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Bolívar – befrielsekrigaren som blivit en glorifierad 
symbol

• Simón Bolívar – El Libertador – leder 
befrielsen från Spanien genom blodiga krig 
1812 - 1825

• Bolívars vision: ett enat, spansktalande 
Sydamerika, utan utländskt inflytande, med 
stark ledning under en gemensam 
konstitution

• Krigen befriar dagens Venezuela, Colombia, 
Panama, Ecuador, Peru och Bolivia, en 
region på 4,8 miljoner km2 – större än EU

• Bolívar försöker skapa republiken Gran 
Colombia av de sex f.d. kolonierna, men 
misslyckas. Efter hans död 1830 blir de 
egna nationer.

• Venezuela styrs under resten av 1800-talet 
av en serie ”caudillos”, de flesta militärer
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Venezuela har varit ett oljeland i hundra år

• Prospektering och småskalig produktion 
under 1900-talets första år

• Diktatorn Juan Vicente Gómez (styrde 
1908-1935) stabiliserar Venezuela, lägger 
grunden för oljestaten

• Den egentliga starten: 1914 upptäcks 
fältet Mene Grande vid Maracaibo-sjön 
av ett Shell-bolag. Den första brunnen –
Zumaque 1 – producerar fortfarande.

• Utländska bolag strömmar till; 
prospektering i och runt  Maracaibo-sjön; 
Bolivar Coastal field, världens femte 
största, upptäcks 1917

• Koncessioner ges till Gómez familj och 
vänner som överlåter till utländska 
oljebolag
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Venezuelas väg mot nationell kontroll

• Omkring 1930 är Venezuela världens näst 
största oljeproducent (efter USA) och största 
exportör; dominerande producenter var Shell, 
Gulf, Standard Oil of New Jersey (Exxon)

• Prospektering och begränsad produktion i 
östra Venezuela från 1930-talet

• Växande missnöje med utländsk dominans; ny 
petroleumlag 1943 banar väg för ökad 
nationell styrning; vinstdelning 50/50

• Venezuela är bland de fem länder som grundar 
OPEC 1960

• Ökade oljepriser på 1970-talet leder till statlig 
utgiftsexplosion

• President Carlos Andrés Pérez nationaliserar 
oljeindustrin 1976; ceremoni vid Zumaque 1
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Det gamla systemet kan inte leverera

• Sjunkande oljeproduktion före och efter 
nationaliseringen; kraftigt reducerade oljepriser 
från 1986

• 1980-talet: galopperande skulder; IMF-avtal med 
nyliberala marknadsreformer; våldsamma 
protester, som slås ner 

• 1992 två misslyckade kuppförsök mot Pérez; Hugo 
Chávez leder den första och blir populär på kuppen

• Öppning för privata och utländska investeringar i 
oljesektorn från mitten av 1990-talet; ”La 
Apertura”. Oljeproduktionen och ekonomin växer 
igen, men eliterna framstår som vinnarna.

• Chávez är de fattigas förespråkare, appellerar till 
nationalism och anti-amerikanism. Väljs till 
president 1998 med stark majoritet; en ny epok 
börjar med en annan ideologi: ”Chavismo”.
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Politiken blir nationalistisk och alltmer vänstervriden
OPEC-aktivism och intern konfrontation

• Venezuela blir pådrivande för 
bättre samordning inom OPEC; 
från 2000 bidrar OPECs kvoter till 
stigande priser; ”pris före 
marknad”

• PDVSA politiseras; instrument för 
social förändring

• Konfrontation med näringslivet, 
kyrkan, universiteten …

• Ekonomin går kräftgång
• Chávez vill bryta de gamla 

fackföreningarnas makt; strejker
• Försök till statskupp 2002; Chávez

återinstallerad inom 48 timmar
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”Socialismo del siglo XXI”

• Efter 2003 accelereras förändringen av samhället i socialistisk 
riktning; förstatliganden, valutareglering, priskontroll, 
”misiones” för subventionerade livsmedel, bostäder m.m. 

• Aktivering av folkstyre på basplanet efter kubansk modell
• Regionalt samarbete i Latinamerika; oljeexporten används för 

att bygga politiska allianser 
• Förstärkta relationer med länder som kan vara motvikter mot 

USA:s dominans; Kina, Ryssland m.fl.; ”un mundo multipolar”
• Suveränitet blir ett nyckelord också i oljepolitiken; ”La 

Apertura” rullas tillbaka; PDVSA övertar majoritet i alla projekt
• Trots stigande oljepriser krävs ökad upplåning, internt och 

externt, för de statliga programmen
• Utländska investeringar minskar kraftigt
• Efter proteststopp i oljeproduktionen 2003 avskedas 15 000 

från PDVSA, som får kompetensbrist och har likviditetsproblem
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Östra Venezuela blir den viktigaste oljeprovinsen

• 1986 upptäcks El Furrial i östra Venezuela – ett gigantiskt fält med 
medeltung råolja

• Omfattande prospektering i Orinoco-bältet, känt sedan 1930-talet, från 
1980-talet. Certifiering av resurser och reserver sedan 2005 (Proyecto
Magna Reserva). Bältet innehåller världens största kända reserver av extra 
tung råolja; 4 – 16o API.

• Uppskattade resurser i Orinoco-bältet (OOIP): 900 – 1 400 miljarder fat
Officiellt rapporterade reserver 2013: 220 miljarder fat
Tekniskt utvinnbara reserver enligt USGS/EIA: 513 miljarder fat

• Råolja från Orinoco har kommersialiserats sedan 1960-talet genom 
blandning, emulsifiering (Orimulsion) eller uppgradering. Genombrottet 
för uppgradering kom med fyra stora projekt i partnerskap mellan PDVSA 
och internationella oljebolag under åren 1998-2005.
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Orinoco-bältet är Venezuelas första prioritet –
men stora hinder finns för snabb utveckling

• Aktuell produktion från Orinoco-
bältet anges till över 1 miljon 
fat/dag

• Orinoco-bältet är nu första 
prioritet för Venezuelas fortsatta 
utveckling inom 
petroleumsektorn. Sju projekt 
(uppgradering) är under studium 
med utländska partners.

• Enligt aktuella uppskattningar 
kräver ett uppgraderingsprojekt i 
Venezuela ett oljepris på 80-90 
USD/fat.

• Projekten kräver mycket stora 
initiala investeringar – ett 
problem för majoritetspartnern 
PDVSA 
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Venezuela har stora gasresurser 
men otillräcklig produktion

• Venezuela har betydliga, rapporterade 
gasreserver: 5 600 miljarder m3 (nära tre 
gånger Norges), huvuddelen associerad 
gas

• Produktionen, 28 miljarder m3  2013 (en 
fjärdedel av Norges) används i 
oljeproduktionen och för elproduktion 
och industriella ändamål. Brist på gas 
möts med import, främst från Colombia.

• Utbyggnad av produktion av icke-
associerad gas offshore pågår i Golfo de 
Venezuela (Repsol/ENI) och norr om 
Paria (PDVSA) för den inhemska 
marknaden

• Planer på gasexport från fält offshore i 
nordost har diskuterats under många år, 
med ett antal utländska partners

Saipems Castoro 7 lägger 115 km 
gasrör för PDVSA norr om Paria
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Venezuelas olje- och gasfält

Prospektering och produktion började i väster, runt och i Maracaibo-sjön.
Framtiden finns i öster.
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Venezuelas rapporterade oljereserver
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Venezuelas produktion och konsumtion av olja
1965 – 2013
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Oljeproduktion i förhållande till reserver

"Proved reserves”
Miljarder fat

Aktuell produktion
i % av reserver

Venezuela 298 0,3
Saudi Arabien 266 1,6
Kanada 174 0,8
Iran 157 0,8
Irak 150 0,8
Kuwait 102 1,1
UAE 98 1,4
Ryssland 93 4,2
Libyen 49 0,7
USA 44 8,3

Venezuela har lägst produktion i förhållande till reserver
av de 10 länderna med de största rapporterade reserverna

Källa: BP Statistical Review
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Kommer Venezuela att kunna vända trenden och realisera sin 
potential som oljeproducent och -exportör?

Den tunga råoljan kräver enorma initiala investeringar – Venezuela behöver 
partnerskap med internationella bolag både av finansiella och teknologiska 
skäl

En längre period med låga oljepriser kommer att försena eller stoppa stora 
projekt

Landets nuvarande investeringsklimat är ett hinder

Men – resursbasen finns, och därmed möjligheterna och omvärldens 
långsiktiga intresse
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