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1. Innledning

Utviklingen av det europeiske gassmarkedet skjer i skjæringspunktet mellom politikk og

marked. Mye av oppmerksomheten i de øvrige studiene i PETROPOL-prosjektet 'Norsk

gasspolitikk - ytre endring og nasjonal tilpasning' ved Fridtjof Nansens Institutt er knyttet til

det politiske spillet. Rapporten Norsk Gasseksportpolitikk - handtering av ytre endring av Dag

Harald Claes (1997) trakk opp et teoretisk rammeverk for å forstå i hvilken grad og hvordan

norsk gasseksportpolitikk er påvirket av endringer i det europeiske gassmarkedet og EUs

politikk overfor dette markedet. I en planlagt rapport om EUs gasspolitikk er de sentrale

spørsmål være hvor initiativet til regulatoriske endringer ligger, medlemslandenes evne til å få

gjennomslag for egne markedsmessige interesser, samt andre aktørers evne til å påvirke

liberaliseringspolitikken.

Hensikten med den foreliggende studien er å gi en bakgrunn for vurdering av utviklingstrekk

i det europeiske gassmarkedet som på sikt vil kunne føre til endrede rammevilkår for norsk

gasseksport. Studien er primært ment å være empirisk underlagsmateriale for videre studier.

Det er vanlig å dele utviklingen av det europeiske gassmarkedet inn i forskjellige faser utfra

omfang av aktiviteter og graden av konkurranse. I følge Stoppard (1996, s.28-37) markerte

1992 innledningen til en ny fase; etter en periode med relativ stillstand ble markedet igjen

preget av hektisk aktivitet. Både på kjøper og selger siden hadde det dukket opp nye aktører -

nye og utradisjonelle allianser ble dannet. I Tyskland hadde det statlige russiske gasselskapet

Gazprom innledet et samarbeid med tyske Wintershall - et partnerskap som utfordret de

øvrige aktørene i det tyske markedet. Stadig flere olje- og gasselskap vurderte å gå inn i

elektrisitetsmarkedet gjennom etablering av gasskraftverk. Elektrisitetsprodusenter begynte å

kjøpe gass direkte fra produsent. Dette skjedde samtidig som det europeiske

gassledningsnettet ble stadig mer integrert og betydelige nye rørledningsprosjekter ble

realisert.

Det høye nåværende aktivitetsnivået til tross; i all hovedsak foregår handelen med naturgass

fremdeles på samme måte som for tyve år siden. Dagens utviklingstrekk reiser imidlertid

spørsmålet om hvorvidt man ser kimen til en strukturell endring i det europeiske

gassmarkedet. Hovedproblemstillingen i denne studien er derfor: Hva kan utvidelsen av

rørledningsnettet og veksten i antall aktører fortelle oss om framtidens konkurransesituasjon?

1 Forfatteren takker Dag Harald Claes, Arild Moe, Snorre Fjeldstad ved Fridtjof Nansens Institutt, og Bjørn
Pedersen Saga, Econ for nyttige kommentarer.

2 Vi har valgt å fokusere på rørtransport av gass ettersom LNG utgjør en liten andel av det totale gassforbruket,
og fordi vi har vurdert at utviklingstrekkene i LNG sektoren er en liten trussel mot de eksisterende
markedsmønstrene og konkurranseforholdene i det europeiske gassmarkedet.
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I utgangspunktet er hovedhypotesen at markedsaktørenes handlinger i seg seiv setter den

nåværende strukturen under press. Vi antar med andre ord at vi kan få en utvikling av nye

markedsmønstre, konkurranse- og kontraktforhold som går nærmest uavhengig av den videre

liberaliseringspolitiske utviklingen. Ved å samle kunnskap om enkeltaktørers adferd og

strategier søkes det å diskutere denne problemstillingen på et mer generelt plan.

Diskusjonen av virkningene av markedsutviklingen vil i første rekke fokusere på transport av

gass. Dette må sees på bakgrunn av at utviklingen innenfor denne sektoren er en svært viktig

forklaringsfaktor for de strukturelle endringene i gassmarkedet. Som det Internasjonale

Energibyrået påpeker: 'Gas transportation determines the structure of the gas markets and, as

a consequence, their regulation: it accounts for a large propotion of the end-user price and is

growing in significance and complexity' (IEA, 1994, s.l). Transportselskapene spiller i denne

sammenheng en helt sentral rolle både som befraktere, og som kjøpere og selgere av gass.

I kapittel 2, diskuteres potensielle markedsimplikasjonene av utbyggingen av eksportkanalene

fra Russland, Algerie og Norge. I kapittel 3 gjøres det greie for utviklingen av

rørledningssystemet på det europeiske kontinentet og de potensielle virkningen dette kan få. I

kapittel 4 diskuteres konsekvensene av veksten i antall aktører i gasstransportsektoren. I

kapittel 5 foreslås to hypoteser om framtidig utvikling av det europeiske gassmarkedet.

Gitt denne studiens begrensede omfang vil enkelte emner diskuteres skissemessig. Dette

gjelder spesielt det man kan kalle de nåværende strukturelle kjennetegn (dominerende

markedsmønstre og kontraktsformer). Det forutsettes med andre ord at leseren har en viss

innsikt i mekanismer og utviklingstrekk i det europeiske gassmarkedet. For en mer

omfattende diskusjon vises det til den refererte litteraturen. For en generell oversikt se for

eksempel tidligere studier ved Fridtjof Nansens Institutt (Estrada et al, 1988; Estrada, Moe og

Dahl Martinsen, 1995; Claes 1997), Stoppard (1996) eller Austvik (1996); for en utførlig

diskusjon av tredje-parts-adgang se Stern (1992) eller Stoppard (1996, kapittel 5); for en

diskusjon av gasskontrakter se Estrada et al. (1988, kapittel 5) eller Stoppard (1996, kapittel

1); for en diskusjon av transportørenes markedsmakt se Austvik (1996) eller Stoppard (1996,

kapittel 1).

Studien er basert både på semi-strukturerte intervjuer med representanter for gassindustrien og

et omfattende litteratursøk. Det er derfor en lang rekke henvisninger til pressemeldinger,

tidsskrift- og avisartikler. Disse har i hovedsak blitt låstet ned som tekstfiler fra Financial

Times' database og vil være vanskelig tilgjengelig for dem som ikke har tilgang til et slikt

databasesystem. For disse henvisningene vil det ikke gi noen mening å oppgi

sidehenvisninger, og det har heller ikke blitt gjort. For litteratur lett fram på "tradisjonell"

manuell måte har sidehenvisninger blitt oppgitt.



2. Nye eksportledninger og implikasjon er
for den framtidige markedsbalansen

Hensikten med dette kapittelet er å diskutere hvilke markedsmessige implikasjoner byggingen
av nye rørledninger fra Norge, Algerie og Russland til det europeiske gassmarkedet kan få.
Dette gjøres ved først å kartlegge kapasitet og kontraherte volumer for ledningene som er
under bygging. Deretter diskuteres en del faktorer som påvirker potensialet for at
ferdigstillelsen av disse ledningene fører til et gassoverskudd i markedet.

2.1. Gasseksport til Kontinental-Europa

I 1995 var den totale produksjonen av gass i europeiske land 243 BCM, mens det totale
forbruket var 376 BCM. Kontinental-Europa hadde med andre ord en nettoimport av gass på
136 BCM. Som vist i Tabell 1, er det fire betydelige gasseksportnasjoner i dette området:
Nederland, Norge, Russland og Algerie. I motsetning til de tre øvrige landene har den
nederlandske eksporten blitt redusert de siste årene og sannsynligvis vil byggingen av nye
rørledninger fra de nederlandske gassfeltene ha liten betydning for den framtidige utviklingen
av det europeiske gassmarkedet. Følgende kapittel fokuserer derfor på nye rørledninger fra de
tre øvrige eksportørene: Russland, Algerie og Norge.

Tabell 1: Netto gasseksport til europeiske land via rørledning i 1995.

Eksportland Netto gasseksport (BCM) % av europeisk gassforbruk
Russland 117 3\
Nederland 41 11
Norge 28 7
Algerie 19 5
Total eksport 205 54
Forbruk av egenprodusert gass 171 46
Totalt forbruk 376 100_
Kilde:BP, 1996.

2.2. Nye eksportledninger

Fra produksjonsfeltene i Russland, Algerie og Norge til det kontinentale fastland bygges det
for tiden flere store gassledninger:

Russland. I utgangspunktet var det meningen at Jamal-linjen skulle frakte gass fra Jamal-

halvøya i Vest-Sibir, gjennom Hvite-Russland og Polen fram til de vest-europeiske
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markedene. Ledningen bygges imidlertid vestfra og det er et åpent spørsmål når gass fra Jamal

vil gå inn i dette nettet. Første fase av byggingen som etter planen skulle avsluttes i 1997, men

er blitt noe forsinket, har en planlagt kapasitet på 30 BCM/år fram til den polsk-tyske grensen

ved Frankfurt under Oder. I fase II, dvs. fram til 2004, vil kapasiteten fram til den polsk-tyske

grensen økes til 52 BCM/år, med full kompresjon i 2010. Ytterligere 14 og 7 BCM/år er

planlagt levert til henholdsvis Polen og Hvite-Russland. Per i dag er ca. 14 av de 30 BCM/år

som vil nå Tyskland i fase 1 bundet opp i kontrakter med Wingas (10 BCM/år) og Gasunie (4

BCM/år) (International Gas Report, 21 mars 1997, s.30-31). Det må imidlertid legges til at det

er betydelig usikkerhet knyttet til byggingen av ledningen, både når det gjelder endelig

kapasitet og framdriftsskjema. Dersom det skulle vise seg vanskelig å få avsetting for gassen

synes det sannsynlig at for eksempel installering av kompressorkapasitet utsettes.

Gazprom har også presentert planer for å øke sin eksportkapasitet ved å bygge en ny transitt

ledning (Volta-ledningen) gjennom Slovakia og Ungarn, mot Italia. Ledningen er planlagt

med en samlet eksportkapasitet på 18,8 BCM/år fra 2005 (International Gas Report, 21. mars

1997, s.13). Det kan imidlertid synes som om framdriften for denne ledningen går senere enn

planlagt.

For de øvrige russiske eksportkanalene, som i all hovedsak går via Ukraina, er kapasiteten

fullt utnyttet (Tangen og Moe, 1996a).

Algerie. Byggingen av Trans-Maghreb ledningen til Spania og Portugal gjennom Marokko og

Gibraltarstredet ble startet i 1991. Den 1375 km lange ledningen vil i utgangspunktet ha en

kapasitet på 10 BCM/år, men arbeid for å doble kapasiteten har blitt sått i gang (International

Gas Report, 24 januar 1997, s.6). Foreløpig har denne utvidelsen ikke blitt fulgt opp av nye

kontrakter. Totalt har Algerie planer for å doble sin eksportkapasitet (LNG inkludert), fra 30

BCM/år på midten av 1990-tallet til 60 BCM/år i år 2000. Et tiltak for å oppnå dette vil være

å ruste opp Trans-Med ledningen til Italia fra dagens 24 BCM/år. Ved relativt små

modifikasjoner kan kapasiteten her økes til 30 BCM/år (Petroleum Economist, mai 1997,

s.36). For Trans-Med ledningen er det pr. idag potensiale for en mindre økning i transporten,

dvs. 3-4 BCM/år. BP har imidlertid planlagt en ny ledning fra Algerie til Spania som vil gå

parallelt med Trans-Maghreb ledningen. Etter planen skal byggingen av denne 11 BCM store

ledningen starte i 1999, med oppstart i 2002. Dette vil gjøre BP i stand til å utfordre spanske

Gas Naturels nåværende monopol (International Gas Report, 31. oktober 1997, s.2).

Norge. Rørledningene fra norsk kontinentalsokkel til Europa har per i dag en samlet kapasitet

på ca. 54 BCM/år. Oppstarten av Norfra og Europipe II vil øke kapasiteten fram mot år 2000

til omtrent 80 BCM/år. Av disse er ca. 70 BCM/år bundet opp i eksisterende kontrakter

(International Gas Report, 21. februar 1997, s.30). Landingspunktene er fordelt på fire



forskjellige land, men med en klart tyngdepunkt i Emden, Tyskland. Det vurderes også å

koble Europipe II opp mot det danske rørsystemet (Statoil, 1996), noe som vil medføre en

ytterligere diversifisering av landingspunktene. I forbindelse med de pågående forhandlingene

med polske myndigheter har Statoil pekt på at en ny ledning over dansk område fram til

Østersjøen og Polen vil være aktuelt (Aftenposten, 5. september, 1997, s.38).

Verken Russland, Algerie eller Norge har altså bundet opp hele kapasiteten i rørledningene

under bygging i eksisterende kontrakter. Som Tabell 2 viser er det rimelig å anslå at denne

"overkapasiteten" ligger et sted mellom 25-35 BCM/år. Russland synes å ha den største

overkapasiteten, men det er også betydelig usikkerhet knyttet til anslagene for denne. På

bakgrunn av disse estimatene: Hvilke virkninger vil de nye rørledningen kunne få for den

framtidige tilbud/etterspørsel balansen i det europeiske gassmarkedet? Innenfor denne

studiens begrensete rammer er det ikke mulig å utvikle scenarier eller diskutere prognoser,

men det kan pekes på noen forhold som vil påvirke utviklingen.

Tabell 2: Anslått ledig kapasitet i eksportledninger under bygging, forutsatt at de
bygges ifølge publiserte planer (BCM/år). Ferdigstillelse år 2000-2004.

Fra Russland 16

Fra Algerie 10

Fra Norge 10

Samlet ledig kapasitet 36

Total eksportkapasitet 1997 208

2.3. Etterspørselsvekst

I løpet av det siste tiåret har de forskjellige segmentene av det europeiske gassmarkedet

opplevd svært forskjellige vekstrater og det er vanskelig å spå hva som vil bli etterspørselen i

de forskjellige landene. Det synes imidlertid å være en rådende oppfatning blant

markedsaktørene at transmisjonsselskapene i de vest-europeiske landene har kontrahert mer

gass enn de kan forvente å seige. Gasunie og Distrigaz antar for eksempel at det fram til 2005

vil være for mye gass i markedet i det vest-europeiske markedet, men at det for perioden etter

vil være rom for nye kontrakter. Dette synet deles av konsul entbyrået MFC som indikerer at

man på kort til mellomlang sikt vil ha relativt små muligheter for avsetning av nye volumer i

dette markedet: 'Comparing West European gas demand with potential indigenous

production and contracted imports, the need for additional gas supplies can be seen. However,

with the exception of Great Britan which have a growing over supply, and Denmark and

Irland, which will require some small additional volumes, the countries in this market area are



likely to have a balance between gas supply and demand until 2005. Significant requirements

for new gas supplies will appear in Western Europe a few years later' (International Gas

Report, 21 februar 1997, s.29).

Et forhold som ytterligere kompliserer bildet av den framtidige markedsbalansen i Vest-
Europa er utviklingen innenfor el-sektoren, ettersom denne sannsynligvis vil stå for den
sterkeste etterspørselsveksten etter naturgass i Europa. Konsekvensen av at myndighetene
forsøker å introdusere mer konkurranse for elektrisitet kan bli at man i enkelte områder får et
overskudd av gass. En slik situasjon kan for eksempel utvikle seg i Nederland hvor en ny el-
lov snart trer i kraft, og hvor man har en relativ stor overkapasitet i el-forsyningen. I de fleste
andre land synes det imidlertid mer sannsynlig at en deregulering av el-sektoren vil lede til
økt etterspørsel etter gass.

Også i Spania og Portugal er det visse tegn til gassoverskudd, men dette overskuddet kan raskt
bli spist opp av den massive ekspansjon innenfor gassdrevne kogenereringsanlegg (CHP). I
sentral og Øst-Europa er prognosene preget av den ikke overståtte omstruktureringen, noe
som gjør det vanskelig å spå om framtidig etterspørselsvekst. Det synes imidlertid som de
fleste av aktørene mener at det fremdeles vil være rom for betydelige nye kontrakter i dette
markedet. Et åpent spørsmål er i hvilken grad gass fra Nederland og Norge vil kunne
konkurrere prismessig med russisk gass og hvilken verdi de østeuropeiske landene vil knytte
til en redusert avhengighet av russisk gass.

2.4. Produksjonskapasitet

For Russland og Norge synes det rimelig å tro at kapasiteten for eksportledningene gir et bilde

av hvor mye gass disse landene har mulighet til å levere til det europeiske markedet, når vi ser

bort fra LNG-produksjon; her synes det ikke å være noe umiddelbart behov for utbygginger

på oppstrømssiden. Til tross for dette, kan kapitaltilgang representere et problem for en

økning av russisk gassproduksjon på lang sikt. For Algeries del er situasjonen en annen. Her

må ny rørledningskapasitet bli fulgt av nye investeringer oppstrøms noe som tidligere har

hindret en full utnyttelse av rørkapasiteten. Til tross for at BP og Total nylig har økt sitt

engasjement i landet, gjør borgerkrigen det usikkert hvorvidt Algerie vil klare å finansiere ny

produksj onskapasitet.

2.5. Konflikter mellom produsent og transportør

Gassprodusenter og transportselskap står i et gjensidig avhengighetsforhold. På den ene siden

er produsentene avhengige av transportørenes samarbeid for å få brakt gassen til forbrukerne,

seiv om disse skulle befinne seg utenfor transportørens hjemland. På den andre siden er det
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gunstig for transportøren at produsentene bygger ledninger med sluttføring i dennes hjemland,

ettersom dette øker mengden gass transportøren kan frakte, og dermed økte inntekter.

På tross av dette gjensidige avhengighetsforholdet har det vært flere konflikter mellom

produsenter og transportselskap. Eksempelvis var det opp gjennom 1980-tallet var en rekke

episoder hvor motstand hos transportselskapene truet med å hindre inngåelse av nye

kontrakter hvor norske selgere var involvert. Ruhrgas viste ved flere anledninger at det kunne

hindre transport av norsk gass til uavhengige kjøpere, mens Frankrike truet med å blokkere en

gassalgsavtale mellom Norge og Spania dersom Norge ikke økte importen av franske varer.

Disse konfliktene bidro til at det ble sett som strategisk viktig fra norsk side å diversifisere

geografisk landingspunktene for gassen for å unngå å være prisgitt ett eller to

transportselskaper. På 1990-tallet har disse konfliktene vært tonet ned og det kan være flere

grunner til dette. For det første må det pekes på at det i dag er et nært samarbeid mellom

Ruhrgas og de norske aktørene. For det andre kan diversifisering til en viss grad ha virket

displinerende i form av at transportselskapene har blitt mer oppmerksomme på at en

opprettholdelse av konflikten kan føre til at norske produsenter velger å knytte framtidige

rørledningsprosjekter opp mot andre transportselskap.

På 1990-tallet har konfliktene mellom gassprodusent og transportør i hovedsak vært mellom

Russland og Ukraina. Ukraina er det overlegent viktigste transittlandet for russisk gass til de

europeiske markedene. Konflikten har vært langvarig og har hatt flere elementer. Denne første

kimen til konflikt var størrelsen på den ukrainske transittavgiften; umiddelbart etter at Ukraina

ble selvstendig begynte landet å kreve en betydelig transittavgift for gass som ble transportert

over ukrainsk territorium. Parallelt med denne konflikten økte Ukrainas gjeld til Gazprom på

grunn av manglende betalinger og Russland truet derfor flere ganger med å stenge

leveransene. Samtidig ble det fra russisk side hevdet at det foregikk omfattende "tyv-tapping"

fra ledningene.

Byggingen av Jamal-ledningen kan imidlertid forventes fa en viss displinerende effekt i form

av at Ukraina blir mer lydhør for russiske krav av frykt for at framtidige russiske prosjekter

blir lagt utenfor Ukraina. Opprettholdes konflikten kan man imidlertid se for seg en situasjon

hvor Russland flytter over en del av volumene som tidligere ble transportert via Ukraina, til

den nye Jamal-ledningen. En slik overføring vil også kunne skje dersom konflikten fører til at

vedlikeholdet blir neglisjert med redusert ukrainsk rørkapasitet som resultat.



2.6. Produsentenes strategier

Gitt de store irreversible investeringene nye rørledningsprosjekter medfører, vil det være

vektige økonomiske grunner for å ta hele rørkapasiteten i bruk. I en situasjon med

overkapasitet er det derfor mulig å etablere scenarier hvor "dumping" av gass vil føre til

drastiske og plutselige prisreduksjoner. Historisk sett er det imidlertid lite empirisk belegg for

at en overskuddssituasjon vil føre til dumping, snarere tvert i mot. Både de norske

produsentene, og russiske Gazprom ser ut til å ha sterke reservasjoner mot en slik utvikling

som vil kunne lede til store fluktuasjoner i markedet, og lavere priser.

2.7. Oppsummering og konklusjoner

Til tross for at både Russland, Algerie og Norge har ikke-kontrahert kapasitet i rørene som er

under bygging, er det ikke mulig å trekke noen entydige konklusjoner om den framtidige

markedsbalansen i det europeiske gassmarkedet på grunn av en lang rekke

usikkerhetsfaktorer. Det synes å være et overskudd i de vest-europeisk markedene, men den

rådende oppfatningen er at denne har en midlertidig karakter. I de sør- og østeuropeiske

markedene er situasjonen uklar. Generelt synes det imidlertid som om produsentene ikke

frykter at de vil brenne inne med ubenyttet rørkapasitet på mellomlang sikt. I sum synes, i

motsetning til hva enkelte analytikere hevder, et scenario hvor "dumping" av gass vil føre til

raskt fallende priser lite sannsynlig. Overkapasitene kan imidlertid gi en viss omallokering når

det gjelder transporttraséene for russisk gass til det europeiske markedet.
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3. Utvidelsen og integrasjonen av det
europeiske rørledningssystemet

I dette kapittelet diskuteres konsekvensene av utvidelsen og integrasjonen av rørledningsnettet
i Europa. I hvilken grad fører dette til økt gass-til-gass konkurranse? Det har tre deler: først
gjøres det greie for utvidelsen av det europeiske rørledningsnettet generelt, deretter for
Wingas' strategi i Tyskland og til slutt diskuteres de markedsmessige virkningene av den nye
ledningen mellom Storbritannia og kontinentet, Interconnector.

3.1. Det europeiske rørledningssystemet

Med utgangspunkt i eksportkanalene fra Russland, Algerie og Norge (se kapittel 2), samt

Nederland, har det utviklet seg tre hovedtransportårer i Europa siden 1970. Disse

hovedrørledningene kan sies å være orientert nord-til-syd, øst-til-vest og sør-til-nord (Austvik,

1996, s. 18).

• Øst-til-vest: Foruten rørledningene fra de russiske feltene, består nettverket av MEGAL-

Iedningen som transporterer russisk gass gjennom Slovakia og Tsjekkia til Vest-Tyskland

og Frankrike. TAG-ledningen transporterer russisk gass gjennom Tsjekkia, Østerrike til

Italia og tidligere Jugoslavia. TAG-ledningen er knyttet til WAG-ledningen, som frakter

gass fra Østerrike til Frankrike. WAG-ledningen slås sammen med MEGAL-ledningen i

Tyskland før den når Frankrike.

• Sør-til-nord: Foruten rørledningene fra de algeriske feltene, består nettverket av en

transittledning over Pyreneene som forbinder det franske og spanske rørledningssystemet. I

Italia fortsetter TransMed-ledningen fra Sicilia opp til Roma, mens de nordlige delene av

landet er forbundet med TENP- og TAG-ledningen (se forrige og neste avsnitt).

• Nord-til-syd: Foruten rørledningene fra de norske offshore feltene, består dette nettverket

av de nederlandske ledningene: SEGEO til Belgia og Frankrike; DETG, NETG, SETG og

METG til Tyskland; og TENP ledningen gjennom Tyskland og Sveits til Italia. Det er også

en forbindelse mellom Danmark og Tyskland (Deudan), og mellom Danmark og Sverige

for dansk eksport.
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Tabell 3: Faktisk og estimert lengde for europeiske rørledninger (1000 km)

UK
Tyskland
Italia
Frankrike
Nederland
Belgia
Spania
Tsjekkia og Slovakia
Ungarn
Polen
Andre
Totalt Europa
Etterspørsel (BCM)
BCM/1000km

1970

2,50
32,30

8,50
15,80
8,40
2,10
0,50
6,20
0,60
5,00

11,20
93,10

110,00
1,18

1980

12,10
51,70
15,10
23,60
9,50
3,80
1,20
9,90
1,60

10,50
17,10

156,10
272,00

1,74

1990

13,50
77,20
23,10
30,10
10,50
4,10
2,50

14,00
4,30

14,40
24,80

218,50
330,00

1,51

2000

17,80
92,90
33,50
39,00
12,20
5,10
5,40

19,60
4,60

18,00
42,00

290,10
424,00

1,46

2010

21,30
108,40
45,20
47,20
13,70
6,60
8,10

26,60
5,70

26,30
54,90

364,00
527,00

1,45

Kilde: Estrada, Moe og Dahl Martinsen, 1995, s.321.

Som Tabell 3 viser forventes det at den samlede europeiske rørlengde vil øke også betydelig i
årene framover mot år 2010. Denne utviklingen vil finne sted dels som et resultat av at nye
områder knyttes opp mot det eksisterende nettverket. Eksempelvis har Portugal og Irland
nylig blitt tilknyttet. Generelt øker ekspansjonen og integrasjonen av gassmarkedet tallet på
alternative transportruter. Og, jo flere alternative transportruter desto større er potensialet for
økt konkurranse i markedet. Austvik (1996, s.199) peker på at dette potensialet er størst når
gassetterspørselen øker kraftig og markedet derfor er i stand til å tiltrekke seg interessen fra
nye aktører. En forutsetning for økt konkurranse er imidlertid at nye rørledninger drives av
transportører som har andre interesser enn eierne av de gamle rørene, slik det har skjedd i
Tyskland.

På den annen side må det også pekes på at økt konkurranse vil kunne oppstå i perioder med
redusert eller fallende etterspørsel, ettersom dette øker sjansen for at enkelte produsenter og
transportselskap vil sitte med gass de ikke for avsetning for. Dette vil også kunne gjelde andre
kjøpere/selgere av gass. For disse vil salg av "overskuddsgass" til reduserte priser kunne
framstå som et fristende alternativ. Som sagt over, synes både Russland og Norge
tilbakeholdne med å redusere prisene for å øke volumene. Veksten i antall aktører (se kapittel
4) øker imidlertid sjansen for at det vil finnes aktører i markedet som vil velge en annen
strategi.
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3.2. Gass-til-gass konkurranse i Tyskland: Wingas'
rør

Det russiske gassmonopolet, Gazprom, innledet i 1990 et samarbeid med tyske Wintershall, et
underselskap av industrikonglomeratet BASF. De to selskapene etablerte i første omgang et
handelshus, Wintershall Erdgas Handelshaus (WIEH), eid 50/50. Målet med samarbeidet var
å ta markedsandeler fra det som tradisjonelt hadde vært Russlands viktigste gasskjøper i
Tyskland - Ruhrgas. I 1993 ble samarbeidet mellom Wintershall og Gazprom ytterligere
utvidet ved etablering av en ny joint venture, Wingas (Wintershall 65%, Gazprom 35%). I
praksis har oppgavefordelingen mellom WIEH og Wingas vært noe uklar, men WIEH har i
hovedsak ansvar for salg av gass til det tidligere Øst-Tyskland og Øst-Europa. Wingas er
ansvarlig for de øvrige gassoperasjoner i Tyskland, men er også involvert i operasjoner
utenfor Tyskland.

Wingas har siden det ble etablert spilt en meget aktiv rolle i det europeiske gassmarkedet med
initiativ og aktiviteter som strekker seg utover Tysklands grenser. Kjerneaktivitetene er
imidlertid konsentrert til Tyskland hvor selskapet har som mål om å øke sin markedsandel fra
8,5% i 1996 til 10% innen 1998 (9 BCM), noe som synes oppnåelig gitt dagens
kontraktsgrunnlag (Lloyds List, 12. oktober 1994; Lloyds List, 20. februar 1996). Videre
framover er målet å ta 15% av markedet innen 2000 (ca. 14 BCM) og 25% innen 2010 (ca. 24
BCM) (Arab Press Service, 19. august 1996). Wingas' strategi er å utkonkurrere andre
leverandører ved å tilby gass til lavere priser.

Wingas har involvert seg i flere rørbyggingsprosjekter i Tyskland. Et av disse er den tyske
delen av Jamal-ledningen, fra den polske grensen til Oder/Frankfurt, et arbeid som har skjedd
i samarbeid med Gazproms polske joint venture EuRoPol GAZ. Andre tyske
rørledningsprosjekter er Stegal ledningen (320 km, 15 BCM/år) som er forbundet til Jamal-
ledningen og har vært i bruk siden 1992 og Midal-ledningen (640 km) og har vært i bruk
siden 1993. Arbeid er sått i gang for øke kapasiteten for disse to ledningene, med bl.a. støtte
fra EBRD (Arab Press Service, 19. august 1996).

I tillegg har arbeidet kommet i gang med byggingen av den såkalte Wedal ledningen (300 km,
I1 BCM/år) som vil gjøre det mulig for Wingas å levere gass fra Jamal-ledningen til Ruhr-
området, Ruhrgas' viktigste marked. I januar 1996 signerte Wingas en kontrakt med VEW,
det regionale distribusjonsselskapet i det østlige Ruhr-området. I følge kontrakten vil Wingas
dekke 15% av VEWs forsyninger. Ruhrgas hadde inntil da vært eneleverandør for VEW
(International Gas Report, 19. januar 1996, s.4). Det har imidlertid vært en del forsinkelser av
byggingen av den første delen av ledningen bla. pga. at innsigelser fra områder som
ledningene passerer, men som ikke vil motta forsyninger fra denne, har ført til rettssaker

3 Dette er en oppdatert versjon av materiale tidligere presentert i Tangen og Moe (1996b).
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(International Gas Report, 26 april 1996, s.2). I oktober 1996 ble det imidlertid gitt tillatelse
for andre byggetrinn. Samtidig oppnådde Wingas en avtale om leveranser av 0,3 BCM/årlig
til Wacker Chemie i Burghausen, et område hvor Bayerngas hadde monopol (International
Gas Report, 11 oktober 1996, s.16).

Et fjerde prosjekt, startet opp i august 1997, er byggingen av Jagal-ledningen som vil knytte
Jamal-ledningen til hovedrørledningsnettet i Europa. Den 300 km lange Jagal-ledningen vil
gå fra Mallnow i Brandenburg til Ruckersdorf i Thyringen hvor den knyttes opp mot Stegal-
ledningen (Oil & Gas Journal, 25. oktober 1997).

3.3. Interconnector

I 1995 inngikk ni olje- og gasselskap (se Tabell 4) en avtale om bygging en ny rørledning,
Interconnector, mellom Bacton i Storbritannia og Zeebrugge i Belgia. Ledningen som etter
planen skal være ferdigbygd i 1998, vil kunne transportere gass i begge retninger, med en
kapasitet på 20 BCM/år fra Storbritannia og 8,5 BCM/år i motsatt retning (Petroleum
Economist, mai 1997, s. 18). Per oktober 1997 var det inngått seks avtaler om leveranser av
gass gjennom Interconnector (se Tabell 5). I tillegg til de disse kontraktene som utgjør 6,2
BCM/år av en samlet kapasitet på 20 BCM/år, vil Gasunie bruke Interconnector for å dekke
opp kontraherte volumer til italienske Snam (Reuter, 11. juli og 15. juli 1997).

Tabell 4: Eierskap i Interconnector (%

British Gas 40
BP 10
Conoco 10
Gazprom 10
Elf 10
Amerada Hess 5
National Power 5
Distrigaz 5

Ruhrgas 5

Kilde: Petroleum Economist, Oktober 1997, s.10.
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Tabell 5: Salgskontrakter for Interconnector

Selger

Conoco
BG
BP
Centrica
Mobil
Centrica

Kjøper

Wingas
Wingas
Ruhrgas
Thyssengas
Norsk Hydro
Elsta

Volum (BCM/år)

1
2
1

ca. 0,5
0,8

ca. 1,0

Varighet (år)

10
10
15
7

15
8

Kilde: Petroleum Economist, Oktober 1997, s.10.

Økt konkurranse på det nederlandske markedet kan bli en konsekvens av byggingen av
Interconnector. EZN, et selskap eid av tre distribusjonsselskap i det sørlige Nederland (Pnem,
Delta Nutsbedrijven og Mega Limburg), lanserte i november 1996 planer om å kjøpe gass fra
Interconnector for å utfordre Gasunies de facto monopol i Nederland. Gass skulle bli fraktet til
den nederlandske grensen av Distrigaz og derfrå i en ny rørledning (6 BCM/år) inn i den
nederlandske provinsen Brabant. EZN har ligget i forhandlinger med en rekke kraft og
kjemikalieselskap, bl.a. Norsk Hydro (International Gas Report, 8. november 1996, s.9). Et av
disse salgene ble torpedert av at Mobils gassenhet i mai 1997 kunngjorde en avtale på 0.22
BCM/år over 15 år med Norsk Hydros kunstgjødselfabrikk i det sørlige Nederland, en avtale
som innebærer at Gasunie vil frakte gass til markeder selskapet tidligere har forsynt seiv
(International Gas Report, 30. mai, 1997). Elsta, et samarbeid mellom Delta (25%), Pnem
(25%) og Dow Chemicals (50%) inngikk imidlertid en avtale om kjøp av 1 BCM/år over åtte
år for et gasskraftverk i det sørlige Nederland. Gassen vil bli transportert via EZNs ledning
(International Gas Report 30. mai, 1997).

I hvilken grad Interconnector vil lette trykket i den britiske gassboblen er usikkert. I følge

International Gas Report (16. august, 1996) fant britiske kommentatorer det lite sannsynlig at

leveransene ville bidra til en vesentlig økning av gassprisene i det da hardt pressede britiske

markedet, noe som er i overensstemmelse med Statoils markedsanalyser. Ifølge selskapet vil

Interconnector føre til liten endring i markedsforholdene ettersom prisene på kontinentet og i

Storbritannia er omtrent på samme nivå (International Gas Report, 11. oktober 1996, s. 12).

Bruce McMahone i Petroleum Economist (mai 1997, s.18) har imidlertid en annen

framtidsvisjon hvor ledningen antas å 'provide a solution to the imbalance in the UK'.

Totalt sett er det usikkerhet med hensyn til både retningen på nettostrømmen i Interconnector

og hvilke markedsmessige virkninger den vil ha. Ledningen har imidlertid allerede fått

ringvirkninger i form av press fra britiske gassmeglere og -selskap for å komme inn i det

nederlandske markedet for å kunne seige gass fra Interconnector, noe som igjen har ført til

press på prisene (International Gas Report, 15. mars 1996, s.30).
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Byggingen av Interconnector har blitt fulgt opp med en betydelig styrking av det belgiske

gassnettverket. Distrigaz vil bygge en rørledning fra Zeebrugge til det tyske

rørledningsnettverket ved Eyenatten, nær Achen. Totalt er det antatt at transittkapasiteten

gjennom Belgia måtte dobles som en følge av Interconnector (International Gas Report, 5.

januar, 1996, s. 12).

Interconnector gjør Zeebrugge til et viktig knutepunkt i europeisk gassammenheng hvor

britisk, norsk, nederlandsk og algerisk gass møtes. Den belgiske lovgivningen gir imidlertid

ikke utenlandske selskap tillatelse til å etablere rørledninger i Belgia, noe som gjør at

Distrigaz, det belgiske gassmonopolet, i framtiden vil kunne komme til å spille en helt sentral

rolle innenfor den europeiske gassmarkedet. Selskapet er naturlig nok ivrig etter å utvikle

knutepunktet til å bli et senter for europeisk gasshandel. Det tar sikte på å tilrettelegge for økt

konkurranse på produsentsiden, men ikke innenfor transmisjon. Dannelsen av et marked for

future kontrakter for gass i forbindelsen med Interconnector har også vært omfattet med

betydelig interesse. International Petroleum Exchange (IPE) tar sikte på å etablere et

europeisk futuremarked i oktober 1998, dvs. når Interconnector tas i bruk (Reuter, 19 juni

1997).

3.4. Oppsummering og konklusjoner

Som en følge av nye rørledningsprosjekter spres gass-til-gass konkurranse til nye områder på

det europeiske kontinent. I Tyskland har Wingas' strategi gitt en ganske annen

konkurransesituasjon enn for bare noen få år tilbake. Seiv om Ruhrgas er den viktigste

konkurrenten er det også andre selskap som har fått merke følgende av Wingas' aggressive

ekspansjon. I Nederland utfordrer EZN/Elsta Gasunies' monopol, mens Ruhrgas forsøk på

ekspansjon inn i Østerrike kan bety en radikal endring av den nåværende markedsstrukturen.

Man kan heller ikke utelukke at byggingen av Volta-ledningen vil føre til økt gass-til-gass

konkurranse i det italienske markedet. Det samme vil også kunne skje dersom BP bygger en

ny ledning fra de algeriske gassfeltene. Interconnector-Iedningen styrker Zeebrugges posisjon

som et senter for europeiske gasshandel og på sikt synes det sannsynlig at det her vil oppstå

en eller annen form for spot-marked.
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4. Nye aktører i gasstransportsektoren
Hensikten med dette kapittelet er å kartlegge antall nye aktører i gasstransportsektoren for å

kunne diskutere i hvilken grad disse truer det Stoppard (1996) kaller den "gamle orden" i

gassmarkedet. Det vil si, i hvilken grad fører inntreden av nye aktører til endrede

kontraktsformer og handelsmønstre?

4.1. Motivasjonen for å gå inn i transportleddet

Dagens diskusjon om vertikal integrasjon i gassektoren minner på mange måter om den man

hadde på begynnelsen av 1970-tallet i oljesektoren om hvorvidt det lønnet seg å gå nedstrøms

inn i raffinering. Rasjonalet for nedstrømsintegrasjon i oljesektoren var at oljeprisene og

raffineringsmarginene hadde en tendens til å svinge i utakt og at et selskap som var vertikalt

integrert derfor ville ha en jevnere inntektsstrøm enn ett som ikke var det. Siden midten av

1980-tallet har det vært debattert internt i selskapene om hvorvidt lignende fordeler ved

vertikal integrasjon var oppnåelige også innenfor gass. Analyser av perioder med overskudd

og dermed prispress, har vist at fallende priser i første rekke rammer produsentene, mens

transportselskapenes inntekter i all hovedsak har forblitt konstante. I følge Saga (1989) var for

eksempel Ruhrgas' margin i perioden 1985 til 1987 nærmest uforandret, til tross for et

dramatisk fall i prisen for gass til sluttbruker. I disse årene var det med andre ord

produsentene som bar hele inntektstapet.

Et viktig drivkraft for nedstrømsintegrasjon i oljesektoren var at raffineringsmarginene over

en lang periode hadde vært relativt stabile og robuste. Også i gassektoren kan man finne en

lignende drivkraft for å etablere aktiviteter innenfor transportleddet; transportselskapene har

hatt svært gode marginer det siste tiåret (Stoppard, 1996, kapittel 4). Den høye avkastningen

gjør det attraktivt for nye aktører å etablere aktiviteter i gasstransportsektoren. De som i første

rekke har forsøkt dette er aktører som allerede har interesser i det europeiske gassmarkedet

enten som produsenter og konsumenter. Det finnes imidlertid eksempler på at også andre

aktører forsøker å komme seg inn.

4.2. Gazproms nedstrømsaktiviteter

Tidligere i denne studien har Gazproms samarbeid med Wintershall og konsekvensene for det

tyske markedet blitt beskrevet relativt detaljert i kapittel 3.2. Også i en lang rekke andre land

har Gazprom innledet samarbeid med andre energiselskap eller dannet frittstående

underselskap og handelshus. Med unntak av Wingas og WIEH legger Stoppard (1996, s.30)
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liten vekt på disse nye Gazprom-selskapene. De nevnes, men ganske overflatisk: 'Gazprom

has set up a string of 'trading-houses' across east and west Europe. At present many of them

are largely redundant but their significance is that they provide Gazprom with a potential

outlet for supply'. Dette utsagnet synes imidlertid å undervurdere betydningen av Gazproms

nedstrømsstrategi.

I en studie utført av Fridtjof Nansens Institutt, RUSSISK GASS: Adferd i gassmarkedet - Nye
strategier (Tangen og Moe, 1996b) har omfanget av Gazproms nedstrømsarrangementer blitt
kartlagt. Den mest slående observasjonen er i hvilken grad omfanget av disse arrangementene
har vokst de siste to til tre årene. De viktigste er fremdeles Wingas og WIEH, men fokuset på
de tyske aktivitene i kapittel 3.2 gir ikke et fullstendig inntrykk av disse selskapenes
betydning ettersom begge har aktiviteter utenfor Tyskland. Wingas var for eksempel et av de
første utenlandske selskapene som sikret seg kontrakter i Østerrike, et marked som til nå har
vært dominert av det statlige OMV, men som sannsynligvis står overfor en deregulering som
vil gi lettere markedsadgang for nye aktører (Petroleum Economist, oktober 1995). Det er
imidlertid ikke helt klart hvilke ambisjoner Gazprom har i forbindelse med Wingas, dvs.
hvilken rolle selskapet skal spille i en større europeisk sammenheng utenfor Tyskland. Også
WIEH har aktiviteter utenfor Tyskland gjennom partnerskapet med det rumenske gasselskapet
Wirum Gas og det sveitsiske underselskapet WIEE (International Gas Report, 6. januar 1995;
International Gas Report, 26. april 1996, s.5). Videre synes det å være en ambisjon at WIEH
og WIEE skal benyttes for salg også til andre øst- og sentraleuropeiske land.

Et viktig trekk ved Gazproms nedstrømsstrategi er samarbeidet med statlige

gassmonopolister. I en lang rekke land har Gazprom etablert joint ventures med disse:

Finland, Frankrike, Østerrike, Italia, Polen, Bulgaria, det tidligere Jugoslavia, Ungarn,

Romania, Moldova og Ukraina. Gazprom har dessuten et utstrakt samarbeid med

nederlandske Gasunie ifølge avtale inngått mai 1996 (International Gas Report, 7 juni 1996,

s.4). I Baltikum har Gazprom kjøpt opp aksjer under privatiseringen av de statlige

gasselskapene i Eesti Gaas (30.6%) og Latvijas Gaze (16.25%).

Samarbeidet med de statlige gassmonopolene vil gi Gazprom en god startposisjon dersom en

liberalisering av markedene fører til økt konkurranse. Det gir også en politiske innflytelse i

Øst- og Sentral-Europa som ikke er uvesentlig. Seiv om kommunismens fall førte til en

utskiftning på ledende politisk nivå, besittes mange av topposisjonene innenfor næringsliv og

administrasjon av medlemmer av den tidligere nomenklaturen. I enkelte land (spesielt i Øst-

Europa og det tidligere Sovjetunionen) kan Gazproms nedstrømsarrangementer sees som et

forsøk på å bruke elitenettverket fra sovjetperioden instrumentelt for å oppnå kontroll over

gassmarkedene.
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Det mest slående eksempelet er bruken av tidligere president Lukanov og selskapene

Topenergy (joint venture mellom Gazprom og det statlige gasselskapet) og Overgas (eid av

den tidligere nomenklaturen og Gazprom) som forsøkte å oppnå kontroll over det bulgarske

ledningsnettet. Forsøket mislykkes fordi regjeringen så med stor mistenksomhet på Gazproms

nære kontakter med tidligere medlemmer av den tidligere nomenklaturen. Også i Ungarn og

Polen har samarbeidet med det statlige gasselskapet blitt misbilliget.

I Italia må samarbeidet med det statlige gassmonopolet SNAM gjennom joint venturen

Promgas betegnes som bare delvis vellykket. Etter at Gazprom i lengere tid hadde forsøkt å

seige nye leveranser til SNAM etablerte selskapet et samarbeid med Edison, Italias største

gass-/kraftselskap, i 1995. Joint venturen Volta ble dannet. Samarbeidet, som i utgangspunktet

så ut til å ha flere likhetstrekk med samarbeidet med Wintershall, hadde i utgangspunktet

svært ambisiøse planer, men ser etterhvert ut til å ha blitt tonet ned. Dette til tross,

planleggingen av den såkalte Volta-ledningen pågår, bla. med støtte fra EU (Asia Inteligence

Wire, 26. juli 1997). I utgangspunktet tok man sikte på at Volta-ledningen ville kunne

begynne å transportere gass fra Russland til de italienske markedene i 1998 (Reuter, 26.

november 1996). Det kan imidlertid synes trolig at oppstarten vil utsettes. Ledningen er

planlagt å få en samlet kapasitet på 10 BCM/år (Reuter, 8. oktober, 1997). I forbindelse med

ledningen ble ytterligere planer for en ny gassterminal med distribusjonsnett med en samlet

investeringsramme på 2.5 trillioner lire presentert i oktober 1997. Det har også blitt antydet at

Volta ville innlede et samarbeid med ENEL, det statlige italienske el-selskapet, om byggingen

av et eller flere gasskraftverk (AFX News, 20. oktober 1997).

Volta er bare ett av flere eksempler på at Gazprom beveger seg inn i elektrisitetssektoren.

Selskapet har blant annet interesser i greske gasskraftverk (International Gas Report, 7.

februar 1997, s.ll) og har også inngått en avtale med amerikanske Enron om utvikling av

gasskraftverk i Europa (Estrada, Moe og Dahl Martinsen, 1995, s.273). I forbindelse med

samarbeidet mellom Shell og Gazprom, som vil bli offentliggjort i det dette notatet går i

trykken, har det også blitt gitt indikasjoner på at dette vil muliggjøre gassleveranser til

kraftverk i Øst- og Sentraleuropa, fortrinnsvis kraftverk de to selskapene har eierinteresser i.

4.3. De norske aktørene

Mens Sonatrach (det algeriske gassmonopolet) i motsetning til Gazprom, i liten grad har

engasjert seg nedstrøms , har den siste viktige gruppen av gassprodusenter; de norske

aktørene, i økende grad blitt mer vertikalt integrert. Statoil, Norsk Hydro og BP dannet i 1992

4 En viss tendens til nedstrømsintegrasjon kan imidlertid spores også for Sonatrach i form av at samarbeidet med
BP har ført til en mer aktiv markedsføringsstrategi nedstrøms.
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Alliance Gas, med det formål å seige gass på det britiske markedet. Selskapet ble et av de fem

største markedsføringsselskapene i Storbritannia. Etter flere år med tapsbringende virksomhet

ble selskapet splittet opp i 1996; Statoil og BP delte industrikundene mellom seg og Hydro

trakk seg ut (Alliance Gas, 1997).

I 1993 forhandlet Wintershall og Saga Petroleum om et samarbeid som ville innebære at Saga

kjøpte 14% av Wintershalls tyske rørledninger. Dette samarbeidet ble imidlertid torpedert da

GFU valgte å inngå en salgsavtale med VNG istedenfor Wingas (se Claes, 1997, s.26).

Foruten Alliance Gas, har Norsk Hydro og Statoil samarbeidet også i andre

nedstrømsarrangementer blant annet gjennom Naturkraft, selskapet som skal bygge og drive

de omstridte gasskraftverkene på det norske Vestlandet. De samarbeider også gjennom Netra,

et prosjekt hvor BEB (Tysklands største gassprodusent) og Ruhrgas også deltar. Hensikten er

å bygge en 290 km lang rørleding i Nord-Tyskland med kapasitet til å transportere 18

BCM/årlig både til tyske og andre nærliggende markeder (Netra, 1997). Foruten å sikre Norsk

Hydro og Statoil en langsiktig strategisk posisjon i den tyske transportsektoren, vil prosjektet

føre til økt konkurranse mellom russisk og norsk gass i området. Stoppard (1996, s. 109-110)

hevder at samarbeidet potensielt også kan forsterke de norske aktørenes motstand mot en

liberalisering av gassmarkedet. Hvorvidt dette medfører riktighet er imidlertid et åpent

empirisk spørsmål.

4.4. Internasjonalisering: Ruhrgas

Også de gamle "kjemper" i transportsektoren: Ruhrgas og Gasunie, søker i økende grad å

internasjonalisere sine aktiviteten Førstnevnte har imidlertid vært mest aktiv.

Fra Ruhrgas' side er det en uttalt strategi å ekspandere utover de vesttyske kjerneområdene

(International Gas Report, 7. juni 1997, s.7). Et viktig skritt i denne retningen var det

kontroversielle oppkjøpet av 35% av aksjene i VNG, som sikret Ruhrgas stor grad av

markedskontroll i det tidligere Øst-Tyskland. Selskapet har også kjøpt opp aksjeposter i de

tidligere statlige gasselskapene i Estland (15%), Latvia (16,5%), Slovakia og Ungarn. Ruhrgas

har en eierandel på 5% i Interconnector (kapittel 3.3) og 4,5% i svenske Vattenfall. Det har

også oppstrømsaktiviteter, både på britisk sokkel og i Tyskland (International Gas Report, 21.

juni 1996, s.5).

Ruhrgas har over lengre tid vist interesse for det østerrikske gassmarkedet noe som har ført til

at myndighetene har mattet ta opp hele organiseringen av det nasjonale gassmarkedet til

vurdering. Ruhrgas har foreslått å bygge en rørledning fra den tyske grensen for å kunne

forsyne Linz og Salzburg, til langt lavere priser enn hva som tidligere har vært tilfelle. En slik
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ledning vil få konsekvenser på flere nivåer og føre til en radikal forandring i forhold til dagens

situasjon hvor OMV har monopol på gassimport. Eksempelvis vil ledningen gjøre det mulig

for Ruhrgas å seige direkte til den lokale distributøren og går dermed utenom de tradisjonelle

strukturen med en regional distributør. Det må også pekes på at på sikt kan denne utviklingen

bety en utvisking av grensene mellom det tyske og det østerrikske markedet. Da denne

rapporten gikk i trykken var det imidlertid ikke avgjort om hvorvidt Ruhrgas ville få tillatelse

til å bygge den omstridte ledningen.

4.5. Distribusjons-, elektrisitets- og kjemikalieselskap,
og andre nykommere

Som beskrevet tidligere er det en del selskaper som så langt har hatt aktiviteter i

nedstrømssektoren nedenfor transportleddet som har gjennomført baklengs vertikal

integrasjon i allianse med andre aktører. Dette gjelder for eksempel allerede nevnte tyske

Wintershall (kapittel 3.2 og 4.2), italienske Edison (kapittel 4.2) og EZN/Elsta (kapittel 3.3).

Det finnes imidlertid også andre eksempler på at distribusjons-, elektrisitets- og

kjemikalieselskapene bringer ny dynamikk inn i markedet.

Et utviklingstrekk er at elektrisitetsselskapene i økende grad kjøper gass direkte fra

produsentene. Dette baner vei for kontrakter som dekker mindre volumer og har en kortere

løpetid enn de tradisjonelle Take-or-Pay kontraktene. Omfanget av slike kontrakter er så langt

begrenset, men voksende. SEP (Nederland), Enel (Italia), de britiske National Power,

PowerGen og Scottish Power, samt amerikanske Enron har alle kjøpt gass direkte fra

produsent og dermed forbipassert transportselskapene (Stoppard, 1996, s.29).

Et annet utviklingstrekk er ankomsten av nye, mer aggressive investeringsgrupper hvor iblant

ovennevnte Enron kan regnes. Enron har gått i allianse med den britiske kjemikaliegiganten

ICI for å markedsføre gass i Storbritannia og har også interesser i Tyskland. Andre slike nye

investeringsgrupper er det amerikanske Tenneco og salgsenheter med direkte forbindelse til

oppstrømsvirksomhet slik som Mobil Gas, Agas, Quadrant, United Gas og før nevnte Alliance

Gas (kapittel 4.3).

4.6. Oppsummering og konklusjoner

Gass-til-gass konkurranse i Tyskland og Nederland skyldes i første rekke ankomsten av nye

markedsaktører. I Østerrike vil en eventuell gass-til-gass konkurranse skyldes at Ruhrgas

beveger seg inn på nye territorier. Utenfor transportsektoren har også veksten i antall aktører

vært betydelig de siste årene, både i handelsleddet og blant de store forbrukerne, el-
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produsentene. Denne utviklingen gjør det vanskeligere å skille mellom hvem som agerer som

selgere og kjøpere. Den tidligere strukturen produsent-transportør-distributør-konsument er

dermed i ferd med viskes ut.

En konsekvens av at produsenter har startet å seige gass direkte til store el-konsumenter er at

man får flere kontrakter for mindre volumer, med kortere løpetid, noe som i seg seiv er et

konkurransedrivende element.

Oppbyggingen av det europeiske gasslednings-systemet har historisk sett involvert en lang

rekke joint ventures mellom to partnere. I løpet av de siste årene har det imidlertid blitt

gjennomført som et samarbeid mellom langt flere aktører. De mest framtredene i så måte er

Nera, hvor norske aktører er involvert, og Interconnector-ledningen. Disse prosjektene kan

peke fram mot en ny form for prosjekter hvor man reduserer risikoen for den enkelte aktør og

som dermed vil kunne gjennomføres også i fråvær av langsiktige Take-or-Pay-kontrakter.
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5. To hypoteser om framtidig utvikling

5.1. Hypotese 1: Institusjonelt hamskifte

Ettersom Gazproms adferd i gassmarkedet kan få vidtfavnende konsekvenser, og allerede har

endret markedssituasjonen i Tyskland radikalt, har selskapet naturlig nok stått sentralt i

studien. Det er verdt å merke seg at selskapet har gjennomgått en betydelig forandring siden

slutten av 1980-tallet. Siden 1990 har det fra selskapets side vært en uttalt strategi å øke sitt

nedstrømsengasjement, og det ble eksplisitt tatt avstand fra de tidligere eksportordningene.

Hensikten med studien RUSSISK GASS: Adferd i gassmarkedet (Tangen og Moe, 1996b) var

å vurdere i hvilken grad dette var retorikk eller realitet. Konklusjonen var at det faktisk hadde

vært en vesentlig endring i Gazproms nedstrømsstrategi. Mye av den markedsutviklingen som

har blitt beskrevet i denne rapporten er direkte eller indirekte et resultat av denne

strategiendringen. Er det sannsynlig at vi kan få slike endringer også i andre gasselskap?

Gassmarkedene har en parallell i el-sektoren. Både i England og Norge kunne man i perioden

før el-markedet ble deregulert observere det man kan kalle institusjonelt hamskifte . Etter en

periode med aggressiv motstand endret flere tunge aktører strategien radikalt i løpet av kort

tid. De gikk fra å være negative til markedsreformen, til å aktivt støtte den. Det er her

imidlertid viktig å skille mellom retorikk og adferd. Samtidig som motstanden på det retoriske

planet var utpreget foregikk det en svært aktiv markedsposisjonering. Dette hadde som

resultat at enkelte aktører, på grunn av sine nye markedsposisjoner, fant liberalisering

fordelaktig.

Denne situasjonen har flere likhetstrekk med dagens europeiske gassmarked. Alle aktører

forbereder seg på et friere marked og posisjonerer seg deretter. Posisjonering skjer gjennom

oppkjøp og alliansebygging, men også internt i selskapene synes det å foregå en endring. En

ny generasjon ledere med mer vekt på bedriftsøkonomi og fri handel fortrenger den ingeniør-

og planmessige tankegangen som har preget fortidens strategier. Kort sagt, det foregår en

institusjonell endring i selskapene i retning av en mer markedsmessig tankegang.

Samtidig er det klart at det er effektiviseringsgevinster å hente ved overgangen til et friere

marked. Når selskapene tar stilling til nye markedsreformer enten de er på EU-, nasjonalt eller

regionalt nivå, må to hensyn veies opp mot hverandre. På den ene siden gir dagens struktur

Utrykket "hamskifte" er bevist valgt for å beskrive den plutselige endringen på det retoriske planet. Når det
gjelder endring av faktisk adferd, synes begrepene institusjonell endring, eventuelt paradigmeskifte, å være
riktigere betegnelser.
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sikkerhet og gode marginen På den andre er strukturen en hemsko for en raskere ekspansjon

av markedet, en ekspansjon som kan åpne opp for flere nye og interessante

forretningsmuligheter.

I dette perspektivet er det ikke usannsynlig at enkelte aktører vil finne at de har nådd et punkt

i sin posisjonering hvor en liberalisering av markedet vil være gunstig for selskapets videre

utvikling. At Ruhrgas lanserer forslag som vil føre til økt gass-til-gass konkurranse, seiv om

det er begrenset til det østerrikske markedet, er i denne sammenheng svært interessant og kan

være en pekepinn på at vi kan oppleve flere institusjonelle hamskifter også i gassmarkedet.

5.2. Hypotese 2: Utviklingen av et spot-marked

I hvilken grad truer disse markedstrendene systemet med langsiktige kontrakter og

transportører med monopolstilling? Historisk sett må det pekes på at systemet har vært

bemerkelsesverdig stabilt.6 Denne studien gir betraktelig støtte til Stoppards (1996)

observasjon om at det europeiske gassmarkedet har gått inn i en ny fase med mer aktivitet og

konkurranse, noe som gjør det blir vanskeligere å forutse den framtidige utviklingen. Generelt

har den økte aktiviteten ført til økt kompleksitet; de tradisjonelle aktørene velger

utradisjonelle strategier, de nye aktørene utfordrer de gamle, mens alle forbereder og

posisjonerer seg for mer konkurranse i markedet. En konsekvens er at transportørene ikke

lenger er sikret å beholde sin monopolstilling i de landene hvor de har hatt et de facto

monopol. Ettersom tallet på aktører i gasstransport er økende, reduseres monopolfordelene.

Bare de nye aktørene som er tidligst ute vil være i posisjon til å benytte seg av de samme

monopolfordelene som de gamle transportørene har gjort, noe som øker motivasjonen for nye

aktører til å gå inn i transportleddet.

En annen konsekvens er at forholdene legges bedre til rette for etableringen av spot- og

korttidskontrakter ettersom dette forutsetter mange tilbydere. Inntil nå har det bare vært tre-

fire viktige tilbydere, men som et resultat av de nye aktørene og handelsmønsterene er dette i

ferd med å endres.

Denne utviklingen har imidlertid ikke ført til at man har gått bort fra lang-tids kontrakter. Med

unntak av det britiske markedet er omfanget av kontrakter med kortere løpetid beskjedent; alt

i alt har korttidskontrakter representert en marginal trussel for langtidskontraktenes eksistens.

Isteden har det utviklet seg to separate systemer hvor mindre volumer handles på kortere basis

(2-10 år), mens grunnfjellet av volumene går gjennom tradisjonelle langtidskontrakter.

6 Som en tidligere ansatt ved Fridtjof Nansens Institutt bemerket så var problemstillingene innenfor gassektoren
nøyaktig de samme da han etter fem år vendte tilbake til forskertiliværelsen etter et opphold i næringslivet.
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Langsiktige Take-or-Pay-kontrakter utgjør imidlertid et relativt stivt system som gjør det

vanskelig for transportørene å bli kvitt et eventuelt gassoverskudd. Samtidig vil potensialet for

"lokale" overskudd øke ettersom markedet, antall aktører og kompleksiteten øker. At en

relativt liten andel av kapasiteten for Interconnector er bundet opp i inngåtte langsiktige

kontrakter øker sannsynligheten for at enkelte aktører vil sitte med en "overskuddskapasitet"

som over tid vil gjøre dem villig til å inngå nye kontrakter av en mer kortsiktig karakter. Et

felles europeisk spot-marked for gass vil i så måte kunne gjøre systemet betydelig smidigere.

I tidligere studier ved Fridtjof Nansens Institutt (Estrada, Moe og Dahl Martinsen (1995, s. 17

og 55) har det blitt pekt på at knutepunktene i rørledningssystemet vil kunne få vesentlig

innflytelse på den framtidige utviklingen av det europeiske gassmarkedet. Ettersom disse

knutepunktene representerer viktige sentra i omsetningen av gass på det europeiske markedet,

vil de kunne muliggjøre spekulasjon i gassvolumer og -priser. Det ble antatt at de på sikt

kunne utvikle seg til sentra for swaps og spot-markeder og muligens også futures markeder.

At en slik utvikling vil finne sted i Zeebrugge i forbindelse med oppstarten av Interconnector

synes sannsynlig, spesielt ettersom Distrigaz er ivrig etter å etablere slike finansielle

mekanismer. Videre er det vanskelig å se at retningen på nettostrømmen i Interconnector vil

ha avgjørende betydning for dannelsen av et spot-marked, i motsetning til hva en del aktører

later til å tro. Over tid synes det lite sannsynlig at det over tid vil være en vesentlig

prisdifferense mellom de to endene av ledningen. Mao. vil prisen i den belgiske enden alltid

måtte sees i sammenheng med den britiske spot-marked prisen.

I sum synes det derfor sannsynlig at man i løpet av relativt få år vil få dannet et spot-marked i

Zeebrugge. På lengre sikt vil lignende knutepunkter som det i Zeebrugge kunne etableres også

andre steder, for eksempel i Tsjekkia eller Nord-Italia eller Nord-Spania. Med to eller tre slike

knutepunkter som referansepunkter vil det være mulig å etablere storskala swaps på tvers av

det europeiske kontinentet. Også i dag foregår swaps i kontinental Europa, og det vil bli mer

av det ettersom det er sannsynlig at svært lite framtidige leveranser av nordsjøgassen vil bli

fysisk levert til Øst- og Sentral-Europa. Eksisterende swaps foregår imidlertid innenfor

rammen av langtids kontrakter, men med to eller tre knutepunkter vil man kunne se for seg

swaps på grunnlag av kortsiktige kontrakter (< 2 år). Utviklingen i de enkelte knutepunktene

vil imidlertid ikke bare være avhengig av den videre utbyggingen av infrastruktur, men også i

høyeste grad den videre utviklingen i det regulative rammeverket i de enkelte landene.

De fleste aktører synes å mene at utviklingen av spot-markeder vil ha marginal innflytelse på

dagens langtidskontrakter. Dette kan imidlertid trekkes i tvil. Riktignok er volumene som i

utgangspunktet vil bli handlet gjennom spot-markedet forsvinnende små i forhold til den

totale britiske, belgiske, tyske og nederlandske etterspørselen, men det betyr ikke at et spot-
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marked vil spille en ubetydelig rolle. En sannsynlig utvikling synes å være at kontrakter i

økende grad vil bli knyttet til spot-marked priser istedenfor prisene på konkurrerende

energibærere, dvs. kull og fyringsolje.
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