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Norsk gasseksportpolitikk

Forord

Denne studien er den første rapporten innenfor forskningsprosjektet 'Norsk gasspolitikk - ytre

endring og nasjonal tilpasning'. Prosjektet er finansiert gjennom NFRs forskningsprogram

'Petropol'. Hovedsiktemålet med prosjektet er å forstå markedsmessige, politiske og

institusjonelle endringer i det europeiske gassmarkedet, samt hvilke implikasjoner de har for den

politiske og institusjonelle utformingen av den norske gassektoren. Prosjektet er delt i tre

delprosjekter:

1. Gasseksportpolitikken - historisk handtering av ytre endring, hvor siktemålet er å

gjennomføre en historisk orientert studie av en del av petroleumspolitikken hvor endrede

rammebetingelser har stilt myndighetene overfor politiske og institusjonelle utfordringer.

2. Nye rammebetingelser for norsk gasseksport, hvor fokus er de strukturelle endringer

gassmarkedet samt implikasjonene av EUs liberaliseringsforsøk.

3. Norsk handlefrihet - tilpasning til nye ytre endringer, dette delprosjektet vil fokusere

implikasjonene av de nye rammebetingelsene for dagens politikkutforming innenfor

gassektoren.

Denne rapporten reiser flere problemstillinger som vil bli videreført og utdypet i de senere

studiene innenfor prosjektet. De ytre forklaringsfaktorene presentert i kapittel 3 blir videreført

i delprosjekt 2, mens de teoretiske perspektivene presentert i kapittel 5 danner utgangspunktet

for de mer policy-orienterte studiene i delprosjekt 3. Rapporten danner spesielt grunnlaget for

det videre arbeidet innefor delprosjekt 1, hvor en større rapport vil inneholde en mer detaljert

historisk studie av norsk gasseksportpolitikk. Rapporten er et første steg i denne

forskningsprosessen. Rapporten søker derfor ikke å trekke endelige konklusjoner, men heller å

åpne opp perspektiver og tilnærminger til studiet av disse delene av norsk petroleumspolitikk.

Forfatteren takker Arild Moe for verdifulle innspill og kommentaren

Polhøgda

Mai 1997.

S HE XT



Norsk gasseksportpolitikk

Innhold

1.1NNLEDNING 7

2. HISTORISK BAKGRUNN 9

2.1 FASER 1 NORSK PETROLEUMSPOLITIKK 9

2.2 FASER 1 NORSK GASSEKSPORT 1 1

3 . Y T R E E N D R I N G 13

3.1 DET EUROPEISKE GASSMARKEDETS STRUKTUR 13

3.1.1 Tilbud og etterspørsel 13
3.1.2 Vertikal struktur 15
3.1.3 Norges posisjon 18

3.2 EUS REGULERING AV DET EUROPEISKE GASSMARKEDET 19
i. 2.1 Det indre energimarked lanseres 19
3.2.2 Transittdirektivet 20
3.2.3 Tredjeparts adgang 21

4. ORGANISERING AV NORSK GASSEKSPORT 23

4.1 ORGANISERINGENFREM TIL TROLL 23

4.2 OPPRETTELSEN AV GFU 23

4.3 GFU SOM UTOVENDE MYNDIGHETSORGAN 25
4.4 SUPPLERING AV GFU 27

4.5 FORHOLDET TIL EU 28

5.TILNÆRMINGSMODELL 31

5.1 INTERNASJONALISERING 31

5.2 FORMER FOR YTRE ENDRING 33

5.3 PERSPEKTIVER PÅ ENDRING AV POLITISKE INTERESSER PÅ GRUNN AV YTRE ENDRING 35

5.4 PERSPEKTIVER PÅ INSTITUSJONELL T1LPASNING TIL YTRE ENDRING 3 8

6. HVA BESTEMMER NORSK GASSEKSPORTPOLITIKK? 41

6.1 MARKEDSENDRING OG POLITISK STYRING 4 1

6.2 PERSEPSJON AV YTRE ENDRING 43

6 .3 ØKONOMISKE AKTØRERS POLITISKE INTERESSER OG INNFLYTELSE 4 7

6.3.1 Den demokratiske beslutningsprosess 47
6.3.2 Utenriksøkonomiske perspektiver 48
6.3.3 Forholdet mellom staten og selskapene 49

6.4 ENDRING AV POLITISKE INSTITUSJONER 51

6.4.1 Norsk tilpasning til EU og EØS 51
6.4.2 Institusjonell treghet og evolusjon 52

7. KONKLUSJON 55

REFERANSER 57



Dag Harald Claes

Liste over figurer

Figur 1: Europeisk gassetterspørsel (mrd. m^) og norske gasseksport- kontrakter 12
Figur 2: Vest-Europeisk gassforbruk, 1965-1995 (mrd. rrw) 14

Figur 3: Gjennomsnittlig forventet gassetterspørsel i OECD Europa til 2010 (mrd. m^) 14

Figur 4: Vesteuropeisk gassproduksjon, 1970-1995 (mrd. m-*) 15
Figur 5: De viktigste europeiske transmisjonselskap 17
Figur 6: Produsent- og transmisjonselskaps andel av pris 1985 og 1987 for gass levert til

Vest-Tyskland 18
Figur 7: Prognoser for europeisk gassetterspørsel (mrd. m^) 45



Norsk gasseksportpolitikk

1. Innledning

Det er snart tyve år siden Norge begynte å eksportere gass fra Ekofisk- og Friggfeltene. I denne

perioden har Norge bygget ut et sammensatt nettverk av gassfelt og eksportledninger, og

identifisert gassreserver som plasserer Norge i en ledende posisjon i det europeiske

gassmarkedet. Det er politisk enighet om at gassnæringen i fremtiden må videreutvikles til en av

pilarene i den norske økonomien, særlig etterhvert som oljeproduksjonen er forventet å stagnere

rundt århundreskiftet. Norge blir en stadig viktigere energileverandør i både Vest- og Sentral-

Europa. Den gjensidige avhengigheten mellom selger og marked øker. Dette har betydning for

Norges rolle overfor de øvrige europeiske nasjoner og samtidig potensielt kunne påvirke

organiseringen av den norske energisektoren.

Siktemålet med denne studien er først å utvikle en modell for analyse av sammenhengen mellom

endringer i det europeiske gassmarkedet og norske myndigheters politikk på dette området,

dernest å gi en historisk skisse av norsk gasseksportpolitikk som et felt hvor endrede

rammebetingelser har stilt myndighetene overfor politiske og institusjonelle utfordringer.

Gassektoren er et område hvor de markedsmessige og institusjonelle endringene har vært

betydelige i perioden siden Norge solgte gass fra Ekofisk- og Friggfeltene i 1973.

Hovedfokuset i studien er imidlertid knyttet til den empiriske forklaring av sammenhengen

mellom skiftende ytre omgivelser og endringer i norsk gasseksportpolitikk.

Dette er basert på et generelt spørsmål i studiet av staters politikk knyttet til hvordan det

politiske system, eller de deler av det som står for den aktuelle politikkutformingen, reagerer

på endringer i internasjonal politikk eller internasjonal økonomi. Det spørsmålet denne

studien søker å besvare er / hvilken grad og hvordan, norsk gasseksportpolitikk er påvirket av

endringer i det europeiske gassmarkedet og EUs politikk overfor dette markedet?

Det aspektet ved gasspolitikken som står i fokus i denne studien er innslaget av statelig

styring. Dette er hverken en ny problemstilling eller en særegen problemstilling for norsk

petroleumspolitikk: "There are two basic issues in this bargaining between governments and

the private energy industry: the division of the financial gains and control over the activity"

(Noreng 1980:20). Det er det siste aspektet som er relevant i denne sammenheng. Noreng

utdyper dette som følger: "For governments control means the ability to implement a rational

resource policy and to safeguard important national economic interests. The purpose of
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control for the government is to influence the micro-economic behaviour of the firms

involved, so that it conforms more to national economic and social considerations than would

have been the case without control" (ibid.). Samtidig har staten en felles interesse med de

private aktørene i å maksimere inntektene fra petroleumsvirksomheten. I norsk sammenheng

er dette sentralt ikke minst på bakgrunn av de målsettinger knyttet til bruken av inntektene

som ble formulert i en tidlig fase av norsk petroleumsvirksomhet.

For at staten skal kunne følge en rasjonell politikk må den (i) evne å formulere nasjonale

målsettinger knyttet til petroleumssektoren, (ii) kunne produsere lover og regler som

gjenspeiler målene og tilsier at målene nåes, og (iii) enten seiv implementere politikken eller

dersom dette overlates til andre aktører, kunne overvake og sanksjonere disse aktørene dersom

de bryter retningslinjer eller motarbeider de nasjonale politiske målsettingene. Alle disse

aspektene er påvirket av endringer i omgivelsene. En rasjonell politikk innebærer at staten kan

tilpasse seg endringer i omgivelsene. Endrede omgivelser kan gjøre eksisterende politikk

mindre rasjonell, både når det gjelder det inntektsmessige aspektet og det styringsmessige

aspektet. En rasjonell politikk er ikke i slike situasjoner å holde fast på tidligere politiske

vedtak, men snarere å gjøre nye vurderinger for å søke frem til den beste politiske strategi gitt

nye rammebetingelser. Dette perspektivet er grunnleggende for analysen i denne studien. Det

vil bli videreutviklet i kapittel 5.

Studien er organisert slik at kapittel 2 gir en historisk skisse av de relevante endringene i

norsk petroleumspolitikk generelt og norsk gasseksportpolitikk spesielt. Kapittel 3 vil gi en

empirisk beskrivelse av endringene i forklaringsfaktorene, mens kapittel 4 beskriver de

aspekter ved norsk gasspolitikk som empirisk søkes forklart. I kapittel 5 utvikles en teoretisk

modell for å forklare sammenhengen mellom effekten av ulike aspekter ved

internasjonalisering på nasjonale myndigheters styring av en økonomisk sektor som den

norske petroleumssektoren. Hovedelementene i den empiriske analysen følger i kapittel 6.

Rapportens omfang tilsier at denne delen ikke har en uttømmende karakter.

' Innefor forskningprosjektet 'Norsk gasspolitikk - ytre endring og nasjonal tilpasning' ved FNI vil en større
studie i forlengelsen av den foreliggende rapporten utdype såvel de empirisk beskrivende kapitlene som
analysekapitlene presentert her.
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2. Historisk bakgrunn

Dette bakgrunnskapittelet vil først gi en ramme for studien gjennom kort å beskrive noen faser

i norsk petroleumspolitikk (jfr. avsnitt 2.1). Deretter følger en beskrivelse av ulike faser i

norsk gasseksport (jfr. avsnitt 2.2). Siktemålet er å gi en kort bilde av utviklingen i norsk

gasseksportpolitikk, mens en mer detaljert beskrivelse følger i kapittel 4.

2.1 Faser i norsk petroleumspolitikk

Som det allerede har vært pekt på er den norske petroleumssektoren av dominerende

nasjonaløkonomisk betydning. Da de første funn ble gjort på norsk sokkel følger politiske

målsettinger om å sikre nasjonal styring og kontroll over sektoren, og kravet om at

oljeinntektene skal komme hele det norske folk til gode. Bortsett fra i den første fasen hvor

usikkerheten med hensyn til hvorvidt det finnes hydrokarbonforekomster på norsk sokkel, har

det hele tiden vært en politisk regulering av sektoren. Dette gjelder også gassektoren, seiv om

den politisk støy og opinionsmessige oppmerksomhet har vært større omkring oljesektoren og

generelle utbyggingsspørsmål.

Til tross for at gasseksporten har spesielle egenskaper kan ikke den politiske styringen av

denne delen av norsk petroleumsvirksomhet sees isolert fra endringer i norsk

petroleumspolitikk generelt.

I norsk petroleumspolitikk har forholdet mellom styringsinteresser og kommersielle interesser

vært en underliggende konfliktlinje. Det vil være en forenkling å hevde at de kommersielle

interessene representerer den rasjonelle aktør, mens styringsinteressene kan føres tilbake til

institusjonelle rutiner. Poenget er heller at disse to interessene til tider løper sammen, mens

utfordringen for myndighetene oppstår når ytre endringer gjør at interessene skiller lag, og

man blir tvunget til å prioritere mellom dem.

Norske myndigheters politiske styring av oljesektoren har gått gjennom ulike faser. Olsen

deler utviklingen inn i tre faser (1989:33-39). Den første fasen er perioden fra Phillips sender

inn sin konsesjonssøknad i 1962, og frem til Ekofisk-funnet i desember 1969. I denne

perioden preges politikken av usikkerheten knyttet til hvorvidt olje vil bli funnet på norsk
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sokkel. Dessuten var prisnivået slik at oljesektoren antagelig ikke ville bli dominerende i

norsk økonomi. Sist, men ikke minst, ble oljevirksomheten betraktet som en del av den

generelle industrivirksomheten, og således antatt å kunne innordnes i den tradisjonelle

offentlig styring av norsk industrivirksomhet. Fasen preges av fa aktører og bruk av etablerte

rutiner fra andre relevante saksområder.

Da Ekofisk ble oppdaget i desember 1969, innledes en ny fase i norsk oljepolitikk. Nå

kommer kravet til økt offentlig styring. Delvis skyldtes dette at interne interessegrupper

presser på, men like viktig er de internasjonale oljeselskapenes interesse for norsk sokkel.

Interessen forsterkes av utviklingen i Midtøsten utover på syttitallet, hvor prisstigning og

nasjonalisering skapte behov for nye leteområder for de internasjonale selskapene.

Prisstigningen førte også til at en eventuell oljevirksomhet i Norge ville få større

nasjonaløkonomisk betydning enn tidligere antatt. Det er således i denne perioden at

myndighetene etablerer strukturen i den norske forvaltningen av oljesektoren, med en egen

avdeling i Industridepartementet (senere et eget departement), et oljedirektorat og et statlig

operativt oljeselskap. Det er også betydelig politisk oppmerksomhet og konflikt knyttet til

oljesektoren i perioden.

På åttitallet innledes en tredje fase. De politiske konfliktene dempes, samtidig som den

institusjonelle utformingen faller på plass og får mer preg av rutine. "I løpet av 1980-årene ble

antallet deltakere og hensyn igjen redusert. Petroleumssakene syntes å være i ferd med å finne

en nisje i det politisk-administrative arbeidsdelings- og styringssystem" (Olsen 1989:36). Seiv

om grunntrekkene i myndighetenes rolle i petroleumsvirksomheten er blir lagt i løpet av

syttitallet betyr ikke dette at alt forblir rutine. Både arbeidskonflikter i Nordsjøen og ikke

minst lokaliseringssaker i forbindelse med oljeutbygging skaper politisk strid. Disse

konfliktene ligger imidlertid utenfor rapportens fokus. Her vektlegges de utfordringer for

myndighetenes rolle i petroleumsvirksomheten som genereres av forhold utenfor landets

grenser. Det kan skilles mellom to hovedkategorier av slike forhold, markedsutviklingen og

andre aktørers handlinger. I denne studien vil det være endringer i det europeiske

gassmarkedet og i EUs politikk på dette området som er de sentrale ytre faktorene (jfr. kapittel

3). Studiens avhengige variabel er norske myndigheters gasseksportpolitikk. Neste avsnitt gir

en kort skisse av hovedtrekkene i denne politikken siden de første gasskontraktene og frem til

i dag. De aspektene ved gasseksportpolitikken som denne studien analyserer vil bli mer

detaljert beskrevet i kapittel 4.
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2.2 Faser i norsk gasseksport

Utviklingen i norsk gasseksport kan deles inn i fire faser, alle knyttet til bestemte gassalgs

kontrakter (Bergesen & Claes 1990:153-159). Den første fasen besto av salg av gass fra

Ekofisk og Frigg feltene i 1973. Denne gassen ble solgt gjennom såkalte

uttømningskontrakter, dvs. at kjøperen kjøpte all gassen i feltet. Det var lisenshaverne på de

ulike feltene som solgte denne gassen til henholdsvis et kjøperkonsortium på kontinentet

(Ekofisk) og British Gas Corporation (Frigg). Disse avtalene ble betraktet som rene

kommersielle avtaler. Som nevnt var dette en periode hvor det institusjonelle apparat var

under utforming. Eksemplene fra utlandet tilsa også at salg av såvel oljen som gassen i et felt

var en naturlig oppgave for de selskaper som hadde konsesjon på det angjeldende felt.

Den andre fasen knytter seg til salg av gass fra Statfjord, Heimdal og Gullfaks feltene i 1981.

Mot slutten av sytti-årene tiltok konkurransen mellom gasskjøperne. Dette var en følge av at

naturgass var blitt mer attraktiv i forhold til olje etter oljeprisøkningene på syttitallet og den

politiske usikkerhet knyttet til leveransene fra Midtøsten. Letevirksomheten på norsk sokkel

viste også at Nordsjøen var en svært rik gassprovins, noe som gjorde Norge til en viktig og

langsiktig leverandør av gass til det europeiske markedet. Interessen for norsk gass ble

forsterket av den politiske konflikten mellom europeiske gasskjøpere og USA omkring nye

rørledninger og gassleveranser fra Sovjetunionen. Det var dette etterspørselspresset og

vissheten om størrelsen på norske ressurser som ledet til at Statoils daværende direktør, Arve

Johnsen, lanserte tanken om en "premium price" for norsk gass: "Norwegian gas will never be

inexpensive gas. It will command a premium price partly because of high costs, partly because

deliveries are based on long term agreements from a stable area" (Johnsen 1983 gjengitt i

Estrada 1988:215). Prisen for gassen fra Statfjord-feltet i 1981 var den høyeste gasspris noen

gang oppnådd. Etter at Statoil var etablert i 1973 ble selskapet gitt minst en 50 prosent andel

av hvert nytt felt. Med Statoil som forvalter av majoriteten på alle blokker ble det også

naturlig at det var Statoil som ledet gassalgs-forhandlingene med potensielle kjøpere.

Den tredje fasen i norsk gasseksport sentreres rundt de mislykkede Sleipner-forhandlingene i

1984 og Troll-kontrakten sommeren 1986. Oljeprisen hadde nå fait kraftig. Etterspørselen

etter gass hadde flatet ut, og andre leverandører som Nederland og Sovjetunionen hadde

forlenget sine langsiktige leveringskontrakter. Det europeiske gassmarkedet hadde skiftet fra

et selgers til et kjøpers marked. Britiske myndigheter valgte etter lange forhandlinger med

Norge, på politisk nivå, å stoppe avtalen mellom Statoil og British Gas om leveranser av gass

fra Sleipner-feltet. I Troll-forhandlingene fikk kjøperne gjennomslag for at norsk gass skulle

prises etter sin markedsverdi uten noe politisk "premium". Kjøperne presset også igjennom at

prisen avtalt for Troll-feltet skulle få tilbakevirkende kraft på Statfjord-avtalen. Dette
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medførte en reduksjon i prisen fra feltene Gullfaks, Heimdal og Statfjord på ca. 40 %.

Verdens høyeste gasspris ble altså få år senere redusert til et nivå under tidligere norske

gasskontrakter (Bergesen & Claes 1990:156).

Den fjerde fasen utgjøres av en rekke forsyningskontrakter, helt eller delvis koplet til Troll-

kontrakten gjennom den såkalte TKM (Troll Kommersiell Modell) også kalt TGSA (Troll

Gassalgsavtalene). Troll Kommersiell Modell går i korthet ut på at felt med mindre

gassmengder kan seige sin gass "gjennom" Trollavtalen. Troll produsentene kan hente 25 %

av gassen fra andre felt, samtidig som rettighetshaveme på mindre felt kan se seg tjent med å

seige gassen under en større kontrakt da dette vanligvis gir høyere avkastning. Samtidig kan

Troll-feltet, innen kapasitetsgrensen stå som en slags garantist for leveransene. Fra 1993 til i

dag er det inngått kontrakter med flere kjøpere som Distrigaz, Verbundnetz Gas, Gaz de

France, Ruhrgas og Snam.

Figur 1 viser hvordan de norske gasskontraktene er blitt undertegnet i ulike

markedssituasjoner. Mens Frigg og Ekofisk ble undertegnet i etter situasjon med stigende

etterspørsel, ble Troll undertegnet etter en periode med utflating i etterspørsel etter gass i

Europa.

Figur 1: Europeisk gassetterspørsel (mrd. m^) og norske gasseksport-
kontrakter
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3. Ytre endring

Dette avsnittet vil kort skissere den markedsmessige utviklingen i det europeiske

gassmarkedet og endringer i EUs forsøk på å liberalisere dette markedet.2 Disse to faktorene

er som det fremgår av problemstillingen innledningsvis de sentrale forklaringsfaktorene i

denne studien. Dette innebærer ikke at de er de eneste faktorene som antas å påvirke norsk

gasseksportpolitikk. Modellen utviklet i kapittel 5 og analysen i kapittel 6 vil nettopp sette

disse forklaringsfaktorene opp mot alternative forklaringsfaktorer.

3.1 Det europeiske gassmarkedets struktur

3.1.1 THbud og etterspørsel

Etableringen av det europeiske gassmarkedet kan dateres til 1959 da det nederlandske

gassfeltet Groningen ble oppdaget. Som det fremgår av Figur 2 vokste gassetterspørselen

kraftig i perioden 1967 til 1979. 1980-tallet var derimot preget av langt større usikkerhet med

hensyn til gassens rolle i europeisk energiforsyning. Den oljeprisstigningen man hadde på

syttitallet stoppet opp, og gevinsten av å erstatte olje med gass ble redusert. Dermed flatet

gassetterspørselen ut i første halvdel av åtti-årene. Det er først fra 1988 at forbruket igjen viser

en betydelig økning.

Gassetterspørselen har vært sterkt konsentrert om enkelte europeiske land. I 1991 sto fem land

for 87 prosent av alt Vest-Europeisk gassforbruk. Når det gjelder den fremtidige totale

etterspørselen etter gass i Europa, beskriver Estrada (1995:158-159) mer optimistisk utsikter i

1995 enn i 1988, når det gjelder husholdningssektoren og gassens rolle i

elektrisitetsproduksjon. Figur 3 viser gjennomsnittet av åtte ulike studier av den fremtidige

gassetterspørselen innenfor OECD Europa. De etablerte gasskonsumentene forventes å øke

sin etterspørsel moderat, samtidig som stadig flere land øker imidlertid sitt forbruk av

naturgass, dette gjelder blant annet Portugal, Sveits, Sverige og Finland.

2 Fremstillingen er skissemessig da disse faktorene vil bli gjenstand for separate analyser i senere studier ved
FNI.
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Figur 2: Vest-Europeisk gassforbruk, 1965-1995 (mrd. m3).

Kilde: BP, Statistical Review of World Energy, flere år ganger

Figur 3: Gjennomsnittlig forventet gassetterspørsel i OECD Europa til
2010 (mrd. 3)
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Også produksjonssiden av det europeiske gassmarkedet er preget av høy konsentrasjon. Fem

land er sentrale som leverandører av gass i det europeiske marked (Nederland, Storbritannia

Russland, Algerie og Norge). Av de vesteuropeiske gassprodusentene er Nederland og Norge

betydelige nettoeksportører. Mens den innenlandske produksjonen i forbrukslandene har vært

relativt stabil, og den nederlandske eksporten har gått tilbake har de tre andre eksportørene

(Russland, Norge og Algerie) alle økt sin andel av det europeiske gassmarkedet. Denne

tendensen antas og forsterkes i tiden fremover, seiv om nederlandsk eksportkapasitet har hatt

en tendens til å bli undervurdert. Figur 4 fanger ikke opp den økningen i norsk gasseksport

som følger av at Troll-feltet begynte å eksportere gass høsten 1996, noe som vil gi Norge en

vesentlig større betydning i markedet enn tidligere.

Figur 4: Vesteuropeisk gassproduksjon, 1970-1995 (mrd.

ON ON ON ON ON ON ON. O^ ON ON ON ON ON ON ON
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Kilde: BP, Statistical Review of World Energy, flere år ganger

3.1.2 Vertikal struktur

Det er naturlig å skille mellom tre ledd i produksjonskjeden for naturgass (Austvik 1991 &

1996). Det første leddet er selve produksjonen av gass. Denne utføres vanligvis av eieren av
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ressursen eller et selskap som har fått konsesjon på utvinningen.3 Det andre leddet er

transmisjon eller transport av gass fra produksjonsområdet til forbrukermarkedet. Nøyaktig

hvor dette leddet starter er et mer åpent spørsmål. Man kan anse all transport av gass til en

ilandføringsterminal som del av produksjonsleddet. En slik definisjon vil ikke gi mening for

onshore gassfelt. Alternativt kan egenskaper ved gassen brukes som definisjonsmessig skille

mellom produksjonsleddet og transmisjonsleddet. Transport av ubehandlet gass kan betraktes

som del av produksjonen, mens transport av behandlet gass kan sees som del av

transmisjonsleddet. Det siste leddet i gasskjeden er konsumentleddet. Også her er det en

gråsone mellom leddene. Lokale transport av gass til den enkelte forbruker regnes gjerne til

konsumentleddet i produksjonskjeden. Skille mellom høytrykkstransmisjon og lavtrykks

distribusjon er en måte å definere dette skille ut fra egenskaper ved gassen. Det lokale

distribusjonsleddet forbigås ofte kontraktsmessig dersom forbrukeren er en større

industrikunde eller kraftverk som bruker gassen i sin elektrisitetsproduksjon.

Historisk sett er det sentrale strukturelle trekket ved det europeiske gassmarkedet den

dominerende posisjon eierne av transmisjonsrørledningene har hatt (cf. Figur 5).4 Det har vært

og er store investeringskostnader forbundet med etableringen av rørledninger for transmisjon

av naturgass. Dette leder til betydelige stordriftsfordeler i den forstand at kostnadene pr.

produsert enhet synker kontinuerlig ettersom man øker produsert mengde. Dette gjør at det

ikke er økonomisk lønnsomt å etablere flere rørledninger over de samme strekningene, i det

minste så lenge det er ledig kapasitet i den eksisterende rørledningen. Dermed vil den

"naturlige", dvs. mest økonomisk effektive, markedsform for transport av gass over den gitte

strekningen være at eieren av denne rørledningen har et monopol på slik transport. Dette gir

rørledningseieren mulighet til å ta ut en superprofitt i forhold til hva som ville vært tilfelle i et

kompetitivt marked. Denne profitten kunne isteden tilfalt konsumentene (Mitnick 1980:298).5

Rørledningsselskapenes monopolprofitt reduseres imidlertid dersom markedet vokser. Med et

større volum i markedet svekkes tendensen til skalaøkonomi for monopolisten (Austvik

1996:56). Monopoltendensen finnes imidlertid en i alle de europeiske land med et

gassmarked. Noen av disse monopolene er private eller delvis private, mens andre er statlig

eid.

Tendensen til at nasjonale myndigheter går inn som eiere av transmisjonselskaper i

gassektoren er en del av en bredere tendens til at statlige myndigheter involverer seg i

3 På norsk kontinentalsokkel er staten grunneier, mens selve produksjonen utføres på det enkelte gassfeltet av en
gruppe lisenshavere med et operatørselskap i spissen.

41 1991 foregikk 91 prosent av all gasshandel i Europa gjennom rørledninger (BP, statistical Review of World
Energy 1992).

5 Dette er EF-kommisjonens uttalte hovedgrunn for å regulere denne delen av markedet bort fra monopol i
retning av mer innslag av konkurranse. Siktemålet er å kunne redusere prisen på gass til konsumentene.



Norsk gasseksportpolitikk 17

energisektoren generelt. Energi er en forutsetning for nesten all økonomisk virksomhet i den

industrialiserte verden. Dette gjør at myndighetene ser det som et nasjonalt ansvar å sikre

tilførselen av energi, og holde prisnivået under en viss kontroll både av hensyn til den enkelte

forbruker og av hensyn til det øvrige næringslivets konkurranseevne. Svingningene i

oljeprisen på syttitallet illustrerte svært tydelig hvordan store og hurtige prisøkninger på en

viktig energikilde påvirket den totale økonomiske aktiviteten i i-landene. Muligheten for at

private gasstransmisjonselskap kunne misbruke sin monopolstilling tilsa at statlige

myndigheter i mange europeiske land valgte å nasjonalisere denne virksomheten (jfr. Figur 5).

De samme hensyn gjør det lite sannsynlig at de europeiske energimarkedene kan bli

fullstendig overlatt til aktører med utelukkende privatøkonomiske interesser. EUs forsøk på å

etablere et indre energimarked er vel så mye et forsøk på å flytte arenaen for den nødvendige

politiske regulering av energisektoren fra det nasjonale plan til et felles EU plan, som det er et

forsøk på å øke konkurransen i energimarkedene og senke prisene til konsumentene.

Figur 5: De viktigste europeiske transmisjonselskap
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Kilde: Stem 1992: 126-132, Estrada 1995:108-109.

Monopoltendensen i rørledningsleddet gir disse selskapene betydelig forhandlingsmakt

overfor de andre leddene i produktkjeden. På nedstrømssiden blir dette forholdet særlig

tydelig da eierstrukturen i distribusjonsleddet er sterkt fragmentert. Gassdistribusjon drives

som oftest av lokale myndigheter eller lokale private selskap, som riktignok kan opparbeide

seg et slags monopol på leveranser innen sitt avgrensede geografiske område, men som

etterspør små mengder og som kun er knyttet opp til en av de store transmisjonselskapene for

leveranser av gass. Det er derfor vanskelig for disse selskapene å øke sin forhandlingsmakt
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gjennom samarbeid seg imellom. Unntaket her er de store industrikundene eller kraftverkene

som etterspør store volumer og som har etablert interessegrupper med det klare siktemål å

presse rørledningsselskapene til lavere priser, dvs. til å avgi noe av den nevnte

monopolprofitten.

Figur 6: Produsent- og transmisjonselskaps andel av pris 1985 og 1987 for
gass levert til Vest-Tyskland.6

Pf/Kwh

100 %

XIDownstream share

• Upstream share

100% 100 %

37%

Consumer price

Import price

1985 1987

Kilde: Saga 1989

3.1.3 Norges posisjon

Mest interessant for Norges vedkommende er hvordan konsenstrasjonstendensen i

rørledningsleddet styrker transmisjonselskapene forhandlingsmakt som kjøpere av gass fra

produsentene. I produksjonsleddet er fragmenteringen ikke like sterk som i nedstrømsdelen

Import til det europeiske gassmarkedet er som nevnt i hovedsak fordelt mellom fire

eksportører: Russland, Nederland, Algerie og Norge. Dette betyr at disse fire landene, hvorav

Downstream share' utgjøres i hovedsak av transmisjons- og distribusjonskostnader, profitt til
rørledningselskapene og distributøren, samt eventuelle lagerkostnader. 'Upstream share' er produsentens andel.
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kun ett er medlem av EU, står for over 60 prosent av gassforsyningene til Vest-Europa. Nå er

ikke landegrenser i utgangspunktet den naturlige avgrensningen av en gasselger. En kunne

tenke seg at eieren eller lisenshaveme på det enkelte gassfelt sto fritt til å seige gassen slik de

seiv ønsket. Alle gasseksportørene i Europa har imidlertid foretatt en eller annen form for

regulering eller monopolisering av gassseksporten. Dette er først og fremst gjort for ikke å

svekke sin egen forhandlingsmakt i forhold til de "naturlige" rørledningsmonopolene gassen

selges til. For Norges vedkommende ble riktignok gassen fra Ekofisk-feltet og Frigg-feltet

solgt av lisenshaveme. De senere gasskontraktene er imidlertid enten solgt av Statoil eller av

Gassforhandlingsutvalget (GFU).7

3.2 EUs regulering av det europeiske gassmarkedet

3.2.1 Det indre energimarked lanseres

Da EU i 1985 lanserte planene for etableringen av det indre marked, var energisektoren

utelatt. De nasjonale interessene og energimonopolene i de ulike landene ble ansett som for

sterke til å kunne samordnes i en felles, integrert EU-politikk. I 1988 endret EU-kommisjonen

holdning til dette spørsmålet og fremmet forslag om etablering av et indre energimarked. De

prioriterte målene var: i) åpenhet om energipriser, ii) harmonisering av skatter og avgifter, iii)

felles anbud ved offentlig innkjøp og iv) tredjeparts adgang til distribusjonsnett for energi.8

Disse forslagene presses i 1988 frem av den generelle indre markeds-prosessen, ikke av

aktører i energisektoren. Energikonsumentene, hvis interesser et indre energimarked først og

fremst skulle ivareta, kommer først senere inn som en pressgruppe i allianse med EU-

kommisjonen.

Veien fra lanseringen av disse forslagene til konkrete vedtak har vært lang, og kun elementer

av de opprinnelige planen er foreløpig blitt vedtatt. Dette skyldes delvis at den interne

beslutningsprosessen i EU rent formelt er komplisert, men også at forslagene har støtt på

motstand både hos enkelte medlemslands regjeringer og hos sentrale aktører i energi-

industrien. Den 29. juni 1990 vedtok Ministerrådet et direktiv vedrørende

prisgjennomsiktighet for elektrisitet og gass til sluttforbruker.9 Her fastsettes krav til

innsending av opplysninger om pris- og salgsbetingelser, gjeldende prissystemer og fordeling

7 GFU ble opprettet i 1984 og er et utvalg som forestår salg av gass fra norsk sokkel. Utvalget består av Statoil,
Norsk Hydro og Saga Petroleum.

8 CEC: The Internal Energy Market. COM(88)238, 2 Mai 1988.
9 Direktiv 90/377/EØF.
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av forbrukere og avsatt mengde etter forbrukskategorier (artikkel 1). Dette direktivforslaget

ble møtt med en viss motstand fra enkelte medlemsland, til tross for at det må ansees som et

mildt reguleringstiltak (Lyons 1992: 9). Den 17. september 1990 vedtok Ministerrådet et

direktiv om like vilkår ved offentlig innkjøp innen vann-, og energiforsyning samt transport

og telekommunikasjon.10 Dette var såkalte "excluded sectors" som var utelatt fra tidligere

forsøk på å skape like konkurransevilkår ved offentlige innkjøp. Det første og tredje punktet

på den opprinnelige dagsorden var dermed implementert. Det andre punktet om harmonisering

av skatter og avgifter er også i stor grad en del av den generelle indre markedsprosessen, og

bør analyseres i forbindelse med den generelle skatte- og avgiftsharmoniseringen. Jeg velger

derfor å la dette punktet ligge. Det er da også det siste punktet, om tredjeparts adgang til

gassnettet, som har skapt den kraftigste motstanden i den europeiske gassindustrien (Haaland

Matlary 1993:101).

3.2.2 Transittdirektivet

Et særdeles viktig hinder for fri bevegelse av naturgass er som nevnt eksistensen av de facto

eller de jure monopoler på transmisjon av gass gjennom høytrykksnettet. Disse

rørledningsmonopolene fungerer i mange tilfeller som eneste kjøper av gass fra

produsentleddet og eneste selger til distribusjonsleddet. Dette gir selskapene stor kontroll og

mulighet til å hindre en produsent i å seige gass til en potensiell kunde i andre enden av

ledningsnettet." EU-kommisjonens forsøk på å skape mer konkurranse i transportleddet har

vært en problematisk prosess. Kommisjonen har valgt å gå skrittvis frem ved å lansere mer

forsiktige direktivforslag innledningsvis. Det første forslaget var å innføre fri transitt mellom

de europeiske transmisjonsselskapene. Dette ville ikke endre forholdet mellom produsenter og

transmisjonselskap, og heller ikke mellom transmisjonselskapet og distributørene. Det ville

imidlertid forhindre at transmisjonsselskapene blokkerte hverandre dersom et av dem inngikk

kontrakter som tilsa at gassen måtte transporteres gjennom et annet transmisjonselskaps

ledningsnett. Dette forslaget møtte sterk motstand, særlig fra de to største og mektigste

transmisjonsselskapene: Gasunie (Nederland) og Ruhrgas (Tyskland). Motstanden grunnet

delvis i at man mente forslaget var overflødig, i og med at transmisjonsselskapene allerede

transporterte betydelige mengder gass for hverandre. Men viktigere var argumentet at et slikt

system kunne lede til usikkerhet med hensyn til forsyningssikkerhet. Eksportørene i det

europeiske gassmarkedet har tradisjonelt ønsket å seige store volumer på langsiktige

10 Direktiv 90/53 l/EØF.

" En illustrasjon på dette fikk man i forbindelse med Troll-avtalen. De norske gasselgerne forhandlet fram en
avtale om leveranser til det østerriske gass selskapet ØMV. Gassen skulle transporteres gjennom Ruhrgas'
ledningsnett i Tyskland. Ruhrgas nektet slik transitt og insisterte på å kjøpe gassen ved ilandføringsterminalen i
Emden for så å seige den videre til de østerriske kjøpeme. Uten alternative transportruter måtte de norske
selgerne akseptere dette (Bergesen & Claes 1990:157).



Norsk gasseksportpolitikk 21

kontrakter før gass felter bygges ut. Dette har skapt behov for kjøpere som er villig til å

garantere for avsetningen f.eks. gjennom ulike former for "take-or-pay" arrangementer. En

liberalisering av transmisjonsleddet ville etter Gasunie og Ruhrgas' mening vanskeliggjøre

slike arrangementer. Dermed ble det fryktet at det ikke vil være grunnlag for utbygging av

større gassfelt.

Det er vanskelig å se at transittdirektivet i seg seiv skulle endre strukturen i det europeiske

gassmarkedet. Mer rimelig er den tolkning at motstanden mot forslaget grunnet i at man så det

som et første skritt mot en eller annen form for Common Carriage for gass, og således ønsket

å forhindre at en slik reguleringsprosess i det hele tatt ble innledet.1 Forslaget ble avvist av

Ministerrådet i oktober 1989, i oktober 1990 kom man derimot frem til en felles plattform og

direktivet ble vedtatt den 31. mai 1991, dog med kvalifisert flertall mot Nederland og

Tysklands stemmer.13

3.2.3 Tredjeparts adgang

Før Ministerrådet vedtok transittdirektivet i 1991 hadde Kommisjonen begynt sitt arbeid med

det neste skrittet mot åpenhet i transmisjonsleddet i gassmarkedet. Som et ledd i dette hadde

Kommisjonen i 1989 foreslått å opprette to komiteer for å identifisere de viktigste tekniske,

økonomiske og administrative sidene ved tredjeparts adgang (TPA) til gassnettet. En komite

bestående av representanter for de ulike energimyndigheter i medlemslandene og en komite

for industriens representanter. Disse komiteene avla sine sluttrapporter våren 1991.

Komiteene skulle ikke vurdere ønskeligheten av TPA, men de ulike interesse-

organisasjonenes "position papers" ble trykket som vedlegg til rapportene. Energidirektoratet

utarbeidet i juli 1991 et utkast til tredjeparts adgang til gassnettet, dette ble fremmet av

Kommisjonen i februar 1992. Her foreslåes flere reformer, men hovedsaken var "the

introduction on a limited basis of third party access (TPA), whereby the transmission and

distribution companies are obliged to offer access to their network to certain eligible entities

at reasonable rates, within the limits of available transmission and distribution capacity"14.

Forslaget fikk ikke gjennomslag på Unionsrådets møte 30. november 1992. Våren 1993

121 den konsultative komiteens rapport (CEC 1991:4) skilles det mellom 'common carriage' og 'third party access'
på følgende måte: "The term "open access" and "third party access" are used to denote service provided on a
"first come - first serve" basis versus the term "common carrier" which is used to denote services provided on a
"pro rata" basis. Videre skiller denne rapporten mellom 'open access' og 'third part access' ved at "the term
"open access" is used to denote that all possible users (producers, distributors, small and large user) have access
to pipeline services, versus the term "third party access" that is used to denote access to these services only to
certain types of users (for example, only large consumers and distributors)".

13 Direktiv, 91/296/EØF
14 COM (91) 548:9.
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lanserte Parlamentets energikomite et kompromissforslag med et alternativ reguleringsforslag

slik at medlemslandene skal kunne velge mellom kommisjonens forslag og parlamentets

forslag. Videre skal implementeringen av forslagene strekkes ut i tid slik at medlemslandene

gis en fire-års periode til å iverksette liberaliseringen i de respektive gassmarkedene. I Februar

1994 fremla Kommisjonen et tilleggsforslag, men høsten 1994 foretar Unionsrådet en

prioritering av elektrisitetsdirektivet fremfor gassdirektivet. I løpet av høsten 1996 blir det

enighet om elektrisitetsdirektivet. Dermed gjenopptas prosessen med gassdirektivet. I oktober

1996 fremmet det irske formannskapet i Unionsrådet et kompromissforslag. Et revidert

kompromissforslag ble så fremmet av det nederlandske formannskapet i Unionsrådet. Det

substansielle hovedinnholdet synes lite forandret gjennom denne prosessen.15

Disse trendene i det europeiske gassmarkedet: endringene i gassetterspørselen og tendensen til

økt grad av regulering av gassmarkedet fra EU side, er i seg seiv interessante endringer som

påkaller samfunnsvitenskapelig analyse (Haaland Matlary 1993).

I denne rapporten er hovedfokus imidlertid implikasjonene av disse endringene for norsk

petToleumspolitikk og da spesielt gasseksportpolitikken. Det neste kapittel beskriver

utviklingen i den norske nasjonale politiske beslutningsprosessen, altså studiens avhengige

variabel.

15 Dagens Næringsliv 8. april 1997.
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4. Organisering av norsk gasseksport

4.1 Organiseringen frem til Troll

Som forrige avsnitt viser er omgivelsene for myndighetenes styring av norsk gasseksport

høyst ustabile. Samtidig står store økonomiske verdier på spill ved en enkelt gasskontrakt

(særlig gjelder det Troll-kontrakten, hvis verdi var beregnet til ca. 450 milliarder kroner da

den ble undertegnet). Det har således vært en uttalt målsetting "å sikre norske nasjonale

interesser i utnyttelsen og avsetningen av gass fra norsk sokkel".16 Som det fremgår av

gjennomgangen over, har ulike aktører vært ansvarlig for gassalgsforhandlinger i ulike

perioder. I den første perioden hvor markedet var preget av vekst, og avsetningen ikke ansees

som problematisk, ble salget overlatt til de kommersielle aktørene. I den neste fasen hvor

etterspørselen har stagnert var det Statoil alene som sto for gassalget. Statoils rolle fremkom

som et resultat av at staten gjennom Statoil fra 1973 tok minst 50 prosent av rettighetene ved

alle lisenstildelinger (jfr. avsnitt 5). Dette var neppe ment som et svar på markedsutviklingen,

men snarere et resultat av Statoils økte rolle på sokkelen generelt. Statoil ledet dermed

Statfjord-forhandlingene, de mislykkede Sleipner-forhandlingene og Troll-forhandlingene.

Rabattene på eksisterende kontrakter fra Statfjord, Heimdal og Gullfaks som ble gitt i

forbindelse med Troll-forhandlingene skapte ikke ubetydelige irritasjon hos de andre

selskapene med eierandeler i disse feltene. Riktignok gjaldt rabattene kun Statoils' egen gass,

men det gjorde det umulig for de andre rettighetshaverne å opprettholde prisen på sin del av

gassen fra de samme feltene: "Norsk Hydro ønsker en skikkelig "oppvask" i forbindelse med

den rabatten Statoil i Troll-forhandlingene ga på gassen fra Statfjord-, Heimdal-, og Gullfaks-

feltene. Hydro-ledelsen er sterkt kritisk til Statoils opptreden i denne saken".17

4.2 Opprettelsen av GFU

I forbindelse med Statoil-reformen i 1984 ble Statoils rolle som ene-operatør for gassalget

endret, ved at GFU ble opprettet.18 Disse to organisasjonsformene var i utgangspunktet ikke

l6GFU-selskapenesbrevtil0EDav3.mars 1989 (Helle 1991:66).
17 Aftenposten, 10. desember 1986.
181 og med at Troll-forhandlingene allerede var innledet fullføres disse etter Statoil-modellen. Det var også uklart

hvorvidt GFU skulle forhandle nye salg fra Troll-feltet. I januar 1989 gjenopptas forhandlinger med det
italienske gasselskapet SNAM. Disse hadde ligget på is siden 1986-87. Myndighetene betraktet dette som en
forlengelse av tidligere kontrakter så Statoil ble gitt hovedrollen i disse forhandlingene. Enda mer komplisert
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tenkt å være så forskjellige. I St. meld. 73 (1983-84):21, heter det: "Når det gjelder avsetning

av gass har Mellbye-utvalget anbefalt at Statoils rolle som operatør for alt gassalg

opprettholdes, men at Hydro og Saga på den ene siden og Olje- og Energidepartementet og

Oljedirektoratet på den annen side trekkes nærmere med i gass-avsetningsspørsmål". Det ble

således opprettet et Gassforhandlingsutvalg bestående av de tre selskapene (GFU) samt et

kontaktorgan mellom selskapene og myndighetene (gassutvalget). Gassutvalget møttes

regelmessig under den borgerlige regjeringen frem til 1986, men ikke under

Arbeiderpartiregjeringen fra 1986 til 1989 (Bergesen & Claes 1990:161). GFU bør først og

fremst sees som et biprodukt av det større Statoil-kompromisset mellom den borgerlige

regjeringen og Arbeiderpartiet i juni 1984, og ikke som et design for å løse

koordingeringsproblemet overfor det stagnerende gassmarkedet (ibid.). Denne begrunnelsen er

imidlertid noe endret når Olje- og Energidepartementet i St. meld. 46 (1986-87) finner grunn

til å "fastlegge nærmere retningslinjer for oppgåver og arbeidsmåte" for GFU (s.64).

Begrunnelsen er de "begrensede muligheter for økt gassavsetning i Vest-Europa" (s.63). GFU

gis gjennom St. meld. 46 (1986-87) en klart todelt rolle. For det første en rådgivende rolle i

forhold til myndighetene: "Utvalget skal virke som et permanent rådgivende organ for Olje-

og Energidepartementet i spørsmål knyttet til disponeringen av gassreserver og i vurderingen

av hvilke felt og transportsystemer som mest hensiktsmessig kan utbygges eller utnyttes for å

levere gass under nye kontrakter. Det skal være nær kontakt mellom utvalget og myndighetene

i disse spørsmål" (s.64-65). Videre fikk GFU en utøvende rolle: "Forberedelse og

gjennomføring av forhandlingene av gassalget skal skje i regi av utvalget under ledelse av

Statoil. Nødvendig avklaring i lisensgruppene skal skje i henhold til etablerte rutiner" (s.65).

Når det gjelder det siste punktet, var det stort sett GFU som på skjønnsmessig grunnlag

trekker inn andre rettighetshavere. Bortsett fra operatøren av feltet, som normalt bringes inn

når departementet har bestemt hvilket felt som skal levere gassen under angjeldende avtale.

Departementet fant det også riktig å understreke at: "Det er myndighetenes oppgave å ta

stilling til hvilke felt som skal utbygges. En avklaring med potensielle kjøpere om hvilke felt

som skal inngå i en gass-salgskontrakt kan derfor først skje etter at myndighetene har tatt

stilling til dette" (s.65). Det er således først i forbindelse med den såkalte "Plan for Utbygging

og Drift" at myndighetene gis formell innflytelse over gassalget. Dette er en ordning som ikke

skapte problemer så lenge man solgte gass gjennom såkalte uttømningskontrakter hvor

kjøperne kjøpte all gassen i feltet. I forbindelse med Troll-forhandlingene ble imidlertid

forsyningskontrakter inngått. Her er det ingen fast og fullstendig sammenheng mellom salget

av gassen og utbyggingen av et bestemt felt.19 Halvard Helle (1991:29) drøfter rent juridisk

hvorvidt myndighetene har hjemmel for å godkjenne gass-salgskontrakter: "Petroleums-

forskriftenes paragraf 30, tredje ledd, bestemmer at kontraktene om salg av gass som skal

ble det da Statoil hosten 1989 avslørte at forhandlingene ble gjennomført i samarbeid med GFU (Bergesen &
Claes 1990:164).

19 F. eks. kan selgerne i henhold til Troll-kontrakten hente 25 prosent av gassen fra andre felt.
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gjelde i ett år eller mer, skal tilstilles departementet. I uttrykket 'tilstilles' kan det etter

ordlyden neppe legges mer enn at kontrakten skal sendes departementet til orientering".

Begrunnelsen for denne løsningen gis av Petroleumsutvalget (NOU 1979:43 s.107): "Når

utvalget ikke foreslår at det stilles et formelt krav om godkjennelse av gassalgsavtaler, er det

fordi det kan innebære en forhandlingsstrategisk svekkelse for selgere av gass å måtte

forhandle med forbehold om godkjennelse". Ikke desto mindre var det dette problemet som

dukket opp når GFU hadde signert sin første gassalgsavtale.

4.3 GFU som utøvende myndighetsorgan

I september 1988 inngikk GFU en avtale med det nederlandske kraftselskapet SEP. Avtalen

innebar leveranser på 2 bcm fra 1996 til 2116. "Statoil apparently took governmental approval

for granted ... In November 1988 the Minister of Petroleum and Energy, Arne Øien, publicly

rebuked Statoil for not keeping him properly informed of the negotiations, by stating that it

was not clear that the Government would approve the deal" (Bergesen & Claes 1990:162).

SEP-avtalen illustrerer også et annet problem med styringen av norsk gasseksport. Avtalen ble

sluttet bak ryggen på Gasunie, et selskap eiet blant annet av Shell og Exxon. Dette selskapet

har krav på å bli tilbudt all gass som søkes eksportert til Nederland. Samtidig søkte Norske

Shell og de andre utenlandske selskapene å få innflytelse på salget av norsk gass.

Representanter for disse selskapene så det som en "provocation that Norway deliberately

excludes the foreign companies from participating in selling gas which is partly their property

... It is totally unacceptable to involve us only when the Norwegian companies ask for it. We

must in some way participate in all the chains of the sales process from the drawing board to

the negotiating table".20 Norske myndigheter ønsket imidlertid ikke at selskaper med sterke

interesser i de selskaper som kjøper norsk gass også skulle få innflytelse på salget av norsk

gass. Selskapene ville da bli sittende på begge sider av bordet, noe som ble oppfattet å kunne

svekke norske interesser.21

Disse problemene knytter seg til GFUs rolle som utøvende organ i gjennomføringen av

gassalget. GFUs rolle som rådgivende organ for departementet når det gjelder valg av

utbyggingsløsning er ikke mindre problematisk. Det mest fremtredende problemet er forholdet

mellom de norske selskapene, seiv om det også her er et problem for de utenlandske

20 Uttalelse av Owe Prebe, direktør for gasssalg og strategisk planlegging i Norske Shell til Dagens Næringsliv 2.
mars 1989 (Bergesen & Claes 1990:163).

21 F. eks. kunne en tenke seg at de ovennevnte rabatter på Statfjord-kontrakten av de utenlandske selskapene med
eierinteresser både i norske gassfelt og i europeiske transmisjonselskaper, kun ble sett på som et spørsmål om å
tape fortjeneste på salget av gassen, mens de tjente på kjøpet av den. En slik vurdering ville ikke gjelde de
norske selskapene da de ikke sitter med eierinteresser i nedstrømsleddet.
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selskapene at de blir stående utenfor beslutningsprosessen. Når avsetningsmulighetene for

naturgass er begrenset, kan en apen adgang for lisenshaverne til å seige gassen i det enkelte

felt lede til konkurranse mellom de ulike norske gassfeltene. 2 Derfor understrekes det at

myndighetene skal foreta valget av felt for leveranser under de sluttforhandlede kontrakter.23

Spørsmålet er hvorvidt det er en fordel for departementet at de norske selskapene lanserer

ulike forslag til utbyggingsløsninger eller om man er bedre tjent med at de forhandler seg

imellom inntil de kan presentere ett utbyggingskonsept. Den nødvendige koordineringen må i

det første tilfellet forestås av departementet, noe som legger større press og ansvar på

forvaltningen med hensyn til å vurdere de ulike utbygginsgsløsningenes lønnsomhet.

Dette ble meget tydelig demonstrert våren 1991. 6. mai gjengir Aftenposten opplysninger fra

sentrale kilder i Saga Petroleum om at GFU "er nær ved å bryte igjennom i forhandlingene

med British Gas om levering av fem til syv milliarder kubikkmeter gass årlig fra midt på

1990-tallet", Avisen gjengir også Statoils reaksjoner: "I Statoils ledelse er man sjokkert over

opplysningene fra Saga, og det hevdes at 'Saga sprer rykter i markedet som er egnet til å skade

norske interesser". 4 Striden om hvilke leveranser som eventuelt skulle dekke en avtale med

Storbritannia hadde imidlertid pågått i flere måneder. Allerede i november 1990 presenterte

Saga Petroleum sin gass-strategi med sikte på å skape plass i gassavsetningen for Midgard-

feltet på Haltenbanken, hvor Saga er operatør. Norsk Hydro rykket umiddelbart ut og

presenterte sine favorittfelt for nye leveranser, nemlig Oseberg og Gullfaks sør, kondensat-

felt med uavklart avsetning for gassen. Hydros hovedargument var at kostnadene ved

utbygging er langt lavere i Nordsjøen enn på Haltenbanken.25 For Statoil reiste Sagas utspill et

meget intrikat dilemma: "Bak Statoils massive angrep på Saga ligger det en frykt for at

Midgard-prosjektet skal komme på banen samtidig som Heidrun-utbyggingen ... Statoil

frykter nemlig at en samtidig utbygging av de to feltene vil gjøre det mulig å sammenligne

prisen på en eventuell gasskontrakt med Storbritannia [fra Midgard-feltet] med den prisen en

metanol fabrikk i Midt-Norge betaler for den samme gassen [planlagt å komme fra Heidrun-

feltet]".26 Den prisen metanolfabrikken skulle betale for gassen ville neppe være

konkurransedyktig med eksportprisen ved en eventuell avtale med britiske kjøpere. Dette

illustrerer hvordan de tre norske selskapene kan komme opp i situasjoner hvor de har klart

motstridende interesser og ikke kan gi noe entydig råd til myndighetene med hensyn til

22 Under World Gas Conference i Washington i 1988 markedsførte de norske selskapene hvert sitt gassfelt for
leveranser fra norsk sokkel til USA. "To make things worse, James Allcock, Director of Gas Purchase in
British Gas, at the same time ridiculed the GFU by saying that 'it is not easy to sell anything through
committees', Stavanger Afternblad, 6. august 1988, (Bergesen & Claes 1990:181, fotnote 28).

23 St. meld. nr. 21 (1988-89): 19.
24 Norsk Oljerevy, november 1990:24
25 Norsk Oljerevy desember 1990.
26 Aftenposten, 22. mai 1991.
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utbyggingsløsninger. Det viser også hvordan de begynner striden om leveransene lenge før de

har noen avtale om salg av gassen. Den bebudede avtalen med Storbritannia er ennå ikke

avklart. Myndighetene så imidlertid fordeler med krangelen: "En slik uenighet gir oss

alternativer når selskapene det gjelder bretter skikkelig ut sine egne fordeler og

konkurrentenes ulemper"27

I tillegg til forholdet mellom GFU medlemmene kommer konflikten mellom medlemmer av

GFU og rettighetshavere på feltene. Til tross for at de to andre norske selskapene inkluderes i

GFU er det forsatt et sterk begrenset antall aktører som involveres i gassalget, samtidig som

kriteriet for deltakelse åpenbart er selskapenes nasjonalitet. Når etterspørselen igjen stiger på

begynnelsen av nitti-tallet, kan myndighetene lettere gi etter for presset fra utenlandske

selskaper om å få delta i gassalget, i og med at behovet for koordinering mellom feltene er

redusert. Det er også i denne fasen at forholdet til EUs indre energimarked får konsekvenser

for den institusjonelle utformingen av den norske gasseksporten.

4.4 Supplering av GFU

Våren 1993 endres myndighetenes styring av norsk gasseksport, ved at det åpnes for at

lisensdeltagerne kan delta i salgsforhandlingene: "Det vil fortsatt være Nærings- og

Energidepartementet som skal peke ut hvilke gassfelt som skal forsyne de enkelte

gassalgskontraktene. Men vi trenger et tettere samarbeid mellom de som selger gass og de

som administrerer ressursene. ... Derfor vil lisensdeltakerne i de gassfelt som i fremtiden skal

oppfylle salgskontraktene, sammen med GFU få lov til å delta i salgsforhandlingene med

kjøperne".28 Den nye ordningen har tre hovedelementer.29 For det første: "innenfor rammene

av den eksisterende GFU-ordningen vil en bredere sammensatt gruppe av relevante gasseiere

og operatørselskaper ivareta rådgivningsfunksjonen overfor Nærings- og

Energidepartementet". For det andre: "Avhengig av hvilke felt som peker seg ut som

leveringskilde og garantist for nye kontrakter, må GFU i større grad inkludere rettighetshavere

i salgsprosessen". For det tredje: "Nærings- og Energidepartementet har til hensikt å kunne ta

stilling til prioritering av felt på et tidligere tidspunkt enn i dag. Siktemålet er å kunne ta

stilling til akseptable forsyningsløsninger forut for salget". Som det fremgår av fremstillingen

over er dette en betydelig reform av organiseringen av gassalget. De to første punktene gir de

internasjonale selskapene nettopp den innflytelsen "på begge sider av bordet" som man

21 Uttalelse fra en kilde i oljedepartementet til Dagens Næringsliv, 16. mai 1991.
28 Gro Harlem Brundtlands tale ved Norsk Petroleumsforenings gasskonferanse i Oslo i mai 1993, gjengitt i

Aftenposten, 10. mai 1993.
29 St. meld. 2 1992-93:104-105.
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tidligere fant det viktig å unngå. Det tredje punktet er mer vagt formulert og det er nødvendig

å se hvordan det vil fungere i praksis, men i utgangspunktet kan det risikere å binde opp

selskapene i salgsforhandlingene. Å forhandle om salg av gass med spesifiserte

forsyningsløsninger er mindre fleksibelt enn en situasjon med flere alternativer, og hvor

selgeren velger utbyggingsløsning når han seiv ønsker. På den annen side har dette vært et av

de store koordineringsproblemene (jfr. over) og således kan selskapene se det som en fordel

med tidligere avklaring av disse spørsmålene. Det kan imidlertid virke som om

koordineringsproblemene blant selskapene på sokkelen bestod, og at myndighetens rolle

snarere ble vanskeligere når også de utenlandske selskapene hadde fått innflytelse på

gassalget. I følge Dagens Næringsliv ønsket Statoil i januar 1994 Troll-feltet som garantist for

leveranser knyttet til en salgsavtale med den tidligere østtyske gassdistributøren

Verbundtnetzgas (VNG). Dette samtidig som det nye Forsyningsutvalget var i ferd med å

utarbeide en innstilling til Nærings- og Energidepartementet om fremtidige gassutbygging for

å møte inngåtte og fremtidige kontrakter. Tidspunktet for Statoils utspill ble kritisert av de

andre selskapene, deriblant administrerende direktør i Total, Rolf Erik Rolfsen: "Jeg er meget

forbauset over Statoils utspill. Dette gir signaler om at Statoil allerede har gjort seg opp en

emning. Hva er da nytten av det grundige arbeide som forsyningsutvalget har igangsatt". Det

er fortsatt noe uklart hvordan den nye ordningen over tid vil fungere i praksis.

4.5 Forholdet til EU

Denne nye organiseringen av gassalget er sannsynligvis mer akseptabel i EØS-forhandlingene

og i medlemskapsforhandlingene med EU, seiv om den fortsatt ikke gikk langt nok til fullt ut

å tilfredsstille kravene til fri konkurranse. Som beskrevet tidligere, er gassmarkedet delt i tre

ledd, det første er produksjon, dernest transmisjon og til slutt distribusjon og konsum. EUs

forsøk på å liberalisere de to siste leddene ville gi produsentene en økt markedsmakt. En

liberalisering blant kjøperne av norsk gass, dvs. en oppbryting av transmisjonsleddet i flere

mindre aktører, samtidig som myndighetene beholder en konsentrasjon av aktører på den

norske siden av forhandlingsbordet, dvs. opprettholder GFU, vil svekke kjøpernes

forhandlingsposisjon. Det er derfor rimelig å tro at GFU vil måtte oppgis som resultat av EØS

avtalen: "Når det gjelder den sentrale koordinering av markedsføringen av gass som skjer

gjennom det sentrale Gassforhandlingsutvalget (GFU), kan det neppe være tvil om at dette

rammes av konkurransereglene. Det er bare de norske selskapene Hydro, Saga og Statoil som

er representert i GFU. En nektelse av utenlandske selskapers deltagelse utelukkende basert på

deres nasjonalitet, vil klart nok rammes av EØS-avtalens art. 4." (Arnesen 1992:470). EU

landene aksepterte GFU i forbindelse med EØS forhandlingene. Dette på bakgrunn av norske

30 Dagens Næringsliv, 26. januar 1994.
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myndigheters fremstilling av GFU som et ressursforvaltningsorgan. GFU hadde flere ganger

avslått å seige gass til Wingas eller morselskapet Wintershall, senest i 1993. "Den offisielle

begrunnelsen har hele tiden vært faren for gass-til-gass konkurranse i det tyske markedet som

kan presse prisen på norsk gass ned". ' Dette er imidlertid en annen begrunnelse enn

ressursforvaltningshensyn. En slik begrunnelse preges av en oppfatning av at GFU sees som et

salgskartell, som skal hindre konkurranse og holde prisene oppe. I februar 1995 forhandlet

Saga frem en avtale med Wingas om leie av transport og lagerkapasitet i 15 år og en avtale om

salg av gass på 1,5 bcm årlig.32 Den formelle saksgangen var så at Saga søkte GFU om å få

kjøpe norsk gass for salg til Wingas. 25. april avslår de to andre selskapene i GFU, Statoil og

Hydro å seige gass til Saga, Saga var naturligvis inhabil i GFU i denne saken. Saga forsøkte

imidlertid å benytte den mulighet alle selskaper som operer på norsk sokkel har til å seige

egen gass utenom GFU. Dette ble imidlertid stoppet av Hydro og Statoil "Saga gir opp

forsøket på å seige gass til Tyskland. Presset av Statoil og Norsk Hydro, trekker selskapet seg

fra gassforhandlingene med det tyske selskapet Wingas".33 GFU fremstod med dette som et

klart handelshindrende organ. Det tyske bundeskartellamt sendte saken til EU-kommisjonen.

Dette ledet til inspeksjoner over for såvel de norske selskapene som OED fra EFTAs

overvakingsorgan (ESA). ESA ikke avsluttet behandlingen av denne saken, så GFUs status i

forhold til EØS avtalen er fortsatt uavklart. Denne saken avstedkom også en viss

innenrikspolitisk diskusjon. Gunnar Fatland, stortingsrepresentant for Høyre, påpekte at

organiseringen av norsk gassalg burde vurderes på nytt i lys av Sagas ønske om å seige egen

gass til Wingas. "Hvis Saga tar i bruk egen gass betyr det at GFU er ute som instrument, sier

Fatland ... Jeg håper nå at departementet vil gjøre seg opp en selvstendig mening og ikke

fortsette å lene seg på de kommersielle beslutningene som GFU fatter, sier han".34 Med dette

anrydes det at de norske kommersielle aktørene har betydelig påvirkningskraft overfor norske

myndigheter i disse sakene. Videre er det et spørsmål om de samfunnsøkonomiske interessene

etterhvert avviker fra de bedriftsøkonomiske interessene hos de to store norske selskapene.

Det er videre et foreløpig åpent spørsmål hvorvidt denne oppmykningen av det norske

gasseksportmonopolet vil svekke norsk konkurranseevne overfor de to andre eksportørene

utenfor EU, Algerie og Russland. Dette reiser imidlertid et viktig aspekt ved effekten av

endringene i det europeiske gassmarkedet. Det gir liten mening å vurdere konsekvensene av

slike endringer på norsk gasseksport dersom dette ikke gjøres med henblikk på den effekt

endringene har på den relative konkurranseevnen mellom de store gasseksportørene. Dette

ligger imidlertid utenfor denne studiens tema.

Jl Dagens Næringsliv 21. april 1995.

Dagens Næringsliv 21. april 1995.

Dagens Næringsliv 18. august 1995.

Dagens Næringsliv 29. april 1995.
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Norske gasseksportører har vært skeptiske til konsekvensene av det indre energimarkedet.

Flere faktorer har vært trukket frem. For det første krever produksjon av gass på norsk sokkel

store investeringer, noe som skaper behov for å sikre et betydelig volum ved inngåelse av

eksportkontrakter. Ved en oppsplitting av kjøpermonopolene har norske eksportører fryktet at

det skal bli vanskeligere å finne kjøpere som har evnen til å inngå slike store og langsiktig

forpliktende kontrakter. Troll kunne neppe vært solgt uten slike kontrakter. Det faktum at

Troll-feltet står ferdig utbygd reduserer imidlertid de norske eksportørenes avhengigheten av

langsiktige kontrakter. Troll feltet øker fleksibiliteten i leveransene ved at feltet kan produsere

basis-volumet i en leveranseforpliktelse, mens andre felt fases inn etter lønnsomhet og

endringer i etterspørselen. Dermed reduseres behovet for store og langsiktige kontrakter

forutsatt at en kan variere produksjonen fra Troll-feltet uten større økonomiske tap. Dette gjør

norske eksportører bedre i stand til å betjene et gassmarked med mange kjøpere hvor selgeren

i større grad må bære risikoen ved svingninger i etterspørselen. Videre gjør det faktum at det i

dag er bygget flere rørledninger til kontinentet at norske gasseksportører også er mindre

avhengig av en enkelt mottaker av gassen. Sammenkopling av rørledningene på norsk sokkel

gir norske gasseksportører en unik fleksibilitet overfor kjøperne. Det virker således som om

både de norske selskapene og norske myndigheter forbereder seg på en endret struktur i det

europeiske gassmarkedet, hvor de tradisjonelle kjøperne av norsk gass er svekket og flere nye

aktører kommer til.

Forrige kapittel beskrev utviklingen i to aspekter ved de ytre omgivelsene omkring norsk

petroleumspolitikk. For det første de markedsmessige endringene i det europeiske

gassmarkedet og for det andre EUs forsøk på å liberalisere dette markedet. Dette kapittelet har

beskrevet noen problemer knyttet til den politiske styringen og organiseringen av en del av

norsk petroleumspolitikk nemlig gasseksportpolitikken. Som nevnt i innledningskapittelet er

siktemålet med denne studien og det forskningsprosjektet den inngår i å studere

sammenhengen mellom de ytre økonomiske, institusjonelle og politiske endringene i det

europeiske gassmarkedet og norsk politikk innenfor petroleumssektoren. Den følgende

analysedelen er delt i to kapitler. I kapittel 5 vil det bli utviklet en modell for å studere

sammenhengene mellom ytre endringer, av den type beskrevet i dette avsnittet, og den

nasjonale politiske beslutningsprosess innenfor en økonomisk sektor som petroleumssektoren.

Deretter vil ulike mekanismer som er virksomme i det empiriske caset i denne studien bli

analysert i kapittel 6.
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5. Tilnærmingsmodell

Denne studien er basert på flere nyere forsøk innen statsvitenskapen på å utvikle modeller som

kan forklare hvordan endringer i internasjonale politiske og økonomiske forhold påvirker den

nasjonale politiske beslutningsprosessen. Historisk sett har studiet av internasjonal politikk og

studiet av offentlig politikk vært to adskilte sfærer. Forskningsfronten har imidlertid blitt

flyttet nærmere hverandre fra begge kanter. Studiet av offentlig politikk har i økende grad

vektlagt hvordan politiske og administrative systemer knyttes til hverandre på tvers av

landegrenser. Studiet av internasjonal politikk har i tiltagende grad fokusert betydningen av

nasjonale faktorer såvel i utformingen av en stats utenrikspolitikk, som i statsledelsens

handlinger i internasjonale forhandlinger. På mange saksområder gir det ikke lenger mening å

skille mellom studiet av offentlig politikk og studiet av internasjonal politikk.

5.1 Internasjonalisering

En sentral teoretiker som har nærmet seg studiet av nasjonal politikk fra studiet av

internasjonal politikk er Robert Keohane. I sin bok International Institution and State Power

fra 1989 oppsummerte han på mange måter sin forskning omkring samarbeid mellom stater,

og pekte på at tiden var inne for å inkludere "domestic factors" i studiet av internasjonal

politikk. "The next major step in uderstanding international cooperation will have to

incorporate domestic politics fully into the analysis - not on a merely ad hoc basis, but

systematically. ... World politics is path dependent... Where we are depends not merely on the

state of contemporaneous demographic, institutional, economic and military factors but also

on how we got there; and how we got there may itself have been strongly affected by random

or conjunctural events" (Keohane 1989:30). Å forstå sammenhengen mellom dagsaktuelle

fenomener krever en forståelse av hvordan dagens situasjon har oppstått. Dette er

grunnleggende for det perspektiv denne studien og det forskningsprosjektet den inngår i,

bygger på. Dagens problemstillinger i forholdet mellom endringer i det europeiske

gassmarkedet og norsk petroleumspolitikk er delvis et resultat av norske politiske

handlingsvalg på et tidligere tidspunkt.

I 1996 redigerte Keohane en bok sammen med Helen Milner kalt Internationalization and

Domestic Politics. Her ble det utviklet en modell for å studere hvordan utformingen av

nasjonal økonomisk politikk blir påvirket av den tiltagende internasjonalisering av
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økonomien. Internasjonalisering er her gitt en konkret substansiell definisjon: "an exogenous

reduction in the costs of international transactions" (Keohane & Milner 1996:4). Keohane &

Milner skiller mellom internasjonaliseringens betydning for nasjonale aktørers preferanser og

effekten på nasjonale politiske institusjoner "We recognize ... that the effects of

intnerationalization are mediated thorugh domestic political institutions" (Keohane & Milner

1996:4). Deres avhengige variabel blir dermed todelt, og består av: "The policy preferences of

relevant socioeconomic and political agents within countries toward national policies and

national policy-making institutions, as reflected in their political behavior; and national

policies and national policy institutions themselves" (ibid.:5). Når det gjelder det første

elementet er deres hypotese at internasjonalisering øker de nasjonale økonomiers sensitivitet i

forhold til endringer i trender og eventuelle sjokk i internasjonal økonomi, fordi de nasjonale

økonomiske aktørene har større andel av sin totale virksomhet knyttet til utlandet. Når det

gjelder det andre elementet av den avhengige variabelen er hypotesen at politiske institusjoner

kan blokkere eller endre effekten av internasjonalisering. De følgende avsnitt vil utdype denne

modellen og operasjonalisere den med sikte på en analyse av ytre faktorers betydning for

utformingen av norsk gasseksportpolitikk.

Begrepet internasjonalisering har imidlertid også en annen betydning, som i liten grad fanges

opp av det perspektivet Keohane & Milner utvikler. Internasjonalisering kan også forståes

som en internasjonalisering av byråkratier, i betydningen "tiltagende sammenfiltring av

overnasjonale, nasjonale og sub-nasjonale politiske og administrative system" (Blichner &

Sangolt 1993:173). Dette i seg seiv skaper styringsproblemer: "As bureaucracies make contact

with each other directly across national borders ... intergovernmental relations become

'transgovernmental'. Centralized control becomes more difficult as communications are

decreasingly channeled through foreign offices" (Keohane & Nye 1975:398). Problemene

forsterkes når denne sammenfiltringen skaper direkte eller indirekte press for endring av

nasjonal politikk, eller endring av forholdet mellom de nasjonale myndigheter og sub-

nasjonale aktører. Slikt press kan anta flere former, men det kan være grunn til å skille

mellom to typer. For det første direkte krav, hvor Norge bindes formelt eller uformelt av et

vedtak i en internasjonal organisasjon. Dette kan være vedtak i FNs sikkerhetsråd hvor Norge

er formelt bundet, eller vedtak i f.eks. EU som norske myndigheter føler seg forpliktet til å

følge.35 Den andre mer indirekte formen for press er situasjoner hvor andre aktører handler på

en måte som vil påføre norske myndigheter kostnader dersom de ikke seiv endrer åtferd: "Gitt

at vi har visse mål, for eksempel knyttet til økonomisk vekst og velferd, er vi nærmest tvunget

til å tilpasse oss. Ingen presser oss, men hvis vi ikke tilpasser oss vil det ramme oss hardt"

(Blichner & Sangolt 1993:174).

35 Det er viktig at direkte krav ikke reduseres til formelt bindende vedtak i internasjonale organisasjoner.
Kategorien direkte krav er knyttet til krav som kan tilbakeføres til konkrete vedtak eller uttalelser i et
internasjonalt forum, og som således har en eksplisitt form.
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Når det gjelder det europeiske gassmarkedet og norsk petroleumspolitikk er det først og

fremst den siste formen for press som kan identifiseres, men det er også innslag av et direkte

press gjennom EØS-avtalen, medlemskapsforhandlingene mellom Norge og EU, og Norges

tilpasning til EU direktiv på området. Gitt et slikt indirekte press er det et spørsmål hvordan

myndighetene reagerer. Man kan se for seg tre alternativer:

- ved utforming og aktivisering av fleksible institusjonelle arrangement,

- ved å foreta en ny analyse og endre politikk i tråd med denne,

- ved å fastholde etablerte rutiner.

Dette vil bli videre diskutert i avsnitt 5.4.

5.2 Former for ytre endring

Det første spørsmål som må stilles er hva slags ytre endringsprosesser endringene i norsk

petroleumsektor kan tilbakeføres til. Hovedfokus i denne studien er europeiske

endringsprosesser. Det kan imidlertid tenkes at de nasjonale økonomiske, politiske og

institusjonelle endringene er et resultat av globale økonomiske endringer. Betydningen av

slike globale prosesser er påpekt av blant andre Robert Gilpin (1991:17-18) hvor han

fremholder at verdensøkonomien gjennomgår en historisk endring. Relativt isolerte nasjonale

økonomier erstattes med en transnasjonal økonomi hvor nasjonale som internasjonale aktører

inngår. Dette gjør at "a unified world economy is rapidly coming into existence where

political boundaries will be of decreasing significance" (ibid. 18). Dette fremstår med andre

ord som en lineær utvikling av internasjonal økonomi i retning av en global liberal økonomi.

Samtidig øker økonomisk proteksjonisme og tendensen til etablering av økonomiske allianser

mellom stater og selskaper. "These alliances are being used to influence and, in some cases, to

determine, market relations and economic outcomes" (ibid. 17). Dersom denne trenden er like

robust som den første blir utviklingen i følge Gilpin mer dialektisk. Her vil stater intervenere i

nasjonale og internasjonale markeder for å ivareta både politiske, sikkerhetsmessige og

økonomiske målsettinger (ibid. 18). Prediksjoner om utviklingen blir mer usikre og politiske

og økonomiske forklaringsfaktorer mer sammensatte. Det er denne dialektiske forståelsen som

ansees mest fruktbar. Dermed må de europeiske endringsprosesser sees i lys av slike

motstridende globale prosesser, det vil si prosesser med innslag både av liberalisering og nye

former for politisk styring. Noen eksempler på slike sammenhenger kan kanskje illustrere

poenget.

For handelsreguleringer kan konkrete avtaler innenfor rammen av den nye World Trade

Organization, vise seg vel så sentrale som EUs handelspolitikk. Dersom antakelsen om et

tiltagende globalt frihandelsmarked er riktig, blir kravet til konkurransedyktighet et problem

for den enkelte nasjonale økonomi uavhengig av tilknytninger til eller regulering fra EUs side.
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Her reiser det seg også et spørsmål hva slags handelspolitikk man vil se i EU i fremtiden. Det

kan tenkes at EU blir en motvekt mot global handelsliberalisering gjennom oppbygging av

ytre handelshindringer mot andre land, eller gjennom bruk av omfattende industripolitiske

tiltak, snarere enn en sterk pådriver for en liberal handelspolitikk. Striden mellom USA og EU

under sluttføringen av Uruguay-runden i GATT vitner om at dette spørsmålet er uavklart.

Det er grunn til å nevne at det foreligger ytterligere en form for ikke-europeisk

endringsprosess hvis forklaringskraft må avklares. Endringene i nasjonal styring av

økonomisk virksomhet kan være et resultat av parallelle nasjonale prosesser. Det vil si at det

ikke er faktorer mellom stater som er avgjørende, men interne faktorer innen statene.

Hypotesen vil i så fall være at seiv om de nasjonale økonomier hadde forblitt isolerte i forhold

til hverandre, ville de allikevel utviklet seg i mer liberal retning, statsinnblandingen og

styringen ville avtatt uansett. Et eksempel på slike forklaringer er ideologiske faktorer knyttet

til liberalisering vs. statlig styring. En framvekst av økonomisk liberalisme kan riktignok ha et

internasjonal utspring, men selve påvirkningen på den nasjonale styringen skjer ikke gjennom

noen form for ytre press på den nasjonale økonomien. Snarere innsnevres statens

handlingsrom gjennom sub-nasjonale prosesser. At dette fremstår som en global trend

kommer som et resultat av at det interne presset i retning av en mer liberal økonomisk politikk

skjer parallelt i "alle" land.36 Dette gjør det nødvendig å studere samspillet mellom slike

interne faktorer og internasjonaliseringen, noe som er påpekt av såvel Hveem (1994) som

Keohane&Milner(1996).

Hovedpoenget i dette avsnittet har vært å understreke at europeisering som forklaringsfaktor

på endret nasjonal økonomisk styring kan være en delvis spuriøs sammenheng forklart av

felles bakenforliggende faktorer. En sentral antakelse knyttet til disse ytre rammene for

nasjonal økonomisk styring er derfor at en del av endringsprosessene ikke er spesifikke for

Europa. Internasjonalisering snarere enn europeisering forklarer endringer i nasjonal

økonomisk politikk og styring. For å avdekke slike bakenforliggende faktorer må man studere

de globale økonomiske endringsprosessene innen det internasjonal handelssystem, det

internasjonale finanssystem og internasjonal produksjonsstruktur. Videre kan de enkelte

internasjonale markeder hvori de nasjonale sektorer inngår gjennomgå særegne

endringsprosesser. Slike endringer kan være avgjørende for styringen av denne spesielle

sektoren, uten at årsaken fanges opp gjennom makro-orienterte studier av endringene i

internasjonal økonomi generelt. Dette krever spesifikke studier av slike globale strukturelle

endringer innen den aktuelle økonomiske sektor.

j6Dette er selvsagt en hypotese det er vanskelig å teste da internasjonalisering og liberalisering har foregått
parallelt. At disse prosessene har foregått parallelt er imidlertid ikke tilstrekkelig til å fastslå at det er en
årsakssammenheng mellom internasjonalisering og liberalisering.
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5.3 Perspektiver på endring av politiske interesser på
grunn av ytre endring

Hovedproblemstillingen i denne studien, som ble skissert i innledningen, er hvordan nasjonal

politisk handlefrihet innefor ulike økonomiske sektorer påvirkes av endringer i det europeiske

gassmarkedet og EUs politikk på området. Et spørsmålet knyttet til en slik påvirkning er

hvorvidt norske myndigheter kan hindre at ytre endringer påvirker den nasjonale økonomisk

virksomheten, generelt eller innenfor enkelte sektorer. Hvis så er tilfellet blir det mindre

relevant å studere de ytre endringene, men viktigere å studere metoder og kostnader for

hindring av negative effekter på norsk økonomi. Anta at ytre endringer ikke kan forhindres å

få innflytelse på norsk økonomi, eller i det minste at kostnadene forbundet med slike

hindringer er uakseptable. Da vil det utfra det som er antydet i avsnitt 5.2 reise seg en ny

problemstilling: Dersom prosesser innen EU er årsaken til endrede rammer for nasjonal

styring vil et norsk medlemskap, eller sterk kopling til EU uten medlemskap, kunne gi direkte

innflytelse på disse endringene. Hvis endringene er av global karakter, dvs. at de vil ramme

oss uavhengig av hva EU gjør, vil ikke nærhet til EU gi en tilsvarende direkte innflytelse på

endringsprosessene. Dette er tilfellet for petroleumssektoren. Her kan EUs politikk vise seg å

være av marginal betydning, mens endringer i de internasjonale petroleumsmarkedene siden

midten av åtti-tallet har stilt norsk petroleumsindustri og norske myndigheter overfor et

betydelig press i retning av liberalisering av norsk oljevirksomhet. Derimot kan EUs svar på

den globale liberaliseringen få betydning for Norge. Eksempelvis kan det oppstå situasjoner

hvor EU inngår en bilateral markedsdeling med en annen aktør. Dette vil velte

tilpasningskostnadene over på tredje part.

Dette viser hvordan forholdet mellom styring og marked opptrer både på det internasjonale og

på det nasjonale nivå. Dette gjør at prosjektet søker å forstå sammenhengene mellom fire

variable (i) egenskaper ved det internasjonale markedet, (ii) internasjonal eller europeisk

regulering/deregulering, (iii) nasjonal styring av økonomiske sektorer, og (iv) egenskaper ved

disse sektorene som sådan. I utgangspunktet vil prosjektet studere "innflyt" av endring, dvs.

hvordan nasjonal styring påvirkes av internasjonal endring. Det er fullt mulig å tenke seg den

motsatte sammenhengen, dvs. at indre endring påvirker internasjonal økonomi,37 men det

primære fokus er nasjonal respons eller tilpasning på ytre endring.

En rekke forskningsretninger berører dette spørsmålet om enn fra noe ulike innfallsvinkler og

med noe ulikt siktemål. Robert Putnam (1988) understreker sammenvevingen av interne og

Et godt eksempel på dette kan være effektene på europeisk økonomi, særlig valutasamarbeidet, av tysk samling
(jfr. Sætre 1994).
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internasjonale faktorer i mellomstatlige forhandlingssituasjoner. Studier av regimers

effektivitet undersøker hvorvidt og hvordan stater etterlever vedtak i internasjonale regimer

(Underdal 1992). Peter Gourevitch (1986) ettersporer endringer i forholdet mellom nasjonale

aktører som respons på økonomiske kriser. Hveem (1994) videreutvikler Gourevitch's

tilnærming i en studie av Norge. Hveem's analytiske opplegg - en transnasjonal

samspillsmodell - representerer en dynamisk tilnærming til disse problemstillingene. Han gjør

utstrakt bruk av sektorstudier for å fordype innsikten i de politiske prosesser omkring valg av

tilpasningsstrategi. Keohane & Milner (1996) kopler effekten av internasjonalisering på sub-

nasjonale økonomiske aktørers interesser med intemasjonaliseringens betydning for endring

av politiske institusjoner og derigjennom politikkens substansielle innhold.

En kombinasjon av Keohane og Milner modell og Hveem's sektorfokus synes mest

interessant for problemstillingen i denne rapporten. Putnam fokuserer en statsmanns

handtering av hjemlige interesser i internasjonale forhandlingsprosesser. Underdal fokuserer

gjennomslaget for internasjonale avtaler i nasjonale politiske systemer. Gourevitch knytter

sine argumenter til forekomsten av økonomiske kriser. Hveem's modell er derimot mer apen

og kan således inkludere lang flere forskjellige koplinger mellom nasjonal og internasjonal

økonomisk politikk. Dette gjør det imidlertid også påkrevet å spesifisere, eller om en vil

operasjonalisere, modellens begreper når den skal anvendes på konkrete empiriske case.

Keohane & Milner beveger seg i en slik retning.

Siktemålet med dette avsnittet er i en viss forstand å utlede hva som bestemmer endringer i

såvel økonomiske som politiske samfunnsaktørers handlinger. Statens politikk innen et

saksområdet kan betraktes som en serie av enkeltstående politiske vedtak. Disse vedtakene er

bestemt av et sett av aktørers interesser og handlingsvalg. Hvilke aktører som gis eller oppnår

innflytelse på offentlige beslutningsprosesser er en sentral problemstilling i statsvitenskapelig

forskning på dette området. Den norske maktutredningen identifiserte "utstrakte forbindelser

mellom næringsdrivende og offentlig forvaltning" (NOU 1982:3:179-180). Slike forbindelser

gir disse aktørene innflytelse på offentlig politikk. Dette kan skje på flere nivåer. Olsen

(1978:33-44) skiller mellom innflytelse knyttet til:

-det å få akseptert samfunnsforhold som et problem for det offentlige,

-utformingen av offentlige tiltak,

-det å velge mellom handlingsalternativet

-iverksettelse av offentlige vedtak og

-tolkning av hvordan offentlige tiltak virker og tilbakeføring av slik informasjon.

Alle disse aspektene synes i utgangspunktet å ha vært virksomme når det gjelder de

økonomiske aktørene innen det norske petroleumsektoren sin innflytelse på utformingen av

norsk petroleumspolitikk.
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Det er imidlertid nødvendig å gå bak dette, ved å stille spørsmål om hvordan og hvorfor disse

aktørenes interesser endres. De sub-nasjonale aktørenes interesser knyttet til politiske vedtak

vil skifte med skiftende målsettinger hos de samme aktørene. Det fundamentale

utgangspunktet for å forklare sosiale aktørers handlinger vil her være basert på Jon Elster's

betraktninger om hva som forklarer menneskelig handling. "Enhver handling kan betraktes

som sluttresultatet av to suksessive filtre, som til sammen innsnevrer området av alle abstrakte

mulige handlinger til én enkelt handling. Det første filtret består av de fysiske, tekniske,

økonomiske, juridiske og politiske føringer som pålegges aktøren utenfra og som han ikke

kan gjøre noe med. ... En handling kan ikke bli realisert med mindre den tilfredsstiller alle

disse føringene. ... Innenfor det større eller mindre antall handlinger som tilfredsstiller alle

føringer samtidig, bestemmer så det andre filteret hvilken som faktisk skal bli realisert. ...

Rasjonelle valg er en mulig kandidat til mekanisme for det andre filteret" (Elster 1979:87-88).

For å ta det andre filteret først, vil vi når det gjelder sub-nasjonale økonomiske aktører

forvente at de foretar rasjonelle handlingsvalg med sikte på å maksimere økonomisk profitt,

også når det gjelder deres interesser knyttet til politiske vedtak. Internasjonalisering av ulike

økonomiske sektorer gjør at norske bedrifter som konkurrerer i slike markeder endrer

preferanser med hensyn til norsk politikk på dette området. Dette reiser problemstillingen om

det er diskrepans mellom det bedriftsøkonomisk rasjonelle og det samfunnsøkonomisk

rasjonelle. Dersom enkeltbedrifter har stor innflytelse på politiske vedtak vil slike vedtak i

større grad kunne bli farget av bedriftsøkonomisk optimalisering snarere enn

samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Helt siden tidlig på syttitallet har det vært et politisk krav at

petroleumsvirksomheten skulle komme hele det norske samfunn til gode. Så lenge

hoveddimensjonene i organiseringen av norsk petroleumsvirksomhet var et spørsmål om

forholdet til de utenlandske selskapene på norsk sokkel, kan det argumenteres for at det var

samsvar mellom de norske bedriftenes interesser og norske politiske målsettinger. Dette

endrer seg når forholdet til omverdenen spiller inn i norsk petroleumspolitikk på flere nivåer

samtidig. De norske nasjonale interessene blir mer sammensatte og hva som er det optimale

handlingsvalget er dermed mindre entydig. Dette reiser spørsmålet om hva som forklarer at

nasjonale økonomiske aktører endrer oppfatning om hva som er ønskelige norske politiske

vedtak (cf. kapittel 6).

Frieden & Rogowski (1996:38) har utviklet en tilnærming til hvordan nasjonale økonomiske

aktører reagerer på internasjonalisering. Deres perspektiv har tre implikasjonen for det første

hevder de at hvorvidt slike aktører vil presse myndighetene for eller mot nasjonal

liberalisering vil variere med spesifisiteten i de ressursene aktørene besitter,38 dernest at

sektorene i den nasjonale økonomien vil skilles langs dimensjonen relativ

Med spesifisitet menes "the unique character of a durable asset, e.g. a machine, a skilled worker or a
production site, which means that it has a low return in other uses" (Rutherford 1992:19).
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konkurransedyktighet internasjonalt, og for det tredje at politiske skillelinjer vil bli

sektordefinert snarere enn faktordefinert. "This subset of propositions clearly diverges from

those of the Heckser-Ohlin approach and leads to different empirical expectations. Not the

country's factor endowments, but the specificity of the particular industry's human and

physical capital, and its position in world trade and payments, would predict the likely

pressure for or against liberalization" (ibid.). Fokuset på sektorspesifikke egenskaper er i tråd

med Hveem's studie (1994). Hveem konkluderer med at sektorstudier gir en "dypere

forståelse av de politiske prosesser omkring tilpasningspolitikken" (1994:262). I denne

rapporten er siktemålet utelukkende å utlede sektorspesifikke konklusjoner, og et eventuelt tap

av generaliseringspotensiale er mindre presserende. Både Hveem (1994) og Frieden &

Rogowski (1996) legger vekt på de spesifikke maktressurser sub-nasjonale aktører besitter. I

tilfellet norsk petroleumspolitikk blir sektorens dominerende posisjon i den nasjonale

økonomien en faktor som forsterker dette. Seiv om aktørene innen petroleumssektoren

fremmer sine interesser av sektorhensyn, blir implikasjonene av myndighetenes valg innenfor

denne sektoren umiddelbart av nasjonal betydning. Dermed er ikke de økonomiske aktørene

som opererer innenfor petroleumssektoren direkte sammenlignbare med tilsvarende aktører

innenfor andre økonomiske sektorer i Norge. Organiseringen og den politiske styringen av

petroleumssektoren er uunngåelig et nasjonalt anliggende. Frieden & Rogowski's tredje punkt

om hvordan de politiske skillelinjene blir sektordefinert er også treffende for norsk

petroleumsektor. Men i forlengelsen av argumentet over om sektorenes nasjonale betydning

vil en forvente at de politiske skillelinjene innenfor sektoren i stor grad følger skillelinjene i

den nasjonale økonomiske politikken generelt.

5.4 Perspektiver på institusjonell tilpasning til ytre
endring

Som påpekt i innledningen til dette kapitlet har internasjonalisering også en politisk

institusjonell side. Fokuset er da på sammenhengen mellom endringer i omgivelsene og

endringer i de nasjonale politiske institusjonene. Johan P. Olsen (1992) skisserer tre

forklaringskategorier for å forstå institusjonell endring. For det første et perspektiv hvor

institusjonelle strukturer er determinert av kontekstuelle faktorer, og institusjonelle strukturer

består fordi de er "well adapted and produce positive results" (ibid.:248). Den andre

forklaringskategorien ser institusjonsutforming som resultat av beslutningstakeres intensjonale

valg, struktur følger strategi. Den tredje kategorien antar institusjonell autonomi og intern

dynamikk som hovedforklaring. Institusjonell struktur er et resultat av historiske prosesser og

selektiv erfaring som gir grunnlag for selvorganisering. Det vil si at institusjonene "develop

considerable robustness against changes in the environment and explicit reform efforts"
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(ibid.:249). Som et alternativ til å rendyrke disse tre forklaringskategoriene ser Olsen

muligheten for forklaringer som søker å "examine the tension and interplay between

environments, purposeful actors and historically developed institutions" (ibid.:249-50). I neste

kapittel vil en slik kombinasjon av disse perspektivene bli forsøkt anvendt på norsk

gasseksportpol i tikk.

Den gjennomgående problemstillingen i denne studien er hvordan endringer utenfor landets

grenser påvirker handlingsrommet for norske myndigheters valg, eller endrer forutsetningene

som lå til grunn for tidligere handlingsvalg. Myndighetene kan handle rasjonelt i en situasjon

med gitte rammer, men når rammene endres fremstår handlingen som mindre fornuftig. I dette

ligger en antagelse om endringer i omgivelsene som en bakenforliggende variabel i forhold til

de to andre forklaringskategoriene. Den mest nærliggende årsak til å endre rasjonelle valg er

endringer i de ytre omgivelser. Det samme vil gjelde for de fleste rutiner. Det kreves en ytre

påvirkning før aktøren bryter rutinen og vurderer situasjonen på nytt. Endret situasjon er

selvsagt ikke det eneste mulige grunn for å endre åtferd. Aktøren kan få informasjon han med

rimelighet ikke kunne forventes å ha hatt på det tidspunkt han foretok valget, eller han kan av

"indre" årsaker få nye målsettinger han ønsker å prioritere framfor de mål som den

eksisterende atferden søkte å ivareta. Det kan også være slik at den etablerte rutine har

langsiktige effekter som det med rimelighet ikke var mulig for aktøren å oppdage da rutinen

ble etablert. I motsatt retning er det også mulig for aktøren å påvirke sine omgivelser med det

siktemål å skape et større handlingsrom for en seiv. Seiv om det åpenbart er en vekselvirkning

mellom strukturelle føringer og individuell åtferd vil ytre endringer, i denne rapporten, sees

som den bakenforliggende forklaring på endret åtferd.

I tråd med Olsens kategorier kan tre ulike reaksjoner på endringer i omgivelsene skisseres. En

mulighet er at det institusjonelle apparat er tilpasset situasjoner med skiftende omgivelser, og

således kan opprettholde en optimal politikk seiv med skiftende omgivelser. Et annet mulig

svar på ytre endringer er at aktøren analyserer det nye handlingsrommet, gjør nye kostnads- og

nyttekalkyler og endre åtferd i tråd med disse. En tredje mulighet er at de institusjonelle

rutiner hindrer en ny evaluering og at man opprettholder den eksisterende politikken til tross

for at en endret politikk kunne gitt et bedre utfall.

Den empiriske beskrivelsen i kapittel 4 viste at norske myndigheter har reagert forskjellig på

ytre endring på ulike tidspunkt. Spørsmålet er derfor hva som kan forklare forskjeller i

myndighetenes reaksjoner over tid. Det bør understrekes at denne studien har som sitt primære

siktemål å forklare endringer i politikkutforming og ikke endringer institusjonsutforming. Det

er de politiske beslutningene som skal forklares, heller enn eventuelle institusjonelle

endringer. Et helt sentralt utgangspunkt er imidlertid at norsk gasseksportpolitikk er et tilfelle

hvor myndighetene har forsøkt å "styre gjennom institusjonsutforming" (Olsen 1989:94-120),

i slike tilfeller vil det være meningsløst å skille politikkutforming fra institusjonsutforming.
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Utgangspunktet for perspektivet på styring gjennom institusjonsutforming hos Olsen (1989) er

at "et representativt, demokratisk styresett forutsetter politiske og administrative institusjoner

tilpasset styringsaspirasjonene" (Olsen 1989:94). Olsen forventer videre at "i den grad

demokratisk valgte organer har styrt petroleumssektoren gjennom organisering av det

offentlige styringsverket, vil vi vente å finne relativt klare oppfatninger av hvordan ulike

organisasjonsformer bidrar til å nå målene for petroleumspolitikken" (ibid.). Oppfatning av

sakene som ordinære forventes å lede til liten politisk oppmerksomhet, mens et svakt

kunnskapsgrunnlag vil øke "sjansen for at organiseringen skjer ut fra tradisjoner,

legitimeringsbehov, eller motesvingninger, mer enn ut fra vurderinger av i hvilken grad

institusjonsmønsteret bidrar til problemløsning og effektivitet" (Olsen 1989:95).

Den politiske beslutningsprosessen har dermed to aspekter: beslutningsprosessens

institusjonelle utformingen og det substansielle innholdet i de politiske beslutninger som

kommer ut av prosessen. Det følger av både Olsen's (1989) og Keohane & Milners (1996)

perspektiver at disse to aspektene bør analyseres i sammenheng. Det neste kapittelet diskuterer

med utgangspunkt i dette perspektivet, mekanismer som både fremmer og hemmer de ytre

faktorenes betydning for endringer i norsk gasseksportpolitikk.
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6. Hva bestemmer norsk gasseksport-
politikk?

I tråd med den modellen som ble utviklet i forrige kapittel står tre aspekter sentralt i dette

kapittelet. For det første hvordan endringer i gassmarkedet har en direkte innflytelse på norsk

gasseksportpolitikk, både enkeltvedtak og den institusjonelle utformingen (jfr. avsnitt 6.1 og

6.2). For det andre hvordan disse endringene påvirker økonomiske aktørers politiske

preferanser og deres innflytelse på utformingen av norsk gasseksportpolitikk (jfr. avsnitt 6.3).

For det tredje er fokuset på hvordan endringene i gassmarkedet påvirker de institusjonelle

aspektene ved norsk gasseksportpolitikk. (jfr. avsnitt 6.4).

6.1 Markedsendring og politisk styring

Markedssituasjonen tas ofte som en gitt størrelse, dvs. den gjøres kontekstuell. I Hveem's

modell er såvel den internasjonale markedsstrukturen, den internasjonale markedssituasjonen

og den norske sektorens markedsposisjon gjort til kontekstuelle variable (Hveem 1994:52).

Dette kan imidlertid bety forskjellige ting. For det første kan det innebære at norske

myndigheter ikke kan påvirke de markedsmessige aspektene. Konteksten er fundamentalt sett

en gitt størrelse. Det kan imidlertid også bety at de kontekstuelle variablene tas for gitt på det

enkelte beslutningstidspunkt. Dette er noe annet enn at de kontekstuelle faktorene er upåvirket

av den enkelte aktørs åtferd. En slik forståelse innebærer at når den enkelte aktør fatter sine

beslutninger tas det ikke hensyn til den enkelte beslutnings effekt på de kontekstuelle

variablene. De kontekstuelle variablene er parametriske for aktørens handlingsvalg, i

motsetning til strategiske faktorer, slike som andre aktørers handlinger. En slik forståelse

ligger til grunn for resonnementene omkring forholdet mellom norske myndigheters åtferd og

markedssituasjonen i dette kapittelet. Dette innebærer at norske myndigheter kan tilpasse seg

den aktuelle markedssituasjonen, men at de ikke kalkulerer hvordan norsk åtferd påvirker

markedssituasjonen i neste omgang. I studiet av norsk gasseksportpolitikk synes det plausibelt

at markedsstrukturen i det europeiske gassmarkedet og betydningen av oljeprisen for norsk

gass' konkurransedyktighet i dette markedet ansees som kontekstuelle faktorer.
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Tilbud og etterspørsel i det europeiske gassmarkedet har endret seg gjennom de siste tiårene

(cf. avsnitt 3.1.1). Etterspørselen etter gass økte kraftig på sytti-tallet, avtok på begynnelsen av

åtti-tallet og tiltok igjen mot slutten av åtti-tallet. Antakelsen i dette avsnittet er at disse

endringene har hatt betydning for norske myndigheters vurdering, på gitte tidspunkt, av

hvordan norske økonomiske interesser i dette markedet best kan ivaretas, og i hvilken grad

norske myndigheter bør gripe inn i gassalget.

I perioder med økende etterspørsel er det rimelig å forvente at myndighetene føler mindre

behov for styring. Dette fordi det er plass til flere kontrakter og derigjennom flere

feltutbygginger. Om selskapene på norsk sokkel skulle konkurrere med hverandre i en slik

situasjon ville dette neppe få ødeleggende konsekvenser for avsetningen. Dette er imidlertid

annerledes i situasjoner med avtagende eller stagnerende etterspørsel. Da vil en intern

konkurranse mellom norske gasselgere kunne lede til at prisen på gassen presses ned samtidig

som det bare er plass til en kontrakt eller ett felt i markedet. Dette ville således representere et

dårligere utfall enn om man hadde koordinert de norske salgsfremstøtene. En mulig

institusjonell utforming ville således være en fleksibel ordning hvor myndighetene i

situasjoner med økende etterspørsel åpnet for intern konkurranse, mens man i situasjoner med

svakere etterspørselsutvikling innskrenket intern konkurranse, dvs. monopoliserte

gassavsetningen.

Dette viser et av hovedpoengene i den teoretiske tilnærmingsmodellen i kapittel 5. Hva som er

rasjonell økonomisk politikk fra myndighetenes side overfor nasjonale økonomiske aktører

varierer med endringer i markedet. Markedsendringene vil imidlertid også endre

bedriftsøkonomiske nyttebetraktninger for de enkelte nasjonale aktørene. Det norske

petroleumspolitiske beslutningsapparatet er sårbart overfor de dominerende aktørene i norsk

petroleumsvirksomhet. Norge har en liten økonomi i internasjonal målestokk, samtidig som

petroleumssektoren har stor vekt i den totale økonomien.39 Petroleumssektoren domineres

også av få store aktører. Endringer i petroleumsmarkedene kan derfor utnyttes til å bedre

betingelsene for enkeltinteresser uten at dette nødvendigvis er samfunnsøkonomisk optimalt.

Med fluktuerende markeder vil det også være slik at de politiske vedtak som synes optimale i

dag raskt kan ha negative virkninger. Å gi staten en direkte økonomisk andel i feltutbygging,

syntes fornuftig på begynnelsen av 1980-tallet fordi det dempet Statoils maktposisjon. Etter

oljeprisfallet i 1986 gjorde dette staten langt mer direkte eksponert for de negative

konsekvensene av prisfallet. Rollen som skatteoppkrever var langt mindre utsatt i så måte. Av

samme grunn syntes utvidelsen av ledelsen av gassforhandlingene fra Statoil til GFU

fornuftig, men når persepsjonen av gassmarkedet snudde fra et selgers marked til et kjøpers

marked kunne sterkere konsentrasjon på selgersiden vært å foretrekke.

Petroleumsvirksomheten utgjorde 15,6 prosent av BNP og 38,8 prosent av samlet eksport i 1996 (OED
Faktahefte 1997:17).
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Dette er for øvrig i tråd med en mer generell tendens i norsk petroleumsforvaltning.

Myndighetene har søkt å opprettholde norsk sokkels konkurransedyktighet i forhold til andre

petroleumsprovinser. Denne utfordringen har til tider vært mer påtagelig enn ellers. Året 1985

fremstår i ettertid som det store skille i norsk petroleumspolitikk. Inntil da var næringen preget

av en voldsom optimisme, et oljeprisnivå som gjorde at hensynet til profitt og hensynet til

statlig styring i stor grad kunne ivaretas samtidig. De internasjonale selskapene var villige til å

underkaste seg nær sagt et hvilket som helst styringssystem i mangel av alternative

produksjonsområder. Den borgerlige regjeringens "vingeklipping" av Statoil i 1984, var ikke

begrunnet med at statsdrift var mindre effektiv enn privat, men at statsoljeselskapet rådde over

for store verdier. Disse verdiene forsvant brått da oljeprisen fait fra 28 til 14 $ pr. fat i

1985/86. Da svingte imidlertid den politiske oppfatningen av situasjonen vel langt i den

motsatte retningen, klart uttrykt ved følgende innlegg i en stortingsdebatt om norsk

oljevirksomhet: "Vi må erkjenne at oljeeventyret er over".40 I oljenæringen begynte den tunge

prosessen med å senke kostnadsnivået. "10 $-teknologi" ble slagordet. All virksomhet skulle

være lønnsom med en oljepris på 10 $ pr. fat. Denne snuoperasjonen er så langt ansett å ha

vært rimelig vellykket. Mot slutten av åttiårene forplantet også den nye virkeligheten for norsk

petroleumspolitikk seg til det politisk/administrative nivået. Den tradisjonelle troen på statlig

deltagelse og styring ble fortrengt til fordel for lønnsomhetskravet. Politisk etablerte

rammebetingelser ble endret i takt med "markedets krav" eller det som ble oppfattet som

nødvendig for å sikre norsk sokkels fortsatte attraktivitet for nye investeringer fra såvel norske

som internasjonale selskaper. På enkelte punkter var det imidlertid en parallell mellom den

nasjonale kommersielle interessen og den politiske styringsinteressen. Særlig gjelder dette

gassalget.

Det kan til en viss grad virke som om norske myndigheter har fulgt prinsippet om å stramme

inn organiseringen i tider med kjøpers marked, og slippe den opp i tider med selgers marked,

riktignok med et tidsetterslep. Det er allikevel et spørsmål hvorvidt det er en slik rasjonell

analyse som ligger bak myndighetenes åtferd. Myndighetenes åtferd stemmer også godt med

forventningene utfra en mer institusjonelt orientert analyse (jfr avsnitt 5.4).

6.2 Persepsjon av ytre endring

Et av hovedproblemene for styring av norsk gasseksport er at omgivelsene er i konstant

endring. Som det fremgikk av Figur 1 er de norske gasskontraktene blitt undertegnet i ulike

markedssituasjoner. Figuren viser hvordan etterspørselen skifter fra en periode med kraftig

40 Tora Houg (SV), St. tidende 1986-87, s.1477, gjengitt i Olsen 1989:193.
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stigning på syttitallet til utflating på begynnelsen av åtti-tallet, og til en periode med ny vekst

mot slutten av åtti-tallet. Som IEAs estimater gjengitt i Figur 1 illustrerer er denne veksten

forventet å fortsette. Salg av gass fra Ekofisk og Frigg feltene foregikk i en periode med vekst

i etterspørselen og forventninger om at denne skulle fortsette. Denne forventningen holdt seg

til Statfjord-kontrakten var undertegnet i 1981. Oljeprisøkningene på begynnelsen av åtti-tallet

reduserte det økonomiske aktivitetsnivået kraftig. Dette ble ikke oppveiet av

substitusjonseffekter fra olje og over til gass. Dermed ble også gassetterpørselen redusert. En

annen faktor var at prisformelen for gass som oftest var knyttet til utviklingen i konkurrerende

energikilder som olje, slik at når oljeprisen steg så økte også gassprisen. Statfjord-kontrakten

ble undertegnet i en situasjon hvor oljeprisene var ekstremt høye. De mislykkede Sleipner-

forhandlingene og Troll-forhandlingene foregikk imidlertid i en situasjon hvor veksten i

markedet hadde stoppet opp, og prisene ble presset nedover. I dagens situasjon peker flere

forhold i retning av at gassmarkedet igjen er i ferd med å svinge fra et kjøpers marked til et

selgers marked. Energiforbruket i Europa ser ut til å øke, om enn i moderat takt. Hensynet til

det globale klimaet har fått flere stater til å vurdere bruk av energikilder som slipper ut mindre

CCb- Her har naturgass et fortrinn i forhold til kull og olje. Summen av disse faktorene skaper

forventninger om økt gassforbruk i Vest-Europa. Dette har medført at kjøperne av Troll-

gassen har benyttet seg av flere av de opsjoner på nye volumer som var knyttet til

Trollavtalen.

Forventninger om fremtiden baserer seg gjerne erfaringer med fortiden. Så også med

forventningene til etterspørselsutviklingen i det europeiske gassmarkedet. Ved å studere

norske myndigheters forventninger om den fremtidige gassetterspørselen firmer en et

bemerkelsesverdig mønster. I OEDs merknader til Statoils "Plan for virksomheten 1984",

avgitt 4. november 1983, forventes en stigende etterspørsel etter norsk gass: "De fleste

markedsanalyser indikerer at gassetterspørselen i Vest-Europa utover i 1990-årene vil bli

større enn forbruket og import i henhold til inngåtte kontrakter. Gassforbruket forventes å øke

på lengre sikt, i takt med økningen av energiforbruket, samtidig som innenlands produksjon

og kontraktfestet import fra Norge og Nederland forventes å bli redusert. På denne bakgrunn

har norske myndigheter ved flere anledninger gitt uttrykk for Norges evne og vilje til å levere

betydelige mengder ny gass på forretningsmessige vilkår til Vest-Europa i 1990-årene".41 Ett

år etter, i oktober 1984, dempes etterspørselsforventningene og departementet gjengir EU-

kommisjonens beregninger gjengitt i Figur 7. Behovet for ny gass ansees å være omkring 50

millioner tonn olje ekvivalenter (mtoe) i 1995 og 120 mtoe i 2000.42 Året etter, i november

1985, er disse tallene endret til 20 mrd. kubikkmeter i siste halvdel av 1990-årene.43 I april

1987 er perspektivet en definitiv utflating av etterspørselen: "På kort og mellomlang sikt synes

1 St. meld nr. 24, 1983-84:55. Beregningene synes basert på IEAs estimater fra 1982 gjengitt i Figur 7.
42St. meld. nr. 32, 1984-85:21.
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det i dag å være begrensede muligheter for økt gassavsetning i Vest-Europa".44 I desember

1990 er forventningene imidlertid igjen endret: "Det europeiske gassmarkedet har

gjennomgått store endringer i løpet av en kort tidsperiode. Mens 80-tallet var preget av en

stagnerende etterspørsel, står vi i dag overfor en økende gassetterspørsel"45.

Figur 7 viser hvordan det er den tidligste prognosen som treffer dagens situasjon best. Inngåtte

kontrakter gir grunn til å anta en etterspørselsvekst også utover på 1990-tallet. Perioden på

åtti-tallet er altså preget av en overdreven pessimisme, sett med en produsents øyne, når det

gjelder utviklingen av det europeiske gassforbruket.

Figur 7: Prognoser for europeisk gassetterspørsel (mrd.

ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON

I forbindelse med Trollavtalen ble det reist spørsmål hvorvidt betingelsene ved avtalen kunne

blitt bedre dersom man hadde ventet noen år med kontraktsinngåelsen. Jonathan Stern

konkluderte i 1990 angående Trollavtalen: "From a contract perspective, it seems undeniable

that the seller obtained the best deal available at the time. There remains the question of

whether they chose the best time to conclude such a deal" (Stern 1990:58). Også

43 St. m e l d . nr . 2 2 , 1 9 8 5 - 8 6 : 5 0 . E n m t o e u tg jø r l . l l l m r d . k u b i k k m e t e r .
44 St. meld. nr. 46, 1986-87:63
45 St. meld. nr. 28 1990-91:9
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konserndirektør Petter Mellbye i Statoil har antydet at 'timingen' av Troll kunne ha vært

bedre: "I ettertid kan vi fastslå at vi den gangen hadde en annen oppfatning av markedet. Vi

ventet ikke at det skulle vokse så sterkt; vi så et statisk bilde. Det var et spørsmål om å slå til

eller ikke ... I dag kan det hende vi ville gjort det på en annen måte, men det er egentlig

irrelevant, fordi virkeligheten endrer seg mens man handler, og som konsekvens av det man

gjør".46

Utover usikkerheten knyttet til forventninger om fremtiden kommer den avstanden i tid det er

mellom en forhandlet gasskontrakt og selve leveringsstart. Trollavtalen ble ferdigforhandlet i

1986, først i oktober 1993 leveres den første gassen under denne kontrakten. Hvordan

markedet utvikler seg de første ti årene etter forhandlingsresultatet foreligger, er dermed

mindre interessant. Det er først fra og med ti år inn i fremtiden at markedssituasjonen får

konsekvenser for inntektene av gass-salget. Når en forhandler frem en gasskontrakt er den

optimale strategi å forsøke å forutsi hvordan markedet ser ut om 8-10 år, og videre inn i

fremtiden. Nå skal det for ordens skyld nevnes at minst to forhold ved Trollavtalen

modifiserer dette kritiske bildet. For det første er det i avtalen åpnet for periodevise

reforhandlinger hvor både kjøpere og selgere kan søke å endre priser og andre betingelser

under henvisning til markedsutviklingen. En slik reforhandling ble gjennomført i 1993 hvor

avtalen mellom Troll-selgerne og de tyske kjøperne ga en prisøkning på mellom 10 og 15

prosent.47 Videre tar de innebygde prisformlene hensyn til utviklingen i prisnivået på

konkurrerende energikilder. For det tredje har kjøperne utøvd en rekke av de opsjonene som lå

i Trollavtalen. Dermed er volumet øket betraktelig og enhetskostnadene redusert for selgerne.

Troll-kontrakten ser således bedre ut i dag enn de mest pessimistiske analytikerne vurderte

den i 1986.

Ytterligere ett forhold knyttet til Troll-avtalen bør nevnes. I det øyeblikk Troll-avtalen var

undertegnet ble kjøpernes behov for ytterligere gass fra andre kilder redusert. Dermed forsvant

muligheten for at sovjetisk gass skulle utkonkurrere Troll-gassen. At kjøperne i tiden etter

Troll-avtalen ikke har kjøpt vesentlige nye mengder sovjetisk (nå russisk) gass er intet

argument mot at sovjetisk gass ikke kunne ha kommet Troll-avtalen i forkjøpet, dersom de

norske selgerne hadde ventet med å seige Troll-gassen. Dette viser det strategiske aspektet

knyttet til forholdet mellom Norge og de andre eksportørene i det europeiske gassmarkedet.

Hvor konkurranseutsatt norsk gass er knytter seg ikke bare til etterspørselen og forholdet til

kjøperne, men også til hvor kompetitive de andre eksportørene opptrer i markedet. Også

denne faktoren varierer, og den varierer til dels som et resultat av norske gasselgeres åtferd i

46 Intervju med H a n s Henr ik R a m m . S p ø r s m å l e t fra R a m m var om vi ville hatt så eks t r emt has tverk m e d å fa
Trol l på be ina i dag . N o r s k Ol je revy , 1991 nr 5:16

47 Dagens Næringsliv 15. juli 1993.
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markedet. Videre kan kjøperne ha preferanser med hensyn til konsentrasjon eller

diversifisering av sin gassimport.48

Dette og forrige avsnitt har vist den direkte sammenhengen mellom markedsendringer og den

politiske styringen av norsk gasseksport. De sammenhengene som er identifisert er utbredt og

har vært tilstede helt fra norsk petroleumsvirksomhet tok til. Når det gjelder

gasseksportpolitikken er faktorene imidlertid annerledes enn for oljevirksomheten generelt.

Særlig gjelder dette sammenhengen mellom oppfatningen av forholdet mellom tilbud og

etterspørsel i markedet og organiseringen av salget på norsk side. Utbygging av et gassfelt

krever store forhåndsinvesteringer, noe som gjør at produsenten må ha garantier for avsetning

av gassen. I motsetning til hva som er tilfellet for olje kan ikke gass bare lastes fra

produksjonsplattformen og skipes til en hvilken som helst terminal for eventuell lagring eller

videreforedling. Å bygge ut et oljefelt er derfor ikke på langt nær så risikabelt som å bygge ut

et gassfelt. Dermed blir betydningen av myndighetenes inngripen i salgsleddet annerledes for

gasseksport enn for oljeeksporten. Olje 'selger seg seiv', mens gassalget er langt mer preget av

institusjonelle ordninger, såvel mellom markedsaktører som mellom disse og politiske

myndigheter på både selger- og kjøpersiden. Svingninger i markedet får dermed både

betydning for markedsaktørene og for myndighetenes inngripen i gasseksporten. Dette

aspektet utvikles videre i avsnitt 6.3.3.

6.3 Økonomiske aktørers politiske interesser og innflytelse

6.3.1 Den demokratiske beslutningsprosess

Offentlige beslutninger i demokratiske stater forventes å bli fattett gjennom demokratiske

beslutningsprosesser. Dette tilsier at folkevalgte organer har avgjørende innflytelse på den

politikk som velges. Enkeltbeslutninger fattes som oftest av andre organer, men hovedlinjene i

statens politikk vedtas av folket ved deres representanter i nasjonalforsamlingen. For norsk

petroleumspolitikks vedkommende blir dette et spørsmål om hvorvidt Stortinget har stått for

utformingen av hovedlinjene i organiseringen av denne sektoren. Dette innebærer også et

spørsmål om hvilke mål for petroleumsvirksomheten som er blitt utformet i Stortinget. "Ut fra

demokratiske perspektiv er det... ikke nok å vurdere politikken ut fra økonomiske kriterier ...

I et demokrati vil den relative betydningen av økonomiske hensyn variere over tid og mellom

politikkområder. Dette har i praksis også vært de folkevalgtes syn i petroleumspolitikken.

48 Det ligger utenfor rammen av denne studien å gå inn i relasjonene mellom eksportørene i det europeiske
gassmarkedet. Tema har vært behandlet i tidligere studier ved FNI (cf. Estrada 1995:198-312 og Claes 1991).
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Demokratiets målestokk er å vurdere beslutninger og resultater i forhold til de mål folkevalgte

organer har formulert, i forhold til om politikken har oppslutning i befolkningen, og i forhold

til om statsborgeme har hatt reelle muligheter til å danne seg en velbegrunnet mening om de

avgjørelser man står overfor, og til å ha innflytelse på beslutningene" (Olsen 1989:198). Det

viktige i denne sammenheng er de demokratiske organers evne til å fastsette målene for

petroleumsvirksomheten.

Et sentralt aspekt ved ethvert politisk saksfelt er innslaget av politisk konflikt om utformingen

av politiske mål og retningslinjer. Konfliktmønsteret i petroluemspolitikken har stort sett fulgt

konfliktmønsteret i resten av politikken (Otterå 1982, Claes 1995). "Ideologiske motsetninger

basert på den tradisjonelle høyre-venstre dimensjonen har hele tiden spilt en viktig rolle i

spørsmål som statens rolle som eier, forholdet mellom offentlig og privat sektor, organisering

av virksomheten og valg av virkemidler" (Olsen 1989:56).

Samtidig har det vært uttrykt et klart ønske om politisk enighet om hovedlinjene i

petroleumspolitikken. I den første fasen av norsk petroleumsvirksomhet var dette særlig

begrunnet med at det gjorde at nasjonale interesser sto sterkere i møte med mektige

internasjonale oljeselskaper. Kombinasjonen av ønske om bred politisk enighet og at

konfliktmønsteret faller sammen med den tradisjonelle høyre-venstre dimensjonen er at de

politiske målsettingene blir mange, motstridende og uklare. Dette leder igjen til at andre

aktører gis rom til å styre utformingen av politikken, eller til å bestemme hvilke sider av de

upresise målsettingene som skal realiseres. Det kan således godt tenkes at

petroleumspolitikken har vært politisk styrt, uten at den har vært demokratisk styrt i den

forstand som Olsen angir i sitatet over. Sterke gruppeinteresser, eller enkeltpersoner for den

sakens skyld kan ha lagt sine politiske prioriteringer til grunn for den mer konkrete

utformingen innenfor de generelle rammer som de demokratiske organene har angitt.

6.3.2 Utenriksøkonomiske perspektiver

Et annet politisk aspekt er hvilket utenriksøkonomisk paradigme som råder. I studiet av

internasjonal økonomisk politikk er det vanlig å gjøre et hovedskille mellom økonomisk

liberalisme og økonomisk nasjonalisme også kalt merkantilisme. Den første retningen hevder

at frihandel skaper et kollektivt sett bedre utfall enn dersom flere land skulle føre en

proteksjonistisk politikk. Merkantilistene hevder at frihandel alltid vil være mest gunstig for

de etablerte økonomier. Innenfor begge disse perspektivene aksepteres betydningen av statlig

beskyttelse av en industri i dennes oppbyggingsfase. For liberalistene kan dette 'infant-

industry* argumentet i beste fall sees som et nødvendig midlertidig skritt på veien mot å

inkludere denne industrien i det globale frihandelssystemet, mens merkantilistene vil se

beskyttelsen som et mål i seg seiv (Gilpin 1987:185).



Norsk gasseksportpolitikk 49

Ut fra et liberalistisk perspektiv skulle en forvente at myndighetenes styring av en ny

næringssektor ville bli sluppet opp dersom man mente at sektoren var i ferd med å bli

internasjonalt konkurransedyktig. Dette ville ikke være en forventning ut fra et merkantilistisk

perspektiv. Her ville de kontinuerlig positive effektene av proteksjonisme bli vektlagt, noe

som ville tilsi fortsatt beskyttelse av den hjemlige sektoren til tross for økning i

konkurranseevne.

6.3.3 Forholdet mellom staten og selskapene

Som nevnt i avsnitt 4.1 ble salget av gass fra Ekofisk og Frigg ble av norske myndigheter

betraktet som et rent kommersielt anliggende for lisenshaverne på feltene. I den neste runden

med gassalgsforhandlinger knyttet til salget av gass fra Statfjord, Heimdal og Gullfaks feltene

som ble undertegnet i 1981, var Statoil eneansvarlig for gassalgsforhandlingene. Dette styrket

den norske forhandlingsposisjonen ytterligere i en allerede gunstig markedssituasjon, men var

ikke et resultat av markedsmessige overveielser. Som beskrevet i kapittel 4 var dette et

resultat av at Statoil fra og med 1973 fikk minst 50 prosent av rettighetene ved alle

lisenstildelinger, og generelt hadde etablert seg som en sentral aktør i norsk

petroleumsvirksomhet. Så lenge de sittende politiske myndigheter var av den oppfatning at

selskapet ivaretok myndighetenes interesser var det liten grunn til å endre Statoils posisjon. At

Statoil sto eneansvarlig for gassalgsforhandlingene i første halvdel av åtti-årene er således et

biprodukt av den institusjonelle organiseringen av petroleumspolitikken på syttitallet, hvor

statsoljeselskapet etableres som statens forretningsmessige redskap. Dette var i sin tur en

endring i organiseringen av norsk petroleumsvirksomhet som var klart politiske betinget. Den

daværende Arbeiderparti regjeringen hadde en klar politisk målsetting i å drive fram såvel

etableringen av Statoil som den dominerende posisjon man manøvrerte selskapet inn i

(Hanisch & Nerheim 1992:272-286). Det er selvsagt naturlig at politiske myndigheter har

politiske mål og søker å ivareta disse. Det kompliserer imidlertid bilde av

beslutningsprosessen som en rasjonell søken etter å optimalisere inntekter fra alle deler av

norsk petroleumsvirksomhet.

Det var heller ikke noe mindre politisk innslag bak endringen i gasssalgsorganiseringen fra

Statoils eneansvar til etableringen av GFU. Som påpekt i avsnitt 4.2 kom endringen i

gasssalgsorganiseringen som et biprodukt av det såkalte Statoil-kompromisset mellom Høyre

og Arbeiderpartiet i 1984. Her ble Statoils posisjon redusert ved at staten overtar direkte

eierandeler på sokkelen. Etableringen av Gassforhandlingsutvalget (GFU), var således et

biprodukt av reorganiseringen av Statoil. Dette er for de involverte politiske aktører langt

viktigere aspekter enn hvor mange selskaper som sitter ved forhandlingsbordet når norsk gass

skal selges. Dette skjer ikke som resultat av tilpasning til markedet eller andre former for ytre
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press, ei heller som et strategisk trekk for å øke norsk fohandlingsposisjon i markedet. Som

nevnt kan det snarere ha svekket posisjonen. Endringen kommer som et resultat først og

fremst av den borgerlige regjeringens ønske om å begrense Statoils dominerende posisjon i

oljevirksomheten. "Målet var å bedre den politiske styringen, unngå sammenblanding av

statens forretningsmessige og forvaltningsmessige oppgåver og hindre uheldig makt- og

avhengighetsforhold i forhold til myndigheter og norsk næringsliv" (Olsen 1989:106).

Etableringen av GFU medførte at Norsk Hydro og Saga Petroleum ble trukket med i

gassalgsforhandlingene seiv om GFU fortsatt ble ledet av Statoil. Den skapte utvilsomt visse

forvaltningsmessige kostnader, da OED måtte styre forholdet mellom de tre norske selskapene

innad i GFU. OED kan allikevel ha oppfattet dette som en bedre løsning enn at Statoil alene

hadde all informasjon om pågående gassforhandlinger.

Det var også et press fra de utenlandske selskapene som deltok i virksomheten på sokkelen å

få innpass i gassalgsforhandlingene, uten at de lykkes i denne omgang.

Gassalgsforhandlingene var av stor betydning for feltutbygging og derigjennom for

selskapenes inntekter fra virksomheten på sokkelen. En ytterligere forklaring av

myndighetenes opprettholdelse av GFU er således at det her er klare motstridende interesser

mellom de norske og de utenlandske selskapene. De norske selskapene får gjennom sin plass i

GFU et klart fortrinn framfor de utenlandske selskapene, og kan forventes å ha ønsket, og

arbeidet for en opprettholdelse av GFU. Det har således ikke vært en klar front med

myndighetene på den ene siden og selskapene på den andre.

Dette avsnittet har forsøkt å vise hvordan norsk petroleumspolitikk, herunder

gasseksportpolitikken, blir til i et spenningsfelt mellom politiske målsettinger hos politiske

aktører og økonomiske aktørers interesser og innflytelse i den politiske beslutningsprosessen.

De økonomiske aktørene er både premissleverandører til den politiske beslutningsprosessen

og mottakere av de politiske beslutninger som kommer ut av den samme prosessen. At norsk

petroleumsnæring består av et svært begrenset antall aktører gjør sektoren sårbar overfor

faktorer som for eksempel forholdet mellom Statoil og Arbeiderpartiet, eller Høyres

ideologisk funderte syn på Statoils dominerende plass i norsk petroleumsvirksomhet og

derigjennom i norsk økonomi.49

49 Helge Ryggvik går så langt som til å hevde at "skal man analysere utviklingen i norsk oljepolitikk kommer man
ikke utenom enkeltpersoner" (Ryggvik 1994:22).
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6.4 Endring av politiske institusjoner

6.4.1 Norsk tilpasning til EU og EØS

Som påpekt i innledningen til kapittel 5 har europeisk økonomisk politikk det kjennetegn at

utviklingen ikke bare er et resultat av endringer i fordelingen av markedsmakt blant

markedsaktørene, men også et resultat av politiske prosess i EU.50 Dermed blir disse politiske

prosessene også av betydning for norsk politikk på området. Dette skaper to effekter. For det

første kan de politiske mål som settes i EU bli avgjørende for ivaretakelsen av norske

økonomisk interesser. For det andre kan, i de tilfeller hvor EUs politikk favner videre enn et

enkelt saksfelt, norske myndigheters vurdering av kostnader og nytte ved ulike

handlingsalternativer på et saksfelt bli infisert av slike beregninger på andre saksfelt. Slike

koplinger er ikke uvanlige i politikken, det nye er at koplingen tildels foretas av aktører

utenfor Norge. Disse aktørene kan ha helt andre motiver og befinner seg i en politisk

forhandlingssituasjon seg imellom som kan være urelatert til de saksfeltet som berører Norge.

Dette kommer klart til uttrykk på energiområdet, fordi de fleste europeiske land er

energikonsumenter og har dermed grunnleggende forskjellig utgangspunkt for vurdering av

kostnader og nytte av ulike handlingsvalg innenfor dette området enn det Norge har.

I utarbeidelsen av retningslinjer for GFU i 1986 ble GFU begrunnet med behovet for å

koordinere gassalget i en situasjon med begrensede muligheter for økt salg, dvs. at en

oppfattet markedsutsiktene slik at en måtte unngå å konkurrere med seg seiv. I St. prp. 100

(1991-92) om ratifikasjon av EØS-avtalen er GFU begrunnet med at det ut fra "hensynet til

rasjonell ressursutnytting og kostnader [har] vært stort behov for samordning av produksjon,

transport og salg. Det henger sammen med tekniske og transportmessige forhold" (s.164). Her

sies intet om markedsmessige forhold. Det legges også opp til et teknisk/operativt samarbeid

om gassdisponering "innenfor EØS-avtalens rammer". EØS-avtalen har dermed i det minste

den implikasjon at begrunnelsen for GFU er endret. Som drøftet tidligere er det fortsatt litt

uklart hvorvidt nyordningen av våren 1993, hvor de utenlandske selskapene slipper til i

gassalgsforhandlingene sammen med GFU, er tilfredsstillende for EØS-avtalens rammer.

Denne endringen i politikk viser imidlertid at det er det direkte presset gjennom EØS-avtalen

som endrer denne styringen av petroleumsvirksomheten, snarere enn forholdet til de

utenlandske selskapene på norsk sokkel. Som beskrevet i kapittel 4 imøtegikk norske

Nå kan man selvsagt teoretisk betrakte også denne prosessen som kontekstuell, men da ville man miste
forståelsen av den politiske dynamikken mellom EU og norske myndigheter. I utgangspunktet er det et
spørsmål om ikke EUs inngripen i det europeiske gassmarkedet åpner muligheter for å påvirke
rammebetingelser som ikke ville vært tilstede dersom strukturen i markedet alene var et resultat enten av
underliggende markedsfaktorer eller av markedsaktører åtferd.
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myndigheter kritikken fra de utenlandske selskapene på norsk sokkel som ønsket å delta i

salget av norsk gass. For disse selskapene virket det bedriftsøkonomisk uheldig å sitte med

konsesjon på utvinning av gassressursene uten å ha innflytelse på salget av den samme gassen.

Dette argumentet ville ha tilsvarende implikasjoner som EØS kravene, men de nådde ikke

frem uten det ytre presset som EU og EØS tilpasningen representerte.

6.4.2 Institusjonell treghet og evolusjon

Et hovedaspektet når det gjelder utformingen av den nasjonale styringen av økonomisk

virksomhet er institusjonell treghet. Det kan selvsagt tenkes at den institusjonelle utformingen

av statens rolle i alle deler av næringsvirksomheten i et land ikke er knyttet til sektorenes

konkurranseevne, men er basert på overordnede styringsprinsipper eller ideologier. Svein S.

Andersen (1993) hevder, i motsetning til andre, at slike mekanismer har ligget til grunn for

flere lands myndigheters styring av petroleumssektoren: "This study, in contrast, will argue

that comprehensive policy paradigms play a key role in shaping government strategies. This

does not rule out the dynamic of actors engaging in complex bargaining. However, when we

look at the general governement strategies in Denmark, Britain and Norway, it seems that the

reproduction of paradigms is the key" (Andersen 1993:12-13). Andersen foretar deretter en

grov klassifisering av de paradigmer som ligger under regjeringenes rolle i industriell

virksomhet i de tre nevnte land. Når det gjelder Norge konkluderer han at "Norway is the most

statist of the three countries. There is a long tradition of regulation and state intervention.

Owing to lack of national capital the government has often stepped in, taking both an active

and supportive role. Foreign investors have been welcomed, but special regulations have been

set up to protect national interests" (Andersen 1993:23). Andersen's studie er en komparativ

studie av de tre Nordsjølandene. Siktemålet med den foreliggende rapporten er å studere

Norge i et dynamisk perspektiv som fokuserer endring over tid snarere enn forskjeller mellom

ulike land. Andersen's påpeking er sentral for å forstå utformingen av norsk

petroleumspolitikk, men over tid er det norske paradigmet for statens regulering og

intervensjon i petroleumssektoren endret.

De empiriske avsnittene har vist at flere faktorer har svekket den formålsrettede bruken av

institusjonsutforming som styringsredskap i norsk gasseksportpolitikk.

Da de første norske gassalgskontraktene undertegnes i 1973 var petroleumsvirksomheten

fortsatt inne i en oppbyggingsfase. Ikke minst var kunnskapene i sentraladministrasjonen om

oljesaker begrenset (Olsen 1989:34). Det er grunn til å anta at kunnskapene om gassmarkedet

var enda svakere. Samtidig var det andre sider ved Frigg- og Ekofisk-feltene som tiltrakk seg

den politiske oppmerksomhet, da særlig delelinjen med Storbritannia (Frigg) og ilandføring til

Norge (Ekofisk). Selve gassalgsforhandlingene ble overlatt til de kommersielle aktørene. Det
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var således ikke noe institusjonelt apparat eller kunnskap for eventuell politisk innblanding i

gassalget. Det som var av politisk interesse og oppmerksomhet ble fokusert på andre spørsmål

knyttet til utbyggingen av kontinentalsokkelen.51

På den politiske siden var det ikke vært særlig strid om saken. Når GFUs rolle ble redusert

våren 1993 var det ingen eller ytterst få politiske kommentarer. Det var ingen debatt i

Stortinget om denne saken, og kun små referat i pressen. Hverken opprettholdelse eller

endring av GFUs posisjon skapte politisk strid. GFU som sådan har nærmest et administrativt

preg. Når saken skapte strid mellom de norske selskapene i 1995 ble GFU også et politisk

tema. Riktignok av forholdsvis sporadisk karakter (jfr. avsnitt 4.5).

Norsk petroleumsforvaltning var således blitt en 'moden' og naturlig del av norsk

statsforvaltning (jfr. Olsen 1989:36). Petroleumsforvaltningen var blitt en del av det 'vanlige'

byråkratiet. Det private næringslivet som trakk byråkrater ut av departementet gjennom å

lokke med betydelig høyere lønninger og raskere karrierestige (Lægreid 1988:84), ekspanderte

ikke lenger i og med at oppbyggingsfasen av selskapenes organisasjoner er over. De skapte

derfor mindre press på departementets personellmessige ressurser. Dette tilsier at det på

nittitallet ble større grobunn for etablering av stabile rutiner i petroleumsforvaltningen.

Dermed vokste også den forvaltningsmessige tyngden og evnen til å stå i mot ytre press enten

fra internasjonale eller nasjonale omgivelser. Seiv om det ytre presset på

petroleumsforvaltningen fortsatte å påvirke styringen av petroleumssektoren berørte ikke dette

den institusjonelle utformingen i samme grad som da næringen var i etableringsfasen. Dermed

kunne forvaltningen gradvis styrke sin posisjon både overfor selskaper og politiske interesser.

Politikkutformingen, den myndighet som tillegges de ulike forvaltningsorganene og det

handlingsrommet myndighetene har, begrenses imidlertid av de stadige skiftningene i

omgivelsene. Dette kan være skiftninger i petroleumsmarkedene og andre aktørers åtferd, som

f.eks. EU. Markedsmessige endringer kan svekke økonomiske aktørers posisjon, mens

politiske endringer, nasjonalt eller internasjonalt, kan svekke politiske aktørers posisjon. Mens

selskapene reagerer på markedsendringer, og nasjonale politiske myndigheter endrer sine

prioriteringer på grunn av tilpasning til EU, så fungerer departementet som et stabiliserende

element, forholdsvis uberørt i sine prioriteringer, om ikke i sin virkemiddelbruk, av de nevnte

endringene. Departementet forankrer sin posisjon primært gjennom å etablere rutiner for de

forvaltningsmessige sidene ved petroleumsvirksomheten. Disse kan styrkes uavhengig av

substansielle markedsmessige eller politiske endringer. Man kan derfor se for seg en situasjon

hvor både de økonomiske og de politiske aktørene berøres i langt større grad av ytre

markedsmessige og politiske endringer enn forvaltningsnivået gjør. Dette vil på sikt kunne

51 For en detaljert beskrivelse av denne fasen i norsk petroleumsvirksomhet se Hanisch & Nerheim 1992.



54 Dag Harald Claes

avpolitisere beslutningsprosessen, samtidig som det gir departementet økt styrke overfor

nasjonale økonomiske aktørers press for å oppnå fordelaktige politiske beslutninger.
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7. Konklusjon

Denne rapporten har forsøkt å vise hvordan norske myndigheter har handtert de politiske

konsekvensene av ulike former for internasjonalisering innenfor en del av petroleumssektoren.

Hensikten med studien har dels vært å systematisere deler av norsk petroleumspolitikk med

sikte på å avdekke eventuelle mønstre i norske myndigheters respons på endringer i de ytre

omgivelsene, samt å utvikle forståelsesrammer for slike sammenhenger basert på noen mer

generelle teoretiske kategorier utviklet innen forskningsfeltet internasjonal politisk økonomi

og det man kan kalle studiet av offentlige beslutningsprosesser. Hovedsiktemålet har

imidlertid vært, med utgangspunkt i en slik forståelsesramme, å gi ansatser til forklaring av

endringene i norsk gasseksportpolitikk.

Den empiriske gjennomgangen avdekker ikke en entydig utvikling i myndighetenes respons

eller begrunnelsene for institusjonelle endringer. Endringene som har forekommet har hatt

ulike forklaringer. Forekomsten av tilbudsoverskudd i det europeiske gassmarkedet gjorde at

norske myndigheter grep inn for å forhindre at norske selskaper konkurrerte med hverandre.

Den politiske tilpasningen til EU og EØS avtalen hadde betydning for de utenlandske

selskapenes rolle i gassalget. Partipolitiske kompromisser har også influert på

gasseksportorganiseringen. Resultatet av Statoil kompromisset var nærmest det motsatte av

hva en rasjonell markedsstrategi ville tilsi.

I den grad myndighetenes organisering av gasseksporten fremstår som et rasjonelt svar på

markedsendringene kan det allikevel være slik at politikken har fremkommet gjennom mer

institusjonelle prosesser, fremfor rasjonelle kalkyler og korrekte prognoser for den fremtidige

markedsutviklingen. Dette understreker betydningen av å studere både strukturelle

endringsprosesser og de konkrete beslutningsprosessene, samt behovet for kombinasjon av

ulike perspektiver og tilnærminger. Den modellen som ble utviklet i kapittel 5 søkte nettopp

en slik kombinasjon. I anvendelsen av Keohane & Milner's (1996) perspektiv på norsk

petroleumspolitikk fremstår ytre politiske prosesser som en nødvendig utvidelse av deres

fokusering på internasjonalisering som et rent økonomisk fenomen. Kombinasjonen av den

økonomiske og den statsvitenskapelige forståelsen av internasjonalisering presentert i kapittel

5 øker modellens forklaringskraft når det gjelder norsk petroleumspolitikk generelt og

gasseksportpolitikken spesielt.
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