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FORORD
Alt fra oljealderens første år var det politiske miljøet opptatt av
spørsmålet om tempoet i utnytelsen av den nye naturressurs. Det
er politikkens rolle å ta vare på det lengre perspektiv, ut over den
bedriftsøkonomiske horisont. Hensynet til hva som ville tjene
nasjonen på lengre sikt sto derfor sentralt da flertallet i Stortin-
get fait ned på 90 millioner tonn oljeekvivalenter pr. år som en
illustrasjon av det moderate tempoet alle ønsket. Mens veksten i
utnyttelsen i det første tiår skjedde langsomt, skjøt den i åtti-
årene fart, og utnyttelsen har nå nådd et nivå mer en det dobbelte
av den opprinnelige målsettingen. Dette har skjedd uten den
prinsipielle debatt en kunne vente.

I dag er spørsmålet om utvinningstempo i ferd med å komme på
dagsordenen i sin fulle bredde. Alle er vel enige om at det må tas
hensyn til fremtidens generasjoner, men i hvilken utstrekning i
forhold til dagens behov, og hvordan, skjer det best? Sikres
fremtiden best ved et lavere tempo med reservene forvart i un-
dergrunnen eller ved et høyere tempo, og da ved at ressursene
overføres til et oljefond, hensiktsmessig plassert.

Denne avveiningen har etiske, økonomiske og økologiske di-
mensjoner. Den omfatter spørsmål som oljeprisens utvikling og
sikkerheten av avkastningen fra et oljefond. Men ikke minst
vurderingen av om vårt politiske system makter å unnlate å nytte
inntekter til å løse dagens oppgåver, men prioritere avsetning for
fremtiden.

Norsk Petroleumsforening (NPF) ved sitt Studiefond har ønsket
å gi et bidrag til problemstillingen i sin fulle bredde ved å invite-
re til debatt på basis av en bred utredning foretatt av ECON



Senter for økonomisk analyse ved Per Schreiner. NPF ønsker
ikke å konkludere, men å invitere til debatt.

Studiefondet ønsker å takke Per Schreiner for givende samarbei-
de og utført oppdrag. Per Schreiner vil på sin side takke de som
har hjulpet ham med bidrag:

Ole Gunnar Austvik
Torstein Arne Bye
Eivind Erichsen
Carl Edward Gjersem
Morten Lindback
Petter Nore
Sveinung Oftedal
Kjetil Solbrække
Øystein Thøgersen
Vebjørn Wiken
Harry Ås

Medlemmene i Studiefondets styre:

Finn Lied
Egil Bergsager
Anders Farestveit
Gunnar Frognes
Gjert Laading
Hans Henrik Ramm
Anders Utne
Per Henning Kittilsen

og kollegene i ECON. En spesiell takk til Marte Solberg, som
har kommet med gode råd for å gjøre rapporten lesbar.



/ SAMMENDRAG

1. Petroleumsvirksomheten er blitt en stor næring i Norge.
Den har ført til omfattende endringer i den norske økonomien og
det norske samfunnet. Inntektene fra salg av olje og gass har
muliggjort en større offentlig sektor og høyere investeringer og
forbruk enn hva som ellers ville ha vært mulig. Petroleumsres-
sursene er imidlertid en naturformue som ikke lar seg fornye.
Petroleumsvirksomheten og inntektene fra den varer derfor ikke
evig. Allerede nå bør en tenke på næringsgrunnlaget for Norge
når petroleumsepoken er over. Petroleumsinntektene kan brukes
til realinvesteringer eller til å bygge opp utenlandske tilgodeha-
vender som kan gi avkastning etter at de direkte petroleumsinn-
tektene er borte. Leverandørvirksomheten kan utnytte den kom-
petansen som er utviklet, til å ekspandere på nye markeder.

2. I den offentlige debatten om petroleumsvirksomheten har
det vært lite rom for drøfting av hvilket utvinningstempo som vil
gi størst avkastning av petroleumsressursene. Diskusjonen har
stort sett dreid seg om hvordan den ekstra rikdommen skal
brukes. Samtidig synes det i prinsippet å være bred tilslutning til
at den rikdommen som petroleumsressursene innebærer, skal
utnyttes slik at den blir til fordel både for nålevende og kom-
mende generasjoner. Det later imidlertid til å være liten tro på at
rikdommen vil bli brukt etter samme sunne skjønn hvis den står
på konto i utenlandske banker som når den ligger som olje og
gass i havbunnen.

Utvinningstempoet er i hovedsak drøftet med utgangspunkt i
følgende to spørsmål:
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• Hvor høyt kan utvinningstempoet være uten at petrole-
umsvirksomheten og bruken av petroleumsinntektene gir
for store virkninger på den øvrige norske økonomien?

• Hvor mye er det rett og rimelig at nålevende generasjoner
bruker av rikdommen, og hvor mye bør overlates til kom-
mende generasjoner?

Seiv Tempoutvalget (1983), som foreslo opprettelsen av et pe-
troleumsfond, mente at fondet i høyden kunne virke som en buf-
fer for svingende oljeinntekter. Et fond for å oppbevare noe av
petroleumsformuen til senere generasjoner, hadde utvalget liten
tro på: «Utvalget vil legge til grunn som en hovedforutsetning at
over tid vil en ta sikte på i hovedsaken å anvende den inntekt
som opptjenes til innenlands etterspørsel etter varer og tjenes-
ter». Med over tid mente utvalget åpenbart en ganske kort år-
rekke.

3. Denne rapporten bidrar i første rekke med en økonomisk
analyse av hvilket utvinningstempo Norge burde ta sikte på der-
som det viser seg mulig å fastsette utvinningstempoet uavhengig
av beslutninger om takten i bruken av inntektene. Et sentralt
spørsmål er om lønnsomheten blir høyere, usikkerheten mindre
og hensynet til fremtidige generasjoner best ivaretatt når petro-
leumsressurser blir liggende i havbunnen, eller om en omplasse-
ring til andre formuesobjekter som realkapital eller fordringer i
utlandet ville være bedre.

4. Det viser seg at det kan være mye å vinne ved å holde et
høyt utvinningstempo og å omplassere noe av petroleumsformu-
en. En bør derfor arbeide videre med å utvikle politiske beslut-
ningsprosesser som kan gjøre det mulig å fastsette utvinnings-
tempoet uten at det får følger for den løpende bruken av inntek-
tene. Dersom mistilliten til det politiske systemet er så stor at en
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Sammendrag

ikke våger å satse på en omplassering, gir rapporten grunnlag for
å anslå hvor mye en slik svikt i det norske politiske systemet kan
koste landet.

Når den norske olje- og gassproduksjonen om noen år når top-
pen, vil fallende priser ikke lenger bli oppveid av økende pro-
duksjonsmengder i etterfølgende år. Dermed unngår en ikke fall
i petroleumsinntektene. Da blir det påtrengende nødvendig å
finne frem til prosedyrer som gjør at en kan unngå at forbruk og
investeringer må svinge i takt med oljeprisene fra år til år. Det
betyr i praksis at en ikke i noe fall kommer utenom å bygge opp
store reserver.

5. Innledningsvis gjøres det i kapittel 3 klart at mulighetene
for å påvirke utvinningstempoet i hovedsak er knyttet til tilde-
lingen av utvinningstillatelser. Det betyr i myndighetenes språk-
bruk åpning for leteboring. A utsette utvinningen når funn er
gjort, eller å begrense den løpende produksjonen, er så ineffek-
tivt og dyrt at det bare kan komme på tale i særlige tilfeller, og
når en er svært opptatt av å oppnå høyere priser.

Ressursgrunnlaget og markedsforholdene gir stort rom for å vel-
ge utvinningstempo. Anslagene på omfanget av petroleumsres-
sursene på den norske sokkelen er naturlig nok usikre. En bør
imidlertid kunne legge til grunn at det er mulig å holde om lag
det nivået på oljeproduksjonen som nås i 1996 i femten - ty ve
år, og at gassleveringene fortsatt kan økes betydelig og likevel
vare langt inn i neste århundre. Se figur 3.3 og 3.4 side 48 og 49.

6. Kapittel 4 innledes med å peke på at myndighetenes pro-
gnoser for produksjonen har vært forsiktige og at de stadig er
blitt oppjustert. Seiv om produksjonen fra de tre store feltene på
norsk sokkel nærmer seg toppen og snart vil falle, er det grunn
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til å regne med at prognosene for produksjonen av olje og gass
fortsatt vil bli oppjustert. Med de forutsetningene som myndig-
hetene legger til grunn for pris- og kostnadsutviklingen, er det en
klar konklusjon at en fremskynding av produksjonen i form av et
høyt utvinningstempo fører til at verdien av petroleumsressurse-
ne blir høyere. Et regneeksempel basert på myndighetenes forut-
setninger om priser og kostnader viser at anslaget for petrole-
umsformuen og den beregnede permanente petroleumsinntekten
kan økes med så mye som en femdel bare ved å fremskynde ut-
vinningen. Den permanente inntekten er et tak for den delen av
de årlige petroleumsinntektene som kan brukes uten at petrole-
umsformuen reduseres.

De dramatiske kostnadsreduksjonene som er i gang på norsk
sokkel, sammen med den stadige økte utvinningsgraden (den
delen av forekomstene i et felt som en klarer å utvinne), kan
imidlertid gi en raskere vekst i petroleumsrenten enn myndighe-
tene har forutsatt. Det skal bare en svak vekst i olje- og gasspri-
sene til for å gi en kraftig vekst i petroleumsrenten hvis kostna-
dene samtidig faller. Se figur 4.6, side 76. Dermed kan en lett få
som resultat at verdien av petroleumsformuen blir større om
utvinningen utsettes, altså med et lavt utvinningstempo. Myn-
dighetene offentliggjør imidlertid ikke sine forutsetninger. Der-
med har det ikke vært mulig å vurdere i hvilken grad for eksem-
pel den gunstige kostnadsutviklingen er innarbeidet.

Videre i kapittel 4 konstateres det at prisutviklingen for olje er
usikker, og at ingen hittil har truffet blink i sine prognoser. U-
sikkerheten omkring prisdannelsen, og den manglende forståel-
sen av den, er argumenter mot å satse på at Norge skal kunne
påvirke oljeprisen på kort og mellomlang sikt ved å regulere
utvinningstempoet.
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Sammendrag

På lang sikt er hovedantakelsen at en ikke bør basere seg på at
produsentprisen blir mye høyere enn i dag. Argumenter for det
er dels utviklingen av alternativ energi, men først og fremst den
økende beskatningen av oljeprodukter i forbrukerlandene. Før
1973 tilfalt grunnrenten i oljeproduksjonen forbrukerlandene, og
økende beskatning gjør at den nå kan være på vei tilbake til dem.
Se figur 4.4 side 64. I tillegg kommer klimaproblemet, som om
noen år kan bli tatt så alvorlig av myndighetene i industrilandene
at de gjennomfører strenge tiltak for å redusere bruken av fossile
brensler. Det kan vanskelig skje uten et kraftig fall i produsent-
prisene.

7. I kapittel 5 fremheves det at det er grunn til å ta usikkerhe-
ten i petroleumsvirksomheten på alvor. Konsekvensen for valget
av utvinningstempo er imidlertid uklar. Faren for et kraftig pris-
fall kan føre til at en søker å utvinne mest mulig før prisene fal-
ler. Alternativt kan en redusere utvinningen av frykt for at et
prisfall vil gjøre dagens investeringer ulønnsomme.

I den økonomiske politikken er det uhyre viktig å beholde hand-
lefriheten uavhengig av svingningene i petroleumsinntektene.
Hittil har rask produksjonsvekst dempet virkningene av prisfall.
Når det nå snart er slutt på veksten i petroleumsutvinningen, blir
Norge mer lik andre råvareeksportører. Deres erfaring er at de
lett mister handlefriheten når eksportinntektene svikter, og at de
derfor tvinges til raskt å redusere forbruk og investeringer.

Petroleumsinntektene har vært til god hjelp i håndteringen av
usikkerheten i Fastlands-Norges økonomi, og det er en rolle som
bør kunne styrkes. Når fortsatt inntektsvekst ikke lenger virker
som en garanti, vil en oppbygging av tilgodehavender i utlandet
basert på et høyere utvinningstempo gi økt sikkerhet.
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8. I kapittel 6 understrekes det at forutsetningen for å drøfte
utvinningstempoet separat er at en stoler på at et økt utvinnings-
tempo ikke medfører en like sterk økning i bruken av petrole-
umsinntektene. I motsetning til det som ofte hevdes, tyder ut-
viklingen i formuesutviklingen, både for staten og for Norge
som helhet, på at petroleumsinntektene hittil er disponert nøk-
ternt og at store beløp er sått til side. Dette har skjedd uten av-
setninger til Statens petroleumsfond. Med utgangspunkt i denne
konstateringen er det grunn til å se optimistisk på mulighetene
for å skille mellom opptjening og bruk. Petroleumsfondet behø-
ver ikke å spille noen sentral rolle. Det viktige er at det er en
helhet i den spare- og plasseringspolitikken som føres, og at en
oppnår en gunstig sammensetning av nasjonalformuen.

Sikring mot bortfall både av statsinntekter og valutainntekter er
viktig ved omplassering av petroleumsformuen. Petroleumsinn-
tektene har gjort det lettere å finansiere offentlige utgifter i
Norge. Fall i disse inntektene hvis olje- og gassprisene faller,
eller produksjonen går ned, kommer til å skape problemer enten
i form av økt skattlegging eller ved at de offentlige utgiftene må
reduseres. Samtidig utgjør petroleumsinntektene en stor del av
Norges valutainntekter. De kan ikke erstattes på kort varsel ved
å legge om produksjonsstrukturen.

Avkastningen av de midlene som omplasseres, må derfor tilfalle
staten på samme måte som petroleumsinntektene gjør det. Sam-
tidig må midlene i hovedsak plasseres i utlandet, slik at avkast-
ningen kommer i valuta og formuen lett kan realiseres i valuta.
Hensynet til høy avkastning tilsier også plassering i utlandet,
idet en må regne med at avkastningen på ytterligere satsing i
Norge er lav,
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Sammendrag

9. I kapittel 7 konkluderes det med at de forskyvningene i
utvinningstempoet som er drøftet i denne rapporten, har få eller
ingen konsekvenser for miljøet. Ved et høyt tempo er det imid-
lertid nødvendig med en smidig tilpasning av letevirksomheten
for å redusere mulige konflikter med fiskeriene.

De årlige globale utslippene av CO2 kan trolig reduseres ved en
høy produksjon av norsk gass. På den annen side, innenfor det
tidsrommet som er aktuelt for norsk petroleumsproduksjon, er
det det totale uttaket av petroleumsressurser, og dermed de ak-
kumulerte utslippene, som er viktigst for klimaet. Fordelingen
av utslippene av CO2 på enkeltår spiller mindre rolle. Ved et
høyt utvinningstempo blir ressursene uttømt raskt. Når det har
skjedd, er det for sent å angre. Hvis en isteden utsetter utvinnin-
gen, og det senere skulle vise seg at klimaproblemet er overdre-
vet, har en stadig muligheten til å øke utvinningen igjen. En
konsekvent føre-var-strategi tilsier derfor et lavt utvinnings-
tempo.

10. I kapittel 8 konstateres det at leverandørvirksomheten er
blitt Norges viktigste industrinæring, i stor utstrekning som følge
av en betydelig innsats fra myndighetenes og selskapenes side.
De målene som var sått for norsk deltakelse i petroleumsvirk-
somheten er nådd, og det er ikke lenger grunnlag for en særlig
stimuleringspolitikk. EØS-regelverket gir heller ikke store mu-
ligheter for støttetiltak.

Det er kostbart, og i praksis ikke mulig, å tilpasse utvinnings-
tempoet til leverandørvirksomhetens kapasitet. Imidlertid fører
den dramatiske kostnadsreduksjonen på norsk sokkel, og utvik-
lingen av nye utvinningskonsepter, til sterkt reduserte leveringer.
Et høyt utvinningstempo kan redusere det sjokket som dette ut-
setter industrien for. En senking av utvinningstempoet for å for-
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lenge petroleumsepoken av hensyn til leverandørvirksomheten
har lite for seg, siden faren da kan være stor for at bransjen ikke
makter å omstille seg, og at kompetanse går tapt.

Leverandørvirksomheten er foreløpig hovedsakelig rettet mot
norsk sokkel. Leveringene er små til andre lands sokler, og
kompetansen og erfaringene fra petroleumsvirksomheten er i
liten grad brukt til å vinne innpass på andre markeder. Det kan
ha sammenheng med at den raske veksten i norsk petroleums-
virksomhet har gitt muligheter nok. Internasjonalisering og di-
versifisering er imidlertid nødvendig om virksomheten skal kun-
ne opprettholdes når kostnadsreduksjonene fortsetter og utbyg-
gingstempoet etter hvert blir lavere. Forberedelse til tiden etter
petroleumsepoken i Norge bør også teile med, seiv om det dreier
seg om et perspektiv som er langt i næringspolitisk sammen-
heng.
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2 INNLEDNING

2.1 BAKGRUNN

11. To viktige begivenheter i ny ere tid har gjort Norge til en
ressursmessig stormakt: Først avtalene med Storbritannia og
Danmark i 1965 om deling av kontinentalsokkelen etter midtlin-
jeprinsippet, og deretter etableringen av 200 mils økonomiske
soner i 1977. Ressursrikdommen er noe nytt i nordmenns selv-
bilde. Den gir landet både store interesser å forsvare og et bety-
delig ansvar for å fremme internasjonale løsninger for miljø- og
ressursforvaltning. Norge bør være forpliktet til å sørge for at
både fiskeressursene og olje- og gassressursene blir forvaltet
forsvarlig. Samtidig er det på disse områdene betydelige norske
næringsinteresser som er sterkt avhengig av utformingen av de
tiltakene som blir gjennomført i den forbindelse.

12. Fiskebestandene kan opprettholdes, og kanskje økes, der-
som vi forvalter dem forstandig. Petroleumsressursene, derimot,
er ikke fornybare. Seiv om vi lenge kan regne med å påvise nye
reserver, vet vi at vi før eller siden ikke finner mer, og at det som
tas ut, aldri kommer tilbake. Norge har gjennom de siste tiårene
opplevd at flere gruver er nedlagt, enten fordi gruvene er tomme
eller fordi utvinningskostnader og salgspriser har utviklet seg
slik at fortsatt utvinning er blitt ulønnsom. Det samme perspek-
tivet gjelder for petroleumsressursene på den norske sokkelen.
Utvinningsperioden vil bare utgjøre en episode i norsk historie.
Denne rapporten drøfter hvor raskt petroleumsressursene bør
tømmes, det vil si hvor lenge episoden med Norge som en viktig
produsent av olje og gass bør vare.
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13. Spørsmålet kan stilles om nålevende generasjoner har mo-
ralsk rett til å bruke av jordens ressurser på en slik måte at det
blir mindre igjen til senere generasjoner. Svaret er at vi til gjen-
gjeld for uttaket av naturressurser bygger opp realkapital i form
av produksjonsutstyr (fabrikker), forbrukskapital (boliger) og
infrastruktur (veier og telekommunikasjoner). I tillegg bidrar
omfattende forskning og utvikling til at kompetansenivået øker.
I et nasjonalt perspektiv betyr det også mye at vi bygger opp
finansielle tilgodehavender i andre land.

Høyst sannsynlig vil derfor kommende generasjoner i overskue-
lig fremtid ha deHnaterielt bedre enn de foregående. Problemene
i forhold til miljø og bærekraftig utvikling er mer knyttet til for-
valtningen av fornybare ressurser enn til uttaket av ikke forny-
bare naturressursen Det finnes nærmest ubegrensede mengder av
de fleste ressurser som metaller og mineraler. Et eksempel på
overdreven bekymring for ressurstilgangen er gitt i boks 2.1.

14. Det vanskelige spørsmålet som står igjen, er om det finnes
enkelte typer naturkapital som ikke lar seg erstatte. Økende inn-
sats for å beskytte naturmiljøet og redusere virkningene av men-
neskelig virksomhet på klimaet, er tegn på at dette spørsmålet
tas alvorlig. Denne rapporten har som utgangspunkt at norsk
petroleums- og energipolitikk skal utformes innenfor rammen av
en bærekraftig global utvikling.

Lagrene av fossile energibærere er meget store, og de vil vare
lenge sett i forhold til varigheten av økonomiske og politiske
strukturer. Kull og oljeskifer kan gi grunnlag for produksjon av
olje og gass i meget lang tid, særlig når en tar hensyn til at for-
nybare energikilder allerede nå begynner å bli konkurransedykti-
ge og etter hvert vil dekke en økende del av energiforbruket.
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Innledning

Boks 2.1 Et eksempel på overdreven bekymring for fremtidig
ressurstilgang: Grongloven.

I 1918 vedtok Stortinget en lov der det neter «Anmeldelse, muting
eller ervervelse på annen måte av mutbare anvisninger eller gruver
er ikke tillatt for andre enn staten innenfor et område av Trondhjems
amt, ... ». Foranledningen til denne loven var at staten hadde kjøpt
aksjene i A/S Grong Gruber, som tidligere hadde vært på franske
hender. I den stortingsproposisjonen som lå til grunn for kjøpet [nr.
111/1918) uttalte departementet at «da det sannsynligvis vil vise
seg at svovelkis fremtidig vil komme til å spille en viktig rolle ved
Norges handel med utlandet, er det innlysende at det vil være av stor
betydning at landets største svovelkisforekomster kommer på norske
hender».
I 1962 konstaterer Bergverkslovkomiteen at «På tross av at det
gjennom de snart 50 år er nedlagt et ikke ubetydelig arbeid for å få til
drift, er drift ennå ikke kommet i gang i den del av feltet som staten
har hand over». Komiteen går inn for at denne Grongloven oppheves.
Den skriver «... man antok at svovelkis ville komme til å spille en me-
get viktig rolle i vårt lands handelspolitiske stilling. I den tid som er
gått siden staten overtok aksjene, har det vist seg at denne antakelse
ikke har holdt stikk. Årsaken har særlig vært oppdagelsen av rike
svovelleier og utvinning av svovel fra naturgassforekomster....».

Vår generasjon tømmer derfor ikke de globale lagrene av fossile
energibærere på en måte som lar fremtidige generasjoner i stik-
ken. Konsentrasjonen av lett tilgjengelige petroleumsressurser i
et lite geografisk område i Midtøsten kan imidlertid skape poli-
tiske problemer. Hovedproblemet i den globale energiforsynin-
gen i fremtiden blir likevel antakelig ikke knyttet til sviktende
ressurstilgang, men til miljøproblemene. De lokale forurens-
ningsproblemene som følge av bruk av fossile brensler er allere-
de alarmerende mange steder, og mye tyder på at klimavirknin-
gene må tas langt mer alvorlig enn tilfellet er i dag.
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15. Utvinningen av olje og gass gir en merinntekt utover de
beløpene som trengs for å betale for arbeids- og kapitalinnsatsen
som er nødvendig for utvinningen. Denne merinntekten kalles
gjerne petroleumsrenten, se avsnitt 4.1 Petroleumsformuen og
den permanente petroleumsinntekten, side 51. En stor del av
denne merinntekten, eller petroleumsrenten, tilfaller staten.
Denne formen for finansiering av staten fører til mindre skatte-
tilpasning i den øvrige delen av samfunnet. Norge skiller seg
derfor fra andre land på samme inntektsnivå ved at problemene
med å finansiere offentlig virksomhet er mye mindre. Denne
handlefriheten er blitt brukt til å øke offentlige utgifter uten en
tilsvarende økning av tradisjonelle skatter, og uten den økningen
av offentlig gjeld som nå skaper problemer i mange land. Alter-
nativt kunne den offentlige utgiftsandelen vært holdt fast mens
andre skatter ble senket. Figur 2.1 viser betydningen av statens
oljeinntekter for finansieringen av offentlige utgifter.

Det blir stadig mer klart at det er høye kostnader forbundet med
å finansiere en stor offentlig sektor. Kanskje koster den siste
skattekronen i gjennomsnitt en krone og femti øre. Det har
sammenheng med at skattetilpasningen er omfattende. Blant
annet blir arbeidstilbudet redusert og bedriftenes lønnsomhets-
kalkyler forvridd. Se for eksempel Brendemoen og Vennemo
(1993). I tillegg til kostnadene blir mulighetene for skattlegging
redusert på grunn av at kapitalen og store skattytere i økende
grad kan flytte til andre land med lavere skatter.

For Norge er fordelen av de store petroleumsinntektene til staten
altså ikke bare knyttet til det bidraget de gir til nasjonalinntek-
ten. Det er en tilleggsfordel at Norge har sluppet lettere fra pro-
blemene med å finansiere høye offentlige utgifter. Kanskje kan
det vise seg på lang sikt at denne fordelen ville vært enda større
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Figur 2.1 Statens oljeinntekter og underskuddet utenom olje
for offentlig forvaltning.

1990

2010

2030 Underskudd
utenom olje
og offentlig
forvaltning

Netto inntekter
fra olje til

statsbudsjettet

Kilde: Langtidsprogrammet 1994-1997

om petroleumsinntektene hadde vært brukt til å redusere andre
skatter istedenfor til å øke utgiftene.

16. En mulig ulempe ved de høye offentlige utgiftene kan væ-
re at Norge er blitt svært sårbart overfor endringer i petroleums-
inntektene. Når inntektene etter hvert faller bort, eller ved et fall
i prisene på olje og gass, vil landet ikke bare stå overfor et gene-
relt bortfall av inntekter. Det blir et tilleggsproblem at inntekts-
bortfallet særlig rammer staten. Det betyr at det kan bli vanske-
lig å opprettholde den høye andelen offentlige utgifter.
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Dessuten kan myndighetene i fremtiden bli tvunget til å redusere
utgiftene når oljeinntektene svikter (pro-syklisk) mens myndig-
hetene i Norge tradisjonelt har økt utgiftene for å dempe virk-
ningene av tilbakeslag i utenriksøkonomien (mot-syklisk). Det
vil forsterke virkningene av et prisfall for norsk produksjon og
sysselsetting. Dette er en skjebne som mange råvareavhengige
land lider. Men også våre naboland Finland og Sverige har erfart
ulempene ved brått å måtte redusere offentlige utgifter på et
konjunkturmessig ubeleilig tidspunkt.

Andre industriland tvinges nå etter hvert til å begrense de of-
fentlige utgiftene i lys av kostnadene ved å kreve inn skatter. I
Norge utsetter vi denne vanskelige tilpassingsprosessen ved at vi
finansierer et høyt offentlig utgiftsnivå ved hjelp av petroleums-
inntektene. Det kan bety at nedjusteringen av offentlige utgifter
til et lavere generelt skattenivå hos oss kan måtte foregå samti-
dig med at offentlige budsjetter skal tilpasses fallende petrole-
umsinntekter.

17. Det var en klar forutsetning helt fra starten på oljeepoken
at inntektene fra funnene i Nordsjøen skulle komme hele det
norske samfunnet til gode. Se Petroleumsmeldingen (1974). I
hovedsak har det betydd et skatte- og avgiftsregime i petrole-
umssektoren som har sørget for at en stor del av petroleumsren-
ten har tilfalt staten. En del av disse inntektene har vært brukt til
næringssubsidier som har gjort det mulig å bevare ulønnsom
næringsvirksomhet. Om det har vært til fordel for hele det nors-
ke samfunnet, kan diskuteres. Det har også vært lagt vekt på å
trekke norske bedrifter aktivt med i petroleumsvirksomheten,
både på leverandørsiden og på utvinningssiden. Gjennom Stat-
oils, Hydros og Sagas engasjement i utvinningen, har en del av
petroleumsrenten slått ut i ekspansjon i norsk næringsliv.

20



Innledning

Det ville antakelig vært mulig å gå lenger i engasjementet av
norske bedrifter. En historisk parallell kan trekkes til Sverige.
Industriutviklingen der skjedde i stor grad med basis i den høye
lønnsomheten som grunnrenten fra malmutvinning og skogsdrift
gav opphav til.

18. Utvinningen av olje og gass er et viktig marked for norske
leverandører av utstyr og tjenester. Dette markedet oppstod på et
beleilig tidspunkt i midten av 1970-årene da skipsfarten og andre
deler av norske konkurranseutsatte næringer hadde store pro-
blemer. Gjennom en aktiv politikk fra myndighetenes side har
norske leverandører oppnådd store markedsandeler på norsk
sokkel, og det er utviklet høy kompetanse i norsk næringsliv.
Forhåpentlig vil denne kompetansen danne grunnlag for norsk
ekspansjon på nye markeder.

Det kan muligens ses som en ulempe at fremveksten av en om-
fattende leverandørvirksomhet har økt Norges oljeavhengighet.
Det synspunktet forsterkes av at lønnsomheten i leverandørnæ-
ringene ikke er spesielt høy, og av at våre naboland har lignende
næringer, men uavhengig av oljevirksomheten. En alternativ
næringspolitisk strategi for Norge kunne vært å fremme utvik-
lingen av næringsvirksomhet som er uavhengig av, eller i mot-
fase til, oljevirksomheten. Argumentet om oljeavhengighet mo-
difiseres imidlertid av at en økende del av leveringene nå går til
drift og vedlikehold, og disse leveringene er mindre sårbare
overfor skiftninger i oljemarkedet enn leveringene til investerin-
ger. Dessuten er det utviklet mye spesialkompetanse i leveran-
dørvirksomheten, og det må være lov til å tro på mulighetene for
ekspansjon på andre markeder.

19. Seiv om petroleumsinntektene betyr mye for Norge, skjer
storparten av inntektsskapningen i det øvrige samfunnet, i Fast-
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lands-Norge. I et langsiktig perspektiv, én til to generasjoner
frem, er det lite trolig at petroleumsvirksomheten og petroleums-
inntektene skal bli viktigere enn i dag, snarere tvert imot. Norges
fremtid må derfor skapes i Fastlands-Norge. Petroleumsvirk-
somheten og måten petroleumsinntektene brukes på, betyr mye
for utviklingen i Fastlands-Norge. Utvinningstempoet kan derfor
ikke fastsettes isolert fra en bred samfunnsmessig vurdering.
Først og fremst må en ta hensyn til i hvilken grad utvinnings-
tempoet påvirker tempoet i bruken av petroleumsformuen. Den-
ne rapporten drøfter de mulighetene som foreligger hvis det er
mulig å skille i tid mellom opptjeningen og bruken av petrole-
umsinntektene.

20. Det er mye uklarhet og uenighet i Norge om sentrale res-
sursspørsmål, særlig i tilknytning til petroleumsvirksomheten.
Det fremgår av sitatene i boks 2.2.

Spørsmålene som drøftes spenner over et vidt område, fra hva
som gir størst økonomisk utbytte av petroleumsressursene til hva
som er rett og rimelig overfor fremtidige generasjoner når en
tømmer en ikke fornybar ressurs. Andre tema er klimavirkninger
og hvordan petroleumsvirksomheten og inntektene fra den kan
virke positivt eller negativt inn på det øvrige norske samfunnet
(Fastlands-Norge).
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Boks 2.2 Uttalelser om norsk petroleumspolitikk.

Debatten om å bruke et oljefond til pensjoner for dagens 40- og 50-
åringer er vanvittig, så lenge dagens unge møter økonomisk usikkerhet ...
(Karin og Knut Yrvin, Arbeiderbladet 11.9.95)

... dette er ikke minst et spørsmål om i hvilken grad det kan forsvares at
Norge ustanselig øker uttappingen av en ressurs som det så ofte er erklært
bør spares for kommende generasjonen (Reidar Larsen, Arbeiderbladet
3.11.95)

Til tross for klare advarsler mot en ensidig satsing på offshoresektoren,
blir vi stadig mer oljeavhengig. Vi er nødt til å trappe ned oljevirksomheten
for å frigjøre ressurser til å bygge opp industri i fastlands-Norge. (Per
Kleppe, Ny Tid 17.11.95)

Dagens tempo er ikke bærekraftig, verken økonomisk eller miljømessig.
(Kåre Willoch, Ny Tid 17.11.95)

Lavere norsk tempo er et viktig tiltak overfor OPEC for å vise at de ikke
er alene om å tenke på prisnivået. (Gudmund Restad, Aftenposten 3.10.95)

Men tre oljeanalytikere og en forsker Aftenposten har vært i kontakt med,
har ingen tro på at verdens tredje største oljeeksportør kan påvirke
oljeprisen ved å skru igjen kranene. (Aftenposten 3.10.95)

En deregulering av gassmarkedene i Europa vil få katastrofale følger for
milliardinntekten fra norsk gassproduksjon, (Dagens Næringsliv, 4.12.95)

Jeg tror ... senere oppstart av produksjonen vil gi større inntekter enn
tidligere produksjonsstart. (Hermod Skånland, Arbeiderbladet 7.10.95)

... For det andre vil en langsommere utvinningstakt innebære økt
oljeavhengighet ifremtiden, ... (Norges Bank, Budsjettbrev til Finansdepar-
tementet 1995)

Selvsagt kan oljen bli utkonkurrert av alternative energikilder om noen
år. Jeg tror ikke det vil skje med det første. Men skulle det skje, er likevel
Norge så rikt at vi har råd til ikke å pumpe Nordsjøen tom for olje. (Tore
Thonstad, Arbeiderbladet 6.10.95)

Det mest handfaste bidraget Norge kan yte i den globale klimapolitikken,
er å være en trygg og langsiktig eksportør av den mest miljøvennlige
energien, i første rekke naturgass, ... (Odd Erik Hansgaard, Arbeiderbladet
4.12.95)
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2.2 TlDLIGERE DRØFTINGER A V UTVINNINGSTEMPOET PÅ

NORSK SOKKEL

21. Den første omfattende drøftingen av utvinningstempoet
kom i to stortingsmeldinger som ble utarbeidet parallelt og lagt
frem i 1974: Petroleumsmeldingen(1974), som ble utarbeidet i
Finansdepartementet, og Virksomhetsmeldingen (1974), som ble
utarbeidet i Industridepartementet.

I ettertid ble et antatt tak på 90 millioner tonn oljeekvivalenter
(toe) stående som en retningslinje for utvinningstempoet. Bak-
grunnen for dette tallet kan belyses med følgende sitater fra Pe-
troleumsmeldingen:

Ut fra ønsket om en langsiktig ressursutnyttelse og etter en
samlet vurdering er Regjeringen kommet til at Norge bør
holde et moderat tempo i utvinningen av petroleumsres-
sursene.
• # •
Regjeringen mener at en bør sikte mot et produksjonsnivå
som ikke er vesentlig høyere enn det en venter å nå i be-
gynnelsen av 1980-årene.

Videre heter det i vedlegget, del I:

Det er lagt til grunn en årsproduksjon fra norsk kontinen-
talsokkel på ca. 35 mill. tonn olje og 35 mill. tonn olje-
ekvivalenter gass i 1977. Dette antas å øke til 50 mill. tonn
olje og 40 mill. tonn oljeekvivalenter gass i 1981-1982.

Disse produksjonsanslagene viste seg imidlertid for optimistis-
ke, utbyggingen av feltene tok lenger tid enn regnet med. Pro-
duksjonen nådde ikke 90 millioner toe før i 1989.
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Motiveringen for å velge et moderat tempo ble formulert slik:

Omstillingane vil kunne bli betydeligforsterket.... En må
derfor veie den vekst i velferd som kan oppnås i form av
bedrede arbeidsmuligheter, skattelette, bedrede offentlige
ytelser osv. mot de uheldige virkninger som omstillinger i
sysselsetting og økt flytting fører med seg. Dette er det
viktigste spørsmål som det må tas stilling til iforbindelse
med petroleumsvirksomheten.

Verken virkningen på petroleumsformuens størrelse eller mulig-
heten for oppbygging av tilgodehavender i utlandet ble tatt opp.

22. I Virksomhetsmeldingen heter det:

Det er departementets oppfatning at åpning av ytterligere
områder syd for 62°N utover de somfølger av den utlys-
ningsrunde som nå pågår; bortsett fra i spesielle tilfeller,
ikke bør finne sted i de nærmeste år, idet man bør ta sikte
på å forskyve tyngdepunktet i undersøkelsesaktiviteten
nordover.

Meldingen siterer også fra et brev fra Oljerådet der det tilrås at
man går forsiktig og skrittvis frem. Blant annet vises det til at
Statoil og andre norske selskaper vil få økende kompetanse slik
at de etter hvert kan gjøre seg sterkt gjeldende.

23. I mars 1982 oppnevnte regjeringen et utvalg med Hermod
Skånland som leder for å vurdere «Det framtidige omfanget av
petroleumsvirksomheten på norsk sokkel». Utvalget avgav sin
innstilling, Tempoutvalget (1983), i april 1983. På grunnlag av
denne innstillingen utarbeidet regjeringen en stortingsmelding,
Tempomeldingen (1984), som ble lagt frem i oktober 1984.
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Tempoutvalget foreslo to kriterier for å bestemme omfanget av
virksomheten:

• Totaletterspørselen (dvs. summen av lete- og driftsutgifte-
ne samt investeringene) fra sokkelen skal falle innenfor et
maksimums- og minimumsnivå.

• Oljeinntektene skal utgjøre en bestemt andel av totaløko-
nomien.

Regjeringen skriver i tempomeldingen at en utvinningsstrategi
ikke kan fastsettes på grunnlag av en isolert vurdering av enkelt-
faktorer, men må vurderes på grunnlag av de virkningene petro-
leumsvirksomheten og petroleumsinntektene vil ha for samfun-
net som helhet. Den peker på en rekke forhold:

• Virkninger på landets inntekt på kort og lang sikt,
• mulighetene for å skille i tid mellom opptjening og bruk av

oljeinntekter,
• virkning på nærings- og bosettingsstruktur,
• følgene for norsk offshorerettet industri,
• miljømessige forhold,
• utenrikspolitiske hensyn,
• sikkerhets- og beredskapsforhold,
• regionale og sosiale forhold.

Spesielt skriver regjeringen:

Dersom det ikke lykkes å få til et tilstrekkelig skille i tid
mellom opptjening og bruk av petroleumsinntektene, kan
det på et senere tidspunkt bli nødvendig med en utsettelse
av feltutbygginger og reduksjon av investeringstakten for å
dempe veksten i petroleumsinntektene.
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og videre:

Etter som Regjeringen ikke har herredømme over viktige
faktorer som bestemmer oljeinntektene i de enkelte år er
nøkkelen tiljevnere og mer langsiktig bruk av oljeinntek-
tene å oppnå en frikopling mellom inntjening og bruk.

Om valget av utvinningstempoet skriver regjeringen at det er
meget vanskelig å foreta endringer i allerede vedtatte utbyg-
gingsplaner og igangsatt produksjon på grunn av de høye kapi-
talkostnadene. Derfor vil vedtatte planer dominere produksjons-
utviklingen det neste tiåret. Som en illustrasjon trekker Olje- og
energidepartementet opp to produksjonsbaner.

Bane A beskriver et fremtidsbilde der ingen hindringer blir lagt i
veien for utviklingen av nye felt. Den leder til en topp i oljepro-
duksjonen i 1998 på 100 millioner tonn og i gassproduksjonen i
2005 på 50 millioner toe. Bane B illustrerer en lavere produk-
sjonsutvikling som oppnås ved å utsette innfasing av gassfelt og
lavere produksjonsintensitet. Den gir en topp i oljeproduksjonen
i 1990 på 70 millioner tonn og i gassproduksjonen i 2010 på
snaut 40 millioner toe.

Regjeringen skriver at en utvikling mellom disse to banene ikke
synes å gi store uheldige virkninger for resten av norsk nærings-
liv. Den faktiske utviklingen ble imidlertid betydelig raskere enn
den høyeste produksjonsbanen, først og fremst for oljen.

24. Regjeringens siste drøfting av petroleumsvirksomheten på
norsk sokkel ble lagt frem i Oljemeldingen (1994) i mars 1994.
Det er særlig følgende fire spørsmål som drøftes der:

• Åpning av nye områder for leteaktivitet i Norskehavet og
Skagerrak.
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• Den videre utforskingsaktivitet i Barentshavet.
• Fremtidige konsesjonstildelinger.
• Det konsesjonspolitiske og det juridiske rammeverket.

I et kort avsnitt om tempoet i petroleumsvirksomheten peker
Nærings- og energidepartementet på at myndighetene påvirker
leteomfanget gjennom utforming av konsesjonsrundene, men at
det også foregår leting på blokker som er tildelt i tidligere run-
der. Videre er sammenhengen mellom letevirksomheten og den
fremtidige investerings- og produksjonsaktiviteten meget usik-
ker. Det gjelder både hvor store funn som vil bli gjort og hvor
lang tid det tar fra letingen starter til eventuelle funn kommer til
utbygging. Konklusjonen er at det ikke er mulig å styre letevirk-
somheten ut fra hensyn til leverandørindustrien. Å utsette en
lønnsom utbygging representerer et stort økonomisk tap for eier-
ne av feltet, nemnder staten. Dessuten skaper man usikkerhet for
rettighetshaverne ved en eventuell «kø-ordning».

23 NOEN HOVEDTALL FOR PETROLEUMSVIRKSOMHETEN

25. I Nasjonalbudsjettet 1996 anslås samlet produksjon på
norsk sokkel å øke til et toppnivå på 217 mtoe i 2000, for deret-
ter å avta. Produksjonen av råolje fra felt som allerede er beslut-
tet utbygget, anslås å synke fra og med 1997. Se figur 3.3 og
figur 3.4, side 48 og 49.

Produksjonsprognosene er meget usikre. Det har tidligere vist
seg at de offisielle anslagene for olje- og gassutvinningen ikke
har slått til seiv for få år frem. De første årene måtte anslagene
stadig nedjusteres. For eksempel ble det antatte produksjonstaket
på 90 mtoe som var sått i Petroleumsmeldingen (1974) først
passert lenge etter at det ikke lenger var aktuelt. Det skyldtes at
feltutbyggingene tok lenger tid enn først antatt. I senere år er det
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motsatt, nå blir anslagene for utvinningstempoet stadig overskre
det. Se for eksempel figur 2.2. Det skyldes først og fremst at
utvinningsgraden {recovery rate) i felt under produksjon blir
høyere enn forutsatt.

De store overskridelsene i forhold til prognosene i senere år kan
tilsi at en også i årene fremover må regne med overskridelser i
forhold til myndighetenes prognoser. Et moment som taler for en
viss forsiktighet, er at et viktig trekk ved oljeutvinningen til nå
har vært stor produksjon fra et fåtall felt. Oseberg, Statfjord og
Gullfaks har stått for 70 prosent av norsk produksjon. Disse fel-
tene forventes å «gå av platå», det vil si at produksjonen begyn-
ner å falle, frem mot århundreskiftet. Tilsvarende store felt er
ikke under utbygging eller vurdering, og det skal mange felt til
for å erstatte disse store feltene. Små endringer i utvinningsgra-
den for de store feltene vil gi store utslag i produksjonen.

Figur 2.2 Produksjon av petroleum på norsk sokkel.
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Konklusjonen en kan trekke, er først og fremst at produksjons-
anslagene er meget usikre, seiv på få års sikt. Men det er også
grunn til å tro at forsiktighet og konservatisme gjør seg gjelden-
de på alle trinn når det gjelder prognoser. Den teknologiske ut-
viklingen undervurderes. De som utarbeider reservoaranslagene
har kort horisont, og de som arbeider i selskapene vil heller
komme med gode nyheter senere, enn å måtte gå tilbake på tidli-
gere anslag. På den annen side vet en ikke hvordan reservoarene
i de store feltene vil oppføre seg når de er i ferd med å blir tømt.
Det gjør at det nå i større grad enn tidligere er en usikkerhet
nedover.

En bør likevel kunne legge til grunn at produksjonen på norsk
sokkel sannsynligvis blir høyere enn myndighetene anslår. Til
dels kan utvinningsgraden bli høyere enn antatt. Da dreier det
seg om tillegg til den totale mengden olje eller gass som kan
utvinnes fra norsk sokkel. Dels kan utbygging foregå raskere enn
antatt. Da dreier det seg om en fremskynding av produksjonen
som vil slå ut i lavere produksjon senere.

26. Tabell 2.1 gir noen hovedtall for petroleumsvirksomheten,
og figur 2.3 gir anslag for statens inntekter fra petroleumsvirk-
somheten. Målt i faste 1996-priser anslås nå statens netto kon-
tantstrøm å øke til et toppnivå på 94 milliarder kroner i 2001, for
deretter å bli redusert til om lag 59 milliarder kroner i 2010 og
om lag 22 milliarder kroner i 2030, eller fra et nivå på om lag 8
prosent av BNP i 2001 til nær 1 prosent av BNP i 2030.
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Tabell 2.1 Hovedtallfor petroleumsvirksomheten 1980-2010.

80 85 89 93 97 01 10

Olje-og gasseksport 31 36 28 32 35 33 21
prosent av total eksportverdi
Bruttoprodukt i petroleumssektoren ^ ^ ^2 14 16 14 9
prosent av BNP

Investeringer i petroleumssektoren ^4 26 23 36 26 18 10
prosent av totale bruttoinvesteringer

Nettoinntekt til staten fra pet.virks.heten 7 8 2 3 6 7 5
prosent av BNP

Petroleumsrenten 11 13 4 4 5 4 4-5
prosent av BNP
Kilde: Langtidsprogrammet 1994-1997 " ~ ~ ~~ ~™~

Figur 2.3 Statens netto kontantstrøm fra
petroleumsvirksomheten.

90

80

§70

i 6 0
T*5 50
1
1 40
i

30

20

10

Historiske tall

ft

/

1 '

>

/

V

\

\

Nasjonal-

budsjettet 1996

^ -• ^ LanafidsDroarammei
X 1994-1997

X N

Nasjonalbudsjettet 1996
med uendrede realpriser

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030

Kilde: Langtidsprogrammet 1994-1997

31



NORSK RESSURSPOLITIKK: UTVINNINGSTEMPOET FOR NORSKE PETROLEUMSRESSURSER

Anslag for statens petroleumsinntekter såpass langt fram i tid må
nødvendigvis bli svært usikre, siden utviklingen i petroleumspri-
ser og utvinningspotensialet kan avvike betydelig fra det som
teknisk er lagt til grunn i beregningene.

27. Tabell 2.2 viser noen indikatorer for petroleumsvirksom-
hetens og vannkraftsektorens plass i norsk økonomi. Petrole-
ums virksomheten sto for om lag 14 prosent av bruttonasjonal-
produktet i 1990. Til sammenligning bidro industri og bergverk
med om lag 14 prosent. Kapitalbeholdningene i petroleumssek-
toren og industrien var om lag like store. Anslagene over kapi-
talbeholdningene er usikre, men de gir likevel et grovt bilde av
forholdet mellom de ulike sektorene. I 1990 var avkastningsra-
ten på kapitalinnsatsen (inklusive petroleumsrente, se boks 4.1,

Tabell 2.2 Noen indikatorer for petroleums- og vannkraft-
sektorens plass i norsk økonomi i 1990.

Brutto- Kapital- Drifts- Direkte
produkt beholdning reSultat syssel-

setting

Petroleumsvirksomhet

Vannkraft

Industri og bergverk

Norge totalt

95

25

92

662

Milliarder kroner

233

195

226

2376

33

10

20

127

1000 års-
verk

151}

19

287

1789
l) Tallene for petroleumsvirksomheten omfatter rørtransport, men ikke borevirksom-

het. I følge Arbeidsdirektoratet (1994) var tallet nær 26 000 i 1994 når undersøkel-
ser og boring tas med. I tillegg kommer baser, transport, catering administrasjon
m.m. med 11 000, bygging og vedlikehold av plattformer og forsyningsskip med
vel 33 000 og bygging og drift av ilandførings- og foredlingsanlegg med 4 000.1 alt
er altså sysselsettingen ved oljeaktivitetene anslått til 74 000 i 1994. Det var en
nedgang på vel 4 000 fra året før.

Kilde: Langtidsprogrammet 1994-1997
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side 52) i petroleumssektoren tre ganger så høy som gjennom-
snittet i hele økonomien og nesten dobbelt så høy som i industri-
en.

28. Produktivitetsutviklingen har gjennom 1980- og 1990-
årene vært markert svakere i Fastlands-Norge enn hos handels-
partnerne. Seiv om produktivitetsberegninger er usikre, og ofte
blir revidert, er forskjellen her så markert og så varig at det er
vanskelig å se bort fra den. Det er naturlig å anta at forskjellen
har noe med virkningen av petroleumsvirksomheten og bruken
av petroleumsinntektene å gjøre. På den ene side burde det høye
aktivitetsnivået som det har vært mulig å holde i Norge, gi god
kapasitetsutnyttelse og dermed høy produktivitet sammenlignet
med land som må føre en restriktiv etterspørselspolitikk. På den
annen side blir incitamentet til omstillinger og produktivitets-
fremmende tiltak mindre når myndighetene kan stimulere etter-
spørselen. Det ser altså ut til at den siste effekten har dominert i
Norge.
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3 MULIGHETENE FOR Å ØKE
UTVINNINGSTEMPOET ER STORE

3.1 OVERSIKT OVER VIRKEMIDLER SOM KAN ØKE ELLER

REDUSERE UTVINNINGSTEMPOET

29. Statens eiendomsrett til petroleumsressursene danner
grunnlaget for myndighetenes regulering. Aktivitetsnivået på
norsk sokkel har i hovedsak vært søkt styrt gjennom letevirk-
somheten, det vil si ved tildelingen av utvinningstillatelser som
gir en eksklusiv rett til leteboring og til utvinning av petroleum.
Det er imidlertid ikke noe treffsikkert virkemiddel.

Hittil har det vært 15 konsesjonsrunder, den siste med tildeling
tidlig i 1996. Resultatene i form av funn og feltutbygginger har
variert mye. Dessuten foregår det også leteboring på blokker
som er tildelt tidligere. På kort sikt er utvinningstempoet i det
vesentlige bestemt av feltutbyggingene i foregående år. Omfan-
get av feltutbyggingene er igjen i det vesentlige avhengig av
hvor store funn som er gjort og av forventet lønnsomhet. Myn-
dighetene har imidlertid en viss mulighet til å redusere tempoet
noen år fremover ved å utsette å godkjenne plan for utbygging
og drift (PUD). I tillegg må selskapene hvert år (tidligere hvert
halvår) få godkjent sine produksjonsplanen og myndighetene
kan i prinsippet pålegge selskapene å begrense produksjonen.

Forutsetningen for styring gjennom tildeling av utvinningstilla-
telser og betingelser knyttet til tillatelsene, er at industrien finner
skattesystemet og de generelle rammebetingelsene akseptable.
Derfor blir det fra tid til annen gjennomført endringer i ramme-
betingelsene for å sikre tilstrekkelig interesse hos de mest kom-
petente internasjonale oljeselskapene for å søke om utvinnings-
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tillatelser. Det foregår på den måten en balansering mellom ge-
nerelle rammebetingelser og spesielle konsesjonsbetingelser.
Muligheten til å la noe mer av petroleumsrenten bli i selskapene,
gir myndighetene handlefrihet hvis interessen for norsk sokkel
skulle svikte, eller det skulle være ønskelig med en betydelig
økning av utvinningstempoet.

30. I enkelte situasjoner kan det være aktuelt å vurdere be-
grensninger i utvinningstempoet på kort eller mellomlang sikt.
Høsten 1986 ble den norske nettoeksporten redusert ved at stat-
lig avgiftsolje ble raffinert og brukt til en permanent oppbygging
av beredskapslagrene. Videre påla regjeringen selskapene å re-
dusere produksjonen av råolje i femmånedersperioden februar -
juni 1987 med i gjennomsnitt 80 000 fat per dag i forhold til
vedtatte produksjonsplanen Senere ble påbudet endret til syv
prosent, og senere fem prosent, av produksjonsplanene. Etter
annet halvår 1990 ble ordningen opphevet.

Effekten av tiltaket på norsk oljeproduksjon var antakelig liten,
bortsett fra i de første månedene. Statistisk sentralbyrå viser i
Olje- og gassvirksomheten, kvartalshefte 3/90, hvordan halv-
årskvotene stadig ble høyere i forhold til de faktiske produk-
sjonsvolumene. Se figur 3.1. En mulig forklaring er at selskape-
ne la optimistiske anslag for produksjonsveksten til grunn for
sine oppgåver til myndighetene. Seiv om virkningen på norsk
produksjon, og dermed på det samlede tilbudet av olje, var liten,
skal en ikke se bort fra at den politiske signaleffekten påvirket
OPECs produksjonsplanen og at tiltaket derfor bidro til å stabili-
sere oljeprisene.
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Figur 3.1 Gjennomsnittsproduksjon av stabilisert olje,
eksklusive NGL, i 1000 fat per dag f ra januar
1988 til september 1990. Halvårskvoter.
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Kilde: Olje- og gassvirksomheten nr. 3/90, Statistisk sentralbyrå

I prinsippet har myndighetene også adgang til å utsette god-
kjenning av feltutbygginger. Det vil slå ut i lavere utvinning etter
noen år. I Nasjonalbudsjettet 1988 skrev regjeringen at: «... pe-
troleumsinvesteringene bør ligge under 25 mrd. kroner i faste
1987-priser de nærmeste årene. En slik målsetting vil imidlertid
kreve omfattende inngrep. ... Med utgangspunkt i operatørenes
planer for utbygging, justert for begrensninger i avsetningsmu-
lighetene for gass, vil det måtte vedtas utsettelser for å komme
ned på dette nivået». Slik utsettelse for å begrense investerings-
etterspørselen ble bare iverksatt en gang, det var da utbyggingen
av Bragefeltet ble utsatt i 1990-91.
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31. I Oljemeldingen (1994) skriver regjeringen at det ikke er
aktuelt å vurdere direkte reguleringer i dagens situasjon på grunn
av de kostnadene og den usikkerheten dette påfører oljeselska-
pene og staten. For det første er spillerommet lite hvis en ikke
skal skade reservoaret og dermed redusere utvinningsgraden. For
det andre er kostnadene ved redusert kapasitetsutnyttelse mye
større ved utvinning til havs enn på land på grunn av større faste
kapitalkostnader. Et visst spillerom på helt kort sikt foreligger
imidlertid gjennom et mulig samarbeid mellom myndighetene
og selskapene om forskyvning av nedstengning i forbindelse
med nødvendig brønnvedlikehold.

32. Seiv ved tildelingen av utvinningstillatelser er mulighetene
små for å begrense utvinningstempoet. En viktig del av utvin-
ningstillatelsene gis i tilknytning til etablerte installasjoner og
transportsystemer. Det er svært ulønnsomt å utsette utvinnings-
tillatelser som kan gi mulighet for å utnytte kapasiteten i disse
anleggene når produksjonen i de opprinnelige feltene går ned.
Derfor er det i hovedsak ved åpningen av helt nye provinser at
en står overfor virkelig valg av utvinningstempo. En kan vente
med å åpne områder, eller bare åpne for begrenset kartleggings-
boring. Det betyr at om en vil senke utvinningstempoet uten at
det skal medføre store ekstrakostnader, kommer ikke nedtrap-
pingen av produksjonsvolumene før etter flere år.

33. Norge anses for å ha et samlet sett strengt regulerings- og
skatteregime. Likevel er det interesse for å søke om utvinnings-
tillatelser på norsk sokkel. Det må bety at bransjen har tiltro til
ressursgrunnlaget på norsk sokkel. Spesielt er norsk sokkel in-
teressant fordi feltene er store i internasjonal sammenheng. Tillit
til norsk petroleumsforvaltning, og forventninger om stabile
rammebetingelser i Norge, er også viktige faktorer som bidrar til
selskapenes interesse for norsk sokkel. På britisk sokkel ble en
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reformering av skatteregimet i mars 1993 etterfulgt av en bety-
delig økning i lete- og utvinningstempoet. Det er derfor ikke
grunn til å være redd for at mangel på interesse fra selskapenes
side blir noen hindring for å tildele enda flere utvinningstillatel-
ser hvis en ønsker å øke lete- og utvinningstempoet på norsk
sokkel.

34. Boks 3.1 oppsummerer myndighetenes muligheter for å
påvirke utvinningstempoet. Det fremgår at kostnadene ved å
bremse tempoet etter at et funn er gjort, og spesielt når utvinnin-
gen er kommet i gang på et felt, er så høye at det må være meget
gode grunner til å bruke dette virkemidlet. Det er ikke bare de
rent økonomiske kostnadene som blir høye. Kostnadene knytter
seg også til at tillitsforholdet mellom myndighetene og selskape-
ne kan svekkes, og til de motforholdsreglene som selskapene
kan komme til å treffe for å sikre seg mot endrede rammebetin-
gelser i fremtiden.

Regulering av leteomfanget gjennom tildeling av utvinningstilla-
telser er det viktigste, og i praksis det eneste realistiske sty-
ringsmidlet når det gjelder å bestemme utvinningstempoet på
lang sikt. Norge kan ikke som Saudi-Arabia sikte mot å holde en
stor ledig produksjonskapasitet som kan reguleres opp og ned på
kort sikt. Dette utelukker imidlertid ikke at markedssituasjonen i
en periode kan være slik at en norsk produksjonsinnskrenkning
kan bidra til å hindre prisfall.

35. Styring gjennom letevirksomheten blir imidlertid upresis.
Det viser avvikene mellom prognoser og faktisk produksjon. Se
for eksempel figur 2.2 side 29. Det tar også lang tid fra en be-
slutning tas til utslagene på utvinningstempoet kommer. For
eksempel ligger Draugen og Heidrun, som kom i produksjon i
1995, på blokker som ble tildelt i 8. runde i 1984.
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Boks 3.1 Myndighetenes muligheter for å påvirke tempoet i
petroleumsproduksjonen.

Ramme-
betingelser

Utvinnings-
tillatelser

Leting

Godkjenning av
feltutbygging

Gassallokering

Produksjon

Skatteregler og andre generelle rammebetingelser
sett i forhold til olje- og gasspriser avgjør oljeselska-
penes interesse for å delta på norsk sokkel.

Konsesjonene må sikre en viss kontinuitet i leteakti-
viteten på norsk sokkel, både av hensyn til leveran-
dørvirksomheten og for å bevare oppmerksomheten
fra kompetente internasjonale oljeselskap.

Gjennom tildelingen av tillatelser må en søke å opp-
nå god utnyttelse av eksisterende infrastruktur som
rørledninger, produksjonsplattformer etc. ved å ut-
vikle satelittfelt.

Utvinningstillatelsene pålegger konsesjonshaveren
en viss leteplikt. Den totale leteaktiviteten blir likevel
høyere når de generelle rammebetingelsene gode.

Nåverdien av påløpte investeringer reduseres der-
som det ikke gis rask utbyggingstillatelse etter at
funn er gjort. De høye letekostnadene gjør at kort tid
fra funn til utvinningsstart betyr mye for lønnsomhe-
ten av et felt.

Salget av gass skjer ikke felt for felt, men samordnes
for hele den norske sokkelen. Dermed avhenger felt-
utbyggingen av gassallokeringen.

For et felt som er igang er det svært få muligheter til
å endre produksjonstempoet uten store kostnader
og potensielt tap i utvinningsgraden [recovery rate )
for reservoaret.

Kontrakter om salg av gass vil i tillegg i stigende grad være med
på å bestemme tempoet. Det vil si at utvinningstempoet be-
stemmes gjennom gassforhandlingene med selskaper på konti-
nentet og ved eventuell produksjon av elektrisitet for eksport fra
et gasskraftverk i Norge.
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36. Drøftingen av virkemidler i dette avsnittet forutsetter at en
beholder hovedtrekkene i dagens petroleumsregime og alterna-
tive regimer vurderes ikke. Det er imidlertid viktig å ha i mente
at dagens petroleumsregime i Norge ikke er det eneste mulige,
og at det ikke nødvendigvis er det beste for Norge. Til nå er det
for eksempel lagt stor vekt på at den norske staten og norske
selskaper skal få en stor andel av petroleumsinntektene. En pris
som må betales for det, er at Norge også må bære en stor del av
risikoen ved fallende oljepriser. En må også regne med at ut-
formingen av skatteregimet lenge førte til svekket kostnadsbe-
vissthet hos selskapene, og at petroleumsvirksomheten derfor
ble dyrere enn nødvendig.

3.2 RESSURSGRUNNLAGET TILLATER ØKT

UTVINNINGSTEMPO

37. Boks 3.2 viser de begrepene som brukes av norske myn-
digheter for å beskrive ressursgrunnlaget for utvinning av olje og
gass. Andre land bruker andre begrep, og det foreligger ingen
etablert standard. Se Barnes (1995). Derfor er det ofte vanskelig
å avgjøre hva som ligger bak publiserte tall for hvor mye olje og
gass som finnes. Det er åpenbart at anslagene for hvor mye som
kan utvinnes av olje og gass avhenger sterkt av priser og tilgjen-
gelig teknologi. Bare i de siste årene har for eksempel utviklin-
gen av ny teknologi ført til at antatt utvinningsgrad {recovery
rate) for mange felt i Nordsjøen er økt betydelig, og på enkelte
felt har en oppnådd rundt 60 prosent utvinningsgrad. Det er en
viktig faktor bak oppjusteringen av anslagene for norske oljeres-
surser.

Mange selskap arbeider med flere reservebegrep. Definisjonen
for reserver som myndighetene bruker, se boksen, svarer da til
selskapenes sikre reserver. Den sier imidlertid lite om det arbei-
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Boks 3.2 Petroleumsressurser og reserver.

«Petroleumsressurser er et samlebegrep som omfatter teknisk
utvinnbare mengder olje, gass og NGL [Natura/ Gas Liquids). Res-
sursene deles inn i oppdagede og uoppdagede ressurser. De opp-
dagede ressursene deles inn i felt og funn. Etter definisjonene gjøres
et funn når en undersøkelsesbrønn har påvist petroleum som kan
utvinnes. Funnet omdefineres til et felt når planen for utbygging og
drift (PUD) er godkjent av myndighetene. De uoppdagede ressurse-
ne deles inn i kartlagte ressurser (prospekter] og ikke kartlagte
ressurser (letemodeller).

Reserver er definert i henhold til Oljedirektoratets klassifikasjonssy-
stem, og omfatter utvinnbare petroleumsmengder ifølge godkjente
planer for felt i produksjon og felt besluttet utbygd. Reserver kan
betraktes som de økonomisk utvinnbare petroleumsmengdene i et
felt. Det skilles mellom opprinnelig utvinnbare reserver og gjenvæ-
rende reserver. Tidligere ble også felt planlagt utbygd inkludert i
reservene, men disse er fra 1995 holdt utenfor denne kategorien.
Ressurs- og reserveanslagene endrer seg fra år til år som følge av
nye funn, produksjon og justeringer i anslagene for felt og funn som
skyldes ny kartlegging eller utvinningsteknologi.

Tidligere ble ressurser og reserver oppgitt i tonn oljeekvivalenter
[toe]. Nå har myndighetene gått over til å bruke standard kubikkme-
ter oljeekvivalent (Sm3 oe) som måleenhet. 1 Sm3 olje = 6,29 fat
eller 0,84 toe. 1000 Sm3 gass = 1 Sm3 olje.»

Kilde: Faktaheftet 95

det som gjøres med å analysere de funnene som er gjort. For
planleggingsformål, og for å gi politiske myndigheter og uten-
forstående en oversikt over hva som kan komme ut av vurderin-
gen av de funnene som er gjort, ville det være hensiktsmessig
om Oljedirektoratet også kunne offentliggjøre tall for sannsynli-
ge reserver og mulige reserver.

38. Totale oppdagede og uoppdagede ressurser på norsk kon-
tinentalsokkel oppgis å utgjøre til sammen 10,75 milliarder
standard kubikkmeter oljeekvivalent (Sm3 oe). Se figur 3.2 og
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Figur 3.2 Fordelingen av anslagene for totale forventede
petroleums re ssurse r på norsk kontinentalsokkel.
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tabell 3.1. Hittil er det oppdaget 7,21 milliarder Sm3 oe, med-
regnet potensialet for økt utvinning som er anslått til 0,50 milli-
arder Sm3 oe. Med nåværende produksjonsnivå har Norge gjen-
værende oppdagede ressurser til ca 20 års oljeproduksjon og 115
års gassproduksjon.

39. Anslagene for petroleumsressursene og utbyggingskostna-
dene er usikre. De siste par årene er anslagene for de sannsynlige
samlede ressursene på sokkelen oppjustert i takt med produksjo-
nen. Dette betyr at de samlede ressursene ifølge de siste oversik-
tene i Oljedirektoratet er om lag like store som de anslagene som
ble gitt i regjeringens Langtidsprogram 1994-1997. Med kon-
stante råoljepriser vil det si at petroleumsformuen, beregnet ut
fra den til enhver tid tilgjengelige informasjon, også har vært
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Tabell 3.1 Oppdagede og gjenværende ressurser/reserver på den
norske kontinentalsokkelen (inkludert potensial for økt
utvinning).

Nordsjøen

Norskehavet

Barentshavet

Sum

Gjenværende opp-
dagede ressurser
Herav reserver

Gjenværende opp-
dagede ressurser
Herav reserver

Gjenværende opp-
dagede ressurser
Herav reserver

Gjenværende opp-
dagede ressurser
Herav reserver

Olje

106Sm3

2 117
1 164

341
175

8
0

2 466
1 339

Gass

109Sm3

2 232
1 307

352
38

283
0

2 867
1 345

NGL

106tonn

124
105

62
0

9
0

195
105

Totalt

Sm3 oe
106Sm3

4510
2 608

774
213

303
0

5 587
2 821

toe
106ton

4 126
2 380

695
185

300
0

5 121
2 565

Kilde: Faktaheftet 95

tilnærmet konstant, til tross for betydelig uttapping gjennom
perioden (Nasjonalbudsjettet 1996).

Erfaringene til nå er at ressursanslagene stadig er blitt forhøyet.
Til dels har det sammenheng med en sterkere vekst i utvinnings-
graden enn forutsatt. Det ser imidlertid ut til at anslagene er pre-
get av forsiktige forutsetninger både om resultater av fremtidig
leting og om teknologisk utvikling. En bør derfor kunne legge til
grunn at publiserte tall for petroleumsressursene, både de globa-
le og de norske, er lave anslag for hvor mye petroleum som vil
bli utvunnet. Samtidig må en ha for øye at anslagene for uopp-
dagede ressurser er meget usikre. De faktiske ressursene kan
både vise seg å være mye høyere og mye lavere enn anslått.
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40. Norsk oljeutvinning har vært langt mer kostbar enn utvin-
ningen i Midtøsten. Det er bygd ut felt på norsk sokkel som har
vært avhengig av en oljepris på over US$ 15 per fat for å gi
lønnsomhet, og inntil for få år siden var det få felt som ville væ-
re lønnsomme ved US$ 10 per fat. I Midtøsten anslås kostnade-
ne å ligge på mellom US$ 1-3 per fat. I senere år er kostnadene
på norsk sokkel radikalt redusert. Storparten av utbyggingspro-
sjektene har nå en lønnsomhetsgrense ved US$ 7-10 per fat. I
tillegg kommer letekostnadene som i snitt nominelt utgjør US$
1-2 per fat, men som naturligvis varierer med hvor mye forgje-
ves leting som har gått forut. Fordi det tar lang tid fra leteutgif-
tene påløper til oljeproduksjonen kommer i gang, kan leteutgif-
tene oppdiskontert utgjøre US$ 4 per fat.

Det regnes med et stort potensial for fortsatte kostnadsreduksjo-
ner både for investeringer og for drift. Figur 4.5 side 72 gir et
bilde av mulighetene for lavere utbyggingskostnader. Noen sel-
skap mener at letekostnadene på norsk sokkel i snitt kan bringes
ned i nominelt US$ Vi per fat.

41. Lønnsomheten på norsk sokkel avhenger likevel fortsatt av
at prisene ikke konkurreres ned til kostnadene i Midtøsten, enten
det skjer ved at OPEC øker produksjonen eller på annen måte.
Det er liten grunn til å anta at kjøperne vil betale særlig mye for
en antatt større leveringssikkerhet for norsk olje. Norge vil fort-
satt være en marginal oljeprodusent, i den forstand at norsk sok-
kel vil være et av de første områdene der letevirksomheten stan-
ser opp hvis oljeprisene på varig basis blir vesentlig lavere enn
nå. Men det lavere kostnadsnivået betyr at sårbarheten av igang-
værende norsk oljeproduksjon blir redusert, og det skal mye til
at produksjonen på utbygde felt stanser opp. Seiv om kostnadene
faller også i andre produsentland, blir fallhøyden lavere.
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Hvis en tar utgangspunkt i at olje kan konkurrere med kull i
elektrisitetsproduksjon ved en pris på US$ 10 per fat (se boks
4.5 side 63), betyr det at prisen på olje ikke vil ligge under denne
prisen lenge av gangen. De nye feltene som bygges ut til lave
kostnader, kan derfor forventes å oppnå kostnadsdekning seiv
om OPEC skule bryte helt sammen og det blir prisfall som følge
av kamp om markedsandeler.

42. Mulighetene for å øke utvinningstempoet er fortsatt store,
trass i den sterke veksten i senere år. Oljedirektoratet peker på at
det stadig er områder i Nordsjøen som er lite utforsket og der
leting høyst sannsynlig vil føre til at en finner drivverdige fore-
komster. Se Faktaheftet 95. Nye letemodeller gir også mulighe-
ter for nye funn. Interessen er stor hos oljeselskapene for å lete
på norsk sokkel. I Norskehavet er det gjort flere funn. Utvinning
har startet fra Draugen- og Heidrunfeltene på Haltenbanken
utenfor Trøndelag. Store områder ble åpnet for letevirksomhet i
1994 og 1995, og interessen blant oljeselskapene er stor. Det
gjenstår store områder som antas å ha potensial for økt utvinning
på lang sikt.

I nominasjonen av blokker til 15. konsesjonsrunde ville selska-
pene lete på over 250 blokker mens bare 56 ble utlyst, og 46
tildelt. For første gang ble det tildelt lisenser på Vøringplatået,
som det er knyttet svært store forventninger til. Etter magre re-
sultater fra de seneste konsesjonsrundene (10 — 14), ser selska-
pene nå en mulighet til å påvise store petroleumsfelter på norsk
sokkel.

I Barentshavet står petroleumsvirksomheten overfor særlige ut-
fordringer. Letevirksomheten har vært liten sammenlignet med
andre områder av norsk sokkel. Det er gjort enkelte funn på
Tromsøflaket utenfor Hammerfest, men ingen felt er sått i pro-
duksjon. Det er store områder som nå er åpnet for leting, og seiv
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om usikkerheten er stor, regner Oljedirektoratet med et betydelig
potensial for utvinning.

43. Seiv om ressursgrunnlaget gir mulighet for en fortsatt
kraftig økning i utvinningstempoet, kan det være vanskelig raskt
å åpne nye områder for utvinning hvis det skulle være ønskelig.
Ved åpningen av nye områder foregår en læreprosess. Resultate-
ne fra én leterunde gir økt kjennskap til geologien i området, og
den kommer til nytte i neste runde. Det taler for ikke å gå for fort
frem. I tillegg er tildelingen av utvinningstillatelser administra-
tivt og politisk krevende. Det dreier seg om meget store øko-
nomiske interesser både for staten og for selskapene. Hensynet
til forsvarlig saksbehandling kan derfor sette grenser for utvin-
ningstempoet.

44. Av de gjenværende petroleumsressursene på norsk sokkel
på om lag 10 milliarder Sm oe anslår NorSok (1995) at 40 pro-
sent er olje, det vil si nær 4 milliarder Sm3 oe. Myndighetenes
forutsetning er at oljeproduksjonen snart vil stige til om lag 180
millioner Sm3 oe for så å avta raskt etter århundreskiftet. Disse
produksjonsanslagene er meget usikre. La oss her, som et regne-
eksempel, anta at en ved å gå inn for å øke produksjonen klarer å
holde produksjonsnivået uendret i en årrekke. Det meste av de
forventede oljeressursene vil da være utvunnet rundt 2015.

Myndighetene forutsetter i Nasjonalbudsjettet 1996 at gasspro-
duksjonen når en topp på 60 milliarder Sm3 (som svarer til 60
millioner Sm oe) rundt 2005. La oss i stedet forutsette at pro-
duksjonen økes videre slik at den når en topp på 100 milliarder
Sm3 i 2010, og at den så holdes på det nivået. I figur 3.3 har jeg
tegnet inn denne forutsetningen sammen med myndighetenes
forutsetninger slik de er gjengitt i Faktaheftet 95. Det forventede
ressursgrunnlaget gir da i prinsippet rom for å holde dette nivået
i over 50 år.
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Figur 3.3 Et regneeksempel for mulig gassproduksjon og
kontraktfestede leveringsforpliktelser for naturgass
fra norsk sokkel.
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Disse to regneeksemplene viser at utvinningstempoet de nær-
meste ti til tyve årene kan bringes betydelig høyere enn myndig-
hetene legger til grunn. Samtidig tydeliggjør disse eksemplene at
oljeepoken i Norge vil ta slutt i overskuelig fremtid. Gassepoken
derimot, vil vare lenge, seiv ved et høyt utvinningstempo. I figur
3.4 er de to eksemplene for olje og gass summert og tegnet inn
sammen med myndighetenes prognose for produksjon av olje og
gass frem til 2005.
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Figur 3.4 Et regneeksempel for utvinningstempoet på norsk
sokkel og myndighetenes prognose for produksjon
av olje og gass 1995-2005.
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4 HØYT UTVINNINGSTEMPO KAN GI
STØRST VERDI AV
PETROLEUMSRESSURSENE

4.1 PETROLEUMSFORMUEN OG DEN PERMANENTE

PETROLEUMSINNTEKTEN

45. Prisene på olje og gass er så høye i forhold til utvinnings-
kostnadene at petroleumsvirksomheten er mer lønnsom enn an-
dre virksomheter, seiv på norsk sokkel som er et høykostområde
for petroleumsutvinning. Det fører til en meravkastning utover
det normale av den kapitalen som investeres i næringen. Denne
meravkastningen kalles grunnrenten eller petroleumsrenten. At
ordet rente brukes i denne forbindelse skyldes forvirret over-
settelse fra engelsk, rent betegner der leie, mens rente heter in-
terest. Petroleumsrenten beregnes som den delen av de samlede
produksjonsinntektene fra olje og gass som oppnås ut over lø-
pende produksjonskostnader og en normal realavkastning på
investert kapital.

Petroleumsrenten kan fordeles på mange ulike måter mellom de
ulike årene utvinningen pågår, avhengig av utvinningstempoet.
Det er behov for en summarisk måte å sammenligne verdien av
ulike tidsbaner for utvinningen. Vanlige begreper som brukes i
denne sammenhengen er petroleumsformue eller permanent pe-
troleumsinntekt. Se boks 4.1.

46. Petroleumsformuen på et bestemt tidspunkt beregnes som
dagens verdi av all fremtidig petroleumsrente. Det vil si at en går
ut fra at hvert års utsettelse av et inntektsbeløp reduserer dets
bidrag til formuen med for eksempel 3, 5 eller 7 prosent, av-
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Boks 4.1 Petroleumsrente og petroleumsformue.

Petroleumsrenten er forskjellen mellom produksjonsinntektene og
kostnadene (inklusive normalavkastning på investert kapital) ved olje
og gassproduksjonen. Petroleumsrenten gir dermed uttrykk for den
meravkastningen som en oppnår ved investeringer i petroleumssek-
toren utover normal avkastning. Dette kan betraktes på linje med en
valutagave fra utlandet som gjør oss i stand til å øke vårt konsum -
med en gang eller på et senere tidspunkt - ved å importere mer
eller ved å frigjøre ressurser innenlands.
Petroleumsformuen defineres som nåverdien av anslått framtidig
petroleumsrente. Ofte benyttes begrepene oljerente og oljeformue
om avkastningen og formuen av de samlede olje- og gassreservene.
En forvaltning som ikke forringer den reelle verdien av formuen, in-
nebærer at en bare kan bruke avkastningen, den permanente inn-
tekten av formuen.
Kilde: Bye et al. (1994)

hengig av hvilken diskonteringsfaktor, eller kalkulasjonsrente,
en regner med. Bakgrunnen for denne regnemåten er at en regner
med at det er mulig å plassere inntektene slik at de gir en av-
kastning som svarer til diskonteringsfaktoren. Utsettelse av inn-
tekten innebærer dermed at en må gi avkall på denne avkastnin-
gen. Se boks 4.2.

Det er verdt å merke seg at denne beregningsmåten fører til at
verdien av en bestemt forekomst av olje og gass avhenger av
hvor raskt eller langsomt utvinningen foregår. Med de pris- og
kostnadsforutsetningene som myndighetene legger til grunn, blir
petroleumsformuen lavere jo lavere utvinningstempoet er. Det
som kan forandre denne konklusjonen er at petroleumsrenten per
tonn eller standard kubikkmeter olje og gass øker raskere enn
diskonteringsfaktoren. Se avsnitt 4.5 Oppsummering side 73 og
figur 4.6 side 76. Økende utvinningsgrad over tid vil også føre
til at petroleumsformuen kan økes ved å senke utvinningstem-
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Boks 4.2 Om valget av diskonteringsfaktor.

Grunnlaget for å nedvurdere eller å diskontere, fremtidig inntekt er
først og fremst en antakelse om fortsatt økonomisk vekst og øken-
de forbruk per innbygger. Ettersom det er vanlig å regne med at
nytten av en ekstra krone blir mindre etter hvert som inntekten
øker, blir verdien av en fremtidig inntektsøkning mindre enn en inn-
tektsøkning i dag. Inntektsveksten kan anslås til to prosent per år.
La oss anslå at grensenytten av inntekten faller med tre prosent for
hver prosent inntekten stiger. I tillegg regnes det ofte med en viss
perspektivisk forkortning. Den kan være på én prosent per år. Det vil
si at når alt annet er likt, føretrekker en inntekt i dag fremfor inntekt
i morgen. Disse talleksemplene leder altså til en diskonteringsfaktor
på syv prosent, som er den som Finansdepartementet anbefaler
brukt.
Grunnen til at en trass i diskonteringen sparer med tanke på frem-
tiden, er at en får avkastning på sparemidlene ved å investere dem.
Diskonteringsfaktoren kan derfor også settes lik avkastningen på
rimelig trygge investeringer. Gjennomsnittsavkastningen på næ-
ringsinvesteringer i Norge de siste førti årene er beregnet til om lag
syv prosent. Se for eksempel figur ll.3.3e i Langtidsprogrammet
1994-1997. Samsvaret mellom de to anslagene er ikke tilfeldig. I et
samfunn i langsiktig balanse vil det være samsvar mellom nyttebe-
traktninger og avkastningsmuligheter.

poet. Det er imidlertid mulig at økende utvinningsgrad mer er en
funksjon av erfaring, det vil si av akkumulert utvinning, enn av
kalendertid.

47. Seiv om prisen stiger og utvinningskostnadene faller, slik
at petroleumsrenten per Sm3 olje eller gass blir større for hvert
år, vil altså anslaget for petroleumsformuen falle for hvert år
utvinningen utsettes, hvis ikke petroleumsrenten stiger i en takt
som er høyere enn kalkulasjonsrenter En slik summarisk be-
traktningsmåte gir som resultat at det lønner seg enten å utvinne
alt med en gang, eller å vente med all utvinning til senere. Én
grunn til at en ikke kommer til et slikt resultat ved en mer full-
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stendig gjennomgang, er naturligvis at det ikke er teknisk mulig
å utvinne alt på en gang. Dessuten kan utvinningskostnadene øke
når utvinningstempoet økes. I en periode i slutten av 1980-årene
ble riggleier og andre kostnader presset svært høyt. Transport-
kostnadene teiler likevel antakelig mer. Både olje og gass f ra
norsk sokkel transporteres i hovedsak i rørledninger, og der er
god kapasitetsutnyttelse over en lang årrekke vesentlig for en-
hetskostnadene.

48. Den permanente inntekten beregnes som formuesanslaget
multiplisert med diskonteringsfaktoren. Ideen er at diskonte-
ringsfaktoren, eller kalkulasjonsrenter uttrykker muligheten for
avkastning på alternative investeringer. Hvis en petroleumsfore-
komst med en vedtatt utvinningsplan kunne selges til den bereg-
nede formuesverdien, og salgssummen kunne plasseres slik at
den gir en realavkastning lik kalkulasjonsrente^ uttrykker den
permanente inntekten hvor mye som kan brukes hvert år uten at
formuen reduseres.

Den beregnede permanente petroleumsinntekten gir et holde-
punkt for å avgjøre hvor mye en kan bruke av petroleumsinntek-
tene hvert år uten at det går utover fremtidige generasjoner. De
inntektene som overstiger den beregnede permanente petrole-
umsinntekten, må investeres hvis en ikke vil tære på formuen.
Og forutsetningen for beregningen av petroleumsformuen og den
permanente petroleumsinntekten er at avkastningen på disse
investeringene minst svarer til den kalkulasjonsrenten som ble
brukt i beregningene. Derfor blir det misvisende om kalkula-
sjonsrenten er høy ere enn den avkastningen som en kan regne
med å oppnå.

49. Anslagene for petroleumsrenten og petroleumsformuen, og
dermed for permanentinntekten, må nødvendigvis bli meget u-
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sikre. Usikkerheten knytter seg til framtidige priser på olje, mar-
kedsforholdene for gass, framtidige utvinningskostnader og stør-
relsen på de utvinnbare petroleumsreservene. På grunn av usik-
kerheten kan man ikke komme frem til ett anslag for petrole-
umsformuen som svarer til hvert valg av utvinningstempo. Det
beste man kan oppnå, er en sannsynlighetsfordeling. Det vil si at
til hvert valg av utvinningstempo svarer det en sannsynlighets-
fordeling av anslag for petroleumsformuen, og derfor kan en-
keltanslag bare være et holdepunkt.

Tilsvarende gjelder for permanentinntekten. Det viser seg at
antakelsene om prisutviklingen på lang sikt varierer mye i takt
med utviklingen på kort sikt. Se figur 4.2, side 59. Det betyr at
anslagene for permanentinntekten kan endres mye fra det ene
året til det neste. Én fremgangsmåte for å korrigere for denne
usikkerheten er å beregne petroleumsformuen og permanentinn-
tekten ved en særlig lav kalkulasjonsrente. Det kan imidlertid
skape uklarhet i forhold til andre lønnsomhetsberegninger. En
bedre løsning er å bygge beregningene på forsiktige anslag for
petroleumsrenten i årene fremover. Det vil si at en bør velge
anslag som det er liten sannsynlighet for at permanentinntekten
beregnet på historiske tall vil komme under.

50. Boks 4.3 gjengir anslag for formue og permanent inntekt
fra Nasjonalbudsjettet 1996, og figur 4.1 gir utviklingen over tid.
Årsaken til de sterke svingningene i petroleumsrenten er at pe-
troleumsformuen er beregnet ut fra prisforventningene i det en-
kelte år. Disse anslagene forutsetter en kalkulasjonsrente på syv
prosent. Bakgrunnen for dette valget er gitt i boks 4.2.
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Boks 4.3 Myndighetenes anslag for formuen
i petroleumssektoren.

«Totalformuen i petroleumssektoren, definert som nåverdien av
netto kontantstrøm i petroleumsvirksomheten, kan på grunnlag av
en realrente på 7 prosent anslås til om lag 1040 milliarder kroner i
1996. Dette anslaget inkluderer verdien av realkapitalen som er
investert på kontinentalsokkelen. Av anslaget på totalformuen utgjør
selve petroleumsformuen om lag 710 milliarder kroner.
Statens andel av den anslåtte totalformuen utgjør om lag 860 milli-
arder kroner. Med en realrente på 7 prosent vil totalformuen gi
grunnlag for en årlig, langsiktig avkastning, også kalt permanent
inntekt, på om lag 73 milliarder kroner i 1996. Statens andel av
denne permanentinntekten kan anslås til om lag 60 milliarder kro-
ner. Formuesberegningene er basert på Oljedirektoratets siste an-
slag over totale gjenværende petroleumsressurser på til sammen
om lag 8,4 milliarder toe.
Anslaget på petroleumsformuen er beheftet med meget stor usik-
kerhet. Det er særlig grunn til å peke på usikkerheten knyttet til olje-
prisen, men petroleumsreservenes størrelse og den framtidige
utviklingen i utvinningskostnadene er også svært usikre. Dersom
oljeprisen i alle årene i beregningsperioden skulle bli 105 kroner pr.
fat istedenfor som anslått å øke til 113 kroner i 1999, vil anslaget
for totalformuen reduseres til om lag 810 milliarder kroner, og sta-
tens andel av formuen til om lag 680 milliarder kroner. Årlig av-
kastning av totalformuen og av statens andel av denne, vil da redu-
seres til henholdsvis om lag 57 og 48 milliarder kroner.»
Kilde: Nasjonalbudsjettet 1996

I denne rapporten legger jeg til grunn en lavere rentesats enn
myndighetene gjør. Grunnlaget for det er at spørsmålsstillingen
som drøftes, er lønnsomheten av å omplassere noe av petrole-
umsformuen. Min vurdering er at mulighetene for å omplassere i
hovedsak ligger i å investere i utenlandske verdipapirer, se av-
snitt 6.1.2 Investeringer i utlandet, side 96. Ved en konservativ
plasseringspolitikk vil det da være vanskelig regelmessig å opp-
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Figur 4.1 Petroleumsinntekter og petroleumsrente,
1976-1994.
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nå mer enn fem prosent årlig realavkastning. Dette tallet blir
derfor brukt som hovedalternativ.

Følgen av å velge en lavere diskonteringssats er at den beregne-
de permanente inntekten blir lavere, og at kravet til vekst i petro-
leumsrenten blir mindre for at det skal lønne seg å senke utvin-
ningstempoet. Med fem prosent kalkulasjonsrente istedenfor
sy v, øker anslaget for petroleumsformuen fra 1040 milliarder
kroner til 1265 milliarder kroner, mens anslaget for den perma-
nente inntekten går ned fra 73 milliarder kroner til 63 milliarder
kroner.
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4.2 DET ER LITEN GRUNN TIL Å VENTE LANGSIKTIG VEKST

I PRODUSENTPRISEN PÅ OLJE

4.2.1 Generelt om prisutviklingen på olje

51. Det beste som kan sies om prisutviklingen på olje, er at
den er usikker. Se Roland (1989). Mange har prøvd å lage pris-
prognoser, men få eller ingen har lykkes. Regjeringens prispro-
gnoser har stort sett bestått i å forutsette at den til enhver tid
gjeldene pris ville fortsette. Kanskje litt forbausende viser det
seg at denne prisdannelsesteorien {random walk) kan være like
god som noen annen. Se figur 4.2 og Salehi-Isfahani (1995). I
visse perioder la en for øvrig til grunn at det var prisstigningen
som ville fortsette, og det var ikke lurt.

52. Petroleum er en ikke fornybar ressurs. Det betyr at etter
hvert som den utvinnes, blir det mindre igjen. Dermed kunne en
vente at prisen ville stige fra år til år. Det finnes en elegant teori
for dette. Se Hotelling (1931), Lorentsen og Roland (1985) og
boks 4.4. Imidlertid tyder prisutviklingen ikke på at denne teori-
en har særlig forklaringskraft for olje, se figur 4.3, og for så vidt
heller ikke for en rekke andre ikke fornybare råvarer. Det kan ha
mange årsaker, og noen av dem drøftes nedenfor.

53. En vanlig forestilling om oljemarkedet er at prisen styres
av OPEC som et kartell, men at manglende disiplin gjør at pri-
sen glipper noe i forhold til den som kartellet styrer mot. Det ser
ikke ut til at denne teorien holder ved nærmere undersøkelse. Se
Salehi-Isfahani (1995).

Problemet med den enkle kartellteorien er at den ikke uten vide-
re forklarer hvorfor prisen i 1990-årene er så mye lavere enn i
1970-årene. En mulig forklaring som er lansert, er at OPEC
mangier disiplin og raffinement til å styre prisutviklingen. Det
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Figur 4.2 Prisutviklingen og et utvalg av tidligere
prisprognoserfor oljel).

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

l) Utviklingen er i løpende priser, mens anslagene til enhver tid ble utarbeidet i faste
priser. Det betyr at de egentlig skulle ha vært inflatert med prisstigningen og derfor
vist sterkere prisvekst enn de som er tegnet her. Seiv de moderate anslagene fra 79
og 89 forutsatte en nominell oljeprisstigning.

Kilde: Saga Petroleum a/s

hevdes for eksempel at produksjonskvoter er et for grovt regule-
ringsinstrument, og at avtalene derfor må gå rett på avtalte pri-
ser.

En annen forklaring er at Saudi-Arabia som dominerende produ-
sent har kunnet styre prisen, men at den prisen landet har siktet
mot, har fluktuert sterkt. I årene 1982-85 kuttet landet produk-
sjonen for å holde prisen fra å falle under US$ 28 per fat. 11991-
92 ble derimot produksjonen økt for å få prisen under US$ 20
per fat.
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Boks 4.4 Hotellings teori for prisdannelsen på en
ikke fornybar ressurs.

I et godt fungerende marked er produksjonen så høy at de margina-
le utvinningskostnadene svarer til prisen. Når gjenværende ressur-
ser begynner å minke, vil markedet regne med økte priser i fremti-
den. Den enkelte produsent vil da øke utvinningstakten bare så lenge
nettoprisen (dagens salgspris minus marginale utvinningskostna-
der] er høyere enn antatt pris i fremtiden justert med renten på
alternative investeringer (kalkulasjonsrenten). Det tilsier at nettopri-
sen på alle råvarer som ikke er fornybare, skulle forventes å stige i
samme takt.
Stort sett er imidlertid råvareprisene fallende. Det kan ha sammen-
heng med at utvinningskostnadene faller så raskt at nettoprisen
stiger seiv om en observerer fallende salgspriser. En annen forkla-
ring er at tilgangen på naturressurser er så god at knapphetsverdi-
en er liten og ikke betyr særlig mye for prisdannelsen. En tredje for-
klaring er at de strenge forutsetningene for Hotellings teori ikke er
oppfylt. Han forutsetter blant annet perfekt konkurranse og perfekt
forutseenhet eller fullstendige fremtids(/i/ft/res)markeder.

54. Oljeprisen i 1990-årene har stort sett ligget i området US$
12-20 per fat, bortsett fra i en kort periode under krigen i Irak
vinteren 1990-91. Da krigen var over i januar 1991, fait prisen
raskt tilbake til sitt gamle nivå. Regnet som løpende gjennom-
snitt over tolv måneder har prisen ligget mellom US$ 15-20 per
fat.

Dette prisnivået svarer til om lag halvparten av prisen i 1974.
Det er vanskelig å forklare hvorfor prisen ligger innenfor akkurat
dette intervallet. US$ 15 per fat er langt mer enn marginalkost-
naden ved å utvide produksjonen, og US$ 20 per fat er langt
lavere enn kostnadene ved alternative energikilder.

55. Det er mulig å forstå prisutviklingen innenfor en konkur-
ransemodell. Hva en antar om forventningsdannelsen, blir da
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Figur 4.3 Frisene på råolje 1861 - 1995 i faste US$ per fat,
1993 priser.
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Kilde: Statistisk sentralbyrå

avgjørende. Hvis flere viktige produsenter deler om lag samme
forestillinger om den fremtidige prisutviklingen, og holder tilba-
ke produksjonen når den aktuelle prisen er lavere enn den for-
ventede, vil det være etablert en selvoppfyllende profeti. I tråd
med dette kan vi finne en forklaring på at prisen ikke ser ut til å
bli budt ned til marginale utvinningskostnader: Når prisen er lav,
vil de enkelte produsentene regne med at prisen vil stige igjen.
Seiv med fri konkurranse vil de da holde tilbake tilbudet fordi de
regner med at den oljen de ikke selger i dag, kan de seige til en
høyere pris senere.

En annen forklaring er at flere av produsentene i Midtøsten er
ensidig avhengig av oljeinntektene. Hvis prisen faller under 15 -
15 US$ per fat, kommer de i en prekær økonomisk situasjon.
Med den labile politiske situasjonen i Midtøsten er det ikke i
forbrukerlandenes interesse. Derfor må en anta at oljeprisen også
blir påvirket politisk.
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Det at en observerer at medlemmene holder igjen på produksjo-
nen seiv om prisen er mye høyere enn kostnadene, behøver altså
ikke bety at OPEC er et kartell. Hva som skyldes forventninger
om uttømming og hva som skyldes markedsmakt og andre fakto-
rer, kan bare avgjøres ut fra grundige teoretiske og empiriske
analyser.

4.2.2 Prisdannelsen på lang sikt

56. I korte kriseperioder må en regne med at prisen på olje
fortsatt kan bli meget høy, men det synes ikke forsvarlig å basere
norsk utvinningspolitikk på at det skjer noen vesentlig til-
stramming i oljemarkedet som fører til et varig høyere prisnivå
på olje. En vesentlig del av verdens antatte petroleumsressurser
ligger i Midtøsten. Før eller siden vil derfor verden igjen bli av-
hengig av vekst i oljeleveringene derfrå for å balansere oljemar-
kedet, og da vil landene i Midtøsten på nytt få mulighet til å ut-
øve markedsmakt. Det er imidlertid ikke åpenbart at det vil føre
til noen vesentlig økning i oljeprisene.

57. På lang sikt later det til å være rikelig tilgang på ulike
energibærere til kostnader som nå ikke er over det dobbelte av
dagens oljepris, og som kan bli lavere etter hvert. Se boks 4.5.
Det kan dreie seg om syntetiske oljeprodukter basert på kull og
gass, biobrensler og sol- og vindenergi. En kan heller ikke se
bort fra at kjernekraften igjen blir aktuell seiv om den nå både er
dyr og lite akseptert. Ingen alternative energikilder kan i dag
konkurrere med fossile brensler i pris uten offentlig støtte, bort-
sett fra i helt spesielle anvendelser. Det skjer imidlertid en rask
utvikling på dette området, og enkelte av de fornybare energitil-
gangene kan bli konkurransedyktige innen 2020, og tjene som
backstop-teknologi ved å gi et målbart bidrag til energiforsynin-
gen. Se Shell Briefing Service (1995).
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Boks 4.5 Antakelser om utviklingen i oljeprisen.

«Oljens konkurransedyktighet i forhold til alternativ energi er en sen-
tral faktor i langsiktig oljeprisvurderinger. En nedre grense for råol-
jeprisen antas å være om lag 10 dollar pr. fat. Dette er det prisnivå-
et hvor fyringsolje blir et alternativ til kull i elektrisitetsproduksjon.
Tilsvarende anslår IEA [International Energy Agencfl i sin World
Energy Outlook for 1995 at syntetisk olje og skiferolje vil være kon-
kurransedyktig ved råoljepriser rundt 28 dollar pr. fat. Denne øvre
grensen antar en vil kunne synke ned mot 20 1996-dollar pr. fat i
løpet av noen tiår.»
Kilde: Nasjonalbudsjettet 1996

58. Dette betyr ikke at en kan regne med at billigere alternativ
energi vil føre til en rask utfasing av olje og gass og andre fossile
brensler. Det første som vil skje, er at en økende del av veksten i
energiforbruket blir dekket av alternative kilder. Effekten blir
derfor at epoken for fossile brensler blir forlenget. Likevel kan
en ikke regne med at prisen på olje og gass lenge kan overstige
kostnadene ved å bringe alternativ energi inn på markedet i stort
omfang.

Energiproduksjon krever imidlertid mye kapital og lang bygge-
tid, og det gjør det vanskelig å balansere markedet til enhver tid.
Muligheten for alternativ energi etablerer derfor ikke noe effek-
tivt tak for hvor høye prisene på olje og gass kan bli i korte peri-
oder. Tilgangen kommer ikke før produsentene føler seg sikre på
at på at prisene vil holde seg høye så lenge at de får dekket in-
vesteringskostnadene. En må derfor regne med perioder med
høye energipriser. Det er likevel ikke nok til å basere valget av
utvinningstempo på en forutsetning om at mangel på olje vil føre
til oljepriser som er vesentlig høyere enn i dag på lang sikt.
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59. I senere år har råoljeprisen fait uten at det har slått ut i
produktprisene til forbrukerne. Årsaken er at skattleggingen har
økt i forbrukerlandene. Se figur 4.4. Det vil si at det som skjedde
ved prisøkningen i 1973/74, OPEC I, er i ferd med å reverseres.
Deler av petroleumsrenten er nå ført tilbake fra produsentlande-
ne til forbrukerlandene ved at skattene på petroleumsprodukter
er gått opp mens prisene til produsent er gått ned. Mange antar at
denne skatteøkningen ikke ville funnet sted om råoljeprisen
hadde holdt seg oppe. En enkel figurbetraktning gir imidlertid
ikke grunnlag for en slik antagelse. Både energi- og CCVskatter
på fossile brensler, og en rekke andre skatter spesielt på oljepro-
dukter, står stadig på dagsordenen i flere industriland. Det er all
grunn til å regne med økende skatter i forbrukslandene på lang
sikt. Det betyr at økt beskatning kan gi lite rom for vekst i den
petroleumsrenten som tilfaller produsentlandene. Faren er klart
til stede for et ytterligere fall.

Figur 4.4 Utviklingen i oljepriser og oljeskatter i OECD.
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60. Fossile brensler er en dominerende kilde for utslipp av
klimagasser, spesielt karbondioksid (CO2). Den siste rapporten
fra det internasjonale klimapanelet (Intergovernmental Panel on
Climate Change - IPCC) slår fast at de globale temperaturene
øker på grunn av utslipp forårsaket av menneskelig virksomhet,
og at det vil føre til klimaendringer. Tiltak for å redusere disse
endringene vil nødvendigvis gå utover bruken av fossile brens-
ler. Se kapittel 7 Hensynet til miljøet, side 114. På den annen
side er det svært vanskelig å komme til internasjonal enighet om
nødvendige tiltak. Derfor er det fortsatt usikkert hva slags og
hvor kraftige tiltak som vil bli gjennomført, og derfor også hva
virkningene blir for priser og omsatte volumer av fossile brens-
ler. Klimavirkningen er mye mindre av gass enn av olje, og spe-
sielt av kull. En usikkerhetsfaktor er derfor i hvilken grad gass
vil erstatte andre fossile brensler.

4.2.3 Norge har små muligheterfor å påvirke oljeprisen

61. Norge står for fire prosent av verdens oljeproduksjon, og
for ti prosent av den oljen som omsettes internasjonalt. Det betyr
at Norge er en betydelig aktør på oljemarkedet. Når produsente-
ne i Midtøsten har vel etablert markedsmakt, er Norge likevel
uten innflytelse på prisene. På kort og mellomlang sikt, mens
tilbudet av olje fra områder utenom Midtøsten er stort, blir det
hevdet at Norge, ved å holde igjen på produksjonsveksten, kan
styrke markedsmakten for OPEC/Saudi-Arabia og derved bidra
til høyere priser på kort sikt. Det er imidlertid nå så mange olje-
produserende områder i verden, og mulighetene for å øke olje-
produksjonen er så god ved gjeldende priser, at mulighetene er
små for å utøve markedsmakt, enten det gjelder OPEC, bare
OPEC-landene i Midtøsten eller Saudi-Arabia alene. Antakelig
er den ledige produksjonskapasiteten i Midtøsten større enn
Norges samlede oljeproduksjon.
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Likevel er det mulig at en midlertidig produksjonsbegrensning
kan få en politisk betydning, jfr, drøftingen i punkt 30, side 36.
Det at den sterke norske produksjonsveksten i senere år har
skapt irritasjon i OPEC-landene, kan tyde på at en viss begrens-
ning kan gi en tilsvarende positiv politisk reaksjon. Virkningen
må da komme via forventningsdannelsen i OPEC-landene, jfr.
resonnementet i punkt 55. Det skal imidlertid mye til for at ge-
vinsten skal bli høy, og sannsynligheten for tap er stor.

62. Et viktigere spørsmål er om det norske utvinningstempoet
kan få noen innflytelse på prisutviklingen på lang sikt. En teori
er at kampen om markedsandeler teiler mye, både innad i OPEC
og mellom OPEC og ikke-OPEC. Det kan da bety at en norsk
produksjonsbegrensning fører til at andre produsenter raskt nyt-
ter anledningen til å øke sine markedsandeler. Noen mener imid-
lertid at en mindre kraftig norsk produksjonsvekst de nærmeste
årene kan skape forestillinger om at kampen om markedsandeler
blir mindre hard, og at også andre produsenter vil holde igjen på
sitt tilbud når de ikke behøver å være redde for å miste markeds-
andeler, slik at prisene derfor blir budt opp.

Dette er en svært spekulativ teori som gir et for svakt grunnlag
til å bygge en norsk utvinningspolitikk på. Ett problem med
denne teorien er at hvis kampen om markedsandeler hadde vært
så viktig, ville prisutviklingen vært mye mer ustabil. Det er ikke
blitt noe prisfall trass i veksten i norsk markedsandeler de senere
årene, bare et fråvær av prisvekst.

63. Med den forståelsen av markedets virkemåte som er lagt
til grunn her, og i den grad man kan trekke noen lærdom av er-
faringene fra produksjonsbegrensningen i årene etter 1986, er det
lite grunnlag for norske myndigheter å legge restriksjoner på den
løpende produksjonen for å øke prisene på kort og mellomlang
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sikt. Det er i hovedsak ved mindre leteboring at norsk produk-
sjon av olje kan begrenses. Dermed tar det mange år fra beslut-
ningen tas til effekten på utvinningstempoet kommer. Da kan
markedssituasjonen ha endret seg, og begrensningen kan være
uten effekt. Produksjonskurven vil imidlertid bli forskjøvet ut i
tid for mange år fremover, med de kostnadene det fører med seg.
Se avsnitt 4.1 Petroleumsformuen og den permanente petrole-
umsinntekten, side 51. Denne konklusjonen blir den samme en-
ten motivet for å øke oljeprisen er å øke norske inntekter, eller å
bremse energibruken og fremme utviklingen av alternativ energi.

4.3 NORGE BUR EN GASSNASJON, MEN DET LEGGER FÅ
RESTRIKSJONER PÅ MULIGHETENE FOR Å ØKE
UTVINNINGSTEMPOET

64. Norge blir på lang sikt en gassnasjon. En regner med at det
vesentlige av nye funn er gass. Det er uttrykt slik i Oljemeldin-
gen (1994): «Ca. 70 prosent av det produserte volum er olje og
ca. 30 prosent er gass. Ser man derimot på de gjenværende res-
sursene, er i overkant av 40 prosent olje. Det indikerer at Norge i
fremtiden vil gå fra å være en oljenasjon til gradvis å bli mer en
gassnasjon». Seiv med en kraftig vekst i grassproduksjonen frem
til århundreskiftet, vil likevel oljeproduksjonen være tre ganger
så stor som gassproduksjonen målt i oljeekvivalenter. Det kan gå
frem til 2020 før gassproduksjonen overstiger oljeproduksjonen,
avhengig av utvinningstempoet for oljen.

65. Oljen selges på kortsiktige kontrakter i et verdensmarked
der Norge har forholdsvis små markedsandeler og liten eller
ingen innflytelse på prisene. Gassen, derimot, selges på langsik-
tige kontrakter i europeiske markeder der Norge har betydelige
markedsandeler. Gassalget krever omfattende forhandlinger med
kjøperne og en kostbar og komplisert utbygging av det europeis-
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ke nettet av gassrørledninger. Det betyr at endringer i utvin-
ningstempoet for naturgass krever lange forberedelser.

I den forbindelse må en ta hensyn til at gassmarkedene i Europa
er kartellisert, og at eierne av rørledningene fritt kan bestemme
hvem som kan få, eller ikke kan få, transportert sin gass gjen-
nom dem. Forslag fra EU-kommisjonen om å innføre tredjeparts
adgang {Third Party Access - TPA) møter sterk motstand, og
det kan ta lang tid før den blir gjennomført.

66. Salget av norsk gass foregår gjennom kommersielle for-
handlinger som ivaretas av et Gassforhandlingsutvalg (GFU).
Det består av Statoil (leder), Norsk Hydro og Saga. GFUs opp-
gave er å forberede og gjennomføre alle forhandlinger om salg
av norsk gass frem til kontraktsinngåelsen. Myndighetenes an-
svar er å utpeke kontrakts- og leveransefelt til kontraktene, samt
å godkjenne de kommersielle avtalene.

Alle avtalene som ble inngått før 1986, omfattet hele det aktuelle
feltets reserver (såkalte uttømmings- eller feltkontrakter). Troll-
avtalene derimot, er volumkontrakter med Trollfeltet som ho-
vedkilde, men med muligheter for å levere også fra andre norske
felt. De kontraktsfestede leveringene blir i 1996 i overkant av 30
milliarder Sm3, mens norske gassprodusenter har leveringsfor-
pliktelser for kontraktåret 2005 på om lag 60 milliarder Sm3,
hvorav 5 milliarc
mingskontrakter.
hvorav 5 milliarder Sm3 er solgt under eksisterende feltuttøm-

Fra 2000 mangier en produksjonskapasitet på 11 milliarder Sm3

per år for å levere de gassmengdene som er kontraktsfestet
(Faktaheftet 95). Fra 2005 trengs over 22 milliarder Sm3 per år
mer naturgass enn det som kan produseres fra felt som nå er i
drift eller under utbygging. I tillegg til dette er det innledet for-
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handlinger med italienske og spanske gasskjøpere, og Danmark
har også signalisert interesse for norsk gass. Polen, Tsjekkia og
Ungarn utgjør mulige ekspansjonsområder, men den politiske
viljen der til å omstrukturere gassektoren og elektrisitetssektoren
er ennå ikke til stede. Det gjør at det kan ta tid før disse marke-
dene åpnes for norsk gass.

67. Gassprisene i Europa er høye sammenlignet med prisene i
USA. Markedet er kartellisert og det foregår en betydelig subsi-
diering av kull for å beskytte nasjonal kullproduksjon. Det er
derfor et betydelig potensial for økt gassalg i Europa på lang
sikt. Samtidig er det flere store tilbydere av gass som ønsker å
øke sine leveringer.

Ved siden av Nederland og Storbritannia leverer Russland og
Algerie nå en stor del av gassen til Europa. Den politiske uroen i
disse landene gir stor interesse blant kjøperne for å øke leve-
ringssikkerheten ved å spre importen på flere leverandørland.
Det tilsier på den ene side at markedet på lang sikt kan gi rom
for en betydelig økning i norsk gasseksport. På den annen side
kan tilbudet på kort sikt øke raskere enn markedet kan ta unna.
Det skjedde for eksempel i Storbritannia samtidig med privati-
seringen av British Gas.

Russland er svært interessert i å øke sin gasseksport, og planleg-
ger en rørledning fra Yamal i Sibir, der påviste reserver allerede
er fire ganger større enn antatte norske gassreserver, til Tysk-
land. I 1998 antas en ny rørledning å stå klar fra Storbritannia til
kontinentet. Algerie har nylig inngått kontrakter om en utbyg-
ging som vil øke eksporten til Sør-Europa betydelig. Økte leve-
ringer av flytende gass (LNG) fra Nigeria vil også virke inn på
gassmarkedet i Europa.
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Mens det er tvilsomt om Norge kan påvirke oljeprisene, er
Norge en betydelig aktør med innflytelse på det europeiske
gassmarkedet. Norge er blant verdens ti største gasseksportører
og har en markedsandel på ni prosent i Europa. Det bør derfor
være rom for å drøfte hva som er i Norges interesse:

• Å søke å oppnå høy pris seiv om det går utover salgsvolum
og markedsandeler, eller

• å godta lavere priser for å oppnå større salgsvolum og
markedsandeler.

Samtidig må en ta hensyn til at det er risiko for et kraftig prisfall,
for eksempel som følge av stort tilbud fra Russland, eller som
følge av økt priskonkurranse hvis EU-kommisjonen klarer å
gjennomføre en avkartellisering.

4.4 KOSTNADSPERSPEKTIVER OG TEKNOLOGISK

UTVIKLING

68. I senere år har det skjedd en dramatisk reduksjon i utvin-
ningskostnadene på norsk sokkel. Dels er kostnadsreduksjonen
oppnådd ved større bruk av standardkomponenter og mindre
bruk av skreddersydde enheter, dels har en gått over til nye ut-
vinningskonsepter (for eksempel større bruk av undervannsin-
stallasjoner fremfor plattformer). Dette er nærmere drøftet i
NorSok (1995). Se boks 4.6. NorSok er et samarbeidsorgan
mellom selskapene og myndighetene.

Reservasjonsprisen eller balanseprisen, det vil si den laveste
prisen som gir dekning for utbyggingskostnadene, er nå fait helt
ned til US$ 4 per fat for store felt med gunstige reservoaregen-
skaper. Seiv for mindre felt med ugunstige egenskaper regnes
det som mulig å komme under US$ 10 per fat. Se figur 4.5. I
tillegg kommer letekostnadene. NorSok-rapporten skriven «For
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Boks 4.6 Perspektiverfor reduksjon i drifts- og
investeringskostnader.

«NorSok (Norsk Sokkels KonkurranseposisjonJ-utvalget setter en
reduksjon i samiede drifts- og investeringskostnader på 40-50 pro-
sent de neste fem årene som et mål for oljevirksomheten. Blant
satsingsområdene i lete- og driftsfasen står forskning omkring
seismiske kartleggingsmetoder og ny oljeteknologi sentralt. Metoder
for økt utvinningsgrad og miljøforskning, er andre satsingsområder.
Utvikling og utbyggingsløsninger som gir lønnsom drift av mindre felt
er også en prioritert oppgave. Dette er forhold som alle kaller på
behovet for innovasjonsvirksomhet. Resultatene fra Statistisk sen-
tralbyrås innovasjonsundersøkelse for 1992 og FoU-undersøkelsen
for 1993, viser tydelig at olje- og gassutvinning har meget høy ny-
skapningsvirksomhet sammenlignet med industrien. Resultatene for
olje- og gassutvinning er presentert i et eget avsnitt lenger bak.

Fordelingen mellom driftskostnader og investeringskostnader har
endret seg betydelig fra tidlig på 70-tallet til i dag. I 1971 gikk 95
prosent av kostnadene til investeringer. Tilsvarende tall for 1980,
1990 og 1992 var henholdsvis 76, 48 og 55 prosent. Denne utvik-
lingen vil forsterke seg ytterligere i årene fremover.»

Kilde: Økonomisk utsyn over året 1994

norsk sokkel indikerer en separat analyse at bidraget til balanse-
prisen fra virksomheten i letefasen (inklusive pre-lisens kostna-
der) ligger på 4,50, til tross for at kostnader pr. ressurstilvekst
var 1,50 USD/fat for den samme perioden (udiskontert). ...
Dette viser hvor stor betydning tiden mellom konsesjonsutlys-
ning og produksjon har for feltøkonomien».

69. Det kraftige kostnadsfallet betyr at forskjellen mellom
utvinningskostnadene på norsk sokkel og i Midtøsten er betyde-
lig redusert. Det betyr at sårbarheten av løpende norsk produk-
sjon overfor priskonkurranse fra Midtøsten blir mindre. Lete-
kostnadene er imidlertid fortsatt større på norsk sokkel, og de
faste kapitalkostnadene utgjør en større andel av de totale kost-
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Figur 4.5 Lave ste pris som gir dekning for utbyggingskost-
nadene - Reservasjonsprisen eller balanseprisenlK
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J) Balanseprisen faller sterkt med feltenes størrelse opp til 100 millioner Sm3 oe,
men den er avhengig av feltenes kompleksitet. Utfordringen er å bringe
kostnadene ned også for mindre felt.

Kilde: Saga Petroleum a/s

nadene, enn i Midtøsten. De lave kostnadene på norsk sokkel er
derfor avhengig av en optimal utnyttelse av kapitalutstyret, og en
påtvunget begrensning i utvinningstempoet vil slå sterkt ut i
kostnadene.

70. Det sterke prisfallet på olje i midten av 1980-årene, sam-
men med endringene i skattereglene, kan ha vært en utløsende
faktor for de dramatiske kostnadsreduksjonene som en nå er i
ferd med å gjennomføre på norsk sokkel. Det høye fortjenesteni-
vået, og de høye marginalskattesatsene, kan ha ført til liten inter-
esse i selskapene for besparelser tidligere. Dette kunne tale for at
mye av potensialet for kostnadsreduksjoner er i ferd med å bli
oppbrukt. En regner dessuten med at mer av utvinningen etter
hvert vil foregå fra mindre felt og på dypere vann, og gasspro-
duksjon i nord forutsetter lang transport. Det vil isolert sett føre
til økte kostnader. Nettoeffekten av de to motsatte tendensene er
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usikker. Det foregår imidlertid en stadig utvikling av utvinnings-
teknologier og konsepter, og bransjen er tydelig optimistisk når
det gjelder fortsatt fall i enhetskostnadene og dermed i balanse-
prisen på norsk sokkel.

71. Speilbildet av de store kostnadsreduksjonene er at det blir
ledig kapasitet i leverandørindustrien. Så sant det ikke fører til at
nedlegging av bedrifter gir tap av oppbygd erfaring og know-
how, vil det bety at det er rom for en betydelig økning i utvin-
ningstempoet uten at det fører til kostnadspress. Om bransjens
bestrebelser på internasjonalisering lykkes, må en kunne regne
med at det er rom for en betydelig øking av utvinningstempoet
uten at det skaper press.

4.5 OPPSUMMERING

72. Alt i alt må en kunne regne med at verdien av olje- og
gassressursene kan stige over tid. Den viktigste årsaken er po-
tensialet for kostnadsreduksjoner. Etter hvert som kostnadsni-
vået blir lavere, blir imidlertid bidraget til petroleumsrenten i
dollar per fat mindre. Prisutviklingen for olje og gass er mer
usikker, og den store risikoen ligger i at forbrukslandene gjen-
nom sin beskatning presser ned prisen til produsentlandene. Det
betyr likevel ikke nødvendigvis at petroleumsformuen blir størst
om en utsetter utvinningen og lar ressursene ligge urørt (og
eventuelt upåvist) til beste for fremtidige generasjoner. Det av-
henger av forholdet mellom veksten i petroleumsrenten og den
diskonteringsfaktoren en bruker når en beregner formuen. Det
vil si, forholdet mellom realavkastningen på urørte petroleums-
ressurser og avkastningen på alternative investeringer. Hvis en
derimot venter en øking i utvinningsgraden (den delen av tilste-
deværende olje og gass som til syvende og sist blir utvunnet), og
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denne økningen kommer uavhengig av utvinningstempoet, er
sjansen større for at det lønner seg å vente.

73. I denne rapporten legger jeg til grunn mer forsiktige anta-
kelser enn myndighetene ved at jeg bare forutsetter en realav-
kastning på fem prosent i motsetning til deres syv prosent. Like-
vel mener jeg at en bør være forsiktig med å anta at avkastnin-
gen i form av økt petroleumsrente som følge av å utsette petro-
leumsutvinningen, kan måle seg med avkastningen på alternative
investeringer. Det er da tatt hensyn til at det vil ta fra fem til ti år
før en beslutning om utsettelse kan slå ut i utvinningstempoet.

74. Med myndighetenes forutsetninger om kalkulasjonsrente
og prisutvikling osv. vil en øking av utvinningstempoet for oljen
som skissert i punkt 44, side 47, øke petroleumsformuen med
om lag 150 milliarder kroner, og den permanente petroleumsinn-
tekten med om lag 10 milliarder kroner. Tilsvarende vil den
skisserte høyere utvinningsbanen for gass øke myndighetenes
formuesanslag med om lag 50 milliarder kroner, og den perma-
nente inntekten med om lag 3Vz milliard kroner.

Uten å gjøre noen endring i anslaget for forventede petroleums-
ressurser på norsk sokkel vil altså en økning av tempoet som
skissert, øke petroleumsformuen med over 20 prosent, fra 1040
til 1265 milliarder kroner, og den permanente petroleumsinntek-
ten tilsvarende, fra 73 milliarder kroner til 86 milliarder kroner.
Ved 5 prosent kalkulasjonsrente øker den permanente petrole-
umsinntekten med anslagsvis 10 milliarder kroner fra 63 milli-
arder kroner til 73 milliarder kroner. Disse regneeksemplene
viser at utvinningstempoet kan bety svært mye for verdien av
petroleumsressursene og at verdien av petroleumsformuen kan
bli mindre jo langsommere utvinningen foregår.
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75. Regneeksemplene bygger direkte på myndighetenes be-
regninger. De konkrete forutsetningene som er gjort om priser
og kostnader, er ikke kjent. Det er mulig at myndighetenes forut-
setninger også på dette området er konservative, ikke bare pro-
duksjonsforutsetningene. Større prisvekst og kostnadsreduksjo-
ner, det vil si raskere vekst i petroleumsrenten, vil gi høyere tall
for formue og permanent inntekt. Samtidig vil tapet ved å holde
igjen på utvinningstempoet bli mindre, eller det kan vise seg at
det, med mer realistiske forutsetninger om priser og kostnader,
lønner seg å redusere tempoet.

76. Det skal en mindre vekst i prisene til enn mange er klar
over, for å gi en kraftig vekst i petroleumsrenten. Se figur 4.6.
Hvis for eksempel oljeprisen fordobles frem til 2025, gir det en
årlig prisvekst på gjennomsnittlig bare snaut IVi prosent. Men
hvis prisstigningen er fra US$ 17 per fat til US$ 34 per fat, og
petroleumsrenten var US$ 3 i utgangspunktet, betyr det at petro-
leumsrenten stiger med US$ 20 per fat seiv med uendret kost-
nadsnivå. Det gir en vekst på 10 prosent per år, det vil si i nær-
heten av det avkastningskravet som selskapene arbeider med.
Tilsvarende, hvis enhetskostnadene kan reduseres til halvparten
på 10 år (mens NorSok regner med 5 år), det vil si fra for eks-
empel 14 US$ per fat til 7 US$ per fat (medregnet letekostna-
der), betyr det at petroleumsrenten øker fra 3 US$ per fat til 10
US$ per fat. På 10 år svarer det til en vekst på 12 prosent per år.

Det at petroleumsrenten kan stige kraftig seiv uten sterk pris-
stigning, kan lett bli oversett, jfr. for eksempel følgende sitat:

/ investeringskalkyler med en diskonteringsrate på syv
prosent er oljeselskapenes argumenter umulig å slå: Ingen
trorpå en realprisvekst på syv prosent årlig for oljen.
(Svein Thompson, Dagens Næringsliv, 16.9.95)
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Figur 4.6 Sammenhengen mellompetroleumsrente, oljepris
og kostnadsutvikling.

40

35

30

25

20

15

10

5

US$ per fat

. . •

Oljepris
*

^ y ^ Petroleumsrente

Kostnader

1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025

77. Disse eksemplene viser at det lar seg gjøre å forutsette en
vekst i petroleumsrenten som gjør at det kan lønne seg å holde et
lavt utvinningstempo, det vil si å utsette noe av oljeproduksjo-
nen til senere. Spesielt kan de perspektivene som risses opp for
kostnadsreduksjoner på kort sikt, tale for en utsettelse. Hoved-
innvendingen mot en slik forutsetning er at det er tvilsomt om
oljeprodusentene på lang sikt vil få beholde en så høy petrole-
umsrente. Muligheten for at forbrukerlandene kommer til å bru-
ke anledningen til å øke skattene på olje og gass vil da være stor.

Hvis en finner å ville regne med en raskt stigende petroleums-
rente, og derfor går inn for å senke utvinningstempoet, vil en
møte motstand fra selskapene. Selskapene stiller nemlig avkast-
ningskrav rundt femten prosent eller høyere, mens myndighetene
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krever syv prosent og denne rapporten regner med fem prosent.
Dermed ser myndighetene seg økonomisk tjent med å utsette
utvinningen, mens selskapene mener det er lønnsomt å utvinne
raskt. Så sterk vekst i petroleumsrenten er det vanskelig å forut-
se, at selskapene seiv vil se seg tjent med å vente med produk-
sjonen.

78. Det er ikke sikkert at man vil foretrekke det tempoet som
gir størst forventet verdi av formuen. For det første kan det være
andre faktorer enn formuen som teiler med. For det andre kan
det hende at en ved å godta lavere forventet formue også kan
oppnå mindre spredning på anslagene, altså mindre usikkerhet.
Se punkt 87, side 83. Hvis risikoaversjonen er stor, kan man da
foretrekke et utvinningstempo med lav usikkerhet seiv om det
også gir lavere forventet formue.

79. Gjennomgangen av prisdannelsen tyder på at det er liten
mulighet for at en begrensning av den løpende produksjonen på
norsk sokkel kan bidra til å holde prisene på olje og gass oppe.
Sammenhengen er i alle fall svært spekulativ. I denne rapporten
har jeg ikke funnet grunnlag for å ta med hensyn til prisvirknin-
gen som et moment når utvinningstempoet skal bestemmes.
Hvis salget av gass skal økes betydelig, er det mulig at en må en
regne med noe lavere priser.
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5 BETYDNINGEN A V USIKKERHET OG
VARIABILITET FOR VALGET A V
UTVINNINGSTEMPO

5.1 USIKKERHETSFAKTORER

80. I den samfunnsøkonomiske beslutningsprosessen har en
normalt vansker med å handtere store variasjonen Det fører til at
seiv forholdsvis forutsigbare variasjoner oppfattes som usikker-
het eller risiko. I dette notatet bruker jeg derfor en vid definisjon
av usikkerhet. Jeg tar med variabler som kan variere mye over
tid, også når variasjonen burde være påregnelig og forutsigbar.
Et eksempel er flommen på Østlandet våren 1995. Seiv om
vannstanden flere steder lå godt under det som normalt må ven-
tes i løpet av en trettiårs periode, ble flommen betegnet som en
katastrofe. En grunn til at skadene ble store, er at både offentlige
myndigheter og private hadde bygd uten å ta tilstrekkelig hensyn
til tilgjengelig informasjon om forventet flomvannstand. Det er
en fare for at en tilsvarende kortsynthet gjør seg gjeldende på
andre områder.

81. Størrelsen på petroleumsinntektene er åpenbart usikker, og
usikkerheten knytter seg både til pris- og kostnadsutviklingen og
til hvor store ressursene er. Spesielt gjelder det for anslagene for
ikke påviste reserver. Prisutviklingen er usikker både på kort og
lang sikt. I tillegg er faren for ulykker og katastrofer naturligvis
alltid til stede, men med dagens strenge regelverk er det lite som
taler for at ulykkesrisikoen, regnet over hele utvinningstiden,
øker med utvinningstempoet. Det er til og med mulig at en fin-
ner rom for en høyere ulykkesberedskap med høyt tempo.
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82. Norge har en apen økonomi i den forstand at eksport og
import er store størrelser målt i forhold til bruttonasjonal-
produktet. Det innebærer at utviklingen i andre land betyr mye
for norsk økonomi, som derfor er sårbar for endringer i den in-
ternasjonale utviklingen. Eksporten er konsentrert om EU og
USA, og det øker sårbarheten i forhold til om eksporten hadde
vært fordelt på flere ulike markeder. På den annen side er eks-
portproduksjonen kapitalintensiv. Det vil si at konjunktursving-
ningene slår lite ut i sysselsettingen. Det gjør det lettere å unngå
konjunktursvingninger i sysselsettingen i Norge enn i mange
andre land.

Norge er en stor råvareeksportør. Ved siden av petroleum er fisk
og fiskeprodukter og skogprodukter viktige eksportartikler. I
tillegg kommer metaller som er fremstilt ved hjelp av vannkraft.
Vi er altså avhengige av å høste fornybare naturressursen Kli-
maendringer, forurensninger eller sviktende internasjonal fiske-
riforvaltning kan imidlertid føre til at ressursgrunnlaget svekkes.
Dette er risiki som vi kan gjøre mye for å redusere, men som
alltid vil være til stede.

5.2 STRATEGIER OVERFOR USIKKERHET OG VARIABILITET

83. Variasjon og usikkerhet blir en økende utfordring i fremti-
den. Mye tyder på at samfunnet blir stadig mer sikkerhetsorien-
tert. Lav arbeidsløshet og trygghet for inntekt er sentrale mål (se
for eksempel Statsbudsjettet 1996), og motstanden mot omstil-
linger i økonomien og justeringer i offentlige budsjetter er sterk.
Samtidig er det fare for at nettopp denne motstanden gjør sam-
funnet stivere og mindre tilpassingsdyktig. Det ville skape stor
misnøye og store problemer om aktivitetsnivået og forbruks-
nivået i Norge må justers raskt ned som følge av endringer i ol-
jeprisene og andre sjokk som økonomien utsettes for. Myndighe-
tene har ikke stor handlefrihet til å gjøre noe når store næringer
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rammes av tilbakeslag. Derfor bør en legge stor vekt på tiltak
som enten reduserer risikoen og variabiliteten, eller som kan gi
økonomi og samfunnsliv økt tilpassingsevne.

84. Erfaringen til nå er at Norge på grunn av petroleumsres-
sursene har hatt stor handlefrihet i den økonomiske politikken.
Landet har vært ansett som meget kredittverdig seiv med store
underskudd i utenriksøkonomien og en betydelig utenlandsgjeld.
Det er imidlertid viktig å være klar over at situasjonen vil for-
andre seg vesentlig når vekstfasen for norsk petroleumsproduk-
sjon er over. Til nå har långiverne kunnet regne med at økt pro-
duksjon ville kompensere for fallende priser og at Norge derfor
kunne fortsette å betjene en stor gjeld også etter et fall i oljepri-
sene. Når produksjonen har nådd toppen, og kanskje til og med
begynner å falle, vil det være mye vanskeligere å låne for å
kompensere fallet i petroleumsinntekter.

Det er derfor grunn til å ta usikkerhetsproblematikken i forbin-
delse med petroleumsvirksomheten på alvor. Det som er spesielt
med petroleumsvirksomheten i usikkerhetssammenheng, er at:

• avkastningen er svært høy, slik at inntektene i Norge faller
hvis arbeid og kapital må flyttes over fra petroleumsvirk-
somheten til andre anvendelser;

• avkastningen kommer i form av utenlandsk valuta og det
kreves store omstillinger i norsk økonomi for å skaffe va-
lutaen på annen måte;

• skattene fra petroleumsvirksomheten er en stor inntekts-
kilde for staten;

• avkastningen kan svinge sterkt fra år til år og fra periode
til periode;

• petroleumsvirksomheten er mye større enn noen annen en-
keltvirksomhet i Norge.
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85. Det er to hovedstrategier for å forholde seg til risiko og
variabilitet:

• Preventivt: Søke å redusere risikoen for store uforutsette
begivenheter og jevne ut variabilitet.

• Defensivt: Øke evnen til å tilpasse økonomien til uforutset-
te situasjoner og store variasjoner.

Det er ikke noe opplagt mål å redusere risiko og variasjon. Hvor
langt en skal gå, avhenger av den prisen en må betale. Ofte er det
slik at muligheten til gevinst er knyttet til viljen til å ta risiko.
Det betyr for eksempel at hvis en tror på kraftig vekst i petrole-
umsrenten, kan det være bedre å styrke tilpasningsevnen enn å gi
avkall på veksten i et forsøk på å redusere usikkerheten om pe-
troleumsinntektene. Det viktigste er imidlertid å tilstrebe en ba-
lanse mellom de to hensynene. Til nå har norske myndigheter
lagt vesentlig vekt på oppnå en høy statlig andel av petroleums-
renten seiv om det har ført til at staten også sitter med det ve-
sentlige av risikoen for fall i petroleumsinntektene.

86. Usikkerhet og variabilitet har betydning for valg av
utvinningstempo på to måter:

• Preventivt: Høyt utvinningstempo gir rask oversikt over
ressursomfanget, og usikkerheten om verdien av petrole-
umsressursene kan reduseres så lenge usikkerheten om av-
kastningen på alternative investeringer er mindre enn
usikkerheten om petroleumsrenten (priser og kostnader).

• Defensivt: Et høyt utvinningstempo som gjør det mulig å
omplassere noe av petroleumsformuen, kan gjøre det lette -
re å handtere usikkerheten og variabiliteten i Fastlands-
Norge. Formuen kan da plasseres på en måte som gir
Norge en handlefrihet og støtpute som gjør det lettere å
mestre økonomiske sjokk.
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87. En må være forberedt på at oljeprisen et år eller to kan
holde seg både mye høyere og en god del lavere enn i dag. Pro-
duksjonen fra et felt strekker seg imidlertid over såpass mange år
at slike prissvingninger vil jevne seg ut. Den store usikkerheten
knytter seg til hvordan gjennomsnittsprisen vil utvikle seg. Som
fremhevet i avsnitt 4.2.1 Generelt om prisutviklingen på olje,
side 58, er forståelsen av prisdannelsen for olje mangelfull. Li-
kevel må en anta at usikkerheten er større på tyve - tredve års
sikt enn på ti års sikt. Det synes klart at spredningen mellom
høyeste og laveste prisanslag øker over tid. Knapphet på energi-
ressurser kan gi svært høye priser mens klimapolitikk og gene-
rell beskatning av oljeprodukter kan gi lave priser, eller i det
minste liten petroleumsrente til produsentlandene.

Hvis redusert usikkerhet om petroleumsinntektene oppfattes som
viktig, er det også andre muligheter enn høyt utvinningstempo
som kan vurderes. Skattesystemet kan endres slik at en større del
av risikoen bæres av selskapene. Prisen for det vil være lavere
skatteinntekter. I stedet for å investere i SDØE, se avsnitt 8.2.3
Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomhe-
ten (SDØE), side 105, kunne staten investere i ikke oljerelatert
virksomhet, og aksjene i Statoil kunne selges. Antakelig ville
dette medføre et betydelig forventet inntektstap fordi det på
grunn av incentivvirkningene er lettere å annektere grunnrenten
ved hjelp av statlige eierinteresser enn gjennom skatter.

En enda mer teoretisk mulighet er «salg på rot», det vil si at sta-
ten selger utvinningstillatelser mot et engangsbeløp eller en fast
årlig avgift. Dette er imidlertid lite aktuelt på grunn av at asym-
metrisk informasjon mellom kjøper og selger gjør det vanskelig
å komme til enighet om prisen. Dessuten finnes ikke markeds-
institusjoner som kan gjøre selskapene trygge på at ikke staten
likevel senere pålegger skatter eller produksjonsavgifter. Der-
med er deres betalingsvilje liten.
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Det er avgjørende å legge forholdene til rette slik at en
unngår at fallende petroleumsinntekter eller andre økonomiske
sjokk fører til at landet kommer i en tvangssituasjon som gjør
det umulig å gjennomføre mottiltak. I den forbindelse er mang-
lende kredittverdighet den mest nærliggende faren. Uten store
tilgodehavender i utlandet risikerer Norge å måtte låne dyrt eller
til og med å miste kredittverdighet når eller hvis petroleumsinn-
tektene svikter. Norge har lang tradisjon for å drive aktiv mot-
konjunkturpolitikk og arbeidsmarkedspolitikk. Uten tilgodeha-
vender eller normale lånemuligheter å ty til, vil hensynet til
utenriksøkonomien meget raskt begrense handlefriheten til å
gjennomføre en slik politikk. En liten forsmak på det fikk Norge
i 1986, men da ble kredittverdigheten reddet av utsiktene til me-
get rask vekst i oljeproduksjonen.

Høyt utvinningstempo gir store løpende inntekter som gir mu-
lighet både for å legge opp tilgodehavender og å ruste opp det
norske samfunnet slik at det blir mindre sårbart. Men faren er
også at landet gjør seg avhengig av lett-tjente petroleumsinntek-
ter og dermed blir mer sårbart både overfor svikt i petroleums-
inntektene og overfor andre økonomiske sjokk. Offentlige bud-
sjetter kan bli større enn det som er bærekraftig uten petroleums-
inntekter, og valutaen kan bli overvurdert (hollandsk syke) slik
at konkurranseutsatte sektorer blir svekket.

Det er uhyre viktig å beholde handlefriheten til å jevne ut sving-
ninger i eksportinntektene. Når det er slutt på veksten i petrole-
umsutvinningen, blir Norge mer lik andre råvareeksportører.
Deres erfaring er at de tvinges til å redusere utgiftene raskt når
inntektene svikter. Denne medkonjunkturpolitikken gjør det van-
skelig å få gjennomført de nødvendige tilpasningene i økonomi-
en. Disse erfaringene tilsier at det er uhyre viktig å bygge opp
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betydelige tilgodehavender som enten kan selges raskt, eller
brukes som sikkerhet for lån i en trengt situasjon.

89. En aktiv etterspørselspolitikk betyr mye for å mestre kon-
junktursvingninger og strukturendringer i økonomien. Men en
må også styrke evnen til å mestre risiko og variasjon ved å bedre
samfunnets fleksibilitet og tilpasningsevne. Et sentralt punkt er
da evnen til å justere produktivitet, inntekter og kostnader før
arbeidsløsheten blir for høy. Petroleumsinntektenes rolle i den
forbindelse er begrenset. Opprustingen av norsk næringsliv og
norsk kompetansenivå er kommet så langt at det viktigste hen-
synet blir å unngå ulempene som kan følge med bruken av lett-
tjente inntekter.
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6 HØYT UTVINNINGSTEMPO
FORUTSETTER SKILLE MELLOM
OPPTJENING OG BRUKAV
PETROLEUMSINNTEKTENE

6.1 DET ER MULIGHETER FORA STYRE BRUKEN AV
INNTEKTENE UAVHENGIG AV UTVINNINGSTEMPOET

6.1.1 Innledning

90. Foregående kapittel sannsynliggjør at verdien av petrole-
umsressursene kan bli størst når de utvinnes raskt. Det er imid-
lertid bred enighet om at disse ressursene skal disponeres slik at
de også kommer fremtidige generasjoner til gode. Det betyr at en
ønsker å fordele bruken av petroleumsformuen over et langt tids-
rom. Forutsetningen for å gå inn for et høyt utvinningstempo,
som betyr en forholdsvis kort utvinningsperiode, er at en del av
de løpende inntektene spares og investeres til beste for kom-
mende generasjoner. En må altså kunne omplassere noe av pe-
troleumsformuen uten at en dermed tærer ekstra på formuen.

91. Et sentralt spørsmål ved fastleggingen av utvinningstem-
poet er altså om en makter å skille mellom utvinningen av res-
sursene og bruken av inntektene. Det vil for det første si at en
må avklare om det er mulig å gjennomføre et skille slik at en
faktisk oppnår en omplassering. For det andre må en vurdere om
petroleumsformuen blir brukt opp fortere hvis den omplasseres
fra å bestå av ressurser i grunnen til først å bli skattlagt inntekt
og deretter foreligge som bokført og likvid formue. Ordningen
med et eget statlig petroleumsfond er ett forsøk på å etablere
spilleregler for å hindre eller bremse en slik effekt. Fondet er

87



NORSK RESSURSPOLITIKK: UTVINNINGSTEMPOET FOR NORSKE PETROLEUMSRESSURSER

imidlertid bare et politisk og administrativt hjelpemiddel, sub-
stansen ligger i den sparingen som foregår og i de investeringene
som blir gjort.

92. Det er mange som mener at sammensetningen (likvidi-
teten) av nasjonalformuen betyr mye for hvordan den brukes.
Det er flere grunner til at det kan være slik. Blant annet er det
klare institusjonelle, juridiske og skattemessige virkninger av å
omplassere fra ikke bokførte naturressurser til bokførte (og for
private: skattlagte) bankkonti. Når kassen ikke er tom, det vil si
når en har lett synlige og likvide midler, kan den virke som en
sovepute i den forstand at det er vanskeligere å få oppslutning
om nødvendige, men ubehagelige, omstillinger.

Det kan være vanskelig å skille sykliske endringer fra struktur-
endringer. Med stor handlefrihet, det vil si så lenge en ikke er i
en tvangssituasjon, kan det være fristende å definere alle sjokk
som sykliske slik at en kan legitimere en politikk som tar sikte
på å unngå omstillinger. Høyst sannsynlig vil imidlertid de fleste
økonomiske sjokk ha et sterkt strukturelt element. Derfor gjelder
det å skape forståelse for at formuen bare gir trygghet så lenge
den ikke er brukt opp. En hensiktsmessig politikk er derfor å
utnytte handlefriheten til å gjennomføre omstillinger etterhvert,
mens vi har tid og anledning til det.

6.1.2 Muligheterforå omplassere petroleums formuen

Oversikt

93. Omplassering av petroleumsformuen betyr å bruke petro-
leumsinntektene til å gjøre noe nå som er til beste for oss seiv de
nærmeste årene og for kommende generasjoner senere. Mulighe-
tene kan grovt deles i to:
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• Satse i Norge ved å styrke næringslivet og infrastrukturen
og utvikle kompetansenivået.

• Investere i utlandet.

På hvert område må en regne med at økt innsats vil gi en positiv
avkastning. Spørsmålet er imidlertid hvor en oppnår størst av-
kastning, og om den forventede avkastningen er større enn den
antatte verdistigningen ved å utsette utvinningen av petroleums-
ressursene. Et eventuelt petroleumsfond kan i prinsippet plassere
sine midler på begge måter, samtidig som satsingen ikke i noe
tilfelle er avhengig av at det opprettes et fond.

94. Avkastning er i denne forbindelse et flyktig begrep. På den
ene side består den av mer eller mindre observerbare resultater
av de enkelte plasseringene som er gjort. På den annen side må
en ta hensyn til de indirekte virkningene på økonomien som hel-
het av den politikken som føres. Hvis staten øker utgiftene iste-
denfor å gjennomføre en planlagt budsjettpolitikk, kan det gi økt
bruttonasjonalprodukt på kort sikt. Samtidig kan resultatet bli en
pris- og kostnadsvekst som svekker produksjons- og inntekts-
veksten på lengre sikt. Derfor finnes det ikke noen enkel og
etablert måte for å beregne avkastningen av ulike plasseringsal-
ternativer.

95. Det er også vanskelig å avgjøre hvor store petroleumsinn-
tektene er, og dermed er det vanskelig å lage kontrollerbare ret-
ningslinjer for hvordan de bør brukes. Seiv om inntektene fra
selve petroleumsvirksomheten kan defineres, utgjør de ikke
nødvendigvis et nettotillegg til landets inntekter. På den ene side
har petroleumsvirksomheten trukket ressurser (arbeid og kapital)
bort fra Fastlands-Norge og det har redusert inntektene. På den
annen side har petroleumsinntektene gjort det mulig å føre en
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ekspansiv økonomisk politikk, og det kan ha økt inntekten i
Fastlands-Norge både på kort og lang sikt.

Det er heller ikke klart hvordan utviklingen i investeringene og i
offentlig og privat forbruk ville blitt uten petroleumsinntektene.
Dermed finnes det ikke noe åpenbart sammenligningsgrunnlag
for å avgjøre om inntektene for eksempel har vært brukt til in-
vesteringer og styrket kompetansenivå i Norge, eller bare til et
høyere forbruksnivå. Det som derimot er mulig, er å anslå hvor
stor avkastningen av en økt innsats på et avgrenset område har
vært, eller kan antas å bli.

96. Det er ikke bare størrelsen på den forventede avkastningen
som er av betydning når en omplasserer petroleumsformuen,
men også at avkastningen kommer i riktig form. Petroleumsinn-
tektene oppstår i det alt vesentlige i form av US$ ved salg av
olje og gass til utlandet. Det betyr at Norge kan klare seg med
mindre eksport f ra andre næringer, og mindre produksjon i im-
portkonkurrerende næringer, så lenge petroleumsinntektene er
høye. Hvis en satser vesentlig på utbygging i Norge, vil avkast-
ningen ikke umiddelbart kunne erstatte et bortfall av petroleums-
inntekter, det blir nødvendig med en omstilling til en nærings-
struktur som gir mer eksport og mindre import.

Det alt vesentlige av kontantstrømmen fra petroleumsvirksomhe-
ten, over 90 prosent, tilfaller staten. Hvis satsingen i Fastlands-
Norge søkes oppnådd ved offentlige investeringer i infrastruktur,
økte utgifter til utdanning og lignende, eller ved skattelette, vil
avkastningen i hovedsak tilfalle private. Ved et senere bortfall av
petroleumsinntekter blir det da nødvendig å øke skattene eller å
redusere de offentlige utgiftene. Det kan vise seg vanskelig, og
konjunkturmessig meget uheldig. Lave petroleumsinntekter kan
nemlig skyldes et prisfall på grunn av et internasjonalt tilbake-
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slag. Da er det godt om en har bygd opp en likvid offentlig pe-
troleumsformue som kan virke som en buffer og gi myndighete-
ne handlefrihet til å drive motkonjunkturpolitikk.

97. I den forbindelse er det viktig at landet har omplassert pe-
troleumsformuen slik at det periodevis er mulig å bruke av den.
Ved offentlig satsing i Norge er det vanskelig å seige eller be-
låne formuesgjenstandene. Hvis myndighetene har valgt å forde-
le formuen til private i form av skattelette, eller har bygd opp
fordringer på norsk privat sektor (ved å tilby billige lån), vil for-
søk på å disponere noe av formuen i en vanskelig konjunktursi-
tuasjon også virke kontraktivt.

Satsing i Norge

98. Spørsmålet som reises i dette avsnittet, er om det innenfor
dagens politiske rammer er mye å hente ved å bruke den økte
handlefriheten som petroleumsinntektene gir, til økt innsats i
Norge. Hensikten er ikke å drøfte i full bredde hvilken nærings-
politikk og økonomisk politikk som vil være den beste for ut-
viklingen på lang sikt.

Innledningsvis er det likevel fristende å peke på at tidligere stat-
lige initiativer i næringsutviklingen ikke har vært udelt vellyk-
kede. Det dreier seg om et langt perspektiv i næringspolitisk
sammenheng når en vil fremme den næringsstrukturen som lan-
det skal leve av etter petroleumsepoken. Det er ingen gitt å for-
utse hvilke næringer som blir lønnsomme i Norge om tyve år.
Det betyr at en bør avstå fra å plukke ut vinnere, men heller byg-
ge opp generell kompetanse, finansiell styrke og generell tilpas-
ningsdyktighet.
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Det aller viktigste når det gjelder å satse i Norge, er å ha i mente
at petroleumsinntektene opptjenes i dollar, og at det ikke blir
flere norske sykepleiere eller bygningsarbeidere av den grunn.
Hovedoppgaven i statsbudsjettet er å husholdere med norske
ressurser, og det hjelper lite bare å pøse på med mer penger. Det
samme gjelder på områder der Norge har ledige ressurser, jfr.
den høye arbeidsledigheten. Den skyldes åpenbart ikke at Norge
mangier midler til å finansiere sysselsettingstiltak. Problemet
ligger i samfunnets virkemåte. Dels oppstår det mangel på nøk-
kelpersonale hvis en prøver å sysselsette de som nå er arbeidslø-
se. Dels er det stadig fare for en pris- og kostnadsstigning som
stimulerer til en næringsutvikling som gjør Norge enda mer av-
hengig av petroleumsinntektene.

99. Petroleumsinntektene, særlig økningen i inntektene i opp-
byggingsfasen, har gitt Norge økt handlefrihet i den økonomiske
politikken. Se boks 6.1. Fordi en har kunnet ta mindre hensyn til
utviklingen i utenriksøkonomien på kort sikt, har en, for eksem-

Boks 6.1 Makroøkonomiske virkninger av
økt bruk av petroleumsinntektene.

Bruken av petroleumsinntekter i en økonomi som den norske har to
viktige positive effekten
• Inntektene gir grunnlag for økt innenlands bruk av varer og tje-

nester. Det gjelder seiv om alle ressurser i utgangspunktet er
fullt utnyttet.

• Petroleumsinntektene gir økt utenriksøkonomisk handlefrihet. I
en situasjon med arbeidsledighet kan dette utnyttes til å opprett-
holde et høyere nivå på etterspørselen innenlands enn det som
ellers ville vært mulig.

Den negative sidenved inntektsbruken er økt pris- og kostnadspress
som svekker lønnsomheten og forverrer situasjonen for andre kon-
kurranseutsatte næringer.

Kilde: Bye et al. (1994)
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pel i slutten av 1980-årene og i begynnelsen av 1990-årene, kun-
net holde etterspørselen og sysselsettingen oppe i større grad enn
det ville vært mulig uten disse inntektene. Hver prosent brutto-
nasjonalproduktet har økt i forhold til det det ellers ville ha vært,
betyr et tillegg til landets samlede inntekter på om lag ti milliar-
der kroner. Dette beløpet kan godskrives som petroleumsinntek-
ter. I tillegg må en regne med at denne politikken har slått ut i
økte investeringer, og økt satsing på blant annet undervisning og
forskning, som vil føre til økte inntekter i årene fremover.

På den annen side ser det ut til at produktivitetsutviklingen i
Fastlands-Norges næringsliv har vært klart svakere enn i andre
land, se avsnitt 2.2. Tidligere drøftinger av utvinningstempoetpå
norsk sokkel, side 24, og det kan ha sammenheng med at en del
av petroleumsinntektene har vært brukt til næringsstøtte som har
vært bevarende istedenfor utviklende. En kan heller ikke se bort
fra at petroleumsinntektene førte til at en i noen år, for eksempel
i midten av 1980-årene, førte en for ekspansiv politikk, og at det
gjorde det nødvendig med ekstra stram politikk senere. Utslage-
ne i bruttonasjonalproduktet av denne tilstrammingen må da
trekkes tilsvarende fra i petroleumsinntektene.

100. Norge og norske selskaper får en høy klassifisering av de
internasjonale kredittvurderingsselskapene. En må derfor gå ut
fra at det ikke er mange prosjekter for næringsinvesteringer i
Fastlands-Norge med tilfredsstillende lønnsomhet som ikke blir
finansiert gjennom de ordinære kredittmarkedene. Økte investe-
ringer i Norge ved hjelp av tilførsel av oljepenger, må derfor
antas å måtte foregå ved å gjennomføre prosjekter som andre
finansieringskilder har avvist. Dermed vil de gi lavere enn nor-
mal avkastning.

93



NORSK RESSURSPOLITIKK: UTVINNINGSTEMPOET FOR NORSKE PETROLEUMSRESSURSER

101. Norge har en godt utbygd offentlig sektor. Fortsatt er det
sikkert en del prosjekter med god samfunnsmessig lønnsomhet
som ikke når opp i den ordinære budsjettprosessen, men det
skyldes at andre hensyn enn lønnsomhet legges til grunn for
prioriteringene. Samtidig er det nasjonale kapasitetsskranker
som setter rammer for totalinvesteringene, og økte bevilgninger
vil føre til etterspørselspress og kostnadsøkninger.

Utdanningsfrekvensene er høye, det vil si at en ikke kan regne
med at det er særlig store ledige talentreserver å utnytte. Det
skulle bety at det er lite økonomisk vekst å hente gjennom økte
bevilgninger til utdanning. Tilgangen på høyt utdannet arbeids-
kraft er så god at avkastningen på ytterligere utdanning er lav og
fallende. En må for eksempel regne med at akademikerlønnin-
gene må ned hvis det skal være mulig å sysselsette alle dem som
nå er i høyere utdanning, i stillinger der de utnytter sin akade-
miske utdanning. Muligens kan en vinne noe ved å vri utdannin-
gens sammensetning, for eksempel mot yrkesopplæring og vok-
senopplæring, men det er et politisk og organisatorisk spørsmål
om omprioritering, og krever i liten grad økt innsats av bud-
sjettmidler.

102. For å sikre kommende generasjoner i en tid da valutainn-
tektene fra petroleumssektoren forventes å falle, må en legge
forholdene til rette for eksport av annet enn råolje og gass, og for
importkonkurrerende næringer. Det vil si at en må sørge for
langsiktige vekstmuligheter for det som i økonomisk politisk
sjargong kalles konkurranseutsatte næringer (K-sektor) i mot-
setning til skjermede næringer (S-sektor).

I tillegg til den forventede direkte avkastningen må en derfor ta
hensyn til de indirekte virkningene av økt etterspørsel i forbin-
delse med økt satsing i Norge. Helt fra Petroleumsmeldingen
(1974) har det vært lagt stor vekt på at petroleumsvirksomheten
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og bruken av petroleumsinntektene ikke måtte skape for store
omstillinger i Fastlands-Norge. I tillegg er en blitt mer og mer
klar over at rask bruk av petroleumsinntektene innenlands, enten
de går til forbruk eller til investeringer, kan føre til at kostnads-
nivået blir så høyt at det går utover lønnsomheten for annen eks-
portproduksjon og for importkonkurrerende bedrifter (hollandsk
syke). Det betyr at en må balansere de fordelene som oppnås ved
å øke utgiftene til å styrke denne typen bedrifter mot virkningen
som de økte utgiftene har på kostnadsutviklingen.

Én mulighet er å vurdere investeringer som kan styrke norsk
økonomi, men som ikke gir særlige etterspørselsvirkninger i
Norge. Det kan for eksempel være stipendier til nordmenn for å
studere ute, og andre tiltak for å importere kompetanse. Norske
bedrifters investeringer i utlandet kan også stimuleres gjennom
særlige finansieringsordninger. Slike tiltak vil åpenbart kunne ha
positive virkninger både på kort og lang sikt. Spørsmålet er i-
midlertid om det finnes særlig mange slike tiltak, og om virk-
ningene er store nok til å forsvare statusen av å være til det beste
for kommende generasjoner. Et annet spørsmål er om en kan
finne et allokeringssystem, administrativt eller markedsbasert,
som fører til en formålstjenlig bruk av midlene.

103. Konklusjonen er at det allerede gjøres mye for å bygge
landet og ta vare på miljøet og naturressursene. Avkastningen på
ytterligere innsats er antakelig lav. Økt bruk av petroleumsinn-
tektene innenlands gir heller ikke noen langsiktig løsning på
arbeidsløshetsproblemet. Dette er ikke et avgjørende argument
mot å bruke deler av petroleumsinntektene til investeringer og
annen styrking av Fastlands-Norge. Imidlertid må begrunnelsen
da være en annen enn at en vil gjøre det best mulig for kommen-
de generasjoner. Vil en det, må midlene plasseres der de gir best
mulig avkastning i fremtiden.
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Det er liten mening i å øke investeringene i realkapital og kom-
petanse i Norge hvis de gir lavere avkastning enn investeringer i
utlandet. Investeringer som er lønnsomme, kan finansieres uav-
hengig av petroleumsinntektene. Det er allerede opprettet statli-
ge finansinstitusjoner for å fremme en ønsket næringsstruktur i
Norge. Inntrykket disse institusjonene gir, er at det som mangier
er forslag om lønnsomme prosjekter, ikke finansieringsmidler.
Derfor vil tilleggsinvesteringer motivert av høye oljeinntekter i
stor grad komme i stand ved å gjennomføre lite lovende prosjek-
ter. Det er selvsagt mulig å gjøre mer for å utvikle en kompetent
og nyskapende nasjon, men det er vanskelig å se at petroleums-
inntektene kan spille noen stor rolle i den forbindelse.

Investeringer i utlandet

104. Velfungerende internasjonale kapitalmarkeder gir god li-
kviditet og akseptabel sikkerhet for langsiktig realavkastning på
finansielle tilgodehavender. Ved spredning av investeringene
bør en kunne oppnå at både avkastningen og verdien blir vesent-
lig mer robust overfor konjunktursvingninger og økonomis-
ke/politiske omveltninger enn en kan oppnå ved investeringer i
Norge. Norge er en så liten investor at en eventuell rask ned-
bygging av investeringene kan foregå uten å påvirke markedene.
Muligheten for å seige på kort varsel er viktig når målet er å sik-
re landet mot sjokk i petroleumssektoren eller i økonomien for
øvrig. En bør kunne regne med en realavkastning på finansielle
tilgodehavender i utlandet på fire til seks prosent i året ved en
forsiktig og konservativ forvaltningsstrategi. Det er grunnlaget
for at jeg i denne rapporten legger til grunn en kalkulasjonsrente
(eller diskonteringsfaktor) på fem prosent.

105. Det har vært forslått at private finansinstitusjoner skal stå
for plasseringene i utlandet. Det vil imidlertid i praksis ikke væ-
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re mulig å styre institusjonenes valg av plassering mellom Norge
og utlandet. Seiv om en innfører formelle regler, vil private in-
vestorer alltid ha omplasseringsmuligheter slik at de kan plasse-
re sine investeringer ut fra en samlet porteføljevurdering (ombyt-
telighet - fungibilitet).

Dermed må forsøk på å trekke private inn i forvaltningen av
finansinvesteringene måtte skje innenfor opplegget av den na-
sjonale penge- og kredittpolitikken. Det kan føre til at en må
holde en lavere rente enn ellers ønskelig, for å hindre for store
plasseringer innenlands og for unngå en etterspørsel etter norske
kroner som fører til en appresiering av valutakursen. I den grad
midlene plasseres som norske bedrifters direkte eierinteresser i
utlandet, vil de i liten grad kunne tjene som buffer mot økono-
miske sjokk.

106. I alle tilfelle vil imidlertid både internasjonaliseringen av
norsk næringsliv og norske selskapers andel av petroleumsinn-
tektene føre til økte private beholdninger av utenlandsk valuta.
Disse beholdningene kan være både større og mindre enn de som
bedriftene ønsker å holde utenlands som arbeidskapital eller som
finansplassering. Samtidig vil internasjonale oljeselskaper holde
betydelige beholdninger av norske kroner. Dårlige nyheter om
norsk økonomi kan føre til at både norske og utenlandske bedrif-
ter ønsker å holde mer av sine beholdninger i utenlandsk valuta.
Det vil føre til et depresieringspress på norske kroner. Tilsvaren-
de kan oppbyggingen av store norske tilgodehavender i utlandet
føre til økt tillit til norsk økonomi som igjen fører til appresie-
ring, og tilsvarende til depresiering når petroleumsepoken er
slutt og tilgodehavendene skal bygges ned.

Dette betyr at staten ikke kan forvalte sine utenlandske tilgode-
havender, enten de foreligger som eget fond eller i en annen
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form, bare ut fra formuesforvaltningshensyn. Staten eller Norges
Bank må drive aktive markedsoperasjoner med kjøp og salg av
norske kroner og valuta for å sikre en ønsket stabilitet i renter og
valutakurs. Disse spørsmålene er drøftet av Isachsen (1995).
Hvis Norge kunne være med i samarbeidet om en felles euro-
peisk valuta, ville problemene med virkningen på valutakursen
av disponeringen av store utenlandske tilgodehavender forsvin-
ne.

107. Et eksempel på å la private forvalte noe av statens uten-
landsfordringer, er den valutalånsordningen som Industrifondet
forvaltet i slutten av 1980-årene. Den skulle yte tilskudd til små
og mellomstore bedrifter «i internasjonaliseringssammenheng».
Det ble imidlertid stilt spørsmål om hvorvidt det er en statlig
oppgave å finansiere og eventuelt subsidiere internasjonalisering
av virksomhet som ikke kan skaffe alternativ finansiering på
kredittmarkedet. Ordningen ble avviklet etter få år.

108. Inntektene ved salg av olje og gass står for en betydelig del
av Norges valutainntekter. Også fremtidige generasjoner blir
avhengige av store valutainntekter. Et viktig formål med en
omplassering av petroleumsformuen er å sikre kommende gene-
rasjoner den samme handlefriheten i utenriksøkonomien som vi
har nå. Det tilsier at en eventuell omplassering av petroleums-
formuen må gi slike inntekter i fremtiden.

Sjokk som rammer norsk økonomi vil også være knyttet til bort-
fall av valutainntekter. Skal omplasseringen bidra til å dempe
slike sjokk, må formuen være plassert slik at den gir avkastning,
og kan omsettes, i utenlandsk valuta. Det er vanskelig å finne
ytterligere tiltak som kan utvikle valutainntjenende næringer i
Norge. I tillegg er det vanskelig å finne plasseringsmuligheter
innenlands som kan gi like høy avkastning som plassering uten-
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lands. Når formålet er å ta vare på kommende generasjoner, må
avkastningskravet tillegges stor vekt. Alt dette betyr at midlene i
hovedsak må plasseres i utlandet.

6.2 ETEGETFOND ER IKKENØDVENDIG

6,2.1 Det viktigste er politisk oppslutning ogforståelse

109. Det er vesentlige fordeler knyttet til at utvinningstempo og
bruk av petroleumsinntektene kan besluttes hver for seg. Det
finnes imidlertid ingen juridisk bindende institusjonelle snarvei-
er som kan garantere mot uvettig bruk av inntektene eller av
oppsparte fordringer. Ordningen med et Statens petroleumsfond
er et forsøk på å organisere omplassering av petroleumsformuen
fra underjordiske ressurser til finansielle tilgodehavender på en
slik måte at det løpende forbruket ikke påvirkes. Det finnes i-
midlertid ingen patentløsninger, og en må ha nøkterne forvent-
ninger til hva som kan oppnås ved institusjonelle arrangementer.
I den forbindelse er det naturlig å referere uttalelsen fra Tem-
poutvalget (1983) om at et fond «ikke kan erstatte de politiske
myndigheters egen vilje til å legge fremtidsrettede hensyn til
grunn for sin politikk».

110. Mulighetene for å styre bruken av inntektene uavhengig av
utvinningstempoet avhenger derfor antakelig mer av generell
forståelse og politiske bindinger enn av formelle og juridiske
regler. Oppbygging av tilgodehavender forblir en illusjon hvis
det ikke er bred folkelig forståelse og politisk oppslutning om at
det er viktig i å tenke på kommende generasjoner seiv om pen-
gene brenner i lommen.

Det er imidlertid ikke enighet om muligheten for, eller ønskelig-
heten av å skille mellom inntjening og bruk. Det skyldes kanskje
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manglende aksept for at en omplassering av petroleumsformuen
bør skje i utlandet hvis hensikten er å sikre kommende genera-
sjoner og å trygge mot økonomiske sjokk. Dette kommer til ut-
trykk i disse sitatene:

Bufferfondet må imidlertid ikke bli så stort at det utgjør en
fare for målsettingen om at petroleumsinntektene i hoved-
sak skal brukes i Norge.

Ønsket om å skille inntjening f ra bruk for å lette den
langsiktige planlegging en, har etter dette medlems opp-
fatning fått en altfor bred plass i utvalgets innstilling.
Målet er at petroleumsinntektene skal anvendes.
(Tora Houg i særmerknad, Tempoutvalget (1983))

111. I den offentlige debatten hevdes det ofte at det over tid
ikke er mulig for politiske organer å skille mellom inntekt og
bruk. Imidlertid har norske myndigheter til nå opptrådt moderat,
og sått til side en betydelig del av petroleumsinntektene. Se for
eksempel figur 6.1. Det er mulig at ikke alle har vært klar over
formuesoppbyggingen i Statoil og den store sparingen i SDØE.

Mulighetene for nettoinvesteringer i SDØE blir dessuten mindre
etterhvert. Investering i andre objekter kan bli vanskeligere å
innpasse i statsbudsjettet. Likevel bør en kunne trekke den slut-
ningen at det har vært mulig å skille frem til nå, og at det derfor
bør være mulig å skille også i fremtiden.

112. Ved utgangen av 1994 hadde Norge en nettogjeld overfor
utlandet på vel 24 milliarder kroner. Det svarte til om lag 3,2
prosent av bruttonasjonalproduktet. I løpet av 1993 gikk netto-
gjelden ned med mer enn 28 milliarder kroner, fra 7,2 prosent av
bruttonasjonalproduktet ved utgangen av 1992. Nettogjelden ved
utgangen av 1994 bestod av privat nettogjeld overfor utlandet på
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Figur 6.1 Statsforvaltningens overskudd og netto fordringer.
Med aktiverte kapitalinnskudd i forretningsdriften.

-20

Kilde: Nasjonalbudsjettet 1996

98 milliarder kroner (vesentlig rederier og oljeselskap) og of-
fentlige (medregnet Norges Bank) netto fordringer på vel 73
milliarder kroner. Det svarer til nesten 10 prosent av brutto-
nasjonalproduktet. I løpet av 1995 ble Norges netto gjeld erstat-
tet av netto fordringer, og ikke minst er det den offentlige netto
fordringsposisjonen som blir forbedret. Det betyr at det foregår
en oppbygging av offentlig formue i utlandet allerede før avset-
ningene til Statens petroleumsfond har tatt til.

113. Uklarheten om hva som er ekstrainntekt som skyldes pe-
troleumsvirksomheten, og vanskeligheten med å avgjøre hvor-
dan inntektene er blitt brukt, gjør at spørsmålet om et petrole-
umsfond ikke er enkelt. Det kan belyses ved det som skjedde i
provinsen Alberta i Canada. Der ble det i midten av 1970-årene
bygd opp et stort fond basert på avsetning av tretti prosent av
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inntektene fra salg av ikke fornybare ressurser. Deler av fondet
ble brukt til å finansiere prosjekter med lav lønnsomhet i offent-
lig sektor i Alberta seiv, og samtidig tok provinsregjeringen opp
store lån for å finansiere økte offentlige utgifter. Det synes der-
for tvilsomt om fondet førte til en mer effektiv og langsiktig
disponering av provinsens petroleumsinntekter. Se boks 6.2.

114. Andre eksempler er Kuwait og Dubai. Før Golf-krigen i
1990-1991 hadde Kuwait bygd opp så store finansielle tilgode-
havender i utlandet at avkastningen på dem var blitt større enn
oljeinntektene. Dubai derimot har konsentrert sine oljeinntekter
om å bygge opp et internasjonalt handels- og turistsenter, blant
annet gjennom investeringer i infrastruktur og etableringen av et
eget flyselskap. Se The European (1995).

Boks 6.2 Historien om Alberta Heritage Savings Trust Fund.

Fondet ble opprettet i 1976. Oljeprisen var mer enn fordoblet fra
1972. Provinsens inntekter føk i været. På ti år fikk fondet en verdi
på om lag tretten milliarder dollar. Samtidig økte imidlertid de of-
fentlige utgiftene. Siden 1987 er hele avkastningen på fondet over-
ført til det ordinære budsjettet som likevel har gått med store un-
derskudd. Verdien av fondet er nå fait til om lag elleve milliarder
dollar. Samtidig er den offentlige gjelden økt til nesten trettito milli-
arder dollar. Når en tar hensyn til alle eiendeler, inklusive oljefondet,
er den offentlige nettogjelden åtte milliarder dollar, og da har en ikke
regnet med pensjonsforpliktelsene. Denne nettogjelden svarer til om
lag 15 000 kroner per innbygger.

11976 var ideen at oljeinntektene ikke ville vare evig, og at provinsen
ikke burde bruke alle inntektene med en gang. Noe burde spares til
fremtidige generasjoner som ikke ville ha de samme inntektene fra
olje og gass. Det har en tydeligvis ikke fått til. Vinteren 1 9 9 4 / 9 5 var
det derfor en stor spørreundersøkelse der ett alternativ var å opp-
løse fondet og bruke midlene til å dekke deler av den store statsgjel-
den. Det ble avvist, men fondet blir nå omorganisert og vil ikke len-
ger ha noen rolle i kanaliseringen av oljeinntektene.
Kilde: Heritage Trust Fund (1995) + Government of Alberta (1994)
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6.2,2 Nærmere om Statens petroleums fond

115. Hensikten med oljefondet er å tydeliggjøre den samlede
disponeringen av landets inntekter med sikte på fremtiden. Det
skal gi utvidet mulighet for å disponere petroleumsressursene ut
fra ressursforvaltningshensyn uten at en behøver å ta hensyn til
inntekts- og formuesforvaltning over tid. I prinsippet kan hele
petroleumsformuen omplasseres til et fond. Om en da bare bru-
ker realavkastningen av fondet, behøver en ikke tære på for-
muen.

Faren ved å opprette et eget fond er at det skapes forestillinger
om en haug med penger som kan brukes til alle gode formål som
ikke når opp i kampen om midler i de vanlige budsjettene. Se for
eksempel følgende sitat:

Miljøvernminister Thorbjørn Berntsen kan tenke seg å ta
penger fra petroleumsfondet og bruke dem på klimatiltak.
- Det hjelper ikke å ha penger på bok, dersom Golfstrøm-
men endrer retning, ... (Arbeiderbladet 21.12.95)

Kommende generasjoner vil høy st sannsynlig foretrekke et godt
klima fremfor penger på bok. Det er likevel ikke åpenbart at det
er riktig å bruke av de midlene som er tiltenkt kommende gene-
rasjoner for å sikre klimaet. Vår generasjon bør seiv ta ansvaret
for ikke å ødelegge klimaet for kommende generasjoner.

116. Retningslinjene for avsetningene til, og forvaltningen av,
Statens petroleumsfond ble fastlagt etter omfattende drøftinger.
Uansett om en er fornøyd med det valget av retningslinjer som
ble truffet eller ikke, har det liten hensikt å ta opp drøftingen på
nytt. Det vesentlige er å fremme den politiske forståelsen av, og
oppslutningen om, prinsippet at petroleumsformuen bør forval-
tes i et langsiktig perspektiv. Derfor refereres bare kort at en står
overfor to hovedalternativer (se også boks 6.3):
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Boks 6.3 Begrunnelse for Statens petroleumsfond.

«En hovedbegrunnelse for fondskonstruksjonen er at den skal gjøre
det lettere å gjennomføre et finanspolitisk opplegg etter langsiktige
retningslinjer. I proposisjonen om petroleumsfondet (Qt.prp. nr. 29
for 1989-90) ble det lagt opp til en tretrinns prosedyre for fastleg-
ging av overføringene fra fondet til statsbudsjettet:

• Langsiktige retningslinjer for størrelsen på overføringen fra
fondet til statsbudsjettet [normerte overføringer] trekkes opp
i langtidsprogrammet.

• Neste års overføringer vurderes hvert år i revidert nasjonal-
budsjett.

• Det konkrete forslaget til overføring for kommende budsjettår
vurderes i nasjonalbudsjettet og fremmes i statsbudsjettet.

Formålet med budsjettprosedyren er at de generelle retningslinjene
for bruken av petroleumsinntektene som trekkes opp i langtidspro-
grammet blir en «krittstrek» for de løpende budsjettvedtakene.

Ved en selvstendig beregningsregel, slik blant annet det såkalte
Tempoutvalget foreslo, jfr NOU (1983:27), vil det ikke være en slik
entydig sammenheng mellom budsjettvedtakene og formuesutviklin-
gen i fondet. Det kan i dette alternativet bygges opp kapital i fondet
uavhengig av budsjettvedtakene. Vedtak om økte utgifter eller redu-
serte inntekter vil kunne slå ut i økt underskudd før lånetransaksjo-
ner, som innenfor meget vide rammer kan finansieres i de norske
eller internasjonale kapitalmarkeder eller direkte lån i sentralbanken
etter rammer fastsatt av Stortinget. Den mulige kombinasjonen av
positiv formuesoppbygging i et slikt fond og underskudd på stats-
budsjettet vil lett kunne tilsløre den faktiske utviklingen i statsfinan-
sene. Slike alternative fondskonstruksjonen vil således etter depar-
tementets syn svekke budsjettstyringen.»
Kilde: Nasjonalbudsjettet 1996

• Avsetningen til fondet skjer ut fra en selvstendig bereg-
ningsregel, og overføringene fra fondet til statskassen skjer
i samsvar med langsiktige retningslinjer. (Tempoutvalgets
forslag)
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• Både avsetningene til fondet og bruken av midler f ra fon-
det inngår i en helhetlig budsjettprosess. Det kan ikke skje
noen oppbygging i fondet uten at det gjenspeiler faktiske
overskudd i statsfinansene. (Dagens ordning)

117. En oppdatert drøfting av petroleumsfondet finnes i Olsen
(1996). Han drøfter blant annet forvaltningen av fondsmidlene
og peker på at en oppbygging av store tilgodehavender i utlandet
innebærer nye utfordringer i penge- og valutapolitikken, men at
forvaltningen uansett må koordineres med pengepolitikken. Det
tilsier at Norges Bank må stå for forvaltningen:

Det synes noe uoverveid å foreslå en endring i sentralban-
kens funksjoner utelukkende på bakgrunn av at staten, som
ledd i den finanspolitiske sty ringen, har valgt en bestemt
føringsmåte for deler av petroleumsinntektene.

6.2.3 Statens direkte økonomiske engasjement i
petroleumsvirksomheten (SDØE)

118. Stortinget vedtok i desember 1984 å dele Statoils delta-
kerandeler i de fleste utvinningstillatelsene mellom staten og
Statoil. Én del er knyttet til selskapet, og én er knyttet til ordnin-
gen med et direkte statlig økonomisk engasjement i petrole-
umsvirksomheten (SDØE). Dette innebærer at en del av Statoils
bruttoinntekter fra det enkelte prosjekt automatisk blir overført
til staten. En tilsvarende del av Statoils utgifter blir dekket av
staten ved SDØE.

119. Statens brutto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten,
det vil si summen av betalte skatter og avgifter, innbetalinger fra
Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksom-
heten (SDØE) og aksjeutbytte fra Statoil anslås å utgjøre nesten
65 milliarder kroner i 1996.
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Av de 65 milliarder kronene brukes om lag 16 milliarder kroner
til innbetalinger til SDØE. I alt har Staten innbetalt nesten 150
milliarder kroner til SDØE siden opprettelsen i 1985. Fra og
med 1989 har utbetalingene fra SDØE vært større enn innbeta-
lingene, og utbetalingene har svart til en gjennomsnittlig av-
kastning på om lag 20 prosent av Statens akkumulerte innskudd.
Verdien av dette engasjementet må derfor antas å være mye høy-
ere enn de 150 milliarder kronene. Innskuddene i SDØE har
altså vært en vesentlig investering, og en lønnsom investering.

120. Statens andel av permanentinntekten er anslått til 60 milli-
arder kroner (eller om lag 50 milliarder kroner ved 5 prosent
kalkulasjonsrente). Denne inntekten kan per definisjon brukes
uten at petroleumsformuen går ned. Når brutto kontantstrøm til
staten er 65 milliarder kroner, og 16 milliarder kroner investeres
i SDØE, betyr det at staten gjennom disse investeringene alene
bidrar til å øke petroleumsformuen. I tillegg skal det i 1996 av-
settes vel 10 milliarder kroner til petroleumsfondet, som videre
skal investeres i utenlandske fordringer. Dessuten må en gå ut
fra at petroleumsinntektene har ført til høyere investeringer over
statsbudsjettet, og større bevilgninger til undervisning og forsk-
ning og andre tiltak som styrker den menneskelige kapitalen.
Sammen med nedbetalingen av gjeld betyr dette at staten i dag i
stor grad omplasserer sin del av petroleumsinntektene, og at det
ikke foregår noen formuestæring, men tvert i mot en for-
muesoppbygging.

121. I realiteten er det til nå SDØE som har fungert som petro-
leumsfond. Ulempen ved denne plasseringen av statens sparing
er at den representerer en ekstrem konsentrasjon av risikoen i
petroleumssektoren. Fordelen er at avkastningen til nå har vært
betydelig høyere enn den som kan oppnås på annen måte, om lag
tyve prosent av bokført verdi.
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Når investeringstakten på norsk sokkel ikke lenger stiger, blir
det mindre muligheter for investeringer i SDØE. Spørsmålet er
om en makter å opprettholde den samme investeringstakten når
en må finne andre investeringsobjekter. Når petroleumsepoken
er over, er verdien av SDØE lik null. Det bør være en viktig ut-
fordring for norsk politikk å sørge for at de store innbetalingene
fra SDØE i årene som kommer, i sin helhet overføres til petrole-
umsfondet eller til andre lønnsomme investeringer. Bare slik vil
en kunne bevare noe av petroleumsformuen for kommende ge-
nerasjoner. Det er imidlertid vanskelig å se noen mulighet for å
øke investeringene med så store beløp i Norge, spesielt ikke til
samme høye avkastningsrate.

6.3 HVORDAN FASTLEGGE UTVINNINGSTEMPOET NÅR EN
IKKE FINNER DET MULIG Å SKILLE MELLOM INNTEKT
OG BRUK?

122. Tidligere i denne rapporten har spørsmålet bare vært hvil-
ket utvinningstempo som gir størst verdi av petroleumsfunnene.
Hvor raskt verdiene skal brukes har ikke vært et hovedemne.
Hvis en mener at ressurser i grunnen er den eneste aktuelle må-
ten for å overlate noe av petroleumsformuen til kommende gene-
rasjoner, blir hensynet til inntekts- og formuesfordelingen mel-
lom generasjonene det sentrale for valget av utvinningstempo.

123. En standard betraktning når det gjelder fremtiden, er at den
økonomiske veksten, og veksten i forbruk per innbygger, vil
fortsette. Det betyr i tilfelle at fremtidige generasjoner vil få mer
å rutte med enn vi har nå. Seiv om veksten per innbygger bare
skulle bli én prosent per år, ville det bety at inntektsnivået om
femti år vil bli nesten sekstifem prosent høyere enn i dag. Hvis
det slår til, er det ikke åpenbare grunner til ytterligere å øke de-
res inntekt på bekostning av vår egen.

107



NORSK RESSURSPOLITIKK: UTVINNINGSTEMPOET FOR NORSKE PETROLEUMSRESSURSER

Det som gjør at en likevel sparer mye med tanke på barn og bar-
nebarn, er at det er investeringsmuligheter som gir god avkast-
ning. Det bør være gode muligheter for å oppnå en trygg realav-
kastning på lang sikt på minst tre prosent per år. I så fall vil én
krone ha steget til nesten fire kroner og førti øre på femti år.
Hvis avkastningen blir fem prosent per år, som det ikke er uri-
melig å forvente, vil kronen ha steget til nesten elleve og halv
krone. Skulle den bli syv prosent, som er den rentesatsen Fi-
nansdepartementet anbefaler og som svarer til gjennomsnittsav-
kastningen på norske næringsinvesteringer, ville kronen blitt til
nesten tretti kroner etter femti år. Det er forventningen om av-
kastning som gjør at vi sparer og investerer til beste for senere
generasjoner, seiv om vi tror at de får det bedre enn oss.

Det er også mulig å være mer pessimistisk. Noen tror at miljø-
problemer og ressursmangel vil føre til stagnasjon og inntekts-
fall. For dem er motiveringen mye sterkere for å gi avkall på
inntekt til beste for etterkommerne. Andre regner for så vidt med
fortsatt produksjons- og inntektsvekst, men de sparer fordi de er
bekymret for næringsstrukturen og for inntektsfordelingen mel-
lom offentlig og privat sektor.

124. En grunn til å spare nettopp på petroleumsressursene er de
argumentene som er drøftet i tidligere kapitler om petroleums-
inntektenes sentrale rolle både som inntektskilde for finansierin-
gen av offentlig utgifter, og som valutainntjener for Norge. Be-
tydningen av å lette finansieringen av offentlige utgifter er et
moment som taler tungt for å strekke bruken av petroleumsfor-
muen ut i tid. Det er nemlig dessverre mye som taler for at pro-
blemene med å kreve inn skatter vil øke seiv om gjennomsnitts-
inntektene øker.
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Med et antatt betydelig høyere inntektsnivå enn det vi har, kunne
en mene at kommende generasjoner burde tåle et høyt skatteni-
vå. Spørsmålet er imidlertid ikke hvilke skatter vi mener de bur-
de tåle, men hvilke skatter det er sannsynlig at de faktisk kom-
mer til å godta. I tillegg kommer, som påpekt tidligere, at et høyt
skattenivå er dyrt. Antakelig blir det også dyrere etter hvert som
evnen til skattetilpassing øker. Problemene med skatteflukt og
konkurranse mellom landene om å tiltrekke seg næringsvirk-
somhet vil sikkert også øke.

Langtidsprogrammet 1994-1997 har makroøkonomiske bereg-
ninger frem til 2030. Oppmerksomheten rettes mot sammenhen-
gen mellom Statens petroleumsinntekter og utgiftene til å dekke
pensjonsforpliktelsene i Folketrygden. Konklusjonen er at om
inntektene brukes løpende, vil det kreves betydelige skatteøk-
ninger for å finansiere pensjonene. Denne konklusjonen ville
blitt forsterket om beregningene var blitt ført enda tyve år frem.
Etter befolkningsprognosene vil nemlig aldringen av befolknin-
gen fortsette helt til 2040 - 2050.

125. Et resultat av disse betraktningene er at manglende tro på
mulighetene for å omplassere noe av petroleumsformuen, gjør at
en vil gå inn for et lavere utvinningstempo enn om en har tro på
hensiktsmessigheten av en omplassering. Se boks 6.4.

109



NORSK RESSURSPOLITIKK: UTVINNINGSTEMPOET FOR NORSKE PETROLEUMSRESSURSER

Boks 6.4 Skille mellom inntektsbruken
og inntektsopptjeningen?

«Enkelte har hevdet at det er urealistisk å skille inntektsbruken fra
inntektsopptjeningen på grunn av politisk press i retning av å bruke
inntektene løpende, og at nåverdiberegninger derfor er uten særlig
interesse. Seiv om en aksepterer at det er urealistisk at bruken av
oljeinntektene i sterk grad skulle skje senere enn opptjeningen, er
imidlertid dette ikke noe argument mot nåverdiberegninger. La oss
belyse argumentet ved et enkelt eksempel med tre alternativer for
utvinningstempo og bruk av oljeinntekter.

Alternativ A: Lavt utvinningstempo, oljeinntekter brukes
samtidig som de opptjenes.

Alternativ B: Høyt utvinningstempo, oljeinntekter brukes
senere enn de opptjenes.

Alternativ C: Høyt utvinningstempo, oljeinntekter brukes
samtidig som de opptjenes.

Nåverdiberegningene våre viser at dersom de økte oljeinntektene
ved økt utvinningstempo plasseres i økte utenlandske investeringer,
vil det være mulig å øke konsumet i alle perioder i forhold til situa-
sjonen med lavere utvinningstempo. Med andre ord er B bedre enn
A. Nå hevder enkelte at B er urealistisk, fordi vi i praksis vil bruke
oljeinntektene samtidig som de opptjenes, det vil si at vi får situasjon
C hvis vi velger et høyt utvinningstempo. At C velges fremfor B kan
imidlertid være et resultat av at samfunnet føretrekker C framfor B.
Siden nåverdiberegningene viste at B er bedre enn A, må derfor C
være enda mer foretrukket framfor A. Seiv om B er «urealistisk»
fordi det aldri blir valgt, utgjør nåverdiberegningene en viktig del av
utledningen om C er bedre enn A.

Resonnementet over gikk ut fra at C ble valgt framfor B fordi sam-
funnet foretrakk C framfor B. Enkelte av dem som mener at B er
«urealistisk» har nok noe annet i tankene, nemlig at B er å foretrek-
ke framfor C ut fra en overordnet samfunnsmessig vurdering, men
at C likevel vil bli valgt framfor B på grunn av ulike institusjonelle for-
hold, virksomhet fra pressgrupper, med mere. I så fall kan det ten-
kes at C også vurderes som dårligere enn A. Hvis denne kritikken
mot rasjonaliteten i vårt politiske system er riktig, bør utvin-
ningstempoet selvsagt holdes lavt, slik at resultatet blir A, og ikke
det dårligere resultatet C.»

Kilde:Bjerkholt(1985)
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Hensynet til å utvikle en næringsstruktur som gjør Norge lite
sårbar overfor sviktende oljeinntekter, er også et argument for et
lavere utvinningstempo enn om en tror på omplassering. Imid-
lertid vil antakelig hensynet til virkningene på Fastlands-Norges
økonomi allerede bli tatt vel vare på ved at utvinningstempoet
blir lavere når en ikke vil utvinne for å plassere inntektene i
fordringer eller på anen måte, men derimot spare ved å beholde
petroleumsforekomstene i grunnen. Dermed burde det ikke være
nødvendig å drøfte på nytt mulige uheldige virkninger for Fast-
lands-Norges økonomi av petroleumsvirksomheten eller av bru-
ken av petroleumsinntektene.

126. Seiv om en ikke ser det som noe mål å omplassere noe av
petroleumsformuen med tanke på tiden etter petroleumsepoken,
må en ta stilling til hvordan de løpende inntektene skal brukes.
Når prisene går opp, skal da bruken umiddelbart økes? Og hva
om de faller, skal da bruken følge med helt ned med en gang,
eller skal det lånes for å dempe det økonomiske sjokket? Hvis en
ikke går inn for en ekstrem korrespondanse mellom løpende
inntjening og bruk, må en godta en viss grad av plassering av
inntekten i fordringer som lett kan selges hvis petroleumsinntek-
tene faller. Det vil si at det er vanskelig å komme utenom en
eller annen form for bufferfond.

Norge har i dag en netto fordringsposisjon overfor utlandet. Se
kapittel 5 Betydningen av usikkerhet og variabilitet, side 78.
Hvis en er svært opptatt av å sikre landet mot det sjokket som vil
følge om oljeprisene varig skulle bli så lave at hele petroleums-
renten forsvinner, kan det bli nødvendig å bygge opp store ford-
ringer, meget større enn de som foreløpig vil bli akkumulert i
petroleumsfondet og på annen måte. Da blir det et skjønns-
spørsmål om en vil betegne oppbyggingen av en sterk fordrings-
posisjon som styrking av valutabeholdningen eller som omplas-
sering av petroleumsformuen.
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I praksis blir det uansett, inntil fordringsposisjonen er tilfredsstil-
lende, ingen forskjell på å styrke valutabeholdningen og på å
legge noe til side for kommende generasjoner. Hvis en, på den
annen side, mener at dagens fordringsposisjon for Norge er til-
fredsstillende som buffer, kan en allerede nå bruke de løpende
petroleumsinntektene. Fortsatt må en imidlertid ta stilling til hva
som skal skje når inntektene øker eller f aller.

127. Som vist i avsnitt 4.1 Petroleumsformuen og den perma-
nente petroleumsinntekten, side 51, avhenger petroleumsformu-
ens størrelse av utvinningstempoet. Hvis en bestemmer seg for
ikke å omplassere noe av formuen, og derfor strekker utvinnin-
gen ut i tid, kan en risikere at verdien av petroleumsressursene
blir mindre. Etter 2020 er risikoen stor for at olje- og gassprisene
flater ut og begynner å falle, og det er ikke sikkert at de vil ha
steget særlig frem til da. Se avsnitt 4.2.2 Prisdannelsen på lang
sikt, side 62. I så fall blir den eneste avkastningen på petrole-
umsformuen knyttet til mulige kostnadsreduksjoner og økt ut-
vinningsgrad. Dette betyr, som understreket i tidligere avsnitt, at
det kan bli dyrt, både for nålevende og kommende generasjoner,
å drøye petroleumsressursene ved et lavt utvinningstempo.

6.4 OPPSUMMERING

128. Utviklingen i senere år kan tyde på at vanskelighetene med
å sette til side noe av petroleumsinntektene for fremtiden, er
overdrevet. Utenlandsgjelden er nedbetalt og statens fordringssi-
tuasjon er styrket. Høyst sannsynlig er den klart undervurdert, i
alle fall når en ikke regner med pensjonsforpliktelsene.

129. Omplassering av petroleumsformuen må skje slik at den
kan erstatte bortfall både av valutainntekter og av statsinntekter.
For at omplasseringen skal være til beste for kommende genera-
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sjoner, må plasseringen skje der den forventede avkastningen er
størst ved den risikoen en vil ta. Disse hensynene tilsier at om-
plasseringen i hovedsak må skje i utlandet. Et eget fond er ikke
nødvendig, og en må ikke overvurdere effekten av formelle
bindinger på bruken av petroleumsformuen. Det viktigste er at
helheten i den politikken som føres innebærer en omplassering,
og at politikken er forstått av, og får tilslutning fra, folk flest.

130. Det er tvingende nødvendig å jevne ut inntektsbruken i
alle fall. Se kapittel 5 Betydningen av usikkerhet og variabilitet
for valg av utvinningstempo, side 78. Det blir ikke mulig å la
innenlands forbruk og investeringer gå opp og ned med de store
svingningene som en kan risikere i petroleumsinntektene. Dess-
uten forsvinner lånemulighetene med sikkerhet i petroleumsfor-
muen når det er slutt på veksten i produksjon og inntekter. Det er
mulig at dette sikkerhets- (buffer-)argumentet har større gjen-
nomslag når gjelder å sette noe av petroleumsinntektene til side,
enn fine ord om å sikre noe av petroleumsinntektene for fremti-
dige generasjoner. Kanskje vil en i flere år fremover sette av like
store beløp til oppbyggingen av tilgodehavender enten begrun-
nelsen er den ene eller den andre.

131. Det er mulig at det ville øke den allmenne forståelsen av
betydningen av å sette til side en god del av petroleumsinntekte-
ne om en kunne få klarere regnskaps- og budsjettføring både i
staten og for nasjonen som helhet. Det finnes ingen brukbar
oversikt over statens reelle formuessituasjon, verken i tradisjo-
nell bedriftsøkonomisk forstand, eller mer statistisk der en be-
regner den sannsynlige verdien av fordringer og forpliktelser
(medregnet trygdeforpliktelsene, for eksempel supplert med et
generasjonsregnskap). Nå synes det mer som om det er en be-
visst linje at en vil skjule de positive trekkene ved statens for-
muessituasjon «for ikke å lede utgiftskåte politikere ut i fristel-
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se». Den tankegangen som ligger til grunn for denne rapporten,
er at hvis en over tid skal kunne sette til side betydelige beløp til
beste for kommende generasjoner, må det bygge på en bred inn-
sikt og forståelse både i det politiske miljøet og hos folk flest.
Da nytter det ikke med regnskapsmessige manipulasjoner.

Det er for eksempel uheldig at myndighetene ikke offentliggjør
hvilke forutsetninger om produksjon, pris- og kostnadsutvikling
de legger til grunn for sine beregninger av petroleumsformuen.
Det blir på grunn av det ikke mulig for Stortinget eller allmenn-
heten å sammenligne disse forutsetningene med sine egne forut-
setninger for å avgjøre hvordan utvinningstempoet virker inn på
formuens størrelse.

Nasjonalregnskapet bør kunne skille klarere mellom inntekt og
fomuestæring. Så lenge nasjonalproduktet av mange oppfattes
som et inntektsbegrep, er det forvirrende at salgsinntektene ved
utvinning av ikke fornybare ressurser tas med uten frådrag for
beholdningsnedgangen. Se for eksempel Aslaksen og Roland
(1983) og Aslaksen et al. (1990).
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7 HENSYNET TIL MILJØET

7.1 INNLEDNING

132. Petroleumsvirksomheten kan ha betydelige miljø virknin-
ger. Hensynet til miljøet tillegges derfor stor vekt i reguleringen
av petroleumsvirksomheten. Utslippene både til sjøen og til luf-
ten er strengt regulert, og petroleumsvirksomheten på norsk sok-
kel er blant annet ilagt verdens høyeste avgifter på utslipp av
CO2. Spørsmålet som drøftes i dette kapitlet, er i hvilken grad
utvinningstempoet har noen betydning for miljøet, gitt at en har
bestemt seg for å utnytte petroleumsressursene på norsk sokkel.

7.2 UTSLIPP TIL SJØEN

133. Mye oppmerksomhet har vært rettet mot faren for katastro-
fer i form av utblåsinger eller lignende som fører til meget store
forurensende utslipp i løpet av kort tid. Faren for slike utslipp er
alltid til stede, og sannsynligheten er ikke ubetydelig for nye
katastrofer innen petroleumsepoken er over på norsk sokkel. Det
er imidlertid vanskelig å se faktorer som skulle føre til at denne
sannsynligheten øker som følge av økende utvinningstempo.

Tanken på en ny utblåsingskatastrofe er skremmende. Så lenge
en godtar oljeutvinning i det hele tatt, er det imidlertid lite som
taler for å begrense utvinningstempoet for å redusere den løpen-
de sannsynligheten for katastrofer. Redusert tempo påvirker ikke
sannsynligheten for katastrofer over petroleumsforekomstenes
levetid, bare sannsynligheten per år, eller heller tiår. Når en vil
holde en høy beredskap for å begrense virkningene av en even-
tuell utblåsing, blir de samlede kostnadene til beredskap mindre
når utvinningstempoet øker og beredskapen kan holdes oppe i et
mindre antall år.
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134. Det er mulig at de daglige utslippene av vann (avløpsvann,
drenasjevann, kjølevann og produsert vann), og av boreutslipp
og søl, på lang sikt innebærer en større fare for miljøet enn ka-
tastrofene. Den samlede belastningen på økosystemet av disse
langvarige utslippene er lite kjent. Hittil er det imidlertid ikke
påvist skader utenfor plattformens umiddelbare nærhet. Se Det
Norske Veritas Industry (1994). Det betyr imidlertid ikke at en
kan se bort f ra muligheten for skader på lang sikt. Se avsnitt 7.4
Konsekvenser for fiskeriene, side 122. I den forbindelse må en
vurdere nøye om et økt tempo øker belastningen på miljøet.

135. Enkelte av de områdene som ennå ikke er åpnet for utvin-
ning, regnes som særlig sårbare for utslipp på grunn av store
rekreasjonsverdier, yngleplasser for fisk eller arktisk klima. Det
blir stilt ekstra strenge krav til virksomheten i disse områdene,
og det er mulig at det kan bli aktuelt å begrense antallet aktive
brønner i hvert enkelt område for å begrense miljøbelastningen
av de løpende utslippene. I tillegg kan leteboringen avgrenses til
tider på året da eventuelle oljesøl gir minst skade. Områdene er
imidlertid alt i alt så store at en slik begrensning ikke bør sette
noen streng grense for en eventuell økning av utvinningstem-
poet.

136. Hvorledes oppryddingen etter avsluttet utvinning skal
foregå, er ikke avklart. Uansett hvilken løsning som velges, drei-
er det seg om store beløp, anslagsvis femti milliarder kroner for
å fjerne det utstyret som nå er installert. I den grad utvinnings-
tempoet påvirker oppryddingskostnadene, vil det være et mo-
ment som bør teile med. For beregningen av petroleumsformuen
betyr imidlertid ikke oppryddingskostnadene svært mye. Etter
neddiskontering med fem prosent rente i tyve år fører kostnad-
ene ved opprydding til at petroleumsformuen reduseres med om
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lag tyve milliarder kroner og permanentinntekten med en milli-
ard kroner, det vil si med mellom en og to prosent.

God utnyttelse av eksisterende installasjoner for utvinning og
transport vil alt i alt redusere investeringsbehovet og dermed
oppryddingskostnadene. Levetiden på den enkelte installasjon er
ikke ubegrenset. Det betyr at det er uheldig å søke å bremse ut-
vinningstempoet for en installasjon og å unnlate å utnytte eksis-
terende installasjoner ved å utvikle nabofelt når en forekomst er
i ferd med å tømmes.

Det er mulig at deler av gamle installasjoner kan brukes på nytt.
Det ville redusere oppryddingskostnadene betraktelig. Det vil
være lettere å finne et marked for deler når investeringsomfanget
er stort. Det tilsier at oppryddingskostnadene etter utvinningen
av de samlede norske petroleumsforekomstene kan bli noe lave-
re hvis utvinningstempoet holdes så høyt at brukte installasjoner
kan finne ny anvendelse mens de ennå er i god stand.

7.3 UTSLIPP TIL LUFTEN - KLIMAPOLITISKE HENSYN

137. Utslippene fra petroleumsvirksomheten til luften består
hovedsakelig av karbondioksid, CO2; nitrogenoksider, NOx;
flyktige organiske komponenter utenom metan, NMVOC (Non-
Methane Volatile Organic Compounds) og noe metan, CH4.

Norge har forpliktet seg til å stabilisere NOx-utslippene på
1986-nivå innen 2000. Regjeringen har dessuten inngått en av-
tale som innebærer en forpliktelse til å stabilisere de norske ut-
slippene av NMVOC på 1989-nivå innen 1999 samtidig som
utslippene fra Fastlands-Norge og norsk økonomisk sone sør for
62° skal reduseres med tretti prosent. Ny faklingsteknologi og
nye modeller av turbiner og motorer gjør at en regner med Norge
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kommer til å oppfylle disse forpliktelsene. Det vil også være
rom for økning av utvinningstempoet innenfor disse utslippsmå-
lene.

Regjeringen har undertegnet en intensjonserklæring om å redu-
sere utslippene av NOx med 30 prosent i forhold til nivået i
1986 innen 1998. Det er et mål som det ser ut til å bli vanskeli-
gere å nå. Utslippene av NOx fra petroleumsvirksomheten utgjør
bare tretten prosent av de samlede norske utslippene. Det betyr
at problemene verken skapes eller kan løses her. Transport av
gass gjennom rørledninger krever betydelig energiinnsats til
kompressorer. En vesentlig økning av gasseksporten kan muli-
gens skape problemer med store utslipp av NOx og CO2 fra
gassturbiner.

138. Utviklingen i petroleumssektoren har stor betydning for de
fremtidige utslippene av CO2 i Norge. Det forventes at vel sytti
prosent av økningen i de norske CO2-utslippene fra 1989 til
2000 vil komme fra petroleumssektoren. Se Klimameldingen
(1995). En vesentlig del (om lag sytti prosent) av den forventede
økningen i disse utslippene antas å komme som følge av økt
produksjon og transport av gass. Den største delen av disse ut-
slippene skyldes det store energibehovet ved å transportere gass
gjennom rørledninger til andre europeiske land.

Utslippene fra transporten av olje med skip går ikke inn i de
nasjonale utslippsregnskapene. Det norske utslippsregnskapet
forverres altså når utvinningen forskyves fra olje til gass. Denne
forskjellsbehandlingen mellom skipstransport og rørtransport
blir vurdert i det internasjonale arbeidet for å beregne og rappor-
tere nasjonale utslipp.
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139. Bruk av gass kan føre til mindre bruk av kull og olje, og
ideelt sett kan det gi lavere utslipp av CO2 i forbrukerlandene.
Derfor kan det hevdes at de globale utslippene blir mindre når
norsk gassproduksjon øker, seiv om de norske utslippene blir
større. Imidlertid må en ta hensyn til at prisen på gass må være
lav for at energibrukerne skal skifte energikilde, og det kan føre
til lavere priser også på kull og olje, og dermed til økt energifor-
bruk og økte utslipp.

Hva som blir balansen mellom reduserte utslipp på grunn av
vridninger mellom energikilder, og økte utslipp på grunn av økt
energiforbruk, avhenger av egenskaper ved tilbudet og etterspør-
selen som er usikre og vanskelige å anslå. Se ECON (1995b) og
Berg (1995). ECONs beregninger gir en netto reduksjon av ut-
slippene i forbrukerlandene hvis norsk gass erstatter kull og olje.
Hvis norsk gass erstatter gass i rørledninger fra Russland eller
flytende gass (LNG) fra Nigeria, går de globale utslippene av
CO2 klart ned på grunn av energiforbruket knyttet til lange
transportavstander. I tillegg unngår en store utslipp av den sterke
klimagassen metan fra et dårlig russisk transportsystem. På den
annen side er utslippene fra rørtransport om lag de samme for
gass fra Norge som for gass fra Algerie. Berg kommer til at en
endring i det norske tilbudet av gass til Europa ikke vil påvirke
gasseksporten fra andre tilbydere. Dermed blir utslippsvirknin-
gen bare avhengig av vridningen mellom energibærere i forhold
til endringer i energibruken.

140. Etter innføringen av CO2-avgiften i 1990 er en rekke tiltak
sått i verk på norsk sokkel, og de har medført en reduksjon av
CO2-utslippene per produsert enhet på om lag åtte prosent. Ho-
veddelen av disse tiltakene ville vært lønnsomme også uten av-
gift. Avgiften har derfor ikke økt utvinningskostnadene særlig,
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og det er ikke grunn til å tro at den har særlig innvirkning på
utvinningstempoet. Se ECON (1994b).

Avgiften har sannsynligvis også liten innvirkning på tidspunktet
for nedstengning av felt, men den kan medføre at marginale felt,
særlig oljefelt med høyt gass-olje forhold og store gassfelt, faller
under lønnsomhetsgrensen og ikke blir utbygd. I så fall vil dette
redusere norske utslipp av CO2, men utslippene av CO2 i andre
land kan øke dersom bortfallet av norsk gass erstattes med
energitilførsel som gir høyere utslipp.

141. Overføring av elkraft fra land ses foreløpig som det eneste
alternativet til gassturbiner i energiforsyningen på sokkelen. Se
Klimameldingen (1995). I forbindelse med utbyggingen av
Trollfeltet er det besluttet å legge elkabler til innretningene.
Imidlertid fører dette antakelig ikke til noen netto reduksjon av
utslippene knyttet til petroleumsvirksomheten. Allerede vinteren
1995/96 er Norge blitt nettoimportør av elenergi og eksportør av
eleffekt. Se ECON (1994a). Dermed blir leveringer av elektrisi-
tet til sokkelen i hovedsak dekket ved økt produksjon i danske
kullkraftverk, med tilsvarende økte utslipp av CO2.

142. Denne gjennomgangen er preget av den oppmerksomheten
som i norsk klimadebatt er rettet mot målsettinger som gjelder
de årlige utslippene. CO2 har imidlertid lang levetid i atmosfæ-
ren, og det er derfor de akkumulerte utslippene over årrekker
som skaper klimaproblemet I forhold til den forholdsvis korte
epoken som den norske petroleumsvirksomheten, og særlig ol-
jevirksomheten, kommer til å vare, spiller det liten rolle for kli-
maet når utslippene kommer. Det viktige i klimasammenheng er
i hvilken grad de norske petroleumsforekomstene skal utnyttes,
og hva som blir virkningen om en rekke norske forekomster i det
hele tatt ikke blir utvunnet.
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143. Forståelsen av klimaproblemet er fortsatt mangelfull, og
det er mye vi ikke vet. Ut fra et føre-var-prinsipp kunne det tilsi
tilbakeholdenhet med å slippe ut CO2 foreløpig. Det kan hende
at vi kommer til å forstå sammenhenger om ti år som kommer til
å få oss til å angre på at vi nå tømmer en så stor del av våre pe-
troleumsressurser og dermed bidrar til å øke atmosfærens inn-
hold av CO2.

Kanskje vil vi komme til at takten i det globale uttaket av fossile
brensler må ned til en liten brøkdel av hva det er i dag. Hvis det
viser seg riktig, ville et vesentlig lavere utvinningstempo en det
vi har i dag, gi oss handlefrihet til å bidra til å holde fossile
brensler tilbake fra markedet. Hvis vi nå tømmer reservoarene
raskt, mister vi den handlefriheten. Noen vil da si at Norge forter
seg å seige mens det ennå er mulig, slik at det blir andre produ-
senter som blir sittende med sine ressurser usolgt.

Beslutningen er imidlertid vanskelig å ta. Hvis vi i Norge redu-
serer utvinningstempoet som et ledd i klimapolitikken, kan vi
skaffe oss seiv god samvittighet. Samtidig gjør vi det imidlertid
vanskeligere for forbrukerlandene å redusere de løpende utslip-
pene gjennom å erstatte kull med gass, eller vi risikerer helt en-
kelt at andre land øker sin petroleumsutvinning på bekostning av
Norges markedsandel.

Andre utslipp til luften bør kunne holdes innenfor de målene
som er sått, seiv om utvinningstempoet økes. Det er mulig at
ønsker om å begrense i miljøbelastningen av utslipp til sjøen kan
gjøre det nødvendig å begrense petroleumsvirksomheten innen-
for enkelte områder, men norsk sokkel er så stor at det ikke set-
ter effektive grenser for det samlede utvinningstempoet.
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7.4 KONSEKVENSER FOR FISKERIENE

144. I de konsekvensutredningene som er utarbeidet, har det
ikke vært mulig å finne noen påvisning av at normale utslipp fra
oljevirksomheten har påvirket fiskestammer eller fiskefangster.
Denne mangelen på dokumenterte virkninger betyr likevel ikke
at en kan anslå virkningen av utslippene til null:

• Utslippene inneholder mange ulike substanser som en ikke
kjenner de langsiktige biologiske virkningene av.

• Seiv om hver enkelt substans er uten biologisk virkning,
kan det vise seg å oppstå synergivirkninger når mange
substanser opptrer samtidig.

• Havstrømmene kommer fra britisk sokkel og fortsetter
langs norsk sokkel, slik at det forgår en akkumulering av
utslippene fra mange plattformer i vannmassene.

• Utslippene forutsettes å foregå meget lenge, over hundre
år.

I Oljemeldingen (1994) skriver regjeringen at den vil: «...foreslå
forskning knyttet til petroleumsvirksomhetens innvirkning på
miljø, naturressurser og samfunn blant annet for å styrke kunn-
skapen om langtidsvirkninger som følge av utslipp av kjemikali-
er og produsert vann,...»

145. Uavhengig av hvilke virkninger som kan påvises, kan an-
takelser (av fagfolk eller folk flest) om at biologiske forstyrrelser
i havet kan ha virkninger på fiskebestandene og fisket, få store
økonomiske konsekvenser. Eksportverdien av fisk og fiskepro-
dukter er om lag 15 milliarder kroner. Det meste av fangstene
kommer fra områder der det kan være konflikter med petrole-
umsvirksomheten, og bare en mindre del kommer fra fjerne far-
vann. Storparten av verdien knytter seg til fersk og frossen kon-
sumfisk. Dette markedet er kvalitetsbevisst og følsomt for u-
smak eller mistanker om innhold av skadelige substanser. Fort-
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satt anses norsk fisk som ren og ubesudlet. Skulle denne anseel-
sen svekkes, kan verdien av eksporten lett falle med flere pro-
sent, det vil si kanskje med et beløp rundt én milliard kroner. I
forhold til eksportverdien av olje og gass på langt over 100 mil-
liarder kroner er det naturligvis ikke all verden, men det ville
likevel ha stor innvirkning på fiskeriene og oppdrettsnæringen.

146. Tidligere var forsøplingen det største problemet for fiske-
riene. Mye av søppelet kom fra skipsfart og fra fisket seiv, men
oljevirksomheten var også en stor kilde. Økt utvinningstempo
vil øke forsøplingen, men nye forskrifter og streng kontroll har
gjort at forsøpling fra oljevirksomheten ikke lenger regnes som
et stort problem.

147. Petroleumsvirksomheten er arealkrevende. Hver plattform
beslaglegger i gjennomsnitt tre km2. Se Oljemeldingen (1994).
For fiskeflåten er det båndlagte arealet i praksis større fordi far-
tøyene har begrenset manøvreringsdyktighet og fordi det er av-
drift på redskapene. Det er letefasen som er særlig arealkreven-
de. Boreriggene har et omfattende forankringssystem, og antallet
leterigger er større enn antallet plattformer som trengs for even-
tuell utvinning.

I de kystnære områdene foregår det et intensivt fiske på begren-
sede havområder. Fartøyene er små, og de leverer fangsten på
hjemstedet. Tapet kan som regel ikke kompenseres ved fiske i
andre områder, og i alle fall går leveringene til den lokale fored-
lingsindustrien ned. Lenger til havs er virkningen mindre, der
dreier det seg mest om redusert lønnsomhet uten at totale fang-
ster nødvendigvis blir mindre. Ved å åpne store områder for le-
ting samtidig bør det være mulig å tilpasse leteboringen på de
enkelte blokkene slik at kollisjonen med fiskeriinteressene ikke
blir for stor.

123



NORSK RESSURSPOLITIKK: UTVINNINGSTEMPOET FOR NORSKE PETROLEUMSRESSURSER

De arealene som petroleumsvirksomheten beslaglegger, gir et
fristed for fisken. Det bør gir grunnlag for økte fiskestammer i
en periode der overfiske er et stort problem. Siden de viktigste
fiskestammene er pelagiske, er det vanskelig å se hvordan sam-
lede fangster kan gå ned på grunn av petroleumsvirksomheten.

148. Det foreligger konflikter mellom fiskeriinteressene og pe-
troleumsinteressene. Til en viss grad vil konfliktpotensialet øke
med økt utvinningstempo, men det bør kunne håndteres ved
smidig tilpasning av letevirksomheten uten å at det behøver å
begrense det totale utvinningstempoet på norsk sokkel. Seiv om
en er forvisset om at økt utvinningstempo ikke vil skape miljø-
problemer som har konsekvenser for fisket, bør en legge vekt på
sikre allmenn tillit til dette før tempoet økes. Arealkonfliktene
med fisket er først og fremst et spørsmål om hvilke ekstrakost-
nader petroleumsvirksomheten påfører fisket, og hvordan de
eventuelt skal kompenseres.
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8 HENSYNET TIL LEVERANDØRVIRK-
SOMHETEN

149. I Tempomeldingen (1984) heter det:

/ dagens situasjon må hensynet til den offshorerettede in-
dustrien veie tungt for utformingen av petroleumspolitik-
ken. ... Det er en målsetting at en betydelig del av leveran-
sene til petroleumsvirksomheten bør komme fra norsk næ-
ringsliv. ... Dette kan bidra til at norsk offshoreindustri i
økende grad kan levere internasjonalt, slik at industriens
leveransevolum løsrives fra investeringstakten på norsk
sokkel.

Virkemidlene for å oppnå størst mulige leveranser til petrole-
umsvirksomheten fra norsk næringsliv, har i følge Næringsmel-
dingen (1989) vært:

• Gi norske leverandører reelle muligheter til å oppnå leve-
ranser.

• Påse at et rimelig antall kvalifiserte norske bedrifter får
være med å by på ulike oppdrag.

• Informere norsk næringsliv om kommende anbudsinnby-
delser.

• Anbudsdokumenter også på norsk, og norsk rettspraksis
legges til grunn.

• Oljeselskapenes forhold til norsk næringsliv tillegges vekt
ved konsesjonstildelinger.

Særlig det siste punktet kan ha virket konkurransevridende. I
hvor stor grad norske leverandører har vært preferert, er vanske-
lig å få et inntrykk av. EØS-avtalen, som trådte i kraft 1.9.94,
forbyr enhver favorisering av nasjonal industri, og alle konse-
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sjonsbelagte selskaper på sokkelen må følge de anbudsprosedy-
rene som følger av EØS-avtalen.

150. Målet om å sikre norsk næringsliv innpass på norsk sokkel
er nådd, og denne politikken har ført til en omfattende, og til
dels meget avansert, industriell utvikling. Verdien av dette for
Norge og norsk oljeutvinning, og kostnadene i form av dyrere
utbygging og dårligere utviklingsmuligheter for annet norsk næ-
ringsliv, er vanskelig å anslå. En stor del av leveringene går nå
til drift og vedlikehold. Disse leveringene er langt mindre utsatt
for svingningene i oljemarkedet enn leveringene til investerin-
ger. Argumentet om at satsingen på norsk leverandørvirksomhet
har betydd å legge mange egg i en kurv, er derfor ikke helt riktig.

Myndighetene omtaler seiv den politikken som har vært ført som
en satsing, og skriver i meldingen at denne satsingen ennå ikke
har gitt nevneverdige resultater i form av økt eksport eller orien-
tering mot andre markeder. Denne konklusjonen er fortsatt gyl-
dig. Tiden burde nå være inne til å høste resultatene av den poli-
tikken som har vært ført. Heretter må leverandørbedriftene kun-
ne stå på egne ben uten særbehandling i forhold til andre norske
næringer. Etter tyve år med en leverandørindustri som er blitt
Norges største industrigren, er det vanskelig å begrunne en
skjermings- og stimulansepolitikk på dette området. Tvert imot,
en burde vente dette nå skulle være et lokomotiv i videre norsk
industriutvikling.

151. Utvinningstempoet må fastlegges slik at landet som helhet
får mest mulig ut av petroleumsressursene. Seiv om det faktiske
utvinningstempoet er usikkert, må en ta hensyn til at forsinkelser
i forhold til det tempoet som fastlegges for å gi størst mulig
verdi av petroleumsformuen, kan føre til utgifter i form av bort-
fall av svært store inntekter. Ikke minst kan bortfallet komme i
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form av lavere statsinntekter. Slike utgifter må vurderes på linje
med andre utgifter i statsbudsjettet. Spesielt må de vurderes i
sammenheng med andre tiltak i næringspolitikken.

Det er ikke grunnlag for Tempoutvalgets tilråding om «på kort
sikt å tilpasse tidsprofil og nivå ut fra hensynet til de direkte
virkninger». Utvinningen i Norge skjer i store felt. Det er en
illusjon å tro at en utjevning av utvinningstempoet vil føre til at
en oppnår «kontinuitet i aktiviteten, forutsigbarhet i planleggin-
gen, at man kan unngå raske og store svingninger» i de enkelte
delene av leverandørvirksomheten. Blant annet vil konseptvalget
for de enkelte felt være mer avgj ørende for de enkelte leverandø-
rer enn de totale investeringene på sokkelen.

152. Hvis det skal gi mening å tilpasse tempoet av hensyn til
leverandørvirksomheten, må forutsetningen være at en oppnår en
betydelig ekstraavkastning. Det er intet som tyder på at en kan
oppnå det. Imidlertid kan det være rimelig å ta hensyn til at den
dramatiske kostnadsreduksjonen som nå foregår, inklusive over-
gangen til nye utvinningskonsepter, gir kraftige sjokk til leve-
randørvirksomhetene i form av mindre oppdrag. For mange be-
drifter vil konsekvensen måtte bli nedskjæringer eller nedleg-
ging. For å kunne opprettholde sysselsettingen (aktivitetsnivået)
i leverandørvirksomhetene skulle det til en meget (urealistisk)
sterk vekst i utvinningstempoet. Et høyt utvinningstempo i årene
fremover vil likevel gi en etterspørselsstimulans som kan dempe
sjokket for leverandørvirksomheten.

153. Leverandørvirksomheten spiller en viktig rolle i norsk
næringsliv, og spesielt i norsk industri. Den har imidlertid i liten
grad klart å vinne innpass på internasjonale markeder. Det har
ført til at noen uttrykker bekymring for hva som vil skje når ut-
vinningstakten på norsk sokkel går ned, når petroleumsepoken i
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Norge tar slutt. En observasjon er da at ekspansjonstakten på
norsk sokkel har vært så rask at bedriftene foreløpig ikke har
hatt motiv og kapasitet til å gå utenlands. Nå, når kostnadsre-
duksjonene fører til at etterspørselen i Norge f aller, foregår det et
aktivt samarbeid i styringsgruppen for internasjonalisering av
norsk olje- og leverandørindustri (INTSOK) for å fremme inter-
nasjonaliseringen av bedriftene.

Det er vanskelig å se at et høyt eller lavt utvinningstempo her-
etter skal bety noe for tilpasningen av norsk næringsliv til tiden
etter petroleumsepoken. Etterspørselen rettet mot norske leve-
ringer til petroleumsvirksomheten er allerede fallende, og den vil
fortsette å gå ned seiv med et betydelig økt tempo. For ti år siden
kunne man hevde at tempoet burde begrenses, og at leverandør-
virksomheten ikke burde bli for omfattende men heller sikres et
lengre liv. Nå er valget gjort, og en valgte mottsatt. For øvrig bør
en ha som utgangspunkt i næringspolitikken at mye forandrer
seg på femten år også utenom petroleumsvirksomheten.
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