en moderat utvinningspolitikk fgrte til misngye fra 

enkelte vestlige lands side da disse mente at Norge burde vise 
solidaritet gjennom 4 tillate en rask og sterk produksjons- og 
eksportvekst fra norsk sokkel. Dette ble ansett som uaksepta- 
belt fra var side. Vi fremhevet at et moderat norsk utvinningsni- 
va var riktig, ikke bare ut fra norske nasjonale interesser, men 
ogsa ut fra betraktninger om forsvarlig utnyttelse av en ikke- 
fornybar ressurs, samt hensynet til var langsiktige evne til 4 
tilfgre energiressurser til vare handelspartnere. 

Noen ar senere ble den samme moderate utvinningspolitik- 
ken utsatt for kritikk fra produsenthold. Aret var 1980 og 
forholdene sa vel i som mellom Iran og Irak f¢grte til en sterk 

produksjonssvikt som bare kunne utlignes gjennom gkt produk- 
sjon fra annet hold. Enkelte produsentland mente da at Norge 
burde ¢ke sin oljeutvinning slik at disse andre landene kunne 

slippe 4 @ke sin produksjon i den grad de til slutt gjorde. 
To ar senere mgtte yi de samme produsentlandene, som da 

mente at Norge kanskje produserte for store oljemengder. 
Disse eksemplene viser to ting. For det fgrste at var oljepoli- 

tikk fglges néye og at andre aktgrer har synspunkter pa hvilken 
politikk vi til enhver tid bgr fglge. For det annet at vi ikke kan 

la vare handlinger pa dette omradet bestemmes ut fra kortsikti- 
ge betraktninger. Var oppgave er 4 ivareta norske interesser pa 
det energipolitiske omradet, samtidig som vi er oss vart bredere 

internasjonale ansvar bevisst. Som jeg skal komme tilbake til, 
er det ikke pA lang sikt noen motsetning mellom vare nasjonale 
egeninteresser og det vi kan kalle de globale fellesinteressenc. 

Opp gjennom arene har det fra tid til annen vist seg vanskelig 
a fa forstaelse for de tekniske, gkonomiske og politiske forhold 
som inngar i vare energipolitiske prioriteringer. I denne for- 
bindelse har Utenriksdepartementet og vare stasjoner ute som 
oppgave a bidra til at utenlandske miljger er kjent med vare  
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vurderinger. Nar det er sagt, er det ikke gitt at uoverensstem- 

melser pa det internasjonale plan utelukkende skyldes mangel 
pa korrekt og tidsmessig informasjon. Det kan ogsd vere snakk 
om reelle interessemotsetninger. Vi ma leve med dette. Var ol- 

je- og gasspolitikk vil ikke alltid bare vere et konfliktfritt og 
positivt element i vart forhold til andre land. Der hvor interes- 
semotsetninger oppstar, ma vi vere beredt til 4 m@te disse med 
et bredt register av diplomatiske virkemidler. 

Etterhvert som oljeproduksjonen i OECD-omradet generelt, 
og Nordsjgen mer spesielt, synker i arene fremover, vil Norges 
relative betydning som oljeeksportgr gke. Var politikk kan 
komme til 4 bli enda mer utsatt for krysspress fra utenlandske 
interesser. Dette stiller ¢kte krav til var lgpende utenrikspolitis- 
ke vurdering og handtering av disse sparsmal. 

Det internasjonale oljemarkedet er preget av raske endringer 
og uforutsigbarhet, og dette er i seg selv en kilde til internasjo- 
nale motsetningsforhold. De dramatiske prissvingningene, i 

bade oppadgaende og nedadgaende retning, som man har opp- 
levd i lgpet av de siste ti til femten arene, har bidratt til 4 skape 
en mistillitsstemning mellom oljeeksporterende og oljeimporte- 
rende land. De kraftige gkonomiske utslag som har ledsaget 

disse oljeprissvingningene, har resultert 1 ¢ékonomisk krise for 
enkeltland og har ogs4 rammet den internasjonale handelen pa 
en negativ mate. 

Fordi olje er av sa sentral betydning for ¢konomien til bade 

oljeeksporterende og oljeimporterende land, antar skarpe pris- 

bevegelser ogsa utenrikspolitiske dimensjoner. Det ligger et 

konfliktpotensial i spgrsmal knyttet til oljeforsyninger, ikke 
minst tatt i betraktning at omtrent 60% av verdens samlede pa- 
viste oljereserver finnes i et av verdens politiske spenningsfelt, 
nemlig Midt-@sten. Alle tegn tyder i dag pa at Midt-Ostens, og 
i serdeleshet Golf-landenes, betydning som forsyningskilde vil 
komme til 4 gke allerede i lopet av 1990-tallet. Samtidig med 

dette anslar Det internasjonale energibyra (IEA) at OECD- 

landenes egenproduksjon vil ga ned, slik at deres importav- 
hengighet ker. 

Uheldigvis har det lenge vert en tendens pa enkelte hold til 4 
se pa oljeimporterende land og oljeeksporterende land som til-
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hgrende to leirer i konfrontasjon. Dette skaper en lite konstruk- 
tiv atmosfere i en situasjon der de oljeimporterende landenes 

forsyningsbehov er ulgselig knyttet til de oljecksporterende lan- 

denes inntektsbehov. Saledes kan det sies 4 vere en gjensidig 

avhengighet mellom disse to grupper av land. Gjennomsiktighet 

i oljemarkedet med sikte pa stabilitet vil bidra til 4 normalisere 
forholdet mellom oljeeksporterende og oljeimporterende land, 
og det vil kunne virke konfliktavvergende. Stabilitet 1 oljemar- 
kedet vil kunne bidra til 4 stette opp under en diversifisert 
oljetilgang, ogs4 i fremtiden, og vil i s4 mate kunne dempe de 
gkonomiske og politiske faremomentene som kan vere for- 
bundet med et fremtidig forsyningsavbrudd. 

Stabile priser pA et rimelig hgyt niva vil ogsa skape forutset- 

ninger for fortsatte investeringer i lete- og utbyggingsaktiviteter 

innen OECD-omradet og i Den tredje verden. Det vil videre 
gjore det fortsatt interessant 4 investere i energisparende tiltak 
og utvikling av nye og fornybare energiformer, og derigjennom 
fremme en rasjonell utnyttelse av den ikke-fornybare ressurs 

som oljen er. Dette siste er et viktig poeng som Verdenskommi- 

sjonen for miljd og utvikling, ledet av statsminister Brundtland, 

har understreket i sin rapport. 
Som oljeprodusent blir Norge direkte bergrt av sa vel de kort- 

siktige som de langsiktige virkningene av et ustabilt oljemarked. 
Norge har en sterk egeninteresse av markedsstabilitet. Ordnede 

forhold og samarbeid i oljemarkedet har ogsa stor betydning for 
den internasjonale gkonomiske og politiske utvikling. Det er 
derfor i den langsiktige interesse til bade Oe eee og 
oljeimporterende land. 

Jeg vil gjerne understreke at den norske interessen for lang- 
siktighet i energipolitiske beslutninger, og stabilitet og forutsig- 

barhet i markedene, ikke er av ny dato. Vi har tvert imot vert 

opptatt av disse sp@rsmalene i en arrekke, og ut fra den samme 
tankegangen som vi i dag gj@r gjeldende. Ogsa i 1980 da oljepri- 

sene skjgt i veret som en fglge av enkelte tendenser til forsy- 

ningsknapphet, la vi vekt pa ngdvendigheten av a s¢érge for 

langsiktighet og stabilitet i oljeforsyningene og stgrre forutsig- 
barhet for oljeprisene. Daverende statsminister Nordli under- 
streket at Norge matte benytte enhver anledning til 4 fremme  



40 

en stgrre grad av forutsigbarhet i markedet, og at dette kunne 

gjgres ved 4 forbedre kontaktene og forstaclsen mellom de olje- 
eksporterende og oljeimporterende land. Men en var da, som 
na, klar over at det var en langsiktig politisk bearbeidelsespro- 
sess en stod overfor. 

Det dramatiske oljeprisfallet i 1986 skapte betydelige @kono- 
miske problemer for Norge. Den anselige inntektssvikten som 
da oppsto, er fortsatt ytterst merkbar. Ogsa pa lengre sikt er det 
klart at de gkonomiske fglger av lave oljepriser og ustabile olje- 
markeder vil vere uheldige for oss. 

I sin tiltredelseserklering i mai 1986 slo Regjeringen fast at 
den ville bidra til en stabilisering av oljemarkedet pA et rimelig 

hgyt prisniva, forutsatt at OPEC-landene traff realistiske og ef- 
fektive tiltak for dette formdlet. Selvy om Norge har en relativt 
beskjeden selvstendig rolle pa det internasjonale oljemarkedet, 
er det grunn til 4 anta at var markedspolitikk vil kunne ha be- 
tydning for markedspolitikken til land bade i og utenfor OPEC. 
Norske tiltak har en politisk og psykologisk betydning for ar- 
beidet med 4 stabilisere oljemarkedet utover den direkte virk- 
ning av redusert oljeproduksjon. Fra norske myndigheters side 
er det gjentatte ganger blitt presisert, bade overfor vare samar- 
beidspartnere i OECD/IEA og andre oljeproduserende land, at 
norske produksjonsreguleringer kun vil skje pa grunnlag av vare 
egne interesser og ut fra en selvstendig vurdering av situasjo- 
nen. De er saledes 4 betrakte som unilaterale. Samtidig har vi 
understreket at de norske tiltakene er gjenstand for en fort- 
Igpende vurdering i lys av radende markedsforhold og andre 
oljeprodusenters adferd. Dette kommer bl.a. til uttrykk nr vi 
understreker at vare tiltak er fleksible i form og begrenset i tid. 
Dersom forutsetningen om effektive tiltak ogsa fra OPEC-lan- 
denes og andre oljeprodusenters side ikke overholdes, vil de 
norske tiltakene kunne oppheves umiddelbart. Videre er det fra 
norsk side stadig blitt vist til at de norske tiltakene kun vil be- 

grense veksttakten i var oljeproduksjon. Vart bidrag til mar- 
kedsstabilitet inneberer saledes at vi demper produksjonsveks- 
ten sammenlignet med hva den ellers ville ha vert ut fra 
produksjonsplanene. 

Pa bakgrunn av OPECs vedtak om produksjonsbegrensninger
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1 august og oktober i fjor vedtok Regjeringen 4 redusere norsk 
oljeeksport i november og desember 1986 med 10%, eller ca. 
80 000 fat pr. dag, gjennom oppbygging av beredskapslagre med 
raffinert avgiftsolje. 

I inneverende ar har Regjeringen gjennomfgrt produksjons- 
begrensninger pa 7.5% av oljeproduksjonen i henhold til de 
godkjente produksjonsprogrammene, eller ca. 80 000 fat/dag. 
Beslutningene om dette er blitt tatt etter forutgdende vurdering 
av OPECs og andre oljecksporterende lands bidrag til markeds- 
stabilisering. 

Ikke uventet har internasjonale reaksjoner pa de norske pro- 
duksjonstiltakene vert blandet. Fra OPEC-hold har en hilst de 
norske tiltakene velkommen, og senest i oktober 1987 ga Alge- 
ries oljeminister, og OPEC-utsending, Bekacem Nabi, uttrykk 
for tilfredshet med den norske politikken. 

Vi legger vekt pa 4 holde vare samarbeidspartnere innen IE- 
A-kretsen orientert om vare produksjonstiltak og de hensyn vi 
tar i var petroleumspolitikk. Det er ingen grunn til 4 legge skjul 
pa at vare tiltak ikke m@tes med like stor begeistring der som 
pa enkelte andre hold. Imidlertid innebzrer ikke dette at vare 
beslutninger ikke forstés og aksepteres. 

Hvorvidt Norge viderefgrer produksjonstiltakene i 1988, vil 
avhenge av markedsforholdene og produksjonsadferden til 
OPEC-landene og andre. Norge vil dog ikke vere det fgrste 
landet til 4 oppheve sine produksjonsregulerende tiltak dersom 
forholdene pa oljemarkedet skulle forverres. Hensynet til stabi- 

litet innebzerer at vi inntar en forsiktig og avpasset holdning til 
eventuelle markedsbevegelser. 

Kontakt med andre oljeproduserende land er et viktig ele- 
ment i var oljepolitikk. De energipolitiske utfordringene vi star 
overfor, ma finne sin Igsning i en global sammenheng. 

Skal vi unnga en konfrontasjonsstemning pA oljemarkedet pa 
1990-tallet, ma oljeimporterende og oljeeksporterende land 
makte 4 etablere et tillitsforhold. Ut fra den betydning oljepri- 
sene har for internasjonal energipolitikk i sin alminnelighet, 
peker Brundtland-kommisjonen pa behovet for mer utstrakt 
kontakt og nye mekanismer for drgftelser mellom produsent- 
og konsumentland. @kte kontakter og stgrre gjensidig forstdel- 
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se mellom disse gruppene av land vil bidra til et mer forutsigbart 

og forhapentligvis ogsa stabilt oljemarked. Et globalt energipo- 

litisk samspill basert pA @kte kontakter og stgrre gjensidig for- 

staelse mellom oljeimporterende og oljeeksporterende land vil 

fremme milsetningen om stabilitet og forutsigbarhet i marke- 

det. , 

Tanken om et globalt energipolitisk samspill ble fgrst tatt opp 

i et foredrag av daverende utenriksminister Frydenlund i febru- 

ar i Ar. Siden den tid har vi arbeidet med 4 utvide og utdype den 

internasjonale forstaelsen for denne tanken bade bilateralt og 

multilateralt. 

Andre oljeproduserende land, bade i og utenfor OPEC, har 

gitt uttrykk for stgtte til tanken. Flere av disse landene har pa- 

pekt at samspillstanken er i trad med hva de selv tidligere har 

foreslatt, men ikke fatt realisert. Det har ogsa vert en opp- 
muntrende bevegelse i synspunktene til en rekke av vare 

samarbeidspartnere innen IEA, noe som bl.a. kom til uttrykk 

under IEAs ministermete i mai i 4r. Viderefgringen ay var kon- 

taktvirksomhet vil vise hva som konkret kan oppnas i et globalt 

energipolitisk samspill. 
Det internasjonale energibyraet ble opprettet for 4 bidra til 4 

sikre medlemslandenes langsiktige energiforsyninger. Denne 

malsetning er like aktuell i dag, og synes bl.a. 4 forutsette noe 

mer ordnede forhold i oljemarkedet. 

Nar det gjelder IEAs forhold til ikke-medlemsland, er vi av 

den formening at organisasjonen bgr kunne bidra til gjensidig 

nyttig kontakt. Dette var et viktig hensyn for Norge da vi deltok 

i drgftelsene omkring utarbeidelsen av IEA-avtalen og i var se- 

nere tilslutning til organisasjonen. Ogsa Stortinget, i innstillin- 

gen fra Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité om 

samtykke til ratifikasjon av avtalen mellom IEA og Norge, un- 

derstreket betydningen av at samarbeidet mellom de vestlige 

land i IEA ikke matte lede til konfrontasjon med oljeproduse- 

rende ikke-medlemsland. 

I IEA-avtalens kapittel 8, som spesielt omhandler organisa- 

sjonens forhold til «produsentland og andre konsumentland», 

heter det bl.a. at «Deltagerlandene vil bestrebe seg pa 4 fremme 

samarbeid med oljeproduserende land og med andre oljefor-
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brukerland, herunder utviklingslandene». Videre star det at 
medlemslandene skal soke «a finne fram til muligheter og mid- 
ler for 4 oppmuntre til stabil internasjonal handel med olje samt 
a fremme sikre oljeforsyninger pa rimelige og rettferdige vil- 
kar...» 

Norsk oljepolitikk, herunder produksjonstiltakene og initiati- 
vet til et globalt energipolitisk samspill, er i trad med denne 
malsetning. Vi vil fortsatt arbeide aktivt innen IEAs ulike orga- 
ner for 4 ivareta disse standpunktene. 

Jeg vil i denne sammenheng gjerne fa fremheve at vi her har 
a gjgre med en internasjonal politisk prosess. Det er ikke gjort 
pa noen maneder a fa til politiske resultater pa det internasjona- 
le plan. Vi mener det er riktig 4 ga skrittvis, planmessig og 
sonderende fram for 4 bygge opp en internasjonal forstaelse for 
nédvendigheten av bedre kontakt og informasjon mellom olje- 

eksporterende og oljeimporterende land. Dernest ma det 
skapes enighet omkring formene for et globalt energipolitisk 
samspill, for hvilke mekanismer for kontakt og informasjonsut- 
veksling som vil vere sa vel politisk som praktisk hensiktsmessi- 
ge. Her md vi vere forberedt pa 4 ta tiden til hjelp. 

Enkelte vil kanskje si at idéer om forbedret kontakt mellom 
produsent- og konsumentland har vert reist tidligere, uten 4 ha 

lykkes. Dette er riktig. En rekke land, oljeeksport¢rer som olje- 
importgrer og ogsa Norge, har tatt opp lignende tanker tidlige- 
re. Men at disse tankene ikke oppnadde den tilslutning de 

fortjente tidligere, er ikke noe argument mot 4 ta opp idéen i 
dag. I denne forbindelse ma en huske at en politisk idé ikke kan 
realiseres for tiden er moden. Det tror vi at den er i dag, og 
derfor har vi til hensikt 4 arbeide videre med 4 virkeliggjgre det 
globale energipolitiske samspillet. Og vi arbeider gjerne i det 
stille og med de «sma skritts virkemidler», om vi mener at dette 
best tjener saken. 

Norge blir ofte presentert som en olje-nasjon, mens vi i virke- 
ligheten er pa vei mot 4 bli en gass-nasjon. Omtrent halvparten 
av Vest-Europas gassreserver finnes pa den norske kontinental- 
sokkelen og var eksport utgjgr ca. 11% av det vesteuropeiske 

gassforbruk. Begrensningene pa den norske gasseksporten til  
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Europa er i dag ikke av ressursmessig art, men er heller for- 
bundet med markeds- og etterspgrselsforhold. De norske gass- 

leveransene er stabile og palitelige og tjener derved til 4 bidra 
til Vest-Europas energiforsyningssikkerhet. 

Gassavtaler har en gkonomisk stgrrelsesorden og langsiktig 
karakter som binder kjgper og selger i et samarbeids- og av- 
hengighetsforhold. Dette inneberer at avtalenes politiske, 

@konomiske, handelsmessige og sikkerhetsmessige aspekter blir 
tillagt stor vekt. Som en fglge av avtalenes omfang og betydning 
er det ikke uvanlig at myndighetene i de respektive kjéperlan- 
dene viser interesse for salgs- og leveringsbetingelsene, med de 
handelspolitiske ringvirkninger som kan fglge av dette. 

Saledes ma det sies at det utenrikspolitiske element ogsa er 
til stede i gassmarkedet. Dette gjgr at norske myndigheter ma 
fdlge med i begivenhetene omkring de kommersielle forhand- 

lingene, ikke minst nar kj@perlandenes myndigheter selv tar del 
i salgsforhandlingene. 

Flere viktige gass-salgsavtaler ble ferdigforhandlet 1 lopet av 
1986 i forbindelse med utbyggingen av Troll- og Sleipner-felte- 
ne. Kontraktene summeres til 18,25 milliarder kubikkmeter i 

aret, med oppstart i 1993 og varighet til 2022. Kjaperlandene 
Vest-Tyskland, Frankrike, Belgia og Nederland har alle opsjo- 
ner pa 4 gke sine avtak, slik at de totale volumene muligens kan 
bli enda stgrre. 

Som kjent oppsto det visse vanskeligheter fgr de franske myn- 
digheter, som var misforngyde med utviklingen i den norsk- 
franske handelsbalansen, ga sin godkjenning av gass-salget til 
Gaz de France. I en brevveksling uttrykte statsministrene i Nor- 
ge og Frankrike det felles syn at Troll/Sleipner-avtalen ga en 
unik mulighet til 4 utdype det tosidige samarbeidet pa en rekke 
omrader, innen rammen av begge landenes internasjonale avta- 

ler og forpliktelser. Det forte til en avtale om gkonomisk, 

teknologisk, vitenskapelig, kulturelt og industrielt samarbeid 
mellom Norge og Frankrike. 

Norge er naturligvis interessert i 4 utdype de gkonomiske, 
politiske og kulturelle forbindelsene ogsa med andre vesteuro- 
peiske land pa ikke-diskriminerende basis og til gjensidig fordel.
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Petroleumsvirksomhetens utenrikspolitiske bergringspunkter 
kommer meget lett til syne i vare egne neromrader i nord. Olje- 
industrien viser her en stor og dkende interesse for disse politisk 
sa vel som klimatisk krevende omradene. I det internasjonale 

oljemiljget anses Barentshavet som et av de fa gjenverende og 
meget lovende potensielle utvinningsomradene. 

Det er en prioritert malsetning i norsk utenriks- og sikker- 
hetspolitikk at var aktivitet i nordomradene skal bidra til 4 
opprettholde ro og stabilitet. Denne oppgaven er krevende, ik- 
ke minst pa grunn av det ulgste grensedelingssparsmalet med 
Sovjetunionen, og visse uavklarte spgrsmal knyttet til sokkel- 
omradet rundt Svalbard. 

Regjeringens politikk er a tilskynde olje- og gassvirksomheten 
i nord gjennom a apne de mest lovende blokkene og omradene 
for lete- og eventuelt ogsa utvinningsaktivitet. Selskapene er na 
i gang med leteboringer i de nékkelblokker som ble tildelt un- 
der den 11. konsesjonsrunde, og selv om resultatene til na 
karakteriseres som lovende, er det enna ikke gjort noen funn 
av betydning. Ikke desto mindre er det en sterk interesse fra 
oljeselskapenes side for 4 drive leteboring i store deler av Ba- 
rentshavet. 

Et grunnleggende prinsipp for norsk petroleumsvirksomhet 
er at den norske kontinentalsokkelen er udelelig og at de sam- 
me bestemmelser skal gjelde for alle deler av sokkelen. Det er 
serlig viktig 4 understreke dette prinsipp i nordomradene for 4 
markere norsk suverenitetshevdelse. Norske og utenlandske ol- 
jeselskaper deltar i olje- og gassvirksomheten i de norske 
nordomradene pa de samme betingelser som ellers pA var sok- 
kel. I de 23 utvinningstillatelsene som hittil er tildelt nord for 

70 grader N, har utenlandske oljeselskaper fatt operaterskap pa 
6 (Esso 2, Shell, Elf, Mobil og Total). 

Pa sovjetisk side har en ogsa foretatt en rekke leteboringer, 

men med f4 resultater s4 langt. Imidlertid ble produksjon av ol- 
je nylig igangsatt pa Kolgujev-gya i det @stlige Barentshav fra 
funn som f¢grst ble gjort i 1982. Dette markerer en farste beskje- 
den innledning av oljevirksomheten i Barentshavet, selv om det 

i denne fasen dreier seg om onshore-produksjon. 

Offshore-virksomhet pa sovjetisk sokkel i Barentshavet apner  



46 

for forretningsmuligheter for norske foretak. Og i lgpet av de 

siste arene har Sovjetunionen ogs4 vist interesse for var offsho- 
re-teknologi. Denne interessen har kommet direkte til uttrykk 

overfor norsk offshore-industri, og i forbindelse med m¢tene i 

den norsk-sovjetiske kommisjon for teknisk-@konomisk samar- 

beid. Interessen til tross er det enna ikke avtalt noen kontrakter 
for leveranser. 

Regjeringen stiller seg positiv til industriens engasjement med 
sikte pa mulige leveranser til virksomhet pa sovjetisk sokkelom- 
rade. Det er her en forutsetning at et norsk kommersielt enga- 

sjement finner sted pa ubestridt sovjetisk sokkelomrade. 

Dernest ma norske bedrifter engasjere seg i samsvar med Nor- 

ges internasjonale forpliktelser, bl.a. nar det gjelder teknologi- 
overfgringer (COCOM) og kredittbetingelser (OECD). 
Myndighetene stiller seg positivt til 4 yte eksportkredittgaranti- 
er pa vanlig mate, men vil ikke garantere for risikokapital. Det 
er heller ikke norsk politikk 4 oppmuntre til motkj@psavtaler. 
Norske myndigheter vil imidlertid ikke stille seg avvisende til 
slike avtaler dersom norske bedrifter finner dem kommersielt 

interessante. Videre mener vi at et offshore-samarbeid med 
Sovjetunionen bgr vere prosjektorientert med solide og erfarne 
firmaer som deltagere pa norsk side. En eventuell offshore-base 
pa norsk territorium for betjening av oljeaktiviteter pa sovjetisk 
sokkel vil naturligvis matte underlegges norske lover og bestem- 

melser. 
T sin «Murmansk-tale» 1. oktober 1987 apnet generalsekreter 

Gorbatsjov bl.a. for et «felles konsept» for en rasjonell utvikling 
av ressursene i nordomradene, og nevnte i den forbindelse blan- 

dede foretak og prosjekter med tanke pa utvinning av olje og 
gass pa kontinentalsokkelen i Barentshavet. Forslaget er gene- 
relt sett positivt, men inneholder lite konkret. Konkrete forslag 

vil til sin tid matte vurderes ut fra bedriftenes kommersielle in- 
teresser og de retningslinjer som norske myndigheter har truk- 

ket opp. 

Na som fer legger Regjeringen avgjgrende vekt pa 4 oppna 
en forhandlingslgsning med Sovjetunionen om opptrekking av 

en klar avgrensning i Barentshavet. Forhandlingene med Sov- 
jetunionen om en avgrensning i Barentshavet begynte offisielt i
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1974 og har pagatt siden. Norges syn tar som kjent utgangs- 
punkt i at kontinentalsokkelen bgr deles etter midtlinjeprinsip- 
pet, mens det sovjetiske krav er at sektorlinjen skal dele 

kontinentalsokkelen. Mellom sektorlinjen og midtlinjen har vi 
et omstridt omrdde pA 155 000 km? - et omrdde som er vel s4 
stort som var del av kontinentalsokkelen i Nordsjgen. 

Fra norsk side har vi i forhandlingene gitt uttrykk for vilje til 

a s@ke et kompromiss mellom sektorlinjen og midtlinjen. Gjen- 
nom de 14 arene med forhandlinger har vi imidlertid ikke mgtt 

noen tilsvarende kompromissvilje fra sovjetisk side. Vi har der- 

for ikke funnet det hensiktsmessig 4 presisere nermere hvorle- 
des vi kan forestille oss et akseptabelt kompromiss. 

Under min samtale tidligere 1 h¢st med den sovjetiske uten- 
riksminister Sjevardnadse ble det varslet at statsminister Rysj- 

kov vil ha med seg «nye vurderinger i denne saken nar han 

kommer pa besgk til Oslo. Om dette kan danne grunnlag for 
fremgang i delelinjeforhandlingene, er det enna for tidlig a si 

noe om. : 
Pa sovjetisk side har det i forskjellige sammenhenger vert 

antydet at felles ressursutnyttelse i et begrenset omrade kan 

vere en fornuftig interimsordning sa lenge forhandlingene ikke 

er avsluttet. Det er vi pa norsk side ikke innstilt pa. Vi fasthol- 
der at malet for forhandlingene ma vere 4 komme fram til en 
endelig delelinje. 

I min redegj¢grelse for Stortinget i juni i ar understreket jeg 

at en I¢sning av avgrensningsspgrsmalet for hav- og sokkelom- 
radene i Barentshavet vil vere av betydning for den videre 

utvikling i naboforholdet til Sovjetunionen og for situasjonen i 
nordomradene generelt. For ressursutnyttelsen 1 omradet ville 
det ha klart positiv betydning 4 kunne basere seg pa en gjensidig 
akseptert, respektert og avtalt avgrensning. 

Neste forhandlingsrunde skal finne sted i Oslo pa et tidspunkt 
man senere vil bli enig om. 

Nar det gjelder jurisdiksjonen i havomradene rundt Svalbard, 

er dette fortsatt et omtvistet sp@rsmal. Det er Norges syn at 

Svalbard-traktaten ikke gjelder pa kontinentalsokkelen utenfor 
Svalbards territorialfarvann pa fire nautiske mil. Vi hevder at 

kontinentalsokkelen i Svalbard-omradet er underlagt vanlig  
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norsk kontinentalsokkellovgivning og at de spesielle regler om 

likebehandling som Svalbard-traktaten forutsetter, derfor ikke 

kommer til anvendelse. Det vil vere kjent at noen av vare allier- 
te har reservert sin holdning i dette spgrsmalet. Sovjetunionen 
og andre land bestrider vart syn og hevder at Svalbard har en 

egen sokkel som omfattes av Svalbard-traktaten. Finland har 
gitt sin tilslutning til vart syn. 

I 1985 ble et omrade opp til 74 grader 30 minutter nord apnet 
for seismiske unders¢kelser. Dette er et lite skritt inn i den sa- 
kalte Svalbard-boksen som bare definerer Svalbards landom- 
rader og ikke tar sikte pa 4 si noe om at maritime omrader 
eventuelt skulle omfattes av Svalbard-traktaten. 

Pa norsk side mener vi at alle parter vil vere tjent med at 
virksomhet pa sokkelen ved Svalbard er underlagt det samme 
regime som resten av norsk sokkel. Dette er den mest praktiske 
Idsning og er samtidig ngdvendig for 4 sikre en ordnet og rasjo- 
nell ressursforvalthing. Det er etter vart syn en forutsetning for 

a sikre ro, stabilitet og kontrollert virksomhet i et meget f¢lsomt 

omrade. 
De internasjonale sidene ved norsk energipolitikk rérer ved 

en lang rekke utenrikspolitiske utfordringer og oppgaver. Disse 
spenner fra den globale arena og vart énske om 4 fremme stabi- 

litet og forutsigbarhet i oljemarkedet giennom utviklingen av et 

globalt energipolitisk samspill til vare nzeromrader, hvor vi igjen 
er opptatt av 4 fremme stabilitet gjennom ressursutnyttelse i 

ordnede former og gjennom et gjensidig nyttig samarbeid. Over 

hele dette spekteret soker vi, med utgangspunkt i norske inte- 
resser, 4 bidra til tillitsskapende og konfliktavvergende tiltak pa 
den internasjonale scene. I den sterkt internasjonaliserte, gjen- 

sidig avhengige og konfliktfylte verden vi lever i, er det intet 
alternativ - heller ikke pa det energipolitiske omradet. 

(Foredratt pa Norsk Petroleumsforening og Norsk Industri- 
forening for oljeselskapers seminar for presse- og informasjons- 

medarbeidere, Oslo, 4. november 1987.)
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Alhaji Rilwanu Lukman: 

Samarbeid mellom OPEC og ikke-med- 
Jemmer ay OPEC er nokkelen til stabilitet i 
oljemarkedet 

Fremtidens historikere vil se pa oljen som et hovedgrunnlag for 
det 20. arhundres livsform. Denne uunnverlige varen ber¢rer 
nemlig en rekke sider av var tilverelse. I uforedlet tilstand ut- 
gjér den et dynamisk element i verdens@konomien, som for- 
binder land med ulike gkonomiske, sosiale og politiske 
systemer. Foredlet bes@rger oljen prosesser i industrien, trans- 
port over hele kloden og energi til lys, oppvarming og matlaging 
i vare hjem. Uten dagens bruk av olje ville var livsform vert 
helt annerledes. 

Men samtidig som oljen spiller denne enestaende sammen- 
bindende rollen i det 20. arhundre, har tilbud og etterspgrsel 
ofte fgrt til splittelser. Noen land har olje, andre har ikke. Noen 
trenger den i store mengder, noen fa har forholdsvis liten bruk 
for den og andre ligger midt imellom. Disse forskjellene er, sgr- 
gelig nok, en kime til konflikt. 

De som trenger store mengder olje, er i hovedsak domineren- 
de og mektige land. Og forstaelig nok vil dé betale sA lite som 
mulig, slik at de kan holde utgiftene til sin ¢konomiske vekst 
nede. Mange av landene med store tilganger, men med underut- 
viklede gkonomier, ser oljen som en berikelse som ganske 
vilkarlig har gitt dem en enestaende anledning til 4 utvikle sosial 
og ékonomisk velferd i sine samfunn. Derfor gnsker de naturlig 
nok sa store inntekter av oljen som mulig, om enn over lengre 
tid. 

Imidlertid skal man ikke glemme de mange land hvor olje 

IP-4 
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verken er funnet eller etterspurt i serlig grad, men som ofte 

rammes av det internasjonale oljemarkedets luner. Disse lande- 

ne innser, slik alle land innser hvis de er zrlige mot seg selv, at 

i det lange Igp finnes det ingen vinnere i konflikter innenfor 

dette markedet. Partene vil hele tiden bytte pa 4 ha overtaket. 

Men en slik «suksess» vil vere serdeles kortlivet og illusorisk. 

Ser vi tilbake pa prisfallet i 1986, vil vi se at mange industriali- 

serte land til 4 begynne med hilste dette som om det kunne 

gjgre underverker for de hjemlige ¢konomiske problemene som 

skyldtes en feilslatt politikk. Men de samme land kom snart til 

4 angre. De sa det internasjonale banksystemet vakle under byr- 

den av u-landenes gjeld og de omfattende innenlandske 1an til 

energiindustrien i disse landene. De sa sin egen oljesektor truet. 

Utviklingsplaner ble skrinlagt og langt fremskredne opplegg for 

alternativ energi ble utsatt eller kansellert. Pa samme mate kan 

nok OPEC-landene ha hatt kortvarige fordeler av prisstigninge- 

ne pa 1970-tallet. Men langsiktige problemer dukket opp da 

handelsbalansen ble forverret, oljeproduksjonen utenfor OPEC 

gkte og energisparing og bruk av andre energikilder ble det in- 

ternasjonale Igsen. 

Imidlertid skal en merke seg at ville svingninger i raoljeprise- 

ne ikke bare trosser lovene om tilbud og etterspgrsel. I kjglvan- 

net av dem oppstar en usikkerhet som ryster verdens¢konomien 

i grunnvollene - sa sentral er oljens rolle. Denne usikkerheten 

leder til forhastede og kortsynte beslutninger i viktige gkono- 

miske, sosiale og politiske spgrsmial, og til vedtak som i ettertid 

bare kan beklages. 
En feilaktig beslutning rammer ikke bare beslutningstakeren, 

den vil hyst sannsynlig fgre til at en vare blir darlig utnyttet. 

Der denne varen er olje, vil det bety at man slgser med en res- 

surs som ikke lar seg fornye. Skulle slikt forekomme ofte, vil 

alle tape pa det, og olje vil bli utvunnet i raskere takt enn ngd- 

vendig. Dette virker kanskje ikke sa alvorlig for oss i dag, men 

det vil s4 absolutt bergre fremtidige generasjoners velferd. 

Ta for eksempel tilfellet Storbritannia. Dette landet fortsatte, 

for flere ar tilbake, A pumpe olje for fullt, enda vi ba regjeringen 

innstendig om 4 samarbeide med OPEC og redusere utvinnings- 

takten slik at stabiliteten i markedet ble opprettholdt. Denne
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kjensgjerning vil ha ettervirkninger bade pa kort og lang sikt. 
Pa kort sikt er nordsjgoljens marginale betydning for det inter- 

nasjonale oljemarkedet sa avgjgrende at prisnivaet utsettes for 
et voldsomt press; denne faktor virket inn under fjordrets pris- 

fall. Pa lang sikt har Storbritannia gatt pa akkord med fremtidi- 

ge generasjoners gkonomiske velferd, ved 4 tappe av landets 

begrensede kilder i et raskere tempo enn ngdvendig, alt ut fra 

dogmatiske eller egoistiske politiske interesser. 
Mange andre tilfeller gjennom tidene kan illustrere samme 

poeng: i det lange Igp vinner ingen i konflikter innenfor oljein- 
dusirien. Men hva er «det lange lop»? Mange har referert til 
prognoser for det 21. arhundre, men vi ma ikke glemme at ar 
2000 ligger bare 13 4r inn i fremtiden. Faktisk er vi neermere 
arhundreskiftet enn prisomleggingene i 1973-74! Om vi gnsker a 

gjgre arhundreskiftet til en tid hvor vi beskikker vart hus, og 
bringer stabilitet til det internasjonale oljemarkedet, da har vi 

ikke lang tid 4 ga pa, og vi ma begynne na. 
F¢rst ma vi finne ut om vi virkelig gnsker 4 skape stabilitet i 

oljemarkedet. Enkelte land mener seg kanskje 4 ha videre sikte- 
mal. De velger kanskje 4 forlenge en tilstand der hjertet styrer 
hjernen, og der anarki og kaos tillates 4 herske i markedet. Nar 
alt kommer til alt, som John Maynard Keynes sa: «I det lange 
lap er vi alle dgde». Sa la oss smi mens jernet er varmt, vil noen 

si. Slik jeg ser det, og jeg tror jeg taler for hele OPEC, er dette 
en tvers igjennom uansvarlig holdning. Men dersom enkelte, 
selvy om de er i mindretall, ikke er beredt til 4 ta lerdom av for- 

tiden, er jeg redd det er lite vi kan gjgre, bortsett fra 4 minne 

dem om deres darskap ved hver given anledning, og forsgke a 
mestre krisene som de kommer. 

Jeg tror tiden er inne til 4 erkjenne enkelte ubestridelige 
kjensgjerninger om var industri. 

For det f@rste har erfaringene de senere ar, og serlig de be- 

drevelige hendelsene i 1986, fjernet enhver tvil om at prisjuste- 
ringer ikke kan overlates til de sakalte frie markedskrefter. 
Disse «frie» kreftene er faktisk ikke sa frie, i den forstand lais- 
sez faire-gkonomen helst vil tro; dvs. styrt utelukkende av loven 
om tilbud og etterspgrsel. De er i stor grad ogsa pavirket av ol- 
jens strategiske vesen i egenskap av 4 vere en ikke-fornybar  
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ressurs pa den ene side, og det stadig mer kaotiske og spekulati- 
ve oljemarkedet pA den annen side. Et forstyrrende biprodukt 
av disse faktorene er ropet pa proteksjonistiske tiltak til vern av 
ugkonomisk hjemlig oljevirksomhet. At slike tiltak pa lang sikt 
bare virker destabiliserende, er veldokumentert, sA det skal ik- 

ke tas opp her. Imidlertid er det interessant 4 merke seg hva 
en av sjefene i en annen internasjonal industri sa, da konsernet 

sto overfor trusselen om proteksjonisme i september 1987. Un- 
der 4pningen av Frankfurt Motor Show skal styreformann i 
Daimler-Benz, Edward Reuter, ha uttalt: «Proteksjonisme be- 

skytter ikke engang sine egne talsmenn, den skaper bare tapere 
i alle ledd.» 

For det andre tror vi at de siste ars erfaringer har vist at vi 
trenger OPEC, hvis organisasjonen s@ker a skape orden i det 
internasjonale oljemarkedet - men samtidig tror vi ikke OPEC 
kan fungere uten konkret stgtte fra gvrige oljeprodusenter. En 
gruppe bestaende av 13 utviklingsland, hvorav mange sliter med 
betydelig utenlandsgjeld, kan ikke og ber ikke forventes 4 ta pa 
seg det hele og fulle ansvar for et stabilt oljemarked. 

For det tredje ber produsenter og konsumenter unnga kon- 
frontasjon og sg@ke 4 finne et fornuftig felles grunnlag for 

¢ékonomisk vekst, og da med serlig vekt pa 4 avhjelpe ngden i 

utviklingslandene. 
Pa denne bakgrunn burde alle parter i oljeindustrien, det ve- 

re seg produsenter eller konsumenter, OPEC-mediemmer eller 

ikke-medlemmer, begrave strids@ksen og samarbeide med sikte 

pa stabilitet i denne hjemsg@kte industri. Dette er hva OPEC har 

kjempet for det meste av 80-arene, men med begrenset hell. 

Varig stabilitet vil tjene den langsiktige utvikling av tilbud og 

etterspgrsel. For 4 fa i stand en effektiv undersgkelse av disse 

faktorene, ma verdens oljeprodusenter og -konsumenter pa 
prunnilag av tilgjengelige data, objektivt og rasjonelt drgfte sa- 
ken med sikte pa 4 skape en mer livskraftig og rettferdig 
gkonomisk vekst globalt. Dette kan apne for en forberedelse av 
realistiske scenarier med hensyn til tilbud og etterspgrsel for de 
nermeste 10, 20 eller 30 ar, eksempelvis. Om en slik ideell si- 

tuasjon skulle oppsta, ville resultatet bli en mye mer ordnet 

markedssituasjon pa lang sikt.
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Her vil vi understreke at OPEC ikke er interessert i 4 vende 
tilbake til det h¢ye produksjonsniva organisasjonen er i stand til 
(anslagsvis 31 millioner fat pr. dggn (mfd)), for vi skylder vare 
borgere 4 sikre at vare naturressurser ikke témmes for raskt og 
til for lave priser. Dette har alltid veert et viktig hensyn for vare 
medlemmer. Videre har ikke OPEC tenkt a frata kull, kjerne- 

kraft eller andre sentrale ressurser deres rettmessige plass i det 
samlede energibildet. Vi er imidlertid, rimelig nok, opptatt av a 
stanse den pagdende nedgangen i var andel av oljemarkedet, og 
det skal skje i ordentlige former. Satsingen pa annen energi ma 
forega slik at oljens allerede reduserte stilling i verdens energi- 
balanse ikke kommer ytterligere i faresonen. OPEC-landene er 
mer eller mindre totalt avhengig av oljeinntektene for 4 skaffe 

fremmed valuta, og felgelig, ogsa for deres sosiale, ¢konomiske 
og politiske utvikling. Derfor ser de det som sin plikt 4 forsvare 
sine interesser i denne sammenhengen. 

Siden begynnelsen av 1980-drene har vare medlemmer truffet 
en rekke tiltak med sikte pa 4 stabilisere oljemarkedet. Ofte har 
dette skjedd i form av selvpalagte produksjonsbegrensninger i 
tider med store gkonomiske problemer hjemme. Den siste seri- 
en av tiltak tok til i midten av 1986, etter at oljeprisene var falt 

fra OPECs «marker» pris pa 28 dollar fatet 1 1985, til en kunstig 
lav spot-markedspris pa rundt 10 dollar pr. fat. I fgrste omgang, 

som et krisetiltak i en fase preget av uvisshet og uro, innfgrte 
vi et tak pa 16 mfd pa OPECs samlede utvinning. Dette styrket 
markedet ganske raskt. Etter at vi i mellomtiden hadde analy- 
sert markedstendensene ngye, konsoliderte vi suksessen ved 
slutten av aret. Dette skjedde ved at vi vendte tilbake til et fast- 
prissystem pa et niva pa 18 dollar pr. fat for OPECs «reference» 
pris og ved at vi kom overens om 4 regulere OPECs produksjon 
i samsvar med denne vellykkede prispolitikken. 

Disse uselviske tiltakene ble truffet til tross for at de ville 
kunne belaste medlemmenes gkonomi ytterligere, etter A ha 
vert rammet av stadig fallende oljeinntekter det meste av dette 
tiaret. Men tiltakene virket overraskende hurtig, og effektene 
av dem merkes stadig. OPEC er blitt stttet av noen oljeprodu- 
senter, men ikke desto mindre har noen fa produsenter hard-  
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nakket nektet 4 bidra til felles beste. Det til tross for at de har 

kunnet nyte godt av OPECs tiltak. 

Siden har man kunnet spore en viss lettelse over den grad av 

stabilitet som igjen preger oljemarkedet, med den ledsagende 

effekt det har hatt pA verdensékonomien. Imidlertid star det 

igjen 4 se om den naverende situasjon vil vare. Kan dagens sta- 

bilitet holde pA lang sikt; i fem, ti eller femten ar? Eller er det 

bare et middel av kort eller middels varighet, et botemiddel for 

de radende symptomer, men ikke en kur for sykdommen som 

helhet? Dette er spgrsmal som i hgy grad opptar mange men- 

nesker. Men f¢r vi alle setter oss ned sammen og analyserer 

situasjonen objektivt og ngkternt, vil vi ikke finne tilfredsstillen- 

de svar. 
Vi i OPEC mener vi har tilstrebet en best mulig kurs for hvor- 

dan vi skal gripe an alvorlige situasjoner nar de oppstar, noe de 

seneste mgtene vare i Wien kan dokumentere. Men dette har 

skjedd i visshet om at andre og mer varige tiltak kunne ha blitt 

satt i verk til fordel for alle, om alle involverte parter ville sam- 

arbeide helhjertet. Uten et slikt samarbeid vil oljeprodusenter 

overalt bli ngdt til 4 ta hver dag som den kommer, ofte prisgitt 

psykologisk nedbrytende krefter som spekulasjon og politiske 

dommedagsvarsler, istedenfor sunn ¢konomisk dgmmekraft. 

1 OPEC er vi derfor av den faste overbevisning at et samar- 

beid mellom alle stgrre deltakere i den internasjonale oljeindu- 

stri, s& vel produsenter som konsumenter, OPEC-medlemmer 

som ikke-medlemmer, vil avverge nye kriser. Her ligger utvil- 

somt ogsa nékkelen til langvarig stabilitet for markedet. Dette 

vil sikkert ogsa bli dommen nar fremtidens historikere skal ana- 

lysere denne problemfylte epoken i internasjonal oljeindustri. 

(Oversatt av Jan Risvik)
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George Quincey Lumsden jr.: 

Det internasjonale energibyraet og fram- 
tidsutsiktene. Har IEA tjent sin hensikt 
som et instrument for vestlig oljesamar- 
beid? 

Dette er et omfattende emne, og ethvert forsgk pa 4 gi en sam- 
let oversikt over 21 medlemsregjeringers syn ma bare bli forsik- 
tige antydninger. Men selv om det finnes et helt spekter av ulike 

syn i vare medlemslands energipolitikk, er det likevel fortsatt 
et faktum at det eksisterer en altoverskyggende egeninteresse 

nar det gjelder energisikkerhet, og det er denne egeninteressen 
som har holdt medlemmene samlet siden IEA ble dannet i 1974. 
At denne oppfatningen om gjensidige fordeler har holdt seg helt 
fram til i dag, viser, som enhver fersk diplomat vet, at egeninte- 

ressen fortsatt er det bandet som binder sammen internasjonale 
avtaler, 
Men vi lever ikke lenger i 1970-ara, og vi ma se pa framtida. 

I denne forbindelsen kan det vere nyttig 4 skille mellom prin- 
sipp som fortsatt er gyldige, og prinsipp som na vil bli overpr¢- 
vet i lys av nye idéer og omstendigheter. 

Derfor vil en unders¢kelse av hva som kan komme til 4 bli 
IEAs framtid, starte med en kort oppsummering av organisasjo- 
nens fortid. Jeg vil se pa situasjonen rundt dannelsen av organi- 
sasjonen i midten av 70-ara, pa dens formal og om den har 
lykkes i 4 na sine mal. Vi bgr sd se pa den endrede energisitua- 
sjonen mot slutten av 80-ara for 4 finne ut hvilke nye krav som 
ma stilles til enhver energiplanlegger. Det er klart at petroleum 
har spilt en sentral rolle hele tida, men det er ogsa viktig 4 un- 

derstreke at IEA er et byra for alle former for energi. Til slutt 
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skal vi se pa noen politisk-gkonomiske faktorer som jeg antar 
er av spesiell interesse i Norge. La det vere sagt med det sam- 
me: Norge spiller en veldig spesiell rolle i var klubb. Norges 
viktige rolle i IEA-sammenheng b¢gr ikke undervurderes. Jeg vil 
derfor avslutte min oversikt med a se pa en del spennende - og 
omstridte - faktorer som den bergmte «produsent-konsument- 

dialogen», gnsket om «stabilitet» i oljemarkedet, og pa det 
truende spgrsmalet om beredskap mot mulig underskudd i ener- 
giforsyninga. Da jeg hverken er gkonom, ¢konometriker eller 
oljemann, ma jeg nerme meg dette som diplomaten som pa en 

eller annen mate skal fa alle parter til 4 m@tes i et vellykket 
kompromiss. 

Nar det gjelder opprinnelsen til byraet, er det blitt sagt 1 sp@k 
at IEA er skapt - kanskje ved en feiltakelse, men likevel - av 
Organisasjonen av oljeeksporterende land (OPEC). Selv om 
dette ikke er helt urimelig, sa er dette en forvrengning av sann- 
heten. Bruk av «oljevapenet» - et begrep som na er forvist til 
historiens papirkurv - som fant sted pa et kritisk punkt i krigen 
mellom araberlanda og Israel i 1973, skyldtes ikke OPECs 
handlinger. Oljeembargoen og det forste «oljesjokket» var et 

resultat av ulike politisk og @konomisk inspirerte vedtak fattet 
av de enkelte regjeringer. Mye har vert sagt og skrevet om olje- 
produsentenes kartell, men OPEC er likevel en gruppe av 
suverene stater, og interessene deres er sammenfallende eller 

sprikende alt etter omstendighetene. Pa dette omradet er ikke 
OPEC annerledes enn andre internasjonale organisasjoner, in- 

kludert min egen. Men sammenfallet av disse interessene i 

slutten av 1973 og 1974 skapte trolig den alvorligste skonomiske 
krisen i den industrialiserte verden etter den store depresjonen 
i 1930-ara. Det fant sted en flytting av rikdom fra en gruppe av 
nasjoner til en annen av hittil ukjente dimensjoner. IEA ble 
skapt i denne kriseatmosferen, om du vil, som en tourniquet 
som skal stanse gkonomisk blédning. Mye har endret seg siden 

den gang, men energisikkerhet og priser er fortsatt det sentrale 
i IEAs planlegging. 

21 av OECDs 24 medlemmer ble med i IEA. De satte 1 gang 
med fire hovedmalsettinger i november 1974, men supplerte dis- 
se senere med 12 st@tteprinsipp. Sammen summerer disse opp
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byrdets fortid, og de er viktige deler av enhver analyse av fram- 
tidig orientering. 

IEAs hovedmalsettinger var og er 4 opprettholde: 
Samarbeid mellom mediemslanda for 4 redusere overdreven 
avhengighet av olje gjennom energisparing, utvikling av alter- 
native energikilder og energiforskning og -utvikling. 
Et informasjonssystem om det internasjonale oljemarkedet sd 
vel som konsultasjon med oljeselskapene. 
Samarbeid med produsentland og andre oljekonsumentland 
med sikte pa 4 utvikle en stabil internasjonal energihandel og 
en rasjonell administrasjon og bruk av verdens energikilder 
slik at det tjener alle land. 
En plan for hvordan medlemslanda skal vere beredt i tilfelle 
stgrre avbrudd i oljeforsyninga og for deling av tilgjengelig 
olje i tilfelle krise. 

Pa disse fire hjgrnesteinene bygde og forsvarte IEA sin 

eksistens, og pa dette grunnlag utviklet byraet de fglgende 12 
prinsipp. Medlemslanda har godkjent prinsippa og koordine- 
rer sin energipolitikk ut fra dem: 

1. Redusere oljeimporten ved sparing, forsyningsekspansjon 
og substitusjon for olje. 

2. Redusere konflikten mellom miljghensyn og energibehov. 
3. Tillate individuelle energipriser i den utstrekning dette fg- 

rer til sparing og stgrre forsyning. 
4, Senke veksten i energibehovet i forhold til gkonomisk vekst 

ved sparing og substitusjon. 
Erstatte oljen i elektrisitetsverk og industri. 
Fremme internasjonal handel med kull. 
Reservere naturgass for primerbrukerne. 

. Stadig ekspansjon av atomkraftkapasiteten. 

. Legge vekt pa forskning og utvikling ved 4 @ke internasjo- 
nale samarbeidsprosjekt. 
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10. Opprette et gunstig investeringsklima og prioritere leteakti- 
vitet. 

11. Planlegge alternative program om mal for sparing og forsy- 
ning ikke helt skulle oppnas. 

12, Samarbeid om evaluering av verdens energisituasjon, forsk- 
ning og utvikling og tekniske behov i utviklingslanda. 

 



58 

Etter na a ha sett pa situasjonen ved opprettelsen av IEA og 
byraets erklarte formal, vil jeg komme med en personlig vur- 
dering av hvordan byraet har lykkes med 4 na sine mal. Av 
plasshensyn vil jeg bare gjgre dette pa grunnlag av de fire er- 
klerte hovedmialsettingene. 

Nar det gjelder reduksjon av overdreven avhengighet av olje 

gjennom sparing, erstatning og utvikling av lokale forsyninger, 
er resultata imponerende. I 1979 konsumerte f. eks. OERCD- 
landa gjennomsnittlig 41,6 millioner fat raolje pr. dag. I 1987 

hadde dette tallet falt til 35,3 millioner. Samtidig @kte OECD- 

landas egen oljeforsyning fra 14,7 millioner fat pr. dag i 1979 til 
litt under 17 millioner i ar. En imponerende prestasjon hvor 
Norges bidrag 4penbart har vert av grunnleggende betydning. I 
samme tidsrommet gikk OPECs raoljeproduksjon fra 30,7 til et 
niva rundt 18 millioner fat pr. dag i 4r. Det kryr av eksempler 
pa hvordan OECD har justert sin struktur og tilgang pa energi- 
omradet. Jeg vil se pa noen av de viktigste bergrte sektorene 
om et gyeblikk, men jeg tror at vare prestasjoner nar det gjelder 
a redusere avhengigheten av olje, ville fatt karakteren «A» av 
enhver fornuftig professor. Men IEA kan ikke ta rosen for disse 
resultatene alene. Det er likevel et faktum at de omstendighete- 
ne som f¢rte til opprettelsen av byraet som skulle arbeide med 
disse problemene, er de samme som stimulerte til en mer rasjo- 

nell holdning til forbruk av petroleum blant de industrilanda 
som er medlemmer. Disse landa konsumerer hele to tredeler av 
den petroleum som kommer pa markedet. 

IEAs andre hovedmilsetting har vert 4 opprette et informa- 
sjonssystem om det internasjonale oljemarkedet i samarbeid 
med industrien og andre. Vi tror at rapporten om den naveren- 
de og kortsiktige situasjonen pa oljemarkedet er ganske bra, og 

jeg vet at OPECs hovedkvarter og oljeministerier bade i for- 
brukerland og produsentland ogsa synes disse rapportene er 
ganske gode. Var manedlige rapport er resultat av utstrakt kon- 
takt med petroleumsindustrien og vare medlemsregjeringer. Jeg 
vil la rapporten tale for seg selv, men vil gjerne smigre meg selv 

ved A gi den karakteren «A pluss» nar det gjelder 4 oppfylle 
organisasjonens milsetting. 

Den tredje hovedmalsettingen ved opprettelsen av Det inter-
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nasjonale energibyraet var samarbeid med oljeprodusentland og 
«andre oljekonsumerende land» med sikte pa 4 utvikle en «sta- 
bil» internasjonal energihandel. Her finnes det enkelte faktorer 
som noen observatgrer mener har vert til hinder for full oppna- 
else av malsettingen. Jeg vedgar at det finnes sensitive faktorer 

som har sin bakgrunn i ulike tolkninger av hvilken rolle interna- 
sjonale organisasjoner b¢r spille vis-a-vis markedskreftene. Pa 
grunnlag av det store arbeidet som har vert gjort pa dette om- 
rAdet, vil jeg gi byréet en gentleman’s «C». Men samtidig vil jeg 
understreke at det er planlagt nye aktiviteter pa dette omradet, 
noe jeg skal komme tilbake til. 

Prisene er en annen sak. De har gatt fra 34 dollar pr. fat i 
begynnelsen av 1980-ara til under 10 dollar i 1986 og ligger for 

gyeblikket pa noe som kan kalles en «politisk ekvilibriums»-pris 
pa rundt 18 dollar pr. fat. Det er ikke lett for kigpere og selgere 

av denne viktige varen 4 fatte vedtak nar prisene svinger sa 
mye. Mot slutten av dette innlegget vil jeg gjerne komme med 
noen tilleggsbemerkninger nar det gjelder markedsstabiliteten 
som er sA interessant og viktig for Norge. 

Den fjerde hovedmalsettingen ved opprettelsen av IEA var 4 
forberede medlemslanda pi risikoen for stgrre svikt i oljeforsy- 

ninga og A dele tilgjengelig olje i tilfelle krise. Det finnes slike 

planer. IEA-medlemmene har formelt forpliktet seg til 4 dele 
den tilgjengelige oljen i tilfelle markedstilfgrselen blir redusert 
med 7%. I tillegg har de blitt enige om en «individuell utlds- 
ningsmekanisme» som gj@r at den mediemsstaten som mister 
mer enn 7% av sin oljeforsyning, vil bli hjulpet ved 4 motta for- 
syning fra andre steder. Pa grunn av det som ble oppfattet som 
et underskudd i 1979, og som er kjent som det andre oljesjok- 
ket, ble det etablert en koordinert lagringspolitikk som skulle 
motvirke forsyningsreduksjoner pa under 7%. Jeg har her med 

hensikt brukt ordet oppfattet, fordi det aldri virkelig fant sted 
noen betydelig forsyningsreduksjon pa dette tidspunktet. Jeg er 
heldigvis ikke i stand til 4 gi IEA og medlemmene noen karak- 
ter nar det gjelder prestasjonene i forbindelse med delingssyste- 
mer i krisetider. Disse systemene har nemlig aldri vert brukt. 
Ikke desto mindre, de eksisterer og deres potensielle styrke og 
svakhet blir fortsatt heftig diskutert i regjeringer, industri og  
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akademiske kretser. Jeg er forpliktet til 4 komme med noen 
kommentarer til dette ogs4, noe jeg vil gjgre mot slutten. 

Na til framtida. Star vi overfor en endret atmosfere? Defini- 
tivt «ja», men i hvilken grad krever denne nye atmosferen 
tilpasning av deler av IEAs arbeidsprogram, og krever den ikke 
ogsa at byraets opprinnelige mal blir opprettholdt? Svaret pa 
det siste tror jeg ogsa er ja, fordi den sentrale mlsettinga til 

IEA fortsatt er energiforsyningssikkerhet, bade pa kort og lang 
sikt. Mens jeg har pekt pa betydelige framskritt nar det gjelder 
a redusere avhengigheten av olje og utvikle et system for 4 m¢te 
knapphet i oljeforsyninga, s4 er disse oppgavene lanet fra av- 
sluttet, og den vellykka politikken som har f¢rt til positive 
resultater hittil, ma fortsette. 

Men samtidig er energisituasjonen i IEA-landa na svert for- 
skjellig fra den situasjonen som radde for bare fa ar tilbake. 

Denne nye situasjonen, og spesielt energikildebasisen, ma na 
vurderes ngye bade nar det gjelder fordeler og risiko slik at man 
kan trekke ut de riktige implikasjonene, bade pa kort og lang 
sikt. Som viktige eksempler vil jeg trekke fram muligheten for 

at emner som elektrisitetens plass i det endelige energibehovet, 
og forskning, utvikling og demonstrasjoner i forbindelse med ny 
energiteknologi, vil tiltrekke seg st¢rre oppmerksomhet. Sam- 

menhengen mellom energi og miljgspgrsmal har allerede stimu- 
lert til intens politisk interesse blant IEAs medlemsland, som et 

resultat av Green House-effekter, Tsjernobyl og en sur nedbgr 

som man ikke ante konsekvensen av i 1974. Energisituasjonen i 

den tredje verden er antatt 4 bli svert viktig i neste arhundre, 
nar land der trapper opp den industrielle utviklingen. 

Derfor ma en vurdering av IEAs framtidige prioriteringer og 

aktiviteter ikke bare konsentrere seg om olje, men om alle kil- 

der til energiforsyning og forbruk innenfor omrddet energisik- 

kerhet. Vart perspektiv ma heller ikke bare begrenses til 
OECD-verden. Vi tror at diversifiserte forsyningskilder, fleksi- 

bilitet, spenstighet og konkurranse hva gjelder strukturen og 
funksjoner innenfor marked og industri samt sunn politikk ba- 
sert pa ngyaktige og detaljerte energidata er uunnverlige. 

Mot ar 2000 tror vi at de prinsippene som IEA ble bygd pa, 
fortsatt vil vere aktuelle, men at byraet og medlemslanda pa
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denne basis vil matte handtere fglgende punkter nar de skal 
vurdere sin energiforsyning og sine framtidige behov: 

- oppna effektivitetsvinster (men trolig i et lavere tempo) etter- 
som konkurransen frambringer tekniske endringer; 

- forsyningsknapphet eksisterer ikke innen de viktigste konven- 
sjonelle kildene til primaerenergi, men hver av dem er utsatt 
for de velkjente farene som er innebygd i dem: 

olje: konsentrasjon av konvensjonelle oljekilder i Midtgsten, 
ékende bruk til transport, serlig i ikke-TEA-land; 

kull: aktuell overkapasitet som fgrer til strukturendring 1 
kullindustrien ogsa i lavkost-produsentland; i framtida muli- 
ge forsynings- og/eller prisproblemer om behovet skulle gke 

raskt; skadelige milj@virkninger, som imidlertid kan bli dem- 
pet ved tekniske og regulerende tiltak; og vedvarende 
handelsbarrierer; 

naturgass: store kvanta av tilgjengelige kilder ligger langt 
borte fra de viktigste markedene, og i noen tilfeller ligger 
disse ressursene ogsa innenfor ¢konomiske systemer som 
varierer sterkt fra systemene i JEA-landa (viktigheten av 

Norges Troll/Sleipner-felt er klar i denne sammenheng); 

atomkraft: hvis de eksisterende byggeplanene, som na peker 
i retning av nivasenking i veksten i forhold til de siste ti ara, 
fortsetter, blir det n@dvendig 4 vurdere virkningene av en 

avhengighet av olje. 

Ingen av disse risikofaktorene som er innebygd i kildene, er 
overvunnet enna, og det ma fortsatt arbeides kraftig med hver 

av dem slik at det kan bli funnet en generell lgsning pa vedva- 

rende problem med hvordan man skal mgte framtidas energifor- 
syningsbehov. 

Man skal ogsa ta hensyn til 
- stadig utvikling av markeds- og industristrukturene i retning 

av storre fleksibilitet, spenstighet og oversiktlighet samt stgrre 
konkurranse innen og mellom de ulike energikildene; 

- fortsatt utvikling av nye handelsformer for energi som strek- 

ker seg fra olje til andre energikilder; 

- gkende relativ betydning av teknologi som drivkraften bak 
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energiutvikling bade nar det gjelder forsyning og behov, hvor 
prisene fortsatt er viktige, men hvor sannsynligheten er min- 
dre for at det vil finne sted stgrre prisendringer; 

- gkende relativ betydning bide av konsum og produksjon i ik- 

ke-IEA-land. 

Disse utsiktene antyder at energiproblemene vil besta, men 

det kan Igses effektivt i IEA-sammenheng, hvor erfaring fra for- 

tida viser at med fortsatt arbeid skulle det vere mulig 4 oppfylle 
lovnaden om 4 gi et positivt bidrag til energiskapinga i stedet for 
4 opptre som en hindring for ékonomisk utvikling. 

Framtidig energiutvikling vil som i fortida bli sterkt pavirket 
av den generelle gkonomiske utviklinga, og ogsa av nivaet og 
strukturen av den gkonomiske aktiviteten 1 OECD og andre 

land (inklusive den gkonomiske vekstraten og kursene). Energi- 
utviklinga vil ogsa virke sterkt inn pa den generelle @konomiske 
utviklinga, men trolig pa en annen mate enn i fortida. Disse fak- 
torene som ligger utenfor energisektoren, vil fortsatt vere svart 

lite forutsigbare. 

IEAs rolle og funksjon i de neste manedene og ara vil derfor 
bli: 
- 4 utfgre aktiviteter som befester og f@rer videre det som er 
oppnadd og som danner grunnlaget for politiske temaer som 
vi allerede na ser vil bli aktuelle i framtida; 

- 4utvikle og implementere de strategier som er nédvendige for 

a mgte endringer etter hvert som de dukker opp. 

Samtidig ser det ut til at falgende hensyn vil bli viet stgrre 
politisk oppmerksomhet: 
- Energi og milj¢. 
- Energiutvikling i verden utenfor IEA-landa, gitt deres mulig- 

het til i vesentlig grad 4 virke inn pa verdens energiforsyning/ 
behovsbalanse. 

- Teknologi som gker forsyninga eller som reduserer behovet 

for energi. 
Disse hensynene vil pa en eller annen mate virke inn pa alle 

IEAs viktige analyseobjekt og policyformuleringer, de vil virke 
inn pa deres karakter og rekkevidde pa forskjellige mater. De
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vil ikke erstatte eksisterende viktige energitema, men dukke 

opp innenfor hvert av dem og bgr heller behandles som en del 
av dem nar det gjelder deres konsekvenser for energipolitikken, 

enn a behandles som separate temaer. 

Dette avslutter min vidtfavnende oversikt over hvordan vi ser 
pa IEAs framtidige raison d’étre ut fra det byraet har oppnadd. 
Nar dette er gjort, vil jeg si et par ord om byraets rolle som et 
spesifikt instrument for oljesamarbeid. Selv om jeg noe forsin- 

ket oppdaget at tittelen pa disse kommentarene pa en eller 
annen mate kom til 4 inkludere ordet «vestlig» for 4 modifisere 
konseptet om «oljesamarbeid», sa vil jeg pa dette punktet be 
om at dere glemmer det. For det fgrste passer det ikke, for som 

ansatt i IEA skal jeg ogsa tjene japanske behov, og for det and- 
re ma instrumentet vi gnsker 4 se for oljesamarbeid, ogsa 

inkludere ikke-I[EA-medlemmer over hele verden. Vel, fér dere 

misforstar min siste uttalelse og tror at jeg vil foresla en slags 

«Bretton Woods»-avtale nar det gjelder olje, s4 vil jeg gjerne fa 
forklare meg i motsatt retning. Problemet for oss er 4 velge ut 

de passende og mest effektive verktgyene for samarbeid, nar vi 
har i minnet at dette bade er en politisk og @konomisk prosess, 
og at politikk jo er det muliges kunst. Jeg forpliktet meg til 4 
kommentere IEAs rolle nar det gjelder falgende: dialogen mel- 

lom produsent og konsument, oljemarkedets stabilitet og krise- 

beredskap. Mens bade hovedmalsettingene og spesielle politis- 
ke overenskomster i IEA understreker samarbeid med 

ikke-medlemsland, fgler jeg likevel at det har vert faktorer med 

i spillet som noen mener har hindret full oppnaelse av dette 
malet. Alle vil etter min mening vere enige i at det er nddven- 
dig med videre arbeid pa dette feltet. 

Mye har vert sagt om dialogen mellom produsent og konsu- 

ment siden den fgrste gang dukket opp og ble diskutert, uten 

serlig resultat, pa Pariskonferansen om internasjonalt gkono- 

misk samarbeid i midten av 70-ara. Mye har vert skrevet om 
denne dialogen etter denne tid, men observatgrer som kan vere 

uenige om sa mangt, ser ut til 4 vere enige om at ulike markeds- 

betingelser er formidable barrierer for sammenfall mellom 
produsenters og konsumenters interesser. Med h¢ye priser og 

stor etterspgrsel pa markedet er det sannsynlig at enkelte kon-  
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sumenter préver a opprette internasjonale kontrollmekanismer 
gjennom en slik «dialog». Pa den andre siden vil produsentene 
préve a opprette en dialog om prisene er lave og etterspgrselen 
pa markedet lav. Men i begge leire finnes det store land som 
sannsynligvis ikke gnsker a forplikte seg til internasjonale avta- 

ler nesten uansett hvordan markedet ser ut. Slike avtaler ville 

kunne virke inn pa deres suverenitet i framtidige avgjdrelser 

angaende petroleumspolitikk. 

Jeg vil ikke tale noen nasjons sak i denne forbindelse. Men 

jeg ville utsette meg for kritikk om jeg ikke understreket det 
faktum at det eksisterer en sterk konsensus mellom IEA-med- 
lemmer som motarbeider internasjonale organisasjoners forsgk 
pa 4 sette seg ut over markedskreftene. Denne konsensus byg- 

ger pa at det er nettopp i disse fors#kene at kimen til ustabilitet 
i markedet far nering. Erfaringer for dette fikk man gjennom 
etterslepet av en kunstig bibeholdelse av «for lave» priser i 

60-4ra og pa begynnelsen av 70-ara, og bibeholdelsen av «for 
hgye» priser midt i 80-4ra. Det har oppstatt sterk instabilitet i 
oljemarkedet i tre tilfeller etter 1973, og i to av disse tre tilfelle- 

ne - det «fgrste oljesjokket» og prissammenbruddet i 1986 - kan 
denne instabiliteten ses som et resultat av politiske regjerings- 

vedtak fattet i strid med mye mer moderate lover for oljeforsy- 

ning og oljebehov som hersket i markedet. 

T IEAs konsenssyn - merk dere at jeg ikke har sagt at dette 

er enstemmig - ligger det at en meningsfylt dialog og de stabili- 
tetsfordelene som kan fglge av denne, sannsynligvis ikke vil 
oppnas gjennom opprettelse av internasjonale avtaler om vare- 
markedet. Slike avtaler kan fgre til at suverene regjeringer etter 
hvert vil finne at slike forpliktelser blir politisk og @konomisk 
plagsomme. Utenom olje kan vi bare se pa jordbrukspolitikken 
til enkelte OECD-land, eller vi kan vise til at man nettopp gikk 
bort fra de internasjonale vareavtalene om trinn. 

Jeg gjentar at dette inneberer at dialogen mellom industriali- 

serte land og utviklingsland er helt ngdvendig om vi skal unnga 

a feilvurdere verdens energisituasjon fram mot 4r 2000. Straks 
fokus tas bort fra nyttelgs soken etter faste priser og produksjon 

gjennom internasjonale avtaler mellom produsenter og konsu- 

menter, apner det seg nye horisonter. Det er gjennom utveks-
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ling av informasjon, utveksling av teknologi og ved at de som 
har erfaring hjelper de som ikke har det, at en meningsfylt dia- 
log mellom energiprodusenter og -konsumenter, bade i-land og 
u-land, kan bere frukter. IEA-ministre har bedt oss om 4 se til 
at denne siste typen dialog fortsetter 4 utvikle seg, og arbeidet 
for dette er allerede satt i gang. 

Et par ord om stabilitet. Intet marked er helt «fritt» og intet 
marked er helt «styrt». Innenfor rammen av de forskjellige en- 
ergiregimene i IEA har prisene likevel nok frihet til 4 responde- 
re til de gkonomiske kreftene som styrer dem. Gr vi utover 
IEA, i et globalt perspektiv, ser «18-dollar-fatet» ut til 4 vere 
nermere et likevektspunkt enn pa lang tid. Ser vi nermere et- 
ter, tror jeg vi vil finne at det er like mye oppfatningene hos en 
herskare av kjapere og selgere som har fort til dette resultatet 
som det er tvangen fra regjeringspolitikker som «kontrollerer» 
de naturlige markedskreftenc. Den tilsynelatende suksessen 
enkelte av disse politikkene har hatt i det siste, skyldes deres 
evne til 4 tilpasse seg disse oppfatningene. 

Til slutt vil jeg komme med noen ord om JEA som et instru- 
ment for kriseberedskap. Selv om jeg kort nevnte de fordelings- 
systemene som finnes, nevnte jeg ogsa at de aldri har vert 
brukt. Det er nesten ironisk 4 se at sjansene for at de vil bli 
brukt na selv med den dramatiske politiske, militere og diplo- 
matiske situasjonen i Golfen, er sveert sma. IEAs rolle er 4 vere 
beredt og pa vakt, men organisasjonen erkjenner ogsa at olje- 
handlere helt korrekt mener at det finnes nok raolje i verden 
pa tross av dynamikken i krigen mellom Iran og Irak. PA tross 
av gjentatte maritime sammenst¢t har det ikke funnet sted stgr- 
re avbrudd i str@mmen av olje gjennom Golfen, heller en 
ékning. Om denne oljestrgmmen skulle bli redusert, er det lite 
sannsynlig at det vil oppsta en mangel pa raolje. Det finnes en 
del spesifikke faktorer som styrker en slik slutning: 
- pa ethvert tidspunkt er en maneds forbruk av Golf-eksport pA 

vei til konsumentene; 
- Saudi-Arabias hovedrgrledning til Rgdehavet frakter na 1 

million fat pr. dag, men har kapasitet til 4 frakte 3 millioner 
fat pr. dag; 

IP -5  
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- det finnes n& en ubrukt kapasitet pa anslagsvis 2-3 millioner 

fat pr. dag utenfor Golfen; og 

- det finnes store private og offentlige lagre tilgjengelig innen 

OECD, samt betydelige lagre til havs og pa land utenfor 

OECD. 
Under slike forhold er det bare for IEA 4 mane til ro og opp- 

fordre alle til 4 la det internasjonale diplomatiske arbeid som er 

i gang, fa fortsette. 
Jeg antar at alle ikke vil vere enige i det jeg har skrevet, men 

jeg h4per at disse ordene har stimulert alle til 4 tenke pa hvilken 

viktig rolle IEA kan spille i arbeidet med 4 koordinere energi- 

politikken innenfor de industrialiserte nasjonene og mellom 

disse nasjonene og resten av verden hvor gjensidig avhengighet 

av energi er et faktum. Norges framtid som en energieksportor 

gir landet en viktig rolle blant [EA-landa. Landets syn i enkelte 

saker far spesiell oppmerksomhet fra de av oss som arbeider 

sammen med deres representanter mot felles mal om forsy- 

ningssikkerhet basert pA en sunn lokal energiindustri. 

(Foredratt pA Sampol-konferansen i Bergen 8. oktober 1987. 

Oversatt av Marit Ytreeide).
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Hans Henrik Ramm: 

Rasjonell egeninteresse — en politikk 
som forstas 

Norge har vert pa mange underlige veier i sin markedspolitikk 
for olje. Fra begynnelsen fgrte vi en intens diskusjon om «pro- 

duksjonstak» — i realiteten om pavens skjegg, fordi vi i den 
tiden aldri kom i nerheten av de tonnasjetallene ulike partier 
gikk inn for. Men vi klarte 4 skape det inntrykk blant noen av 
vare allierte at vi var tilbakeholdne og gjerne ville holde oljen 

for oss selv. Ikke bare lurt i en periode da det sa ut til at OPEC 
hadde Vesten i sin hule hand. Dessuten skapte det store kom- 
plikasjoner i en periode da USA trodde vi var like tilbakehold- 
ne med gassen. 

$a dukket tanken om «olje- og energipolitisk samarbeid» opp. 
I sin tidlige form var dette en vakker eufemisme for troen pa at 
den tilsynelatende fortsatt knappe oljen kunne skaffe oss til- 

leggsgoder fra kj@peren. Ved hjelp av bilaterale avtaler skulle 
vi stille opp med «leveringssikker» olje, og s4 skulle mottaker- 
landet helst betale kontant i form av «teknologisamarbeid». Det 

gikk na ikke sd bra, og snart tok markedet livet av den 
idéen ogsa. 

Etter det holdt politikerne seg unna markedsfgring av olje en 
stund, og lot Statoil stelle med den siden av saken. Det gikk bra 
helt til Statoil plutselig fant seg selv som den store syndebukken 
da selskapet som det fgrste matte gi etter for det sviktende mar- 
kedet og gi apne rabatter. Da hadde OPEC-landene selv lenge 
drevet med mye rart i det skjulte (med samme sluttresultat), 
men Statoil ble verden over ereskjelt som det sviktende ledd i 
kjeden. I mangel av politisk kunnskap om oljemarkedet deltok 
ogsa enkelte kommentatorer innenlands i kritikken, som denne  
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gang var ubegrunnet. Norske ambassadgrer ble nedringt, men 

hadde ikke noe svar. UD hadde ikke noe 4 fortelle norske ute- 

stasjoner. Saken ble et talende eksempel pa at Norge ikke 

lenger kan beprense seg til observerende og kommenterende 

utenrikspolitikk, men at vi tvert imot na ma regne med ofte 4 

ha et sterkt behov for 4 forklare andre land hva vi gjar og hvor- 

for. 

Dette gjelder selvsagt var markedsfgringspolitikk i sin almin- 

nelighet. Som en oljeprodusent av ikke ubetydelig stérrelse ma 

vi regne med at utlandet interesserer seg for hva vi gjgr. Det 

gjelder bade importgrlandene — ofte representert ved USA — 

og andre produsentland, gjerne sammenfattet som OPEC. I pe- 

rioder har utvilsomt USA og andre allierte presset pa for en 

romslig produksjonspolitikk. Men presset fra OPEC om pa en 

eller annen mate A delta i produksjonsbegrensninger har vert 

vedvarende og systematisk. 
Det begynte vel allerede i en forsiktig form pa 70-tallet. I 

Norge oppstod det i mange kretser en filosofi om at Norge som 

bAde industrialisert land og oljeprodusent skulle spille en «bro- 

bygger»-rolle. Innenfor regjeringsapparatet ble det produsert 

metervis med utredninger for 4 forsgke 4 konkretisere hva man 

skulle legge i dette mer politiske gnsket. Det lyktes darlig. Em- 

betsverket mente at det ikke nyttet 4 skjule at Norge hadde 

vesentlige egeninteresser i saken og at vi var best tjent med 4 

opptre erlig pa basis av rasjonelle egeninteresser fremfor 4 vifte 

med luftige talemater om brobygging. 

Fra Willoch-regjeringen tiltradte i 1981 ble det i hovedsak 

politisk tilslutning til dette syn. Samtidig sa vi etterhvert tenden- 

ser til svekkelse av oljeprisene (malt i dollar begynte de 4 falle 

lenge fpr de falt i kroner), og vi mottok hyppigere OPEC- 

bes¢k. Vi matte utforme en skikkelig begrunnelse for at vi 

overlot oljemarkedet til Statoil — noe de ferreste faktisk trod- 

de; da Statoil innfgrte sine rabatter, var observatgrer bade 1 

Vesten og Midt-@sien overbevist om at myndighetene sto bak, 

mens vi i var naivitet ikke engang var informert. Etterpa vedtok 

regjeringen riktignok h@ytidelig at den ville informeres om ser- 

lig dramatiske avgj@relser pA forhand, og at Statoil ikke skulle 

vere prisledende. Men det var langt fra tilstrekkelig.
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I Oljedepartementet under statsrad Hveding satte vi s4 igang 
med 4 utforme en sammenhengende politikk: Norsk sokkel er 
preget av hgye investeringer og lave driftsutgifter, mens for- 
holdet er annerledes i Midt-@sten. Norske felt har ingen reser- 
vekapasitet oppover. Det har man derimot i de fleste 
OPEC-land. Det er derfor naturlig at OPEC-produsenter opp- 
trer som svingprodusenter. Pa den maten kan de optimalisere 
sin produksjon ved 4 ligge hgyt nar prisene er h@ye og lavt nar 
prisene er lave. Det har ogsé en markedsstabiliserende effekt, 
som Norge forstar og verdsetter. 

For Norge var det annerledes. Vi kunne ikke tjene ekstra pA 
svingene oppover, og med dyre installasjoner som matte forren- 
tes, var det vanligvis best for Norge 4 maksimere naverdi ved 4 
selge Igpende til de priser markedet bestemte. En ulik markeds- 
Strategi der OPEC-landene var svingprodusenter og Norge 
pristilpasser, var derfor 4 betrakte som uttrykk for rasjonell 
egeninteresse hos begge. 

Ut fra dette heydet vi at Norges beste bidrag til stabilitet i 
systemet var at var produksjonsprofil var nermest forutbestemt 
av investeringene og derved svert forutsigbar. 

Dette resonnementet ble presentert for ulike besgkende 
OPEC-ministre, og som regel akseptert. OPEC-talsmannen vil- 
le da gjerne understreke at de likevel ikke kunne la vere 4 
argumentere for et annet syn. De sa ogsa gjerne at det nok kun- 
ne oppfattes som en gkonomisk optimalisering for dem A vere 
svingprodusenter, men at det var vanskelig 4 hindre at svingnin- 
gene skapte problemer, fordi mange OPEC-land ikke maktet A 
fordele forbruket jevnt. 

Det var i denne perioden ikke vanskelig 4 fa respekt for at 
Norge definerte sin egeninteresse slik. Men det var heller ikke 
sa store problemer — Saudi-Arabias apning av kranene og det 
store prisfallet kom senere. 

Det var mens Kare Kristiansen var oljeminister. Selv om kon- 
klusjonene ikke ble forandret da han overtok, falt det nok 
naturlig for en KrF-politiker 4 begrunne dem litt annerledes. I 
Kristiansens statsradstid ble det lagt mindre vekt pA 4 begrunne 
var politikk som rasjonell egeninteresse. Man sgkte 4 forklare 
den pa en mer ideell mate, ved at det ble lagt vekt pa var tradi- 

 



70 

sjonelle tese om 4 holde et moderat utvinningstempo, og 4 ga 

forsiktig frem med konsesjonstildeling etc. Dette skjedde imid- 

lertid i en periode da norsk produksjon var stigende og ventet 4 

stige ytterligere. Innenfor OPEC kunne dette derfor lett opp- 

fattes som motsigelsesfylt. 

Med sammenbruddet i OPEC-samarbeidet fulgte en sterk 

lobbyvirksomhet fra Saudi-Arabia og andre OPEC-land for 4 fa 

alle oljeproduserende land inn i et nytt kvotesystem eller lignen- 

de. Det:ble da ved hjelp av utenrikstjenesten, Utenriksdeparte- 

mentet og Oljedepartementet vurdert om det ville vere av 

betydning for oljeprisutviklingen hvordan Norge stilte seg. Man 

kom til at det som foregikk vesentlig var 4 oppfatte som en strid 

innenfor OPEC: Saudi-Arabia hadde sett seg lei pa 4 matte 

bere alt ansvaret for prisene selv og gnsket seg stérre markeds- 

andeler pA de andres bekostning innenfor en ny regulering. Vi, 

oppfattet prisfallet forst og fremst som en straffeekspedisjon 

mot de andre OPEC-land for 4 presse frem en ny og bedre avta- 

le. At man da matte skyte pa ikke-OPEC-land i tillegg, var 

naturlig, og det var ogs4 naturlig at man tok med seg de gevin- 

ster man kunne fa med seg utenfra. Vi mente imidlertid at det 

avgjgrende spgrsmél var hvor lenge de svakere OPEC-landene 

kunne sta mot saudiernes press. 
Det dukket ogs4 opp teorier om at OPEC var ute etter 4 prise 

Nordsjgen ut av markedet. Det visste vi at de ikke kunne opp- 

na. Produserende oljefelt i Nordsjgen blir ikke stengt for prise- 

ne faller under driftskostnadene, og det er langt ned. Man 

kunne pafgre selskapene og statene i Nordsjgen store tap, men 

ikke bli kvitt produksjonen. Meldinger om en intern OPEC- 

rapport med samme konklusjon bestyrket oss i overbevisningen 

om at OPEC var klar over dette, og at dette derfor ikke kunne 

vere noen malsetting i situasjonen. 

Vi var oppmerksomme pa at det var inntatt en hjemmel i pet- 

roleumsloven som antakelig kunne brukes til 4 regulere produk- 

sjonen hvis vi gnsket. Men det var ogsa mulig 4 tolke den 

annerledes. SA Jenge den ikke var brukt slik, ville det vere mu- 

lig for Norge A std mot alle slags press om statlig innblanding 

under henvisning til at systemet i Norge generelt er slik at sel- 

skapene — dvs. i stor grad Statoil — har markedsansvaret, og
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at staten ikke kan eller vil blande seg inn. Hvis vi forst en gang 
gjorde det likevel, ville en viktig forsvarslinje bli brukt opp. Har 
du vist at du kan gjgre noe én gang, er det lettere 4 bli utsatt for 
krav om a gjgre det igjen. Vi gnsket i det lengste 4 unnga 4 krys- 
se denne grensen. 

Det var klart nok at man pa vestlig hold helst sa at Norge sto 
mot OPECs press slik Storbritannia gjorde det. Dette hadde 
imidlertid ikke karakter av noe sterkt press. De vestlige syns- 

punkter hadde derfor ikke szrlig innvirkning pa Willoch-regje- 
ringens standpunkt, som baserte seg pa rasjonell egeninteresse. 

Det har vert hevdet at det utover ettervinteren 1986 fant sted 
en prosess innenfor Willoch-regjeringen som ville ha ledet til til- 
svarende tiltak som senere ble gjennomfgrt uansett regjerings- 
skifte eller ikke. Det er heller tvilsomt. Det var ingen tilslutning 
i embetsverket til at staten skulle gripe inn overfor selskapene. 
Statoil var ogsa sterk motstander av dette. Det er riktig at det 
mens prisene falt som.verst, ble endel uro pa politisk niva. Enk- 
elte medlemmer av Regjeringen mente at man likevel burde 
vurdere en form for tilpasning til OPECs krav. Den siste be- 
handlingen i Regjeringen endte likevel med en noksa klar 
bekreftelse av at man sto pa sin tidligere linje. Man utelukket 
vel ikke noe om fremtiden, men den prosess man snakket om, 
var utvilsomt stanset. 

Utad kunne det se ut som om det meste av diskusjonen gikk 
pa om det hadde noen betydning i det hele tatt hva Norge gjor- 
de, fordi vi tross alt var en liten produsent. Det var et relativt 

enkelt resonnement 4 hevde at vi hadde liten betydning, men 
det var ikke szrlig sterkt. Naturligvis ble det hevdet tilbake at 
vi var like store som andre som regulerte produksjonen, og at 
alle matte tra til, skulle det bli noe. Poenget for Regjeringen var 
imidlertid ikke Norges store eller lave volumer, men snarere at 

den norske politikken likevel ikke ville bety sa meget, fordi det 

var interne OPEC-forhold som ble regnet som avgjgrende. 

OPEC ville neppe finne sammen pa grunn av et norsk kutt, og 
manglende norsk deltakelse ville heller ikke hindre en ny 
OPEC-lgsning hvis det ellers 14 til rette for det. 

Ved regjeringsskiftet kom det som en stor overraskelse at den 
nye Regjeringen allerede i sin tiltredelseserklering — som skri-  
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ves fgr man far kontakt med embetsverket — signaliserte at 
man ville gA inn for en form for produksjonsregulering. Riktig- 
nok hadde spredte Arbeiderparti-talsmenn allerede antydet noe 

i den retning, men man skulle likevel trodd at erfarne politikere 

ikke ville tatt et slikt forhandsstandpunkt i en komplisert ¢ko- 
nomisk og utenrikspolitisk sak uten 4.gi seg selv muligheten for 
en normal administrativ saksbehandling. Innen embetsverket — 
serlig i UD — var det ogsa stor forbauselse over dette. 

Min personlige teori var at Arbeiderpartiets beslutning var 
sterkt utenrikspolitisk motivert. Av ordvekslingen kunne man 
fa inntrykk av at det var oppstatt et seerlig darlig forhold mellom 
Norge og de andre oljeproduserende landene. Noe slikt pro- 

blem hadde man ikke registrert pa innsiden av systemet. 

Uenighet er ikke i seg selv det samme som et darlig forhold. 
Tvert imot forela det rapporter fra utenriksstasjonene som 
meldte om en viss respekt og forstaelse for bade det norske og 
britiske syn innen ihvertfall viktige deler av OPEC, uenighet og 

overflatisk retorikk til tross. Det er vanskelig 4 kritisere den 
daverende opposisjon for at den trodde noe annet, men det vil- 

le likevel vert fornuftig 4 vente med standpunktet til man fikk 
tilgang pa alle vurderinger og alt materiale selv. 

Til 4 begynne med fikk man inntrykk av at den nye politikken 
besto i 4 etablere et tak for norsk produksjon lavere enn daver- 
ende niva. Det var jo det OPEC forlangte. For Norge ville det 
vert hapldst, med nye feltutbygginger pa gang. Man kunne vel 
ikke mene at man skulle bygge ferdig f.cks. Gullfaks for sa 4 
legge hele greia i mgllposen? Etterhvert ble den nye politikken 
presisert. Man ville ikke etablere noe tak. Man ville ikke en- 

gang hindre videre produksjonsvekst. Men man ville at den 
skulle skje i en noe lavere bane. Den midlertidige ordning med 
statlig innkjop til beredskapslagring ble oppfattet som «flink», 
og ikke minst var Forsvaret begeistret. Den forpliktet imidlertid 
til videre innsats, og dermed kom den foreliggende vedtatte 
produksjonsregulering. 

Det er ikke i ettertid lett 4 si hvor stor betydning den hadde. 
De fleste er vel enige om at den gkonomisk for selve markedet 

ikke kan ha hatt noen serlig betydning. Spgrsmalet er hvilken 
psykologisk effekt det hadde at man bekjentgjorde at Norge vil-
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le fglge opp dersom OPEC kom frem til en Igsning, og at vi sa 
gjorde det. En viss slik betydning kan tiltaket ha hatt, men det 
er umulig 4 male den. Det er vel helst sannsynlig at begiven- 
hetene ellers ikke ville vert szrlig annerledes selv uten denne 
policyendring fra norsk side. 

For oljeselskapene inneberer produksjonsregulering en ny 
usikkerhet. Den har derfor en kostnad utover selve inntektsta- 
pet. I det lange lap vil de samlede belastninger vi kan legge pa 
oljevirksomheten i form av skatter, statsdeltakelse, industri- og 

forskningssamarbeid og ulike former for regulering vere kon- 
stant. Men kostnaden er neppe svert stor, sa lenge tiltakene er 
moderate. Dessuten vil selskapene trolig etter hvert venne seg 

til en regulering av den typen vi na har. Det skal ikke pastas at 
selskapene i utgangspunktet leverer inn direkte gale oppgaver, 
men det er selvsagt lett 4 la uklarhetene vippe oppover nar man 
skal levere inn en produksjonsprognose man vet blir nedjustert. 

Hvis derimot hensynet til OPEC bringes inn f.eks. i en disku- 

sjon om kgordning, vil det kunne oppsta betydelig risiko for 
langvarige utsettelser av feltutbygging — og da vil kostnaden bli 
stor. 

Ser vi forelgpig bort fra denne muligheten, vil nok kostnaden 
for Norge ved produksjonsregulering i hovedsak vere naverdi- 
tapet ved utsatte skatteinntekter. PA den annen side far man 
tilbake bedre priser, hvis man tror de norske tiltakene har 

ihvertfall en viss psykologisk betydning. 
Hva er sa nettoeffekten? 
Det eneste som er sikkert om oljeprisutviklingen fremover er 

at den er usikker. Sannsynligvis blir det flere store sykliske va- 

riasjoner. Om man tror norske tiltak i en gitt situasjon kan bidra 
psykologisk til 4 fa hevet prisene, vil dette neppe ha noen virk- 
ning pa prisnivaet i det lange lgp. Bestar reguleringene uendret, 
vil enhver psykologisk effekt forsvinne. Neste bglgedal kommer 

bare tidligere enn ellers — like marginalt tidligere som stignin- 
gen kom marginalt f¢r pa grunn av norske tiltak. Og opphever 
vi reguleringene, far vi like stor negativ psykologisk virkning 
som den fgr var positiv. 

Produksjonsregulering av norsk type vil derfor sannsynligvis 
bare marginalt pavirke tidspunktet for syklene, neppe gjennom-  
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snittsverdien av den produserte norske olje ar for ar, og neppe 

heller amplityden pa prisutslagene. Det hadde vert annerledes 

hvis vi kunne bestemme nar produksjonen skulle tas tilbake. 
Det kan vi ikke; den kommer ubgnnhgrlig til slutt i hvert felts 

levetid. I praksis star vi bare tilbake med naverditapet og min- 
dre kostnader pa grunn av gkt usikkerhet. Det ser derfor ut til 
at produksjonsreguleringen i det lange lgp ikke har noen god 
¢ékonomisk begrunnelse. . 

Tvert imot er det et annet forhold som taler mot i den gkono- 
miske diskusjonen. Vi har allerede fra fgr innrettet oss slik at 

vare indre systemer forsterker de nasjonale virkninger av prisva- 

riasjonene. Det har sammenheng med skattesystemet (hye 

marginalskatter gj@r at staten taper mest og fgrst nar prisene 
faller) og statsdeltakelsessystemet (staten blir sittende igjen med 
investeringene i alle fall). Dessuten ser vi at presset for oljeskat- 

telette stiger med lave priser. Alt dette gker amplityden for 
svingningene i vare nasjonale inntekter. Skal vi dessuten kutte 
produksjonen hver gang prisene er lave, blir amplityden enda 

stgrre. Inntil vi far ordnet oss med et bufferfond, er det nettopp 

variasjonene i inntekter som er den stgrste trusselen mot norsk 

gkonomi. Disse variasjonene blir forsterket, ikke redusert, av 

produksjonsregulering. 

Hva s4 med utenrikspolitikken? Norge har gjennom tiltakene 
utvilsomt forbedret sitt forhold til OPEC-landene — selvy om 
dette fra fgr ikke var s4 galt som mange tror — uten 4 fa sa sto- 
re belastninger i forholdet til de vestlige land. Dette kan sies 4 

innebere en gevinst. Den er likevel av kortsiktig karakter. Uten 

endringer vil virkningen fort koke bort, eller forverres igjen, 

fordi det vil komme krav om mer radikale tiltak som vi ma si 
nei til. Det kan dessuten bli vanskelig 4 komme ut av regulerin- 
gene uten 4 tape mer utenrikspolitisk enn vi tidligere vant. I det 
lange lgp ville trolig forholdet til OPEC vert like godt tjent med 
en offensiv diplomatisk innsats der vi understreket at vi respek- 
terer og verdsetter OPECs innsats, og at den er rasjonell for 

dem, men at en annen politikk fortoner seg mer i pakt med var 
egen rasjonelle egeninteresse. 

Situasjonen i ¢yeblikket er i og for seg uten stor dramatikk. 

Jeg tror produksjonsreguleringene var ungdvendige, men bare
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marginalt skadelige. Hovedproblemet bestar i at vi krysset en 

grense; ga avkall pa en forsvarslinje. Det ker risikoen for nytt 

press. Kommer det mer radikale produksjonsreguleringer siden, 

’ eller enda verre: kgsystemer som ogsa skal bygge pa hensynet 

til OPEC, blir det verre. Da vil alle slags kostnader ved regule- 

ringer stige betydelig. 
En omfattende utsettelse av oljeproduksjon fra norsk sokkel 

vil dessuten bringe inn en annen type risiko: risiko for at olje til 

slutt mA produseres under varig meget svake priser. For den 

sykliske prisutviklingen rundt et svakt stigende snitt vil ikke 

fortsette gjennom hele neste arhundre. Kanskje allerede om ett 

eller to tiar vil vi kunne se muligheten for helt nye drivstoff, 

som kan redusere olje til et vanlig produkt som intet kartell kan 

kontrollere. I sA fall vil den samlede verdiskapning fra sokkelen 

i den store sammenheng virkelig kunne bli svekket. 

Derfor tror jeg det beste for Norge fortsatt er 4 ha en mar- 

kedspolitikk for olje som baserer seg pa en rasjonell egeninte- 

resse: maksimering av naverdi av oljeforekomstene. (Det er 

visse forutsetninger for dette, bl. a. etablering av fondsordning, 

men det er en annen historie.) En slik politikk vil i det lange lop 

forstas av alle parter og representere det sikreste vern mot 

krysspress fra ulike utenlandske hold. Den naverende ordning 

burde derfor stillest mulig kokes bort, og prinsippet om at mar- 

kedsfgring i hovedsak er et selskapsansvar reetableres. 

Men om dette er det ulike meninger. Mange tror cller mener 

at reguleringene har stor ¢konomisk og politisk betydning. Det 

er gjort lite konkret analyse og faglig-dkonomisk etterpreving. 

Utgangspunktet for tiltakene var en rent politisk synse-vur- 

dering. For vi gjgr noe mer i samme gate, ma det derfor vere 

en utvilsom forutsetning at alle — ogsa de langsiktige — konse- 

kvensene blir skikkelig faglig vurdert. Det er verdifullt at NUPI 

har gatt igang med dette.  
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Nils Morten Udgaard: 

Norge mellom IEA og OPEC: Oljepriser 
og utenrikspolitikk 

Etter at Saudi-Arabia i 1985 endret sin prisstrategi og oljeprisen 
mot slutten av aret begynte 4 falle for alvor, har Norge som ol- 
jenasjon befunnet seg i en ny situasjon: Regjeringen har for 

fgrste gang mattet ta standpunkt til en norsk oljeprispolitikk i 
et fallende marked. Det skjedde pa et tidspunkt da norsk pro- 
duksjon var kommet opp i ca. 2 prosent av den ikke-kommunis- 
tiske verdens oljeproduksjon - nok til 4 kunne pavirke de 
psykologiske elementer, men ikke nok til 4 kunne pavirke de 
fysiske st@rrelser i det internasjonale oljeprisspgrsm4let. Etter 
en forsiktig sikksakk har det i lgpet av 1987 utkrystallisert seg 
en norsk linje som ligger ner et skjazringspunkt for oljepolitiske, 
dkonomiske, utenrikspolitiske og indrepolitiske hensyn: En re- 

duksjon av norsk oljeproduksjon pa 7,5 prosent i forhold til den 

planlagte vekst i produksjonen, betinget av at OPECs enighet 
om kvoteavtaler holder. Avgjgrelsen er parallell til, men for- 
melt uavhengig av OPECs vedtak. Den norske linjen er hittil 
ikke blitt virkelig satt pa prove, fordi oljeprisen siden siste del 
av 1986 har vist stor stabilitet. Den vanskeligste test vil komme 
dersom «tynn» etterspgrsel skulle skape nytt press mot OPEC 
og kvotedisiplinen skulle ga sterkt - men ikke helt - i opplgs- 
ning. Hvor stor vil Norges reelle oljepolitiske handlefrihet vere 

i en slik situasjon? Her vil bare fremtiden kunne gi et svar, som 
nok langt pa vei vil avhenge av innsikt og handlekraft hos de 
politikere som da ma fatte avgjgrelsen. 

Det norske vedtaket vinteren 1987 om en 7,5 prosents reduk- 

sjon bygger i virkeligheten pa flere stilltiende forutsetninger av 
politisk natur.  
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Norge vil forsvare nasjonale kommersielle interesser i olje- 
markedet pa en mate som vinner de facto forstaelse i de 
vestlige industriland. En slik forstaelse vokste frem i lgpet av 
1986/87. Det finnes en sektor der produsentlands prisambisjo- 
ner og forbrukerlands behov for energi og for leveringssikker- 
het over tid er overlappende. Norske avgjgrelser sikter mot 
denne sektor. 
Oljeproduksjonen og dermed prisene har i et historisk per- 

spektiv vert sterkt pavirket av politiske beslutninger, og blir 

det fremdeles. Den avgjgrende aktgr pd produksjonssiden, 
med reell operativ evne, er OPEC - og innen denne organisa- 

sjon i f@rste rekke Saudi-Arabia, med st¢tte fra Kuwait og 

andre Golf-stater. Norske oljepolitiske avgjgrelser ma ha 
adresse til disse beslutningstagere. 

En uavhengig, men parallell opptreden i forhold til OPEC er 
riktig sa lenge organisasjonen ikke s¢ker politisk eller dkono- 
misk konfrontasjon med de vestlige land. En slik konfronta- 

sjon s@kes ikke i dag; OPEC opptrer defensivt. En slik 

konfrontasjon ville vere til stede hvis OPEC skulle ta i bruk 
«oljevapenet» for a fremme rent utenrikspolitiske mal, eller 

hvis OPEC skulle forséke 4 tvinge igjennom en urimelig rask 
og urimelig kraftig gkning av oljeprisene. 

Norges troverdighet som en forutsigbar ékonomisk og politisk 

samarbeidspartner i den vestlige verden (der den helt domine- 
rende andel av norske utenrikske kommersielle og politiske 
transaksjoner finner sted) har en dobbel verdi. For det trste 

har den en handfast gkonomisk verdi, fordi den gjgr Norge til 

en mer attraktiv partner som energileverandgr enn land uten 

en slik troverdighet - ofte land utenfor Vest-Europa. Det be- 
tyr ikke at Norge kan vente en hgyere «politisk» pris for sin 
energi, men vil pAavirke volumer og markedsandeler. For det 
annet har norsk troverdighet i den vestlige verden en overord- 
net politisk verdi - som felge av betydningen for Norge av 
Vestens gkonomiske og sikkerhetspolitiske samarbeid. Denne 

verdi vil, hvis spgrsmalet noengang skulle bli satt pa spissen, 
ogsa vere overordnet de oljepolitiske hensyn - pa tross av den 
tyngde som oljegkonomien allerede har fatt i Norge.



79 

Nar Norge i 1986/87 nadde frem til en avklaring om oljepris- 
tiltak parallelt med OPEC, skyldtes det ikke minst at disse still- 
tiende forutsetninger kunne oppfylles. Men det betyr igjen at 
det er en forholdsvis smal margin for en slik norsk opptreden. 
Og enkelte forhold peker i retning av at de vestlige lands hold- 

ninger gradvis vil fa en viktigere og OPECs etterhvert en noe 
mindre viktig rolle for norsk energipolitikk. Fire tendenser som 

peker i denne retning, bgr holdes for gyet: 

1. Handelsmgnstret for olje, det tiltagende marked for «futu- 
res» i energisektoren, de teknologiske fremskritt pa produk- 
sjonssiden med et stort antall marginale produsenter, 
utviklingen innen energiteknologien med bedre utnyttelse og 
et bredere spektrum av energialternativer, utbyggingen av 
den globale energidistribusjon - alt dette bidrar til at oljen i 
stérre grad enn fer blir en «vanlig» ravare, en commodity. 
Dette kan bidra til en langsiktig, markedsbasert stabilisering 
av oljeprisene og det vil innsnevre marginene for det som 
kan oppnas gjennom en politisk inngripen i oljeprisspgrsma- 
let. Sely om OPEC igjen gker sin andel av verdens oljepro- 
duksjon, vil organisasjonens muligheter for politisk pavirk- 
ning av prisene begrenses over tid. 

2. Eksport av naturgass blir etterhvert viktigere for Norge enn 
eksport av olje. Gassmarkedet adskiller seg sterkt fra olje- 

markedet og er preget av meget langsiktige avtaler og av 
kostbare og lite fleksible rgrledningssystemer for transport. 
Alt dette bidrar til at de politiske sider ved energieksporten 
far storre tyngde: Norges generelle politiske forhold til kj@- 
perne blir viktigere - og kj@perne finnes nesten utelukkende 
blant de vestlige industriland. Omkostningene for Norge ved 
en mulig konfrontasjon mellom disse land og OPEC vil bli 
stgrre enn tidligere, dersom norsk oljepolitikk av omverde- 
nen blir oppfattet som en stgtte til OPEC. Dette hensyn ma 
veies mot det bidrag til en hgyere gasspris som OPEC kan 
yte ved a holde oljeprisene oppe. Det viktigste for Norge vil 
vere 4 kunne pavirke den energipolitikk som utformes pa 
vart avgjgrende marked, som forblir Vest-Europa: Hvilken  
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rolle skal de enkelte energiformer fa - f. eks. gass versus kull 
- og hvem blir leverand¢r? 

3. Ogsa pa oljemarkedet er det i gang en strukturendring pa 
«nedstrgmssiden». Andre oljeland gar aktivt inn pa marke- 
dene i Vest-Europa. Norske oljefirmaer har innledet tilsva- 
rende fremstgt, og det er klart at ogsa for oljen vil 
Vest-Europa vere et helt dominerende marked for Norge. 
Nar kamp om eksportmarkedene blir viktigere, mens pro- 
duksjonssiden kommer mer i bakgrunnen, vil ogsé de gene- 

relle politiske forbindelser med importlandene fa st¢rre 

betydning for Norge. Statoil-sjefen Arve Johnsen har sagt 
det slik: «En ytterligere nerhet til det vesteuropeiske star- 
marked ville vere en klar fordel for oss, og dette forsterker 
seg over tid».? 

4. Virksomheten pa norsk sokkel flytter seg gradvis nordover 
og nermer scg dc omrader av Barentshavet der grensetrek- 
ningen mellom norsk og sovjetisk sokkel er omstridt. Ogsa 
jurisdiksjonsspgrsmal som gjelder sokkelen i farvannene om- 
kring Svalbard, er omstridte. For 4 bidra til lgsninger pa 
Barentshay-sokkelen - som av petroleumsgeologene betrak- 
tes som potensielt meget lovende - vil norsk utenriks- og 
oljepolitikk matte ga hand i hand. Sikkerhetspolitisk er om- 
radet svert fglsomt. For Norge vil forholdet til vare vestlige 
allierte telle spesielt tungt nar Barentshavet skal utvikles og 
vil komme inn som en faktor av ¢kende betydning nar for- 
holdet til OPEC skal vurderes i fremtiden - og vil ytterligere 

éke omkostningene for Norge ved en mulig konfrontasjon 
mellom de vestlige land og OPEC. 

Disse fire tendenser understreker at parallelliteten i Norges 
og OPECs opptreden i 1986/87 er situasjonsbestemt og ikke 
ngdvendigvis vil bli forsterket i 4rene som kommer. For OPEC 
er det dessuten av en viss ekstra psykologisk betydning at Norge 

gar inn i et uformelt samspill med OPEC og pa samme tid er 
knyttet til de vestlige samarbeidsorganisasjonene IEA og 
OECD. Denne verdi ville bli svekket hvis norsk oljepolitikk 
skulle gjgre avstanden mellom Norge og disse organisasjonene 
for stor.
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Norges reaksjon pa oljeprisfallet 

Sammenbruddet i den hgye oljeprisen ved utgangen av 1985 ut- 

Igste en rekke radslagninger pa norsk side, der ogsé spgrsmalet 
om mulige tiltak for 4 bidra til 4 stabilisere oljeprisene spilte en 
sentral rolle. Den norske olje- og energiminister hadde vinteren 
1986 samtaler med kolleger fra OPEC-land og fra oljeproduse- 
rende land som star utenfor OPEC. Han ble av flere land satt 
under offentlig press for 4 fremkomme med norske tilsagn om 
statte til mulige OPEC-tiltak for 4 holde oljeprisen oppe - forst 
og fremst en begrensning av oljeproduksjonen. Det var imid- 
lertid klart for norske myndigheter at prissammenbruddet var 
villet: Saudi-Arabia gnsket bade 4 oppna en stgrre andel av ol- 
jesalget for seg selv ved a tvinge andre OPEC-land til 4 godta 
lavere kvoter, og 4 snu nedgangen i OPECs samlede markeds- 
andel ved et generelt lavere prisleie. Det var klart at tidlige 
norske tiltak ville ga pa tvers av Saudi-Arabias politikk - de ville 
ikke ha noen mening, fordi de ikke ville bidra til 4 na det mal 
som ble satt opp: en hgyere og stabil oljepris. Norge ville meget 
lett kunne bli trukket inn i en intern dragkamp i OPEC pa en 
mate som ville gjgre en stabilisering av oljeprisen enda vanskeli- 
gere. Kravet om norske tiltak ble tilbakevist, samtidig som 
betydningen av en dialog med andre oljeproduserende land ble 
understreket og offentlig kritikk av OPEC unngatt. Gradvis ble 
det gjort klart at Norge «ikke ville motvirke» de tiltak som 
OPEC eventuelt ville bli enig om. Dette var en faktor blant fle- 
re andre da regjeringen vinteren 1986 drgftet et forslag om 4 
forsere utbyggingen av Gullfaks-feltet og til slutt bestemte seg 
for ikke 4 godkjenne en slik forsering.? 

Den tyngste del av norsk oljediplomati var i denne fasen ret- 
tet mot Norges tradisjonelle samarbeidspartnere innen politikk 
og ¢konomi, i IEA og OECD. Ogsa pa NATO-hold ble olje- 
prisspgrsmal av og til bragt p4 bane i uformelle samtaler, av 
naturlige grunner: Det er stort sett de samme land som samar- 
beider om sentrale internasjonale spgrsmAl i alle disse organisa- 
sjonene - og det drastiske fall i oljeprisen var dengang et slikt 
sentralt spgrsmal. Norges linje var 4 advare mot fristelsen til 

kun 4 se de kortsiktige fordeler ved en lav pris. Vestens inter- 
esse pa lengre sikt av en oljepris som sikrer en fortsatt lete- og 
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utbyggingsvirksomhet, trygger leveransene og viderefgrer deler 
av energisparingsprogrammene, ble understreket. Det samme 

gjaldt de generelle ¢konomiske fordeler ved en grad av langsik- 
tig prisstabilitet som bidrar til forutsigbarhet og vekst, og som 
fremfor alt avverger dype fall med etterfglgende raske og krafti- 
ge gkninger i oljeprisen. Generelt gnsket forbrukerlandene 
lavere priser og var skeptiske overfor inngrep i markedet - men 
med varierende styrke og argumentasjon. Tesen om at politiske 

avgj@relser alltid har spilt en rolle for oljemarkedet ble ikke av- 

vist. 

Det er USAs regjering som kraftigst har advart mot ethvert 
politisk inngrep i markedet, ogs4 overfor Norge. Det er skjedd 

med stor ideologisk iver og pa tvers av den regulering som tradi- 
sjonelt har vert en del av amerikansk energipolitikk - og pa 
tvers av stemningen i landets egen oljeindustri og hos banker 
som fryktet en gjeldskrise utlgst av Mexico, hvis oljeprisen skul- 
le bryte helt sammen. PA samme tid var det klart at man ogsa 

pa ledende hold i USA hadde forstdelse for verdien av 4 unnga 
et fritt fall for oljeprisen - og de kraftige fluktuasjonene som 
dette kunne medfgre pa mellomlang sikt. I februar 1986 gikk Nor- 
ge ut med en offentlig advarsel mot forslag om en oljeimportav- 
gift i USA - den ville beskytte amerikanske produsenter og 
presse prisene pa verdensmarkedet ytterligere 2-3 dollar ned- 
over.* Ogsa i IEAs sekretariat og i stgrstedelen av Vest-Europa 
dominerte gnsket om 4 overlate oljeprisen til markedet og se 
utviklingen an. Det var liten stemning for 4 se pa ny pa det 
«gulv» - den sAkalte «minimum safeguard price» - som IEA 
drgftet i 1975/76 uten 4 na frem til enighet. Men det er interes- 
sant at diskusjonen dengang dreiet seg om et «gulv» pa 7 dollar 
pr. fat - det skulle sikre dem som ville satse pa nye oljefelter 

eller alternativ energi. I kj@pekraft tilsvarer dette 18-20 dollar i 
dag: Noksa ngyaktig den oljepris som OPEC har siktet imot og 

stort sett oppnadd det siste dret. 
1 Vest-Europa som i USA vokste forstaelsen i lgpet av vinte- 

ren 1986 for at heller ikke vestlig gkonomi ville vere tjent med 
et ukontrollert oljeprisfall og for at en rimelig stabilitet og forsy- 
ningssikkerhet er gnskelig. Ved tidspunktet for regjeringsskiftet 
i Oslo i april/mai 1986 var det klart for norske myndigheter at
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mulige norske oljepolitiske tiltak som kunne bidra til en stabili- 
sering av oljeprisene ikke ville medfgre utenrikspolitiske belast- 
ninger. Betenkelighetene var langt pa vei bygget ned. En 
vurdering av de rent gkonomiske egeninteresser over tid - et 
sprak som blir forstatt i alle hovedsteder - kunne vere utslags- 
givende for Norge: Forsiktigheten i oljeprisspgrsm4élet mot 
slutten av den borgerlige regjerings periode hadde gkonomiske 
og ikke utenrikspolitiske arsaker. Norge matte unnga tiltak som 
kostet mer enn de gav. 

I tillegg til press fra deler av OPEC, hensynet til forholdet til 
industrilandene og de norske gkonomiske avveininger eksisterte 
det vinteren 1986 et visst innenrikspolitisk press for 4 «gjgre 
noe» med oljeprisen. Usikkerheten om hvor prisen ville havne 
var stor og troen pa Norges betydning i oljeprissammenheng 
vokste i takt med Norges rolle i oljeministrenes bes¢ksdiploma- 

ti. len fase der staten ma foreta en fglbar gkonomisk innstram- 
ning som fglge av fallende oljepriser, vokser kravet om 4 sette 
i verk tiltak som kanskje kan bidra til 4 holde oljeprisen oppe - 
for pa den maten 4 unnga eller dempe en innstramning. Opposi- 
sjonen antydet at regjeringens linje overfor OPEC var for steil, 
men avstod fra 4 g4 ut med kraftig kritikk. Gjennom Stortingets 
organer og ved uformelle mgter ble det holdt kontakt, og oppo- 
sisjonen ble informert om regjeringens vurdering av situasjonen 
og om dens avveininger i oljeprisspgrsmalet. 

Norges holdning etter regjeringsskiftet 

Den 9. mai 1986 fant regjeringsskiftet sted og i sin regjeringser- 
klering fire dager senere kunngjorde statsminister Gro Harlem 
Brundtland: «Dersom OPEC-landene blir enige om tiltak som 

kan stabilisere oljeprisene pa et rimelig niva, vil Regjeringen 

bidra til en slik prisstabilisering, som igjen kan sikre tilf@rsler 
av olje og gass i fremtiden.»* Dette var en meget bastant erkle- 
ring, som ble avgitt uten en grundig gjennomgang av den forrige 
regjerings arbeid med oljeprisspgrsmalet, og uten forutgaende 
radslagninger med den nye opposisjon. I virkeligheten varslet 
erkleringen ikke bare en ny norsk politikk i oljeprisspgrsmalet,  
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men gikk ogsa langt i 4 innsnevre norsk handlefrihet: Norge 
bandt seg bade til 4 «bidra» og til 4 bidra til en «slik» prisstabili- 
sering - noe av handlefriheten ble overfgrt til OPEC. Det varte 
ikke lenge fgr den nye olje- og energiminister, Arne Mien, dem- 

pet og omfortolket erkleringen: I en artikkel i Aftenposten den 
5. juli skrev han at Regjeringen «i sin tiltredelseserklering vars- 

let at ogsa Norge kan vere beredt til 4 bidra.» Na var «vil» blitt 
til «kan» - en viktig endring - og @ien tilfgyet at norske tiltak 
«i tilfelle bare kan innebere en viss dempning av den sterkere 

produksjonsveksten vi venter i 4rene fremover». Etter dette har 
regjeringen lagt vekt pa 4 understreke at Norge skal bevare full 
handlefrihet, ved ikke 4 krysse grensen til et formelt samarbeid 
med OPEC og ved 4 ga inn for rent norske tiltak som «parallel- 
le» handlinger som skal tilskynde andre til 4 dempe sin produk- 
sjon. Pa norsk hold mener man 4 ha pavirket land som Nigeria 
og Algerie nar det gjelder viljen til 4 na frem til enighet om pro- 
duksjonskvoter innen OPEC. Men spgrsmalet om den reelle 
virkning av norske utsagn og tiltak vil aldri virkelig kunne be- 
svares - dertil er oljemarkedet for kamplisert og psykologien 
hos de fa som avgjgr mest i OPEC, for lite synlig. 

Vi kan i dag ogsa se klare innslag av kontinuitet i norsk poli- 
tikk pa tvers av regjeringsskiftet, sely om den nye opposisjon 
mener at norsk handlefrihet burde ha vert handtert med noe 
st¢rre varsomhet: Hvor bundet vil Norge vere i praksis hvis 

OPEC-samarbeidet bryter delvis, men ikke helt sammen? 
Pa forsommeren i 1986, da oljeprisen tidvis var godt under 10 

dollar pr. fat, og fremover mot hgsten pagikk det en debatt om 

hvordan regjeringens oljeprispolitikk skulle fortolkes og applise- 
res. Den stgrste forskjell for Norge mellom vinteren 1986 og 
hgsten 1986 var at OPEC pa hgstparten klarte 4 presse frem 
enighet bade om lavere kvoter og om en «fast» pris pa 18 dollar 
pr. fat. Norge har ikke sluttet opp om den siste del av vedtaket, 
men har fulgt opp kvotedelen: Fgrst ved en dempet eksport via 
en lageroppbygging - som alle hjemme og ute applauderte - 1 

november/desember i fjor, og s4 ved vedtaket i januar 1987 om 
a skjezre ned norsk oljeproduksjon med 7,5 prosent i forhold til 
den planlagte vekst. Forutsetningen for en norsk reduksjon er 
at OPEC bevarer en reell enighet om kvoter som bidrar til en
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stabil oljepris. Hvis prisen s¢kes presset tydelig oppover fra da- 
gens niva, vil Norge ikke fgle seg forpliktet til 4 opprettholde 
sine produksjonsrestriksjoner, uttalte statsrAd @ien i juni 1987. 
Den betydning regjeringen tillegger norsk handlefrihet er blitt 
understreket stadig tydeligere: Mien har fremholdt at stetten til 
OPECs politikk «er situasjonsbetinget», han har sagt at vi har 
«heller ikke bundet oss til I@fter eller avtaler» og at de norske 
begrensningene «tar utgangspunkt i var til enhver tid tilgjengeli- 
ge produksjonskapasitet». OPEC er gjort kjent med at norsk 
oljeproduksjon vil stige i 4rene fremover.° 

For utenforstaende kan det vere vanskelig 4 vurdere hvor re- 
ell nedskjxringen pa 7,5 prosent er, pa samme mate som det er 
uklart hvilke realiteter som endrer seg nar andre oljeproduse- 
rende land utenfor OPEC - som f. eks. Sovjetunionen og Kina 
- varsler henholdsvis 7 prosents eksportnedgang og ingen eks- 
portékning for 1987. Det Norge har gjort gjennom sin OPEC- 
politikk, er bl.a. 4 skaffe seg politisk beskyttelse for fremtidige 
@kninger i norsk oljeproduksjon. Det understrekes av at Norge 
hgsten 1986 - omtrent p4 samme tid som eksport- og produk- 
sjonsbegrensningene ble lansert - lempet pa skattereglene pa 
norsk sokkel, noe som vil virke i motsatt retning og gjdre en 
kraftigere @kning av produksjonen mulig i fremtiden. 

Norge har i sin holdning til OPEC adskilt seg klart fra sin sok- 
kelnabo i Nordsjgen, Storbritannia. Britene har holdt minst like 
god kontakt med OPEC-landene som Norge, men har sagt kon- 
sekvent nei til produksjonsreduksjoner. Storbritannia sitter med 
det erfarne imperiums diplomatiske is i magen og gjgr ingenting 
som kan ses eller hgres - men innkasserer en arlig «gevinst» pa 
ca. 300 mill. kroner, fordi Norge trapper ned og i praksis overla- 
ter en noe ee andel av det betydelige felles oljefelt Statfjord 
til britene.° ulikheter i politisk lynne og historisk ballast bidrar 
til forskjellig opptreden pa norsk og britisk side. Men i tillegg 
er det reelle forskjeller i de to lands situasjon: Storbritannia har 
en fallende produksjon der Norge har en stigende; norsk gkono- 
mi taper entydig pa lavere oljepris mens britenes nzringsliv som 
helhet hverken vinner eller taper. 

Vinteren 1987 tok statsminister Harlem Brundtland til orde 
for et «globalt energipolitisk samspill» som skal besta av «bilate-  
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rale kontakter» med IEA-land, produsentland i og utenfor 

OPEC, med u-land og med andre.’ Hensikten er 4 peke pa fel- 

lesinteressene, bl.a. i en sikker energiforsyning, sparing, alter- 

native energikilder - og ligner mye pa den oljepolitiske 

argumentasjon som Norge fremfgrte fr regjeringsskiftet, spesi- 

elt innen OECD og IEA (se ovenfor). 

Det Norge her i virkeligheten gjgr, er 4 appellere til andre 

land, som stort sett er kj@pere av energi, om ikke 4 overse de 

langsiktige og reelle ulemper som en for lav oljepris kan med- 

fre. Det kan vere politisk nyttig at oppmerksomheten i de 

internasjonale miljéer ogsa rettes mot disse ulempene, men ap- 

pellen er hittil ikke fulgt opp med handfaste tiltak fra norsk 

side. Det er ogs& vanskelig 4 se hvilke tiltak som skulle kunne 

samle bred oppslutning, spesielt nar appellen ikke alene rettes 

mot samarbeidende industriland som i OECD, men far en «glo- 

bal» adressat. 
Den naturlige interessemotsetning mellom kj@per og selger 

bestér og kan ikke «oppheves». Det er kun innenfor det for- 

holdsvis snevre felt der kj@pers og selgers interesser delvis 

overlapper hverandre — leveransesikkerhet (gjennom priser 

som sikrer leting og sparing som forlenger reservenes levetid), 

en viss forutsigbarhet for prisene og preferanse for milj@venn- 

lige energiformer — at er «samspill» er mulig. Men at et 

samspill er mulig, betyr ikke at det er realistisk; idag mangler 

et internasjonalt beslutningsapparat for den type bindende ved- 

tak som her ville vere nédvendig. Det mest realistiske er at en 

dominerende aktgr, in casu OPEC — anfgrt av Saudi-Arabia 

og noen av Gulf-statene — knesetter en politikk der denne ak- 

tgr pd egenhdnd avveier egne og andres interesser mot hverand- 

re, Det er en slik politikk som har preget OPEC det siste Aret. 

For Norge er energi na blitt en daglig del av utenrikspolitik- 

ken og gir handfast innhold til forbindelser — f.eks. til Frankri- 

ke — som tidligere var mer preget av hoflig etikette. Viktigere 

enn det «globare» er det faktum at energien i I#pet av mindre 

enn to tidr har knyttet Norge enda tettere — ogsa fysisk — til 

det nordvestre Europa. Energiressursene har skapt et ytterlige- 

re sterkt band mellom Norge og USA, som dominerer pa norsk 

sokkel i kraft av sine selskapers ekspertise og antall, mens det



87 

er EF-landene som har rykket frem som enda viktigere handels- 
partnere for Norge: De store gasskontraktene knytter langsikte 
band til land som Storbritannia, Vest-Tyskland, Frankrike, Ne- 

derland og Belgia — og kanskje flere etterhvert. EF blir et 
stadig tyngre marked for salg av norsk energi. 

For Norge er de nye energiressursene ikke et «kort» som lan- 
det kan spille pa i den daglige utenrikspolitikk. Olje og gass 
krever sa langsiktige avgjgrelser at det for Norge er tale om 4 

la energien vere med pa 4 fastsla hvor landets interesser virkelig 
ligger. Det er snarere blitt slik at norsk diplomati og Norges 
utenrikspolitiske posisjon settes inn - som f. eks. i forhandlinge- 
ne om Troll-gassen - for 4 sikre en stgrst mulig gkonomisk 
gevinst av energien, enn at olje og gass brukes for 4 na uten- 
rikspolitiske mal. Energien har fysisk og ¢konomisk substans og 
gje@r det nédvendig for Norge, i stgrre grad enn det hittil har 
vert vanlig, 4 forfdlge nasjonale interesser - og ikke alene nors- 
ke idealer - i sin utenrikspolitikk. 

Noter 
1. Aftenposten, 25. april 1987. Se forevrig artikkelserien «Norge, OPEC og 

utenrikspolitikken» av Nils Morten Udgaard i Aftenposten 15,, 23. og 25. 
april 1987. 

. Aftenposten, 15. januar 1986, Flemming Dahl: «Usikkert om forsering av 
Gullfaks C». 

. Pressemelding fra Statsministerens Kontor, 25. februar 1986. 

. Regjeringens erklering, avgitt i Stortinget 13. mai, 1966. 

. Aftenposten, 12. mars 1987; Arne @ien: «OPEC og oljeprisutviklingen: 
Prissjokk i 1990-drene?». 

. Aftenposten, 15. april 1987; Nils Morten Udgaard: «Oljen presser frem en 
ny politikk. Norsk balanse pa slakk line». 

7, Statsminister Gro Harlem Brundtland: «Sosialdemokratiets internasjonale 
utfordringer: Milj@ og utvikling — var felles framtid»; tale pa Arbeiderpar- 
tiets landsmgte 28.3.1987, side 10. 
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@ystein Noreng: 

Norge og OPEC: Rivalisering eller felles 
innsats? 
Oljestrategi for en stadig mindre marginal 
eksporter 

Norge fra marginal til mer sentral eksportgr 

Ifglge den konvensjonelle visdom er Norge en marginal ekspor- 
tgr av olje, ved hgye utvinningskostnader og begrenset volum, 
som ikke har betydning for balansen i markedet. Dette bildet 
av Norge som marginal oljeeksportgr har hatt gyldighet histo- 

risk, men i dag er det grunn til 4 stille spgrsmal om det er 
korrekt. 

I flere ar har Norge vert den netto oljeeksportgr i verden som 
har hatt stgrst vekst i utvinningen. Utsiktene videre tyder pa 
sterk volumgkning, til tross for lavere og mer usikre priser. In- 
dustrien utviser fortsatt stor interesse for 4 satse pa den norske 
kontinentalsokkel, ved leting etter olje og ved utbygging av nye 
felt. Arsaken er en kombinasjon av gunstige geologiske utsikter 
og politisk stabilitet. Interessen i industrien er sa stor at myndig- 
hetene finner 4 matte innfgre en kgordning for utbygging av nye 
felt. Prisfallet pa olje i 1985 forte ikke til nedgang i norsk oljeut- 
vinning. Denne utviklingen tyder pa at kostnadene ikke er noen 
hindring, selv med dagens priser. 

Forholdsvis store felt med lave enhetskostnader er bakgrun- 

nen. Felt som var erklert marginale ved en pris pa 28 dollar pr. 
fat, er fortsatt marginale ved 18 dollar pr. fat. Prisfallet tvang 
selskapene til strammere kostnadsstyring, samtidig som lerings- 

kurven var kommet langt og skatteendringer ga ytterligere  
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incentiver til innsparinger. Dermed er Norge ingen marginal ol- 
jeprovins ut fra kostnadskriteriet. 

Marginale oljeprovinser er sertegnet ved utsikter til nedgang 

i utvinningen, sviktende ressursgrunnlag, raskt gkende kost- 
nader, mindre prospektiv geologi og stor risiko i letefasen, og 
dermed mindre interesse i industrien for 4 satse. 

I dag er USA verdens mest marginale oljeprovins etter 
kostnads- og ressurskriteriet. Her hadde prisfallet i 1986 en 
umiddelbar virkning pa utvinningen. Med begrensede reserver 
er utsiktene at USAs utvinning vil synke videre. Haye kost- 
nader og stor geologisk risiko gjgr at letevirksomheten neppe 
vil ta seg opp. Dermed vil ressursgrunnlaget forverres ytterlige- 

re og utvinningen ga videre ned. Forslaget om en importavgift 

pa olje i USA inneberer en erkjennelse av at landet sett under 

ett, er i ferd med 4 bli en stadig mer marginal oljeprovins, med 
gkende kostnader og stadig svakere ressursgrunnlag. 

Andre marginale oljeprovinser etter dette kriteriet er trolig 
Storbritannia, hvis utvinning ventes 4 bli stadig mer kostbar og 
deretter 4 avta betydelig etter 1995. Pa noe lengre sikt blir land 
som Brasil, Canada, Egypt, India og Malaysia ogsa marginale 

oljeprovinser. 
Oljemarkedet er sartegnet ved lave priselastisiteter pa kort 

sikt, slik at etterspgrsel og tilbud umiddelbart blir lite pavirket 
av prisendringer. Motstykket er at forholdsvis sma endringer i 
balansen mellom tilbud og etterspgrsel kan f¢re til sterke pris- 
endringer. Dette er blitt demonstrert for oppadgaende i 1973 og 
1979-1980, og for nedadgaende i 1986. 

Pa denne maten kan oppgang eller nedgang i utvinningen hos 

forholdsvis sma produsenter av olje ogsa ha stor betydning for 
stabiliteten i markedet og for prisutviklingen. Dermed ma defi- 
nisjonen av marginale og sentrale spillere i oljemarkedet vere 
annerledes enn i markeder med hgyere priselastisiteter. Slik er 

Norge, med rask vekst i utvinningen og netto eksport, ogsa en 
forholdsvis sentral spiller i oljemarkedet. Satt pa spissen kan 
norsk utvinningspolitikk ha stor betydning for utviklingen av 
oljeprisen dersom de andre spillerne forholder seg passive og 

ikke tilpasser sin oljepolitikk etter norsk opptreden. 
Norges netto oljeeksport er na i ferd med a ga forbi Storbri-
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tannias. Utsiktene er at den britiske netto eksport av olje vil 
avta sterkt i arene som kommer, mens den norske netto eksport 
vil ¢ke betydelig. Statoil er nA blitt den stgrste enkeltselger av 
Nordsjgolje. Norges netto eksport av olje, som na nermer seg 1 

mill. fat/dag elller 50 mill. tonn pa Arsbasis, er allerede pa stgr- 
relse med eksporten fra Algerie, Kuwait eller Abu Dhabi. Med 
fortsatt vekst i utvinningen vil Norges netto eksport av olje om- 
kring 1990 kunne vere pa linje med eksporten fra OPEC-land 
som Indonesia eller Venezuela. Med fortsatt vekst i norsk utvin- 
ning, til 1,8-2 mill. fat/dag, vil Norge i 1990-arene kunne bli 
blant de virkelig store produsenter og eksportgrer av olje i ver- 
den. Spgrsmalet er ogsa hvor lenge dette vil vare. 

I dag har Norge et forhold mellom oljereserver og utvinning 
pa 35:1. Sammen med Mexico har Norge dermed den lengste 
utvinningshorisont utenfor OPEC. Flere OPEC-land har min- 
dre oljereserver og kortere tidshorisont for sin oljeutvinning enn 
Norge. Eksempler er Algerie og Indonesia. Dersom alle nye 
norske oljefelt blir bygget ut og pumpet ut fortest mulig og in- 
gen nye oljefelt blir funnet, er det en risiko for at Norge 1 
1992-1993 vil sitte igjen med et forhold mellom reserver og ut- 
vinning pa 11:1. Dette er eventuelt den langsiktige kostnad for 
kortsiktig rask vekst i utvinning og inntekter. 

Pa denne bakgrunn er det imidlertid lite holdbart 4 hevde at 
Norge som oljeprodusent er marginal i forhold til markedet. 
Veksten i utvinningen av norsk olje vil fa @kende betydning for 

balansen i markedet og dermed for prisutviklingen pa energi. 

Slik vil det bli stadig sterkere kontrast mellom Norges rolle i 
oljemarkedet og f. eks. Storbritannias rolle. Konsekvensen er 
at norsk oljepolitikk i enda st¢rre utstrekning mA bli internasjo- 
nalt orientert, med siktemal i den helhetlige utvikling i energi- 
markedene som er gnskelig fra norsk side. Dette betyr ogsa at 
Norge ma forholde seg til de etablerte eksport¢rer av olje pa en 
enda mer aktiv mate. Slik vil forholdet til OPEC bli enda vikti- 
gere. 
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OPECs styrke og svakhet 

Selv med de senere ars problemer framstar OPEC som enest4- 
ende vellykket blant karteller av ravarecksportg¢rer. OPECs 
styrke ligger i at medlemslandene star for ca. 70 pst. av verdens 
paviste oljereserver, med et forhold mellom reserver og utvin- 
ning pa ca. 120:1. Stort sett har OPEC-landene lavere utvin- 
ningskostnader enn andre produsenter. Etterhvert som 
oljereservene i andre viktige oljeproduserende land, som f. eks. 
USA, Canada og Storbritannia, blir pumpet ut, vil OPEC-lan- 

denes andel av verdens samlede reserver gke. 
Med store reserver og lave kostnader har OPEC sett under 

ett, en langt stgrre handlefrihet enn andre oljeprodusenter. 
Dersom siktemalet er 4 hindre konkurranse, kan OPEC lettere 
enn andre gke utvinningen og fa ned aljeprisen, som i 1986. 
Dersom siktemalet er 4 gke inntektene, kan OPEC redusere 

utvinningen og fa opp oljeprisen, som i 1973. Slik kan OPEC 
vere markedsledende pa en mate som andre produsenter ikke 
kan oppna, under forutsetning av intern enighet om mal og for- 
deling av kvoter. 

Imidlertid er oljereservene ujevnt fordelt innenfor OPEC. Av 
13 medlemsland har 5 land, Saudi-Arabia, Kuwait, Emiratene, 

Irak og Iran, til sammen ca. 80 pst: av de paviste reserver, eller 
ca. 57 pst. av verdens samlede oljereserver. De tre fgrstnevnte 
land har seg imellom over halvparten av OPECs samlede oljere- 

server og ca. 50 pst. av verdens paviste reserver av olje. 
Fordelingen av makt innenfor OPEC tilsvarer ikke alltid kon- 

sentrasjonen av reserver. Noe forenklet sagt er oljepolitikken til 
Saudi-Arabia og Kuwait avgjgrende for balansen i markedet og 
utviklingen av oljeprisen. Disse to lands oljepolitikk blir imid- 
lertid bestemt av flere faktorer, knyttet til strategiske mal for 
utviklingen i oljemarkedet, egne gkonomiske behov, stabilite- 

ten i Golf-omradet og videre utenrikspolitiske mAlsettinger. 
Serlig for Saudi-Arabia har balansegangen mellom disse ulike 

hensyn vert vanskelig i senere tid. Kuwait er pa grunn av store 
inntekter fra investeringer i utlandet praktisk talt uavhengig av 
oljeinntekter. Saudi-Arabia har derimot i flere ar kjgrt med et 
stort betalingsunderskudd og statens valutareserver er i ferd
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med 4 bli teret opp. Bakgrunnen er til dels hgy import etter til- 
passing til hgye oljeinntekter i begynnelsen av 1980-arene, til 
dels redusert utvinning for 4 stabilisere oljeprisen etter at etter- 
spgrselen etter OPEC-olje avtok. 

T 1985 ble det vedtatt 4 legge om landets oljepolitikk, med 
sikte pa 4 gjenvinne markedshandelen. Resultatet ble imidlertid 
ogsa et langt sterkere prisfall enn ventet i 1986. PA samme tid 
framsto Iran som en gkende militer og politisk trussel mot 
Golfstatene, ogsa Saudi-Arabia. I Idpet av 1986 ble det opp- 
nadd en viss forstaelse mellom Iran og Saudi-Arabia, den 

saudiske oljeminister Yamani ble skiftet ut og saudisk oljepoli- 
tikk pa nytt lagt om, denne gang med sikte pa 4 stabilisere 
oljeprisen pa $ 18-20/fat. 

Etter urolighetene i Mekka sommeren 1987 er forstdelsen 
mellom Iran og Saudi-Arabia mer tvilsom. Et umiddelbart re- 

sultat har vert overproduksjon av olje i Kuwait og Emiratene i 
forhold til OPECs kvoter, med tendenser til prisnedgang. Noe 
av hensikten kan vere 4 ramme Irans inntekter gjennom en la- 
vere oljepris. 

Betydningen av regionale og utenrikspolitiske problemer for 
oljepolitikken i Saudi-Arabia og Kuwait er OPECs store svak- 
het. Nar oljeprisen brukes som et virkemiddel i utenrikspolitik- 
ken for de to mest ressurssterke medlemsland, svekkes 
kartellets effektivitet og troverdighet. 

Fra et OPEC-synspunkt er det problematisk nok at kartellets 
stabilisering av oljeprisen pa et hgyt niva kommer konkurrenter 
til gode, enten disse er andre produsenter av olje eller produ- 
senter av kull eller kjernekraft. Den sterke nedgangen i mar- 
kedsandel for OPEC i drene 1981-1986 har demonstrert at 
kartellet ma tenke volum, ikke bare pris, for 4 stabilisere med- 
lemslandenes inntekter. 

Pa bakgrunn av de senere Ars erfaringer er det i dag langt 
stérre ngkternhet enn tidligere pa ledende hold i OPEC om- 
kring mulige og gnskelige utviklingsbaner for oljeprisen. I dag 
er det bare Algerie, Iran og Libya som gnsker en rask oppgang 

i oljeprisen til det tidligere niva pa $ 28/fat. De fleste andre 
OPEC-land gnsker trolig en stabilisering pa $ 18-20/fat for A f4 
en vekst i etterspgrselen, slik at de etterhvert kan gke sine inn- 
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tekter ved gkende volum. Dette anses som mindre risikabelt 
enn en inntektsgkning ved en plutselig prisoppgang. Samtidig 
er det en utbredt frykt for et nytt prisfall pa olje. Shik er resten 
av OPEC na villigere enn tidligere til 4 gi Saudi-Arabia en bety- 
delig markedsandel. P& dette punkt gnskes aktiv medvirkning 

av noen viktige oljeeksportgrer utenfor OPEC. 

Andre land av kritisk betydning 

Utenfor OPEC er det noen fa oljeeksportgrer som har kritisk 
betydning i den forstand at deres reservegrunnlag er tilstrekke- 
lig til rask vekst i utvinningen som igjen kan pavirke balansen i 
markedet. Noe forenklet sagt er disse landene, ved siden av 

Norge, Mexico, Sovjetunionén og Storbritannia. Pa lengre sikt 
er det bare Mexico og Norge som har et ressursgrunnlag til 4 
forbli betydelige eksportgrer av olje. Disse landene skiller seg 
ut fra OPEC-landene ved at de har en mer sammensatt gkono- 
mi og dermed mer komplekse interesser i forhold til olje. 
Dessuten kan det her vere kryssende hensyn mellom oljepolitis- 

ke og utenrikspolitiske interesser. 
I flere ar har det vert et siktema!l for OPEC som organisasjon 

og for viktige OPEC-land 4 fa disse landene med pa et samar- 
beid for 4 stabilisere markedet og oljeprisen. Med Mexico ble 
det A4pnet en dialog allerede omkring 1980. Sa tidlig som i 1982 
la Mexico et tak pA sin oljeeksport. Senere er Mexicos eksport 
av olje blitt redusert for 4 bidra til a forsvare oljeprisen i et 
svakt marked. Mexicos innsats er bemerkelsesverdig ved at den 
har funnet sted under en serdeles vanskelig finansiell situasjon. 
Noe av forklaringen ligger imidlertid i et politisk siktemal om 4 
redusere sarbarheten i landets gkonomi og avhengigheten av 

oljeinntekter. PA denne maten passet en reduksjon av oljeeks- 

porten inn i en finansiell sanering. 
Det har lenge vert uformelle kontakter mellom OPEC og 

Sovjetunionen, men gjennombruddet kom med den nye saudis- 
ke oljeministerens bes#k i Sovjetunionen vinteren 1987. Det er 

uvisst hva det konkrete resultat av drgftelsene ble, men det sy- 

nes som om sovjetisk oljeeksport til Vest-Europa ble redusert i 
fgrste halvar 1987. Utsiktene er heller ikke at sovjetisk oljecks-
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port kommer til 4 gke i kommende ar. Betydningen av olje og 
gass i sovjetisk eksport vestover gjgr at landet ihvertfall har 
interesse av stabile og fortrinnsvis hgye energipriser. 

I sine forsgk pa 4 £4 land utenfor OPEC til 4 bidra til A stabili- 
sere oljeprisen rettet tidligere oljeminister Yamani meget av 
skytset mot Nordsj@statene Norge og Storbritannia. Det var dis- 
se to land som szrlig hadde nytt godt av OPECs innsats for a 
stabilisere oljeprisen. Sommeren 1985 var den britiske oljeutvin- 

ning st@rre enn den saudiske, og den norske utvinning var stérre 
enn den kuwaitiske. 

Den konservative britiske regjering har vert kategorisk i sin 
motstand mot enhver form for samarbeid med OPEC. Til gjen- 

gjeld er Storbritannia blitt forholdsvis sterkt rammet av oljepris- 
fallet. Letevirksomheten er blitt betydelig redusert og som 
nevnt vil landets oljeutvinning trolig avta raskt etter 1995. 

I Norge var oljeprisfallet en medvirkende 4rsak til den bor- 
gerlige koalisjonsregjerings opplgsning og fall varen 1986. Den 
nye sosialdemokratiske regjering annonserte i sin tiltredelseser- 

klering en betinget stgtte til OPEC. Na er den norske politikk 
at det utvinnes 7,5 pst. mindre enn hva som er teknisk mulig, 
slik at veksten i norsk oljeecksport fortsetter, men med noe lave- 
re takt enn hva som ellers hadde vert tilfelle. Regjeringens 
planer om en kgordning for utbygging av nye oljefelt er i det 
helt vesentlige motivert ut fra innenrikspkonomiske hensyn, 
men virker ogsa til 4 dempe veksten i norsk oljeeksport fram til 
1995 og slik til 4 hjelpe OPEC. 

Fordi Mexicos stgtte til OPEC synes betingelseslas og den 
sovjetiske stgtte i beste fall er uviss, er det grunn til 4 dvele litt 
ved Norges betingede innsats. 

Det er grunn til 4 anta at Norges stgtte til OPEC har langt 
st@rre politisk betydning enn hva som framgar av de 100.000 
fat/dag som holdes igjen i bakken og som neppe merkes szrlig 
i balansen mellom tilbud og etterspgrsel. For forste gang har 
OPEC i sine bestrebelser for 4 stabilisere oljeprisen oppnadd 
stétte fra et vestlig industriland, som er medlem av bade IEA 

og NATO. Dette er ikke minst viktig for Saudi-Arabia. Sym- 

bolikken er at interessen av en stabil oljepris gar utover en 
gruppe oljeeksporterende utviklingsland. Dette har moralsk og 
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ideologisk vekt. Norsk stgtte, om enn betinget og begrenset, 

gjor det lettere for OPEC 4 oppna enighet om kvoter og 4 opp- 

rettholde disiplinen. 
I den utstrekning Norges betingede stgtte har hatt betydning, 

er konsekvensen at andre land kan pavirke OPEC, og at OPEC 

ma bevise sin troverdighet for 4 oppna stgtte utenfra. Et videre 

resultat er en nermere dialog og et visst interaksjonsforhold 

mellom Norge og OPEC. Norge har ikke interesse av et nytt 

fall i oljeprisen, men heller ikke av drastisk prisoppgang. Det 

er ikke utenkelig at norske synspunkter pa den videre prisutvik- 
ling kan ha en viss vekt innenfor OPEC. 

Priskrig eller stabilisering? 

Den norske regjeringens planer om 4 begrense utbyggingen av 

nye oljefelt viser at i spgrsm4let om utnyttelse av endelige res- 

surser ligger norsk tenkning nermere tenkningen i mange 

OPEC-land enn-f. eks. tenkningen i Storbritannia og USA pa 

disse punkter. Kgordningen for utbyggingen av nye oljefelt kan 

bli et enda viktigere signal til OPEC enn begrensninger pa ut- 
vinningen. 

P4 OPEC-hold oppfattes dette som at Norge har forstatt at 

priskrig i oljemarkedet ikke Ignner seg. Begrensningene pa ut- 

vinningen og kgordningen for nye oljefelt innebzrer at malet 

for norsk oljepolitikk ikke lenger er stgrst mulig markedsandel 

pa bekostning av OPEC, men at landet frivillig gir avkall pa 

markedsandel til gjengjeld for stabilisering av prisen. Dette er 

ikke minst viktig i forhold til Nigeria, som konkurrerer pa om- 

trent like typer olje. 

I realiteten har Norge lite valg. Selv om Norge er en mindre 

marginal eksportgr av olje enn hva som har vert konvensjonell 

tenkning, er forutsetningene for 4 drive oljevirksomhet sa vidt 

forskjellige fra OPEC-landene at Norge er den svakere part i 

enhver priskrig. Ved lavere oljepriser er det fgrst og fremst 

norsk letevirksomhet som rammes. I motsetning til de viktige 

OPEC-landene er Norge avhengig av 4 lete etter olje i omrader 

med stor risiko for 4 opprettholde et reservegrunnlag for framti- 

dig utvinning. PA det naverende tidspunkt synes nasjonale
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hensyn til ressursbevaring 4 falle sammen med internasjonale 
hensyn til stabiliteten 1 oljemarkedet. 

Problemet er na 4 gi incentiver til industrien til 4 lete samtidig 
som utbyggingen og utvinningen begrenses. En mulighet er a 
bygge ut nye felt med planlagt begrenset utvinning. Investerin- 

ger i reservekapasitet er kostbare, men vil kunne gi uttelling i 
forhold til bade OPEC og avtakerne av norsk olje. Overfor 
OPEC vil betydelig norsk reservekapasitet samtidig vere en de- 
monstrasjon av at Norge virkelig ofrer noe for stabiliteten i 
oljemarkedet og av at landet, om provosert, vil kunne fglge opp 
en priskrig. Overfor avtakerne av norsk olje vil betydelig norsk 
reservekapasitet vere en garanti for sikre forsyninger og en mer 
stabil prisutvikling i tilfelle alvorlig krise i Midt-Osten. En an- 
nen mulighet, i forhold til private selskap, er 4 bytte olje 
mellom framtidig, utsatt utvinning og dagens statlige andel av 
oljen. Forskjeller i diskonteringsrater vil eventuelt kunne lette 

en slik Igsning. 
Dersom Norge na plutselig skulle avslutte sin betingede stgtte 

til OPEC, kunne dette i verste fall oppfattes som en provoka- 
sjon, serlig av mer aktivistiske krefter i Irak, Emiratene, 

Saudi-Arabia og Kuwait. Moralen ville da bli at oljeeksportdrer 
utenfor kartellet, med unntak av Mexico, ikke er til 4 stole pa. 

Resultatet kunne bli ny priskrig og vanskeligere betingelser for 
norsk letevirksomhet. 

Samtidig inneberer en priskrig et felles tap. Med lite priselas- 
tisk etterspgrsel er det lite trolig at den kortsiktige respons fra 
markedet ville vere seerlig stor dersom oljeprisen pa nytt falt til 
f. eks $ 8-10/fat. Dermed ville det bli liten plass til ¢kende vo- 
lum fra OPEC-land med lave kostnader. Resultatet ville vere 
et nytt, stort inntektstap for OPEC-landene, som for Norge, og 
som for andre oljeeksportgrer. Pa lengre sikt ville olje fra 
OPEC-land gradvis erstatte olje fra land utenfor kartellet, men 
ventetiden ville bli kostbar. Pa denne bakgrunn er det rimelig 4 
anta at ledende politikere i de viktigste OPEC-land vil strekke 
seg langt for 4 unnga ny priskrig, serlig dersom de ikke blir 
gjenstand for provokasjoner utenfra. 

IP-7 
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Kort sikt og lengre sikt: oljepolitikk og utenrikspolitikk 

For Norge er det ikke uten kostnader 4 delta i den kortsiktige 
stabiliseringen av oljemarkedet. Dersom reduksjonen i utvin- 
ningen antas 4 vere uten virkning pa markedet, er kostnaden 
inntektene fra det volum olje som holdes igjen i bakken. Ihvert- 
fall er kostnaden ogsa et mer komplisert forhold til internasjo- 
nal oljeindustri og til dels en utenrikspolitisk belastning i 
forholdet til USA og Storbritannia. Samtidig synes det i gvrige 

vesteuropeiske land 4 vere betydelig forstaelse for Norges bi- 
drag til 4 stabilisere energiprisene. Det er ogs4 en risiko ved at 
Norge gjennom et betinget samarbeid med OPEC innlater seg 
pa et spill som det senere vil vere vanskelig 4 trekke seg fra, 
selv om forutsetningene i markedet skulle endres. 

Fordelen ved Norges betingede stgtte til OPEC er at det set- 
tes en presedens for langsiktig stabilisering av oljemarkedet. 

Dette kan vere i bade produsenters og forbrukeres interesse. 
Usikre energipriser rammer ikke bare leting etter olje og gass i 

nye omrader, men ogs& energisparing og utvikling av andre en- 
ergikilder. Selv om forbrukerne pa kort sikt tjener pa lave 
energipriser, er den langsiktige fordel tvilsom ved gkende av- 
hengighet av olje fra Midt-@sten. 

I dette perspektiv kan Norges betingede stotte til OPEC ogsa 
ses som et bidrag til 4 redusere risikoen for forbrukerne og im- 
portgrene av olje. I den utstrekning flere land bidrar til 4 stabili- 
sere prisen ved ikke a utnytte sin utvinningskapasitet fullt ut, 
spres forsyningsrisikoen for forbrukerne. Ledig kapasitet mange 
steder betyr at redusert utvinning ett sted, f. eks. i Midt-@sten, 
lettere kan oppveies ved gkt utvinning andre steder. Dette bur- 
de vere et viktig norsk argument overfor USA nar bekymringe- 
ne for avhengighet av importert olje tiltar igjen. 

Som oljeeksportgr har Norge ogsa interesse pa linje med 

OPEC-landene ay 4 redusere risikoen ved ensidig salg av raolje. 
Norge har i likhet med flere viktige OPEC-land satset pa a bli 
selger ogsa av raffinerte produkter. Dette skjer ved utbygging 
av raffinerier pa hjemmebane og ved oppkjgp av raffinerier i 
utlandet. Rasjonalet er at prisene pa raolje og raffinerte pro- 
dukter ikke fluktuerer sammen, slik at satsing pa begge deler
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reduserer risikoen. Dessuten synes svingningene i produktprise- 

ne A vere noe mindre dramatiske enn svingningene i raoljepri- 

sen. Slik kan det til tider ligge en betydelig fortjeneste i 

raffinering. 
Gjennom engasjement i raffinering far bade Norge og 

OPEC-landene stgrre interesse av stabile priser, samtidig som 

kontakten med sluttforbrukerne blir nermere. Na er det en klar 

tendens til at statsoljeselskapene i Norge og i viktige OPEC- 

land integrerer seg vertikalt, de blir eiere av raffinerier og 

distribusjonsnett i forbrukerlandene. Statoil og Kuwait Petrole- 

um Company er kommet lengst i denne prosessen. Petroleos de 

Venezuela er ogsi kommet langt, og et prinsippvedtak synes 4 

vere fattet i Saudi-Arabia. Den vertikale integrasjon med ut- 

gangspunkt i oljeeksporterende land er et vesentlig trekk ved 

den omstrukturering som né finner sted i internasjonal oljeindu- 

stri. 
Norge har na viktige interesser til felles med OPEC-landene, 

serlig i spérsmAlet om investeringsfrihet i de oljeimporterende 

land og i 4 unngd en amerikansk importavgift pa olje. Som med- 

lemsland i IEA og NATO og betinget stgttespiller for OPEC 

kan Norge eventuelt kunne spille en interessant formidlende 

rolle. Ved 4 ga imot en amerikansk importaygift pa olje innen- 

for et forum som IEA, taler Norge bade sin egen og OPECs 

sak. En slik rolle kan ogsA utnyttes til utenrikspolitisk fordel. 

Norge blir ikke mindre viktig overfor et USA med stadig stgrre 

behov for importert olje av ogsd 4 vere et kontaktledd til 

OPEC. 

(Foredratt pa Sampol-konferansen 1 Bergen 8. oktober 1987.) 

 



  

WZ” 

POLITISK ARBO* 
@ Et sentralt oppslagsverk om norsk utenrikspolitikk. 

@ Arboka gir en god oversikt over den utenrikspolitiske debatten og presen- 
terer offisielle norske synspunkter pa en rekke utenrikspolitiske spérsmal. 

@ Utdrag av sentrale dokumenter, opinionsundersgkelser og pressekommen- 
tarer. 

@ Arets artikler: 

Martin Seter: Det dramatiske petroleumsaret 1986 
Arne Olay Brundtland: Sikkerhetspolitiske notater — ar 1986 
Morten Aasland: Stockholm-konferansen (KNE) om tillits- 
og sikkerhetsskapende tiltak 
Erik Rudeng: Konkurransedyktighet og Norges Profilering 

«En viktig kilde til kunnskap og innsikt inorsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. » 

Kari Gjesteby 

Statssekreter i Utenriksdepartementet 

Jeg bestiller ..... eksemplar(er) av Norsk Utenrikspolitisk Arbok 1986. 
Pris kr. 190,—. 526 sider. 

AGIOSSC: Loececceeec ence nee e cence eee A nena ees nen EEE SRE AA ES DEE AEDES AREER EEA E;E DEES G EEE EAE Oona 

Postar./sted: .......cccseccseccncececesneeneeenereesrneeenesseetnessneeeneceaetnesssspeeaseasenees     \ O Arboka gnskes i fast bestilling f.0.m. denne utgaven. /) 
 



Internasjonal Politikk, nr. 5—6,1987 
ISSN 0020-577X 

© NUPI 

Kjell Roland: 

Grunnleggende drivkrefter i oljemarkedet 
pa kort og lang sikt 

Et upredikabelt marked? 

Oljemarkedet skiller seg fra de fleste andre ravaremarkedene 
pa flere mater. Raolje er uten sammenlikning den viktigste va- 
ren som handles internasjonalt. Dens betydning bade gkono- 

misk og politisk har medfgrt at store ressurser har vert brukt 

pa 4 @ke forstaelsen for dette markedets struktur og virkemate 

samt for 4 prognostisere framtidige priser, produksjon og for- 
bruk. Ressursinnsatsen i form av forskning, utredning og 
konsulentvirksomhet anvendt pa oljemarkedet kan bare sam- 
menliknes med hva som har vert anvendt av ressurser for 4 
prognostisere den makrogkonomiske utviklingen. Tross denne 
ressursinnsatsen er det trolig riktig 4 si at det viktigste kjenne- 
tegnet ved oljemarkedet er en overveldende usikkerhet bade 

om forstaelsen av dagens aktuelle situasjon og om den fremtidi- 

ge utvikling. 
Bade produsenter, forbrukere og regjeringer har de siste 15 

ar fglt et stort behov for prognoser om pris- og forbruksutvik- 
ling 1 oljemarkedet til planlegging av egen virksomhet. Etter- 
spg@rselen etter slike prognoser steg i serlig grad de fgrste arene 
etter prishoppene pa raolje i 1973-74 og 1979-80. Metodene som 
har vert anvendt for a lage slike prognoser, har vert politiske 
analyser av statsvitenskapelig karakter, detaljerte prosessorien- 

terte modeller bygget av ingenigrer, @konometriske eller sy- 

stemdynamiske modeller laget av skonomer og mer tverrfaglige 
tilnerminger av scenariekarakter. Flere store studier har vert 
gjennomfgrt med sikte pa 4 kartlegge egenskapene ved ulike 
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prognosemetoder (se f. eks. EMF (1981)). For 4 danne seg et 
inntrykk av ulike tilnermingsmaters prognoseegenskaper, har 
man sammenliknet publiserte prognoser med det faktiske ut- 
fallet (se Manne and Schrattenholzer (1987)). En god oversikt 
over utviklingen i norske myndigheters prognoser for oljevirk- 
somheten laget pa ulike tidspunkt finnes forgvrig i St.meld. 32 
(1984-85). 

Litt forenklet kan vi trolig oppsummere med 4 si at ulike 
modeller og metoder skiller seg fra hverandre ved at noen er lite 
presise, mens andre er mer egnet til 4 villede enn til 4 veilede. 
Ingen kan i dag hevde med szrlig styrke at prishoppet i 1979-80 
ble forutsagt. Nesten alle prognoser ser ut til i svert betydelig 
grad 4 vere influert av prisutviklingen i de umiddelbart forega- 
ende maneder. Serlig ser dagens prisniva ut til sterkt 4 pavirke 
prognoser for utviklingen bade pa kort og lang sikt. Det siste 
er serlig overraskende i et marked som i betydelig grad har vert 
kjennetegnet ved store (og overraskende) endringer i prisniva- 
et. Figur 1 viser utviklingen i medianprognosen for oljeprisen i 
1990, 2000 og 2010 basert pa spgrreskjema besvart av et stort 
antall oljeselskaper, konsulentfirmaer og forskningsmiljger. Fi- 
guren viser medianprognosen slik den sa ut avhengig av hvilket 
tidspunkt den ble utarbeidet pa. Et karakteristisk trekk er at 
nivdet pa den fremtidige oljeprisen avtar omtrent i samme takt 
som realprisen pA tidspunktet for utarbeidelse av prognosen fal- 
ler. Forventet fremtidig vekst i prisene synes derimot bare i 
svert ubetydelig grad 4 variere mellom prognosene.
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Fig. 1. Sammenlikning av oljeprisprognoser laget pd ulike tids- 

punkt. 
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Kilde: Manne and Schrattenholzer (1987). 

De noe nedslaende resultatene fra tidligere prognoser, som 

er beskrevet ovenfor, bgr imidlertid ikke forlede oss til 4 trekke 

den slutning at prognoser er verdildse. Det viser ogs4 det fak- 

tum at etterspgrselen etter og betalingsvilligheten for slike 

prognoser trolig i dag er stdrre enn noen gang. En rekke beslut- 

ningstakere star overfor avgj@relser som hviler pa forutsetninger 

om fremtidige oljepriser. En viktig lerdom er imidlertid at man 

skal vere svert tilbakeholden med 4 tillegge en bestemt punkt- 

prognose betydelig vekt, dette gjelder i serlig grad for mer 

langsiktige prognoser. Den fundamentale usikkerheten som 

preger oljemarkedet medfgrer at man bgr spoke 4 #ke innsikten 

i karakteren av den usikkerhet vi star overfor samt forsgke a 

danne seg et bilde av hva som setter grenser for prisbevegelser 

opp- og nedover. 

Hovedarsaken til usikkerheten og upredikabiliteten i oljemar-  
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kedet skyldes markedets komplekse natur. Markedet er sterkt 
politisert bade pa nasjonalt og internasjonalt plan, det tar lang 
tid fra en endring i prisen til akt@rene bade pa tilbuds- og etter- 
spgrselssiden endrer sin adferd, produksjon og forbruk er 
ofte gjenstand for omfattende reguleringer og nyttes som skatte- 
objekt for regjeringene i de fleste land og valutakursene forer 
til forskjellig prisutvikling i ulike regioner. Vi skal i denne artik- 
kelen konsentrere oppmerksomheten om de grunnleggende 
gkonomiske forhold som bestemmer tilbud og etterspgrsel etter 
raolje, og legge mindre vekt pa forhold av mer politisk karak- 
ter. 

Et tilbakeblikk pa oljemarkedet 

Oljemarkedet i retrospekt 
Oljemarkedet har fra sin spede start i midten av forrige ar- 
hundre gjennomlevd en rekke faser hvor strukturen har variert 
betydelig. I en lang periode var det fri konkurranse i markedet. 
Som for andre ravaremarkeder fluktuerte prisen betydelig etter- 
som nye (og billigere) oljekilder ble funnet og avhengig av 
veksten i etterspgrselen. Produksjonen var i denne perioden 
sterkt konsentrert om USA. Det amerikanske markedet ble i 
begynnelsen av dette arhundret gradvis monopolisert av enkelte 
store oljeselskap, serlig var Standard Oil betydningsfull. Kar- 
tellmakten pa tilbudssiden ble imidlertid fgrst effektiv fra slut- 
ten av 1920-ara (se figur 2). Kontrollen med markedet ble i 
USA overtatt av offentlige myndigheter (Texas Railroad Com- 
mission) og pa det internasjonale markedet av syv store multi- 
nasjonale selskaper (de syv s¢stre). Dette medfgrte at 
produksjonen ble regulert og prisene stabilisert. Det er her verd 
a merke seg at den kartellisering som fant sted pa det interna- 
sjonale markedet, ble gjennomf¢grt ved hie!p av et sett avtaler 
og reguleringer som var langt mer sofistikerte enn hva OPEC 
har maktet 4 ta i bruk. 

Fra omlag 1950 ble de syv sgstres kartellmakt gradvis under- 
gravet bade ved at det etterhvert oppsto nye, uavhengige olje- 
selskap i land utenfor de syv s@stres kontroll og ved dannelsen 
av nasjonale oljeselskap i konsumentlandene (bl.a. Italia). Sto- 
re, nye oljefunn ble ogsa gjort i Midt-@sten. Realprisen pa olje
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falt derfor nesten kontinuerlig helt frem til 1973, da saudiara- 
bisk lett raolje ble omsatt for $2,75 pr. fat. 

Det eksisterer ulike teorier om hva som forte til at oljeprisen 
hoppet oppover i 1973 og senere i 1979. Enkelte synes A mene 
at OPEC brukte sin kartellmakt til 4 gke prisen. Andre legger 
vekt pa ytre politiske hendelser (Yom Kippur-krigen i 1973 og 
revolusjonen i Iran og den pafglgende krig mellom Iran og Irak 
i 1979 og 1980). En tredje forklaring er at oljereservene i Midt- 
@sten ble nasjonalisert med den fdlge at regjeringer med en 
lengre planleggingshorisont enn oljeselskapene overtok kontrol- 
len med produksjonen. En fglge av dette var at man gnsket en 
langsommere uttapping av ressursene og derfor reduserte pro- 
duksjonen. Trolig gir en kombinasjon av de to siste faktorene 
den beste forklaringen pa prishoppene, mens OPECs kartell- 
makt forklarer hvorfor prisene ikke etter kort tid (1-2 ar) falt 
betydelig, om ikke helt tilbake til det gamle nivaet. Prishoppene 
kan ikke sies 4 vere resultat av vedtak fattet i OPEC. Nar det 
nye prisnivaet var et faktum, s#kte derimot organisasjonen pa 
ulike mater 4 motsette seg et fall i den nominelle prisen ved 
dels 4 fastsette bindende offisielle priser og dels A vedta produk- 
sjonsbegrensninger. 

Fig. 2. Raoljepris pd br@nnhode i USA, 1900-1986. 
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OPECs kartellmakt undergraves 

I et stort antall ravaremarkeder har man pa ulike tidspunkt for- 

sékt og i noen grad lykkes med 4 etablere kartellmakt. Nesten 

uten unntak har det imidlertid vist seg at kartellene har hatt 

kort levetid. Kartellmakt undergraves dels av indre stridigheter 

om fordeling av marked og inntekt, dels ved at en hgy pris sti- 

mulerer utbygging av produksjonskapasitet utenfor kartellets 

innflytelsesomrade og dels ved at etterspgrselen reagerer kraftig 

pa pris#kning ved at forbruket reduseres eller fordi det eksiste- 

rer nere substitutter til den aktuelle varen som erobrer en raskt 

gkende del av markedet. Alle disse faktorene har vert virksom- 

me ogsa i oljemarkedet og har bidratt til 4 undergrave OPECs 

makt. 
Indre stridigheter i OPEC om fordeling av produksjonskvoter 

og nivaet pa offisielle priser for ulike raoljekvaliteter har vert 

sterkt fremtredende i den periode organisasjonen i merkbar 

grad har influert markedet. I perioder har dette apenbart truet 

organisasjonens eksistens, i det minste dens evne til A utdve 

markedsmakt. Valget av ny markedsfgringsstrategi hdsten 1985 

med det pafglgende dramatiske prisfallet varen 1986 hadde i det 

minste delvis sin bakgrunn i slike forhold. 

Prishoppet i 1973 forte til en dramatisk gkning i leteaktivite- 

ten utenfor OPEC-omradet. Leteaktiviteten fgrte til funn og 

senere produksjon. Figur 3 viser OPECs andel av total produk- 

sjon i land utenfor de sentralstyrte ¢konomiene. Produksjonen 

ekte pa 1980-tallet betydelig utenfor OPEC, serlig i Nordsj@en 

og i Mexico, men ogsa i en rekke land i den tredje verden. Det- 

te reduserte OPECs markedsmakt betydelig.
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Fig. 3. OPECs markedsandel, 1975-85. 
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Kilde: BP (1987). 

Veksten i forbruket av olje ble redusert etter prishoppet i 
1973 og serlig etter 1979-80. Fra 1979 til 1983 ble forbruket 
utenfor de sentralstyrte ¢konomiene redusert med 6 mill. fat pr. 
dag eller hele 11,8 prosent. Dette var dels et resultat avy mer 
effektiv bruk, og dels av at olje ble substituert av andre energi- 
berere, bade kull, kjernekraft og gass. Figur 4 summerer opp 
hovedtrekkene i forbruksutviklingen og fordelingen av produk- 
sjonen pa OPEC og andre produsenter. 
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Fig. 4. Forbruk og produksjon av rdolje, 1978—86 (1000 fat! 
dag). 

Furbruk 

oe 

68098 

33888 

- Forbruk 

a 

30888) ee 

45008 

27086 

37588 

24088: 

30888 

21888 

19088) nem 
a 

Andre produsenter 
158008 

  

      
1978 «61979 1988 = 1981 «1982 1983) 1984 1985) 1986 

Kilde: BP (1987). 

OPECs markedsmakt ble alts4 effektivt redusert bade ved at 
etterspgrselen avtok betydelig og ved at de hgye prisene pa 

1970-tallet stimulerte leting og produksjon i land utenfor 
OPEC. De hgye prisene som fulgte etter prishoppene, serlig 
det siste, satte i gang prosesser som innebar at det var umulig 
for OPEC pa lang sikt 4 forsvare det nye prisnivaet. Likevel er 
det fortsatt et dpent spgrsmal om OPEC-landenes forsgk pa 
igjen 4 kontrollere markedet etter-sammenbruddet i 1986, vil 

lykkes. Det kan synes som om organisasjonen na har justert sine 

ambisjoner til et mer realistisk niva, og dermed vil vere i stand 
til 4 stabilisere prisene pa et niva som fortsatt ligger betydelig 
over det som ville bli resultatet i et fritt marked. Det er imid- 
lertid ogs4 mulig at vi star foran en mer fullstendig undergraving 
av OPECs markedsmakt.
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Status i oljemarkedet 

Et oljemarked uten produsentmakt 
Dersom OPEC skulle bryte helt sammen, vil prisfallet pa kort 
sikt avgrenses nedover av nivaet pa variable kostnader ved pro- 

duksjon av olje. Produsenter som ikke far dekket sine variable 
produksjonskostnader, vil velge 4 stoppe produksjonen og forla- 
te markedet, mens produsenter som far dekket variable kost- 
nader, vil produsere med eksisterende produksjonsutstyr inntil 
naverende oljekilder tommes. Deretter vil prisen matte heves 
slik at ogsA den marginale produsenten far dekket kapitalkost- 
nadene samt et tillegg for risiko. 

Et (usikkert) anslag for variable kostnader er vist 1 tabell 1. 
Tatt i betraktning at forbruket na ligger pa omkring 46-47 mill. 
fat pr. dag og at den kortsiktige priselastisiteten i etterspgrselen 
er svert lav, vil det pa kort sikt vere mulig 4 dekke etterspgrse- 
len ved priser i omradet $8-12 pr. fat. | Nordsjgen vil dette 
innebere at bare marginale deler av produksjonen avstenges. 
Priser serlig under $10 pr. fat er neppe tenkelige over lengre tid 
(dvs. mer enn 4-8 mndr.). 

Tabell 1. Variable kostnader, produksjon og produksjonskapasi- 
tet ved produksjon ay rdolje i ulike omrdder. 
  

Kostnader Kapasitet Produksjon Omrade 
(S pr. fat) (mill. fat (mill. fat 

pr. dag) pr. dag) 

under $2 15 8 Midt-@sten 

$2-4 15 12 Midt-@Osten, Afrika, 
Indonesia, Mexico, 

marginale volum i 

  

Nordsjgen 

$4-12 22 22 USA, Nord- 
sjgen, Canada 

$12-24 4 3 US «stripper well 
oil», kanadisk olje- 

holdig sand, offshore 
og arktiske strok 

  

Kildc: Texas Eastern Corporation. 
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PA noe lengre sikt m4 kostnadene ved 4 bringe ny kapasitet 

pA markedet dekkes. Ser vi bort fra politiske og institusjonelle 

skranker, vil det avgj@rende vere hva det koster 4 utvinne olje 

i Midt-@sten og i andre viktige oljeprovinser. Det hersker i dag 

stor usikkerhet om hvor store disse kostnadene er og hvor stort 

rom som eksisterer for kostnadsbesparelser i forhold til det 

kostnadsniva som ble etablert i perioden med oljepriser rundt 

$30 pr. fat. Enkelte synes 4 mene at kostnadene er sterkt posi- 

tivt korrelert med nivdet pa oljeprisen pa en slik mate at lgnn- 

somhet og produksjon bare i mindre grad pavirkes selv av 

dramatiske prisendringer. En slik beskrivelse er etter vart syn 

ikke riktig. Det forhindrer imidlertid ikke at slike effekter i ikke 

Tabell 2. Totale gjennomsnittlige enhetskostnader ved utbygging 
av ny produksjonskapasitet i ulike land (1985 $/fat). 
  

  

Land Tidspunkt Kostnader 

Britisk kontinentalsokkel 1984 6,8 

USA 1984 12,9 

Mexico 

Comalcalco 1995 7A 

Gulf of Campeche 1995 3,2 
OPEC 

Trak 1995 0,2 

Kuwait 1995 0,3 

Quatar 1995 0,4 

Saudi-Arabia 1995 0,6 

Indonesia 1995 0,6 

Libya 1995 0,6 

Iran 1995 0,7 

Algerie 1995 1,5 
Abu Dabi 1995 2.6 

Venezuela 1995 4,0 

Nigeria 1995 5,0 

  

Kilde: M. A. Adelman (1986).
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ubetydelig grad gjgr seg gjeldende, og da szrlig i hgykostom- 
rader som Nordsjgen. 

En indikasjon pa kostnadsnivaet ved utbygging av ny kapasi- 
tet er gjengitt i tabell 2. Tabellen er hentet fra et notat utar- 
beidet av M. Adelman, som helt siden 1973 har argumentert for 
at vi sto foran et snarlig kollaps i OPECs kartellmakt og at pri- 
sen da pa lang sikt ville stabilisere seg rundt $5-8 pr. fat. 

Det kan vere pa sin plass 4 understreke at kostnadsanslagene 
i tabell 2 pa ingen mate er ukontroversielle og at de i alle fall 
er beheftet med stor usikkerhet. Tross disse reservasjonene er 
det grunn til 4 tro at anslagene gir et riktig bilde av forskjellen 
i kostnader mellom regioner. Tar en i tillegg hensyn til fordelin- 
gen av utvinnbare reserver pa land (se fig. 5), er det Apenbart 
at serlig pa lang sikt vil landene i Midt-@sten kunne komme til 
helt 4 dominere oljemarkedet. Adelman ansilar bl.a. at i 1995 
vil det vere mulig for OPEC ut fra reserver og produksjonstek- 
niske forhold 4 produsere ner 55 mill. fat pr. dag til kostnader 
under $1 pr. fat. 

Helt avgjgrende for hva man skal legge til grunn for utviklin- 
gen i oljeprisen i et marked uten OPECs kartellmakt, blir hvilke 
politiske reaksjoner en vedvarende lav pris pA olje vil sette i 
gang i de store forbrukslandene, serlig USA. Vil det bli aksep- 
tert at leting og utvikling av ny kapasitet i land utenfor OPEC 
faller til en brgkdel av det niva man har hatt de siste arene og 
videre at produksjonen gradvis reduseres for A bli erstattet av 
en raskt gkende import fra OPEC? Hvor sterke vil de kreftene 
vere som gnsker 4 beskytte innenlandske energiprodusenter? 
Vi skal her bare minne om at USA har hatt effektive begrens- 
ninger pa importen av olje i store deler av etterkrigstiden og at 
de siste reguleringene av oljemarkedet fgrst ble opphevet i 
1981. Motivasjonen for 4 beskytte det innenlandske markedet 
var dels av strategisk art og dels for 4 beskytte nasjonale hgy- 
kostnadsprodusenter. 
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Fig. 5. Geografisk fordeling av kjente, utvinnbare rdoljereserver 
i 1986. 

Midt—Osten (57,2%) 

Andre land (23.2%) 

  

Kilde: BP (1986). 

La oss fgr vi gar videre i diskusjonen av oljemarkedet kort 

drgffe noen forhold som synes 4 prege andre ravaremarkeder. 
Et karakteristisk trekk ved de fleste industrielle ravarer er store 
prisvariasjoner over korte perioder (se fig. 6). Arsakene til at 
prisene fluktuerer kraftig er flere og varierer fra ravare til rava- 
re. De fleste ravarene inngar som innsatsfaktor i industriell 
viderebearbeiding, ofte i sektorer som er serlig konjunkturfgl- 

somme. Forbruket av varene svinger derfor i takt med konjunk- 
turforlgpet i industrilandene, det sykliske forlgpet forsterkes 

ogsa ofte av lagersvingninger. PA tilbudssiden er produksjonen 
preget av store initiale kapitalkostnader, og relativt lave drifts- 
avhengige kostnader relativt til totale kostnader. I den grad 
produksjonen er nasjonalisert, er det ofte ogsa slik at tilbudet 

ikke reagerer selvy om ikke en gang variable enhetskostnader 
dekkes. Dette innebzrer at tilbudet pa kort sikt er svzrt lite 
prisfglsomt, og at kapasiteten er bestemt ved investeringsbeslut- 
ninger som ligger langt tilbake i tid, ofte i tilknytting til en 

(kortvarig) pristopp. Disse forhold fgrer til at prisene pa de fles- 
te ravarer svinger betydelig over tid, og ofte topper seg i for- 
bindelse med konjunkturoppganger i i-landene.
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Fig. 6. Indeks over rdvarepriser, 1948-1983. Konstante US dol- 
lar. 
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Kilde: The World Bank (1984). 

Fordi oljemarkedet i denne forstand er svert likt strukturen i 
markedene for andre ravarer, serlig de ikke-jernholdige metal- 

lene, kan det vere grunn til 4 anta at i et oljemarked uten noen 
form for produsentkontroll med markedet, vil prisen svinge re- 
lativt betydelig. Det er alts4 grunn til 4 understreke at et fritt 
marked ikke ngdvendigvis er synonymt med et mer stabilt mar- 
ked hva angar prisen. 

Konkurranse eller kartell? 
Som nevnt tidligere har det opp gjennom historien vert gjort 
mange fors¢k pa 4 etablere internasjonale karteiler. Til sam- 
menlikning er det trolig ingen som har vert sa vellykkede som 
dem som har eksistert i oljemarkedet. Grunnlaget for de syv 
s@stres og senere for OPECs makt var imidlertid forskjellig. For 
OPECs del ligger forklaringen trolig i at i forhold til de andre 
ravarene det er interessant 4 sammenlikne med, er betingelsene 

for kartellmakt i oljemarkedet seerlig gunstige av tre arsaker: 
1. Utenfor de stgrste forbrukslandene (USA og Sovjet) er ol- 

jereservene sterkt konsentrert til noen fa land i Midt-@sten. 

IP-8  
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2. Disse landene har nermest fullstendig kontroll over lav- 
kostnadsreservene. 

3. Landene er videre relativt homogene med hensyn pa @ko- 
nomiske interesser idet alle er u-land uten en selvstendig 
industriell base og fullstendig avhengige av oljeeksporten. 

Spgrsmalet er likevel: Er disse forhold tilstrekkelige til at 
OPEC i de nermeste arene vil holde sammen og lykkes i 4 sta- 
bilisere prisen pa et niva hgyere enn hva en kan forvente ville 
bli resultatet i et fritt marked? Eller er forskjellen mellom olje- 
markedet og andre ravaremarkeder at OPEC midlertidig i noen 
ar har klart 4 unnga at prisen pa olje, etter at den skjgt i veret 
pa grunn av andre forhold, ble redusert til sitt «naturlige» niva, 
mens dette har skjedd langt raskere i andre «kartelliserte» riva- 
remarkeder? 

I figur 7 har vi forspkt a illustrere hva OPECs kartellmakt kan 
tenkes 4 ha betydd for oljemarkedet de siste 10-15 ar. Ved hjelp 
av produksjonskvoter og offisielle priser har organisasjonen lyk- 
kes i 4 unnga at prisen pa olje falt etter at de forhold som 
forarsaket prishoppene, ikke lenger var virksomme. Dette ville 
vere det normale forlgpet i et ravaremarked hvor produsentene 
konkurrerte om markedsandeler slik at den langsiktige pristren- 
den ble bestemt av kostnadsforholdene i produksjonen. Den 
underliggende pristrenden ville da vere slik at i takt med at bil- 
lige oljeforekomster ble témt, ville prisen gradvis stige for A 
dekke kostnadene pa de marginale forekomstene som ble satt i 
produksjon.
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Fig. 7. Konkurranse eller kartell? 
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Vi skal i det fglgende diskutere utviklingen i oljemarkedet 

innenfor to hovedscenarier: 

- Fortsatt kartellmakt i en eller annen form. 
- Konkurranse mellom alle viktige oljeprodusenter. 

Perspektiver pa oljemarkedet 

Fortsatt samhold 1 OPEC 

En engangsjustering av prisnivdet? 

Det er vanskelig a fastsla med sikkerhet hva som egentlig la bak 
den endring i markedsfgringsstrategi som skjedde i OPEC hgs- 
ten 1985. Den minst dramatiske tolkningen er at organisasjonen 
eller i det minste et flertall av medlemslandene innsa at det ikke 

var mulig A forsvare en pris pa $28 pr. fat pA lang sikt. For 4 
unnga at OPECs markedsmakt ble fullstendig undergravet var  
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det derfor ngdvendig 4 foreta et midlertidig tilbakeskritt ved 4 
justere prisen ned tilstrekkelig til 4 sikre kontroll med markedet 

pa lengre sikt. Noe tilsvarende skjedde forgvrig i 1983, da 
OPEC for fyrste gang vedtok 4 sette ned prisen med $5 pr. fat, 
fra $34 til $29. Pa grunn av indre uenighet og politiske forhold 
i enkelte medlemsland var det ikke mulig 4 oppna enighet om a 
gjgre dette direkte ved a sette ned de offisielle prisene. Virke- 
midlet som ble valgt var derfor innfgring av sakalte «net-back»- 
avtaler. «Net-back»-avtalene inneberer at raoljeprisen ble 
bestemt av spotprisene pa petroleumsprodukter 1 OECD- 
omradet. Dette innebar at man i realiteten opphevet systemet 
med offisielle priser. 

Hvor langt ned man hadde tenkt seg 4 justere prisene er 
uklart, men mange ting tyder pa at priser i omradet rundt $20 
pr. fat var malsettingen for Saudi-Arabia og andre viktige med- 
lemsland. OPEC-landene ble derfor sveert bekymret pa varen 
og forsommeren 1986 da prisen fortsatte 4 rase nedover, ikke 
bare til under $20, men helt ned til under $10 pr. fat. At dette 

kunne skje, hadde sammenheng med at ingen i OPEC (og fa 
andre) pa forhand hadde innsett hvilket prispress «net-back»- 
avtalene ville skape. Videre synes det nzrliggende 4 tro at man 
feilvurderte hvor langt ned prisen matte for at andre produsen- 
ter skulle velge 4 stenge av produksjonen. 

Det voldsomme og uventede raset i oljeprisen varen 1986 
medfgrte imidlertid at man valgte 4 endre strategi og ga tilbake 
til gamle produksjonskvoter (augustm¢tet i OPEC) og senere 
ogsa gjenopprette systemet med offisielle priser. Dette kan tyde 
pa at OPEC er pa vei tilbake til situasjonen slik den var fgr 1985 
med den forskjell at prisnivaet er justert ned betydelig. OPEC 
som kartell kan derimot forventes a fungere etter de samme ret- 
ningslinjer som dem vi har vert vant til de siste 10-12 ar. 

En permanent reduksjon i OPECs markedsmakt? 
En alternativ tolkning av utviklingen i OPEC er at Saudi-Arabia 
ikke lenger aksepterer 4 bere hovedomkostningene ved at 
OPEC fungerer som svingprodusent pa verdensmarkedet. En 
betingelse for at OPEC skal ha markedsmakt er nemlig at orga- 
nisasjonen kan regulere stgrrelsen pa den samlede produksjo-
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nen fra medlemslandene ut fra den aktuelle situasjonen i 
markedet. Slik samarbeidet har fungert, har Saudi-Arabia i ser- 

lig grad vert det land som har regulert sin produksjon opp og i 
serdeleshet ned nar det har vert nédvendig. Sommeren 1985 

fgrte det til at landet bare produserte omlag 2,3 mill. fat pr. dag 
samtidig som produksjonskapasiteten anslas til nar 8 mill. fat. 
Pa arsbasis innebar dette at landet fikk et driftsbalanseunder- 
skudd i stérrelsesorden $13 mrd. tross betydelige tilstramninger 
i gkonomien. 

Et permanent problem i de periodene hvor OPEC har forskt 
4 kontrollere oljeprisen, har vert at enkelte land har produsert 
utover de vedtatte kvotene og/eller har gitt ulovlige rabatter i 
forhold til de offisielle prisene. Disse forhold har veert til stor 
irritasjon for Saudi-Arabia, som har fglt at landet har baret en 

urimelig stor del av kostnadene ved 4 holde OPEC sammen. I 
Igpet av sommeren 1985 vant de delene av kongehuset i Saudi- 
Arabia som mente at dette matte endres, gradvis fram. Landet 
skiftet derfor strategisk linje hgsten 1985 og har siden bygget 
sitt forhold til OPEC pa at kostnadene ved at OPEC fungerer 
som svingprodusent heretter ma fordeles likt pa alle medlems- 
land. Det inneberer at mulighetene for 4 redusere OPECs 

produksjon i et svakt marked er begrenset til hvor langt det sva- 

keste ledd i OPEC-kjeden er beredt til 4 ga. En slik adferd vil 
1 betydelig grad medfgre at organisasjonens markedsmakt er re- 
dusert, og at OPEC i et svakt marked i stérre grad enn fgr vil 

kjempe om markedsandeler ved 4 redusere prisen snarere enn 4 

forsvare nominelle priser ved produksjonsinnskrenkninger. 
I Berger, Cappelen, Knudsen og Roland (1986) har man stu- 

dert virkningene pa markedet av de ovennevnte antakelsene om 
OPECs adferd i de nermeste ar. Resultatet fremgar av figur 8. 
Konsekvensene for oljemarkedet kan bli betydelige. Mens man 
med et svekket OPEC kan vente priser i omradet $12-14 pr. fat 
de nermeste ar, vil et OPEC med samme markedsmakt som det 

vi har vert vant til, innebere at prisen blir liggende i omradet 
$18-22 pr. fat. Konklusjonen mA altsa bli at selv i en situasjon 
der OPEC i stgrre eller mindre grad opprettholder sin markeds- 
makt, vil graden av samhold samt organisatoriske og politiske 
forhold i OPEC ha stor betydning for prisutviklingen.  
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Fig. 8. Raoljeprisen med et sterkt og et svekket OPEC-samhold 
(1984-dollar pr. fat). 

  

0 

0 | 1 | 

1 37.5- 
a 
r \ 

30.0- 

Pp i Se 
G L XS al 

22.5- SS ——— a 
YOR ee ——eorr 

if ‘ oa 

a 15,.0- Ne wa 
EEE Ent we 

7.5- 

0.0L+ 
me 

1984 1885 1886 1987 1968 1983 1990 

Kilde: Berger, Cappelen, Knudsen and Roland (1986). 

Sammenbrudd av OPECs markedsmakt 

Dersom utviklingen gjennom 1985 og 1986 er starten pa en pro- 

sess som ender med at samholdet i OPEC svekkes sa radikalt 

at organisasjonen ikke lenger er i stand til a fatte kollektive og 

bindende vedtak om priser og produksjonsvolum, gar vi trolig 

inn i en periode der oljemarkedet vil fungere som enkelte andre 

ravaremarkeder. Hvor raskt og pa hvilken mate produksjons- 

disiplinen innen OPEC oppl¢ses, vil ha stor betydning for hvor 

langt ned prisen faller pa kort sikt. Skulle opplésningen skje 

over en kort tidsperiode samtidig som OPEC-landene raskt 

trapper opp produksjonen fra dagens 17 mill. fat pr. dag til ka- 

pasitetsgrensen pA 27-28 mill. fat pr. dag, vil markedet pa kort 

sikt kollapse. Prisen kan da i noen maneder gi helt ned mot $5 

pr. fat. PA noe lengre sikt er det derimot rimelig 4 forvente at 

prisen blir liggende i omradet $ 8-12 pr. fat, som er tilstrekkelig 

til A dekke variable kostnader ved dagens produksjon. I et rava-
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repreget oljemarked vil prisen trolig vise relativt betydelige 
kortsiktige svingninger. Sesongmessige variasjoner i forbruket 
inneberer at prisen vil variere gjennom Aret for 4 gjgre det Ignn- 
somt 4 lagre olje. Bare lagerkostnadene tilsier at en bor forven- 
te systematiske svingninger i prisen i st@rrelsesorden $2-4 pr. 
fat. 

Tilsvarende vil forbruket variere med konjunkturforlgpet. I 
mange ravaremarkeder stiger prisen kraftig (50-70%) i forbin- 
delse med konjunkturtoppene. Dette forklares ved at tilbudet 
er lite elastisk og etterspgrselen lite prisfélsom pa kort sikt. I 
figur 9 har vi fors@kt 4 illustrere hvordan et oljemarked uten 
kartellmakt kan tenkes 4 utvikle seg de nermeste A4rene. Den 
lave oljeprisen vil fgre til en rask vekst i forbruket. Samtidig vil 
ikke-eksisterende produksjonskapasitet i hdykostnadsomrader, 
serlig USA og Nordsjgen, bli erstattet med utbygging av nye 
oljekilder etter som de naverende tommes. Produksjonen vil 
derfor i gkende grad konsentreres om Midt-@sten. Ogsa i 
OPEC vil man imidlertid matte bygge ut ny kapasitet. 

Perspektiver mot ar 2000 
OPECs produksjonskapasitet anslas ofte til pa kort sikt 4 vere 
27-28 mill. fat pr. dag. Ved 4 oppgradere eldre produksjonsut- 
styr og gjennomfgre vedlikehold kan imidlertid kapasiteten lett 
kes til 34 mill. fat pr, dag. Det inneberer at OPEC na har le- 
dig produksjonskapasitet tilsvarende 16 mill. fat pr. dag, tilsva- 
rende 35-40% av forbruket pa verdensmarkedet (utenfor de 
sentralstyrte @konomiene). Pa kort sikt vil derfor prisutviklin- 
gen totalt domineres av hva som skjer med tilbudet av olje. 
Produksjonskapasiteten gjgr at ner sagt enhver forbruksvekst 
kan tilfredsstilles, 
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Fig. 9. Et radvarepreget oljemarked? 
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I et lengre perspektiv blir imidlertid veksten i forbruket av 
langt st¢rre betydning. Hvor lang tid det vil ta fr det igjen er 

etablert noen grad av balanse mellom forbruk og produksjons- 
kapasitet, bestemmes av forbruksveksten og av utviklingen i 
produksjonskapasiteten, serlig i land utenfor OPEC. Det tids- 
punkt slik balanse igjen er opprettet, vil trolig innebere et nytt 
klimaskifte i oljemarkedet uavhengig av OPECs markedsmakt i 

den mellomliggende periode. 

Forbruk av petroleumsprodukter 
Det hersker stor usikkerhet om hvilke endringer av strukturell 
karakter som kan ha skjedd i ettersp@rselen etter petroleums- 
produkter som felge av prishoppene pa olje og det forhold at 
mange synes 4 mene at olje er en seerlig risikabel energiform. 
Vi skal i det fglgende kort dr@fte noen av de argumentene som 

antas 4 vere av sexrlig betydning for 4 bedgmme forbruksvcks- 

ten i arene fremover. 
@konometriske studier av pris- og inntektselastisitetene for 

petroleumsprodukter har begrenset verdi dersom den underlig-
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gende struktur er forskjellig i prognoseperioden sammenliknet 
med den perioden det er estimert over. La oss imidlertid likevel 
i den videre diskusjonen ta utgangspunkt i elastisiteter estimert 
pa historiske data. Resultatene i Lorentsen and Roland (1985), 
som er basert pa data for perioden 1973-84, er relativt typiske 
for de fleste gkonometriske arbeidene som er gjort. Som det 

fremgar av tabell 3, er inntektselastisitetene noe under 1,0 for 

industrialiserte land og omlag 1,0 for u-landene som gruppe. 

Den direkte priselastisiteten er hele -0,9 for OECD og betydelig 
lavere for u-landene. 

Tabell 3. Pris- og inntektselastisiteter i ulike regioner./ 
  

  

Region USA Restenay U-land 
OECD 

Direkte priselastisitet” -0,94 -0,91 -0,25 
Krys spriselastisitet? 0,20 0,58 0,39 

Inntektselastisitet 0,70 0,80 1,00 

  

1. En elastisitet angir den prosentvise endringen i forbrukct som resultat av 
én prosents endring i henholdsvis energiprisen og i BNP. 

2. Akkumulerte virkninger etter 5 ar. 

Kilde: Lorentsen and Roland (1985). 

Enkelte har de siste ar argumentert for at teknologiske og in- 
stitusjonelle forhold medfgrer at oljeforbruket na er praktisk 

talt frikoplet fra den gkonomiske veksten. Dette forklares ved 

at ny og oljesparende teknologi som ble utviklet under forvent- 

ningen om svert hgye oljepriser, gradvis over de neste 10-20 ar 
vil erstatte den eksisterende beholdning av realkapital. Eksem- 
pler pa slik teknologi kan vere utviklingen av mer effektive 
bilmotorer og gkt bruk av lettmetaller og plast som reduserer 
bilenes vekt. En annen faktor som kan bidra til 4 redusere inn- 
tekts- eller BNP-elastisitetene, kan vere forskyvninger i 
sammensetningen av produksjonen mellom sektorer. En gradvis 

overgang fra vareproduksjon til tjenesteproduksjon i de indu-  
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strialiserte land kan tenkes 4 resultere i et lavere oljeforbruk pr. 
BNP-enhet fordi tjenesteproduksjonen ofte er mindre energi- 
krevende. I de u-land som er inne i en rask industrialiserings- 
prosess, vil dette forhold ha den motsatte virkning. 

Oljeforbruket vil ogsa pavirkes av institusjonelle forhold. Of- 
fentlige myndigheter har i en rekke land gjennomfgrt store 

programmer for 4 redusere landenes avhengighet av importert 
olje. Pa mange omrader er det innfgrt standarder og regulerin- 
ger for 4 redusere energi- eller bare oljeforbruket. Nye regler 
for isolering av bygninger har redusert energiforbruket for all 
fremtid for bygninger som omfattes av reguleringen. Ut fra erfa- 
ring med offentlige reguleringer i sin alminnelighet, er det heller 
ingen grunn til 4 forvente at denne type reguleringer vil bli end- 
ret selv om vi skulle oppleve en relativt lang periode med lave 
energipriser. Offentlig politikk kan imidlertid ogsa tenkes 4 pa- 
virke ulike beslutningstakeres forventninger om fremtiden. 
Understrekningen av olje som en risikabel energiform ved at 
muligheten for avbrudd i leveransene er stor og at det er hay 
sannsynlighet for prishopp, kan medfgre at man systematisk s¢- 
ker 4 velge andre energiberere. 

Stgrrelsen pa priselastisiteten kan tenkes 4 avhenge sterkt av 
nivaet pa oljeprisen dersom det eksisterer «terskler» hvor kon- 
kurransen til andre energibzrere endres betydelig. Forbruket av 
petroleumsprodukter foregér i ulike sektorer hvor graden av 
konkurranse og antallet energiberere varierer. PA marginalen 
konkurrerer petroleumsprodukter med kull, gass og kjernekraft 
i energiintensive prosesser i industrien. I en rekke anvendelser 
skal det bare mindre prisendringer til for at forbruket i en sek- 
tor endres fra én energiberer til en annen. Utbredelsen av 
kapitalutstyr (f.eks. varmekjeler) som tillater slike endringer 
relativ kostnadsfritt, har @kt kraftig de siste 10 ar. 

Et annet poeng som pa kort og mellomlang sikt kan pavirke 
det absolutte nivaet pa priselastisitetene, er eksistensen av 
usymmetriske reaksjoner pa stigende og fallende priser. Ofte 
fremheves beslutningstakernes forventninger om fremtiden for 
4 forklare en slik effekt. Mange viktige beslutningstakere synes 
4 bygge sine investeringsbeslutninger pA forventninger om en 
langsiktig og betydelig vekst i oljeprisen relativt til de fleste and-
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re energiberere. Valg av teknologisk Igsning og hvor stor vekt 

man skal legge pa graden av energieffektivitet, bygger pA fore- 
stillingen om den langsiktige utviklingen. Pa kort sikt vil derfor 
selv et betydelig fall i olje- eller energiprisene bare i mindre 
grad fgre til valg av andre teknologiske lgsninger. Fgrst etter en 
lengre periode med lave priser vil adferden endres. 

For 4 illustrere hvor store strukturelle endringer som har 
skjedd i forbruket av petroleumsprodukter, har vi tatt med figur 

10. Figuren viser utviklingen i forbruket av petroleumsproduk- 
ter i USA siden 1965 og fremskrivninger til Ar 2000 under ulike 
forutsetninger. Veksten i forbruket var stabil og hay frem til 
1973, prishoppet reduserte imidlertid veksten noen ar. Likevel 
var virkningene av prishoppet i 1979-80 av langt st@rre betyd- 
ning, idet forbruket sank betydelig i flere ar. 

Den ¢gverste, stiplede linjen viser forbruksveksten forutsatt at 
den gkonomiske veksten hadde fortsatt med samme takt som i 
1960-arene samt at olje/BNP-raten var konstant pA 1973-nivA. I 
neste linje er forbruket av olje per BNP-enhet uendret, men det 
er tatt hensyn til den faktiske gkonomiske veksten i perioden 
1973-85. Etter dette er det antatt at veksten blir 2,5% pr. ar. I 
den gverste, heltrukne linjen starter beregningen i 1986 med et 
oljeforbruk pr. BNP-enhet som i 1985. Veksten antas ogsA her 
a bli 2,5% pr. ar til 2000. Den mest pessimistiske forbrukspro- 
gnosen fremkommer ved at man i tillegg antar at trenden i 
retning av lavere oljeforbruk pr. BNP-enhet fra perioden 1973 
til 1985 (-3,2% pr. ar) fortsetter til Aarhundreskiftet med ufor- 
minsket kraft. 
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Fig. 10. Forbruk av petroleumsprodukter i USA. 
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. Figuren dekomponerer drsaken til den lave veksten i oljefor- 
bruket siden 1973. En ikke ubetydelig del av den reduserte 
veksttakten i oljeforbruket er altsa forarsaket av reduksjonen i 
gkonomisk vekst. Viktigere enn dette er likevel den reduksjo- 

nen som er fordrsaket av hgyere oljepriser og strukturelle 
endringer i forbruket. A skille disse faktorene fra hverandre er 
imidlertid vanskelig. En plausibel hypotese er at prisvirkninge- 
ne i alle fall er den klart dominerende faktor. I s& fall er det 
apenbart at den nederste kurven hvor det antas at trenden i ol- 
jesparingen pr. BNP-enhet fortsetter til 4r 2000 med samme 

styrke som i perioden 1973-85, gir et helt urealistisk lavt anslag 
for forbruksveksten. Imidlertid er det rimelig 4 tro at forbruks- 

veksten overdrives ved 4 anta at oljeforbruk pr. BNP-enhet 
fastfryses pa 1985-niva. 

Na ma det imidlertid advares mot 4 oppfatte fremskrivninge- 
ne i figur 10 som prognoser. Skal man lage prognose, ma selv- 
sagt bade tilbuds- og etterspgrselssiden behandles simultant slik 
at prisvirkningene blir tatt hensyn til. Det er imidlertid grunn til



125 

4 understreke at dersom man skulle fa en lang periode med pri- 
ser i omradet $10-15 pr. fat, vil forbruksveksten trolig bli langt 
sterkere enn antydet i figuren. Oljepriser pa dette nivaet med- 

fgrer at olje konkurrerer effektivt med bl.a. kull i mange 
energitunge prosesser i industrien. 

Balanse meliom tilbud og ettersp@rsel 

Samspillet av mange usikre faktorer vil bestemme nar det igjen 
vil oppsta et mer balansert forhold mellom tilbud og etterspgr- 
sel i oljemarkedet. Et OPEC som klarer 4 opprettholde sin 
markedsmakt og som i betydelig grad bruker denne makten til 
a holde prisene pa et h@yt niva, vil fere til at denne prosessen 
tar lang tid. Et snarlig sammenfall av OPECs makt og en perio- 
de med et ravareliknende oljemarked vil derimot f¢re til at de 

ng@dvendige justeringene tar kortere tid. Ogsa politiske forhold 
i konsumentlandene har betydning. Kvoteregulering av impor- 

ten til USA vil fore til et kunstig hgyt prisniva i USA og en 
innenlands produksjon som er hgyere enn ellers. Tilsvarende vil 
ogsa avgifter og skatter pa forbruket i resten av OECD ha bety- 
delig virkning pa veksten i forbruket. For u-landenes del vil 

nivaet pa den gkonomiske veksten i arene fremover fa avgjgren- 
de betydning. Det er vanskelig 4 tenke seg at landene i den 

tredje verden kan gjennomfgre en omfattende industrialise- 
ringsprosess uten at forbruket av petroleumsprodukter minst 
vokser i samme takt som hele gkonamien. 

Alle de scenarier for forbruks- og produksjonsutvikling i olje- 
markedet som i dag synes rimelige, inneberer at Midt-@sten- 

landenes markedsandel pa noe sikt vil vokse betydelig. Hgyst 
sannsynlig vil dette skje parallelt med at det igjen etableres en 

mer langsiktig balanse mellom tilbud og etterspgrsel. I figur 9 

har vi derfor antydet at vi pa dette tidspunkt vil oppleve et nytt 
regimeskifte 1 oljemarkedet. Figuren antyder at dette mest trolig 
vil komme til 4 skje i fgrste del av 1990-arene. Tidspunktet er 
imidlertid beheftet med stor usikkerhet. Kombinasjoner av 
usikre parametre samt politiske forhold kan f¢re til at perioden 
med lave priser strekker seg til etter 4r 2000.  
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Oppsummering 

I gjennomgangen av strukturen og underliggende utviklings- 

trekk i oljemarkedet har vi lagt vekt pa a gke forstaelsen for 
hvor stor usikkerheten om den framtidige utvikling er. I de neer- 
meste 5-10 ar er det betydelig usikkerhet med hensyn til hva 

slags regime som vil dominere oljemarkedet: konkurranse eller 
produsentkartell. Men selv i en situasjon der OPEC lykkes i 4 
opprettholde sin kartellmakt, er usikkerheten om prisen stor. 
Det henger sammen med at det i dag er uklart hva som er 
OPECs strategiske mal i markedet - og det er uklart hvor effek- 
tive OPECs virkemidler vil vere. Tross denne fundamentale 
usikkerheten er det likevel mulig 4 indikere hva som setter 

grenser for prisbevegelsene, bade opp- og nedover. Grensene 
settes nedover av kostnadsforhold i produksjonen for ulike pro- 
dusenter og oppover av prisen pa andre energiberere som 

petroleumsprodukter konkurrerer med i ulike markeder. 
I figur 11 har vi fors#kt 4 summere opp hovedkonklusjonene 

med hensyn til hvilken oljepris som kan bli realisert i ulike sce- 
narier. For begge hovedscenariene, med og uten kartellmakt, 
er det indikert et relativt bredt belte for oljeprisen mot ar 2000. 

Dersom OPEC bryter sammen og medlemslandene raskt 

gker produksjonen opp mot kapasiteten, kan man pa kort sikt 
oppleve at oljeprisen faller ned mot $5 pr. fat. En slik pris vil 
imidlertid fgre til at en del produsenter stopper produksjonen 
fordi ikke en gang variable produksjonskostnader dekkes. Dette 
vil presse prisen opp pa et niva hvor variable kostnader dekkes. 
Det inneberer priser i omradet $8-12 pr. fat i noen ar. Vi ser 
her bort fra sesongmessige og mer tilfeldige endringer i prisen 
som vil prege et fritt oljemarked. Figuren er ment 4 indikere 
nivaet og trenden i oljeprisen. 

Etter anslagsvis 4-8 4r vil det igjen kunne vere balanse mel- 

lom produksjonskapasitet og etterspgrsel. Oljeprisen vil na 
matte @ke tilstrekkelig til 4 dekke samlede kostnader ved de 
marginale reservene som settes i produksjon. Dersom man leg- 
ger til grunn at ikke all produksjon (bl.a. av politiske arsaker) 
blir konsentrert i Midt-@sten, vil dette trolig medfgre cn jevnt 

stigende nedre grense for prisen. Betydelig nedgang i kostnade-
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ne, f.eks. som fglge av kostnadsbesparende teknologisk 
framgang, kan imidlertid modifisere denne trenden. I fi guren er 
det antydet at oljeprisen kan forventes 4 ligge mellom $15 og 
$20 pr. fat i Ar 2000. 

I det andre hovedscenariet antar vi at OPEC i sterre eller 
mindre grad klarer 4 opprettholde sitt grep om markedet. Av- 
hengig av hvor effektive OPECs virkemidler er og hvilken 
prisstrategi som velges, har vi antydet at prisen pa kort sikt vil 
bli liggende mellom $13 og $22 pr. fat. Priser under nedre pren- 
se vil trolig medfgre en opplgsning av organisasjonen fordi 
inntektene da blir s4 lave at det neppe lar seg gjgre 4 oppna 
enighet om produksjonskvoter. Priser serlig over $20 vil Apen- 
bart ikke vere i bl.a. Saudi-Arabias interesse pa lengre sikt, 
fordi forbruket da ikke stimuleres tilstrekkelig. 

Figur 11. Hlustrasjon av mutlighetsomrddet for oljeprisen, 
1986-2000. 
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For 4 skape en stabil situasjon innen OPEC i den tiden det tar 

fgr OPECs produksjon igjen nermer seg kapasiteten, synes det 

rimelig 4 tro at prisen b¢r ligge i underkant av $20 pr. fat. Nar 

forbruket har gkt tilstrekkelig, vil imidlertid mulighetene for et 

nytt prishopp igjen foreligge. Forholdene vil tidligst ligge til ret- 

te for at sA kan skje i 1990, trolig en del senere. Avhengig av 

hvilke sjokk markedet utsettes for (f.eks. nye kriger i Midt- 

@sten) og OPECs strategi, er mulighetsomradet for prisen stort 

etter 1990. I figuren antydes et prisbelte mellom $20 og $35-40 

pr. fat i Ar 2000. Mulighetsomradet avgrenses oppover ved at 

priser opp mot og over $30 pr. fat sterkt vil redusere ettersp¢r- 

selen pga. overgang til alternative energikilder. 

Samlet m4 det pA denne bakgrunn vere riktig 4 understreke 

den store usikkerheten ved utviklingen ioljeprisen. Mens mulig- 

hetsomradet pA kort sikt spenner fra $15 til $20 pr. fat, kan 

prisen i Ar 2000 variere helt fra $15 til $40 pr. fat regnet i 1986- 

dollar. 
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Ole Gunnar Austvik: 

Markedshensyn i norsk oljepolitikk 

Innledning 

Som produsent av olje og gass har Norge sterke interesser i en 

stabil oljepris pa et «rimelig hgyt» niva. Det er derfor av stor 

betydning for norsk gkonomi hvordan oljemarkedet fungerer. 

Her spiller OPEC en viktig rolle. Samtidig er Norge kono- 

misk, politisk, historisk og kulturelt en del av den oljeforbru- 

kende vestlige verden. Norges avhengighet av parter som har 

opplevd til dels skarpe motsetninger seg imellom, skaper behov 

for 4 formulere en politikk som veier de nasjonale interessene 

Norge har som petroleumsprodusent opp mot andre utenrikspo- 

litiske interesser. 
Formuleringen av en slik politikk vil blant annet vere ay- 

hengig av hvilken pAvirkningsmulighet, om noen, Norge har pa 

oljemarkedet. En slik mulighet kan vere direkte; gjennom 4 

endre mengde eksportert olje eller ved prisreguleringer. Eller 

den kan vere indirekte; ved 4 pavirke andre lands og organisa- 

sjoners oljepolitikk (f. eks. IEA og OPEC og/eller organisasjo- 
nenes medlemsland), som i sin tur kan pavirke prisene. 

Vi skal i denne artikkelen fgrst drgfte ulike konflikter og 
sammenfallende interesser eksportgrer og importgrer av raolje 

har om prisen pa olje. Dette vil gi et grunnlag for 4 vurdere hva 

som kan vere de spesifikt norske interessene i utviklingen av 
den. Norges markedsinnflytelse skal vi diskutere ut fra en even- 

tuell ¢konomisk betydning og var rolle overfor OPECs respekti- 

ve kvote- og prissystem. Dette danner grunnlaget for en 
drgfting av norsk politikk i oljemarkedet. Artikkelen vil ikke 
eksplisitt analysere utenrikspolitiske avveiningsproblemer, som 

IP-9  
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f. eks. a veie energipolitiske interesser mot andre utenrikspoli- 
tiske interesser. 

Konflikter og interessefellesskap mellom konsument- og 
produsentland 

Vi skal 1 det fglgende se bort fra politiske og militere situasjo- 
ner der oljemarkedet kan bli en del av overordnede, kanskje 

mer kortsiktige malsetninger. For eksempel vil de sikkerhetspo- 
litiske interesser et land har i militere konflikt-situasjoner 
normalt overstyre eventuelle gnsker de har som oljeselgende 
eller -kj@pende land. I denne artikkelen vil olje betraktes som 
en gkonomisk vare, men der politiske forhold pavirker de gko- 
nomiske rammebetingelsene, interessene og beslutningene. 

Kj@per og selger av raolje har en motsetning seg imellom ved 

at kj@peren vil betale minst mulig - selgeren vil selge dyrest 
mulig. Men det er ikke bare dagens pris som er viktig. Det fore- 
ligger bl.a. forhold som partene har felles interesse av, spesielt 

gnsker om forutsigbarhet og stabilitet. Okende grad av begge 
deler vil lette planleggingsarbeid for alle land og oljeselskap, 
enten de er kj@pere eller selgere. 

Stabilitetsgnsket er ikke et spgrsmal om 4 bryte med mar- 
kedskreftene. Det betyr at det er gnskelig at prisen heller fglger 
en langsiktig utviklingstrend, enn at den er mer eller mindre 
hyppig fluktuerende. Men finnes det en langsiktig markedsmes- 
sig bestemt utvikling av rdoljeprisen uavhengig av mer eller 
mindre vellykkede forsgk pa 4 regulere markedet pa kort og 
mellomlang sikt? For 4 forsgke a svare pa dette skal vi se ner- 
mere pa hvilke grenser som kan settes for oljeeksporterende og 
-importerende lands interesser i prisutviklingen pa olje. 
Den nedre grensen for prisen kan bli fastsatt av den margina- 

le grensekostnaden for utvikling av nye oljefelt, heretter kalt 
kostnadsgrensen. Det vil vere den pris som behgves for at nye 
investeringer skal foretas i oljeproduksjon. Importlandene (ho- 
vedsakelig innen IEA) ser det imidlertid som en ¢konomisk og 
politisk ulempe 4 vere for avhengig av leveranser fra Midt- 
@Msten og OPEC. Disse landene vil ikke gnske priser som 
reduserer deres egen interne produksjon s4 mye at avhengighe-
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ten i en totalvurdering blir for stor. I en slik politisk-okonomisk 
vurdering av langsiktige kostnader vil IEA-land tendere mot 4 
plassere kostnadsgrensen der en marginal prissenkning fgrer til 
savidt store interne produksjonsnedganger at det oppfattes som 
mer negativt enn vinsten ved prisnedgangen. De ulike vurderin- 
gene som ligger i denne avveiningen gjgr at grensen i praksis er 
uklar, der noen IEA-land vil verdsette den interne produksjon 
hgyere enn andre. Vurderingen vil vere en funksjon av i hvil- 

ken grad situasjonen i Persiagolfen oppfattes som truende for a 
frembringe ekstreme prisutslag og hvordan interne fordelings- 
mekanismer mellom JEA-landene virker. I tillegg pavirkes 
prensen ay forventningene om teknologisk utvikling og forhol- 
dene i markedene for andre energiberere. 

Kostnadsgrensen, som over er drgftet som den nedre grense 
for prisen JEA-land gnsker, kan internt i omradet ogsa oppnas 
ved innfgring av proteksjonistiske tiltak, som for eksempel ved 
tollsatser.! Et slikt tiltak vil bringe internprisen opp og dertil 

gi tollinntekter til importlandene. Dette middelet som en del 
IEA-land, og da serlig USA, sitter med for 4 beskytte seg mot 
4 bli priset ut av markedet, er blant de forhold som gijgr at hel- 
ler ikke eksportgrene normalt har interesser av en pris lavere 

enn kostnadsgrensen slik IEA-land definerer den. Dette til tross 

for at de kunne vere interessert i det av markedsstrategiske ar- 

saker forgvrig. En ikke uvanlig oppfatning av nivaet pa denne 
kostnadsgrensen, gitt dagens politiske situasjon og ressursbasis, 
er i stérrelsesorden 15—20 dollar for 4 holde produksjonen i 
IEA-omradet oppe pa et politisk gnskelig og mulig niva fram til 
arhundreskiftet. 

Den gvre grensen for den langsiktige utvikling av oljeprisen 
bestemmes av det importlandene (hovedsakelig IEA-landene) 
«téler» 4 betale uten 4 oppleve gkonomiske tilbakeslag og sa 
stor substituering til andre energiberere at etterspgrselen etter 

olje pa sikt blir for lav. Denne prisgrensen kan kalles substitu- 
sjonsgrensen, og er alts en grense eksportlandene av markeds- 

hensyn pa lang sikt vil holde seg under. Grensen vil ligge der 
en marginal prisgkning forer til savidt stor etterspgrselsnedgang 
at det oppfattes som mer negativt enn gevinsten ved prisgknin-  
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gen oppfattes positivt. Det er her opplagt at det vil oppstd 
konflikter mellom produsentland som maksimerer sin inntekt 
over ulik tidshorisont. Som vi skal komme tilbake til senere, fg- 
rer antakeligvis intet produsentland heller en prispolitikk som 
kun baserer seg pa profittmaksimering. Det er mange andre 
kvalitativt forskjellige faktorer som pavirker de enkelte ekspor- 
tgrenes oljepolitikk og dermed deres inntektsmaksimeringspro- 
fil og kompliserer plasseringen av substitusjonskurven. 

Selv om altsa eksportlandene partielt sett gnsker seg en sA 
hgy pris som mulig, vil et langsiktig inntektsmaksimerende per- 
spektiv tilsi at den ikke bor bli for hgy. Tilsvarende vil import- 
landene, selv om de partielt sett gnsker seg en lavest mulig pris, 
ikke gnske at den skal bli for lav av langsiktige risiko- og ut- 
giftsminimerende hensyn. At oljeprisen skal holde seg ianenfor 
disse grensene, representerer eksportgrers og import¢rers felles- 
interesser i den langsiktige utviklingen av den. 

Verken kostnads- eller substitusjonskurven.er imidlertid lette 
a plassere i praksis. Ulike land vil kunne ha ulike vurderinger 
om dem, og vi har ikke gatt i dybden pa alle de forhold som vil 
innga i de forskjellige landenes syn pA hvor den skal vere. Vi 
har begrenset oss til 4 nevne hovedelementer ut fra det som sy- 
nes hensiktsmessig for 4 illustrere grensene som begreper. En 
ngyaktig fastleggelse forhindres ogsa av at det er svert vanskelig 
a ansla savel de langsiktige priselastisitetene som den langsiktige 
gkonomiske vekst og inntektselastisitetene etter olje. 

Dersom substitusjonsgrensen synker mot kostnadsgrensen, vil 
ogsa kostnadsgrensen falle. Dette skyldes den vurderingen som 
ligger i fastsettelsen av kostnadsgrensen om i hvilken grad det 
er politisk akseptabelt 4 vere avhengig av oljeimport fra Midt- 
@sten og OPEC. Jo mer akseptabelt det er, jo lavere kan ens 
egen produksjon vere, desto lettere en kan substituere olje med 
andre energiberere, desto mer akseptabelt er det 4 ha en hgy 
importandel. En lav pris og hgy importavhengighet vil vere et 
mindre problem jo lavere substitusjonsgrensen er. 
Dersom ikke importavhengigheten er noe problem, vil kost- 

nadsgrensen falle ned til den gkonomiske grensekostnadskurven 
for olje. Importlandene vil da gnske seg et frikonkurransemar- 
ked og at prisen fastsettes der etterspgrselseskurven skjarer
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grensekostnadskurven. Frikonkurransemarkedet vil represente- 

re den laveste bane for likevekt i oljemarkedet. Eksportlandene 

vil pA sin side gnske seg en pris som drar nytte av en eventuell 

monopoliseringsgevinst.” Et helt monopolisert marked vil sette 

den gvre grense for likevekt og den gvre grense for prisutviklin- 

gen vil uansett vere avhengig av i hvilken grad eksportland kan 

klare 4 monopolisere oljemarkedet. 

I figuren under er substitusjons- og kostnadsgrensene tegnet 

rettlinjede og enkle av illustrasjonshensyn. De er stigende over 

tid, ut fra den vanlige oppfatning av olje som en ikke-fornybar 

ressurs. Det er antatt at det vil fgre til @kende priser etterhvert 

som den blir utvunnet. 

Mulig prisutvikling pd lang sikt 

f& MULIG PRISUTVIKLING 

PRIS 

     

   

  

UONSKET EXSTREMUTSLAG 

—_—_—— SUBSTITUSJONSGRENSE 

KOSTNADSGRENSE 

U@NSKEDE EKSTREMUTSLAG     
TID 

Diskusjonen rundt kostnads- og substitusjonsgrensen er i stor 

grad parallell til den vurdering ulike land vil gjgre om hvilken 

langsiktig optimal oljeprisutvikling de ser seg best tjent med. 

For Norges del vil trolig optimal pris vere hgyere enn for de 

fleste andre vestlige land. PA den annen side er den antakelig 

lavere enn optimal pris for de fleste OPEC-land som stort sett  
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er enda mer oljeavhengige enn Norge. Det at f.eks. Saudi- 
Arabia i dag muligens gnsker en lavere oljepris enn Norge, 
betyr ikke at de ngdvendigvis vil onske seg en lavere bane enn 
Norge pa lang sikt, i alle fall dersom en grunner seg i at Saudi- 
Arabia er mer oljeavhengig i sin utenriksgkonomi enn Norge. 
Pa den annen side kan det tenkes at dersom Saudi-Arabia mak- 
simerer sin inntekt over lengre sikt enn Norge, kan deres 
optimale pris ligge lavere enn Norges i hele den periode Norge 
maksimerer over. Men det kan ogsa skje politiske endringer 
som gj@r at Saudi-Arabia far et mer kortsiktig perspektiv enn 
deres ressursbasis og langsiktige markedsposisjon skulle tilsi. 
Det vil avhenge av hvilke faktorer som til enhver tid har stgrst 
innvirkning pa deres oljepolitikk. Dette illustrerer at det ikke 
er noen lett vurdering 4 si hvor enkeltlands optimale prisniva 
ligger utover en passende grad av omtrentlighet. 

I figuren er det ogs4 tegnet inn en kurve med store amplitu- 
der. Den representerer en prisutvikling som er «helt tilfeldig», 
altsa uten noen form for mekanismer som bremser kortsiktige 
fluktuasjoner rundt mer langsiktige trender. Der denne kurven 
ligger over substitusjonsgrensen, kommer den i konflikt med 
oljceksportgrers langsiktige interesser. Der kurven kommer un- 
der kostnadsgrensen, kommer en i konflikt med IEA-lands 
langsiktige interesser. Bade eksportgrer og importgrer har 
interesse av at prisene ikke skal bevege seg ut over disse grense- 
ne; det er fellesinteresse i 4 unnga ekstremlgsningene. 

Hvordan kan Norge ivareta sine interesser om prisniva, stabi- 
litet og forutsigbarhet i oljemarkedet? Vi skal i det falgende 
dréfte enkelte virkemidler som eventuelt kan nyttes for 4 pavir- 
ke oljemarkedet i den for oss til enhver tid gnskede retning. 

Som oljeproduserende IEA-land er det klart at vi i prinsippet 
kunne argumentere for at kostnadsgrensen skal vere sa hgy som 
mulig. Vi kunne hevde en politikk i IEA som gikk inn for gkt 
oljeavhengighet, redusert substitusjon etc. Men vi skal se bort 
fra dette her, da det ligger utenfor hva som virker som aktuell 
politikk, alle forhold tatt i betraktning. Imidlertid skal vi se nar- 
mere pa hva slags gkonomisk betydning Norge kan tenkes 4 ha 
i oljemarkedet, og var rolle overfor OPECs kvote- og prissy- 
stem, som primergrunnlag for en drgfting av norsk politikk i 
oljemarkedet.
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Norges dkonomiske betydning i markedet 

I 1986 sto Norge for 1.5 prosent av verdens oljeproduksjon pa 

2933 mill. tonn. Av IEA-landenes raoljeimport sto vi for en noe 

stgrre andel, 3.8 prosent, og av EF-landenes import av raolje 

og oljeprodukter, 4,8 prosent. Sely om det ikke er en selvsagt 

sak 4 fastsl& hva som egentlig er raoljemarkedet, har det stort 

sett vert enighet om at andelene Norge har, er savidt sma at Vi 

ikke vil kunne regulere prisene i serlig grad ved bare a endre 

egen produksjon innenfor de rammene det normalt vil vere 

snakk om (5—20 prosent?). Dette til tross for at de respektive 

andelene sannsynligvis vil ke de nzermeste par arene. 

@konomisk teori gir imidlertid belegg for 4 kunne forvente 

prisendringer selv ved marginale endringer i tilbudet, bare etter- 

spgrselen er tilstrekkelig uelastisk. Innenfor visse prisomrader 

er det ikke usannsynlig at etterspgrselen fortsatt er det, spesielt 

pa kort sikt. Dersom det ikke er noen form for direkte pris- 

regulering i markedet (som OPECs fastprissystem, se senere), 

kan dermed norske produksjonsendringer f¢re til observerbare 

prisreaksjoner. Om en imidlertid forutsetter at OPEC beholder 

sitt fastprissystem, vil prisendringer grunnet i marginale norske 

produksjonsendringer ikke virke serlig sannsynlig. 

Norges muligheter til 4 pavirke oljeprisen antas av de fleste 

observatgrer og analytikere derfor eventuelt 4 ligge i den indi- 

rekte dimensjonen, og da hovedsakelig gjennom OPEC. OPEC 

vil i sin tur kunne regulere markedet gjennom tilbudt kvantum 

eller prisreguleringer, som Norge sA vil dra fordel av. Dette 

samspillet av kvalitativt ulike typer virkemidler som nyttes for a 

virke inn pa kvalitativt forskjellige mal, som i sin tur er virke- 

midler for A fastsette et kvantum og en pris i et marked, gj@r at 

norsk politikk i oljemarkedet blir en sveert sammensatt problem- 

stilling 4 behandle. 

Var begrensede gkonomiske betydning, sammen med var 

tross alt ogsA begrensede internasjonale politiske rolle, tilsier at 

andre aktgrer i stgrre grad kan influere oljemarkedet enn det 

vi kan. For Norge vil det normalt vere snakk om eventuell mar- 

ginal pavirkning. Men siden en prisendring pa én dollar tilsvarer 

en brutto verdiendring av var petroleumsproduksjon pa i st@r-  
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relsesorden 4-5 milliarder kroner, og en endring i skatteinntek- 
tene pa ca. 2 milliarder kroner, betyr det at selv marginale 
endringer i oljeprisnivaet er av betydelig @konomisk interesse 
for Norge. Dersom en maksimerer over lengre perioder, utgjdr 
en slik én-dollar-margin flersifrede milliardbelgp. 

Norge og OPECs kvotesystem 
OPEC har ofte blitt kalt et kartell. Men en teknisk-gkonomisk 
optimal tilpasning for et salgskartell vil tilsi et produksjonsniva 
som gir maksimal profitt for hele organisasjonen under ett. For- 
delingen av produksjonen mellom de enkelte land ville da vere 
slik at produksjonskostnadene blir minst mulig. Dette ville kun- 
ne innebere stengning av produksjonen i enkelte land og inn- 
tektsoverforinger mellom landene. De praktiske og politiske 
vanskeligheter det ville medfgre A f& et overnasjonalt kartell til 
a virke slik, gjar at OPECs markedsstrategi blir langt vanskeli- 
gere 4 fastsla enn det en kan komme fram til ved kun & bruke 
gkonomisk teori.* 

Et av hovedproblemene er at OPEC er en sammenslutning 
av til dels svert ulike land og landgrupper og en til enhver tid 
entydig gruppering av landene kan vanskelig foretas etter én 
bestemt type kriterier. Hva som er viktigst av gkonomiske, mili- 
tere, innen- eller utenrikspolitiske faktorer i den totale avvei- 
ningen i hvert enkelt medlemslands oljepolitikk, kan variere 
over tid, liksom de enkelte lands innflytelse innad i organisasjo- 
nen. 

Uten 4 ga nermere inn pa de enkelte faktorene og deres be- 
tydning totalt, tyder erfaringer* pa at bruk av rene profittmaksi- 
merende modeller pA aktgrlandene i oljemarkedet, er A 
forenkle virkeligheten for grovt. Disse erfaringene viser at de 
ulike fors¢k som er gjort med slike modeller, har fgrt til mar- 
kedsscenarier og prisprognoser som stort sett har vist seg a vere 
misvisende. Bade ulike former for velferdsmaksimering, og po- 
litiske og militere situasjoner mA legges til gnskene om 4 
maksimere inntekt i analysen av oljeeksporterende lands ad- 
ferd. 

Alt i alt kan en derfor si at tilbudet av raolje i hovedsak fast-
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settes politisk. I den politiske vurderingen° inngar blant annet 
ogsd dkonomiske og sikkerhetspolitiske vurderinger. Blant an- 
net vil tilbudspolitikken vere sterkt pavirket av hvilken optimal 
priskurve landene gnsker og av hvor etterspgrselskurven ligger. 
En analyse ay fastsettingen av tilbudet av raolje fordrer imid- 
lertid en innsikt i hele det gkonomisk-politiske samspillet det 
bestemmes i, der en gar fra det generelle til det partielle sA snart 
en nytter hovedsakelig politiske eller hovedsakelig gkonomiske 
tilnermingsmater.® 

I et pris-kvantumsdiagram kan saledes tilbudskurven for, 
OPEC-olje oppfattes som helt uelastisk. Den flyttes mot hgyre 
nar en produksjonsgkning vedtas og mot venstre ved en produk- 
sjonssenkning. Arsaken til at tilbudskurven flyttes, ligger imid- 
lertid utenfor en modell for selve prisfastsettelsen. 

Tilbud av rdolje fra OPEC 
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En norsk aktivitet i et slikt marked vil matte ta sikte pa 4 pa- 
virke de beslutningene som ligger bak flyttingen av denne poli- 

tisk fastsatte tilbudskurven der OPECs samhold og evne og vilje 
til 4 regulere tilbudet blir helt avgjgrende for prisutviklingen.  
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For 4 oppna dette kan Norge i prinsippet nytte en hel skala av 

ulike virkemidler av dkonomisk, politisk, psykologisk og reto- 

risk art, bade som press og som motivasjon. Norske produk- 

sjonsreduksjoner er da ett slikt virkemiddel som eventuelt virker 

politisk og psykologisk motiverende pa OPEC, slik at OPEC 

flytter tilbudskurven mot venstre gjennom 4 redusere sin pro- 

duksjon mer enn de ellers ville ha gjort. 1 en situasjon med et, 

etter norsk mening, for hgyt prisniva vil pavirkningen matte ga 

i retning av at de flytter den mot hgyre. Norsk politikk ma sile- 

des utformes fleksibelt nok til at den ivaretar disse skiftende 

interessene av 4 pavirke prisen i ulike retninger. 

Det er forstaclig at det for medlemslandene i OPEC, som 

stort sett er utviklingsland, ikke er motiverende 4 redusere egen 

produksjon for at rike, industrialiserte land som Norge skal tje- 

ne mest mulig penger. Det inntektstap de berer, berer de 

alene. Men det de oppnar, nemlig et h@yere prisniva, er et fel- 

lesgode alle selgere ay raolje nyter godt av. Gratispassasjerer er 

aldri populere, men det kan hjelpe noe om Norge uttrykker 

aksept og respekt for OPEC som organisasjon, selv om med- 

lemslandene i OPEC rent faktisk fortsatt er de som berer 

byrdene ved en hgy oljepris. 
Men et forsiktig medspill er bare et stykke pa vei mot det 

OPEC-landene uansett vil vere tilfredse med. De vil gnske at 

Norge yter like mye som OPEC selv, med andre ord blir fullt 

betalende passasjer, definert pa den ene eller annen mate. Det 

er sdledes sannsynlig at OPEC-landene vil kreve stadig mer av 

et norsk medspill. Dette vil kreve en fast, bevisst og smidig dip- 

lomatisk og politisk holdning fra norsk side. 

Norge og OPECs prissystem 

Vi skal i det falgende tolke markedspris pd réolje som den pri- 

sen som fremkommer pa grunniag av ettersp@rselskurven og det 

hovedsakelig politisk fastsatte tilbudet, beskrevet foran. Dette 

er en pris som prinsipielt er forskjellig fra OPECs administrerte 

pris, bestemt gjennom deres fastprissystem. OPECs admini- 

strerte pris og markedsprisen kan utenfor visse grenser imid-
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lertid ikke fristilles fra hverandre. En endring av den admini- 
strerte pris kan forega ved at markedet presser den i en bestemt 
retning. Teknisk foregér overgangsfasen da blant annet gjen- 
nom forskyvning av volum omsatt etter faste administrerte 
priser til spotmarkedet, hvor olje omsettes pa en fra dag til dag 
basis. Men i noksa uelastiske etterspgrselsomrader (over en be- 
stemt tidshorisont), kan det ogsd vere mulig 4 administrere 
prisen i en bestemt retning. I markedet er det da en hel serie 
likeveKtslésninger som administrator kan velge mellom. 

Da det vil falle utenfor artikkelens hovedproblematikk 4 ga i 
dybden pa alle sammenhenger mellom og varianter av prisset- 
tingssystemer pa olje, skal vi i den videre diskusjonen holde oss 
tl de to prisene som er nevnt over. Det er imidlertid viktig 4 
merke seg at det vi kaller markedsprisen, ikke er det samme 
som den prisen som fremkommer i spotmarkedet. Spotmar- 
kedsprisen er et resultat av den administrerte prisen og mar- 
kedsprisen. Eksistensen av et spotmarked betinger at det er en 
administrert pris i oljemarkedet, og spotprisen vil avhenge av 
hvor hgyt den administrerte prisen er satt i forhold til markeds- 
prisen. Nar hoveddelen av mengden i markedet blir omsatt til 
administrerte priser, vil selve markedsprisen ikke vere obscr- 
verbar. Men den er en pris som er underliggende for alle de 
andre faktiske priser som er observerbare i markedet. 

Stort sett har OPEC holdt seg til et fastprissystem pa rdolje. 
Det oppstar imidlertid et problem nar de samtidig regulerer 
kvantum tilbudt i markedet, noe som medf¢grer at systemet 
egentlig blir overbestemt. Det fordrer endring enten av prisen 
eller av kyantum sa snart de ikke samsvarer med ettersp¢rsels- 
kurven. Dersom etterspgrselen endrer seg og pris og/eller 
kvantum ikke reguleres deretter, oppstér en ubalanse i marke- 
det som gir seg uttrykk i @kt spotmarkedssalg, juksing pA kvoter 
etc. 

Sa lenge OPECs fastsatte pris samsvarer med likevektsprisen 
i markedet, vil det vere likegyldig om en selger som Norge til- 
passer seg den ene cller andre prisen. Dersom etterspgrselen 
synker og OPEC ikke justerer sin pris eller volum i takt med 
dette, vil Norge matte velge mcllom 4 holde pa OPECs admini- 
strerte pris og dermed risikere 4 fa avsetningsproblemer eller A 
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ta den pris som markedet «gir» , og omvendt ved en etterspgr- 

selsoppgang. 
Na er det vanligvis betydelig vanskeligere 4 observere slike 

etterspgrsels- og tilbudsgap enn 4 illustrere det i et pris-kvan- 

tums-diagram som blir brukt i akademiske fremstillinger. 

Spotmarkedet blir imidlertid, og delvis med rette, brukt som et 

barometer for hvor ner de to prisene er hverandre. Men fluk- 

tuasjoner grunnet i inelastisitet i ettersparselen og ettersp¢grsels- 

psykologiske forhold kan ogsd oppsta. En prisendring i spotmar- 

kedet behgver sAledes ikke ngdvendigvis skyldes misforhold 

mellom etterspurt og tilbudt kvantum pa kort eller kanskje hel- 

ler ikke pA mellomlang sikt. I uelastiske etterspgrselsomrader 

vil OPECs fastprissystem derfor kunne ha avgjgrende betydning 

for prisnivaet. Uten en lasing av prisene pa kort og mellomlang 

sikt, vil en kunne fA betydelig stgrre fluktuasjoner enn det en 

ellers ville kunne oppleve. 
Statoil senket i 1984 sine priser til et niva under OPECs ad- 

ministrerte pris. Situasjonen i raoljemarkedet i 1984 var da hele 

tiden preget av et press i retning av stadig lavere priser og/eller 

lavere OPEC-kvantum. En kan si at OPEC ble presset fra skan- 

se til skanse over flere 4r, og da Norge gikk foran til en neste 

skanse, skapte dette reaksjoner og irritasjon i OPEC. Dette bi- 

dro i sin tur til at ogsi OPEC offisielt satte ned sine priser.’ 

Muligens ville markedssituasjonen uansett ha tvunget OPEC til 

A gjore det, slik at Statoils handling kun fremskyndet deres pris- 

nedsettelse. (Deres reelle priser la allerede i stor utstrekning 

under de offisielle prisenc.) Men dette kan ha vert ille nok fra 

OPECs synspunkt, og det kan tenkes at reaksjonene ble forster- 

ket pA grunn av en generell kritisk holdning til norsk oljepoli- 

tikk og var gratispassasjerrolle pa et tidspunkt. 
Fokusering kun pa utviklingen av oljeprisen i dollar kan imid- 

lertid vere misvisende som markedsindikator. Den kraftige 

ékningen i kursen pa dollar i perioden bidro nemlig ogsa til 4 

presse oljeprisen i dollar ned samtidig som kjgpekraften til de 

oljeeksporterende landene i perioden 1980-84 stort sett gikk 

opp.® Oljeprisen regnet i kjgpekraftenheter steg altsa i perioden 

for de fleste land tross den synkende prisen i dollar. OPECs 

strategi med 4 holde prisen i dollar fast var alts i realiteten en
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pris#kning for de fleste land, og kan saledes betraktes som rela- 

tivt aggressiv i forhold til markedssituasjonen. 
For Norge vil det antakelig vere svert vanskelig a delta for- 

melt i OPECs prissystem. Det ville ha vidtrekkende konsekven- 
ser som blant annet ville innebzre en sterkere styring av private 

oljeselskaper og antakeligvis en ny beregningsmate for statens 
skatter og avgifter (dagens normpris-system er basis for det i 
dag). Det vil dertil bli vanskelig 4 holde fast ved et fastprissy- 
stem, uten at en far avsetningsproblemer i et svakt marked eller 

inntektstap i ct stramt marked. Men i et psykologisk og politisk 
pavirket oljemarked kan en tenke seg at en gjennom et-ufor- 

melt samarbeid kunne unnga slike situasjoner en kom opp 1 i 
1984. Og det er jo faktisk bare i usikre situasjoner at vi vil kun- 
ne oppleve et problem der den administrerte prisen og markeds- 
prisen avviker i vesentlig grad. Pa kort sikt og kanskje ogsa pa 
mellomlang sikt, der det er et visst etterspdrselspsykologisk va- 
riasjonsspekter og temmelig uelastisk etterspgrsel, kan det 

synes som om OPECs fastprissystem er det eneste som stabilise- 

rer oljeprisen, og det kan i en svak markedssituasjon ikke vere 

i Norges interesse 4 utfordre det, om det er mulig 4 unnga. 

Norsk politikk i oljemarkedet 

Fram til mai 1986 fulgte offisiell norsk oljepolitikk en sakalt 
«rent kommersiell linje». Det vil si at det ikke var gnskelig a 
uttrykke offisielt at politiske vurderinger ble trukket inn i ut- 
formingen av den. Saledes ansa man lenge at den beste mar- 
kedspolitikk var 4 ikke ha noen i det hele tatt. Som gratispassa- 
sjer i oljemarkedet var da ogsa Norge i den best tenkelige 
stilling fordi vi kunne gke var produksjon og samtidig h¢ste 
prismessige fordeler av andre lands produksjonsreduksjoner. 
Norge kunne hevde at de petroleumspolitiske beslutninger ble 
foretatt pa kommersielt grunnlag. 

Allerede i fgrste halvdel av 80-tallet pavirket imidlertid for- 

hold i andre land norsk produksjonspolitikk. Petroleumspolitik- 
ken ble politisk influert gjennom f. eks. det britiske avslaget av 

Sleipner-avtalen og utsettelsen av gass- og fremskyndelsen av 

oljeproduksjonen pa grunn av avsetningsproblemene med gass 
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til (for) hye priser pa kontinentet (oljeopsjonspolitikken).” 
Det ble etter hvert oppfattet som stadig vanskeligere 4 uttryk- 

ke en slik «rent kommersiell linje». Delvis skyldtes dette den 
vekt OPEC etter hvert tilla Norge og andre produsentland uten- 
for organisasjonen. Denne vekten politiserte Norges rolle som 

oljecksportgr. Det at OPEC retorisk fremholdt enkelte produ- 
sentlands betydning for markedsutviklingen, gjorde trolig slike 
land viktigere i markedet enn hva deres respektive markedsan- 
deler alene skulle tilsi. Gjennom den erklerte stgtten til OPEC 

i 1986 og inngaelsen av Troll-avtalen med Frankrike samme ar 
ble det offisielt uttrykt at norsk petroleumspolitikk ikke lenger 
bare er kommersielt, men ogsa politisk influert og bestemt. 

Norges mal i oljemarkedet er altsé en prisutvikling som er 
mest mulig forutsigbar, mest mulig stabil og pa et etter norsk 
mening «rimelig hgyt» niva. Blant aktuelle virkemidler til A st¢t- 

te opp om norske malsetninger har vi i denne artikkelen spesielt 

sett pa forholdet til OPEC og deres regulering av pris og kvan- 
tum. Det betyr ikke at norsk oljeproduksjon gkonomisk ikke 
kan ha en innvirkning pa markedet pa kort sikt, at IEAs poli- 
tikk ikke er viktig, eller at ikke norsk politikk vil kunne ha 
etterspgrselspsykologiske virkninger: Valget er forctatt ut fra 

hva som synes 4 vere variable det i dag totalt sett er gnskelig 
og mulig a pavirke. ; 

Hyva slags praktiske muligheter har s4 Norge i utformingen av 
sin markedspolitikk for raolje? Som stgtte til OPEC trakk Re- 
gjeringen 80.000 fat pr. dag tilbake fra oljemarkedet i de to siste 
manedene i 1986. | januar 1987 bestemte de seg for 4 redusere 
produksjonen 7,5 prosent i forhold til de godkjente produk- 
sjonsprognosene. Dette tiltaket ble forlenget i juli til 4 gjelde ut 
aret. Den norske politikken, slik den er utformet i dag, er altsa 

ensidig i form og begrenset i tid, og sdledes i trad med det vi har 
papekt foran om fleksibilitet i utformingen. Offisielt kalles dette 

tiltaket unilateralt, men er vel egentlig overfor OPEC bilateralt, 
idet norsk politisk medspill er gjort betinget av en viss politikk 
fra OPECs side ved 4 forutsette at OPEC kan yte noe som gjér 

at de klarer 4 stabilisere prisene pa ct visst niva. 
Produksjonsvolumet i 1987 synes imidlertid a bli liggende ca. 

15 prosent over 1986-nivdet tross begrensningene. Dette skyldes
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investeringene i #kt oljeproduksjon besluttet i fgrste halvdel av 
1980-tallet. Det totale tilbudet av raolje fra Norge gker altsa 
selv om en reduserer i forhold til foreliggende planer. 

Na har vi argumentert for at Norges eventuelle betydning i 

oljemarkedet trolig ligger i markedspolitiske og ikke kvantums- 
messige forhold. Trolig er var stgtte som oljeeksporterende land 
i den oljeimporterende vestlige verden viktig. Ut fra dette skulle 
en kanskje mene at ovennevnte produksjonsendringer ikke be- 
tyr noe for den innflytelsen vi matte ha i markedet. Imidlertid 

kan norske produksjonsreduksjoner gi norsk politisk medspill 

troverdighet. Fraver av en slik symbolsk reduksjon kan derfor 

fgre til redusert markedspolitisk betydning. Det avgj@rende er 
hvorvidt politikken forblir troverdig overfor OPEC, og saledes 
en psykologisk-politisk stgtte for organisasjonen til 4 regulere 
markedet. 

I den situasjon vi na opplever, med en sterk norsk produk- 
sjonsg¢kning, vil vi kunne fa kritikk fra OPEC for at var stgtte 
ikke lenger er troverdig. Dermed kan skjerpede krav om pro- 
duksjonsreduksjoner komme. Dersom dette skjer, ma en 

vurdere hvorvidt kostnadene vil overstige forventet vinst (¢ko- 
nomisk og politisk) fr en eventuelt gar med pa a redusere 
produksjonen ytterligere i forhold til planene. En trussel om 
avvisning av samspillet kan da alt i alt bli den beste politikken. 

Det er nemlig slett ikke sikkert at OPEC vil se seg tjent med 

offentlig a kritisere Norge, med mindre de er temmelig sikre pa 
a oppna noe. Safremt Norge har noen betydning i oljemarkedet, 
vil det at de kritiserer Norge forgjeves, kunne svekke det. Mens 

OPECs politikk overfor Norge vil ikke bare avhenge av norsk 

politikk og markedsforhold. Den vil ogsa vere en funksjon av 
OPECs interne situasjon. I en for OPEC eller et medlemslands 
vanskelig situasjon Aan ikke-OPEC-produsenter bli kritisert 
som syndebukker uten at OPEC har oljepolitiske, men heller 
interne politiske mal med det. 

Nar det gjelder prispolitikken er det verdt a merke seg at 
OPEC, i alle fall ikke offentlig, har satt fram krav om norsk 

medspill i sitt fastprissystem. Dette er forsavidt pafallende, all 

den tid vi ble utsatt for den kraftige kritikken 1 1984. Dersom 
det ikke allerede er gjort, kan Norge som st¢tte til eksisterende  



144 

medspill ogsé (underhanden?) bli enig med OPEC om konsulta- 
sjoner dersom partene gnsker 4 endre offisielle priser. Her igjen 
er det spgrsmal om vinst ved 4 unnga ug@nskede virkninger av 
prisendringer mot de bindinger slik konsultasjon i noen grad vil- 
le medfgre. Det er pa den annen side mulig at OPEC er forngyd 
med at de norske prisene i noen grad na holdes hemmelige i en 
periode etter salgsdato, slik at en unngar umiddelbare markeds- 
reaksjoner av eventuelle norske prisendringer. 

En annen mye omtalt politikk er en aktivitet i en dialog, eller 
samspill, mellom konsument- og produsentland av olje. En slik 
dialog skulle ha som malsetning 4 gke stabiliteten og forutsig- 
barheten i markedet. Norge kan antas 4 ha spesielle fortrinn 
som initiativtaker til et slikt samspill pa grunn av sin posisjon 
med interesser felles bade med konsument- og produsentland. 
En slik dialog erstatter selvsagt ikke en norsk utenrikspolitikk 
pa det oljepolitiske omradet. Men om dialogens mal faller sam- 
men med vare egne energipolitiske malsettinger, kan det tenkes 
at den kan vere et supplement til bl.a. OPEC-politikken. Men 
hva kan egentlig oppnas ved en shk dialog? 

Det synes viktig 4 ikke favne for vidt og s#ke a oppna ting 
som det ikke er markedsmessig dekning for. For omfattende 
mialsetninger vil, ved at de inkluderer forhold det ikke er mulig 
4 bli enige om, vanskeliggj@re enighet om saker det reelt er 
grunniag for. Hovedsaken synes 4 kunne vere at eksportgrer og 

importgrer holder kontakt med hverandre og utveksler informa- 
sjon og synspunkter som kan ¢gke forutsigbarheten i markedet. 

Forutsigbarhet kan fre til at land innfgrer tiltak mot kommen- 
de ekstremendringer, noe som i sin tur virker stabiliserende. 
Kontakten kan ogsa virke i retning av 4 gke den gjensidige for- 
staelsen av at kj@per og selger av olje er avhengige av hverand- 
re. Det kan i sin tur gke muligheten for at partene optimatiserer 
sine langsiktige interesser pA bekostning av de mer kortsiktige, 
sdsom 4 unngé ekstreme prisutslag. 

En annen sak er om Norge ved a vere aktiv i et samspill mel- 
lom konsumenter og produsenter, vil kunne dempe den kritik- 
ken vi risikerer 4 fa framover pa grunn av produksjonsg¢kninge- 
ne. Det synes vanskelig 4 peke pa direkte negative virkninger 
ved en norsk aktivitet ved et slikt samspill, bortsett fra kost-
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nader pa budsjett- og personalsiden. Det vil vere betydelig 
billigere enn produksjonsreduksjoner, dersom de i noen grad er 

alternativer. 

Alt i alt er det behov for en politisk og diplomatisk fasthet, 

styring og smidighet i norsk markedspolitikk for olje. De presise 
avveininger om de relativt kompliserte @konomiske og politiske 

forhold vi star overfor i oljemarkedet, vil saledes vere et sveert 
viktig arbeid sely om en kun oppnar relativt sett sma endringer. 
Marginaler i oljemarkedet blir, som nevnt tidligere, fort til milli- 

arder av kroner. 

Avsluttende merknader 

Denne artikkelen diskuterer ulike faktorer som virker inn pa 
vurderinger av hva som er ¢gnsket oljeprisutvikling for eksport- 

og importland. Vi har drg@ftet mater Norge kan tenkes 4a influere 
prisen pa og muligheter for utforming av politikk som ut fra 
dette kan foreligge. Vi har imidlertid ikke pa noen systematisk 

mate tatt stilling til s¢@rrelsen pa de forskjellige typer innflytelse 
Norge eventuelt har i oljemarkedet. Om dette kan oppfatninge- 
ne variere, fra ingen til relativt stor betydning. 

Artikkelen peker pa flere forhold Norge mA ta hensyn til i sin 
utenriks oljepolitikk. Disse forholdene er deler av samme hel- 

het. De ulike tiltakene bgr koordineres dersom de skal gi en 

énsket totaleffekt til en lavest mulig kostnad. Dette gjelder ba- 

de eventuelle produksjonsreguleringer, prispolitikken, forhal- 
det til IEA og utformingen av en mer multinasjonal aktivitet 
innenfor et samspill mellom konsument- og produsentland. Po- 
litikken skal ogsa vere slik at den bevarer norsk handlefrihet og 
fleksibilitet. @nsker i én periode om at prisen ber beveges opp- 
over, kan skifte med at den i andre perioder bgr beveges 
nedover eller holde seg konstant. Det faktum at oljemarkedct 

pavirkes av sa kvalitativt forskjellige faktorer som gkonomi, 

politikk og psykologi, er med pa 4 stille tilleggskrav til politik- 
ken. 

Da marginale prisendringer utgjgr store belgp for norsk gko- 
nomi, er var eventuelle marginale innflytelse vel verdt 4 ta 

hensyn til og bruke pa best mulige mate. Ogsa for 4 handtere 

IP - 10  
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press av ulikt slag nar det matte komme. Saledes har energipoli- 
tikk etablert seg som en varig og viktig del ogsa av norsk 
utenrikspolitikk i det faglige skjeringsfelt mellom gkonomi og 
statsvitenskap. 
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Noter 

1. Dette er serlig diskutert i USA. 
2. Om nedre og avre grenser for prisutviklingen pa olje ut fra rent ¢kono- 

miske kriterier se f. eks. Morrison (1987). 
3. Det er foretatt en rekke analyser av dette bade ut fra politiske og dko- 

nomiske vurderinger. Se f. eks. Griffin & Teece ( 1982). 
4, Erfaringer med ulike modeller og prisprognoser er referert i Austvik 

(mars 1986), side 12-16. 
5. I hovedsak forctatt av OPEC, eventuelt av OPEC i en eller annen 

form for samspill med andre aktgrer i markedet. 
6. Dette var ogsi en hovedkonklusjon fra [AEEs verdenskonferanse for 

energigkonomer i Calgary, Canada juli 1987. Se f, eks. Heise (1987). 
7, Statoil - og Norge - ble sterkt kritisert for dette. Senere har prisset- 

tingsspg@rsmalet vert bemerkelsesverdig lite péaktet i diskusjonen om 
Norges forhold til OPEC. Dette til tross for at enkelte mener at det 
kanskje er et viktigere verktoy for OPEC i markedet enn produksjons- 
reguleringene. Se for eksempel PIW (1987). 

8. Sc Austvik (september 1986). 
9. En nermere diskusjon av norsk gasstrategi i perioden 1982-85 er fore- 

tatt i Austvik Guni 1987).
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prisfallet 

Innledning 

De forente stater er fortsatt verdens nest stgrste produsent av 
raolje. Samtidig er landet verdens stgrste oljeimportér. Dette 
faller sammen med at USA er den ledende aktgr pa den inter- 

nasjonale politiske arena. Amerikansk oljepolitikk dannes 
under det krysspress ivaretagelsen av disse tre rollene krever. 

Politikken blir derfor til tider preget av kompromisser, selv- 

motsigelser og uklare kurskorrigeringer. Hvordan kan vi pa 
denne bakgrunn beskrive og forklare de amerikanske reaksjo- 

nene pa oljeprisfallet, og hvorledes skal vi forutsi fremtidig 
amerikansk oljepolitikk? 

Fgr dette besvares er det ngdvendig 4 skissere den beslut- 
ningssituasjon De forente stater i dag star i. Priskrakket varen 

1986 brakte USA pa mange mater det verste av to verdener. I 
produsentrollen ble den innenlandske oljeindustrien utsatt for 
et brutalt sjokk med den fglge at den daglige produksjonen falt 
med nermere 8% i I@pet av 1986. I forbrukerrollen opplevde 
USA pa den annen side et prisbonanza og reagerte naturlig nok 
med 4 gke sin etterspgrsel. Amerikansk import av réolje gkte 
derfor fra ca. 5 til omlag 6 mill. fat om dagen (19,3%) pa ett ar. 
For raolje og oljeprodukter samlet steg importen enda kraftige- 

re, med hele 27% .* 

Rent gkonomiske kriterier skulle tilsi at dette ikke var en 
umiddelbar ulempe. Amerikansk gkonomi kunne overf¢re res- 

surser til sektorer der faktoravkastningen er hgyere, og heller 
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importere oljen fra andre stater som har et komparativt fortrinn 
pa dette omradet. Olje er imidlertid ikke en vare som andre. 
Den spiller en ngkkelrolle som kan defineres langs en strategisk 
og en @konomisk dimensjon. Det strategiske ligger i at enhver 

armé og ethvert moderne samfunn kan tvinges i kne uten til- 
gang pa olje. Dens gkonomiske betydning avledes av oljens 

viktighet for infrastruktur og produksjonsapparat i dagens sam- 
funn. 

Et sentralt oljepolitisk dokument definerer da ogsA milset- 
ningene for amerikansk oljepolitikk langs en @konomisk og 
sikkerhetspolitisk akse: 

«The challenge for policymakers is to find the proper balance 
between relying on free and competitive markets, where they 
can exist, and taking appropriate, cost-effective action to ensure 
the Nation’s economic health and national security.» 

«Energy Security. A Report to the 
President of the United States», mars 1987, s. 3. 

I del I vil jeg i korte trekk peke pa hovedlinjene i amerikansk 
innenriks og utenriks oljepolitikk de siste to 4r, og samtidig sg- 

ke 4 diskutere hovedfaktorene bak amerikansk oljepolitikk ved 
hjelp av arsaksfaktorer knyttet til de tre nevnte rollene som 
USA pa ulike vis s#ker 4 fylle. Pa bakgrunn av resultatene fra 
denne analysen stilles det i del II spgrsmal ved om hvilke baken- 

forliggende faktorer som utvirker at politikken enten domineres 

av sikkerhetspolitiske eller ulike @konomiske hensyn. Jeg vil 

ogsa her vurdere om politikken vi har observert i arene 1986-87 
representerer kontinuitet eller brudd med tidligere opptrukne 
linjer for amcrikansk oljcpolitikk. 

Dette munner naturlig ut i spgrsmalet om hva man kan vente 

seg fra amerikansk oljepolitikk i arene som kommer. I del IL 
vil jeg saledes avslutningsvis trekke opp fire scenarier for hvor- 
dan USA kan tenkes 4 opptre pa fremtidens oljescene. 

I den fglgende analysen vil jeg trekke visse paralleller til Nor- 

ge - 1 forste rekke for 4 illustrere likhetstrekk og forskjeller i 

poliikken som utformes av to stater der den ene i overveiende 
grad er produsent, mens den andre ogsa har importg@rrollen og 

rollen som toneangivende internasjonal aktgr a spille.
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I. Politiske reaksjoner pa prisfallet 1 1986 

Tre roller - tre interessegrupperinger 

Vi skal se at med de tre rollene fglger innflytelse fra ulike inte- 
ressegrupperinger i det amerikanske politiske systemet. For 
hver rolle kan vi definere et «idealsett» av politiske utfall. Hvis 
kun én rolle hadde blitt oppfylt, vil dette idealsettet illustrere 
hvordan politikken da hadde sett ut. Disse tre idealsettene eller 
prediksjonene skal utvikles i det fglgende. Nar vi deretter skal 
analysere politikken de siste to rene, kan vi sammenholde den 
med disse tre settene av prediksjoner. Dette vil vere det analy- 
tiske redskapet som kan indikere for oss hvilke interessegrupper 
og politiske hensyn som har veid tyngst i utformingen av ameri- 
kansk oljepolitikk. 

Produsentrollen defineres hovedsakelig av aon amerikanske 
oljeindustriens konkurransemessige posisjon internasjonalt, 
men ogsa av dens struktur, samt av lokaliseringen av produksjo- 
nen. i 

Det ble i 1985 produsert gjennomsnittlig 10,5 millioner fat om 
dagen i De forente stater. Norge produserte til sammenligning 
0,8 millioner fat pr. dag samme ar. I oljesammenheng er bade 
Norge og USA heykostland. Prisfallet viste at en rekke ameri- 
kanske produsenter ikke var konkurransedyktige med uten- 
landske produsenter. Strukturen i amerikansk oljeindustri 
gjorde at det var de sma produsentene («independents») uten 
en basis i utenlandsk produksjon som var verst stilt. Produksjo- 

nen er hovedsakelig knyttet til statene ned mot Mexicogolfen; 
Oklahoma, Louisiana og Texas, samt California og Alaska. 

Idealsettet av politiske tiltak fra produsentrollens synspunkt 
vil ha en hovedmalsetning om at de amerikanske oljeprodusen- 
tene skal opprettholde sin markedsposisjon. Den deles av 
smaselskapene og av de statene der oljeindustrien spiller en be- 
tydelig rolle i det lokale neringslivet og for skatteinntektene. 

Ved lave oljepriser vil disse interessegruppene ga inn for til- 
tak som forbedrer den innenlandske oljeindustriens konkurran- 
sevilkar. Dette kan gigres via skattesystemet eller ved 4 innfgre 
handelshindringer overfor billig import. 

Importgrrollen defineres av ettersp@rselen etter petroleums-  
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produkter i forhold til landets egenproduksjon. Det er verd 4 
merke seg at den regionale underdekningen av olje er stgrst i 

det industrialiserte nordgst samt i California. I 1985 importerte 
USA ca. 5 millioner fat raolje om dagen, mens den for 3. kvar- 
tal 1987 var beregnet til ca. 7,5 millioner.* 

Idealsettet av politisk output fra en importgrrolles synsvinkel 
er preget av interessen til forbrukerne i husholdningssektoren 
og i industrien av stabil og rimelig tilfgrsel av olje. Dette gjelder 
spesielt de delstatene der gkonomien er dominert av energiin- 
tensive neringer. Av hensyn til betalingsbalansen med utlandet 
vil De forente stater likeledes gnske import til lave priser. 

Generelt vil importgr- og forbrukerinteressene gnske konkur- 
ranse i markedet for 4 holde prisene nede. I en situasjon med 
lave priser vil de ventelig sgke 4 opprettholde status quo, og 
motsette seg prisdrivende tiltak. 

Stormaktsrollen er knyttet bade til USAs gnske om 4 spille en 
rolle innen saksomradet olje gua produsent og importgr, og til 
USAs posisjon som en ledende aktgr pa den internasjonale are- 
na. Selv om jeg her vil legge avgjg@rende vekt pa det sistnevnte 

aspektet, bér en vere klar over denne nyansen. Kontroll over 

oljemarkedet kan vere et mal i seg selv, eller et middel for 4 nA 
mer generelle utenriks- og sikkerhetspolitiske malsetninger. 

Pa den institusjonelle siden er det i fgrste rekke Utenriks- 
departementet, Forsvarsdepartementet og Det nasjonale sikker- 
hetsradet (NSC) som ved siden av Det hvite hus og Kongressen 
séker 4 ivareta nasjonale utenriks- og sikkerhetspolitiske inte- 
resser i utformingen av amerikansk oljepolitikk. 

Hvordan blir de sikkerhetspolitiske aspekter ved oljeprisfallet 
vurdert i USA? Rapporten «Energy Security», overlevert presi- 

denten i mars 1987, viser at amerikansk oljeimport etter all 
sannsynlighet vil tilta kraftig trem mot 1995. Mot dagens nivA 
pa ca. 40% vil den ved et hgyprisscenario na 50% av konsumet, 
og ved et lavprisscenario omlag 55% .*
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Figur 1. De forente staters fremtidige oljeimport ved hdye og lave 

oljepriser. 
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Oljepolitikk under kryssild: innen- og utenriks 
Oljeprisens fall fra knapt 30 dollar i desember 1985 til ned mot 
8 dollar pr. fat i juli 1986 ble umiddelbart vurdert som en seier 
for den amerikanske politikken som i over 12 ar hadde hatt som 
en sentral malsetning 4 bryte opp OPEC og bringe oljeprisen 
ned. USAs situasjon var imidlertid som tidligere papekt, kom- 
pleks. Dette avtegnet seg snart i de ulike reaksjonsm@nstre som 
utviklet seg. 

Amerikanske reaksjoner kan innledningsvis best analyseres i 
to adskilte deler definert langs en innenrikspolitisk og utenriks- 
politisk akse - og vi skal trekke paralleller til Norge som kun 
hadde en produsentrolle og en utenrikspolitisk rolle A forholde 
seg til. 

Innenrikspolitiske initiativer 
Produsentrollen tro krevde oljeprodusentene i USA som i Nor- 
ge skattelettelser. Lavere priser gjorde det pakrevd at forde- 
lingsprinsippene for grunnrenten p4 olje ble endret, hvis man 
ikke skulle akseptere en nedgang i aktiviteten innen sektoren, 
het det. 

I Norge stod fgrst og fremst investeringer i nye felt pa spill, 
og i Igpet av noen hektiske sommer- og hgstmaneder ble petro- 
leumsskatteloven endret slik at bl.a. utbyggingen av Troll-feltet 
kunne foretas med akseptabel avkastning ogsa ved lave petrole- 
umspriser.> USA er i forhold til norsk kontinentalsokkel en 
moden oljeprovins, og sdledes var de endringene som oljesel- 
skapene krevde og som man sgkte gjennomfgrt i skattesystemet 
der, i st@rre grad rettet mot 4 bevare Ignnsomheten for felt i 
drift. 

Oljeprisfallet falt sammen med ayslutningen av arbeidet med 
en total omlegning i det amerikanske skattesystemet. President 
Reagan hadde satt som et innenrikspolitisk hovedmal for sin 
annen presidentperiode 4 reformere person- og selskapsbeskat- 
ningen, Hovedmilsetningen var 4 forenkle systemet og lette 
personbeskatningen samtidig som skatteleggingen av neringsli- 
vet skulle skjerpes. Under disse rammebetingelsene fikk olje- 
lobbyen en hard oppgave. Oljeselskapene var fra for i en 
begunstiget posisjon. En opprettholdelse av deres kompliserte
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fradragsregler og spesielle «tax heavens» for risikovillig kapital 
innebar ingen forenkling av skattesystemet, og serfradragene 
deres forhindret den gnskede gkning av skattetrykket pa ne- 
ringslivet. 

Prisfallets momentane virkning pa den amerikanske oljeindu- 
strien fikk likevel klar effekt pa skattepolitikken. Den opprinne- 
lige skattereformen som ble foreslitt av finansdepartementet i 
1984, hadde skaret vekk nesten samtlige av oljeindustriens scer- 
ordninger. Ifglge American Petroleum Institute (API) ville det 
ha kostet selskapene ca. 44 mrd. dollar ekstra over en femarspe- 
riode.° I Igpet av 1985 ble forslaget modifisert, og fradragene 
for «intangible drilling costs» og «depletion allowance» gjeninn- 
fort. 

Med Reagan-planen av mai 1986 ble skattereformen igjen 
betydelig modifisert. Resultatet var en betydelig seier for den 
innenlandske oljeindustrien. En del mindre endringer ble like- 
vel staende, og oljeselskapene kunne ikke unngé 4 bli ber@rt av 
den generelle skjerpelsen i selskapsbeskatningen. Skattetrykket 
som resulterte av lovvedtaket hasten 1986, ble sAledes sterkere, 
men #kningen var redusert fra omkring 44 til ca. 10 mrd. dollar 
(ifglge API) over en femarsperiode.® 

I en situasjon der De forente staters 22 stgrste oljeselskaper 
opplevde et inntektsfall pa 54% de fgrste 3 kvartaler av 1986 i 
forhold til dret fr,’ ble resultatene av skatteomleggingen heftig 
diskutert. Den forhatte «windfall profits tax»! fra 1980 var for 
eksempel ikke opphevet. 

«Energy Security»-rapporten er blitt staende som Reagan- 
administrasjonens nzermest uinnskrenkede velsignelse av 
markedskreftenes frie spill i oljemarkedet. PA skattesiden fore- 
slas ingen endringer, men energiminister Herrington «lekket» 
ved rapportens offentliggjgrelse et brev til Reagan med forslag 
om 4 @ke fradragsposten «depletion allowance» fra 15% til dens 
opprinnelige 27,5% av produksjonsverdien, dog begrenset til ny 
olje- og gassproduksjon."! Forslaget ble kjglig mottatt i Kon- 
gressen og Det hvite hus, og det har ikke vert oppe til realitets- 
behandling. 

Det synes i fgrste rekke 4 ha vert nasjonale budsjettmessige 
og samfunnsgkonomiske hensyn som har vert anstg@tsstenen  
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mot tiltak for 4 komme de innenlandske produsentinteressene i 
mete pa dette omradet. Interesser tilknyttet produsent- og stor- 
maktsrollene har vert mindre toneangivende. 

I Norge har lete- og lisenstildelingspolitikken vert den andre 

hjgrnestenen i tilpasningen til lavere oljepriser. Reglene for be- 
ring av statens leteutgifter ble endret,’” og tildelingen av nye 

lisenser skjgt fart, samtidig som sakalte «strategiske blokker» 

for fgrste gang ble tildelt.’ Letingen ble med dette aksellerert 
inn i et nytt og lovende omrade, nemlig Barentshavet. 

Ogsa i De forente stater ble det forsgkt 4 f4 til @kt leting. Det 
amerikanske energidepartementet peker pa nasjonalparken 
«Arctic National Wildlife Refuge» i Nord-Alaska og den ytre 
kontinentalsokkelen utenfor California som de mest interessan- 
te omrader for potensielle oljereserver i USA." Innenriksde- 
partementet anbefalte da ogsa i april 1987 Kongressen a apne 
nasjonalparken for oljeleting, mens det ble anlagt en restriktiv 
linje overfor Californias sokkel kort tid etter.> «Energy Securi- 
ty»-rapporten sA positivt pa en senking av lisensavgiften, noe 
som kunne stimulere til gkt leting.!© Konkrete tiltak i denne ret- 
ning er imidlertid ikke foreslatt av Innenriksdepartementet. Vi 
kan av dette konkludere med at amerikansk lete- og lisenstilde- 
lingspolitikk i kjglvannet av oljepriskrakket ikke kan betegnes 
som pagaende, slik den norske har vert. 

Dette kan igjen henfgres til overordnede fordelingspolitiske 
hensyn, men ogsa til det organisatoriske skillet mellom Energi- 

og Innenriksdepartementet, samt miljginteressenes sterke stil- 

ling sentralt og lokalt (bl.a. i California). 
I trad med forventningene til importérrollen har USA ogsa 

vurdert tiltak som for Norge ikke har vert like viktige. Dette 

gjelder spesielt spgrsmalet om en importavgift pa raolje, eller 
alternativt en bensinavgift. Reagan-administrasjonen avviser 

begge deler. Hovedargumentasjonen er at slike tiltak er infla- 
sjonsdrivende og vil fare til kostnadsgkninger i enkelte n¢kkel- 
bransjer. Dette vil i sin tur fgre til at bruttonasjonalproduktet 

gker mindre enn det ellers ville gjort. Sdledes mener den omtal- 
te rapporten 4 kunne pAvise at en ¢kning i bensinavgiften pa ca. 
40 gre pr. liter (25 cent pr. gallon) vil ke brutto skatteinntekter 
med 28 mrd. dollar pr. ar, men {gre til et fall i BNP pa 1%.1”
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Det pekes ogsa pa de ugunstige fordelingsmessige effekter en 
slik avgift ville ha. 

Til sammenligning gkte Stortinget bensinavgiften hgsten 1986 
med omlag 40 gre pr. liter, hovedsakelig av budsjettmessige Ar- 
saker. Det synes ogsa klart at hvis en bensinavgift skulle bli 
vedtatt i De forente stater, vil antagelig hensynet til budsjettun- 
derskuddet vere den sterkeste innenrikspolitiske beveggrunnen 
for det. 

Hgsten 1986 vedtok Kongressen 4 legge en 11,7 cents import- 

avgilt pr. fat (ca. 0,5 gre pr. liter) pa alle importerte petrole- 
umsprodukter.'* FormAlet var 4 finansiere det sAkalte «super- 
fondet» for rensing og fjerning av industriavfall. Reagan- 
administrasjonen var tilbakeholden overfor lovforslaget, men 
presidenten valgte ikke 4 benytte sitt veto mot det. Det er der- 
for i dag lov. 

I Kongressen er en rekke mer vidtrekkende forslag vedrgren- 
de en importavgift pa olje tremmet. Forelgpig er imidlertid 
representantene for de oljeproduserende statene Louisiana, 
Oklahoma og Texas blitt stdende relativt isolert med sine for- 
slag. I motsetning til bensinavgiften vil en importavgift gi 
innenlandsk-produsert olje et fortrinn fremfor importert olje, og 
sdledes gi nasjonale produsenter et komparativt fortrinn. Pro- 
blemene med en slik avgift er imidlertid flere; incentivstruktu- 

ren i markedet forrykkes, USAs forhold til GATT blir 
vanskeligere, og forholdet til oljecksportérer som Mexico, Ve- 
nezuela, Canada og Norge kan bli problematisk hvis De forente 
stater da ikke skulle velge 4pent 4 diskriminere mellom de ulike 
eksportgrene ved 4 bruke selektiv toll. 

Hvordan kan vi forklare denne relativt sterke grad av still- 

stand i oljepolitikken? I Norge var virkningene av oljeprisfallet 
sa sterke for den ekspanderende oljesektoren og for statens inn- 

tekter at man kunne observere et sterkt press fra fagbevegelse, 
oljeindustri og deler av statsapparatet selv for iverksettelse av 
tiltak som kunne pavirke aktivitetsnivaet i oljesektoren positivt. 
I et komparativt perspektiv ser en at Norge ikke ble belastet 
med de problemer som er knyttet til 4 samordne politikken ogsa 
med importgrrollen. Dette har utvilsomt vert en styrke. 

Prisfallet artet seg i USA som en gigantisk overfgring av olje-  
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renten fra utenlandske og innenlandske produsenter til industri- 
elle og private forbrukere i USA. Resultatet var et sterkt 
gkonomisk oppsving i st@rstedelen av landet. Kun en handfull 
stater ble drevet inn i @konomisk krise."” 

Pa denne bakgrunn ble kampen om importbegrensende tiltak 
av fiskal karakter ulik. Forbrukerne og storparten av industrien 
ngt altsa godt av oljeprisfallet, og deres interesseorganisasjoner 
unnlot ikke 4 séke 4 verne om dette godet. I Kongressen var h- 
keledes representantene for de oljeimporterende statene i 
nordgst sterkt imot importavgift eller bensinavgift.”° Prisfallet 
ga opphav til uvante allianser i amerikansk politikk: de ellers sa 
markedsintervensjonistiske demokrater fra nordgst fant plutse- 
lig sine politiske forbundsfeller i dem som har vert de ivrigste 

talsmenn for Reagan-administrasjonens frie markedspolitikk de 
siste arene. 

Mangelen pa endring kan ogsa forklares ut fra at oljepolitik- 
ken under Ronald Reagan til forskjell fra den norske var sterkt 
frimarkedsorientert. Amerikanske myndigheter s@kte bevisst 4 
avsta fra myndighetsintervensjon i markedet. Oljesektoren ut- 
gjorde ogsa en mye mindre del av amerikansk gkonomi, og dens 
andel av de fgderale myndigheters skattegrunnlag var liten. 

I den politiske beslutningsstrukturen ligger ogsa forhold som 
har pavirket politikken. Den langsiktige utenrikspolitiske kost- 
naden av en lav innenriks pris pa olje og oljeprodukter kunne 
forelg@pig kun pAvises teoretisk. I praktisk politikk far de kort- 
siktige virkningene stgrre vekt. Politikere skal gjenvelges og 

byrakrater gjgre karriere. I byrakratiske organisasjoner ligger 
det ogsA en annen rasjonalitet: hvorfor ta en kostbar beslutning 
i dag nar situasjonen kan avventes og en lg@sning som er enklere 
og billigere muligens kan dukke opp i morgen? Nar de kortsikti- 
ge virkningene ovenikjépet alt overveiende er positive (@kt 
¢@konomisk vekst, bedret handelsbalanse, lavere pris til for- 

brukerne), blir de strukturelle fgringene i retning av nersynte 

beslutninger, eller ikke-beslutninger, ytterligere forsterket. 
Fra et europeisk synspunkt kan den amerikanske uviljen mot 

4 innfgre en bensinavgift som kan gi @konomiske incentiver til 
en reduksjon av oljeforbruket til biler og lette lastebiler (som 
alene star for drgye 1/3 av det totale amerikanske oljeforbru-
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ket)*! virke uforstdelig. Interessepolitikk og byrakratiske 
mekanismer er som papekt ovenfor, viktige forklaringsfaktorer. 
De ideologiske fgringene er imidlertid ogsA sterke i USA. Bilen 
betraktes i dette landet som symbolet pa individets frihet, og 
alle tiltak som fordyrer bilbruk ses derfor lett pA med slike ideo- 
logisk fargede briller. Skattepolitikken er videre under Rea- 
gan-administrasjonen blitt fart i markedsliberalismens navn, og 
avgifter er i denne sammenheng ikke sett pA som et egnet virke- 
middel. 

Sluttresultatet ble at #mportgrrollen dominerte innenriks. I 
Kongressen og regjeringskontorene veide kombinasjonen av li- 
beralistisk ideologi og de klare nasjonalgkonomiske fordelene 
ved lave oljepriser tungt nok til at avgiftsbeleggelser ble avvist. 
Tilsvarende preget produsentrollen de norske innenrikspolitiske 
tilpasningene. 

HFvordan har sa interesser bak stormaktsrollen farget USAs 
internasjonale oljepolitikk? Pa det innenrikspolitiske plan har 
virkningene vert begrenset. Et forslag fra Reagan-administra- 
sjonen om 4 gke oppbyggingen av de strategiske oljelagrene 
(SPR) kan ikke sies 4 vere seerlig vidtrekkende. 

Utenrikspolitiske aspekter 

Oljeprisfallet og interne politiske endringer fgrte i Norge til en 
kursjustering overfor OPEC. I sin tiltredelseserklering i mai 
1986 slo regjeringen inn pa en linje som innebar en koordinering 
av norsk oljeproduksjon med OPECs fors¢k pa 4 gjenvinne 
kontrollen over markedet.” 

Den amerikanske holdningen ti] OPEC har siden oljeboikot- 
ten i 1973-74 vert at kartellet har holdt oljeprisen oppe pa et 
uakseptabelt niva, og malsetningen har vert A svekke organisa- 
sjonen slik at prisen kunne bringes nedover.?> Det var USAs 
import¢rrolle og stormaktsrolle som i forste rekke la premissene 
for denne politikken. 

Visepresident Bush’ reise til Midt-@sten midt under prisfallet 
i april 1986 ga imidlertid for fyrste gang antydninger om at USA 
som bade importgr og produsent rir to hester i denne saken. 
Hans uttalelser peker i retning av at De forente stater ikke kan 
akseptere et fritt fall i oljeprisen. Han sa at hvis prisen stabili-  
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serte seg pa under 12 dollar pr. fat, «those of us who favor 

non-intervention by government in markets would be forced to 

wrestle with the problem as we look at the national security ef- 

fects plus regional economic recession.»** Uttalelsen ble umid- 

delbart dementert i Washington, men den senere utvikling 

bekrefter at problemet vurderes som reelt i den amerikanske 

hovedstaden. 

«Energy Security»-rapporten stadfester denne linjen, og det 

gjdres klart at for lave oljepriser fremtvunget av kartellet ogsa 

kan gi USA grunn for intervensjon: «... to the extent that 

OPEC actions pose a potential threat to this Nation’s economic 

health, the U.S. Government has a legitimate role to defend the 

interests of U.S. oil producers, refiners, and consumers.»*> 

Spissformulert kan en saledes si at det siste dr@ye tiars anti- 

OPEC-politikk fra amerikansk side har hatt en boomeranget- 

fekt; den var sA vellykket at USA ble tvunget til 4 erkjenne at 

landet trenger et OPEC som stabiliserer prisene pa rimelig hgyt 

niva. 
Det amerikanske engasjementet for 4 sikre oljetransporten i 

Golf-omradet fra sommeren 1987 har vert det viktigste sikker- 

hetspolitiske virkemiddelet som er tatt i bruk fra USAs side 

siden oljeprisfallet. Den amerikanske interessen for 4 sikre olje- 

forsyningene fra Den persiske golf er av eldre dato, og i for- 

bindelse med grensekrigen mellom Iran og Irak ble den allerede 

i slutten av 1983 stadfestet. I februar 1984 uttalte talsmannen 

for Det hvite hus at det burde vere «absolutely no doubt» om 

de amerikanske intensjoner om A holde Golfen apen for skips- 

fart.2° Dette ble bekreftet av president Reagan med hans beslut- 

ning om A gi omflaggede kuwaitiske tankere amerikansk 

flatebeskyttelse i juli 1987. 
Det jeg vil hevde er et nytt amerikansk syn pa oljeprisens niva 

og OPECs rolle i oljemarkedet, kan forklares ut fra et samspill 

mellom arsaksfaktorene som ligger bak USAs rolle som produ- 

sent og internasjonal aktgr. Et fritt oljeprisfall skapte ustabilitet 

i verdens@konomien og ville forverre USAs forsyningssituasjon. 

Det var derfor i samsvar med nasjonale sikkerhetspolitiske inte- 

resser A advare OPEC mot fglgen av en slik politikk. Samtidig 

er det klart at det innenrikspolitiske presset fra produsentinte-
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ressene i USA vokste i styrke ettersom oljeprisen falt varen 
1986. Kurskorrigeringen overfor OPEC var derfor et resultat av 
samspillet mellom disse arsaksfaktorene. 

Den amerikanske intervensjonen i Den persiske golf er av s4 
ny dato at det i skrivende stund bare kan gis en grov skisse av 
hvordan man kan anta at oljepolitiske hensyn har pavirket ut- 
fallet. Den uttalte intensjon med den amerikanske eskorteakti- 

viteten har vert 4 begrense den sovjetiske innflytelsen i 
omradet, og 4 sikre den frie ferdsel for oljetankere i Golfen. 

De forente staters interesser er her 4penbare; et forsyningsav- 
brudd fra Golfen ville kunne fgre til reaksjoner i markedet som 
kan bevirke nye oljeprishopp, og en videre iransk ekspansjon i 
Golfomradet ville vere sikkerhetspolitisk lite gnskelig, og kun- 
ne videre undergrave de moderate krefter i OPEC. Engasje- 
mentet falt i tid sammen med president Reagans arbeid med 4 
overbevise amerikansk opinion om at USA tross gkende im- 

portavhengighet av olje ikke svekker sin generelle utenriks- og 
sikkerhetspolitiske posisjon. I sa henseende kan Golf-engasje- 
mentet ses pa som en advarsel overfor OPEC. Dette hensynet 
kan ha vert et sideordnet motiv for engasjementet, men det er 
ikke fremkommet rapporter i pressen som tillegger det avgig- 
rende betydning. 

Det er reist tvil om eskortepolitikken var den best egnede for 
ana de neynte malsetningene. Hvis det er slik at militer eskorte 
av omflaggede kuwaitiske tankere ikke var et optimalt policy- 
instrument, hvorfor ble det da valgt? Innenrikspolitiske faktorer 
kan bidra til 4 komplementere bildet som er skissert ovenfor. 
Presidentens popularitet i det amerikanske folk nddde ct lavmal 

varen 1987 som fglge av den sAkalte Iran— Contras-skandalen. 
Den lave velgeroppslutningen ble en grunn for presidenten til 4 
gripe til militere virkemidler, til tross for at det ble frarddet av 
Utenriksdepartementet og enkelte av fagetatene i Forsvars- 
departementet. Bruk ay begrenset militer makt demonstrerer 
som kjent i amerikanske velgeres gyne handlekraft og leder- 
skap. 
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Noen konklusjoner 

Norge tilpasset seg pi bakgrunn av sin produsentrolle og som 

utenrikspolitisk aktgr. Det har allerede vert pekt pa at den rela- 

tivt smertefrie innenrikspolitiske tilpasningen kan forklares ut 

fra sider ved produsentrollen. 

Norges forsiktige koordinasjonslinje overfor OPEC kan for- 

klares delvis ut fra de samme hensyn, men ogsa pa bakgrunn av 

landets utenrikspolitiske aktgrrolle. Norges stilling i Nord-Syd- 

dialogen kan antas 4 ha virket fremmende pa kursomleggingen, 

mens landets forankring i det vestlige sikkerhetspolitiske og 

gkonomiske systemet, ved siden av rent rasjonelle spill-pregede 

overveielser, kan ha-bidratt til 4 gi tilknytningen til OPEC en 

sa fristilt form som den man har fatt. 

For De forente staters vedkommende kan det registreres at 

konflikten mellom produsent- og import¢rrollen fgrer til en in- 

nenrikspolitisk treghet i systemet som s¢kes kompensert via 

utenriks- og sikkerhetspolitikken. Tendensen er den samme 

som i sytti- og i de tidlige Attidrenes oljepolitikk. Sterke innslag 

av interessepolitikk, nasjonalékonomiske hensyn og ideologiske 

fgringer pa politikken gjorde det den gang vanskelig 4 tilpasse 

den interne oljepolitikken til stormaktsrollen. To oljeprishopp, 

med medfglgende samfunnsgkonomiske kostnader og utenriks- 

politiske belastninger, var nédvendige for amerikansk innenriks 

oljepolitikk i 1979-81 ble i stand til 4 tilpasse seg de nye forutset- 

ninger som ble lagt ved OPECs overtagelse av kontrollen over 

oljemarkedet 1 1973-74. 
Konsekvensene er viktige. For det fgrste kreves det at uten- 

rikspolitikken soker 4 kompensere for manglende intern tilpas- 

ning, og for det andre kan en slik kompensatorisk politikk fore 

til at malsetningene for utenrikspolitikken blir mer ambisigse. 

Dens mal kan dermed (men ma ikke) bli urealistisk hgye.
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II. Skiftende allianser: et tidssnitt av amerikansk 
oljepolitikk 

Jeg har i det foregdende vist at status quo i amerikansk innen- 
riks oljepolitikk i 1986-87 synes a ha blitt opprettholdt av en 
allianse mellom forbrukerinteresser, milj@interesser og de insti- 
tusjonelle bererne av USAs nasjonal-gkonomiske interesser. 
Produsentinteressene, og iser smaprodusentene, har sammen 
med leverandgrer av utenriks- og sikkerhetspolitiske premisser 
s@kt endringer som kun i begrenset grad er blitt tatt til fdlge. 
Kan vi si noe om de forhold som betinger at vekstskAlen tipper 
fra gkonomiske (importgr- og produsentrollen) til sikkerhetspo- 
litiske (stormaktsrollen) premisser?. 
Hvordan passer de siste to ars politikk inn i det langsiktige 

bildet av amerikansk internasjonal oljepolitikk? Representerer 
det et radikalt brudd med tidligere tendenser? Det folgende riss 
av amerikansk politikk fra mellomkrigstiden frem til i dag vil 
vise at politikken selv har holdt seg bemerkelsesverdig stabil, 
kanskje ikke minst pa grunn av stadig skiftende allianser mel- 
lom de nevnte aktgrene. 

I dette tidssnittet skal vi ogsa se at to bakenforliggende vari- 
abler i betydelig grad har influert pa gjennomslagskraften for de 
to arsaksmodellene som ble presentert foran. Dette gjelder mar- 
kedssituasjonen (stramt versus mykt marked) i oljemarkedet og 
polariseringen (sterk versus svak bipolarisering) i det internasjo- 
nale systemet.?’ Markedsendringene pavirket de grunnleggende 
rammebetingelsene for de gkonomiske aktgrene i oljemarkedet, 
og saledes ogsa De forente staters langsiktige posisjon i forhold 
til markedet. Det internasjonale systemet var preget av perioder 
med vekslende spenning mellom supermaktene. I perioder med 
hgyspenning vokste deres internasjonale innflytelse, og sdledes 
ogsa deres evne og vilje til 4 pavirke oljemarkedet og dets poli- 
tiske rammer. Ettersom disse to variablene skiftet verdier over 
tid, ble amerikansk oljepolitikk regelmessig utsatt for press mot 
endring. Koalisjoner ble dannet og sprakk, og kurskorrigeringer 
i oljepolitikken fulgte. 

Vi kan inndele amerikansk oljepolitikk fra 1939 frem til i dag 
i fem perioder. Disse vil bli skissert nedenfor, men for en mer 

IP-11  
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utfyllende presentasjon vil jeg fa henvise leseren til min bok om 
amerikansk internasjonal oljepolitikk.”% 

Nasjonal sikkerhet i fokus: 1939-54 
Det internasjonale oljemarkedet strammet seg i denne perioden 
til, og pa grunn av 2. verdenskrig ble amerikanske sikkerhetsin- 
teresser i oljesektoren h@yt prioritert. Resultatet ble den mest 
aggressive og formende periode for de politiske og ¢konomiske 
rammebetingelsene for oljemarkedet som man har vert vitne til 
i amerikansk internasjonal oljepolitikk. 
USA fant frem til en politikk som fikk sin basis i en bred koa- 

lisjon mellom de sma innenlandske og de store internasjonale 
oljeselskapene pa den ene siden, og bererne av sikkerhetspoli- 
tiske interesser pa den annen. Et internasjonalt prissystem ble 
etablert av selskapene som beskyttet den innenlandske produk- 
sjonen, og i Midt-@sten fikk amerikanske selskaper gkt sin rolle 
ikke minst pga. Utenriksdepartementets hjelpende hand. 

Et internasjonalt oljekartell dominert av europeiske selskaper 
hadde etablert seg i 1928, bestaende av (med dagens navn) BP, 
Shell og Exxon. Na ble dette kartellet utvidet til 4 bli «De Syv 
S¢stre» (med Chevron, Gulf, Mobil og Texaco i tillegg). Det 
ble hjgrnestenen for den amerikanske politikken som fulgte. 

Laissez faire og kompensasjonstiltak: 1954-70 
Oljemarkedet var i storste delen av denne perioden preget av 
overskuddskapasitet, og De forente staters internasjonale makt 

var pA sitt h¢ydepunkt. Oljepolitikken konsentrerte seg derfor 
om 4 sementere og samle stgtte for den nyetablerte organiserin- 
gen av det internasjonale oljemarkedet gjennom kompensasjo- 
ner pa det sikkerhetspolitiske omradet. . 

Denne politikken hadde en bred innenrikspolitisk basis i alli- 
ansen mellom sikkerhets- og produsentinteresser. Prissystemet 

fordyret imidlertid innenlandsk olje i forhold til verdensmar- 
kedsprisen, men siden ogsa denne 14 svert lavt, var ikke konsu- 
mentene i stand til 4 utfordre den etablerte linjen i oljepolitik- 
ken.
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Apati og stillstand: 1970-74 
Organisasjonen av oljecksporterende stater (OPEC) knuste 
mellom 1970 og 1974 den politiske orden som hadde styrt olje- 
markedet i etterkrigstiden. De strukturelle forutsetningene for 
denne endringen 14 i den avtagende amerikanske internasjonale 
makt, nasjonal frigjgring i den tredje verden, OERCD-landenes 
gkende avhengighet av oljeimport, samt tilstramningen i olje- 
markedet. 

Oljeselskapenes front overfor OPEC slo sprekker tidlig pa 
syttitallet som en fglge av den gkende konkurranse dem imel- 

lom for 4 fA innpass og del i de rike reservene i Midt-@sten. 
Tyve ars ikke-intervensjonisme i oljemarkedet bidro til at USA 

foretok seg lite i en situasjon der det senere skulle vise seg at 
vitale amerikanske interesser sto pa spill. Kronen pa verket ble 
satt av OAPEC-statene med oljeboikotten av 1973-74 i forbin- 
delse med USAs assistanse til Israel under den arabisk-israelske 
Yom Kippur-krigen. 

Pa séken etter en liberalistisk politikk: 1974-80 og 
1981-85 
Selskapsalliansen fra femti- og sekstiarene gikk 1 oppl@sning da 
oljemangelen satte inn i 1973. De mindre innenlandske selska- 
pene uten garantert import ble sterkt presset i markedet av de 
internasjonale selskapene. Smaselskapene skiftet derfor allian- 
se, og sammen med forbruker- og miljginteressene ble de 
toneangivende for amerikansk oljepolitikk frem til slutten av ti- 
aret. Nasjonale dkonomiske premisser ble ogsa viktige for den 
sittende administrasjonen; stagflasjonen herjet nemlig ameti- 

kansk gkonomi. En oljeprisregulering pa et lavt niva som sikret 
smaselskapene visse minimumsvolumer raolje, ble resultatet. 
Koalisjonen mellom de transnasjonale selskapene og de institu- 
sjonelle bererne av sikkerhetspolitiske interesser fikk lite 
gjennomslag. 

Mens den nasjonale oljepolitikken var preget av reguleringer, 

la USA seg internasjonalt pa en markedsorientert linje. Kartel- 
let skulle bekjempes, og de frie markedsprinsipper skulle fa 

vende tilbake til oljemarkedet, het det. 
Konsekvensene av den innenlandske subsidiepolitikken ute-  
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ble imidlertid ikke. Subsidieringen av innenlandsk oljeforbruk 
fgrte til gkt import, som nadde sitt hgydepunkt i 1977 med 47% 
av forbruket. 

Disse arene var preget av et relativt stramt oljemarked, og 

fortsatt en svakere amerikansk internasjonal posisjon enn tid- 
ligere. 

Krisen 1 1978-79 ga det nédvendige stetet for endring i ameri- 
kansk oljepolitikk. President Carter innfgrte en trinnvis opphe- 
velse av oljeprisreguleringene i 1979. Dette radikale omslaget i 
amerikansk oljepolitikk fulgte etter en lengre taktisk mangvre- 
ring pa det innenrikspolitiske plan. Forbrukerinteressene matte 
gi slipp pa prissubsidiene, men ekstraskatten «windfall profits 
tax» (jfr. note 10) garanterte dem at oljeselskapene ikke stakk 
av med overskuddet som ville bli generert av at prisene ble slup- 
pet lds. Oljeindustrien kunne pa sin side akseptere skatten fordi 
inntektene fra den var gremerket for et ambisigst program for 
utvikling av syntetisk drivstoff. Dette ville i stor grad fdre skat- 
teinnbetalingene tilbake til oljeindustrien. 

Ronald Reagans overtagelse av presidentembetet sikret en 

viderefgring av dereguleringen. Hans to perioder kom imidler- 

tid til a lede De forente stater lengre langs liberaliseringslinjen 

enn det som ut fra nasjonale sikkerhetshensyn syntes optimalt. 
Det er pa den annen side liten tvil om at USA styrket sin posi- 
sjon i det internasjonale oljesystemet i denne perioden. Impor- 
ten ble redusert og diversifisert, og mot midten ay attidrene var 
den strategiske petroleumsreserven (SPR) blitt omgjort til en 
viktig forsikring mot kortsiktige forsyningsavbrekk. 

Den brede koalisjonen mellom selskapsinteresser og bererne 

av amerikanske sikkerhetsinteresser gjenoppstod etter 1980. 

Forbruker- og naturverninteresser ga internt etter for press fra 

nasjonale gkonomiske hensyn og ideologiske prinsipper, en pro- 
sess som ble forsterket av det andre prishoppet og gkende 
amerikansk internasjonal makt. 

Kontinuitet eller brudd? 
Vi har sett at de aktgrene som vi identifiserte pa den politiske 
arena i 1986 og 1987, har tradt sine barnesko i de forutgaende 

tiar av amerikansk oljepolitikk. Allianser og politikk har endret
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seg i takt med rammebetingelsene som marked og internasjonal 
politikk har definert. Da vi imidlertid ogsa tidligere har sett be- 
tydelige tregheter i denne tilpasningen, vil jeg konkludere med 
at det er kontinuiteten som har preget politikken. 

Arene 1986-87 har i sterk grad representert en viderefgring 
av Reagans redefinerte og markedsorienterte energipolitikk fra 
tidlig pa attitallet. Forbrukerinteressene slo seg imidlertid na 
sammen med markedsliberalistene for 4 sla ring om systemet. 
De transnasjonale selskapene red to hester; i skattepolitikken 
stéttet de rimeligvis lettelser for oljeindustrien, men i spgrsma- 
let om importavgift og bensinavgift stod de skulder ved skulder 
med forbrukerinteressene. Koalisjonen som arbeidet for im- 

portavgift var derfor begrenset til innenlandske produsentsel- 
skaper og krefter som gnsket en styrket sikkerhetspolitisk 

posisjon gjennom lavere import. 
Det kan diskuteres om den endrede holdningen til oljeprisens 

nedre leie og til OPEC representerer et brudd i amerikansk po- 
litikk. Jeg vil avvise at det dreier seg om et brudd. Kursjusterin- 
gen representerer snarere en stillingtagen til et problem som 
USA siden diskusjonene om et oljeprisgulv i forbindelse med 
utformingen av IEAs energiprogram (IEP) i 1975/76 har sluppet 
a ta stilling til. Skrittet mot en stilltiende aksept av OPECs pris- 
stabiliserende rolle er videre prinsipielt forskjellig fra et implisitt 
eller eksplisitt samarbeid med OPEC. Jeg vil derfor konkludere 
med at arene 1986-87 stod i kontinuitetens tegn for amerikansk 
oljepolitikk. 

IIL. Fire fremtidsscenarier 

Det er pa bakgrunn av den forutgéende analysen rimelig 4 anta 
at amerikansk oljepolitikk ogsd i fremtiden vil variere i takt med 
markedssituasjonen og polariseringen internasjonalt. PA dette 
grunniag vil vi kunne skissere fire scenarier for fremtidig ameri- 

kansk politikk. Det er grunn til 4 understreke at de bygger pa 

sterke forenklinger (kun to variabler), noe som gjgr at de ikke 

ma oppfattes som annet enn mulighetsomrdder som man med 
relativt hgy sannsynlighet kan si at amerikansk oljepolitikk vil 
bevege seg innenfor.  
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Den foregaende historiske analysen viste at forbrukerinteres- 

sene reagerer nar markedet blir strammere og prisene stiger. 
De har en tendens til 4 danne koalisjoner mot sikkerhetsinteres- 

sene, som har et lignende incentiv til 4 danne allianser med 
oljeselskapene for 4 sikre at selskapene far de rette gkonomiske 
rammebetingelsene for i st@rst mulig grad 4 sette dem i stand til 
4 garantere USA oljeforsyninger. De mindre oljeselskapene har 
tradisjonelt vert outsiderne i dette spillet. Nar et stramt marked 
fgrer til at de utsettes for gkende konkurranse fra de transnasjo- 

nale oljeselskapene, har de en tendens til 4 ga i allianse med 
forbrukerne for 4 oppna en st@rre grad av regulering av marke- 
det. Ved andre anledninger gar de i allianse med de store 

selskapene. 
Et sterkere prisfall vil fore til at de mindre oljeselskapene 

igjen spker stgtte for a fa gjennomf¢rt reguleringstiltak. Denne 
kan de ofte fa fra de kanter som s@ker 4 ivareta amerikanske 
sikkerhetsinteresser, og iblant ogsa fra de transnasjonale selska- 
pene, safremt forslagene ikke skader deres interesser. Forbru- 
kerne og industriinteresser vil derimot bekjempe en slik 
politikk. 

Vi skal se hvordan vi kan tenke oss at utslagene blir hvis vi 
samtidig ogsA varierer en sentral bakenforliggende sikkerhets- 
politisk rammebetingelse. I «internasjonal polarisering» ligger 
det en forestilling om at det internasjonale systemet kan vere 
mer eller mindre bipolert. Ved en sterkere bipolarisering blir 
de mindre statenes handlingsrom innskrenket. Dette betyr at 
USAs og Sovjetunionens makt gker tilsvarende. Det forutsettes 
videre at De forente staters relative makt pavirker landets evne 
og vilje til 4 pavirke oljemarkedet og dets politiske rammer. 
Selv om regionale konflikter formelt sett ikke er inkludert i pre- 
diksjonsanalysen, synes det innlysende at et hgyt regionalt 

konfliktniva vil forsterke den type policy-utfall som kan knyttes 
til @kt amerikansk internasjonal makt.
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Figur 2. Fire scenarier for fremtidig amerikansk oljepolitikk. 

Internasjonal polarisering 

  

  

Svak Sterk 
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(under $25) Innenrikspolitisk Oljepolitisk 

stillstand aktivisme     
  

De fire kvadrantene definerer mulighetrsomrdder som man 

med relativt hgy sannsynlighet kan predikere at amerikansk ol- 

jepolitikk vil bevege seg innenfor. Etterhvert som man oppnar 

ekstreme skare pa en eller begge av de to variablene, blir imid- 

lertid politikken mindre predikerbar. 

(1) «Business as usual» forutsetter en oljepris pa ca. 25 dollar 

eller hgyere, og derav kun en langsom forverring av den ameri- 

kanske importposisjonen. Dette kobles med lav polarisering 

mellom supermaktene, og en derav fglgende svekket ameri- 

kansk internasjonal maktposisjon. 

Politikken ville under disse betingelser falge i de spor som ble 

trukket opp tidlig i 4ttidrene av president Reagan, med vekt pa 

intern markedsliberalisme og begrenset utenrikspolitisk aktivis- 

me overfor OPEC. 

(II) Internasjonal posisjonering forutsetter den samme «aksep- 

table» importavhengigheten som resulterer av en relativt hgy 

pris, men forutsetter en sterkere amerikansk maktposisjon enn 

(I), gitt av en sterkere polarisering mellom Sovjetunionen og 

De forente stater. 

Det vil igjen vere sma incentiver fra markedets side ti] 4 end-  
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re amerikansk politikk, men USAs maktposisjon ville fgre til at 
USA ville intensivere sitt arbeid for 4 sgke internasjonal stgtte 
for sin prefererte oljeorden, 

En sterkt stigende oljepris gir mer ekstreme resultater. Den 
vil pa den ene siden kunne bremse importveksten, men den vil 
ogsa (slik markedsstrukturen forventes A bli de neste 20 arene) 
vere en indikasjon pa kt markedsmakt for OPEC. Hvis organi- 
Sasjonen er i stand til 4 omforme denne til politisk makt, vil 
sannsynligheten for bruk av militere virkemidler fra USAs side 
oke. 

(II]) Innenrikspolitisk stillstand torutsetter en oljepris under 25 
dollar, og forer til stgrre sannsynlighet for ¢kt amerikansk im- 
portavhengighet. Scenariet er ogsA basert pa en relativt svak 
amerikansk internasjonal posisjon. : 

Lave priser vil fa forbrukerinteressene til 4 forsvare sin ny- 
vunne posisjon, og nai slutten av 80-arene vil dette innebere 4 
forsvare markedsliberalismen og avgiftsfri bensinbruk og olje- 
import. De sma oljeselskapene og produsentstatene vil pa sin 
side s#ke ulike skatteincentiver, avgifter eller reguleringstiltak 
for a gi industrien muligheter til 4 gke sin hjemmeproduksjon. 
Rammebetingelsene vil ogsd gi sikkerhetsinteressene et incentiv 
til 4 innga en allianse med produsentinteressene. 

(IV) Oljepolitisk aktivisme er basert pa en situasjon med @kende 
amerikansk importavhengighet, men til forskjell fra (IID) ogsa 
pa en sterk amerikansk internasjonal posisjon. 

Den innenrikspolitiske basis for en slik politikk kunne vare 
et strategisk kompromiss mellom oljeindustrien og utenriks- og 
sikkerhetsinteressene, slik man har sett det tidligere. Denne al- 
liansen far imidlertid fgrst gjennomslag nar forbrukerne er villi- 
ge til 4 gi avkall pa sine krav, enten av nasjonalgkonomiske eller 
nasjonale sikkerhetsgrunner. 

Et skifte i amerikansk innenriks oljepolitikk i denne retning 
ville @ke presset pa OPEC, idet internasjonal etterspgrsel etter 
olje ville reduseres. Den sterke amerikanske internasjonale po- 
sisjonen ville ogsa gjgre det mulig 4 tenke seg en relativt sterk 
amerikansk militer rolle i Midt-@sten, i tillegg til en fornyet
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tendens 1 utenrikspolitikken til 4 knytte de konservative oljepro- 
dusentene innen OPEC nermere til seg. 

Hvor beveger dagens USA seg? 
Dagens USA star overfor et mykt oljemarked, og et sted mel- 
lom skaren «svak» og «sterk» pa internasjonal polarisering pa 
verdiene i 4-feltstabellen. 

Den politiske reaksjon pa oljeprisfallet har vert svert mode- 
rat pa det innenrikspolitiske plan. Her synes USA na 4 sta 
nermest scenario (III), «innenrikspolitisk stillstand». Det som 
vil kunne fore til et skifte i retning av «oljepolitisk aktivisme» 
innenrikspolitisk, er enten nasjonale gkonomiske hensyn (bud- 
sjettunderskuddet) eller en ny internasjonal krise der ameri- 
kansk importavhengighet svekker USAs handlefrihet, og USA 
velger 4 legge stgrre vekt pa produsent- og stormaktsrollen. ' 

Utenriks- og sikkerhetspolitisk star De forente stater hasten 
1987 med et ben trygt plantet i scenario IV, «oljepolitisk aktivis- 
me». Flateengasjementet i Den persiske golf er bl.a. et resultat 
av det storpolitiske konkurranseforholdet med Sovjetunionen, 
slik det stadig oppfattes i USA idag, tross tendenser til avspen- 
ning og avpolarisering. Det er imidlertid ogs4 uttrykk for gkt 
regional konflikt. Politikken overfor OPEC er i praksis uendret, 
men verbalt anerkjenner De forente stater na mer enn tidligere 
den positivt stabiliserende virkning som kartellet under visse 
betingelser kan ha. 

En bevegelse mot eksplisitt samarbeid mellom De forente sta- 
ter og de viktigste oljeproduserende stater synes med bakgrunn 
i den historiske utvikling av amerikansk oljepolitikk vanskelig 4 
forestille seg. De innenrikspolitiske foringene gigr det vanskelig 
4 forlate markedsliberalismen pa det internasjonale plan, og de 
forhindrer et samarbeid med stater som star i konflikt med sta- 
ten Israel. De sterke forbrukerinteressene som gnsker sA lave 
petroleumspriser som mulig, virker i samme retning. Sikker- 
hetspolitiske fgringer, for det andre, har hittil umuliggjort 
samarbeid pa et saksomrade som er av sA vital betydning for 
USA. USA har vist at landet gnsker en handlefrihet som et 
samarbeid med OPEC kun kan begrense. OPECs sammenset- 
ning av tradisjonelle og radikale stater forsterker dette proble- 
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met, idet tillit mellom hovedaktgrene m4 vere en forutsetning 

for et eventuelt cksplisitt samarbeid. 

IV. Konklusjon 

Vi har i denne artikkelens fgrste del sett at De forente stater i 

liten grad har endret sin oljepolitikk som reaksjon pa oljepris- 

fallet. Vi sA at grunnlaget for dette 14 i de tre rollene USA fyller 

som produsent, importer og stormakt. Interessekonstellasjonene 

bak de tre rollene bidro pA ulike vis til 4 forme det amerikanske 

reaksjonsm@gnsteret i 1986—87. Det ble klart at det i frste rek- 

ke var importgrrollen, men ogsa i noen grad stormaktsrollen, 

som la premissene for amerikansk politikk. Konflikten mellom 

de tre rollene fgrte til en diskrepans mellom innen- og uten- 

rikspolitikken. I Norges tilfelle gjorde en stgrre grad av 

sammenfall mellom produsentrollen og rollen som utenrikspoli- 

tisk aktgr - samt fraveret av importgrrollen - en mer konsistent 

politikk mulig. 
I del II pekte vi pa at bakenforliggende markeds- og interna- 

sjonale systemforhold har bidratt til rvisse kursjusteringer i 

amerikansk oljepolitikk. 
Den historiske analysen viste videre at de siste to ars oljepoli- 

tiske stillstand i USA ikke representerer et brudd med tidligere 

amerikansk oljepolitikk. Alliansen av forbrukerinteresser og 

markedsliberalister er uvanlig i forhold til tidligere tider, mens 

skjelingen til nasjonale gkonomiske hensyn (hensynet til kon- 

kurranseevne, inflasjon og vekst) som argument for 4 tillate en 

svert lav pris pa oljeprodukter til forbrukerne ikke er ny. Uten- 

riks- og sikkerhetspolitisk er det sterkere interessefcllesskapet 

med de konservative Golfstatene en fortsettelse og forlengelse 

av Kissingers politikk som tok sikte pa a splitte OPEC. Aksep- 

ten av OPEC som prisstabiliserende element er na mer ekspli- 

sitt enn fdr, men det er stadig ikke tale om et amerikansk 

uuttalt eller uttalt samarbeid med OPEC. Vi kan derfor tale om 

fortsatt kontinuitet i amerikansk oljepolitikk. 

Det ble til slutt demonstrert i del I1I hvordan amerikansk 

fremtidig politikk kan tenkes 4 variere med endringer i maktfor- 

holdene i oljemarkedet og i det internasjonale systemet. Den
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verst tenkelige situasjon for USA vil vere en sekvensiell utvik- 
ling med i forste omgang lave oljepriser og derav gkende 
importavhengighet («innenrikspolitisk stillstand»), fulgt av sti- 
gende priser og en sterk internasjonal polarisering («internasjo- 
nal posisjonering»). I posisjoneringsfasen vil da USA komme i 
en sarbar stilling i forhold til oljeeksportorene i den arabiske 
verden. 

To avsluttende observasjoner skal gjgres. Den f¢rste er at 
amerikansk oljepolitikk paradoksalt nok i dag star overfor nye 
utfordringer og tilpasningsbehov som en konsekvens av at de 
siste drgye ti ars anti-OPEC-politikk har fgrt til resultater. 

For det andre er det klart at et underliggende forhold gjgr at 
USA fra et utenrikspolitisk synspunkt antagelig burde foreta en 
langsiktig, strategisk begrunnet kursjustering: st@rstedelen av 
verdens kjente reserver er 4 finne i OPEC-land, og deres andel 
av reservene ventes 4 gke mot arhundreskiftet. 
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brukt. Det henvises til Bull-Berg, 1987, op.cit., for videre referanser. 
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Oddvar Solheim: 

Oljemarkedet, OPEC og norsk utenrikspo- 
litikk sett fra et oljeselskaps synspunkt 

Oljemarkedet har de siste arene vert sd sterkt preget av ubalan- 
ser, svingninger og politisk uro at det er nddvendig 4 se utviklin- 

gen i et lengre historisk perspektiv for 4 kunne identifisere de 
mer grunnleggende utviklingstrekk. Historisk har oljeindustrien 
vert preget av vekst, dynamikk, god Ignnsomhet og en stadig 
sterkere stilling som den sentrale energiberer for den vestlige 
verdens industrielle utvikling. Etter 1973 har imidlertid bildet 
skiftet fullstendig — forbruket stagnerer, andre energiberere 
vinner stadig stérre markedsandeler, Ignnsomheten i store deler 

av industrien er redusert, den politiske uro preger markedet og 
forbrukernes tillit til olje som en palitelig og langsiktig attraktiv 
energiberer er sterkt redusert. 

Ovennevnte faktorer fgrer til stor usikkerhet ved planlegging 
av utviklingen av norske olje- og gassreserver. Var oppfatning 
er at manglende stabilitet er en hovedutfordring for savel oljein- 
dustrien som for de oljeproduserende og oljeforbrukende land. 

Store prisutslag forsterker inntrykket av oljeindustriens upalite- 
lighet samtidig som verdens¢konomien utsettes for store pa- 
kjenninger. 

Samarbeid om stabiliserende tiltak er derfor ikke et forsgk pa 
a motarbeide markedskreftene, men snarere et fors@k pa a gjen- 
oppbygge forbrukernes tillit i et noe lengre tidsperspektiv. Okt 
stabilitet kan oppnas ved a sgke stgrre innflytelse pa de regule- 
ringsbeslutninger som fattes innen OPEC, gjennom nermere 

samarbeid med de land som star for hoveddelen av den interna- 
sjonale oljehandel. 
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I perioden 1910-76 erobret olje stadig stgrre markedsandeler 

pa bekostning av fast brensel. Fra en beskjeden andel pA 10% i 
1910 overtok oljen stillingen som verdens viktigste energiberer 
med en markedsandel pa 46% av det totale energibehov i mid- 
ten av 1970-arene. Andelen for kull var falt til 28%. Nye 

_ konkurrenter til olje er imidlertid kommet inn pa markedet og 
gj@r seg gjeldende i stadig sterkere grad, sarlig gjelder dette 
gass og kjernekraft. 

Arsaken til at oljen vant en slik posisjon var dens overlegen- 
het mht. produksjonskostnader, hensiktsmessige og_ billige 
transportformer og dens lette anvendbarhet for forbrukere i 
motsetning til kull og koks. Bruken av olje muliggjorde trans- 
portsektorens vekst og utvikling. Oljen var en stabil og sikker 
energikilde, som kunne leveres - selv til sma kunder - til en 
meget konkurransedyktig pris. 

Oljens naturlige fortrinn la grunnlaget for den industrielle 
vekst i etterkrigstiden som igjen medfgrte stadig voksende olje- 

forbruk. Oljeindustriens struktur og holdninger er i stor grad 

preget av den glanstid med god vekst og lgnnsomhet som bran- 
sjen opplevde i denne perioden. Selv om det var til dels sterk 
konkurranse i isolerte ledd i kjeden, forte felles skonomiske in- 
teresser og god kontroll over de vesentlige faktorene til stabili- 
tet mht. pris og tilgjengelighet. Dette ga fdlgelig tillit til denne 
energiformen fra markedets side. De forskjellige reguleringsor- 
ganer som ble opprettet, fra Texas Railroad Commission til 
OPEC, sgrget ogsa for at mer betydningsfulle trusler mot denne 
stabiliteten raskt ble bragt under kontroll. Strengt talt har olje- 
bransjen aldri i lengre tid vert uten slike reguleringsorganer. En 
sammenligning med utviklingen av andre «commodity-marke- 
der» vil saledes alltid vere haltende s4 lenge oljemarkedet ikke 
er et fritt marked der tilbud og etterspgrsel bestemmer oljepri- 
sens basisniva. 

Etter den fgrste oljekrisen i 1973 ble imidlertid forholdene 

radikalt forandret. Den reelle kontroll over oljereservene i de 

viktigste produsentlandene og dermed kontrollen over produk- 
sjonsniva og prissetting ble overfgrt til OPEC-landene. Enkelte 
land innen OPEC-kretsen fors¢kte 4 maksimere kortsiktig inn- 

tjening, mens andre gnsket en moderat prisutvikling. Denne
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interessekonflikten ga som resultat interne problemer i organi- 
sasjonen. Politisk uro i Midt-@sten bidro ogsa til usikkerheten. 
Resultatene ble som kjent en sterk pris@kning ferst fra 3 til 10 
$/fat i 1973, siden fra 13 i 1978 til over 40 $/fat pa spot-markede- 
ne 1 visse perioder i 1978-80. 

Det var ikke til 4 undres over at markedet og forbrukerlande- 
nes regjeringer begynte a miste tiltroen til olje som energiform. 
Reaksjonene pa dette viste seg da ogsA snart. Prisforholdene 
gjorde andre energiformer mer attraktive og usikkerheten mht. 
fremtidig oljetilgang og pris sto i skarp kontrast til den stabilitet 
og sikkerhet som andre energiformer kunné tilby. 

De enkelte lands myndigheter kom pga. usikkerheten i en 
vanskelig situasjon nar det gjaldt 4 sikre de helt vitale interesse- 
ne for neringslivet og sine innbyggere, nemlig 4 sikre en tilgang 
pa energi til konkurransedyktige priser. Myndighetene introdu- 
serte avgifter og subsidier for 4 gjgre seg mindre avhengige av 
den usikre energiform som oljen etterhvert ble oppfattet som. 

I perioden 1973-86 reduserte [EAs medlemsland sitt energi- 
forbruk for 4 produsere én enhets bruttonasjonalprodukt med 
hele 20% gjennom bl.a. bedret teknologi, endrede forbruks- 
mgnstere og en endring bort i fra den mer energiintensive 
industri. I 1986 hadde de 21 medlemslandene i IEA til sammen 
spart energi tilsvarende 880 millioner tonn oljeekvivalenter og 
oljens markedsandel sank betydelig. 

I den etterfglgende tid har hverken myndigheter eller oljesel- 
skaper vert serlig aktive nar det gjelder 4 bidra til oppbyggin- 
gen av forbrukernes tillit. Tvertimot har mesteparten av 
diskusjonen dreid seg om risiko for nye forsyningskriser og med 
fortsatt voldsomme prissvingninger som resultat. Fra mange 
hold er det lansert manglende tiltro til effektiviteten avy OPEC 
som reguleringsmekanisme til tross for at organisasjonen i dag 
er det eneste organ som fgrer en tilnermet effektiv politikk for 
a skape stabilitet. , 

De fleste neringsgrener som plages av overkapasitet og fal- 
lende markedsandeler, satser vanligvis pa en sterk markedsori- 
entering og en tilpasning av sine produkter til forbrukernes 
behov. For oljeindustrien ma det vere en hovedoppgave 4 gjen- 
opprette tilliten til prisstabilitet pa et konkurransedyktig niva og 

IP - 12  
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til forsyningssikkerheten for 4 bevare tilfredsstillende vilkar for 
den industrigren man selv er en del av. 

I denne sammenheng er OPEC en sentral faktor. Hvorvidt 
man liker det eller ikke, sA er OPEC i dag det eneste operative 

reguleringsorgan som fungerer med virkning pa det generelle 

verdensmarkedet for olje. Vi har sett virkningene av at sam- 
holdet i OPEC bryter sammen: Store prisfall gir problemer for 
alternative energislag og reduserer derved forbrukerlandenes 
mulighet til a bygge opp en diversifisert energitilgang og risiko- 
spredning. Forbruksgkning gir grunnlag for senere kraftige 
prisoppganger med ny ustabilitet osv. slik vi allerede har sett 
det tidligere. For Norge som en vestlig oljeproduserende na- 
sjon, er virkningene apenbare. 

De vestlige land og deres oljeselskap kan ikke vere interes- 
sert i at OPEC-landenes regulering av et sa viktig marked 
foregar bare ut fra disse landenes interne hensyn. Veien til at 
olje skal gjenvinne markedets tillit og finne sin naturlige plass i 
verdens energihusholdning ma g4 gjennom et samarbeid med 
den organisasjon som i dag har stgrst innflytelse pa stabiliteten. 

Ideologiske prinsipper har liten plass i dette bildet. Markedet 
ma fortsatt reguleres om man skal unnga sammenbrudd av pris- 
strukturen med ny avhengighet av enkelte produsentland som 
resultat. Forskjellen mellom tidligere tiders reguleringsorganer 

og OPECs regulering i dag ligger stort sett 1 hvem som har inn- 
flytelse pa reguleringsprosessen. Den vestlige verdens og olje- 
selskapenes interesser kan best trygges ved en medinnflytelse i 

de beslutninger som i dag tas av de oljeproduserende land i 
OPEC. 

Som ledd i 4 na dette mal ber det etableres effektive kommu- 
nikasjonskanaler til OPEC og pa egnede omrader s¢kes samar- 
beid med dem. Hvis man i férste omgang blir enige om malene, 
vil man i neste omgang med stgrre utbytte kunne diskutere de 

praktiske virkemidler som skal anvendes. 
De norske myndigheters arbeid med a utvikle slike kontakt- 

flater b¢gr derfor stdttes. Oljeindustrien i de vestlige forbruks- 
land bgr bidra til 4 opprettholde konkurranseevnen til sin egen 
industri ved 4 arbeide for 4 imgtekomme markedets behov for 
sikkerhet og stabilitet pa en bedre mate enn hittil.
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Det har fra mange hold vert reist kritikk mot den form som 
Norges samarbeid med OPEC hittil har fatt, szrlig ut fra de 
konsekvenser som produksjonsbegrensninger pa norsk konti- 
nentalsokkel kan fa for rentabiliteten av de enkelte prosjekter 
uten at begrensningene far serlig virkning pa OPECs egen poli- 
tikk. Det er vel mye riktig i at norske selvpalagte produksjons- 
begrensninger kan bli virkningslgse i et marked hvor OPEC 
ikke makter 4 begrense sin produksjon. Men mindre formdlslgs 
skulle ikke den norske politikk bli selyv om OPEC skulle mislyk- 
kes i sin uttalte oppgave. Norsk «tilnerming» til OPEC har 
funnet sted pa tross av noksa igynefallende kulturelle og politis- 
ke forskjeller mellom Norge og de fleste OPEC-land. De 
markedsmessige betraktninger som ligger til grunn for Norges 

OPEC-vennlige linje, har etter var mening gyldighet uavhengig 
av om OPEC produserer 15,8 millioner eller 18 millioner fat pr. 
dag. 

Norges oljeproduksjon vil @ke betydelig i de narmeste arene. 
Dette henger sammen med beslutninger om feltutbygging som 
for lengst er tatt. En rekke nye felt er i disse tider i ferd med 4 

bli utbyggingsklare, og nye utbyggingsbeslutninger skal tas sa 4 
si pa lgpende band. Dette vil ytterligere bidra til vekst og en 
viss varighet over fremtidig norsk oljeproduksjon. Den norske 
interessen i a bidra til et internasjonalt energimarked hvor olje 

bade har en viss markedsandel og en viss markedsverdi, er der- 

for noksa naturlig. 
Norge har valgt 4 se etter de konstruktive og stabiliserende 

elementer i dagens OPEC. Dette er elementer som stgtter den 
samme malsetting som pa mange mater ligger bak samarbeidet 
i Det Internasjonale Energibyra (IEA) og norsk deltakelse i 
dette. Kritikken mot den norske tilnerming til OPEC var stgrst 
fgr og i forbindelse med at den ble satt ut i livet. Fra oljeselska- 
penes side synes den norske linjen etterhvert 4 ha vunnet en viss 
tilslutning og respekt. Sa langt har oljeprisene gitt bransjen 
lgnnsomheten tilbake og fortsatt er det tale om et moderat pris- 
niva. Ikke minst er det hapet om stabilitet rundt slike markeds- 
forhold som gjér at den norske «tilnzermingen» til OPEC er blitt 
mgtt med gkende forstaelse. Fra norsk side er det imidlertid 
viktig 4 holde fast ved de markedsmessige betraktninger som  
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ligger bak den aktuelle linje uavhengig av om man derved i rea- 
liteten tilnermer seg et OPEC eller en Texas Railroad Commis- 
sion.
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@ystein Dahle: 

Den internasjonale oljemarkedssituasjon og 
Norges rolle 

Det faktum at Norge er blitt et oljeproduserende land - ja, en- 
dog et oljeeksporterende land - har naturligvis pa mange viktige 
omrader endret var internasjonale posisjon og rolle. Vi kan de- 
battere hvor betydelige vi er i det internasjonale totalbildet, 
men vi er neppe tjent med den oppfatning at vi er ubetydelige 
og den vurdering at vare oljepolitiske strategier er lokale an- 

liggender uten internasjonale effekter. Pa den annen side er det 
tilsvarende uheldig at vi gir oss selv en mer sentral rolle enn 
ngdvendig. Den norske oljepolitiske balansegang er interessant 
fra mange synsvinkler og fra en upolitisk - eller kanskje riktige- 

re «ikke-politisk» - innfallsvinkel er det innledningsvis viktig 4 
presisere erkjennelsen av at de viktigste beslutningene er klart 
politiske. Dermed er det ikke snakk om gale eller riktige beslut- 
ninger, men i hvilken grad kjensgjerninger og teknisk-gkono- 
miske vurderinger faller pa plass og stgtter eller reiser tvil om 
den kurs man har valgt, og serlig da tilnermingen til OPEC. 

Problemstillingene i det internasjonale oljemarkedet kan opp- 

leves og behandles langs mange akser. Tidsperspektivet er ikke 
minst vesentlig og de langsiktige vurderinger kan pa vesentlige 
punkter vere annerledes enn de helt kortsiktige. Ideelt sett for- 
holder man seg til den kortsiktige problemstilling slik at hold- 
ningene er sammenfallende med oppfatninger og teorier om hva 
som er riktig pa lang sikt. At dette ikke bestandig er like lett, 
er antagelig en erkjennelse alle har nadd fram til. 

I det globale bildet er en av kjensgjerningene som beskriver 
dagens situasjon, at det eksisterer et produksjonskartell - OPEC
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- som har hatt og har betydelig innvirkning pa det internasjonale 

prisniva for den vare de har patatt seg 4 pavirke. Kartellet har 
fungert i over 27 ar, og serlig i dem siste halvparten av sin fore- 
Igpige eksistens har kartellets oppfgrsel pavirket den internasjo- 

nale utvikling i meget sterk grad. Som observat@rer kan vi i et 
ettertids perspektiv kommentere kartellets beslutninger og stu- 
dere apenbare konsekvenser av disse beslutningene siden de til 
dels dramatiske endringene vi har vert vitne til har latt seg stu- 
dere omtrent som i et gkonomisk laboratorium. De to ngkkel- 
spgrsmalene som flyter opp i dette turbulente bildet er for det 
forste: «Hva er riktig oljepris?» og dernest «Hva er betydningen 

av oljeprisstabilitet?» 
Na er det dessverre ingen entydige svar pa disse sparsmalene. 

Men nar det pjelder oljepris, kan vi sla fast at brukere og produ- 
senter i det korte perspektiv vil ha ulike oppfatninger av hva 
som er riktig pris. For prisfastsettelse kan vi fors#ke 4 tenke oss 
et slags opphgyet, nesten overjordisk kunnskapssenter som had- 
de total og fullstendig oversikt over ressurstilgang, alternativer, 

teknologipotensial, internasjonale konfliktflater osv. som kunne 

etablere en optimal prisutvikling som samtidig stimulerte effek- 
tiv ressursanvendelse og @konomisk utvikling. Siden h@y pris er 
den mest effektive stimulator for effektiv bruk av en innsats- 

faktor, og lav pris pa en slik innsatsfaktor i enkelte lavt utvikle- 
de land er en av de fa tenkelig stimulatorer for hoyst pakrevet 
utvikling, ja, sA tarner uldselige dilemmaer seg opp. Siden olje 
er en begrenset lagerressurs, har den dominerende tankegang 

vert at hgye priser er «riktigere» enn lave. Innenfor en mar- 

kedsorientert tankegang vil det kunne hevdes at disse overord- 

nede hensyn optimaliseres pa ethvert tidspunkt av markedet. 

Kartellbegrepet har ikke noen god klang i var lokale virkelig- 
het. Nar denne type markedsorganisering stort sett er forbudt i 
Norge, er det hovedsakelig fordi kartellprising fgrer til gal og 
ineffektiv ressursanvendelse. 

I internasjonal sammenheng har vi endel historiske eksempler 
pa kartellvirksomhet som har gitt grunnlag for tesen om at kar- 
teller har begrenset levetid. Tinnkartellet og dets desperate 
kamp med utviklingen er et uhyre instruktivt eksempel i sa ma- 
te.
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Mange vil hevde - og med rette - at olje er en enestaende vare 

i verdenshandelen, og at prisen derfor fortjener spesiell opp- 
merksomhet. Na er det liten tvil om at oljeprisen far spesiell 
oppmerksomhet, men det er vesentlig i vart moderne samfunn 
4 erkjenne hva en manipulert pris betyr av sarbarhet i det totale 
@ékonomiske system. 

Jeg tillater meg a legge endel vekt pa disse generelle problem- 
stillinger innledningsvis fordi dagens og morgendagens situasjon 
lettest kan bedgmmes ut fra hvordan systemet historisk har fun- 

gert. Det er for eksempel helt klart at norsk oljeproduksjons- 

strategi ble entydig og forutsigbart pavirket av den prispolitikk 

som OPEC administrerte i 1970-arene. I 1979 hevdet toneangi- 

vende OPEC-politikere at det haye oljeprisnivaet var i verdens 
beste interesse fordi det med uimotstaelig kraft ville ha 3 effek- 
ter: 

1. Mer effektiv bruk av energi, altsa lavere energiforbruk for 
de samme formal. : 

2. Utstrakt substitusjon av olje med andre energiberere. 

3. Mer intens leting og utvikling av oljeressurser i omrader der 

kostnadsnivaet var hgyere, f. eks. Nordsjgen. 

Det faktum at samtlige effekter ga stgrre resultater enn for- 
ventet, ledet som kjent til 1985-86-problemene - et problem- 
kompleks som er Klassisk i kartellsammenheng. Kunstig hgye 

priser forserer en utvikling for 4 gjgre brukersystemet uavhen- 
gig av den kartellkontrollerte vare og utsetter kartellet for 
dramatiske pakjenninger for 4 begrense produksjonen. 

Det synes rimelig klart at de markedskonsekvenser som h#y- 

prisperioden forarsaket, var markert sterkere enn planleggerne 

regnet med. Oljepriskonsekvensene av volumstrategiene i an- 

nen halvdel av 1985 og de forste 7 maneder av 1986 var ogsa 
betydelig kraftigere enn de fleste kartellplanleggere antok. Det 

foreligger idag erfaringsdata av stor verdi for videre prisstrate- 
giske vurderinger, samtidig som det foreligger innsikt i en del 
faktiske forhold som utvilsomt vil ha innvirkning pa den videre 
utvikling. Hvorvidt OPEC, i det mer eller mindre forpliktende 

fellesskap som utgjgr denne organisasjonen, har kontroll over 
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utviklingen uten utvidede allianser med andre oljeeksporteren- 
de land, eller om mer eller mindre handgripelige solidaritetser- 
kleringer fra omverdenen er «ngdvendig» for OPEC, er det 
sp@rsmal vi i dag ikke har svar pa eller kan forvente 4 f& svar 
pa. Det som imidlertid er innlysende, er at OPEC vil matte for- 
ventes A legge betydelig press pA land med sammenfallende 
ressurspolitisk basis, om ikke annet sa av interne grunner. 

En av kjensgjerningene i dette kompliserte bilde som har ve- 
sentlig betydning for fortsettelsen, er at en dominerende andel 
av de gjenverende paviste oljereserver befinner seg innenfor 

OPEC-kontrollert territorium. Saudi-Arabia og Kuwait har til 
sammen ca. 1/3 av de paviste reserver eller over 250 milliarder 
fat olje. Enda viktigere enn den dominerende volumposisjon 

disse landene har, er det faktum at mesteparten av denne olje 

kan produseres for under 2 $/fat. Med en tenkt fritt valgt real- 
pris pa 20 $/fat over produksjonsperioden representerer disse 
ressurser over 4500 milliarder dollar i nettoinntekt, og gkono- 

miske ressurser av denne stgrrelsesorden representerer naturlig- 
vis en formidabel kraftkilde i alle internasjonale vurderinger av 
helhetsbildet. 

Et annet szrdeles viktig forhold, som vel bgr kunne karakte- 
riseres som en kjensgjerning, er den amerikanske ressursbasis 
nar det gjelder olje. De relativt beskjedne paviste oljemengder 
(ca. 25 milliarder fat) i forhold til det Arlige forbruk av olje (ca. 
6 milliarder fat) eller den Arlige lokale produksjon (ca. 4 milliar- 
der fat inkl. NGL) avdekker ressursstrategiske problemstillinger 
med perspektiver langt utenfor USAs grenser. USAs formidab- 
le dilemma er en raskt ¢kende importavhengighet ved lave 
priser og en sterkt forverret handelsbalanse ved hgye priser, 

samtidig som hgye priser er nédvendig for 4 strekke egen res- 
surshorisont, hgste det kolossale effektiviseringspotensialet i 
USA, samt posisjonere seg for de flytende, syntetiske alternati- 
ver der USA har et glimrende utgangspunkt - teknologisk og 
ressursmessig. 

I det storpolitiske, globale perspektiv er nok ogsa et element 

hvordan oljeprisene pavirker Sovjetunionens oppfersel pa den 
internasjonale arena. Med 60-80% av eksportinntektene gene- 

rert i energisektoren, er det 4penbart innlysende at verdenspris-
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nivaet er av strategisk betydning, siden prisfall ikke kan enkelt 

kompenseres ved volumgkninger. Bortfall av eksportinntekter 
kan dermed ha klare avspenningspolitiske konsekvenser. 

De internasjonale konsekvenser av ulike prisbaner er med 

andre ord uoversiktlige, divergerende og kompliserte. En «rik- 
tig» pris vil ikke kunne etableres innenfor de internasjonale 
strukturer og med de akt@rer vi har i dag. 

Norge er av gode grunner opptatt av gode internasjonale rela- 
sjoner, bade til den organisasjon som kontrollerer oljeproduk- 
sjonen og til de like logiske partnere 1 den industrialiserte del 
av verdenssamfunnet. Hittil har den politiske prosess her i lan- 
det med stor grad av klgkt og eleganse mangvrert i det apen- 

bare minefelt som foreligger. Forholdene til OPEC er etter alt 

4 dgmme glimrende til tross for jevn og kontinuerlig produk- 
sjonsékning fra norsk sokkel. Forholdene til TEA/OECD etc. 

er rimelig bra pga. den samme produksjons@kning og ikke minst 
pga. den uhyre elegante innledning pa markedssamarbeidet, 
nemlig eksportbegrensning ved hjelp av beredskapslagring. 

Norge har spilt statistens rolle med stor dyktighet og vi har fatt 
savidt stor oppmerksomhet pa den internasjonale scene at vi 
tolker vare strategier som vellykkede. Og i et politisk perspektiv 
ma antagelig resultatene sa langt bedgmmes som vellykkede. 
Det er imidlertid bade fristende og ngdvendig 4 stille spgrsmalet 
om ngédvendigheten av produksjonsbegrensende tiltak i Norge, 

og om hvordan prisniva og relasjoner hadde vert med en alter- 
nativ strategi. Siden man ikke kan teste mer enn en strategi ad 
gangen, blir en her ngdt til a vurdere, og det er viktig 4 presise- 
re at det er vurderinger og ikke kjensgjerninger som na trekkes 
frem. I tillegg er det viktig 4 presisere at det er vurderinger fra 

en lokal observatgr forankret i det norske og internasjonale ol- 

jemiljg, mer enn oppfatningene til et internasjonalt selskap. 

De to viktigste betraktningene som tilsier at produksjons- 

begrensende tiltak burde vert unngatt, er for det farste uheldig 
politiske inntog i hva vi m4 kunne kalle en kommersiell virkelig- 
het. Det er klar aksept og forstaelse for at politiske myndigheter 
setter rammebetingelser for en virksomhet av det format som 

oljevirksomheten er. Det gjelder ikke minst skattereglene som 
regulerer fordelingen av inntektsgrunnlaget fra virksomheten.  
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Men nar det skapes en ny usikkerhetsdimensjon ved at de me- 

get hgye investeringene i norske prosjekter bevisst og tilfeldig 
underutnyttes, da betyr det at fremtidige investeringsbeslut- 
ninger vi) kunne bli vanskelige, serlig hvis det viser seg at 
produksjonsbegrensningene er mer permanente. 

Det bringer oss som det andre punkt over i varighetsproble- 
matikken. Et produksjonsregulerende tiltak er vanskelig 4 
avvikle. Og med global overproduksjonskapasitet langt inn i 
1990-4rene, er det rimelig 4 anta at h@ye oljepriser i lang tid 
framover vil matte avhenge av organisert uvillighet til 4 benytte 
tilgjengelig kapasitet, altsa produksjonskvotering. Vi har utover 

ettersommeren 1987 vert vitne til at produksjonskartellet til 

dels betydelig har overskredet sine kvoter, sannsynligvis med 
opp mot 2-3 mill. fat/dag overproduksjon. Den norske produk- 
sjonsbegrensning pA 80 tusen fat/dag blir ikke lett hverken 4 
begrunne eller a viderefgre. 
Dersom vi antar - og vi har lov til 4 anta det - at de norske 

produksjonsbegrensninger retningsmessig, og vesentlig av psy- 
kologiske grunner, bidro «positivt» i 1986-87 i retning hgyere 
oljepriser, hva blir da effekten av avviklingen? Dersom avviklin- 
gen har stgrre negative effekter enn den positive effekt av den 
opprinnelige beslutning, er totaleffekten negativ. Denne vur- 

dering er komplisert, men tenderer i retning av 4 utsette av- 
vikling, altsA etablering av permanente ordninger for 4 unnga 
de 4penbare negative reaksjoner «normaliseringen» av det nors- 
ke produksjonsnivaet alltid vil bli mgtt med. . 

Den situasjonen som meget lett kan oppsta - og som i realite- 
ten allerede er oppstatt na utover ettersommeren 1987 - er at 
Norge som en troverdig og palitelig «avtalepartner» blir sittende 

med en umulig vurdering etter at «avtale»-grunnlaget svekkes. 
«Avtale»-grunnlaget var nemlig at produksjonskartellet skulle 
begrense sin produksjon til et angitt niva som na klart overstiges 
med et volum som antagelig er i stérrelsesorden 20-30 ganger 
Norges bidrag. Norge kan i den foreliggende situasjon papeke 
at man fgler seg Idst fra begrensningsforpliktelsene siden selv 
den psykologiske effekten drukner i OPECs overproduksjon. 
Dette budskapet kan selvfglgelig ogsa fremlegges 1 form av en 
trussel, nemlig at Norge reverserer sin begrensningsbeslutning
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dersom ikke kartellet reduserer sin produksjon. Den siste for- 
men for kommunikasjon overvurderer nok Norges reelle inn- 

flytelse i sakskomplekset og undervurderer nok de uhyre 

kompliserte forhold som til syvende og sist fastlegger de ulike 
lands produksjonsnivaer. Man kunne meget godt tenke seg en 
motsatt situasjon der Norge kritiseres av produksjonskartellet 
for den underliggende produksjons¢kning med sterke oppford- 
ringer om kraftigere begrensninger. En slik utvikling ville ikke 
vere totalt uventet, for det forste fordi OPEC igjen kunne gns- 
ke seg 4 snu oppmerksomhet bort fra egne problemer, og for 

det andre fordi den norske produksjonen paviselig gker jevnt 

og vil fortsette 4 gke jevnt en god stund framover. 

Det faktum at den kortsiktige produksjonsgkning i alt vesent- 

lig skyldes Gullfaks/Oseberg der investeringsbeslutningene ble 
tatt i et helt annet klima, er neppe noen vesentlig formildende 
omstendighet selv om det burde vere det. Pa lengre sikt vil pro- 
duksjonen gke fordi dagens investorer som tar dagens investe- 
ringsbeslutninger, har tro pa at de fundamentale realiteter i 
oljemarkedene vil gi tilstrekkelige priser nar produksjonen 
kommer i gang til 4 gi en rimelig avkastning. 

Myndighetenes ulgselige dilemma illustrerer pa en effektiv 
mate hvilket ufgre man er kommet opp i, og som bevisstgjgr 
problemene ved 4 politisere en kommersiell beslutningsprosess. 

Organisasjonen av oljeeksporterende land har vert gjennom 
en vrien periode. Organisasjonens problemer er imidlertid langt 
fra over, men synes mer handterlige i et fremtidsbilde der etter- 

sp¢@rselen etter OPEC-olje vil vere gkende. Samtidig bgr en 
kunne anta at organisasjonens fremtidige rolle vil forenkles noe 

ved at endel logiske nye medlemmer rekrutteres. Dette gjelder 

f. eks. Egypt, Oman, Angola og kanskje Malaysia. Men fortsatt 
bestar problemmenyen for organisasjonen der nasjonene ikke 
har sa veldig mye felles utover det 4 eksportere olje. Kvote- 
ringsprinsippene og kontrollordninger, prissystem og volum- 
balanserings-mekanismer, prisdifferentialer mellom  ulike 
raoljer og ikke minst de problemstillinger som knytter seg til 
vertikal integrering - alle disse problemstillinger adderer seg til 

de gvrige interne spenninger og gjgr prosessen a bli enige uhyre 
krevende. Men fremtiden hgrer OPEC til fordi oljereservene er 
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slik geografisk plassert at organisasjonen i @kende grad vil do- 
minere oljemarkedet. Det faktum at Norge vil dra nytte av 

oljens sannsynlig gkende pris i 1990-arene, er ikke pa noen ma- 
te syndig og har ingenting med gratispassasjer-begrepet 4 gjdre. 
Norge vil som oljeprodusent aldri bli medlem av OPEC av 
apenbare og helt logiske grunner. Norge vil tilhgre et uorgani- 
sert mgnster av produsenter utenfor OPEC som av hensiktsmes- 
sighetsgrunner er dgpt non-OPEC. Norge vil matte ta stilling til 
en rekke internasjonale forpliktelser i mange retninger som res- 
sursgrunnlaget og gkonomisk styrke tilsier. Men det vil vere 

betydelige kommersielle risikoelementer, ikke minst for pris- 
svingninger, og hva som er politiske og kommersielle opera- 
sjonsfelter ma avklares. En bgr tilstrebe at unddvendig politisk 
intervensjon i kommersielle beslutninger bgr unngas hvis over- 
hodet mulig. 

Det at jeg har en annen oppfatning av bruk av virkemidler, 
betyr ikke at jeg ikke har respekt og beundring for hvordan den 
valgte strategi har vert administrert hittil. Mitt hovedpoeng er 
imidlertid at vi logisk tilhgrer en annen konstellasjon enn 

OPEC, der produksjon ma ses i en annen sammenheng og der 
rollene markedsmessig er annerledes. OPECs fellesoppgave er 
4 hindre at oljeprisene faller for lavt; non-OPEC har som opp- 
gave 4 hindre oljeprisene i 4 stige for hdyt. Det er i spennings- 
feltet mellom disse blokker en rimelig prisstabilitet kan sikres 
og som gir markedskreftene mulighet til 4 pavirke, men ikke 

fullstendig dominere prisutviklingen for et sa viktig rastoff som 
olje.
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Olje i norsk utenrikspolitikk: 
En vital og uunngaelig komponent 

De siste to arene har vert viktige for de fleste oljenasjoner. In- 
teressene i oljespillet er etter hvert blitt tydeligere for alle de 
involverte parter og spesielt for Norge. Denne nye bevisstheten 
har etter alt 4 dgmme vokst frem i Igpet av relativt kort tid i 
1986. Imidlertid er utviklingen av en utenrikspolitikk en konti- 
nuerlig prosess hvor en ma ta hensyn bade til innenrikspolitiske 
forhold og til ytre press. Denne pavirkningen er en fglge av en 
blanding av idéer, modeller, maktkonstellasjoner og historisk 
utvikling. 

Oljespgrsmalet, pa samme mate som forholdet til EF tidlig i 
70-arene, har skapt et dilemma i norsk politikk; internt for ver- 
diskapingen i landet og eksternt gjennom Norges nye stilling p& 
den internasjonale politiske arena. Dette dilemmaet skyldes 
motsetningsforhold mellom tradisjonelle tankebaner m.h.t. 
gkonomi og diplomati og nye gkonomiske realiteter, men ogsA 
motstridende politiske innflytelser, allianser eller interesser. 

1986-krisen og det norske svaret 

Som fglge av endret strategi (markedsandeler fremfor hgyere 
priser) innfgrt av Golf-landene og akseptert av alle OPEC- 

P. Godec var administrerende direktgr i Elf Aquitaine Norge A/S fra 1984 til 
september 1987. Han arbeidet tidligere for Elf-gruppen i Canada og Nigeria. 
Synspunktcne som presenteres her er et resultat av artikkelforfatternes per- 
sonlige erfaringer og analyser og gir ikke noe offisielt uttrykk for synspunkter 
i «Société Nationale Elf Aquitaine».  
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medlemmene i desember 1985, sank oljeprisen fra 26 til 10 
dollar fatet i lgpet av noen f4 maneder. Hgye oljepriser hadde 
med en litt forsinket effekt skapt reaksjoner, dvs. fgrt til stigen- 
de oljeproduksjon i land utenfor OPEC og lavere forbruk i den 
industrialiserte verden. Imidlertid ble ikke denne nye situasjo- 

nen erkjent utenfor OPEC og heller ikke blant alle OPEC-land 
fpr den bevisste prisnedsettelsen i 1986. 

Norge hadde inntil da vert en marginal gratispassasjer med 

en gkende oljeproduksjon pa linje med produksjonen til de gvri- 
ge landene utenfor OPEC. Enkelte hendelser knyttet til pro- 

duksjon og prising av Statfjord-olje vitnet om manglende vilje 

til samarbeid med OPEC. Oljerelatert virksomhet representerte 
pa det tidspunktet 20% av brutto nasjonalprodukt og 37% av 
den totale eksporten. 

Oljekrisen, sammen med regjeringsskiftet, fgrte til merkbare 
endringer i Norges utenriks- og ¢konomiske politikk. Den nye 
olje- og energiministeren, Arne Wien, innfgrte en prosentvis 
begrensning av oljeproduksjonen som en klar st@tte til OPECs 
bestrebelser pa 4 oppna stabile priscr og kontroll av markedet. 
Det ble fremholdt at dette ensidige tiltaket skulle gjelde for en 
oljepris pi over USD 10 pr. fat, avhengig av OPECs tilslutning. 
Omtrent samtidig ble den skattemessige rammen endret med 
sikte pA lettelser for utviklingen av gassproduksjonen pa lang 
sikt (Troll/Sleipner). 

Skal en dgmme etter de tiltak Norge svarte med, ma denne 
krisen ha gitt lerdom det er verdt 4 merke seg. Statens inntekter 

ble kraftig pAvirket: den finansielle trusselen rettet mot nykom- 
mere med hgye kostnader, har i stor grad vist seg effektiv. Den 
ga en demonstrasjon av aktivt lederskap fra Saudi-Arabias side 

samtidig som den testet muligheten av 4 erstatte oljeproduksjon 
fra Iran og Irak i en krisesituasjon. I tillegg ble det mulig 4 male 
tdyeligheten av de forskjellige priskravene pa ulike markeder. 
OPECs salg av raolje steg for eksempel med 10% i denne perio- 
den som et resultat av den nye strategien. 

PA den kommersielle siden vil Norge ha en stadig @kende be- 
tydning pa det europeiske markedet i konkurranse med Libya, 
Nigeria, Storbritannia og Gabon, spesielt hva angar raolje av 
hoy kvalitet. Netto eksportkapasitet vil sannsynligvis gke fra 0,8
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til 1,3 millioner fat pr. dag, mens Storbritannia i den samme 

perioden antakelig vil fa sin eksport redusert til 0,5 millioner fat 
pr. dag. Norge vil vere et av fa land med en betydelig ékning 
av sin markedsandel i tiden fremover. 

Innenrikspolitiske hensyn som pavirker utenrikspolitikken 

Tradisjonell utenrikspolitikk er vanligvis et resultat av langvari- 
ge innenrikspolitiske spgrsmal som det er tverrpolitisk enighet 
om (beskyttelse av fiskeri- og jordbruksneringene for eksem- 
pel). Oljeutviklingen har skapt nye problemer som det slett ikke 

rar tverrpolitisk enighet om. Dette har fgrt til at de politiske 
aktgrene har katalogisert oljerelaterte problemer som rent kom- 
mersielle/@konomiske problemer som f¢lgelig ikke kommer til 
uttrykk i utenrikspolitikken. Dette skillet kan bli oppfattet som 
urimelig av de fremste aktgrene innen energipolitikk, som har 
forbindelser med Norge. 
Tempoet i oljeindustriutviklingen har vert et tilbakevendende 

eksempel pa en slik konflikt mellom nasjonale og internasjonale 
interesser i utenrikspolitikken. En riktig balanse mellom olje- 
sektoren og annen industri eller mellom forskjellige landsdeler 
vil vanligvis fgre til et innenrikspolitisk kompromiss, og et slikt 
kompromiss blir ikke i serlig grad pavirket av utenlandsk inn- 

flytelse slik tilfellet var med IEA i slutten av 70-arene. 

Samtidig avspeiler nivdet i oljeaktiviteten det risikonivA som 
Norge som nasjon er villig til 4 akseptere. Det er derfor ikke 
uinteressant 4 vurdere virkningen av lavpris-scenarier nar en 
skal fastsette et slikt niva. 
Med tilsvarende effekt kan forholdet mellom marginale olje- 

inntekter og sosiale utgifter pavirke holdningen til pris/produk- 
sjon som bestemmes av norske myndigheter. 

Innenrikspolitiske hensyn tas dels gjennom politiske prosesser 
som inkluderer representative og besluttende organer med an- 
svar for utenrikspolitikk. Tradisjonelt har imidlertid de bestem- 
mende faktorene innen norsk utenrikspolitikk vert mer knyttet 
til internasjonale maktforhold og politiske modeller.  
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Internasjonal oljepolitikk: Hvilken rolle for Norge? 

Vestlig innflytelse 
Norges utenrikspolitikk i energispérsmal har siden 1973 vert 
sterkt preget av landets tradisjonelle band til sine allierte, som 

USA og Storbritannia, og til organisasjoner hvor disse landenes 
innflytelse er dominerende, som NATO eller IEA. Det er ikke 

overraskende at politisk press eller rad fra disse landene ikke 
alltid har vert helt i samsvar med Norges ¢konomiske mal som 
oljeprodusent og -eksportgr. 

I dag sikter USA seg inn pa en oljepris mellom 10 og 20 dol- 
lar fatet (jfr. Herringtons bes#k i 1986), mens Norge utvilsomt 
ville foretrekke den sistnevnte prisen for 4 unnga vanskelige 

nasjonalgkonomiske avveininger. Den amerikanske linjen tar 
sikte pa kortsiktige virkninger, men deles ikke ngdvendigvis av 
norske politikere (USAs sviktende handelsbalanse, Sovjetunio- 
nens synkende valutainntekt, araberlandene/Israels relative 
velstand osv.). 

Et annet aspekt ved denne innflytelsen har vert henvisningen 
til liberalistiske teorier som har gnsket seg et «fritt oljemarked» 

(og tilsvarende lave priser). Med dette sikter amerikanerne 

helst til importerte basisvarer og ikke til mer bearbeidede eller 
teknologiske produkter. Gassmarkedet er fremdeles regulert i 
USA, mens raffinerte produkter ikke kan importeres fritt. En- 
delig er Europa, som mottar 95% av Norges olje- og gasseks- 

port, paradoksalt nok ikke sa innstilt pa et fritt marked. 
Norge er pa det rene med slike potensielle selvmotsigelser og 

har derfor ngyd seg med assosiert medlemskap i IEA. Denne 

organisasjonen insisterte i sin tid sterkt pa at Norge skulle gke 
utvinningstempoet, og i ettertid kan Norge vere glad for at lan- 
det ikke fulgte dette radet. Prisnedgangen ville da antakelig ha 
inntruffet tidligere, med en langt stgrre negativ virkning pa 
norsk gkonomi og samfunn. Det ville i praksis ha fort til gkt 
oljekapasitet pa et marked med synkende ettersp@rsel. 
Dermed ma en stille spgrsmalet om «lead time»-virkninger i 

oljeindustrien, szrlig nar det gjelder offshore-industrien. Med 

@kt produksjonstempo risikerer man 4 gke tilbudet av olje pa 
et tidspunkt hvor dette kan bli mindre I@nnsomt. «Timing» og
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prisrisikoer innen oljeindustrien har tvunget selskaper og produ- 
sentland til 4 samarbeide i langt stgrre utstrekning enn hva 
vanlig er innen andre industrier. Samarbeid, avskaffelse av en 
uheldig kortsiktig politikk (pa begge sider) vil fgre til fortsatt 
vekst pa verdensbasis. 

Forholdet til andre eksporterende land 
Nar-en ser tilbake pa 1981-82, bgr Norge vere tilfreds med at 
en slik gkonomisk realisme ikke kom til uttrykk pa OPEC- 
mgtene. En markedsandelsstrategi anvendt fra denne dato av 
(USD 13/fat f. eks.) ville betydd et tap pA NOK 100 milliarder 
i perioden 83-85. Bare stgrrelsen pa de tapte inntektene i 1986 
viser at samarbeid med OPEC er en pris Norge har rAd til 4 
betale. Andre land i lignende situasjoner har vert enda snarere 
til 4 stgtte opp om produksjonsbegrensning, nemlig Sovjetunio- 
nen, Egypt, Mexico, Malaysia, Oman og Angola. Disse landene 
produserer alle med hgye kostnader og kan karakteriseres som 
nykommere pa markedet. 

Blant landene i periferien av OPEC er det bare Storbritannia 
som ikke har fulgt opp: landets ¢konomiske situasjon er en helt 
annen ettersom oljen kun representerer 7% av eksportinntekte- 
ne. I tillegg er landets ¢konomi noksa ubergrt av prisendringer, 
og eksportoverskuddet vil snart synke. Den britiske regjeringen 
star isolert i forholdet til OPEC, og det ser ikke ut til at den vil 
vere villig til 4 endre standpunkt. 

Det er to hovedgrunner til OPECs senere suksess nar det 
gjelder 4 styrke sitt grep pa markedet, nemlig kostnadene ved 
mulige motreaksjoner samt endring til en rent kommersiell/ 
gkonomisk holdning som alternativ til de politiske utskeielsene 
i 70-arene. 

En mer aktiv rolle for Norge 
Til det som hittil er blitt sagt, kan en hevde at Norge bare har 
besvart forsok pa tvang og press uten selv A ta noe initiativ. 

I 1970-arene sgkte Norge 4 fremme en global nord-s¢r-dialog 
nar det gjaldt energispgrsmal innenfor rammen av FN. En var 
muligens for tidlig ute ettersom de forskjellige aktgrene ikke 
hadde erfart hvor svingende markedsprisen kan vere. Forvent- 

IP - 13  
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ningene er na mer realistiske. PA linje med Nordlis initiativ bar 
en forséke 4 etablere nye kontakter. 

Norges unike stilling bestar i det faktum at det er et vestlig, 
industrialisert land, samtidig som det har alle de karakteristiske 
trekkene til en nettoeksportgr. Mens det er viktig a finne gko- 
nomiske kompromisser mellom disse to grupper av land (indu- 
strialiserte forbrukerland pa den ene side og eksporterende 
utviklingsland pa den annen side), ma Norge na finne en slik 
balanse internt: mellom sin oljerelaterte industri pa den ene side 
og den gvrige industrielle sektoren pa den annen. Landet har 
derfor muligheter til 4 tale begge parters sak. Derfor er Norge 
antakelig den beste ambassadgr hver gruppe kunne finne nar 
det gjelder en tilnerming. 

Dette vil ubetinget vere en utfordrende oppgave for Norge i 
sin posisjon som ngkkelspiller i internasjonal oljepolitikk. Det 
vil kreve balanse og 'troverdighet i forhold til begge parter. Et 
problem kan oppsta som vil kunne svekke troverdigheten over- 
for OPEC-produsentene. Det vil nemlig snart vise seg at Norges 

oljeproduksjon stadig stiger (en eksportgkning fra 0,8 til 1,3 
millioner fat pr. dag innen 1990). En vil matte finne argumenter 

for 4 vise at slike ¢kninger er uunngaelige («lead times») og at 

de ikke er sA omfattende som en kunne ha ventet («Queuing 

decisions»), 
Norge kan dermed spille rollen som megler pa en nord-vest/ 

Midtgsten-akse. Den beste bakgrunnen for ct slikt initiativ 
kunne vere en internasjonal energikonferanse. Norge er i den 

posisjon at landet vil kunne overbevise de forskjellige aktgrene, 
serlig da USA, om viktigheten av et slikt initiativ. Det vil ogsa 

kreve en styrking av den permanente diplomatiske virksom- 

heten som assosiert medlem av IEA og uformell stgttespiller til 
OPEC. 

“Ok ok 

Ved at landet har staket ut sin egen vei innen internasjonal 
oljepolitikk, har Norges utenrikspolitikk nadd en ny modnings- 

grad. Norges interesser, bade kortsiktige og langsiktige, vil 

bringe landet opp i paradoksale og omstridte situasjoner som vil 

oppsta som fglge av dets serstilling. Gjennom sin energipolitikk
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vil Norges rolle internasjonalt kunne bli viktigere enn noen gang 
siden 1905. 

Norge kommer til 4 forsyne Europa med gass i flere tiar, sam- 
tidig som landet vil kunne spille rollen som megler i oljesam- 
menheng for 4 stabilisere verdens energimarkeder: for en rolle, 
hvilken utfordring! 
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Bokspalte 

Boker om oljepolitikk - En innledning 

Urolige tilstander pa det internasjo- 
nale oljemarkedet, herunder sakalte 
«oljekriser», synes 4 medfgre stor ak- 
tivitet blant skribenter savel som 
forlag. Et raskt tilbakeblikk over de 
siste fgrtifem ar bekrefter en slik 
sammenheng. Og dette er en viktig 
erkjennelse, ikke minst fordi den for- 
teller at dagens oljepolitiske pro- 
blemstillinger kanskje ikke er sa 
unike som den historielgse kan gnske 

eller fristes til 4 tro. Av dette folger 
ogsa at en leser tidvis kan spke til- 
bake til eldre litteratur og der opple- 
ve a4 fa lese perspektivrike analyser 
av grunnleggende strukturer og for- 
hold i oljemarkedet. Selvsagt er det 
like viktig 4 s#ke ajourfgring gjen- 
nom en saumfaring av den strgm av 
nyere litteratur som kommer pa mar- 
kedet. At problemstillinger ofte blir 
staende gjennom artier, inneberer 
ikke at de omliggende forhold og de- 
taljer ikke endres. Og detaljene er 
viktige for en ngyaktig og korrekt 
forstaclsc avy sammenhengcr og arsa- 
ker. Ikke minst er de viktige for at en 
skal kunne fatte den uransakelighet 
som i et sa stort monn preger nettopp 

det internasjonale oljemarkedet og 
de dertil knyttede politiske forhold. 
Gitt denne sterke grad av iboende 
usikkerhet, er det rom for et mang- 
fold av ulike, ofte kraftig divergeren- 
de, synspunkter og vurderinger av 
internasjonale oljepolitiske forhold. 

At ordtaket «where you stand de- 
pends on .where you sit» har sin 
berettigelse ogsa pa dette felt, synes 
klart. Ikke desto mindre mA det alli- 
kevel kunnc sies at noen almengyldi- 
ge «sannheter» finnes, og at disse 
ofte ikke er fullt sa vanskelige a fa 
tak pa. Som regel er det et spgrsmal 
om arbeidsinnsats. En annen ting 
som kan sies i denne sammenheng er 
al utgangspunktet og metoden som 
anvendes, kan vere mer eller mindre 
godt egnet til 4 belyse de problemstil- 
linger som forfatteren sev s@ker A 
avklare. Det er serlig i tilknytning til 
disse to sistnevnte forhold at anmel- 
deren finner sin berettigede plass. 

De ni bgkene som anmeldes pa de 
pafglgende sidene tar opp ulike, men 
allikevel beslcktede, sider ved inter- 
nasjonale oljepolitiske forhold. To av 
bgkene er utgitt i inneverende ar, 
mens de gvrige ble publisert i 1986. 
Bokanmeldelsene er forsgksvis grup- 
pert etter tema, noe som innebaerer 
at enkelte anmeldes i sammenheng 
med andre bgker innen samme tema- 
gruppe. De temaer som behandles 
gjennom bokanmcldelsene, spenner 
fra Nordsjgen og Barentshavet til 
OPEC-relaterte forhold og ameri- 
kansk oljepolitikk. Slik sett behand- 
les noen av de mest sentrale spgrsmal 
i oljepolitisk sammenheng. En an- 
meldelse tar opp oljepolitiske forhold 
i Nordsjgen ved 4 se pa to nyut-  
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komne britiske bgker. Dette falges 
av tre anmeldelser der fire bgker om 
internasjonale forhold dr¢ftes, og da 
med vekt pa OPEC- spgrsmal. Til 
slutt félger to lengre anmeldelser, 
den ene av to bgker, hvorav en 
norsk-fortattet om amerikansk olje- 
politikk og den andre nok en bok 
skrevet av nordmenn, denne gang om 
Sovjetunionens olje- og sikkerhets- 
messige intcrcsser i Barentshavet. 

Skulle en driste seg til 4 fors@ke a 
si noe generelt om disse ni bgkene, 
mattc det vere at de til sammen styr- 
ker ens forstaelse av den komplekse 
interaksjonen av interesser og sty- 
ringsmater som lever side om side i 
det internasjonale oljemarkedet. 
Flertallet av bgkene er nettopp opp- 
tatt av Avordan og Avorfor nasjonal- 
stater soker 4 styre, eller endog til og 
med kontrollere, oljevirksomhet pa 
bade mikro- og makro-planet. Flere 

Danny Hann: 

Government and North Sea Oil. 

London: Macmillan, 1986. 

Robert Mabro et al.: 

av bgkene illustrerer denne <kampen 
om styring» gjcnnom historiske eks- 
empler. Sdledes kan en leser folge 
styringsbestrebelsene i savel fortid 
som natid ved a lese dissc bgkene, 
eller rettere sagt, deres relevante av- 
snitt og kapitler. 

Et annet hovedtrekk ved disse by- 
kene er at samitlige trekker frem og 
betoner det politiske aspekt ved in- 
ternasjonal oljevirksomhet. Selv om 
transaksjonene er aldri sé kommersi- 
elle og gkonomiske i form og konse- 
kvens, «synger» det alltid sterke 
politiske krefter, nasjonalt som inter- 
nasjonalt, bakom. Og ikke sa sjelden 
er det de politiske kreftene som er 
fgrende, med de gkonomiske be- 
traktningene pa slep. Dette bgr vere 
en viktig erkjennelse, og serlig for 
petroleumslandet Norge. 

Jan Braathu 

The Market for North Sea Crude Oil. 
Oxford: Oxford University Press, 1986. 

Til tross for at Nordsjden i en arrek- 
ke har vert et betydelig oljeproduse- 
rende omrade, har dette ikke 

forplantet seg i noen stgrre grad til 
den oljepolitiske litteratur. Skriben- 
tencs oppmerksomhet har vert rettet 
mot det oljepolitiske arnested; 
OPEC og dets medlemsland i Midt- 
@sten. Muligens kan denne situasjon 
forklares ut fra den markedstilner- 
ming som myndighetene i Nordsjg- 
landenc i det store og hele har lagt til 

grunn for sin oljepolitikk. Dette for- 
hold preger i stor grad ogsa de to 
foreliggende bgkene. Begge har en 
teknisk-gkonomisk orientering, selv 

nar politiske beslutningsprosesser 
drgttes. 

Av de to er Danny Hanns Govern- 
ment and North Sea Oil den som gar 
lengst i 4 narme seg en politisk ana- 
lysc. Dette gijgres med hjelp av 
«public choice»-teoriene til Anthony 
Downs, Gordon Tullock, med flere.



Pa bakgrunn av denne teoriskolen ut- 
legger Hann et postulat om at det er 

. nédvendig 4 ta i betraktning at den 
politiske beslutnings- og implemente- 
ringsprosessen ikke er perfekt, slik at 
offentlig styring og deltakelse ikke 
alene er noen garanti for en optimal 
og riktig ressursallokering. Blant an- 
net stiller han spgrsma] ved forestil- 
lingen om tilstedeverelsen av en 
overordnet mal-middel-rasjonalitet 
for offentlige tjenestemenns og politi- 
keres vedkommende. Som forfatte- 
ren skriver, er det liten grunn til 4 tro 
at det finnes flere altruistiske men- 
nesker i offentlige byrakratier enn i 
private organisasjoner. En minnes i 
denne sammenheng gkonomen Ed- 
geworths obscrvasjon fra 1881 (kfr. 
«Mathematical Psychics») at mennes- 
ket «for the most part is an impure 
egoist, a mixed utilitarian». 

Byrakrater — som alle andre — 
har, ifalge Hann, en iboende tendens 

til 4 forfekte sinc cgne interesser, og 
da ofte i en viss opposisjon til politi- 
kernes erklerte malsetninger. Det er 
alts snakk om mal-middel-rasjonali- 
tet, men pa et lavere niva enn det 
samfunnsmessige. Forfatteren forfgl- 

ger dettc syn i sin videre drgftelse av 
britisk tildelings-, deltakelses-, be- 
skatnings- og utvinningspolitikk. 

Nar det gjelder tildelingspolitik- 
ken, mener forfatteren at auksjonssy- 
stemet er 4 foretrekke fremfor et 
diskresjonrt tildelingssystem etter- 
som det overlater ferre skjgnnsmes- 
sige avgj@relser til det offentlige 
byrakratiet. Ikke bare det, men han 
papeker at auksjonssystemet gker 
statens andel av grunnrenten i for- 
hold til det diskresjonere tildelings- 
systemet. 

For Hann er kriteriet for et velfun- 
gerende konsesjonssystem at det er 
tilstrekkelig med ans#kninger - eller 
bud - pa de blokkene som lyses ut, 

samt at selskapene beholder en sa li- 
ten del av grunnrenten som praktisk 
mulig. Dette siste skjer ved at an- 
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budenes stgrrelse representerer en 
forskuttering av grunnrenten og dens 
overfgring til Staten. Det han ikke 
nevner i denne forbindelse, er at ut- 
lysningen av blokker ogsa pavirkes av 
konsesjonssystemet, i den forstand at 
myndighetene vil matte vurdere 
hvorvidt enkelte blokker og omrader 
vil kunne forventes 4 vekke interesse 
hos selskapene. Dette krav vil aksen- 
tueres i et anbudssystem der selska- 
pene trolig vil samlc sin interesse om 
de aller mest lovende arealene. Na- 
turligvis gjg@r selskapene ogsa dette i 
et diskresjonzrt system, mcn serlig 
to forhold kommer i tillegg med i be- 
traktning. For det ene betales det 
ikke for selve konsesjoncn, slik at 
«inngangsbilletten» blir mindre kost- 
bar, med den fglge at rommet for 
skjgnn og satsning kan gis noc fricre 
spillerom. Det andre moment er at 
selskapene deltar i en prosess som 
kan strekke seg over flere tildclings- 
runder i et diskresjonert system. 
Dette bidrar ogs til at selskapene 
kan vise seg villige til 4 satsc pa de 
mer usikre prospektene i hap om a 
bli belgnnet for dette i senere tilde- 
linger. Et viktig resultat av dette er 
at myndighetene kan lyse ut off- 
shore-omrader under hensyn til en 
planmessig og systematisk utforsk- 
ning av vedkommende lands konti- 
nentalsokkel. Dette er fordeler som 
Hann ikke utdypcr i sin studic. Hel- 
ler ikke nevner han de potensielt 
negative fglgene av at det er oljesel- 
skapenes finansiclle styrke alene som 
bestemmer _ konsesjonstildelingene. 
Vesentlige faktorer som teknisk erfa- 
ring og kompetanse kan da lett for- 
svinne fra syne. 

I stedet argumenterer forfatteren 
for at det diskresjonere systemet som 
ble anvendt i Storbritannia i arene 
1965 til 1976, var basert pA et politisk 

goske om 4 markere en vennlig og 
positiv holdning overfor britisk olje- 
industri, for derved 4 appellere til 
nasjonalisme og velgermassens gunist.  
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Forklaringen, om dét er en riktig be- 
tegnelse, er en hypotese tatt fra 
public choice-skolens teorier. Imid- 
lertid fremsettes hypotesen som en 
forklaring, uwfen en mer omfattende 
utpr@ving eller drgftelse, noe som ma 

betegnes som en noe uheldig meto- 
disk fremgangsmate. Dessuten synes 
pastanden om sammenhengen mel- 
lom valg av konscsjonssystem og 
velgeroppslutning 4 vere alt for me- 
kanisk og, pd en mate, teoretisk. 
Bare en dyptpldyende beslutnings- 
analyse vil kunne gi svar pa hvorvidt 
den hypotetiske forklaringen i virke- 
ligheten er uttrykk for de faktiske 
beveggrunnene. Noen slik studie gir 
ikke Hann i denne boken. 

Kapittelet om deltakelsc innchol- 
der en interessant analyse av motive- 
ne for sd vel opprettelse som 
nedIcggelse av det nasjonale britiske 
oljeselskapet, British National Oil 
Corporation (BNOC). Dog er be- 
handlingen av sclskapcets opprettelse 
langt grundigere enn den summariske 
behandlingen av dets omstrukture- 
Ting og senere nedleggelse. Dette er 
en skuffelse da nedleggelsesprosessen 
pa mange mater kan betraktes som 
enda mer interessant enn selve opp- 
rettelsen. Nar Hann skriver at ned- 
leggelsen syntes 4 ha sin arsak i den 
kritikk som ble reist mot den konser- 
vative regjeringens benyttelse av 
BNOC til politiske, markedsmessige 
inngrep, synes dette 4 vere en altfor 
lettvint pastand. Imidlertid viser 
Hann pa en fin mate hvordan selv 
den konservative regjeringen til tider 
fant det hensiktsmessig 4 benytte seg 
av det operative instrument som 
BNOC representerte. Hann nevner 
bl.a. at statlig kontroll med et statlig 
oljesclskap forutsettcr at dc sentrale 
myndigheter besitter ekspertise og 
informasjon som i det minste kan 
male seg med selskapets. Forfatte- 
rens dr@ftelse ay BNOC-problema- 
tikken minner meget om norske 
erfaringer med Statoil, og reiser 

spgrsmal om det kan tenkes 4 vere 
en indre logikk og dynamikk i de 
statlige oljeselskapene som gruppe 
betraktet. Hann papeker blant annet 
at BNOCs internasjonalisering, gjen- 
nom etableringen av Britoil i USA, 
forte til at myndighetenes kontroll og 
overvakingsmuligheter ble betydelig 
redusert. 

Nar det gjelder britisk utvinnings- 
politikk, hevder Hann at en slik ikke 
finnes, og at diskusjoner omkring en 
utjevning av produksjonstoppen tid- 
lig pa 1980-tallet sporet av som ct 
resultat av for mange divergerende 
interesser. 

For skattepolitikkens vedkommen- 
de viser han hvor innflgkt det britiske 
systemet er, samtidig som det er blitt 
utsatt for en lang rekke cndringer og 
modifikasjoner i Igpet av de siste 
10-15 arene. De hyppige endringene 
skal ha ¢kt selskapenes usikkerhet og 
derigjennom vanskeliggjort deres ar- 
beid i Nordsjgen. Imidlertid hevder 
forfatteren at myndighetene og, mer 
bestemt, byrakratene gnsker kompli- 
serte skatteregler for 4 gke sin hand- 
lefrihet og sine styringsmuligheter. 
Igjen fremkastes et postulat uten at 
det underbygges, og en ma dermed 
sla fast at det her nermest ligger en 
systematisk svakhct ved forfatterens 
metodologiske fremgangsmate. 

Heller enn 4 gi en nermest krono- 
logisk tematisk fremstilling av utvik- 
lingen innen britisk oljepolitikk, ville 
trolig forfatteren ha vert tjent med 
en mer systematisk utvikling av hypo- 
teser og préving av disse mot det 
empiriske materialet. Forgvrig bgr 
det papekes at public choicc-skolen 
ikke er noen enhetlig og innbyrdes 
konsistent teorioverbygning. Snarere 
er det snakk om en felles mcetodisk 
tilnerming til beslutningsanalyse, ba- 
sert pa gkonomenes mAl-middel- 
rasjonalitet. Danny Hann har cn 
tendens til 4 plukke teoriblokker fra 
denne skolen nermest etter a la car- 
te-metoden, og dette kan til tider



virke noe forvirrende. Imidlertid 
trekker han ogsa perspektiver fra dis- 
se teoriene etterhvert som han 
oppdager «egnede anledninger» i det 
empiriske materialet. Dette fgrer til 
en rekke interessante hypoteser og 
postulater, men dessverre er han ikke 
serlig opptatt av 4 underkaste disse 
noen grundig unders¢kelse. 

Nar dette cr sagt, inneholder bo- 
ken en mengde nyttig informasjon 
om britisk oljepolitikk, noe som opp- 
veier de til dels noc tendensigse, 

bastante og ikke-begrunnede pastan- 
der som tidsvis fremkommer. For 
Danny Hann synes offentlig interven- 
sjon i oljeindustrien 4 vere dysfunk- 
sjonelt, vurdert ut fra kriteriet om 
optimal ressursallokering og offentlig 
inntektsmaksimering. Selv om en kan 
ha sine tvil til én slik konklusjon, ma 
en allikevel erklare seg enig med for- 
fatteren i at det ville vere en fordel 
for alle dersom myndighetene opp- 
lyste om de ¢konomiske kostnader 
som ble forarsaket av politiske priori- 
teringer og beslutninger. 

Boken som Robert Mabro m.fl. 
ved Oxford Institute for Energy Stu- 
dies har skrevet, er ikke s4 meget 
orientert mot det politiske som mot 
det dkonomiske. Mens Danny Hann 
leverer en lett-teoretiserende analyse 
innenfor en normativ overbygning 
preget av skepsis til statsdeltagelse og 
offentlig styring, gir Mabro og hans 
medarbeidere en faktaorientcrt be- 
skrivelse av viktige markeds- og 
forvaltningsmessige sider ved olje- 
virksomheten i Nordsjgcn. Boken 
beer saledes preg av 4 vere en ngk- 
tern og s#@kende empirisk studie, der 

kunnskap formidles pa en dr¢ftende, 
men allikevel klar mate. Nettopp 
derfor er denne boken meget vel 
verd a lesc. Nar dette er sagt, kan det 
ogsa tilfgyes at Mabro et al.s bok ik- 
ke er av den lettleste typen. Fremstil- 
lingen er holdt i en utpreget faglig- 
analytisk tone, som til  tider 
forutsetter at leseren allerede er godt 
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kjent med petroleums¢konomiske 
begreper og sammenhenger. Imid- 
lertid forbeholdcs de mest teknisk- 
gkonomiske fremstillingene for de 
atte anneksene, der temaer som like- 
vektsmodeller for «forward dealing», 
markedseffisiens, forholdet mellom 
Brent netback- og spot-priser m.m. 
fremstilles og drftes. 

Bokens sterkeste sider ligger i den 
empirisk-gkonomiske analysen av 
markedsforholdene for Nordsj#-olje- 
nc, med Brent-blend i fremste rekke. 

Et viktig kapittel tar for seg Nord- 
sjg-oljens betydning for det interna- 
sjonale oljemarkedet. I den forbin- 
delse pekes det p& at mens 
Nordsjg-produksjonen i seg selv — 
rent volummessig — kan ha en viss 
betydning i oljemarkedssammen- 
heng, er ikke denne faktoren alene 
tilstrekkelig til 4 forklare Nordsjg- 
oljens samlede markedseffekt. Fakto- 
rer som produksjonens sentralitet til 
forbrukere, samt markedstrukturene 
for omsetning av Nordsjg-oljen, ut- 
gj@r ifglge Mabro et al. vel like 
vesentlige - om ikke cndog mer sa - 
faktorer. Eksempelvis vises det til at 
sentralitet til markedet har bidratt til 
en annen lagringsadferd hos de 
nord-europeiske raffineriene. Med 
hensyn til markedstrukturene argu- 
menteres det for at Brent-markedet 
har en «barometrisk funksjon» som 
fglge av at omsetningen foregar pa en 
relativt sett gjennomsiktig mate, samt. 
at det ligger en slags «multiplikator- 
ettekt» i det volum som faktisk skif- 
ter hendcr i spot-markedshandelen. 
Beregninger tyder i sa henseende pa 
en koeffisient pa hele ti til femten, 
hvilket vil si at spot- og futuresmar- 
keds-organiseringen av Brent-salget 
fgrer til en markedsmessig tyngde- 
kraft som overgar den betydning 
Nordsjg-oljen ellers ville ha hatt, be- 
dgmt ut fra sakalt objektive kriterier. 
Dermed antar «papir-markedet» for 
Brent-olje en egen markedsdyna- 
mikk.  
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Et vesentlig spgrsmal som dette 

reiser er hvorvidt slike markedsstruk- 
turer i seg selv virker destabiliseren- 
de. Fra en rekke hold innen industri- 
cn fremheves det at spot- og 
futures-handel bidrar til 4 stabilisere 
markedsadferden ved at fremtidig 
usikkerhet diskontcres gjennom rul- 
lerende opsjonsoppkjgp og salg. 
Mabro og hans folk papeker at trans- 
aksjonsformer av dette slag gj@r det 
enklere for markedsaktgrene a ut- 
nytte kortsiktige ulikevektssituasjo- 
ner og at dette ikke no@dvendigvis 
virker til 4 befordre gjenopprettelse 
av stabilitet. Dette er en empirisk- 
basert konklusjon som forfattcrne 
fremlegger uten normative vurderin- 
ger. I tillegg til den analytiske ngk- 
ternhet dette bevitner, viscr forfat- 
terne i tillegg en godt utviklet 
realisme, som trolig ikke minst kan 
tilskrives Robert Mabros bakgrunn i 
oljeindustrien. Hva gjelder futures- 
transaksjonene, viser forfatterne til 
at dette er en risikobetont adfcrd, 

men at intet oljeselskap kan unnlate 
A delta i dette spillet, gitt at ogsa alle 
de andre sclskapenc spiller. Men, 
som det skrives, alle spillerne kan til 
sammen utilsiktet medvirke til et ufg- 

re nar alle forsgker 4 utnytte kortva- 
rig ustabilitet til egen fordel. 

I denne sammenheng synes det 4 
vere en svakhet at forfatterne ikke 
har foretatt noen bredere analyse av 
akigrene i dette markedet, ag serlig i 

spot- og forward-handelen. Det har 
vert en tendens i senere ar til at olje- 
meglere eller olje-tradere i stadig 
st¢rre grad har gjort sitt inntog pa ol- 
jebgrsene i New York og London. 
Ettersom disse selskapene ikke dri- 
ves av konkrete raffineringsmessige 
behov, kan det som en hypotese an- 
tas at deres adferd i markedet arter 
seg annerledes enn den til de inte- 
grerte oljeselskapene. 

Et annet, om enn underordnet, 

forhold som kunne ha vert av inter- 
esse 4 fa gjennomdrgftet, er betyd- 

ningen av st¢rrelsen pa transaksjons- 
enheten, Her er det nemlig en stor 
forskjcll mellom Brent-handelen der 
standardenheten er pa 600 000 fat og 
NYMEX-enheten pa kun 1 000 fat. 
Forfatterne papeker riktignok at det 
store volumet tendercr til 4 begrense 
deltagelsen, men hvilke - om noen - 
konsekvenser det har for markedet 
som sadant, nevnes ikke. 

Mabro et al. viser ogsa til at det cr 
et grunnleggende trekk ved Nordsjg- 
markedet at tilpasninger til ettersper- 
selsendringer skjer gjennom priser 
snarere enn ved produksjonsjusterin- 
ger. Dette bidrar bl.a. til en kortsik- 
tig prisvariabilitet rundt den langsik- 
tige pristrenden. For OPECs 
vedkommende cr situasjonen en an- 
nen. Der skjer tilpasningen hovedsa- 
kelig gjennom produksjonen, med 
det resultat at nar spot-prisene stiger, 
vil OPEC ha en tendens til 4 pumpe 
mer olje, slik at prisnivaet presses 
ned. Pa den annen side, nar prisene 
faller innen en kortere tidsperiode, 
hevder Mabro at OPEC-land ofte fo- 
retar «uformelle prisjusteringer» for 
a sikre volumavtak. Dessverre gjgres 
det ikke forsgk pa 4 forklare disse 
sammenhengene nermere. En hypo- 
tese i sd mate kan vere at atferds- 
forskjellen beror pa ulike aktertyper 
i den forstand at OPECs produksjon 
pa kort , sa vel som lang sikt, styres 
av offentlige myndigheter, mens 
Nordsjg-produksjonen i mye st¢@rre 
grad styres ut fra noe mer kortsiktige 
betraktninger fra produksjonsselska- 
penies side. 

Ikke desto mindre konkluderer 
Mabro og hans medforfattere med at 
dette asymmetriske forholdct mellom 
OPEC og ikke-OPEC resulterer i at 
de kortsiktige, oppadgaende pris- 
svingningene har liten innvirkning pa 
det mer langsiktige prisniva, mens de 
nedadgaende svingningene ker 
sannsynligheten for sterke prisfall. 
Saledes skrives det at Nordsjgen ikke 
er hovedarsaken til ulikevektsforhold



i markedet, men at det virker som en 
meget fglsom og dynamisk overfg- 
ringsmekanisme for potensielt desta- 
biliserende  prissignaler. I den 
forbindelse foretas dct cn meget inte- 
ressant vurdering av BNOCs betyd- 
ning for prisutviklingen pa 1980-tallet 
frem ti) selskapets opplsning. 

Foruten en mengde interessante og 
tankevekkende betraktninger om 
markedet for Nordsjg-olje - men i 
fgrste rekke Brent-blend - inneholder 
boken mye nyttig informasjon om 
produksjons- og forvaltningsforhold. 
Blant annct dr@ftes produksjons- 
mgnstre og kostnader. Mens den 
britiske produksjonen viser store sc- 
songmessige variasjoner, viser_ tall- 
materialet at de samme sammen- 
hengene ikke slar til for den norske 
oljeproduksjoncn. Dette medfgrer 
bl.a. at forfatterne lett forbigar ytter- 
ligere drgftelse av den norske pro- 
duksjonssyklusen, for heller a vie 
oppmerksomheten til de britiske fel- 
tene. | mangelen pa sammenlignings- 
vilje kan forfatterne muligens ha gatt 
glipp av interessante forklaringstak- 
torer. 

Intercssant er ogsa gjengivelsen av 
tallmateriale fra konsulentfirmaet 
Wood Mackenzie der driftskostnadc- 
ne for de enkelte feltene fremgar. 
Feltet med de laveste drittsomkost- 
ningene skal, if@lge dette, vere Forti- 

es-feltet (ca. 520000 fat/dag) med 
USD 1,3/fat. Det viser seg endog at 
alle de stg@rre feltene har driftsom- 
kostninger pa mellom USD 1,3 og 
USD 3, mens unntaket Ekofisk opp- 
gis A ha driftsomkostninger pa USD 
2,2/fat. Statfjord sies a ligge pa USD 
1,6/fat. Selv om disse tallene ikke er 
helt eksakte - omkostninger kan jo 
regnes pa ulike vis - er de uttrykk for 
den kjensgjerning at Nordsj@-produk- 
sjonen kan tale lave oljepriser, noe 
som forgvrig oljeprisfallet 1 1986 viste 
med all tydelighet. Det som ikke ta- 
ler lave oljepriser i Nordsjgen, er 
snarere utbyggings-virksomheten. 
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Den svakeste delen av boken er 
den som omhandler Nordsjg-oljens 
forvaltningsmessige aspekter, og da i 
seerdeleshet det som skrives om Nor- 
ge. Delvis skyldes dette at bokens 
informasjoner er foreldet, og det til 
tross for at den ble utgitt i 1986, Sale- 
des cr ikke petroleumsloven av 1985 
tatt med, og heller ikke endringenc i 
petroleumsbeskatningen. Mens den 
sistnevnte er en kronologisk sett for- 
staelig utelatelse, er det adskillig 
vanskeligere 4 skjgnne hvorfor petro- 
leumsloven av 1985 ikke er behand- 
let. Kapitlene om Norge er saledes 
foreldet og ufullstendige. : 

Utover dette synes det som om 
tolkningen av den tidligere petrole- 
umslovgivningen, blant annet Kgl. 
Res. av 8.12.1972, til tider kan vere 
for lite nyansert og ngyaktig. I serde- 
leshet gjelder dette med hensyn til 
myndighetenes muligheter til 4 regu- 
lere produksjonen, Det kan.i denne 
sammenheng vare analytisk nyttig 4 
skille mellom produksjonsstyring pa 
lang og kort sikt. Hva angar det fgrs- 
te, har det aldri vert noen tvil om at 
myndighetene har kunnet styre utvin- 
ningstakten gjennom regulering av 
letevirksomheten, utstedelse av ut- 
vinningstillatelser, med eventuelle 
tillempninger, samt godkjennelse av 
feltets produksjonsprofil. For sist- 
nevntes vedkommende er dette en 
del av den «pakke» av styringselc- 
menter som inngar i utvinningstilla- 
telsen. Mabro og hans folk har lagt 
vekt pa de grove trekk i dette bildet, 
og det er trolig dekkende 4 hevde, 
slik de ogsa gigr, at myndighetene i 
henhold til Kgl. Res. av 8.12.1972 
har hatt styringsmidler for en langsik- 
tig regulering av produksjonsutviklin- 
gen. Ikke desto mindre synes det 
klart at dette er noe ganske annet 
enn ct virkemiddel for finjustering av 
produksjonen innen nzrmcre defi- 
nerte tidsrammer. Uten 4 innlate seg 
pa cn juridisk analyse, synes det lite { 
de relevante artiklene i Kgl. Res. av  
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1972 som er egnet til 4 hjemle pro- 
duksjonsreguleringer pa kort sikt. 
Forholdet er imidlertid et ganske an- 
net nar det gjelder petroleumsloven 
av 1985 der Olje- og energideparte- 
mentet tilstas hjemmel til A fastsette 
«det kvantum som til enhver tid kan 
produseres eller skal injiseres» for 
perioder av minst seks maneder. Pet- 
roleumsloven av 1985 gir myndighe- 
tene et adskillig skarpere styringsin- 
strument enn det som © fantes 
tidligere. 

For den britiske lovgivningens ved- 
kommende refereres det bl.a. til 
Petroleum Production Act av 1934 
der reguleringsmyndighet gis, men 
under forutsetning av seks maneders 
forvarsel. Hvilke markedspsykologis- 
ke konsekvenser dette kunne tenkes 
a ville innebare om det ble tatt i 
bruk, diskuteres imidlertid ikke. 
Denne hjemmel er, ifglge forfatter- 
ne, aldri tatt i bruk, men det skrives 
at britiske myndigheter snarcre har 
benyttet seg av «overtalelse» av enk- 
elte selskaper for 4 utvirke at de 
enten «Igfter» mer olje, eller begren- 
ser avtaket, i ngrmere bestemte 

perioder. Mens det i britisk presse fra 
tid til annen er blitt antydet at slik 
«pavirkning» foregar, er det alltid 

konsekvent blitt benektet av de an- 
svarlige britiske myndigheter. 

The Market for North Sea Crude 
Oil av Robert Mabro, Robert Bacon, 
Margaret Chadwick, Mark Halliwell 
og David Long fyller et tomrom i ol- 
jelitteraturen. Nordsjgens betydning 
som «oljeprodusent» er tilsynelaten- 
de begrensct: omradet star for kun 
3,1% av verdens oljereserver, og 
5,7% av totalproduksjonen. Imidler- 
tid utgjgr Nordsjg-oljen hele 10% av 
verdens samlede oljeeksport. Her lig- 
ger noe av forklaringen pa Nordsjg- 
ens betydning. Det forfatterne har 
maktet gjennom sin bok, cr 4 vise 
hvordan andre, og langt mindre pa- 
aktede forhold, har enda_ stgrre 
markedsmessige konsekvenscr. Dette 
gigres i overveiende grad pa en ngk- 
tern, balansert og utforskende mate - 
en finner fa — om noen — ckscmpler 
pa bastante og vidtrekkende pAstan- 
der, Snarere enn 4 kjore frem 
normative betraktninger sdkes det 
gitt en fakta-analytisk redegjgrelse 
for s& vel forvaltningsmessige som 
kommersielle aspekter ved Nordsj¢- 
markedet. Mangler til tross er dette 
en bok som bade forfatterne og Ox- 
ford Institute for Energy Studies har 
all ere av. 

Jan Braathu



Robert Mabro (ed.): 
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OPEC and the World Oil Market. 
Oxford: Oxford University Press, 1986. 

Shukri M. Ghanem: 
OPEC. The Rise and Fall of an Exclusive Club. 
London: KP I, 1986. 

Arene etter oljekrisen i 1973/74 har 
vert en veritabcl gullalder for skri- 
benter og forlag som har utgitt baker 
om oljemarkedet og OPEC. Etter- 
spgrselen sa vel som tilbudet av 
bgker har vert nesten uuttgmmelig. 
Imidlertid kan det reises en berettiget 
tvil omkring publiseringcn av en stor 
andel av disse verkene ettersom de 
ofte hverken bidrar med nye per- 
spektiver eller fra fr ukjent informa- 
sjon. Usikkerheten i oljemarkedet 
har skapt en egen, liten industri der 
mer eller mindre velbegrunnede 
synspunkter om i og for seg velkjente 
forhold tilbys mellom to stive per- 
mer. PA denne bakgrunn kan en stille 
spgrsmal om hvorvidt de to forelig- 
gende bgkene bidrar med noe vesent- 
lig til var viten om OPEC og 
oljemarkedet. Svaret ma bli et betin- 
get «ja». 

Boken redigert ay Robert Mabro 
ved Oxford Institute for Energy Stu- 
dies er i realiteten en samling artikler 
publisert mcllom 1975 og 1985, noe 
som inneberer at de enkelte bidrage- 
ne ikke utgjgr noen helhet. Hver og 

en tar for seg ett aspekt ved oljemar- 
kedet som var aktuelt og interessant 
pa det tidspunkt da de ble skrevet. I 
den forstand representerer boken en 
samling av historiske «tidsbilder», 
som alle i og for seg kan vere interes- 
sante nok, men som ikke dermed gir 
noen samlet og fyldestgjgrende frem- 
stilling av utviklingen i markedet i 
Igpet av dette tidsrom. 

Bidragene kan heller ikke uten vi- 

dere karakteriseres som «analytiske», 
men har ofte preg av 4 vere politiske 
erkleringer myntet pa en bestemt 
markedssituasjon og utvalgte mal- 
grupper. Selvfglgelig har slike artik- 
ler en historisk interesse, men da i en 
kontekst der de omliggende begiven- 
heter redegjgres for. Slik de her star, 
uten noen sammenfattende analyse 
fra redakt@rens side, gir de et til- 
bakeblikk pa et innholdsrikt tiar som 
trolig har stgrst interesse for oljemar- 
kedsspesialister med den n@dvendige 
analytiske og kunnskapsmessige bal- 
last til A plassere bidragene inn i 
deres g@konomiske og politiske sam- 
menhenger. 

En ting som kanskje slar leseren, 
er hvor lite OPECs fundamentale 
problemer egentlig har endret seg i 
Igpet av tidret 1975 til 1985. Lesning 
av sjeik Yamanis uttalclser fra 1982 
minner svert meget om det som sies 
fra en rekke hold, det saudiske inn- 
befattet, i 1987. Argumentasjonen 
om oljeetterspgrsel og -tilbud, inn- 
virkningen av sparetiltak, substitu- 
sjon og lagerstyring cr i all vesentlig 
grad de samme i dag. Riktignok vil 
en i dag vanskelig kunne hevde med 
noen grad av troverdighet at oljepri- 
ser pa USD 28/fat, eller lavere, vil 
fgre til forsyningsknapphet innen 
1980-tallets utgang, men dette har 
trolig mer med tidshorisonter enn 
grunnleggende tenkning 4 gjpre. 

Et av de mest forutseende bidrag i 
boken er skrevet i 1982 av Research 
Group on Petroleum Exporters’ Poli-  
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cies. Her papekes det at OPEC var 
blitt en swing-produscnt i oljemarke- 
det, til dels selvforskyldt, ved at 
virkningen av raske pris@kninger og 
usikkerhet om fremtidig adferd ikke 
ble vurdert som problématisk. I den- 
ne forbindelse papekes det at OPEC 
heller ikke hadde klart 4 ctablere 
«special relationships that foster mu- 
tual interests» med  produsenter 
utenfor OPEC. Selv den dag i dag 
synes dette a vere tilfellet. 

Videre blir det understreket at 
OPECs evne til 4 opptre pa cn samlct 
mate bare vil kunne styres med min- 
dre OPEC-landenes samlede andel 
av oljemarkedet gker. Her bergres ct 
kjerneproblem som ikke synes a fa 
sin lgsning. Tvert imot ser det ut til 
at OPECs markedsandeler pa kort til 
mellomlang sikt fortsatt kan bli satt 
under press fra en konbinasjon av fle- 
re forhold, bl.a. lavere gkonomisk 
vekst, strukturelle endringer, annen 
produksjon, og substitusjonstiltak. 

Statoils Arve Johnsen papcker i ct 
innlegg fra 1985 at konkurransen om 
markedsandeler er A betrakte som en 
maktkamp, mens OAPECs general- 
sekreter, Ali Attiga, legger vekt pa 
behovet for en stgrre grad av samar- 
beid i oljemarkedet, fgrst og fremst 
blant OPEC-landene, men ogsa mel- 
lom OPEC og ikke-OPEC-land. Ali 
Attigas argument er bl.a. at mer sam- 
arbeid mellom oljeprodusenter vil 
gj@re det lettere for disse 4 samar- 
beide med oljcforbrukende land. 
Saledes representerer Arve Johnsen 
og Ali Attiga to motpoler i tilner- 
mingen til oljemarkedet. Hvilken av 
dem som er den mest realistiske, vil 
trolig avhenge av tidsperspektivet. 

Den libyskc gkonomen Shukri M. 
Ghanem har gitt sin bok tittel etter 
den venezuelanske aljeminister Perez 
Alfonsos uttalclse fra 1960 om at eta- 
bleringen av OPEC innebar oppret- 
telse av en «spesiell klubb». Boken 
som sadan cr 1 hvert fall tkke serlig 
spesiell. I stor grad bestar den av en 

systematisering av opplysninger hen- 
tet fra  industritidsskrifter m.m., 
iblandct kommentarer og utfall, ser- 
lig rettet mot Saudi-Arabia. Faktisk 
utgja@r dette nce av det mest interes- 
sante ved boken ettersom den langt 
pa vei trolig kan leses som et uttrykk 
for libyske myndigheters syn pa olje- 
markeds- og OPEC-utviklingen. 
Forfatteren har nemlig tidligere veert 
Libyas direktgr for utenrikshandel og 
direktgr for @konomiske saker i Liby- 

as petroleumsministerium. 
Ghanems problemstilling er at 

OPEC har sett sine velmaktsdager og 
at organisasjonen na er pa vei ut av 
bildet som en maktfaktor. Mye av 
«begrunnelsen» for denne pastand 
synes a vere knyttet til det forhold at 
OPEC ikke har klart 4 beskytte pris- 
nivaet for raolje, og i stedet til tider 
har redusert priser snarere enn 4 be- 
grense produksjonen til det minima- 
le. Problemet med en slik argumenta- 
sjon er at oppfatningen av hva som 
er den minimalt akseptable produk- 
sjon ser ut til 4 variere sterkt mellom 

medicmslandene, samt over tid. For- 
fatteren sldér fast, forgvrig uten 4 
underbygge det, at OPEC sto mer 
samlet da markedssituasjonen var 
vanskelig enn da prisene og etter- 
spg@rselen var hgy. Begynnelsen pa 
OPECs nedgang tidsfester Ghanem 
til 1980, da bl.a. verdens samlede en- 
ergiforbruk sank for f@rste gang og 
oljeforbruket falt med 2,4 millioner 
fat/dag i forhold til aret for. OPEC- 
landenes oljeeksport gikk enda mer 
tilbake, fra 26,8 millioner fat/dag i 
1979 til 22,8 i 1980. Hovedarsaken, 
ifglge Ghanem, var at etterspgrselen 

ble redusert som et resultat av den 
@konomiske tilbakegangen, sparetil- 
tak og substitusjon. Han pastar vide- 
re at Saudi-Arabias markedsandel 
ikke sank, men faktisk @kte, som fol- 
ge av at den saudiske oljen var 
underpriset. Imidlertid kan en like 
gjerne si at andre OPEC-land holdt 
sine priser pa et for h@yt niva i for-



hold til markedsrealitetene. 1 denne 
forbindelse er det nyttig 4 skjcle litt 
til det bidrag fra Research Group on 
Petroleum Exporters’ Policies som er 
nevnt ovenfor, og der det hgye pris- 
nivdet patales som en sterkt medvir- 
kende faktor til oljeforbruksnedgan- 
gen. Ghanem tenderer i prisspgrsma- 
let til 4 fgre cn dogmatisk og noe 
selektiv argumentasjon. 

Forfatteren tilskriver IEA betyde- 
lig ansvar for etterspgrsclsnedgangen 
pa 1980-tallet, og IEAs pastatte suk- 
sess i sa mate betegnes som intet 
mindre en spektakulert. Sely om 
denne konklusjonen trolig faller i god 
jord i IEA-sekretariatet, er det alli- 
kevel grunn til 4 betvile at forbruks- 
nedgangen i sa stor grad skyldtes 
IEAs vedtak. Disse har trolig bidratt, 
men den viktigste innflytelsc har nok 
allikevel vert markedskreftene, hvil- 
ket vil si de hgye prisene pa olje og 
de @konomiske fordeler dct innebar a 
spare pa energiforbruket og/eller 
substituere andre og billigere energi- 

Zuhayr Mikdashi: 
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berere for olje. At disse momentene 
ikke nevnes, ma betegnes som en 
analytisk svakhet, og serlig i lys av 
oftentlig tilgjengelige OECD-studier 
som klart viser oljcpriscnes effekt pa 
etterspgrselen etter olje over tid (Kkfr. 
argangene av «Economic Outlook» 
pa 1980-tallet). 

Ikke overraskende er Ghanems re- 
sept for tilpasning til oljeforbruks- 
nedgang at OPEC reduserer produk- 
sjonen snarere enn prisene ettersom 
etterspgrselselastisitetene for olje er 
lave. At OPEC valgte den linjen de 
gjorde, forklarer Ghanem delvis med 
Saudi-Arabias innflydelse, og delvis 
ved at OPEC-landene ikke utgjgr no- 
en interessemessig eller politisk 
sammensveiset gruppe. En mer ana- 
lytisk bearbeiding av dette tema ville 
vert langt mer opplysende enn den 
boken som na foreligger. Dette til 
tross har allikevel boken en viss inte- 
resseverdi som uttrykk for et parts- 
innlegg fra én fraksjon innen OPEC. 

Jan Braathu 

Transnational Oil: Issues, Policies and Perspectives. 
London: Frances Pinter, 1986. 

Den internasjonale oljeindustrien er 
en mangslungen virksomhet. Pro- 
blemstillingene er flcrfoldige og 
komplekse. Foreliggende bok forsd- 
ker 4 fare over de fleste av disse, med 
det resultat at det som «vinnes» i 
bredden, tapes ganske ettertrykkelig 
i dybden. I sA mate kan den kanskje 
betegnes som en slags «panorama- 
oversikt» over det forfatteren velger 
a kalle den «transnasjonale» oljevirk- 
somheten. 

Hvilken ledetrad som boken kan 

ha vert skrevet ut fra, er vanskelig a 
f4 gye pa. Riktignok skriver Mik- 
dashi innledningsvis at han i boken 
soker 4 «identifisere og evaluere fak- 
torer som er funnet betydningsfulle 
for utviklingstrekk i verdens oljesek- 
tor.» Det er betcgnende at han ikke 
skriver at de samme faktorer skal 
analyseres. Mikdashi identifiscrer en 
lang tekke problemstillinger, og han 
har synspunkter pa de fleste av dem. 
Imidlertid arbeider han tilsynclaten- 
de alltid pA et overflate-niva, slik at  
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leseren ikke far ta del i grunnlaget 
for hans vurderinger. Dog har Mik- 
dashi en mengde kildehenvisninger 
etter hvert kapittel, og teksten er og- 
sa liberalt krydret med dertil egncde 
sitater. Dessverre presenteres disse i 
konstaterende, snarere enn i drgften- 
de eller analyserende, gyemed. Nar 
det heller ikke finnes noen hovedtese 
som styrer og organiserer stoffet, et- 
terlater boken et sprikende og forvir- 
rende inntrykk. Boken inneholder 
mye informasjon, men dét er ogsa en 
del av problemet. Ikke nok med det, 
men forfatterens stil er sdpass lett ka- 
serende at cn kunne vert fristet til A 
tro at professor Mikdashi her har latt 
trykke et lydbandopptak fra en rekke 
innfgringsforelesninger om oljevirk- 
somheten. Muligens er det ogsd pa 
det planet at boken har sin misjon og 
verdi. 

I egne kapitler omhandler boken 
markedskrefter, selskapsstrategier, 
oljeeksportgrenes samarbeid, impor- 
terende lands samarbeid, finansielle 
forhold i oljeindustrien, samt sam- 
menhengen mellom energi og utvik- 
ling. For  samtlige — kapitlers 
vedkommende er det en gjennom- 
gaende tendens til 4 behandle kom- 
plekse arsakssammenhenger pa en 
lettvint mate. 

Imidlertid hender det at Mikdashi 
tar opp temaer pa en interessant og 
tankevekkende mate. Saledes er hans 
behandling avy OPEC-relaterte spgrs- 
mal tidvis perspektivrike. Eksempel- 
vis tar forfatteren opp sporsmalet om 
«hva» OPEC er. Han papeker at 
OPEC har vert ulike ting til ulike 
tidspunkter, og at organisasjonen i sA 
mate har endret karakter flere ganger 
siden opprettelsen i 1960, Mens orga- 
nisasjonen i utgangspunktet utgjorde 
et samordningsinstrument for nasjo- 
nal styring av oljeproduksjonen og 
bedrede gkonomiske uttellinger for 
vertslandene, farte suksessen pa det- 
te omrade til at organisasjonen fikk 
en mer utadvendt og markedspavir- 

kende holdning. Mikdashi gir en 
kortfattet drgftelse av  hvorvidt 
OPEC kan betraktes som et kartell, 
og kommer raskt til at de klassiske 
lerebok-forutsetningene for en kar- 
telldannelse ikke er til stede og at 
OPEC heller ikke fungerer slik. Til 
det er organisasjonen alt for lgst sam- 
mensveiset, mener forfatteren. Ikke 
desto mindre papeker han at OPEC, 
i hvert fall etter innfgringen av pro- 
duksjonstak for fgrste gang i 1982, lot 
til 4 félge en slags «kartell-modell», 
uten at den ble det i noen utpreget 
forstand. Mikdashis behandling av 
kartell-problematikken er pa en mate 
merkverdig idet han etter fa sider lar 
fremstillingen gli ut til 4 omfatte en 
generell oppramsing av navercnde 
kartelldannelser, som Den interna- 
sjonale elektriske forening og se- 
mentindustrien i Storbritannia. Og 
dermed forsvinner en interessant 
problemstilling i et mylder av uten- 
forliggende informasjon. Han nevner 
i forbifarten at OPEC tilsatte det ne- 
derlandske revisjonsfirmaet Klynveld 
Kraayenhof i 1985 for 4 overvake 
medlemslandenes etterfglgelse av kvo- 
te- og prisbeslutninger, men han 
drgfter ikke hvordan denne kontroll- 
funksjonen ble utfgrt eller arsakene 
til at det mislyktes. Riktignok henvi- 
ses det til at OPEC-landene som 
suverene stater ikke betrakter seg 
som bundet av pris- og kvotebeslut- 
ninger. Var det hele forklaringen, 
ville en matte stille spérsmal om 
hvordan organisasjonen fortsatt kun- 
ne eksistere. Mikdashi rgrer trolig 
ved et sentralt punkt i denne sam- 
menheng, men han trenger ikke langt 
nok under overflaten til 4 gi et ade- 
kvat svar. Hva OPEC kan betegnes 
som i dag, er trolig ikke et kartell i 
streng forstand, men en slags mar- 
kedsorganisasjon som gir et forum 
for markcdspolitiske drgftelser og ut- 
arbeidelsen av konsensus-beslutnin- 
ger om markedsmessig adferd. 

Med hensyn til OPECs indre pro-



sesser gir Mikdashi bare noen spredte 
innsyn. Blant annet pocngterer han 
at organisasjonen helt fra sin opprin- 
nelse har méattet stri med _ tildels 
dyptg4ende politiske og gkonomiske 
motsetninger. Han nevner eksempel- 
vis at Irak i 1961 gjorde territorielle 
krav gjeldende for hele Kuwait, mens 
den pagdende krigen mellom Iran og 
Trak heller ikke letter samarbeidsfor- 
holdene innen organisasjonen. 

Mikdashi viser ogsa til at hensynct 
til konsensus innen OPEC har resul- 
tert i at nye medlems-kandidater ikke 
er blitt opptatt. I den forbindclse 
nevner han at Angolas medlems- 
ans#kning i 1979 ble trenert av «de 

store produsentenc» da enda cn liten 
produsent i flokken ville forvanske 
den interne beslutningsprosessen yt- 
terligere. Igjen, et interessant pocng, 
men for lite utviklet til 4 gi noen dy- 
pere forstaelse av OPECs interne 
prosesser og deres betydning for oljc- 
markedet. 

Ogsa de industrielle landenes ener- 
gisituasjon og politikk vies et kapit- 
tel. En lang rekke emner som 
forsyningsspredning, energisparing, 
lagerbygging, markedsregulcringer 
og nasjonale oljeselskaper, akono- 
miske forhold, sanksjonstiltak, 

«amerikansk lederskap» m.m. disku- 
teres. Som generell kommentar kan 
det sies at kapitlet ikke bringer noe 
nytt, hverken avy substansicll eller 
vurderingsmessig art. Noe overras- 
kende er det dog at Mikdashi anven- 
der flere sider til 4 fortelle om ulike 
former for gkonomisk embargo, her- 
under den amerikanske embargoen 
av teknologi i forbindelse med Uren- 
goi-prosjektet i 1982. Igjen er dette 
et eksempel pa forfatterens springen- 
de form: diskuterer han embargo, 
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trekker han like gjerne inn eksempler 
som intet har 4 gjg@re med oljeforsy- 
ninger. Perspektivet er vidt, men 
ikke av den grunn ngdvendigvis per- 
spektivrikt. 

Nar han diskutcrer det pastatte 
amerikanske energipolitiske «leder- 
skap» i den industrialiserte verden, 

henviscr han til Det internasjonale 
energibyraet (IEA). Sant nok var 
amerikanerne, med Henry Kissinger 

i spissen, foregangsmenn ved organi- 
sasjonens opprettelse, men det ma ei 
glemmes at Washington-avtalen var 
et resultat av en internasjonal for- 
handlingsprosess, og at IEAs virk- 
somhet er et resultat av konsensus- 
beslutninger. 

Kapitlet om energi og utvikling tar 
opp hele rekken av spgrsmal fra olje- 
produksjon, industrireisning med 
utgangspunkt i petroleumssektoren, 
matvareproduksjon og boikott-trus- 
selen fra vestlige matvareprodusen- 
ter, arbeidsforhold, forretningsmessi- 
ge normer (eller mangel pa slike), 
kort sagt omtrent hele menyen av 
problemstillinger. Det som kan sies, 
er at forfatteren i hvert fall gjgr lese- 
ren oppmerksom pa endel energi- 
relaterte forhold i utviklingsland. 
Sammenlignet med energikapitlet i 
rapporten til Verdenskommisjonen 
for miljé og utvikling (Brundtland- 
kommisjonen) er Mikdashis bidrag 
imidlertid lett 4 komme utenom. 

Kort oppsummert er Mikdashis 
bok preget av en kaserende og hyp- 
pig utflytende stil, dens «metode» er 
utpreget eklektisk, og dens innhold 
er vidtfavnende, men ikke serlig 
dyptpla@yende. Kanskje kan den vere 
egnet som en lettlest introduksjons- 
bok. 

Jan Braathu 
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Fiona Venn: 

Oil Diplomacy in the Twentieth Century. 
London: Macmillan, 1986. 

Oljeindustrien er et fenomen som 1 
serlig grad hgrer det 20. arhundre til. 
Fiona Venn, som er universitetslek- 

tor i historie ved University of Esscx, 

har skrevet en bok om denne indu- 
striens utvikling i en politisk og inter- 
nasjonal kontekst. Hennes utgangs- 
punkt er at det cr mulig a snakke om 
et tyvende arhundres «oljediploma- 
ti», der selskaper, s4 vel som myndig- 
heter, er aktgrcr. I s4 mate er det 
snakk om en meget vidtfavnende de- 
finisjon, og en er nesten fristet til a 
sprre om det cr noe som skiller «ol- 
jediplomati» fra annet diplomati, 
foruten den opplagte forskjell at det 
dreier seg om oljerclaterte spgrsmal. 
Diplomatisk aktivitet i oljesammen- 
heng har sin forklaring dels i denne 
ravarens strategiskc, gkonomiske og 
politiske betydning, og dels i det geo- 
grafiske misforhold det er mellom 
produksjonssteder og forbrukersen- 
tra. Venn papeker i tillegg hvordan 
oljevirksomhet og oljepolitikk er blitt 
koblet til andre saksomrader, som 
nasjonalisme, mellomstatlige konflik- 
ter m.m. 

Boken cr lagt opp pa en kronolo- 
gisk mate, uten noen samlende rdd 
trad, eller tese. Venn har salcdcs 
skrevet cn slags oljepolitisk historie- 
oversikt, der det fortrinnsvis er inter- 
aksjoner pa det internasjonale plan 
som star i fokus. Til tross for sine re- 
lativt fa sider inneholder boken en 
stor mengde informasjon, dog uten 
noen annen systematisering enn det 

kronologiske. Dette er en svakhet, 
og fremstillingen blir fglgelig noe 
sprikende. Dessuten trenger ikke den 
historiske fremstillingen szrlig dypt 
ned i arsakssammenhenger, og en 
kan fra tid til annen stusse over heller 

bastante konklusjoner. Eksempelvis 
skriver hun at Gulf Oils konsesjoner 
i Kuwait utelukkende skyldtes «dip- 
lomatisk assistanse» fra den ameri- 
kanske regjering (kfr. side 71). Venn 
utdyper ikke denne pastand, ci heller 
gir hun noen analyse av de politiske 
implikasjoner. En kunne gjerne ha 
lest bla. om pa hvilken mate den 
amcrikanske regjering intervenerte 
overfor sa vel den britiske regjering 
som Emiren av Kuwait. Sikkert er 
det at en slik hendelse ma ha vert 
ledsaget av, samt foranlediget, en be- 
tydelig diplomatisk aktivitct. At slike 
naturlige spgrsmal ikke drgftes i en 
bok som utgir seg for 4 handle om 
oljediplomati, er mildt sagt forbau- 
sende, 

Fiona Venns oppfatning av oljekri- 
sen i 1973/74 som en hcndelse som 
grunnleggende endret oljediplomati- 
et, synes a stride mot hennes egen 
fremstilling. Hun viser faktisk til flere 
anledninger der «the power of naked 
economic self-interest» har statt sen- 
tralt i de oljepolitiske forbindelsene 
sa vel mellom land som mellom re- 
gjeringer og oljeselskaper. Intet i 
fremstillingen sannsynliggj@r at be- 
givenhetene i 1974/74 var sa funda- 
mentalt forskjellige fra tidligere 
mekanismer i oljemarkedssammen- 
heng som Fiona Venn pastar. For 
arene etter 1973 slar forfattcren fast 
at «The astonishing fact about the era 
since 1973 has been (...) the limited 
extent to which oil politics has chan- 
ged.» (s, 154), noe som kan virke 
intuitivt riktig, men som hun ikke 
gjgr synderlig anstrengelse for 4 un- 
derstgtte. For denne anmelderen 
synes det som om forfatterens man- 
gel pa annet analysemiddel enn



kronologien leder henne inn i en hen- 
delsesstrgm der hun ikke makter — 
eller gnsker — 4 gjgre annet enn 4 la 
seg rive med, om enn med enkelte 
iakttagendc og kommenterende side- 
sprang. Det helhetlige bildet blir 
saledes ikke tegnet, til tross for at det 
ikke mangler isolerte eksempler pa 
klarsynt analyse fra forfatterens side. 

At oljeindustrien har internasjona- 
le politiske bergringspunkter, kom- 

David S. Painter: 
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mer til syne i dette arbeidet. Men de 
diplomatiske virkemidlenc og hand- 
lematene forblir like m@rklagt som 
fgr. Fiona Venn har ikke skrevet en 
bok om <«oljediplomati> sa meget 
som hun har skrevet oversiktlig, men 
kanskje noe knapt, om internasjonal 
oljepolitisk historie i det tyvende ar- 
hundre. 

Jan Braathu 

Oil and the American Century: The Political Economy of US 
Foreign Oil Policy, 1941-1954. 
London: Johns Hopkins University Press, 1986. 

Hans Jacob Bull-Berg: 
American International Oil Policy: Causal Factors and Effect. 
London: Frances Pinter, 1987. 

I oljemarkedssammenheng mai USA 
betraktes som et ngkkelland. Ikke 
bare rangerer landet som verdcns 
nest stgrste oljeprodusent med en 
produksjon pa rundt 10 mill. fat pr. 
dag, men USA har ogsa verdens 
stgrste raffinerikapasitet og et olje- 
forbruk som utgjgr ca. 25% av 
verdenstotalen. Disse forhold har 
stor betydning for den internasjonale 
oljehandelen, og bidrar sterkt til 4 
pavirke de til enhver tid radende 
markedsforhold. Eksempelvis impor- 
terte USA i 1986 daglig noe i over- 
kant av 4 mill. fat réolje samt omlag 
1,8 mill. fat/dag med raffinerte pro- 
dukter. Dette innebar en rdoljeim- 
port som utgjorde omlag 16% av 
OECD-landenes totale oljeimport. 
Likeledes har omtrent 10% av den 
samlede oljccksporten fra Midt- 

@sten De forente stater som ende- 
mal. Faktisk har USAs sentrale plass 
i oljemarkedssammenheng gatt noe 
tilbake gjennom etterkrigstiden. I 
1950 utgjorde den amerikanske oljc- 
produksjonen ca. 51% av verdensto- 
talen, mens forbruket stod for 64%. 
At internasjonal oljepolitikk lenge har 
vert et sentralt amerikansk myndig- 
hetsanliggende, er derfor ikke til 4 
undres over. 

De forente staters olje- og import- 
avhengighet har bidratt til 4 gi lan- 
dets oljepolitikk en klar og utvetydig 
internasjonal dimensjon. Ikke bare 
far den innenrikske side ved ameri- 
kansk oljepolitikk cn intcrnasjonal 
slagside gjennom pavirkning av etter- 
sporsels- og tilfgrselsforhold, men 

USAs betydclige importbehov har 
ogsa gitt landet en sterk interesse i de  
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ékonomiske, sosiale og politiske for- 
hold i oljeeksporterende land og 
regioncr. Trolig er det ingen overdri- 
velse 4 si at amerikansk oljepolitikk 
smatt om senn blir utenrikspolitikk i 
en cller annen form. Hvorvidt den 
motsatte pastand - at amerikansk 
utenrikspolitikk blir til oljepolitikk - 
er riktig, vil sikkert kunne diskuteres, 
om ikke ogsa bestrides. 

De to bgkene som her foreligger til 
anmeldelse, nermer seg imidlertid 
disse spgrsmalene fra hver sin faglige 
retning. Sett i sammenheng gir de et 
nyttig grunnlag for en forstdelse av 
drivkreftene bak amerikansk oljepo- 
litikk. Hver for seg viser de - om enn 
i noe varierende grad - skjevheter 
som skriver seg fra deres respektive 
faglige utgangspunkter. 

Som historiker knyttet til State De- 
partment, har David S. Painter: hatt 

god tilgang til dokumenter som - un- 
dertegnede bekjent - ikke tidligere er 
blitt benyttet i publiserte arbeider om 
forholdet mellom oljeselskaper og 
amerikanske myndigheter. Kildetil- 
gangen bidrar til 4 gi dybde og per- 
spektiv til fremstillingen. Dette 
kommer serlig godt til syne nar en 
sammenholder Painters bok med de 
relevante kapitlene i oversiktsboken 

til- historikeren Edward W. Chester 
fra University of Texas, Arlington.! 
Riktignok befatter Painter seg med 
en snevrcre tidsramme - arene 1941 
til 1954 - og har saledes anledning til 
a g4 mer i dybden, men forskjellen 
mellom de to bgkene ligger mer pa 
et dypere og kildemessig plan. Mens 
Chester siterer avis- og bladartikler, 
henviser Painter ti] dokumenter. Re- 
sultatet er ngdt til 4 gi seg sclv, og en 
kan se pa dette som enda en illustra- 
sjon av hyor viktig det er for forfatte- 
re 4 ta seg den tid og det bry det er 4 
oppséke primerkilder. Nar det er 
sagt, vil det ofte vere et dilemma at 
primerkildene blir tilgjengelig for 
den forfatter som venter lengst med 4 
skrive. 

Imidlertid er kildegrunnlaget kun 
et nadvendig, men dog ikke tilstrek- 
kelig kriterium for en vellykket bok. 
Analyserammen er ogsé av betyd- 
ning. Painter fors@ker i den forbin- 
delse 4 lane et statsvitenskapelig 
analyseskjema for sin historieskriv- 
ning. Resultatet er kun delvis vellyk- 
ket, til tross for at fors@ket i seg selv 
fortjener honngr. Mer cksakt knytter 
Painter an til det korpus av korporat- 
isme-studier som, anfgrt av Philippe 
Schmitter, John Chubb, med flere, 
har rettet sgkelyset mot interaksjo- 
nen mellom selskap og stat.? Til 
forskjell fra de fleste har Painter tatt 
sikte pa a si noe om de internasjonale 
implikasjoner et korporativistisk be- 
slutningssystem som det amcrikanske 
kan medfgre. Etter 4 ha gitt et kort- 
fattet, innledende og mildt teoretise- 
rende overblikk over sin forstéelse av 
hva denne tilnermingen inneberer, 
syncs imidlertid Painter 4 glemme 
hele vinklingen, inntil han trekkcr 
den frem igjen i noen passe vage for- 
muleringer i bokens_ sluttkapittel. 
Historikeren i ham ble tilsynelatende 
for sterk, og det korporativistiske 
perspektiv har en tendens til 4 for- 
svinne i et vell av kronologiske detal- 
jer. I og for seg betyr ikke dette sa 
meget. Ved at korporatisme-tanken 
vekkes innledningsvis kan leseren 
fglge den kronologiske fremstillingen 
med en viss teoretisk-analytisk bal- 
last. Og tema for boken er hele tiden 
forholdet mellom de amerikanske ol- 
jeselskapene og den amerikanske 
Tegjeringen i utformingen av interna- 
sjonal oljepolitikk. 

Painters hovedtcsc er at den ameri- 
kanske oljeindustriens struktur har 
spilt en ngkkelrolle nar det gjelder sa 
vel innhold som ivcrksettelsen av 
amerikansk internasjonal oljepoli- 
tikk. Imidlertid viser Painters frem- 
stilling de interessemotsctninger som 
fantes mellom de amerikanske olje- 
sclskapene. Ikke nok med det, men 
selskapene syntes ogsa 4 finnc sine



respektive byrakratiske talsmenn i 
det offentlige apparat, slik at det 
vanskelig lot seg snakke om én «ame- 
rikansk interesse». Mens de interna- 
sjonale oljeselskapene - the majors - 
henvendte seg til State Department 
for beskyttelse og statte, gikk de ad- 
skillig flere, mindre og uavhengige 
selskapene til Kongressen og Depart- 
ment of the Interior. Faktisk ble 
forholdet mellom State Department 
og de store oljeselskapene betraktet 
som sA nart at den populistiske de- 
mokratiske senatoren fra Tennessee, 
Estes Kefauver, skal ha sagt at State 
Department ngs nar selskapene tok 
snus. Painters fremstilling gir imid- 
lertid ingen anledning til 4 slutte at 
forholdet mellom disse var s4 sym- 
biotisk som pastanden til Kefauver 
kunne antyde. Interessesammenfallet 
var pa ingen mate fullstendig, noe 
som forgvrig ogsa Edward W. Ches- 
ter papeker i sin studie. Ikke dcsto 
mindre var det likevel en betydelig 
grad av sa vel eksplisitt som implisitt 
samarbeid mellom selskapene og Sta- 
te Department. 

Painter viser hvordan USAs inter- 
nasjonale oljepolitikk fant sin form i 
arene 1941 til 1954. Til slutt bestod 
denne politikken av tre hovedele- 
menter, nemlig (1) motarbeidelse av 
nasjonaliseringer, (2) fremme sikker- 
het og stabilitct i Midt-Osten og (3) 
statte opp om de amerikanske olje- 
selskapenes forsgk pa 4 sikre oljere- 
server i utlandet. State Department 
var ifglge Painter fullt klar over at 
USAs raskt @kende oljebehov i sti- 
gende grad ville matte dekkes fra 
utenlandske kilder. Derfor var det 
viktig 4 sikre amerikanske selskapers 
tilgang. Painter viser ogsé den be- 
kymring man pa amerikansk hold 
allerede i 1946 folte nar det gjaldt 
Sovjetunionens innflytclse i Midt- 
@sten og Den arabiske gulf. Sitater 
fra en rekke dokumenter datert 1946, 
med opphav i bade State Department 
og Joint Chiefs of Staff, viser hvor li- 
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te den strategiske situasjonen og 
tenkningen rundt den har endret seg 
frem til i dag. Interessant er ogsa Pa- 
inters behandling av Palestina-spgrs- 
malets innvirkning pa amerikanske 
oljeinteresser i Midt-@sten. SA vel 
State Department som amerikanske 
militere var mot delingen av Palesti- 
na av hensyn til oljeinteressene. 
Saudi-Arabias Ibn Saud argumenter- 
te med at amerikansk stgtte for en 
deling av Palestina ville kunne true 
amerikanske investeringer, og pa 
amerikansk hold ble det poengtert at 
gjennomfgringen av Marshallplanen 
ville bli rammet dersom Midt-Ostens 
oljekilder ble avstengt. Pa samme tid 
var det amerikanere som papekte at 
arabcrnc mdtte basere seg pa ameri- 
kansk teknologi og ekspertise. og at 
de derfor var ngdt til 4 samarbeide 
med USA, ogsa etter Palestina-delin- 

gen. Behandlingen av dette tema er 
noe skjematisk, og Painter far bare i 
liten grad frem selskapenes syn pa 
den amerikanske Palestina-politik- 
ken. Dette var én situasjon der USAs 
politikk ikke kunne ha veert fordclak- 
tig, sett fra selskapenes side. Virknin- 
gen for selskapene i Saudi-Arabia ble 
allikevel minimal, noc som hgyst 
sannsynlig skyldtes selskapenes eks- 
pertise og Saudi-Arabias finansielle 
behov. 

Selv om vektleggingen av disse ele- 
mentene varierte i de 4rene som 
dekkes av Painters bok, og synes a ha 
variert ogsa i de pafglgende ar, er det 
trolig allikevel grunnlag for 4 hevde 
at de utgjgr en réd trad i amerikansk 
internasjonal oljepolitikk i etterkrigs- 
tiden. 

I sin bok far Painter ogsa fint frem 
den byrakratiske tautrekking som 
fant sted innen det ametikanske re- 
gieringsapparatet. Heller ikke dette 
virker fremmed fra det vi fra tid til 
annen ser i dag. Forfatteren viser 
hvordan State Department arbeidet 
for 4 fremme en utadrettet, liberal og 

ekspansjonistisk utenrikshandelspoli- 
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tikk, og at dette innebar at man 
gnsket 4 bidra til 4 fremme tjenlige 
internasjonale rammebetingelser. 
Forsgk pa dette mgtte motstand, ik- 
ke bare i utlandet, men ogsa i USA. 
Eksempelvis motsatte Department of 
Justice seg at amerikanske oljeselska- 
per fikk samarbeide i utlandet, da 
dette ble oppfattet som et brudd pa 
anti-trust-lovgivningen. Samtidig som 
de kjempet mot anti-trust-begrens- 
ninger, matte de amerikanske oljesel- 
skapene forholde seg til britene, som 
allerede i en 4rrekke hadde drevet 
intcrnasjonal oljehandel ut fra konse- 
sjoner i Irak og Iran. Det som skjed- 
de i 4rene dekket av Painters studie, 
var cn amerikansk kommersiell eks- 
pansjon inn pa et domene som helt 
og holdent hadde vert britisk, Samti- 
dig foregikk dette i en brytningstid, 
der nasjonalisme i Midt-@sten ofte 
ble synonymt med fors#k fra verts- 
landcnes side til 4 gke sitt utbytte fra 
oljesalget. Som om ikke dette var 
nok, var det ogsa i disse samme are- 
ne at de gigantiske oljefeltene i 
Saudi-Arabia s& smatt begynte 4 
komme i produksjon, med den faren 
dét innebar for en ustabil markedsut- 
vikling. Det var nemlig etterhvert 
blitt ganske klart at det var en anselig 
overkapasitet etterhvert som nye 
produsentland og oljeselskaper kom 
pa markedet. Britenes velkontroller- 
te produksjonssystem ble dermed satt 
under press. PA dette punkt kunnc 
gjerne Paintcr ha utvidet sitt synstelt 
til 4 dekke begivenhetene pa britisk 
side mer tyldestgjgrende enn han 
gigr. Eksempelvis blir hans behand- 
ling av de britisk-amerikanske for- 
handlingene angaende oljekonsesjo- 
nene i Iran noe for endimensjonal, 
ikke minst ved at han synes 4 tilskri- 
ve «declining British power», hva na 
enn dét matte innebere, en sentral 
plass som forklaring pa den britiske 
forhandlingsadferden. En kan muli- 
gens stille ct lite sporsmal ved forfat- 
terens fremgangsmate her idet han 

heller ikke far frem de korporativis- 
tiske relasjonene mellom de store 
amerikanske sclskapene og State De- 
partment pa noen klar mate. Et 
naturlig spgrsm4l som melder seg i 
denne forbindelse cr om det ikke kan 
tenkes a vere kildemessige begrens- 
ninger som kan forklare denne sist- 
nevnte mangel. 

Hva angar den internasjonale poli- 
tiske dimensjon, samt forholdet 
mellom Anglo-Iranian Oil Company 
og britiske myndigheter, synes det 
klart at forfatteren har valgt 4 nedto- 
ne disse viktige elementcne for 4 
styre oppmerksomheten mot hans 
hovedanliggende, nemlig forholdet 
mellom amerikanske oljeselskaper og 
amerikanske myndigheter. En konse- 
kvens av denne fokuseringen er at 
fremstillingen lett blir noc cndimen- 
sjonal. Men til tross for at den analy- 
tiske tilnermingen bare delvis gis 
eksplisitt oppfglging, er Painters 
fremstilling en svert god og perspek- 
tivrik monografi over en periode da 
amerikansk internasjonal oljepolitikk 
ble «jenket til» under hensyn til et 
komplekst sett av ulike og, ikke sjel- 
den, divergerende intcresser. Resul- 
tatene av denne prosessen lever vi 
med den dag i dag. 

Hans Jacob Bull-Bergs bok Amieri- 
can International Oil Policy: Causal 
Factors and Effect rgrer ved flere av 

de samme forholdene som Painter. 
En forskjell er imidlertid at Bull- 
Bergs behandling av temaet er synte- 
tiserende, cn annen al den spenner 
over et mye videre tidsrom, 1918 til 
vare dager, selv om hovedvekten leg- 
ges til 1970-tallet. Store deler av 
boken har dessuten preg av 4 vere en 
slags metode-studie. Der Painter for 
cn stor del foretrakk a la det teoretis- 
ke bli liggende igjen i introduksjo- 
nen, tar Bull-Berg det med seg som 
noc av et hovedpoeng. Forfatteren 
benytter seg av historisk empiri for 4 
belyse et analytisk skjema bestacnde 
av tre modeller for beslutningsadferd



(domestic, security og cooperative). 
Metodikken bestar i 4 undersgke be- 
slutningsprosesser, samtidig som 
forfatteren analyserer beslutninger i 
henhold til de virkemidlene som ble 
anvendt. Mens det er Bull-Bergs in- 
tensjon a la de tre modellene forklare 
tidligere amerikansk  oljepolitikk, 
samt eventuelt ogs4 si noe om dens 
fremtidige gestalt, synes mye av eks- 
ersisen A innebere det motsatte, 
nemlig at historien benyttes som en 
innfallsport til modellene. Imidlertid 
benyttes modellene pa en konsekvent 
mate, selv om en kanskje ikke synes 
at de analytiske «resultatene» cr sa 
veldig oppsiktsvekkende. Bull-Berg 
konkluderer med at det kan vere 
nyttig med fler-niva-analyscr, noe 
som inneberer at alle tre modeller 
har et eller annet 4 bidra med i klar- 
gjgrende henseende. Dessuten cr 

denne fremgangsmaten «fleksibel», 
hevder Bull-Berg (side 130). Proble- 
met for denne anmelder er a vite ndr 
implikasjonene fra én modell skal 
forkastes fremfor de fra en annen. 
Det synes som om en alleredc pa for- 
hand ma kjenne til fasit, slik at en 
kan vurdere og tilpasse modellene et- 
ter behov. 

En kunne ogsa stille spgrsmal om 
hvorvidt modellene enn si de tilhg- 
rende variablene, er gjcnsidig uteluk- 
kende. Og, om de ikke er det, i 
hvilket forhold de kan tenkes 4 sta til 
hverandre. Tankene henfgres i meto- 
dologisk sammenheng til James N. 
Rosenaus papekning av den betyd- 
ning det har 4 vere klar over hvilken 
analytisk <«filosofi» som legges til 
grunn, og hans argumenter for en 
sortering av variablene og deres 
eventuclle interaksjon. 

Dette er ogsi spgrsmal som Bull- 
Berg konkret konfronteres med i sin 
egen analyse av den ametikanske po- 
litikken overfor Gulfstatene. Her 
peker modellenes implikasjoner i til 
dels ulike retninger. Ifglge forfatte- 
ren bidro denne erfaring til 4 inngi en 
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«respekt for historiens mangslunget- 
het», samtidig som det viste nytten av 
4 benytte systematiske metoder for 4 
forsta historien (s. 132). Erkjcnncl- 
sen er viktig. Systematikken i Bull- 
Bergs tilfelle synes a ligge i at 
samtlige tre modeller anvendes etter 
tur, med pafglgendc historiske detalj- 
studier der de avledede implikasjone- 
ne spriker for meget. Det spgrs om 
dette er tilstrekkelig til a imgtekom- 
me de metodologiske krav som f.eks. 
Rosenau m.fl. stiller. Hvilke aktgrer 
involveres av hvilke spgrsmal, og i 
hvilken grad? Hvordan mobiliseres 
politisk makt, og gjennom hvilke ka- 
naler? Hvordan blir den politiske 
dagsorden til? Dette er spérsmal som 
opptar praktikere, og som ogsa turde 
interessere akademikerc. 

Nar dette er sagt, ma en nok gi 
Bull-Berg rett i at modellene kan vir- 
ke oppklarende og systcmatiserende 
for ens tankegang. Imidlertid synes 
nytteverdien, i forstéelsesmessig for- 
stand, 4 ligge i deres bidrag til hypo- 
tescbygging i en «for-studie»-sam- 
menheng. I et slikt lys kan en vel si 
at Bull-Bergs metodiske fremgangs- 
mate kan veere fruktbar. I stedet som 
«forklaringsmodeller» burde en hel- 
ler benytte dem som «spgrsmalsmo- 
deller». 

Et annet problem som melder seg, 
er at analyseskjemact f¢rer til en 
slags «modellering» av virkeligheten i 
den forstand at forhold og situasjoner 
overforenkles for at de skal passe inn 
i modellbasene (jfr. historikeren Jens 
Arup Seips hentydning til «modelle- 
nes tyranni»). I utgangspunktet er 
dette en stadig tilbakevendende dis- 
kusjon mellom historikere og statsvi- 
tere, og pa hvilken side av frontlinjen 
en selv havner, kan bero mye pa ut- 
dannelsesmessige tilfeldigheter. Ikke 
desto mindre kan det vere nyttig a 
vere seg sin metodes svakheter be- 
visst. Nar Bull-Berg skriver (s. 73) at 
hans analyse viser at State Depart- 
ments politiske mal ikke utelukkende  
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var sikkerhetsorienterte, men ogsé li- 
beralistiske og rettet inn pa nasjonal 
styring, kan dét neppe sies 4 vere 
noen st@rre nyhict. At en strikt mo- 
dellanvendelse kanskje ville ha en til 
a tro annerledes, far s4 vere. 

Opprettelscn av Det internasjonale 
energibyraet (IEA) var i stor utstrek- 
ning et amerikansk initiativ, og 
representerer en viktig nyskapning 
for samordning av internasjonal ener- 
gipolitikk. Bull-Berg vier spgrsmal 
knyttet til amerikansk TEA-politikk 
oppmerksomhet i kapittel 4. Et ho- 
vedpoeng for forfatteren i denne 
sammenheng er 4 vise hvordan rent 
stkkerhetspolitiske hensyn ble kom- 
promittert som en fglge av innenriksk 
press og ct nasjonalt behov for sam- 
arbeid med omverdenen (s. 57), Han 
konkluderer bl.a. med at sa vel spesi- 
fikke intercssegrupper som _beslut- 
ningsstrukturelle forhold pavirkct 
politikken og at State Department, 
som sics 4 ha representert den «sik- 
kerhetsmessige» orienteringen, led 
«nederlag» for innenrikske interes- 
ser. Bull-Berg mener videre 4 kunne 
identifisere tre faser i amerikansk in- 
ternasjonal oljepolitikk i tiden 1973 
til 1986. I den fyrste fasen fra 1973 til 
1979 dominerte bilaterale og koali- 
sjonsstrategier, mens  sikkerhets- 
aspekter tok overhand i 1978—79. 
Med en republikanske valgseier i 
1980 skal den amerikanske politikken 
ha innlatt seg pa en stgrre grad av bi- 
lateralisme enn tidligere. 

Ifglge Bull-Berg var USAs enga- 
sjement for opprettclsen av IEA 
hovedsakelig styrt ut fra et gnske om 
4 bygge en koalisjonsfront av oljefor- 
brukende land som kunne motarbei- 
de OPEC. Det argumenteres ogsa 
med at USA i denne perioden for- 
sékte 4 ko-optere oljeimportcrende 
utviklingsland inn i «fronten» mot 
OPEC, men uten 4 lykkes. Fra 
1980/81 lot USA markedstilnermin- 
gen igjen komme i h¢gysetet, ifglge 
forfatteren. Noe som er forunderlig i 

denne fremstillingen av amerikansk 
internasjonal oljepolitikk er at forfat- 
teren ikke sgker 4 relatere politiske 
skiftninger til endrede forhold i mar- 
kedet. En annen ting som kunne 
nevnes, er at forfatteren synes 4 til- 
legge endringer i vektlegging for stor 
betydning, Saledes er det ofte snakk 
om en noe annen konfigurasjon av 
politiske interesser og motsetninger 
snarere cnn noen radikal politisk om- 
legging. A xi pa flere hester samtidig 
er en kunst som ikke alene er godt 
utviklet pa sirkus, men ogsa i politik- 
ken. 

Nar Bull-Berg betegner ameri- 
kansk oljelagring som et eksempel pa 
«unilateral sikkerhetsstrategi», syncs 
han 4 underkjenne at den amerikans- 
ke politikken er fullt pa linje med 
den konsensus som er skapt inncn 
IEA pa dette punkt. Alle [EA-land 
skal bygge opp oljelagre som kan bi- 
dra til 4 lgse gruppens forsyningspro- 
blemer i et pakommende tilfelle. I sa 
mate kan den amerikanske lagrings- 
politikken snarere betegnes som 
solidarisk enn som unilateral. Bull- 
Berg nevner dette som en slags tilfpy- 
else ved kapitlets avslutning. I denne 
forbindelse kan ogsé nevnes at det 
tiltak som kanskje mest bidro til 4 re- 
dusere amerikansk oljeimportavhen- 
gighet, var Reagan-administrasjonens 
«decontrol» av den innenlandske ol- 
jeproduksjonen. Oljelagringen inne- 
bar kun et «sikkerhetsnett», om enn 

et av serdeles stor betydning, ikke 
bare for USA, men for samtlige 
TEA-land, gitt den markedseffekt 
den amerikanske importctterspgrse- 
len ville ha i en forsyningskrise. 

I sin diskusjon av enkelte saker 
som oppsto i tilknytning til IEA, 
kommer Bull-Berg tidvis i skade for a 
blande kortene. Han har, eksempel- 
vis, en drgftelse av de amcrikanske 
kreftene som gikk til felts mot den 
sakalte «Minimum Safeguard Price», 
og betegner dette som et IEA-forslag 
(kfr. s. 70). Dette er noe misvisende



ettersom forslaget fgrst ble lansert av 
daverende utenriksminister Kissinger 
i en tale ved National Press Club i 
Washington i februar 1975. Det var i 
denne talen at Kissinger opplyste at 
president Ford ville fremme et lov- 
forslag om en minstepris ut fra 
hensynet til 4 sikre en stgrre selvfor- 
syningsgrad, frst og fremst i USA. I 
sin tale tok han til orde for energispa- 
ring og utvikling av nye energikilder, 
samt gktc energiinvesteringer i 
OECD-landene. Han viste dog til at 
slike investeringer ikke ville kunne 
konkurrere med OPEC-landenes 
produksjonskostnader, og at det der- 
for var ngdvendig med en minstepris 
for olje for 4 sikre investeringenes 
lgnnsomhet. Paradoksalt nok, ifglge 
Kissinger, matte prisnivaet for oljc 
stabiliseres pa et minsteniva dersom 
oljeprisene pa sikt ikke skulle gke ra- 
dikalt. Saledes var det en konfronta- 
sjonstone vis-a-vis OPEC som 1a 
under forslaget om en minstepris, 
noe Bull-Berg ogsa papeker. Det kan 
tilfgyes at denne tonen fortsatt lever 
i beste velgéende i store kretser bade 
pa demokratisk og republikansk hold 
i USA. 

Det hgrer ogsd med til bildet at 
forslaget ikke vakte stgrre bifall fra 
de gvrige IEA-mcdlemslandenes si- 
de. De problemene som oppsto pa 
amerikansk side, i Kongressen, var 

derfor, som Bull-Berg anfgrer, i fgrs- 
te rekke et resultat av motstridende 
krefter og interesser i USA. 

I denne sammenheng ville det 
kanskje ha vert nyttig med en noe 
fyldigere gjennomgang av beveggrun- 
nene for det amerikanske forslaget 
om opprettelse av IEA, samt den pa- 
falgende tautrekningen i Kongressen’ 
Ogsa i dag finnes det krefter — rik- 
tignok fatallige — i amerikansk poli- 
tikk som er skeptiske til den 
amerikanske JTEA-deltagelsen. Ett 
punkt sam reises fra dette hold, er at 
USA betaler for meget for Vest- 
Europas energisikkerhet, altsa en 
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avart av den mer omfattende USA- 
Europa-diskusjonen. Muligens kunne 
en si at disse kretsene representerer 
«sikkerhetsinteresser» i den forstand 
at de ikke gnsker 4 pata seg Europas 
energipolitiske problemer, men ute- 
lukkende ivareta amerikanske ener- 
giintcresser. Imidlertid er dette en 
lite realistisk holdning all den tid 
USA er sa avhengig av internasjonal 
oljchandel som det er. Hva denne 
avhengighet kan medf@re for hele 
den internasjonale — oljehandclen, 
merket man i 1979/80 da USA gikk 
til ekstraordinare oppkjgp av olje pa 
et kritisk tidspunkt i markedet. Tilta- 
ket ble da ogsa sterkt kritisert av 
andre TEA-land. 

Nar han kommer inn pa selskape- 
nes rolle i [EA-samarbeidet, synes 
Bull-Berg 4 overbetone USAs arbeid 
for 4 sikre de internasjonale oljesel- 
skapenes interesser. I utgangspunktet 
ma det vere klart at selskapene ut- 
gjor helt vesentlige aktgrer i oljemar- 
kedet. Dernest kan det papekes at 
IEAs beslutninger skjer etter dr¢ftel- 
ser og pa konsensusbasis medlems- 
landene imellom. Til sammen 
innebercr dette at selskapenes rolle 
innen IEA er et resultat av et felles 
syn pa den rolle selskapene bgr spille 
innen IEA-samarbeidet. Og denne 
rollen er, totalt sett, relativt beskje- 
den. En kan vanskelig hevde at IEA 
er «laget» for 4 ivareta de internasjo- 
nale —oljeselskapenes _interesser. 
Snarere er det slik at deres faktiske 
rolle ma erkjennes og tas hensyn til. 
Oljeselskapene er nédvendige og nyt- 
tige samarbeidspartnere for sd vel 
nasjonale myndigheter som interna- 
sjonale organisasjoner, dcriblant 
IEA. Industry Advisory Board, som 
Bull-Berg henviser til, er et uttrykk 
for dette. Organet har konsultativ og 
radgivende status og er knyttet til en 
av IEAs staende komitéer, «Standing 
Group on Emergency Questions» 
(SEQ), og som har til formal 4 koor- 
dinere selskapenes lagertommings-  
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og fordelingsoperasjoner i en gitt for- 
syningskrisc, og da i henhold til in- 
struksjoner fra de  respektive 
nasjonale regjeringer og den krise- 
stab som i pakommende tilfeller blir 
opprettet i IEA. Under normale om- 
stendigheter er selskapenes medvirk- 
ning til regelmessig utpréving av 
kriserutiner m.m. av stor betydning 
for IEA-landenes beredskapsniva. 

Det vises videre til begrensninger 
pa informasjonstilgangen til IEA- 
sekretariatet og at USA skal ha gatt 
sterkt inn for at data skal presenteres 
i aggregert form. I denne sammen- 
heng kunne Bull-Berg ogsa ha nevnt 
de konkurransemessige aspekterne 
ved slike dataoverfgringer, og kansk- 
je ikke lagt sa stor vekt pa sin kon- 
klusjon at USA fgrst og fremst 
onsket a svekke IEAs sekretariat. De 
store oljeselskapene — av alle nasjo- 
naliteter — legger fortsatt stor vekt 
pa a beskytte seg mot detaljert inn- 
syn, Og argumenterer sterkt ut fra 
konkurransemessige beveggrunner. 
At dette skal ha svekket IEAs krise- 
program, er vanskelig 4 forsta da den 
statistikken som finnes synes fullt ut 
tilstrekkelig til formalet, nemlig en 
planmessig og koordinert lagerned- 
bygging i tilfelle forsyningskrise. 

Hvorvidt boken er hensiktsmessig 
som en lerebok, slik det skiltes med 

i forordet, vil naturligvis avhenge av 
formal, men den bgr nok leses i sam- 
menheng med _ historiske verker. 
Boken er klart og systematisk skre- 
vet, og modellene presenteres ogsa 
pa en i og for seg ryddig mate. Un- 
dertegnede synes imidlertid at bo- 
kens del I, som utgir seg for 4 gi en 
«forklaring» pa amerikansk interna- 
sjonal oljepolitikk, er mindre spens- 
tig og interessant enn del II om «The 
American Oil System Strategy». Der 
lanscrcr Bull-Berg to nye «model- 
ler», nemlig «circumscribed libera- 
lism» og «laissez-faire liberalism». 
Begge kan sics 4 vere avartcr av de 
utenrikspolitiske malsetninger som 

David S. Painter viste til i sin bok, 
nemlig ct liberalistisk verdenssystem 
med gode rammebetingelser for de 
amerikanske selskapenc. 

Avslutningsvis ma en erklere seg 
enig med Bull-Berg i at spgrsmal om 
makt har vert sentrale i utviklingen 
av det internasjonale oljesystemet. I 
si mate representerte OPEC-frem- 
stgtene pa 1970-tallet ikke annet enn 
en fortsettelse av en gammel tendens, 
om enn med et noe annet forhold 
mellom til dels nye aktgrer. Men, 
som forfattcren ogsa far frem, gir ik- 
ke «makt-perspektivet» alene noen 
fullgod beskrivelse - eller forklaring - 
pa de faktiske forhold. Til det ma en 
s@ke ogsd blant andre variabler. Det 
er ogsaé Bull-Bergs konklusjon, 

Jan Braathu 

Noter 
1, Edward W. Chester: United States 

Oil Policy and Diplomacy. A 
Twentieth Century Overview. 
Westport, Conn: Greenwood 
Press, 1983. 

2. Av nyere litteratur innen denne 

«skolen», se Philippe C. Schmitter 
og G. Lehmbruch (eds): Patterns 
of Corporatist — Policy-Making. 
London: Sage, 1982 og John E. 
Chubb: Interest Groups and the 
Bureaucracy: The Politics of Ener- 
gy. Stanford: Stanford University 
Press, 1983. 

3. Se James N. Rosenau: «Pre-theo- 
ries and Theories of Foreign 
Policy» i hans bok The Scientific 
Study of Foreign Policy, New 
York: The Free Press, 1971. Jfr. 
side 107: «... the preliminary pro- 
cessing to which foreign policy 
materials must be subjected is of a 
much more basic order. It invol- 
ves the need to develop an cx plicit 
conception of where causation is 
located in international affairs. 
Should foreign policy rescarchers 
proceed on the assumption that 
indentifiable human beings are 
the causative agents? Or should



they treat political roles, govern- 
mental structures, societal proces- 
ses, or international systems as 
the source of external behavior? 
And if they presume that causati- 
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on is located in all these sources, 
to what extent and under what cir- 
cumstances is each source more or 
less causal than the others?» 

Helge Ole Bergesen, Arild Moe, Willy @streng: 

Soviet oil and security interests in the Barents Sea. 

Frances Pinter (London), 1987. 

Nordomradene er gjenstand for en 
stadig gkende oppmcrksomhet og 
interesse. Fra et militert og sikker- 
hetspolitisk synspunkt er omradet et 
brytningsfelt mellom supermaktsinte- 
resser, samtidig som det har forsvars- 
messig betydning som et naromrade 
for samtlige tilgrenscnde land. Pa 
samme tid har nordomradene et be- 
tydelig uutforsket dkonomisk poten- 
sial som i seg selv virker tiltrekkende, 
for bade selskaper og regjeringer. 
Det er samspillet mellom disse to 
saksomrader — det sikkerhets- og 
forsvarspolitiske pa den ene siden, og 
det gkonomiske og energipolitiske pa 
den annen — som denne boken un- 
derkaster nermere undersgkelse. 
Problemstillingen er aktuell, om enn 
i og for seg ikke av ny dato. 

Flere arbeider som tok opp sam- 
menhengene mellom oljevirksomhet 
og sikkerhetspolitikk 1 nord ble pre- 
sentert allerede i den norske oljealde- 
rens morgen - i 1974. To senere 
forsvarsministre - Anders C. Sjaastad 
og Johan Jgrgen Holst, begge tra 
NUPI - sto da som forfattere til for- 
utseende analyscr.! I tiden som er 
gatt siden dengang, er problemstillin- 
gene blitt noe endret. Den militerc 
aktiviteten i nord har gkt, samtidig 
som oljevirksomheten pa bade norsk 

og sovjetisk sokkelomrade sa smatt 
er blitt en realitet. Erfaringsmateria- 
let har gkt som fdlge av denne utvik- 
lingen. Saledes ser forfatterne av 
denne boken i stgrre grad pa sam- 
menhengene mellom offshore-aktivi- 
tetene pa  sovjetisk og norsk 
sokkelomrade, samtidig som deres 
betoning av Sovjctunionens energi- 
forsyningsproblemer vies betydelig 
oppmerksomhet. 

Forskerne pa Fridtjof Nansens In- 
stitutt har forsgkt a besvare to 
hovedspgrsmal. For det fgrste @nsker 
de 4 kartlegge betydningen av Ba- 
rentshavet i sovjetisk energipolitisk 
tenkning. Dernest s@ker de svar pa 
hvilke tenkelige ¢konomiske, milite- 
re og politiske problemer en offsho- 
re-utbygging i Barentshavet vil kunne 
innebere. Den siste spgrsmalsstillin- 
gen er langt enklere 4 drgfte etter- 
som det her dreier seg om scenaric- 
tenkning som er gjennomfgrbar gitt 
en kombinasjon av gode faktiske 
kunnskaper og stringent deduktiv 
analyse. Imidlertid vil intet scenario, 
uansett hvor logisk sett sannsynlig, 
kunne vere noe annet enn en tenkc- 
lig mulig situasjon. Usikkerheten i 
denne sammenheng skapes gjennom 
de politiske prioriteringer og avvei- 
ninger som legges til grunn for hand-  
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linger, Nettopp slike gnsker forfat- 
terne 4 si noe om gjcnnom sitt fgrste 
- og vanskeligste - spgrsmal. De 
«svar» boken tilbyr pa dette punkt, 
ma sies 4 vere preget av nettopp den- 
ne usikkerhet, noe forfatterne ogs 
selv papeker. For. som det skrives 
avslutningsvis, man kan snarere vite 
noe om awveiningsmomenter cnn om 
hvordan prioriteringene mellom dem 
skjer. 

Boken innledes med et kapittel om 
sovjetiske energipolitiske problem- 
stillinger, blant annet status og utvik- 
ling for oljereservene, energifor- 
bruksm@gnstre, sparings- og 
effektiviseringstiltak,  investerings- 
malsetninger, satsningsomrader, 
m.m. Tankegangen er her trolig a ris- 
se Opp en «kulisse» for den senere 
dr@ftelsen av Barentshavets energi- 
politiske betydning. Det sier seg selv 
at et heller kortfattet kapittel om et 
meget vanskelig og innholdsrikt pro- 
blemkompleks neppe kan bli fyldest- 
gj@rende. Pa den annen side blir 
leseren presentert for en sammenfat- 
ning der hovedtrekkene klart frem- 
trer. Kapittelet legger vekt pa 
problemene i den sovjetiske oljesek- 
toren, bl.a. med darlig effektivitet, 
teknologiske vanskeligheter og syste- 
miske svakheter. Det konkluderes 
med at mens Vest-Sibir og Det kas- 
piske hav trolig kan by pa gode 
muligheter for gkt oljeutvinning pa 
kort sikt, vil Barentshavet og @st- 
Sibir kanskje ha ct stgrre potensial pA 
lengre sikt. Dog understrekes usik- 
kerhetsfaktorene, eksempelvis at det 
for de to sistnevnte omrdders ved- 
kommende fgrst og fremst er snakk 
om lovende prospekter. 

Forfatternes forstaclse av sovjetisk 
offshore-virksomhet i Barentshavet 
synes i kanskje i noe for stor grad a 
vere knyttet til det som kan betegnes 
som «valutafaktoren». Den sovjetis- 
ke oljeproduksjonen er synkende, 
den utgjgr ca. 60 % av sovjetiske va- 
lutainntekter, og fglgelig vil sovjeter- 

ne prioritere oljeleting i de mest 
prospektive omrader, dcriblant Ba- 
rentshavet, synes 4 vere logikken, 
Her er man inne pa et av de vanskeli- 
ge spgrsmalene vedrgrende sovjetis- 
ke prioriteringer. Forfatternes tese cr 
tilsynelatende logisk, men ved 4 kon- 
sentrere seg nesten utelukkende om 
denne ene muligheten bade forglem- 
mer og fornekter de andre, og i og 
for seg like logiske tcser. Blant disse 
er muligheten for at sovjetisk offsho- 
re-virksomhet i Barentshavet, som 
den norske, har sterke regionale driv- 
krefter, Slike kan tenkes 4 oppstd 
bade som utslag av utbyggings- og 
nringsmessige hensyn, samt som en 
fglge av regionale energibehov. Noen 
slik hypotese nevnes ikke i boken. 
En konsekvens av sistnevnte mulig- * 
het er at det kan vere like interessant 
for Sovjetunionen 4 finne gass i Ba- 
rentshavet som oljc. Videre vil et 
slikt scenario ogsé kunne innebere 
en noe annen tidshorisont for sovje- 
ternes aktivitetsniva i omradet, og 
derigjennom ogs4 andre perspektiver 
for vestlige land og seiskaper. Det 
ville vere av den stgrste interesse A 
kjenne bedre til forhold av denne ty- 
pe pa sovjetisk side, men Sovjetunio- 
nens lukkethet gjgr at slike 
kunnskaper bokstavelig talt «sitter 
langt inne». 

Offshore-virksomheten pa sovje- 
tisk side i Barentshavet behandles i 
kapittel 2, Presentasjonen ma beteg- 
nes som en _ systematiscring og 
‘sammenfatning av den informasjon 
som tross alt finnes i offentlig tilgjen- 
gelige kilder, bade i Vest og i Sovjet- 
unionen. I si mate utgj@r dette et 
nyttig tilskudd til den offentlige 
kunnskap om sovjetisk oljevirksom- 
het i nord. Et hovedinntrykk er hyor 
avhengige sovjeterne synes 4 vere av 
vestlig teknologi. Ikke bare er bore- 
fartdy, rigger m.m. for sovjetiske 
arktiske operasjoncr for det meste 
blitt bygget i Finland, men ogs4 byg- 
geprosjckter ved Vyborg-verftet i



Sovjetunionen synes i stor grad 4 nyt- 
tiggjgre seg finsk og annen vestlig 
teknologi og ekspertise. Denne av- 
hengighet cr blitt bekreftet ved en 
lang rekke anledninger under hele 
1980-tallet. Sovjetiske myndigheter 
henvendtc seg pa et tidlig tidspunkt 
til stgrre europeiske oljesclskap for 
bistand og teknologioverfgringer til 
arktiske formal, for s4 4 utvise inter- 
esse for norske bidrag. Den senere 
tid har mye skjedd i form av teknolo- 
giavtaler med vestlige land, senest en 
rammeavtale med Storbritannia rela- 
tert til arktisk oljeteknologi. Ogs& 
kanadiske og andre interesser er in- 
volvert. 
Om sovjeterne opplever problemer 

pa konstruksjonsplanet, cr disse tilsy- 
nelatende sma i forhold til de opera- 
sjonclle problemene. Sammenlignet 
med norske standarder synes den 
sovjetiske effektiviteten 4 vere rent 
ut sagt begredelig. Boken gir en de- 
taljert fremstilling av tekniske/opera- 
sjonelle forhold, og en er fristet til a 
si at dette barer preg av en detalje- 
ring, snarere enn en dr@ftelse. In- 

formasjonsrikdommen er, etter 

forholdene, stor, men sammenhenge- 
ne har en tendens til 4 forsvinne, og 
problematiseringer kommer knapt til 
syne. Ekscmpelvis kunne det ha vert 
interessant om den sovjetiske aktivi- 

teten var blitt relatert til det ulgste 
grensespg@rsmalet mellom Norge og 
Sovjetunionen, Som kjent har sovje- 
terne boret i umiddelbar nerhet til 
midtlinjen. Dette nevnes ikke i bo- 
ken, ei heller sovjetisk aktivitet - 
eller mangel pa sadan - 7 omstridt 
omrade, Det kan i denne sammen- 
heng nevnes at en rekke energipoli- 
tiske forhold i omradet, ogsa 
teknologieksportsp@rsmalet, kan ses i 
forbindelse med de fortsatt ulgste 
grensespgrsmalene. 

Hva angar de sikkerhetspolitiske 
forholdene, og deres innvirken pa 
petroleumsvirksomheten pa sovjetisk 
side, fremlegger bokens forfattere 
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endel interessant materiale. Utfra en 
vurdering av sj@militere operasjonel- 
le behov trekker forfatterne den 
konklusjon at en star overfor en po- 
tensiell konflikt hva angar sovjeter- 
nes sj@militere aktiviteter og de 
petroleumsmessige. Problemet skal, 
ifglge forfatterne, best i at ubatenes 
stgrrelse og dybdeforholdene i om- 
radet mellom Svalbard og Finn- 
markskysten forer til en «kanalise- 
ring» av transitteringsfarten. Det 
papekes at dersom oljerigger plasse- 
res i denne «traséen», vil det skape 
operasjonelle vanskeligheter. Disse 
pastas 4 bli forsterket gjennom det 
«lydtcppe» offshore-virksomhet, vil 
medfgre. Imidlertid mener forfatter- 
ne at stgyfaktoren kan vere til en viss 
fordel for de strategiske ubatene 
(SSBN) som da Iettere vil kunne 
skjule seg for fiender. I forlengelsen 
av denne vurdering sluttes det at sov- 
jeterne i en krise vil kunne manipule- 
re st@yniviet i havet ved A sla 
produksjonsutstyret av og pa. Samti- 
dig mener forfatternc at jaktubatene 
(SSN) vil kunne fa en vanskeligerc 
oppgave uansett pga. stayprobleme- 
ne. 

Stg@yforhold er et viktig element i 
sjg@militere operasjoner, og det er 
uomtvistelig at et hgyt aktivitetsnivA 
offshore skaper stgy som igjen pavir- 
ker slike operasjoner. N&r det er 
sagt, ma det ogsa undcrstrekes at det 
dreier seg om betydelige havomra- 
der, og at det trolig skal adskillig 
offshore-virksomhet til far denne re- 
presenterer noen betydelig sj@militer 
begrensning.* I tilknytning til dette 
ma en trolig ta i betraktning at bar- 
rierepunktene for transittering ikke 
ngdvendigvis ma legges i stayskyggen 
til offshore-plattformer. 

Pa den annen side er det ogsa klart 
at ikke hele Barentshavet er like inte- 
ressant fra et petroleumssynspunkt. 
Forfatterne kunne med fordel ha for- 
sgkt 4 vurdere dette element i for- 
hold til de sjomilitare aspektene.  
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Boken avsluttes med et konklude- 
rende kapittcl der en séker 4 samle 
tradene og skissere perspektiver for 
den fremtidige sovjetiske petrolcums- 
adferd. Pa flere mater ma dette sies 4 
vere bokens mest interessante kapit- 
tel. Uheldigvis er det - 1 denne 
anmelders gyne - ikke helt vellykket 
som en avslutning. Begrunnelsen er 
at kapittelet inneholder en rekke nye 
momenter som med fordel kunne ha 
fatt en mer dyptpléyende behand- 
ling. Eksempelvis ville det ha vert 
nyttig med en noe grundigere gjenn- 
omgang av problemstillingene knyt- 
tet til vestlige selskapers oljeteknolo- 
giske samarbeid med sovjeternc i 
nordomradene. Dette gjelder serlig 
der forfatterne skriver at vest-euro- 
peiske land ville se pa selskapssamar- 
beid med sovjeternc i Barentshavet 
som «cn fortsettelse av détente». 
Hvorvidt denne antagelse er korrekt 
eller ikke, kan diskuteres, men det 
ma i hvert fall kunne sies at en mer 
dyptgaende argumentasjon kanskje 
ville kunne ha styrket forfatternes 
synspunkt. 

Et annet savn er at boken ikke gir 
en mer systematisk oppstilling av de 
ulike faktiske og tenkelige samar- 
beidsformene mellom vestlige sclska- 
per og sovjetiske myndigheter i 
Barentshavssammenheng. Riktignok 
kommer forfatterne s4 smatt inn pa 
enkelte av dissc, men det er lite draf- 
ting av de ulike implikasjoner, bade 
for sovjeterne selv og for vestlige 
myndigheter og selskaper. At forfat- 
tcrne ikke har funnet det’ pakrevet 
med en historisk gjennomgang av tid- 
ligere samarbeidsopplegg, er desto 
mer 4 beklage, ettersom dette ville 
kunne si oss noe om det sovjetiske 
erfaringsgrunniaget pa dette felt. Og 
like viktig, det ville ogsA ha kunnet 
fortalt noe om de lerdommer vesilige 
selskaper har hgstet. 

Det 4 skrive om sovjetisk energipo- 

litikk i sin alminnelighet, og offsho- 
te-virksomheten i  Barentshavet 
spesielt, er en vanskelig og krevende 
oppgave. Informasjonen tilflyter ikke 
analytikeren pa noen lettvint mate, 
ei heller i noen stgrre mengder. Et 
mgysommelig innhentings-, systema- 
tiserings- og sammenholdingsarbeid 
er ngdvendig. Denne oppgaven har 
forskerne fra Fridtjof Nansens Insti- 
tutt gjennomfgrt pa en fin mate. 
Boken inneholder en mengde infor- 
masjon som tidligere ikke var lett 
tilgjengclig for almenheten. Nar det 
er sagt, synes det a vere endel igjen 4 
hente nar det gjelder en bedre sam- 
menheng mcllom de enkelte kapit- 
lene samt mer dyptloddende analyse 
pa enkelte punkter. Ikke desto min- 
dre representerer denne boken et 
nyttig bidrag til var forstaelse av enk- 
elte av de utfordringer som Sovjet- 
unionen - og vii Vest - vil kunne 
mote i Barentshavet i tiden fremover. 

Jan Braathu 

Noter 
1. Se Anders C. Sjaastad, «Petrole- 

umsvirksomheten og norsk sikker- 
hetspolitikk», NUPI-Notat nr. 69, 
april 1974 og Johan J¢rgen Holst, 
«The Strategic and Security Re- 
quirements of North Sea Oil and 
Gas», NUPI-Notat nr. 82, januar 
1975, samt «Oljen i sikkerhetspo- 
litikken», NUPI-Rapport nr. 23, 
november 1974. 

2. Holst (1974) inneholder en inte- 
ressant drgftelse av st¢yforholde- 
nes betydning for  sjgmiliter 
sikkerhet i Barentshavet. Han 
skriver bl.a. at «Den gkte trafik- 
ken som i alle fall vil komme i 
Barentshavet vil fre til okt stay i 
omradet, og det synes tvilsomt om 
mer-stgyen fra borc- og produk- 
sjonsplattformer pa den norske 
sokkelen vil skape spesielle pro- 
blemer.» (side 13).



Summaries 

Gro Harlem Brundtland: 
«The Politics of Oil: A View from Norway», Internasjonal Poli- 
tikk (5—6) 1987, pp. 23—34. 
In the industrialized countries we can no longer take for granted that energy 
will be available in sufficient quantities to permit us to realize our social and 
economic aspirations. At the same time it becomes increasingly important that 
energy policy decisions take place on an environmentally sound basis. To 
achieve this, new dimensions of political will and international cooperation are 

required, 
The Prime Minister discusses a combination of multinational activity in a 

dialogue between oil-importing and oil-exporting countries and national poli- 
cies towards the oil market, the Western European gas market and the situati- 
on in the Barents Sea in support of Norway's national interests in the energy 
and environmental fields. 

Thorvald Stoltenberg: 
«Norwegian Energy Policy in a Foreign Political Perspective», 
Internasjonal Politikk (5—6) 1987, pp. 35—48. 
Foreign politics are never far from the surface when production and supply 
aspects in the petroleum business are discussed, Norwegian petroleum policy 
shows a high degree of continuity, for example in the area of the global energy 
political interplay. This was stressed in the seventies, but now the time has 
come to realize this policy. The policy might, however, be implemented by 
taking small steps in the near future. 

Foreign Secretary Stoltenberg discusses and explains the Norwegian inter- 
play with OPEC that has taken place since 1986. He also gives a short overview 
of Norwegian policy in the Western European gas market. At the end he 
stresses the situation in the High North. In response to Gorbachev’s speech 
in Murmansk (October 1987) he states a waiting position for Norway, and says 
that it is very important that Norwegian sovereignty in the Northern areas be 
respected as the foundation for bilateral relations between Norway and the 
Soviet Union. 

Alhaji Rilwanu Lukman: 
«Co-operation between OPEC and Non-OPEC Countries is the 
Key to Oil Market Stability», Internasjonal Politikk (5—6) 1987, 
pp. 49—54. 
Future historians will view oil as a principal pillar of the 20th century way of 
life. Cooperation between all the major participants in the international oil 
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industry, whether producers or consumers, OPEC or non-OPEC, will stave 
off further crises and keep this pillar strong in the future. This cooperation is 
the key to long-lasting market stability. 

The cooperation has been elusive. For example, when OPEC was imploring 
its leaders to cooperate and moderate output levels so as to maintain market 
stability, the UK compromised the economic well-being of its future generati- 
ons by pumping oil at its maximum sustainable rate. 
OPEC does not want, however, to revert to the high levels of production 

of which it is capable (estimated at 31 mb/d), but want to arrest the continuing 
decline in its share of the oil market, and to do so in an orderly manner. 

George Quincey Lumsden: 
«The International Energy Agency — Looking into the Future. 
Is the IEA serving its Purpose as an Instrument for Western Oil 
Cooperation?», Internasjonal Politikk (5—6) 1987, pp. 55—66. 
There is an overriding self-interest in energy security which has succeeded in 
keeping the IEA countries solidly together since the organization was formed 
in 1974. The article does, however, point out a number of other areas the IEA 
is working on, and how it wants to achieve its objectives. 

It is an IEA consensus that the pursuit of a meaningful dialogue, and the 
benefits of stability that can result, are unlikely to be found via the creation 
of internationally negotiated market agreements, But on the other hand a dia- 
logue between industrialized and developing states is imperative if we are to 
avoid miscalculation of the world energy situation as we move toward the year 
2000, It is through efforts to exchange information and technology that a mea- 
ningful dialogue can bear fruit. According to the author, the IEA has already 
started this work. 

Hans Henrik Ramm: 
«Rational Self-Interest — A Credible Policy», Internasjonal Po- 
litikk (5—6) 1987, pp. 67—75. 
The author argues that a marketing policy for crude oil based on rational self- 
interest is the most credible policy in the long run, and the best defence 
against pressure form OPEC and consumer countries. He doubts that Nor- 
wegian production regulations will give any long-term economic benefits, 
since average long-term prices probably will remain uninfluenced by Nor- 
wegian measures. While most OPEC countries have large spare capacity, 
enabling them to optimize currently as prices fluctuate, the Norwegian shelf 
is an investment-intensive area, excluding reserve capacity and restricting re- 
covering lost production to the last period of field life. He also point out that 
a general limitation of annual production might defer large volumes to a futu- 
re when prices are weak indeed because of possible break-throughs in alterna- 
tive fuels. ‘
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Nils Morten Udgaard: 
«Norway between the IEA and OPEC: Oil Prices and Foreign 

Policy», Internasjonal Politikk (5—6) 1987, pp. 77—87. 
This article analyses the reaction of two Norwegian governments — the non- 
socialist coalition prior to and the Labour government after May 1986 — to the 
oil price fall. The implicit requirements of a political nature behind the decisi- 
on to reduce oil production (in relation to planned growth and in conjunction 
with OPEC decisions) are pointed out: Norway will define her national com- 
mercial interests in a way which wins de facto understanding among her 
political allies; her decisions must be addressed to key OPEC actors (Saudi 
Arabia, the Gulf states); OPEC must not seek political or economic confron- 
tation with the West; and Norway’s political credibility in the Western world 
remains of superior significance. There in only a narrow room of manoeuvre 
for Norway; gradually the West is likely to increase its importance to Norway 
in the field of energy policy. The contrast to UK policies and the call for a 
global energy cooperation are also analysed in the article. 

@ystein Noreng: 
«Norway and OPEC. Rivalry or Joint Action? The Oil Strategy 
for a Less and Less Marginal Producer», Internasjonal Politikk 
(5—6) 1987, pp. 89—99, 
The author describes Norway’s role in the oil market as having changed from 
being a marginal producer to a more central actor. He gives scveral reasons 
for this. First, it is known that Norway continues to produce oil at relatively 
low costs (cost criterion). Second, production is rising (resource criterion). 
Third, even marginal production changes have meaning for price develop- 
ment, so long as the demand is broadly inelastic (an economic criterion). In 
addition, if it so chooses, Norway could become one of the largest oil produ- 

cers in the world in the 1990s. 
Noreng characterizes OPEC as the only success among raw material ex- . 

porting cartels, But in a tight market situation OPEC needs help from 
non-OPEC countries. It is not inconceivable that Norwegian viewpoints on 
further price development can carry weight inside OPEC, he writes. Norway 
also has common interests with OPEC when it considers the maintenance of 
investment freedom in the oil-importing countries in order to continue the 
verticle integration process, and likewise, with its view of the debated Ameri- 
can import fee on crude oil, Thus, Norway, with these interests, and its 
membership in IEA and NATO, can play an interesting intermediary role 
between different parts of the oil market and the international system. 

Kjell Roland: 
«The Driving Forces in the Oil Market in a Short- and Long- 
Term Perspective», Internasjonal Politikk (5—6) 1987, pp. 
101—128. 
This article emphasizes the overwhelming uncertainty of future developments 
in the oil markct. Duc to the nature of the uncertainty in the oil market, in 
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particular the degree of entanglement of economical, political and social inte- 
rests unfolding in or around the marketplace and the variety of the actors 
influencing the market, one should not attach to much importance to one par- 
ticular projection of future oil consumption, production or prices. Often, 
increasing the understanding of the nature of the uncertainty is of greater help 
to decision-makers, than presenting figures. 

Despite the complexity of the forces influencing the oil market, some boun- 
daries to movements in oil prices are set by economics of supply and demand. 
On the supply side, variable costs of production set the floor to price move- 
ments in the short term, in a longer perspective full costs have to be covered 
for producers to develop new capacity. On the demand side, costs of other 
energy carriers and relative energy prices limit upwards drifting prices. 

Ole Gunnar Austvik: 

«Market Considerations in Norwegian Petroleum Policy», Inter- 
nasjonal Politikk (5—6) 1987, pp. 129-146. 
The formulation of Norwegian petroleum policy is influenced by Norwegian 
oil’s economic significance in the oil market and Norway’s political position 
between the IEA and OPEC countries. The article discusses the different inte- 
rests of oil-buying and -selling countries in the development of the oil price. 
The relation between Norway’s optimal oil price level and the actual price of 
oil decides how Norway wishes to influence the price. Norway's possibilities 
of achieving her price goals are in particular of a political nature through 
OPEC’s quota and pricing system. Even if Norway’s influence, if any, is mar- 
ginal, the small margins soon constitute billions. That makes it worth formula- 
ting a deliberate policy in the market in general and vs. OPEC in particular. 

Hans Jacob Bull-Berg: 
«Qil Policy under Crossfire. American International Oil Policy 
after the Price Fall», Internasjonal Politikk (5—6) 1987, pp. 
147-173. 
The article sets out establishing that U.S. oil policies-are a result of the U. S. 
aiming to fulfill three roles simultaneously, These are the roles of the oil in- 
porter and producer, and that of the major international actor. 

The author discerns the policies of 1986—87 and identifies the major ex- 
planatory factors causing them, before looking to the 1939—85 period for 
identifying traits of continuity or discontinuity in American policy. Concluding 
that continuity prevails, the analysis indicates that U.S. policy to a consider- 
able degree varies with «international polarization» and «market conditions». 
The article closes by using this insight to develop four alternative scenarios for 
U.S, international oil policy.
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Oddvar Solheim: 
«The Oil Market, OPEC and Norwegian Foreign Policy from 
the Point of View of an Oil Company», Internasjonal Politikk 
(5—6) 1987, pp. 175—180. 
Until the early 1970’s the oil industry enjoyed rapid growth and became the 
most preferred source of energy in the world. Since that time other forms of 
energy have captured steadily increasing market shares from oil. While the 
main reason for the diminishing role of oil is the rapid rise of the price compa- 
red to the alternative fuels, a major driving force for customers and consumer 
countries’ governments to lessen their dependence on oil is their lack of con- 
fidence in the sucurity of supply and in the long-term price stability. A major 
effort should be made to improve the energy consumers’ opinion of oil as an 
important and competitive energy form with sufficient stability to justify in- 
vestments in the use of oil as a long-term alternative. Steps taken to improve 
the market’s confidence and to increase western countrics’ Icverage in the de- 
cision-making processes of regulatory bodies such as OPEC, should therefore 
be encouraged. 

(ystein Dahle: 
«The International Oil Markets and Norway’s Role», Jnterna- 

sjonal Politikk (S—6) 1987, pp. 181—188. 
A classical cartel problem has become quite evident on the petroleum scene 
over the last few years, since non-cartel members like Norway have behaved 
entirely predictably to cartel pricing policies and started development of 
higher cost resources. 

In retrospect it is apparent that the oil cartel underestimated the demand 
elasticity or in other words the oil prices were established at too high a level. 
The problem created by the cartel logically should be solved by the cartel 
through managing the utilization of their productive capacity to compensate 
for previous misjudgement on demand/price relationships. 

Furthermore it is logical that pressure is exercised on non-cartel members 
to cooperate due to their emerging role and obvious elements of common inte- 
rest. 

For Norway, the cooperation in a price stabilization effort through producti- 
on curtailment, has created a new commercial environment. By introducing 
an unnecessary element of uncertainty the investment climate is unfavourably 
changed, Furthermore, there is a risk of more permanent curtailment since 
appropriate timing for reversal could be difficult to find, thus creating costly 
underutilization of high cost production equipment for extended periods. 

However, these decisions are political and although a technical, commercial 
analysis hardly finds too much justification for the policy, the policy admitted- 
ly has been very skillfully administered and only history can give the final 
verdict on the wisdom of the policy. 
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Pierre Godec and Alexandre Allard: 
«Oil in Norwegian Foreign Policy: A Vital and Inevitable Com- 
ponent», Jnternasjonal Politikk (S—6) 1987, pp. 189-195. 
Following the 1986 crisis, Norway has evolved from a marginal free-rider to a 
cooperative actor on the oil scene. Norwegian foreign policy had not settled 
the discrepancics introduced by oil politics: it is not politically easy to be at the 
same time a net oil exporter and a western industrialized country. 

Foreign policy had then to evolve from a traditional structure based on 
American/libcral influence toward a pragmatic, middle-of-the-road attitude. 
Internally compromises have to be reached on the proper weight of the oil 
economy. 

Moving further, Norway could develop its political role as a mediator bet- 
ween industrialized consumer countrics and OPEC. 
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