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Forord

Dette er sluttrapporten i SNF-prosjekt nr. 397: "Statens eksponering knyttet til mulig

glideskalautøvelse på fremtidige feltutbygginger". Prosjektets formål er å se på Statens

eksponering knyttet til utøvelse av glideskala. Arbeidet er utført på oppdrag av Mobil

Exploration Norway A/S.

Vi vil benytte anledningen til å takke våre kontaktpersoner i Mobil, Thore Mørch og

Einar Hille for nyttige kommentarer og bakgrunnsinformasjon.

Eventuelle feil og uriktige fremstillinger er forfatternes ansvar.



OPPSUMMERING

Ved tildeling av utvinningstillatelser har Statens og Statoils andel hittil i utgangspunktet

vært til sammen 50%. Dette fordeler seg vanligvis med 30% til Staten og 20% til

Statoil. Glideskalaordningen innebærer at Staten har rett til å øke sin eierandel i et

utbyggingsprosjekt i forbindelse med godkjennelse av utbyggingsplanene. I en del

tillatelser er det også anledning til å bruke glideskalaen på et senere tidspunkt.

Glideskala-ordningen ble avskaffet for nye lisenser i forbindelse med behandlingen av

Statsbudsjettet for 1993. Da ble det også løst på den innarbeidede praksisen om at

Statoil og SDØE's samlede andel skal være minst 50%.

På tildelingstidspunktet er usikkerheten knyttet til ressurspotensialet og økonomien i et

utbyggingsprosjekt betydelig. Selskapene har imidlertid forventninger om blokkens

potensiale. På dette grunnlaget utarbeidet de sine søknader om tildeling av utvinnings-

tillatelser. Søknaden inneholdt også et tilbud om glideskala. I forbindelse med selve

tildelingen forhandlet selskapene og myndighetene om bl. a. glideskalaens utforming

og nivå. Da den endelige eiersammensetning skulle etableres var glideskalatilbudene et

sentralt kriterium.

Bakgrunnen for glideskala-ordningen er myndighetenes ønske om å trekke inn en

større del av grunnrenten ved store funn. Glideskala er myndighetenes forsøk på å

gjøre systemet progressivt med hensyn til reservestørrelse. Denne progressiviteten er

vanskelig å oppnå ved hjelp av skattesystemet, fordi dette ser på selskapene og ikke

feltene som skatteobjekt.

For å etablere en portefølje av sannsynlige utbygginger hvor glideskala-opsjonen er til

stede, har vi benyttet data fra Wood Mackenzie, mars 1993. De feltene som er

benyttet, samt det bidrag en utøvelse av glideskala på det enkelte felt vil tilføre Staten i

form av økt nåverdi er gitt i Tabell 1.

Figur 1 viser endring i Statens inntekter pr. år dersom Staten utøver glideskala på alle

feltene i porteføljen og den akkumulerte endringen i nåverdi. De første årene er

endringen i inntekter negativ, da det vil være liten produksjon og store investeringer

for feltene i porteføljen i denne perioden. Videre observeres en markert "dip" i

inntektene fra 2002 til 2007, noe som skyldes store investeringer i forbindelse med

utbyggingen av Midgard. Vi har også foretatt de samme beregningene når Smørbukk

Sør er erstattet av en felles utbygging av Smørbukk og Smørbukk Sør, samt at 35/11

er inkludert i porteføljen, men dette viser bare små endringer i forhold til basistilfellet.



Tabell 1. Økningen i Statens andel av netto nåverdi ved maksimal utøvelse av
glideskala, fordelt på det enkelte felt og med 7% diskontering.
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Figur 1: Endringen i Statens inntekter pr år og diskonterte, akkumulerte
endringer i Statens innteker pga. mulig glideskalautøvelse - i Mrd.
NKr. Det er her sett på de samme feltene som er listet i tabell 1.

Vi har ved beregningene benyttet felt og forutsetninger fra Wood Mackenzie, mars

1993. Disse forutsetningene kan virke noe optimistiske, så vi har også kort sett på

endringen i Statens inntekter når andre prisforutsetninger legges til grunn for

beregningene. Dersom vi antar en fast vekslingskurs på 7 kr. pr.dollar og at også

oljeprisen holder seg konstant, vil grenseverdien for lønnsomheten av

glideskalautøvelse ligge på ca. 16,5 $ pr. fat for porteføljen sett under etL
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1. INNLEDNING

Målsettingen med dette prosjektet er å se på Statens eksponering knyttet til mulig

glideskalautøvelse. Rapporten er todelt. Vi definerer først begrepet glideskala, ser på

myndighetenes begrunnelse for ordningen og hvilke virkninger den kan ha på

selskapenes beslutninger i forbindelse med leting og utbygging. Deretter har vi tatt for

oss en portefølje av sannsynlige utbyggingsprosjekt og sett på hvilke direkte

økonomiske konsekvenser det vil ha for Staten å utøve glideskala-opsjonen på disse.



2. GLIDESKALA

Ved tildeling av utvinningstillatelser har Statens og Statoils andel hittil i utgangspunktet

vært til sammen 50%. Dette fordeler seg vanligvis med 30% til Staten og 20% til

Statoil. Glideskalaordningen innebærer at Staten har rett til å øke sin eierandel i et

utbyggingsprosjekt i forbindelse med godkjennelse av utbyggingsplanene. I en del

tillatelser er det også anledning til å benytte glideskalaen på et senere tidspunkt.

Toppunktet for og utformingen av glideskalaen varierer fra tillatelse til tillatelse og er

vanligvis ikke offentliggjort. De fleste tillatelser har et toppunkt på mellom 60% og

75%. Staten/Statoil er som regel ikke pålagt å betale historiske kostnader for

glideskala-andeler.

Staten hadde ingen rett til å utøve glideskala for utvinningstillatelser tildelt før 3.

konsesjonsrunde i 1974. Ordningen er altså ikke med i avtaleverket for Ekofisk-

feltene, Frigg-feltene, Ula, Murchison og Statfjord.

Fra 3. konsesjonsrunde opp til og med 8. runde innebar glideskalaprinsippet at Statoils

andel skulle avgjøres av feltets platåproduksjon. Til hver mulig platåproduksjon hørte

en tilsvarende eierandel til Statoil. Glideskalaen var altså trinnvis og avhengig av både

gass- og oljeproduksjonen fra feltet.

Statoils andel i %
100 t ,

50

Platåproduksjon

Figur 2: Typisk glideskala.

Mulig platåproduksjon fastsettes før feltutbyggingen starter slik at Statoil fra det

tidspunkt leting er utført og utbyggingsplanene er bestemt, eier en fast andel av feltet

og betaler tilsvarende stor del av investeringene. Dersom estimert platåproduksjon



viser seg å være korrekt, vil Statoils andel ikke bli endret. Dersom estimert

platåproduksjon blir justert opp, vil Statoils andel også øke i henhold til avtalt

glideskala. Det kan bli flere slike justeringer.

I alle 9. runde-konsesjoner, med unntak av to, og videre frem til og med 13. runde,

ble glideskalaen erstattet av en stadig opsjon på en fast prosentandel som er uavhengig

av produksjonsnivå. Denne prosentandelen varierte mellom 60% og 75% i de ulike

tillatelser. Glideskala ville imidlertid fortsatt kunne bli benyttet i særlige tilfeller.

Gjennom Stortingets behandling av St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 6 (1992-93) fait

ordningen med glideskala bort som konsesjonsvilkår for nye tillatelser, slik at dette fra

og med 14. konsesjonsrunde ikke lenger er aktuelt. Samtidig ble det også løst på den

innarbeidede praksis om at Statens samlede andel (Statoil og SDØE) skal være minst

50%.

Vi vil i det følgende se litt nærmere på den metodiske bakgrunnen og på praktiseringen

av glideskalaordningen frem til i dag. Deretter skal vi se på myndighetenes

begrunnelse for ordningen og problemer i forbindelse med den.

2.1 Metodisk bakgrunn

Behandlingen av ikke-fornybare ressurser tar sitt utgangspunkt i arbeider av Gray

(1914), Hotelling (1931) og Herfindahl (1974)1. I litteraturen er problemstillingen

ofte den at en produsent er i besittelse av en kjent og endelig mengde av en

naturressurs som skal utvinnes2. I motsetning til konvensjonell produksjonsteori er

problemstillingen dynamisk siden det ikke er mulig å utvinne hele ressursbeholdningen

på ett tidspunkt Modellen i sin aller enkleste form forutsetter at produksjonen skjer i et

fri-konkurranse-marked, uten usikkerhet. Ved å anvende optimal kontrollteori finner

man at optimal tilpasning for produsenten er en utvinningsbane som gjør den

neddiskonterte verdien av differansen mellom de marginale utvinningskostnadene og

ressursprisen lik i hver av utyinningsperiodene. Differansen mellom de marginale

utvinningskostnadene og prisen kalles ofte for ressursrenten.

1 For en enkel innføring, se Aslaksen og Roland (1983). Her tas også opp tilpasningen under ulike
markedsformer og under usikkerhet. Skattesystemet er også behandlet.

2 Moxnes, Sunne våg og Aarrestad (1989) ser på tilfeller der den norske stat er i besittelse av
ressursen.



Denne ressursrenten, eller ekstrafortjenesten, er hovedgrunnen til at beskatning av

ressursutvinning generelt, og oljeutvinning spesielt, er så attraktiv. De fleste vil finne

det rimelig at ressurseieren utformer et skattesystem som tar det meste av grunnrenten.

Fra en samfunnsøkonomisk synsvinkel er ressursrentebeskatning nøytral. Skatteregler

som kun beskatter netto-overskuddet vil ikke påvirke selskapenes beste tilpasning. Et

grunnleggende problem er at det er vanskelig å anslå denne ressursrenten. Inntektene

fra de enkelte felt er usikre. Dette medfører at vi ikke kan finne ressursrenten fra et felt

før etter at produksjonen er avsluttet. Et annet problem er at kostnadene påvirkes av de

incentiver selskapene har for kostnadsbesparende tiltak. Økonomisk teori foreslår at

selskapene kun beholder inntekter som gir en rimelig avkastning på investert kapital

risiko tatt i betraktning. Resten bør tilfalle staten. Utformer vi et skattesystem over

denne lesten vil selskapene ha incentiver til å overinvestere. De vil få rimelig

avkastning på alle utgifter slik at tapet ved en eventuell sløsing først og fremst blir

båret av staten.

En type skatt som sikrer nøytralitet seiv under usikkerhet er kontantstrømsbeskatning.

Her deles alle utgifter og inntekter mellom staten og selskapene etter en gitt nøkkel.

Problemet med denne ordningen er at ressursrenten ikke blir beskattet direkte. Ønsket

om å beskatte de mest lønnsornrne feltene mest blir ikke ivaretatt.

Sett i lys av denne diskusjonen kan trinnvise stadige an deler i utbygging og

produksjon av petroleum virkejiltalende. Man tar ut ressursrenten feltvis ved å ta

større del i de mest lønnsomme feltene. Dette synes å være i tråd med Statens argument

for utøvelse av glideskala som blir presentert i avsnittene 2.2 og 2.3. At det er

betydelige problemer også med denne ordningen er vist i Brottemsmo, Stensland og

Sunnevåg (1990) og vi vil komme tilbake til dette spørsmålet i Kapittel 2.4.

Hovedårsaken til disse problemene er knyttet til erkjennelsen av at beholdningen av

petroleum i dag ikke er en "kjent og endelig" størrelse. Pindyck (1978) har vist at når

man tar hensyn til leting etter en ressurs finner man en helt annen optimal

utvinningsbane enn det som er tilfelle når ressursbeholdningen er kjent3. En

konsekvens av dette er at ressursrenten reduseres i letefasen p.g.a. letekostnader. Men

leting åpner muligheten for å øke ressursbeholdningen, noe som både samfunnet og de

3 I samme bane har Heaps og Helliwell (1985) studert virkningen av skatt på ressursutvinning. I sin
modell prøver de å ta hensyn til leting på enklest mulige måte. Resultatet de kommer fram til er at
skatt kan føre til mindre leting.



involverte selskaper tjener på. Det er da viktig at konsesjonsordningene og

skattesystemet ikke bidrar til vridninger m.h.t. samfunnsøkonomisk optimal leting.

2.2 Utøvelse av glideskala

I forbindelse med utbyggingsbeslutningen for et felt, og i enkelte sammenhenger også

på senere tidspunkt, står myndighetene overfor tre mulige beslutninger med hensyn til

glideskalautøvelse. De kan velge om de vil utøve glideskala maksimalt eller mindre

enn maksimalt i henhold til godkjent produksjonsprofil, om de vil utøve glideskala

selektivt overfor enkelte selskaper eller grupper av selskaper, eller om de ikke vil

utøve glideskala i det hele tatt.

Utbygging av Sleipner øst og TroUfeltet ble vedtatt høsten 1986. Det ble her besluttet å

utøve glideskala kun overfor de utenlandske selskapene. På Sleipner, utvinnings-

tillatelse 046, er glideskala utøvet til 62% og det er samtidig besluttet å fryse fast nivået

for Sleipner øst. På Troll, som består av utvinningstillatelsene 054 og 085, er

glideskala utøvd og frosset fast til 63% på utvinningstillatelse 054.

I forbindelse med behandlingen av utbyggingssaken for Veslefrikk våren 1987, vedtok

Stortinget å utøve glideskala for utvinningstillatelse 052 maksimalt i henhold til den

godkjente produksjonsprofilen til 55%. Stortinget valgte her å utøve glideskala overfor

alle selskapene i gruppen, inklusive Statoil og Hydro. Gyda-feltet ble behandlet

samtidig, men her var den estimerte platåproduksjon ikke stor nok til at glideskala

kunne utøves.

Vi kan ellers nevne at i tilknytning til behandlingen av utbyggingssaken for Snorre-

feltet vedtok Stortinget at glideskala ikke skulle utøves. Senere er imidlertid glideskala

blitt utøvd for alle andre felt i samme blokk (Tordis og Vigdis). Ved behandlingen av

Draugen høsten 1988, vedtok Stortinget å utøve glideskala maksimalt i henhold til den

godkjente produksjonsprofil til 65% overfor de utenlandske rettighetshaverne i

gruppen. Statoil ble altså ikke berørt av utøvelsen. Ved behandlingen av tidlig-

produksjonsprosjektet på Heidrun vedtok Stortinget at glideskalaen skulle utøves til

65%, dog ikke overfor de norske rettighetshaverne, d.v.s. Statoil, Hydro og DNO,

jfr. omtale i St,meld.nr.4O (1988-89). Prosjektet ble ikke gjennomført. Da Heidrun-

feltet var oppe til ny behandling i mai 1991, ble glideskalaen benyttet nok en gang slik

at Statoil og Statens samlede andel i feltet nå er oppe i 75%. Denner gang ble



glideskalaen benyttet overfor alle lisenshaveme, også de norske, idet det ble henvist til

en uttalelse fra flertallet i olje- og industrikomiteen i forbindelse med budsjett-

innstillingen til Stortinget (nr.8,1990-91) hvor de uttalte at det ikke lenger er grunnlag

for å forskjellsbehandle norske og utenlandske selskaper.

Utover de nevnte vedtak er det interessant å lese St.prp. 58 (1989-90) om "Utbygging

og ilandføring av olje og gass fra Brage-feltet m.v." hvor utøvelse av glideskala blir

vurdert. Alle rettighetshaverne i Brage ba i brev til Olje- og energidepartementet om at

Staten ikke benyttet den avtalefestede rett til utøvelse av glideskala. Selskapene la til

grunn at Stortingets tidligere vedtak om utsettelse av Brage-utbyggingen påførte

prosjektet et nåverditap, bl.a. på grann av rettighetshavemes betydelige investeringer

forut for Stortingsbehandlingen. Selskapene ba altså om at deres fortjeneste ikke ble

ytterligere svekket gjennom glideskalautøvelse. Departementet kunne ikke se at det var

grunnlag for å kompensere oljeselskapene for en slik utsettelse, som ble foretatt på

bakgrunn av en samfunnsøkonomisk vurdering og bestemmelser i avtaleverket knyttet

til tildelingen. På bakgrunn av dette, og på bakgrunn av vurderinger som er gjengitt i

kapittelet under, anbefalte regjeringen å utøve glideskalaen maksimalt i henhold til

produksjonsprofilen for utvinningstillatelsen. Dermed ble Staten/Statoil sine andeler

økt til 56% samlet.

Som en konklusjon på dette kapitlet kan vi si at det er vårt inntrykk at Staten har

benyttet glideskala maksimalt i forhold til gjeldende avtaler for alle felt unntatt Snorre.

I det siste tilfellet var det tvil pm økonomien i prosjektet som førte til at Staten ikke

benyttet sin rett til å utøve glideskala. Når det gjelder utøvelse av glideskala kun

overfor utenlandske selskaper, ikke for de norske, vil vi, under henvisning til

Budsjettinnst. 8 (1990-91), tro at dette vil opphøre ved fremtidige utøvelser av

glideskalaen, med mindre det er juridiske hindringer for dette innenfor de enkelte

lisensene.

2.3 Begrunnelse for ordningen

I St.prp. 58 (1989-90) gir myndighetene en begrunnelse for glideskalaordningen.

Hovedtrekkene i denne begrunnelsen skal vi gjengi her.

På tildelingstidspunktet er usikkerheten knyttet til ressurspotensialet og økonomien i et

utbyggingsprosjekt betydelig. Selskapene har imidlertid forventninger om blokkens



potensiale. På dette grunnlaget utarbeider de sine søknader om tildeling av

utvinningstillatelser. Søknaden inneholder også et tilbud om glideskala. I forbindelse

med selve tildelingen forhandler selskapene og myndighetene om bl.a. glideskalaens

utforming og nivå. Når den endelige eiersammensetning skal etableres er

glideskalatilbudene et sentralt kriterium.

På bakgrunn av at de ulike blokkenes økonomiske potensiale, spesielt i 4. runde, var

meget stort, fant myndighetene det i 1974 hensiktsmessig å utvide de feltspesifikke

delene av rammebetingelsene for å sikre Staten en større andel av inntektene fra den

delen av virksomheten som de antok ville ha best lønnsomhet. Siktemålet med

innføringen av glideskala var altså å bidra til at fortjenesten fra feltene utover "normal

avkastning" i større grad skulle kunne overføres til Staten.

I den ovenfor nevnte proposisjonen gir myndighetene også en vurdering av

incentivvirkningene av glideskalaordningen. Og vi siterer:

"Når oljeselskapene vurderer økonomien i en feltutbygging, veier de fremtidige
kostnader knyttet til utbygging og drift opp mot fremtidige inntekter fra prosjektet. Om
selskapene har stor eller liten andel, eller om andelen reduseres som følge av
glideskalautøvelse, har liten betydning for selve utbyggingsbeslutningen. Glideskala har
følgelig ikke uheldige incentivmessige konsekvenser av betydning med hensyn til
utbyggingsbeslutninger."

Imidlertid kan det vises at innføring av glideskala for å trekke inn inntekter til Staten

ikke virker nøytralt, hverken på utbyggingsbeslutningen eller letebeslutningen. I neste

kapittel vil dette diskuteres nærmere.

2.4 Problemer med glideskalaordningen

Felt, som for et selskap har en gitt positiv forventet nåverdi, kan etter innføring av

glideskala gi negativ forventet nåverdi. Seiv om myndighetene lager glideskalaer som

ikke endrer noe felt fra positiv til negativ forventet nåverdi, vil glideskalaen påvirke

den optimale leterekkefølgen, og derfor føre til en tilpasning i økonomien som ikke er

optimal. Reduseres de store belønningene systematisk, som gjennom glideskala-

systemet, vil verdien av å undersøke felt med stort potensiale bli undervurdert i

forhold til felt med relativt mindre verdi av funn.

En annen oeffekt av de glideskalasystemene som er knyttet til platåproduksjonen

gjelder valg av utbyggingsløsning. Hvis selskapene har mulighet til det, vil de stilt



overfor bruk av glideskala velge en utbyggingsløsning som har en lavere

platåproduksjon enn den som er samfunnsmessig optimal. Dette er den samme

effekten som vi så ved trappetrinnsutformingen av produksjonsavgiften.

Vi vil her kun diskutere en glideskala som medfører at økningen av Statens andel er

avhengig av funnstørrelsen. På grunn av at den glideskala som gjelder på de enkelte

felt er avhengig av selskapenes tilbud og utlysingstidspunktet, velger vi å diskutere

problemene med glideskala uten å relatere denne til konkrete utlysningsrunder

La oss først anta at utøvelse av glideskala blir bestemt av forventet ressurs på

utbyggingstidspunktet. På dette tidspunkt vil operatøren normalt ha boret en rekke

avgrensingsbrønner. Før eller siden vil nytten av flere avgrensingsbrønner være liten i

forhold til kostnadene ved hver enkelt brønn. Derfor vil enhver utbygging bli besluttet

på grunnlag av usikre ressursanslag. Dessuten er produktiviteten i reservoaret og

utviklingen i denne over tid meget usikker. Feltet blir altså delt mellom Staten og

lisensinnehaverne etter en nøkkel som bygger på usikre anslag. Dette er lite gunstig av

flere grunner:

i) Det er sjelden faglig enighet om størrelsen på ressursen. På dette punkt kan

myndighetene skjære gjennom og benytte Oljedirektoratets tall.

ii) Operatøren får ved denne ordningen incentiv til å holde tilbake opplysningen

Seiv om Oljedirektoratet har bra innsyn i hver eneste boring og er faglig godt

rustet til å kontrollere selskapene på dette punkt, er det lite gunstig å lage regler

som stimulerer til å skjule positiv informasjon.

iii) Ordningen er urettferdig på følgende måte: Sett at reservoaret ikke oppfører seg

tilfredsstillende slik at ressurser som vi har forventet å produsere går tapt. Da kan

vi få en situasjon hvor Staten har utøvd glideskala på et lite felt med dårlig

lønnsomhet. Motsatt kan andre reservoar oppføre seg bedre enn forventet og

glideskalaen som ble sått initielt blir gunstig for lisensinnehaverne. Resultatet kan

bli at "skattlegging" av feltene blir oppfattet som tilfeldig. Dette er ikke gunstig

fordi de fleste selskap vil foretrekke stabilitet I tillegg vil denne form for

beskatning bli oppfattet som urettferdig. Det er lite gunstig å opprettholde regler

som gir opphav til berettiget misnøye på grunn av forskjellsbehandling mellom

ulike felt Dette er imidlertid noe myndighetene har blitt mer oppmerksomme på i
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den senere tid. I Innstilling til Stortinget nr. 101 (1990-91) uttaler flertallet i

Energi- og industrikomiteen seg om dette og vi siterer:

"Dette flertall er enig med departementet i at det i noen tilfeller kan være
uhensiktsmessig med for store variasjoner i Sdøe-andelene, spesielt i ulike
prosjekter som har økonomiske forbindelser med hverandre. En mer balansert
tilstedeværelse av Sdøe i de ulike prosjekter vil i minst mulig grad påvirke
lønnsomheten i selskapenes beslutninger, og bidra til at selskapene treffer
samfunnsøkonomisk fornuftige beslutninger."

iv) Diskusjonen omkring utøvelse av glideskala på Snorre-feltet illustrerer enda et

problem med ordningen. Staten valgte å ikke utøve glideskala på Snorre-lisensen

når planene for utbygging av Snorre-feltet ble godkjent. Denne utbyggings-

planen omfattet (i første rekke) to av strukturene på feltet. Siden den gang har

Saga, som er operatør, funnet olje og gass på to andre strukturer i blokken

(Tordis og Vigdis). Rettighetshaverne hevdet at Staten ikke kunne benytte seg av

glideskalaen på denne strukturen heller. Dette bestred myndighetene som

besluttet å utøve glideskala på alle utbygginger i blokken utenom hovedfeltet.

Vår kommentar til dette er at det virker som om lovgiverne tror at en blokk er

identisk med en struktur eller et felt. I et system hvor alle rettigheter og

tilhørende andeler knytter seg til et geografisk område, er det vanskelig å

utforme regler som skal sørge for at Staten får store andeler i lønnsomme felt.

Dette leder oss til neste punkt som er glideskala og unitisering.

v) For å sikre en best mulig utnyttelse av alle felt og for å unngå et ødeleggende

kappløp om utnyttelse av strukturer, kan Staten forlange unitisering av lisenser.

Dette gjelder når et påvist reservoar strekker seg over flere blokker. I slike

tilfeller kan glideskala-betingelsene på blokkene være forskjellige. Hvordan

Staten skal utøve sin glideskala i slike situasjoner på en måte som er i tråd med

intensjonene med ordningen, er uklart. Et viktig prinsipp ved unitisering er at

ingen av partene skal komme dårligere ut ved en samordnet løsning enn om de

produserte sin del av ressursen uavhengig av naboblokken. Men dersom

samordning medfører utøvelse av glideskala og en situasjon uten samordning

ikke gir utøvelse av glideskala, kan noen deltakere tape på unitisering. Vi ser at

seiv om det finnes stordriftsfordeler kan det bli umulig å finne fordelingsnøkler

som tilfredstiller vanlige krav til rettferdighet ved deling av feltet

Bakgrunnen for glideskala-ordningen er myndighetenes ønske om å trekke inn en

større del av grunnrenten ved store funn. Glideskala er altså et forsøk på å gjøre
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systemet progressivt med hensyn til reservestørrelse. Denne progressiviteten er

vanskelig å oppnå ved hjelp av skattesystemet, fordi dette ser på selskapene og ikke

feltene som skatteobjekt.

Prinsippet om progressivitet er ikke forenlig med ordinær bednftsbeskatning av

landbasert virksomhet. På land er det et mål at skattesystemet ikke skal være

progressivt. Dette ønsket har sitt utspring blant annet i å unngå skattemotivert

oppdeling av virksomheter. Det er fullt mulig å innføre progressivitet i beskatningen av

den delen av landbasert industri som også utnytter samfunnets naturressurser. Vi

tenker her f.eks. på smelteverksindustrien som ville være bortimot verdiløs uten billig

kraft. Ved å la prisen på kraft variere med prisen på ferdigproduktene vil vi oppnå en

form for progressivitet. Dette er imidlertid en politikk som ikke har vært aktuell.

Vi vil hevde at det norske petroleumsskattesystemet er progressivt også uten en

glideskala-ordning. Prisen på olje og gass er avgjørende for lønnsomheten i alle

utbygginger. På grunn av at Staten gjennom skattesystemet tar det meste av inntektene

når prisen er høy og ikke betaler en tilsvarende andel når prisen er lav, blir

skattesystemet (meget) progressivt (se Lund (1987) eller Stensland og Sunnevåg

(1990)). Det virker ikke som om myndighetene legger vekt på dette resonnementet.

De fleste analyser gjennomføres med en deterministisk prisprofil, og under denne

forutsetningen undersøkes progressivitet med hensyn til feltstørrelse. Under slike

fonitsetninger er ikke skattesystemet progressivt. Dermed hevder de at glideskalaen er

nødvendig for å sikre progressivitet på feltnivå.

Basert på dette mener vi at det, ut fra et samfunnsøkonomisk synspunkt, ville være

riktig å fjerne glideskalaen for alle felt som ikke er sått i produksjon.

Forøvrig vil vi understreke at formålet med denne korte gjennomgangen er å peke på

problemene ved reglene i forbindelse med glideskala. Det er lett å peke på endringer

som gir en bedre samfunnsøkonomisk utnyttelse av ressursene. Det er derimot ikke

enkelt å finne endringer som sikrer Staten samme proveny i alle tilfeller. En grundigere

gjennomgang av ulike alternative regler vil kreve en egen utredning.
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3. BEREGNINGER

For å se på virkningene for Staten ved utøvelse av glideskala har vi tatt for oss en del

felt og beregnet endringene i inntektene/utgiftene for Staten i hvert år, forutsatt at

glideskala utøves maksimalt på alle feltene. Da vedtaket om hvorvidt glideskala skal

benyttes eller ikke stort sett blir fattet i forbindelse med plan for utbygging og drift, har

vi kun tatt for oss felt som ikke er utbygd ennå, men som det ansees for sannsynlig at

vil bli bygd ut. I tillegg til virkningen for Staten når vi ser på alle feltene under ett, har

vi også sett på hvilken effekt de enkelte feltene har på de samlede endringene i

inntekter/utgifter. Videre har vi sett på endringen i nåverdi for hvert enkelt felt og for

alle feltene samlet. For å få en oversikt over hvilke selskaper som vil rammes av en

eventuell utøvelse av glideskala er det også tatt med en oversikt over hvilke selskaper

som har andeler i de enkelte feltene. Til slutt har vi kort sett på hvilken virkning

endrede prisforutsetninger vil ha på resultatene.

3.1 Forutsetninger

Kostnader og produksjonsverdier er tatt ut av Wood Mackenzie, mars 1993. De er

oppgitt i nominelle millioner NKr og er basert på følgende økonomiske antagelser:

- Oljepris på $19 pr. fat i 1993, videre 1 dollar økning pr år inntil 1997 hvor den

forventes å være $23 pr. fat. Fra 1998 og fremover antas prisene å forbli flate i

reelle termer, dvs. ca. 5% økning nominelt pr år.

- NGL-pris på 50% av oljeprisen i det aktuelle år

- Kondensatpris på 80% av oljeprisen i det aktuelle år

- Gasspris på NKr 1 pr Sm3 reelt i alle årene, dvs. en økning på 5% nominelt pr år.

- Vekslingskurs på NKr 7,60 pr dollar i 1993, en økning til 7,70 i 1994,7,80

i 1995, 7,90 i 1996 og 8,00 fra 1997 og fremover.

- Inflasjon på 5% pro anno er forutsatt fra og med starten av 1994.

- Investeringskostnadene inkluderer oppryddingskostnadene i forbindelse med

fråflytting av feltet. Dette er angitt som nettokostnader etter at Statens forventede

direktestøtte er trukket fra.
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Videre har vi ved beregning av nåverdier antatt 7% diskontering.

Ved utøvelse av glideskala har vi antatt at Statens nye prosentandel gjelder for alle

oppgitte kostnader og inntekter fra feltet. Dette innebærer at dersom Staten velger å

benytte glideskala etter at noen av investeringene er foretatt, må forskjellen i andel av

investeringene tilbakebetales de berørte selskapene. Det er umulig for oss å regne noen

renter på dette.

Tabell 2 inneholder en oversikt over hvilke felt som inngår i analysen og hvilken

prosentandel Staten vil ha i feltet før og etter en eventuell glideskalautøvelse.

Tabell 2: Oversikt over feltene som inngår i analysen, SDØE's andel før og etter
en glideskalaanvendelse samt startår for investeringene på feltet.

Felt
Enoch/Sele
HDd
Huldra
Mjdgaid
Njord
OsebergSør
Peik

Skjme/B^gvfL.
SmørbukkJSgir^^
Visund

Pre-rate

31,40
30,00
30,00

i 18,00
30,00

__i0JtL™.
30,00

Post-rate
5,10
51,00
38,12
51,00
51,00
53,18
26,40
51,00

51,00

Start invest.
1995
1997
1997
2001
1997
1995
1993
1995
1996
1994

3.2 Resultater

Vi vil i dette kapitlet presentere resultatene fra beregningene basert på de forut-

setningene som ble presentert i kapittel 3.1. Videre vil vi se på resultatene dersom det

foretas en kombinert utbygging av Smørbukk og Smørbukk Sør, samt når 35/11

inkluderes i porteføljen. Til slutt er det sett på enkeltfeltenes bidrag til resultatene og

resultatenes følsomhet i forhold til prisforutsetningene.
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3.2 .1 Portefølje fra Wood Mackenzie

Vi har i det følgende benyttet data fra Wood Mackenzie for de feltene og med de forut-

setningene som beskrevet i avsnitt 3.1.

Fra Tabell 3 ser vi at endringen i Statens inntekter som følge av glideskalautøvelse vil

bety en utgiftsøkning frem til og med 1999, for deretter å bli snudd til en betydelig

inntektsøkning. Dette har sammenheng med at de fleste feltene starter investeringene i

slutten av 1990-årene og at det er få som kommer skikkelig igang med produksjonen

før årtusenskiftet. Det samme kan vi forøvrig slutte fra Figur 3. Der kan vi i tillegg

observere at de akkumulerte inntektene trenger ytterligere et par år før de kommer på

pluss-siden. Videre kan vi observere at endringene i inntektene viser en markert "dip" i

perioden fra 2001 til 2007. Dette skyldes i første rekken investeringene i forbindelse

med utbyggingen av Midgard.

Tabell 3: Endringen i Statens inntekter pr. år på grunn av mulig
glideskalautøvelse (Mill. NKr.)

År
1993
1994
1995
1996

J997]
1998

J5?JL
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

NPV:

Nominelle verdier
-2,52
-56,70

-348,94
-1 043,37
-1 807,52
-1 606,82
^2Qj47

i 2 041,70
3 318,18
3 113,06
2 220,68
1746,06
2 677,95
3 360t33
3 807,08
3 517,40
3 291,45
3 419j26_
3 214,53

3J)?jyL™_™_J
2 213,43 i

5 286,63

Reelle verdier
-2,52
-54,00

-901,30
-1487,05
-1258,99
-686,87
145L00
2245,87
2006,71
1363,30
1020,89
1491,18
1782,06
1922,83
1691i93
1507,85
1491,81
1335,71

834,22

5248,76
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2003 2005 2007 2009 2011 2013

Endring pr. år 1 Diskonterte, akkumulerte verdier

Figur 3: Endringen i Statens inntekter pr år og diskonterte, akkumulerte
endringer i Statens innteker pga. mulig glideskalautøvelse - i Mrd.
NKr.

Tabell 4: Naverdienes sensitivitet for avkastningskrav (Nåverdiene i Mrd. NKr.)

Diskontering
5%
6%
7%
8%
9%

10%
11%

Nominelt
7,25
6,20
5,29

3,83
3,24
2,74

Reellt
7,32
6,20
5,25
4,43
3,73
3,13
2,61

I Tabell 4 har vi tatt for oss naverdienes sensitivitet for avkastningskrav. Vi har ellers i

dette arbeidet benyttet en diskontering på 7%. Dersom man reduserer denne til 5%,

kan vi observere at netto nåverdi øker med 37%, mens en økning av diskonterings-

raten til 10% medfører en reduksjon i netto nåverdi med 39% i det nominelle tilfellet.

Reellt blir det henholdsvis en økning på 39% og en reduksjon på 40%.

Tabell 5 viser økningen i Statens andel av netto nåverdi fordelt på det enkelte felt.

Oseberg Sør fremgår her som det feltet hvor det er mest lønnsomt å utnytte glideskala-

opsjonen. Vi ser videre at Enoch/Sele utgjør en forsvinnende liten del av porteføljen.

Dette feltet vil derfor bli sett bort ifrå i forbindelse med vurderingen av enkeltfeltenes

bidrag til nåverdien for hele porteføljen i Kapittel 3.2.3.
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Tabell 5: Økningen i Statens andel av netto nåverdi fordelt på det enkelte felt,
7% diskontering; lisensar og en oversikt over hvilke selskaper som er
med i lisensen i tillegg til Statoil.

Felt
Enoch/Sele
Hild
Huldra
MMgard
Njord
Oseberg Sør
Peik
SWrne/Bygye^^
Smørbukk Sør
Visund

Npv*
3

464

924
835

1215
108
292
544

Lisens år
1977
1974
1979
1981
1985
1982
1984
1985
1984

917 ] 1985 ]

Lisensinnehavere i tillegg til Statoil
BP, Elf, Norsk Hydro**
Elf, Norsk Hydro, Saga,Total
Conoco, Deminex, Norsk Hydro, Svenska, Total
Agip, Deminex, Neste, Norsk Hydro, Saga, Total
Agip, Deminex, Norsk Hydro, Shell
Agip, Conoco, Norsk Hydro, Saga
Elf, Total
Elf, Total
«AgJE» MobiljJ^estejJ^rsk Hydro, Total
Conoco, Elf, Norsk Hydro, Saga

*) Nåverdiene er angitt i millioner NKr.
**) Kun lisenshaverne i den norske delen av feltet er tatt med her

3.2.2 Smørbukk og 35/11 inkludert i porteføljen

På grunn av dårlig lønnsomhet på Smørbukk Sør dersom feltet sees isolert, utreder nå

lisensinnehaverne muligheten for en kombinert utbygging av feltene Smørbukk og

Smørbukk Sør. I figur 4 har vi derfor sett på endringen i Statens inntekter der denne

kombinasjonen erstatter utbyggingen av Smørbukk Sør. I tillegg har vi også inkludert

data for blokk 35/11. Mobil Exploration Norway har her skaffet dataene. Vi har her

antatt at utøvelse av glideskala vil øke Statens andel fra 30 til 51% for Smørbukk/

Smørbukk Sør og fra 30 til 35% for 35/11.

Hvis vi sammenligner Figur 4 med Figur 3 vil vi observere at en introduksjon av

Smørbukk og 35/11 ikke innebærer noen drastisk endring i Statens inntekter på grunn

av glide-skalautøvelse. I Figur 4 er imidlertid bunnen rundt 1997 blitt noe bredere og

toppen rundt 2001 noe smalere. Den totale, diskonterte og akkumulerte, verdien er

også blitt noe høyere (ca. 1/2 mrd. kr). Dette skyldes at det er blitt introdusert verdier i

form av ytterligere to felt i forhold til basistilfellet.
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6,00 j

5,00 - •

4,00 - •

3,00 - -

2,00 - •

1,00 - •

0,00

-l.oaa »3
-2,00 - •

-3,00 - -

2003 2005 2007 2009 2011 2013

Endring pr. år • Diskonterte, akkumulerte verdier

Figur 4: Endringen i Statens inntekter pr. år pga. mulig glideskalautøvelse og
endringen diskontert og akkumulert når en kombinert utbygging av
Smørbukk-feltene og 35/11 er inkludert i beregningene - i Mrd. NKr.

3.2.3 Enkeltfel tenes bidrag til resultatene

Som det fremgår av Tabell 5 gir de forskjellige feltene høyst forskjellig bidrag til

nåverdien for hele porteføljen. For å se på virkningen av enkeltfelt, har vi derfor i det

følgende sett på hvert enkelt felts bidrag til endringen i Statens kontantstrøm ved

utøvelse av glideskala. Alle tall er reelle (1993) og i milliarder norske kroner.

Enoch/Sele er utelatt da bidraget fra dette feltet er svært lite.
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9 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

El Total Hild

Figur 5: Hilds bidrag til endringen i Statens inntekter pr. år pga. mulig
glideskalautøvelse - i Mill. NKr. Med "Total" mener vi her bidraget fra
de andre feltene i porteføljen (jfr. Tabell 2).

"V"""1"1!1 'V11'"11!11

9 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Totalt Huldra

Figur 6: Huldras bidrag til endringen i Statens inntekter pr. år pga. mulig
glideskalautøvelse - i Mill. NKr (Reelle verdier). Med "Totalt" mener
vi her bidraget fra de andre feltene i porteføljen (jfr. Tabell 2). Huldra
gir et positivt bidrag til totalen fra år 2001.
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2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

LJ Totalt I Midgaid

Figur 7: Midgards bidrag til endringen i Statens inntekter pr. år pga. mulig
glideskalautøvelse - i Mill. NKr. Med "Totalt" mener vi her bidraget
fra de andre feltene i porteføljen (jfr. Tabell 2). Merk at i perioden 2001
til 2005 medfører Midgard økte utgifter og bidrar dermed til at vi får en
markert "dip" i totalen.

9 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

I Totalt Njoid

Figur 8: Njords bidrag til endringen i Statens inntekter pr. år pga. mulig
glideskalautøvelse - i Mill. NKr. Med "Totalt" mener vi her bidraget
fra de andre feltene i porteføljen (jfr. Tabell 2). Merk at Njord fører til
økte utgifter fram til år 2000.
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9 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

I Totalt Oseberg Sør

Figur 9: Oseberg Sørs bidrag til endringen i Statens inntekter pr. år pga. mulig
glideskalautøvelse - i Mrd. NKr. Med "Totalt" mener vi her bidraget fra
de andre feltene i porteføljen (jfr. Tabell 2). Merk at Oseberg Sør gir et
positivt bidrag til inntektene fra og med 1998.

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

23 Totalt Peik

Figur 10: Peiks bidrag til endringen i Statens inntekter pr. år pga. mulig
glideskalautøvelse - i Mrd NKr. Med "Totalt" mener vi her bidraget fra
de andre feltene i porteføljen (jfr. Tabell 2). Peik gir et positivt bidrag
ta inntektene fra 1997 til 2009.
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9 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

I Totalt Skirne/Bygve

Figur 11: Skirne/Bygves bidrag til endringen i Statens inntekter pr. år pga. mulig
glideskalautøvelse - i Mrd NKr. Med "Totalt" mener vi her bidraget fra
de andre feltene i porteføljen (jfr. Tabell 2).

9 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

U Totalt Smørbukk Sør

Figur 12: Smørbukk Sørs bidrag til endringen i Statens inntekter pr. år pga.
mulig glideskalautøvelse - i Mrd NKr. Med "Totalt" mener vi her
bidraget fra de andre feltene i porteføljen (jfr. Tabell 2).
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2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Totalt Visund

Figur 13: Visunds bidrag til endringen i Statens inntekter pr. år pga. mulig
glideskalautøvelse - i Mrd. NKr. Med "Totalt" mener vi her bidraget fra
de andre feltene i porteføljen (jfr. Tabell 2). Merk at Visund gir et
positivt bidrag til inntektene fra og med 1998.

99 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

EJ Totalt 35/11

Figur 14: 35/11's bidrag til endringen i Statens inntekter pr. år pga. mulig
glideskalautøvelse - i Mill. NKr. Med "Totalt" mener vi her bidraget
fra de andre feltene i porteføljen. I forhold til feltene i Tabell 2 er
Smørbukk Sør erstattet av en kombinert utbygging av Smørbukk og
Smørbukk Sør.
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Figur 15: Den kombinerte utbyggingen av Smørbukk og Smørbukk Sørs bidrag
til endringen i Statens inntekter pr. år pga. mulig glideskalautøvelse - i
Mill. NKr. Med "Totalt" mener vi her bidraget fra de andre feltene i
porteføljen. I tillegg til feltene i Tabell 2 er også 35/11 tatt med i
porteføljen.

3.2.4 Folsomhetsanalyser

Vi har ved beregningene benyttet felt og forutsetninger fra Wood Mackenzie, mars

1993. Disse forutsetningene kan virke noe optimistiske, så vi har også kort sett på

endringen i Statens inntekter når andre prisforutsetninger legges til grunn for

beregningene. Vi har i den forbindelse kun sett på endrede olje-, ngl- og

kondensatpriser, gassprisene er fortsatt 1 kr. pr Sm3 i 1993, med 5% økning pr. år.

Vi antar i disse beregningene en fast vekslingskurs på 7 kr. pr. dollar. Endringen i

nåverdi for Staten ved utøvelse av glideskala er gitt i Tabell 7. Vi har her benyttet

porteføljen som listet i Tabell 2.

Tabell 7 viser at antagelsen om konstant oljepris gir en grenseverdi på hvorvidt

utøvelse av glideskala er lønnsomt for Staten eller ikke på ca 16,5 $ pr. fat.4 Dersom

vi skulle se på de enkelte feltene isolert vil imidlertid denne grenseverdien variere noe.

4 Til sammenligning er spotprisen på Brent Blend pr. 16/12-93 notert til US$ 13,65 per fat (Dagens
Næringsliv, 17.12-93).
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Tabell 7. Endringen i nåverdi for Staten ved utøvelse av glideskala ved
forskjellige prisforutsetninger. Nåverdiene er i millioner NOK.

_Oljei>mJ:99fL,
$/fat

15
16,5
18

13,5
13,5

Endring pr. år

0%
0%
0%

[ 2%

3%

Npv- nominelt
Mill. NOK

-0,38
0,05
0,49
-0,08
0,34

Npv- reelt
Mill. NOK

-0,49
-0,05
0,38
-0,19
0,23

Det kan selvsagt diskuteres hvorvidt det er realistisk å operere med konstant oljepris.

Utviklingen de senere årene viser at oljeprisen fluktuerer og er vanskelig å forutsi,

men det er ingen indikasjon på at den følger den generelle prisstigningen eller noen

annen stigende trend. Vi føler derfor at antagelsen om at prisen holder seg konstant

kan være en like god antagelse som noen annen.
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