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Oljeprisens betydning er undervurdert i
politikernes beslutningsgrunnlag, skriver professor
Klaus Mohn.

Det er oljeprisen, dummen
INNLEGG
Økonomi

N

viser det manglande forståing
for kontraktsmodellar som
sikrar akkurat den framdrift
staten måtte ønska.
Totalentreprise i staden for
byggherrestyrt framdriftsplan
og kontrakt er langt billegare og
har nøyaktig same insentiv:
Raskare tilgang på vederlaget.
Løysinga er statlege midlar til
fullfinansiering ved prosjektoppstart. Ofte vil det vera
gunstig å overlata til den
private entreprenøren å styra

Faktafeil
fra Borten
Moe
INNLEGG
Klima

framdrifta i ein totalentreprise
eller samspelskontrakt. Dette er
det moderne, raske og kostnadseffektive alternativet. Og
det har Marit Arnstad nettopp
fått vedteke i Nasjonal Transportplan.
Q Steinulf Tungesvik, statssekretær (Sp) i Samferdsledepartementet 2005-2008 og i 2012, no
advokat innanfor bygg og
anleggskontraktar i Kluge
advokatfirma
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Bredside mot Borten Moe
POLITIKK

SVs næringspolitiske talsmann Alf Holmelid mener
det må ha kortsluttet for
Ola Borten Moe.
Sp-statsråden avfeier alt
av kritikk.
STIG TORE LAUGEN
TRONDHEIM

O

lje- og energiminister Ola
Borten Moe har terget på
seg så vel politisk allierte
som miljøbevegelsen med uttalelsene i Dagens Næringsliv
fredag, om at EU må «vise
baller» og slutte å subsidiere
fornybar energiproduksjon, som
vindkraft, fra og med 2020.
Borten Moe argumenterte med
at en subsidieslutt ville gi høyere
priser på CO2-kvoter – og lavere
utslipp. Budskapet som Borten
Moe også serverte EUs klimaBORTEN
MOE
MÅ LØFTE
BLIKKET.
Alf Holmelid,
SVs næringspolitiske talsmann
på Storinget.

kommissær, danske Connie
Hedegaard, da hun besøkte
Trondheim, får SVs næringspolitiske talsmann på Stortinget, Alf
Holmelid, til å reagere.
– Han bommer på mål, og
bruker gale virkemidler. Den
beste måten å få opp prisen på
CO2-kvoter, er å dra inn og skrote
en del av de kvotene som er ute
i dag. Dette har miljøvernminister Bård Vegar Solhjell tatt
opp med EU, sier Holmelid.
SV-politikeren mener det er
paradoksalt at Borten Moe
ønsker å straffe subsidiering av
fornybar energi.
– Det er en kortslutning. Jeg
skjønner ikke hvordan det går
an å kortslutte resonnementet så
alvorlig som her, sier Holmelid.
Han mener et subsidiekutt
også vil kunne ramme norsk
næringsliv som har omstilt seg og
satser på fornybarteknologi for
eksport, og mistenker at Borten
Moes egentlige motiv handler om

å øke eksport av norsk gass.
– Borten Moe må løfte blikket
utover olje- og gasståken, er
beskjeden fra SV-politikeren.
Ikke lyspunkt
Kritikken preller av Sp-statsråden.
– For meg fremstår det som et
paradoks at klimagassutslippene
i Europa fortsetter å gå opp. Hvis
målet er økt bruk av solcellepanel
i Tyskland har man kanskje
lyktes, men hvis målet er reduserte klimautslipp og økt sosial
utjevning, så har man mislyktes.
Det er de fattige som betaler for
de rike, svarer Borten Moe.
Miljøstiftelsen Zero advarer
EU mot å følge Borten Moes råd
i klimapolitikken.
– Følger EU disse rådene vil
det bety kroken på døren for den
europeisk industrien, og full
stopp for det eneste lyspunktet i
global klimapolitikk, sier Zeros
daglig leder, Marius Holm.
– Det er resesjon og svært stor
arbeidsledighet i EU. Det er ikke
noe lyspunkt i internasjonal
klimapolitikk, i alle fall ikke i
min verden, svarer Borten Moe
Et ekko
Bellonas leder for energi- og
klimaarbeidet, Janne Stene,
mener det er Borten Moe som
«må vise baller».
– Han er som et ekko av gassindustrien. På den ene siden syter
de over den urettferdige konkurransen fra subsidiert fornybar
energi. I samme åndedrag klages
det over at markedet virker for
godt, de utkonkurreres også av
billig kull, sier Stene.
Hun får følgende svar fra
Borten Moe.
– Kull gir dobbelt så store
CO2-utslipp per enhet som gass.
Vil man fortsette som i dag, javel,
svarer Borten Moe.
Naturvernforbundets leder Lars
Haltbrekken ber Sp-statsråden
heller ta et oppgjør med subsidiering av fossil energi, enn å
fornybar energi.
– På verdensbasis går det ifølge
IEA seks ganger så mye subsidier
til fossil energi som fornybar. Fjerning av disse subsidiene vil føre til
at utslippene av klimagasser går
ned, sier Haltbrekken.
– Jeg er enig i at subsidiene til
fossil energi bør bort, men de er

Q MOTVIND. Ola Borten Moe
får SV-kjeft fra Stortinget
etter at han ba EUs klimakommissær Connie Hedegaard stoppe subsidiering av
fornybare energiproduksjon.
Foto: Ole Morten Melgård

det ikke mange av i EU. I en del
andre deler av verden er det slik.
Mange land har ikke NAV-kontor,
som Norge, og distribuerer
velferden på andre vis. At det er
billig bensin i Venezuela er det
ikke noen tvil om, men lederne for
Den bolivarianske revolusjon bryr
seg neppe om hva Haltbrekken og
jeg mener, sier Ola Borten Moe.
stig.tore.laugen@dn.no
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STIG TORE LAUGEN
TRONDHEIM
indmøller er gammel
teknologi. I Danmark
har dere brukt de i
flere tiår. I Holland har man hatt
vindmøller i over 100 år. Dere
vet at de virker og må slutte å
subsidiere fornybare energikilder. Offentlige penger bør
brukes på å utvikle ny teknologi
som fangst og lagring av CO2.
Det var det klare budskapet
fra olje- og energiminister Ola
Borten Moe (Sp) da han sammen
med EUs klimakommissær,
Connie Hedgaard, deltok under
energitoppmøtet for studenter,
ISES, i Trondheim igår.
Borten Moe benyttet sjansen
til å sende med Hedgaard klare
meldinger hjem.
– Det er ikke alle land som har
Nav-kontorer og velferdssystemer på samme måte som
Norge.
ge. Fl
Flere land bruker energi
som
tør av velferd.
ferd.

–V

Billigere månelandning Neste side

de ferske medlemslandene,
Bulgaria.
– EU må vise baller og få bort
denne subsidieringen, den
bidrar til å holde prisen på
klimakvoter nede og utslippene
oppe, sier Sp-statsråden til
Dagens Næringsliv.
Rammer Norge
En klimakvote er en tillatelse til
å slippe ut et tonn CO2. Den
økonomiske nedturen etter
finanskrisen har ført til rekordlave kvotepriser på grunn av
lavere industriproduksjon og
mindre etterspørsel.
– Dette er ikke bare et problem
for EU, men også for Norge. Skal
vi bygge strømkabler til Europa
kan ikke de europeiske landene
fortsette å subsidiere egen energiproduksjon. Da vil grunnlaget
for kablene falle bort. Slutter
EU-landene å subsidiere vil
prisen på klimakvoter gå opp, og
C02 -utslippene gå ned, sier oljeg energiministere
ene

Q

MOT EU. Olje- og energiminister Ola Borten Moe
mener EU subsidierer seg til
økte klimautslipp, men ﬁkk
ingen kuttløfter fra EUs
klimakommissær Connie
Hedgaard igår.
Foto: Ole Morten Melgård

til fornybar energi. Min personlige mening er at det ikke bør
etableres nye, sier Borten Moe.
Klimabesøk
Han fikk igår ikke noe løfte fra
EUs klimakommissær.
– EU subsidierer ikke, det er
det medlemsstatene som gjør,
men vi ser nå på om vi etter
2020 skal prøve å få en mer
felles praksis på hvordan vi
subsidierer. Vi skal i hvert fall
ikke slutte med å subsidiere nye
teknologier, som fangst og
lagring av CO2, sa Connie
Hedgaard og viste til at det nå
også er etablert en ny støtteordning der Norge for første gang
kan søke.
Sammen med Borten Moe var
hun igår også innom Sintefs
klimalaboratorium på Tiller,
hvor forskere jobber med å finne
løsninger for fangst og lagring av
CO2. Sintef og NTNU har de
senere årene fått flere titall millioner i EU-støtte for å drive
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Tysk gassavtale for
Statoil
MORTEN BERTELSEN
OG RUNE ENDRESEN
OSLO/TROMSØ
Som den første store gassleverandøren skal Statoil levere gass
på spotpriskontrakt til Tyskland.
Statoil og Stadtwerke Düsseldorf har undertegnet en 15-årig
avtale om levering av gass til
Stadtwerke Düsseldorfs planlagte 600 mw-gasskraftverk fra
2016.
Prisen knyttes til spotprisen i
det europeiske gassmarkedet.
Tidligere har slike kontrakter
vært bundet til oljeprisen, som
har ført til tap for mange europeiske kraftprodusenter – og
ditto gevinst for produsentene.
Kommunikasjonssjef Sjur R.
Bøyum i Den internasjonale
gassunionen (IGU) opplyser at
avtalen er nyskapende.
– Dette er trolig den første
spotkontrakten blant de store
leverandørene til Tyskland, sier
Bøyum.
Bøyum mener det er for tidlig
å gravlegge oljelinkede
kontrakter, selv om Statoil nå
bruker spotpris i både Storbritannia og Tyskland. Gazprom,
den største leverandøren i
Europa, tviholder på oljekobling.
– Markedet avgjør hvordan
gasskontrakter skal prises i
fremtiden. Men nå er det spotkontrakter som etterspørres,
sier Bøyum.
Statoil vil ikke opplyse om
kontraktens verdi, utover at det
dreier seg om årlige leveranser
på 600 millioner kubikkmeter.
– Dette er den første avtalen
vi har inngått med en tysk gasskraftprodusent. Kontraktsformen er ny og et resultatet av
iberalisert
rt

DN fredag.

Angrer på «katastrofe»-utspill
ANNE SKALLEBERG GJERDE
OSLO

lje- og energiminister
Ola Borten Moe gjør seg
skyldig i en vesentlig
faktafeil i intervjuet han gir til
DN onsdag 19. juni. Borten
Moe sier at «klimagassutslippene i Europa fortsetter å gå
opp». Det er ikke riktig. De går
ned.
Utslippene i kvotesektoren,
altså den delen av økonomien
som er omfattet av kvotehandelsregimet og som er relevant
for en diskusjon om gass og kull
i kraftsektoren, er fallende.
Samlet falt utslippene her med
to prosent i 2012, ifølge tall fra
Europakommisjonen.
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EU må
vise baller
Ber EU kutte: Olje- og energiminister Ola
Borten Moe ber EU vise at det «har baller»
og slutte å subsidiere vindmølleparker og
andre fornybare energikilder.

UTDYPER. Venstre-leder
t
eder Trine Skei Grande måtte utdype sitt utspill i DN
etter kr ikk fra o
en. Foto: Per Ståle Bugjerde

– Det er katastrofe for norsk
økonomi at vi utdanner folk til
oljen, og ikke satser tyngre
innenfor fornybar energi, sa
Venstre-leder Trine Skei Grande
under en debatt i regi av Nokut
om høyere utdannelse mandag.
Hun har lansert seg selv som
kandidat til å bli kunnskapsminister i en eventuell ny, borgerlig
regjering etter valget
Overfor DN utdypet Skei
Grande at poenget hennes er at vi
stort sett utdanner folk til behov
vi har i dag, og ikke for
or fremtiden.
Hun mener regjering n ikke
kke

bidrar med nok innovasjonskraft
i utdannelses- og forskningssektoren. Utspillet møtte sterk
motstand.
– Det er en grenseløst dum
uttalelse, kontret oljeservicegründer Ståle Kyllingstad i IKMgruppen.
Nå ønsker Skei Grande å
«nyansere spissformuleringen
som er gitt i DN», via kommunikasjonsrådgiver Jon-Christian
Kolstø i Venstres stortingsgruppe.
– Det er ingen katastrofe at
man utdanner folk til oljesektoren. Oljebransjen og de
menneskene som jobber
bb der har
vært og er en svært v i

bidragsyter til verdiskapning,
velferdsstaten og til utvikling av
norsk teknologi. Mitt poeng er at
det kan bli en katastrofe for
norsk økonomi om vi ikke
samtidig bygger opp en tilsvarende satsing på forskning og
utdanning innen fremtidens energikilder, kunnskaps- og teknologibedrifter og fornybare næringer
som for eksempel fisk og havbruk,
sier Skei Grande i uttalelsen.
– Min kritikk var derfor ikke
rettet mot studenter, ansatte
eller bedrifter innenfor olje- og
energisektoren, men mot regjeringen som jeg mener ikke prioriteter utdannings- og forskning sektoren.

DN iigår.
å

Ola Borten Moe lar ved gjentatte anledninger feilaktige
opplysninger være premissen
for sin kritikk mot EUs klimaog energipolitikk. Sover
embedsverket i Olje- og energidepartementet? Eller er det slik
at statsråden neglisjerer fakta
embedsverket presenterer ham
for?
Anders Bjartnes, daglig leder
i Norsk Klimastiftelse
Q

år Finansdepartementet
regner på langsiktige
budsjettvirkninger av
alternative oljeprisbaner, lar de
utsiktene for olje- og gassproduksjonen ligge fast. Problemet
at oljeprisen ikke bare påvirker
verdiene, men også volumene.
Riktig nok påpeker både
Perspektivmeldingen og Revidert Nasjonalbudsjett 2013 at
norsk økonomi har blitt mer
sårbar for et eventuelt oljeprissjokk. Men fortsatt gjenstår mye
før vi forstår fullt ut hva slike
prisvariasjoner innebærer for
petroleumsaktiviteten og for
resten av norsk økonomi.
Analysene som ligger til
grunn for Regjeringens vurderinger av utsiktene for petroleumsnæringen og ringvirkningene for resten av økonomien
lider trolig under en systematisk undervurdering av oljeprisens betydning.
Et eksempel gjelder utsiktene
for olje- og gassproduksjonen
fra norsk sokkel, hvor Regjeringen bygger på prognoser fra
Oljedirektoratet, som igjen har
informasjon fra oljeselskapene
som en viktig del av beregningsgrunnlaget.
Ressurssituasjonen på norsk
sokkel kan ikke frikobles fra
markedsutsiktene. Dersom oljeprisen fortsetter å stige, vil oljeog gassressurser som i dag har
marginal lønnsomhet med ett
fremstå som økonomisk
robuste. Tilsvarende kan dagens
antagelser for investeringer og
produksjon fremstå som for
høye dersom oljeprisen skulle
etablere seg på et vesentlig
lavere nivå enn det man legger
til grunn i dag.
Dette har betydning for leteaktivitet, investeringer, produksjon av olje og naturgass, oljeog gassinntekter og ikke minst
ringvirkninger i fastlandsøkonomien. Utviklingen i petroleumsnæringen og norsk
økonomi gjennom de siste ti
årene burde være eksempel
godt nok.
Prismekanismer burde derfor
være bedre innarbeidet i Oljedirektoratets arbeid med Ressursregnskapet, i Olje- og energidepartementets prognoser for
olje- og gassproduksjon, og i
anvendelsen av slike tall i andre
departement og underliggende
etater.
I Oljedirektoratets ressursrapport i 2003 la man til grunn at
olje- og gassproduksjonen i
2020 ville være like i overkant
av tre millioner fat oljeekvivalenter per dag. I dag er tilsvarende anslag for 2020 rundt fire
millioner fat oljeekvivalenter

BEDRE FORSTÅELSE. Det trengs bedre forståelse av hva et oljesjokk
kan innebære, mener artikkelforfatteren. Foto: Gunnar Lier

per dag. Hva skyldes denne
økningen?
Næringspolitiske tiltak har
trolig bidratt til bredere mangfold og økt leteaktivitet. Men
når oljeprisen i dag er tre
ganger så høy som for ti år
siden, har dette utvilsomt hatt
stor betydning både for investeringsutviklingen og produk-

Olje- og gassproduksjonen på
norsk sokkel kan ikke
frikobles fra
markedsutsiktene
sjonsutsiktene på norsk sokkel.
Det er fristende å parafrasere
det legendariske uttrykket fra
president Clintons valgkampanje i 1992: «It’s the economy,
stupid». Det er oljeprisen,
dummen.
Til tross for oljeprisens åpenbare innflytelse gir analyser og
beslutningsgrunnlag for Regjeringens politikk liten innsikt i
sammenhengen mellom
markedsutviklingen og petroleumsaktiviteten. Denne svakheten ved forståelsen av vår
viktigste næring brer seg til
andre departement, og svekker
politikernes beslutningsgrunnlag.
Prognoser for norsk økonomi
bygger også i hovedsak på
modeller hvor adferden blant
olje- og gasselskapene har fått
lite oppmerksomhet. Produksjonen av olje og naturgass har
tradisjonelt vært ansett som gitt
og dermed ufølsom for svingninger i olje- og gassprisene.
Faren er at dette gir en undervurdering av virkningene for
petroleumsaktiviteten av en
endring i oljeprisen.

Tilfeldige observasjoner tyder
også på at videre ringvirkninger
av oljeprissjokk også kan være
undervurdert av toneangivende
makroøkonomiske analysemiljøer. Ferske beregninger med
SSBs modellapparat har for
eksempel avslørt at en halvering
av oljeprisen vil ha liten eller
ingen betydning for boligprisutviklingen i Norge. Dette er i
beste fall et oppsiktsvekkende
resultat.
Det finnes forskere som
tenker annerledes. Ferske
analyser fra miljøet rundt Hilde
C. Bjørnland ved Handelshøyskolen BI indikerer for
eksempel at ringvirkningene for
norsk økonomi av et oljeprissjokk har langt større betydning
enn det som legges til grunn av
de veletablerte miljøene rundt
regjeringsapparatet, og spesielt
når oljeprisen drives av økt
etterspørsel.
I løpet av fire tiår har olje- og
gassvirksomheten gjort krav på
stor plass i norsk økonomi, og
de fleste er i dag enige om at
sider ved denne utviklingen har
gjort oss mer sårbare for oljeprissjokk.
Derfor er det på høy tid med
en bedring av forståelsen av hva
et oljeprissjokk kan innebære,
for ressurs- og reserveutviklingen på norsk sokkel, for oljeinvesteringer og -produksjon,
for inntekter i privat og offentlig
sektor, og ikke minst for sysselsetting og konkurranseevne i
fastlandsøkonomien. Først da
kan politikerne få det grunnlaget de fortjener for å tilpasse
politikken godt på kort og lang
sikt.
Q Klaus Mohn, professor,
Handelshøgskolen ved
Universitetet i Stavanger

