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Venezuela – Oljeland i kris 
 
 

Seminarium inom Nätverk om  
Olja och Gas den 23 april 2002 

 
Under NOG-seminariet på ÅF den 23 april 2002 höll Staffan Riben, som de senaste fem åren 
varit stationerad i Caracas som VD för Statoil Venezuela, ett anförande om den rådande 
situationen i oljelandet Venezuela. Nedan följer en sammanfattning av Staffans inlägg.   
 
 
Historien i ett nötskal 
Venezuela ”upptäcktes” av Christofer Columbus på hans tredje resa 1498.   
 
Under den första hälften av 1500-talet var den dominerande drivkraften för den spanska 
kolonisationen drömmen om att finna ”El Dorado” – ett undangömt kungarike med omätliga 
skatter och en förgylld härskare, pudrad med guld. Ett antal expeditioner genomfördes från 
bosättningar på till Venezuelas inre. Dessa strapatsrika expeditioner genomfördes under enorma 
umbäranden, med målmedvetenhet och stor grymhet mot de infödda.  
 
El Dorado upptäcktes aldrig, och inga stora skatter i Venezuela heller. Landet blev en marginell 
koloni i det spanska imperiet, med Caracas som huvudstad. Jordbruk var huvudnäringen. 
 
Som en följd av Spaniens försvagning och förlusterna till Napoleon, började de spansk-
amerikanska kolonierna söka sin frihet. En kongress i Venezuela deklarerade självständighet 
1811. Ett långt och blodigt krig mot spanska kolonialarméer följde. Simón Bolivar, ”El 
Libertador”, blev den venezuelanska resningens ledare, och ledde också befrielsen av Panama, 
Colombia, Ecuador, Peru och Bolivia. Befrielsekriget avslutades med Bolivars seger vid 
Carabobo 1821, varefter Spanien erkände Venezuelas självständighet. 
 
Resten av 1800-talet präglades av inbördes strider. Starka ledare med egna väpnade styrkor – 
”caudillos” – stred om makten och diktaturregimerna växlade. 
 
Under den hårda regimen av diktatorn Juán Vicente Gomez (1908 – 1935) konsoliderades 
Venezuela och centralmakten, och petro-staten grundlades. Den siste diktatorn (Pérez Jiménez) 
störtades 1958, sedan dess har Venezuela haft ett demokratiskt statsskick – längre än något 
annat land i Sydamerika. 
 
Oljan – välsignelse och förbannelse 
Oljan är motorn i Venezuelas ekonomi, på gott och ont. Oljan är den största exportprodukten 
och svarar för huvuddelen av statsinkomsterna. Detta innebär samtidigt att ekonomin är ytterst 
beroende av svängningarna i oljepriserna, och pendlar med dem mellan ”boom and bust”. 
Dilemmat delas med många petroleumekonomier: i goda tider lär man sig att leva gott på 
oljeintäkterna, samtidigt som produktiviteten minskar. Oljeinkomsterna driver priser och 
inflation och försvagar konkurrenskraften i andra näringar.  
 
Produktionen började vid tiden för första världskriget, och utvecklades raskt under 1920-talet, så 
att landet vid slutet av decenniet var den näst största producenten i världen, efter USA. 
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Inkomsterna från koncessioner till utländska bolag blev betydande – mycket hamnade i fickorna 
hos Gomez, hans familj och protegéer – men bolagen tog huvuddelen av vinsten från 
utvinningen, efter produktionskostnader och normal avkastning, ”räntan”.  
 
Känslan av att Venezuela var utnyttjat och inte hade tillräcklig kontroll över sina egna resurser 
växte sig stark, över hela det politiska spektret. Stegvis ökades statens andel av inkomsterna 
genom högre royalties och skatter. 1943 infördes en ny petroleumlag som delade räntan mellan 
bolagen och staten enligt principen ”fifty-fifty” – ett genombrott på vägen till större nationell 
kontroll. Skatterna höjdes ytterligare och regeringens kontroll över oljeverksamheten stärktes. 
Fr.o.m. 1970-talet gavs inga fler koncessioner. 1975 nationaliserades hela oljeindustrin, och de 
tidigare utländska bolagen blev döttrar till ett nytt statligt holdingbolag, Petróleos de Venezuela 
eller PDVSA. För bolagen var detta ett hårt slag – både Exxon och Shell hade sin största 
produktion i Venezuela – men en någorlunda acceptabel lösning förhandlades fram. 
 
Oljeprishöjningarna, och prischockerna 1973 och 1979/80, skapade en enorm bonanza i 
Venezuela. Statsutgifterna steg explosionsartat. Målet för politiken var att ”så oljan”, d.v.s. 
investera överskottet i social och ekonomisk utveckling. Men industrialiseringen genomfördes 
snabbt, och under ledning av en maktfullkomlig och dynamisk president (Carlos Andres Pérez). 
Resultatet blev ett antal statliga pestigeprojekt med låg effektivitet och en utpräglad 
”favoritism”. Stora kontrakt från regeringen gjorde kretsen runt presidenten rika. 
Skatteintäkterna från medborgarna var blygsamma, och beroendet av oljepriserna blev större i 
bonanzans spår. 
 
Stora satsningar gjordes också på utbildningen, framför allt vid universiteten. Under 1960- och 
1970-talen växte en köpstark medelklass fram. 
 
Efter nationaliseringen hade oljeproduktionen börjat sjunka, till följd av att investeringarna hade 
bromsats av de gamla rättighetshavarna. Med förhoppningen att oljepriserna skulle fortsätta att 
öka rullade de stora projekten och statsutgifterna på, och utlandsupplåningen ökade dramatiskt i 
fr.o.m. slutet av 1970-talet. 
 
Med stagnerande oljeintäkter växte statens finansiella problem – räntebetalningarna på 
utlandslånen tog en allt större del av budgeten. Oljeprisfallet 1986 ökade pressen.   
 
1988 gjorde den återvalde Pérez en helomvändning. Ett stabiliseringsavtal träffades med IMF, 
marknadsekonomiska reformer, privatisering och besparingar initierades. Den politiska 
reaktionen under de följande åren blev kraftig. Missnöjet över besparingarna, ökande 
arbetslöshet och sjunkande levnadsstandard växte liksom kritiken mot den politiska eliten och 
korruptionen.  
 
Internationell öppning 
Överskotten i PDVSA användes i ökad utsträckning för att täppa till hålen i statens budget. För 
att kunna genomföra ett program för att öka oljeproduktionen och erövra marknadsandelar 
internationellt krävdes utländska investeringar. Efter nationaliseringen hade också den tekniska 
utvecklingen släpat efter omvärlden. 
 
Med PDVSA:s ledning som arkitekt, antogs en plan i början av 1990-talet för att kraftigt öka 
produktionen, till ca 6 milj. fat/dag och att öppna oljeindustrin på nytt för utländska 
investeringar. I dag finns alla ledande oljebolag på plats igen – bland dem Statoil – som partners 
med PDVSA i olika projekt. Dessa omfattar både reaktivering med ny teknologi av oljefält som 
varit i produktion ett antal år och nya projekt, inklusive prospektering. Erfarenheterna av dessa 
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projekt är blandade: reaktiveringsprojekten har i flertalet fall blivit besvikelser, medan en del av 
de nya projekten blivit mycket framgångsrika – inte minst i Orinoco-bältet, med stora reserver 
av mycket tung råolja. 
 
Under början på 1990-talet genomförde Venezuela också stora investeringar i 
raffinaderikapacitet utomlands, framför allt i USA, för att säkra marknaden för råoljan. 
 
Reserver och produktion 
Venezuela har de största oljereserverna på västra halvklotet. De konstaterade (”proved”) 
reserverna av konventionell råolja anslås till ca 77 miljarder fat, vilket motsvarar en produktion 
på ca 66 år, med dagens produktionstakt. Ca 40 % av reserverna finns i och omkring 
Maracaibosjön och ca 60 % i den östra delen av landet. I Orinoco-bältet, norr om den mäktiga 
Orinocofloden, finns gigantiska reserver av extra tung, asfaltliknande råolja. Det som anses 
möjligt att utvinna härifrån, med rimlig ekonomi, anslås till ca 200 miljarder fat, men den 
bedömningen är osäker. 
 

Venezuela - petroleumreserver

Reserver (”proved”):

Olja 77 mdr fat

R/P 66.4 år

(Orinocobältet + ca 200 
mdr fat ”probable”)

Gas 4.2 bilj. M3

R/P > 100 år

 
 
Produktionen nådde sin topp, med mer än 3.5 milj. fat/dag, omkring 1970, varefter den gradvis 
föll tillbaka till under 2 milj. fat/dag. Ansträngningarna att öka produktionen bar frukt i senare 
delen av 1980-talet, bl.a. till följd av upptäckten av ett nytt, stort fält i östra Venezuela, El 
Furrial. I dag är produktionen ca 3 milj. fat/dag. Under 1999-2001 minskade produktionen på 
nytt, som en följd av politiken att, i samverkan med OPEC, prioritera höga priser framför 
expansion.  
 
Den aktuella politiska situationen 
Överstelöjtnant Hugo Chávez ledde en misslyckad militärkupp mot den impopulära 
Pérezregimen 1992. Kuppen misslyckades men kuppmakaren blev populär. Han sattes i 
fängelse men benådades av Pérez efterträdare Caldera. Under de följande åren byggde han, från 
gräsrötterna, en politisk rörelse med nationell stolthet och social rättvisa som centrala budskap. 
1998 vann han, som en kandidat som ville ta en uppgörelse den gamla politiska klassen, en stor 
seger i presidentvalet (58%). 
 
Chávez första år vid makten (1999) kännetecknades av stor politisk aktivitet, bl.a. en ny 
konstitution och nya val, som bekräftade hans maktställning. Också stora delar av medelklassen 



 
 

M:\4680\2001\Energimyndigheten\472447.cbd\Möten-seminarier\2002-04-23\Referat NOG 020423 - Venezuela oljeland i kris.doc  

hoppades att Chávez skulle kunna skapa en sundare och hederligare demokrati. Han popularitet 
i opinionsundersökningarna steg till 80 %. 
 
Chávez ideologi och stil har blivit allt mer kontroversiell. Social rättvisa är ett grundtema, men 
han är misstänksam mot marknadskrafterna – ”den grymma neoliberalismen” – och litar mer till 
statlig styrning och intervensionism. Han vädjar till känslan av nationell stolthet, inte minst i 
relationen till USA. Han säger sig genomföra en ”bolivariansk” revolution, inspirerad av 
befrielseledarens strid för oberoende och rättvisa. Chávez stil är stridlysten och han delar gärna 
in samhället i ”goda” – de som är med honom – och ”onda” – kritiker, kapitalister och 
anhängare till de gamla politiska partierna. Följden har blivit en djup polarisering, och öppen 
konflikt med näringslivet, kyrkan, medierna och universiteten.  
 
Samtidigt har politisk tradition och de tidigare valresultaten lett till en enorm koncentration av 
makt hos Chávez, medan oppositionen är splittrad. Han har i ökad utsträckning använt 
meningsfränder från militären på civila nyckelposter.  
 
På oljepolitikens område innebar regeringsskiftet ett tvärt brott med den tidigare expansiva 
linjen. Oljeprisfallet 1998/99 hade skakat Venezuela, som nu ställde in sig i OPEC-ledet och 
aktivt agerade för kraftiga produktionsbegränsningar. OPEC:s samordning har lett till högre 
oljepriser och en viss förbättring av den statsfinansiella situationen i Venezuela, men priset är 
högt: minskad industriell aktivitet, negativ tillväxt och ökad arbetslöshet. 
 
Samtidigt som ekonomin gjorde på stället marsch, djupnade konfrontationen under 2001. 
Regeringen försökte knäcka ryggen på fackföreningarna, lierade med de gamla politiska 
partierna, och introducera nya, ”bolivarianska” fackföreningar. 49 delvis kontroversiella lagar 
genomfördes med presidentdekret, bl.a. en ny petroleumlag. Missnöjet, framför allt hos 
medelklassen djupnade, och vid slutet av året hade Chávez popularitet sjunkit till omkring 30 %. 
 
Droppen som kom bägaren att rinna över var Chávez beslut att avsätta PDVSA:s styrelse och 
ersätta den med folk med rätt politisk färg. Detta ledde till protester och arbetsnedläggelser 
inom PDVSA, med stöd både från ledningen och från fackföreningarna. 
 
Under ledning av huvudorganisationerna på arbetsmarknaden genomfördes ett ”civilt stopp” av 
samhället i december 2001 och ett nytt i april 2001. 
 
En stor protestdemonstration den 11 april med minst 500.000 deltagare utsträckte sin marsch 
och gick mot presidentpalatset. Kraven på Chávez avgång var högljudda. Nära presidentpalatset 
utbröt skottlossning och 11 demonstranter sköts till döds. Presidentens anhängare anklagades 
för våldet. En del av militärledningen förklarade att man inte kunde upprätthålla sin lojalitet till 
presidenten och ställde sig bakom kraven på hans avgång. Chávez avgick med sin regering – om 
frivilligt eller under tvång är oklart – och militärledningen tillsatte en ny interimsregering, under 
ledning av industriförbundets ledare, Pedro Carmona. 
 
Det förefaller som om Carmonas interimsregering ”kidnappades” av högerkrafter. Ett av hans 
första beslut var att upplösa den lagligt valda nationalförsamlingen. Chávez anhängare samlade 
sig till motdemonstrationer, och lojala generaler tog kontrollen i militärhögkvarteret och 
återförde Chávez till Caracas efter mindre än två dygn. 
 
Chávez och hans anhängare kallar det som hände ett försök till statskupp. Det var ”det civila 
samhället” som tog initiativet, och de militärer som agerade säger att de var tvungna att fylla ett 
maktvakuum och förhindra ytterligare våld. 
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Normalt på ytan – osäkert under 
Det politiska tumultet i april har skapat en mycket osäker politisk situation. Chávez har efter 
återkomsten manat till eftertanke och dialog. Det är tveksamt om detta är trovärdigt och möjligt, 
med hänsyn till hans historia och karaktär. De grundläggande politiska och ekonomiska 
motsättningarna kvarstår. Samtidigt är oppositionen splittrad, och de som tog risken att visa sitt 
stöd för ”kuppen” kan isoleras eller elimineras. 
 
Regeringen har litet ekonomiskt svängrum, eftersom aktiviteten utanför oljesektorn fortsätter att 
gå kräftgång, och oljeproduktionen bara kan ökas långsamt, efterhand som investeringar och 
OPEC-kvoter tillåter. 
 
Ytterst är det var militären lägger sin tyngd, synligt eller osynligt, som kan avgöra vilken 
riktning utvecklingen tar. Men splittringen inom militären har blivit uppenbar, och Chávez 
kommer säkert inte att försitta någon tid att försöka oskadliggöra sina motståndare. 
 
Vart går oljepolitiken? 
Den tidigare oljeministern och OPEC:s generalsekreterare Alí Rodríguez blir nu ny chef för 
PDVSA. Han har respekt i alla läger, och man får därför räkna med att PDVSA återgår till 
ordningen. 
 
Efter Chávez återkomst till makten får man också räkna med att Venezuela kommer att fortsätta 
att verka inom OPEC för en styrd produktion som håller priserna uppe. Detta har ju under två år 
visat sig vara en relativt framgångsrik politik, från fiskal synvinkel. Därför är utrymmet för 
ökning av oljeproduktionen i Venezuela begränsat. Detta förstärks av att fyra, nya projekt är på 
gång för att utvinna och uppgradera den extra tunga råoljan från Orinocobältet. Tillsammans 
kommer de att ge ett produktionstillskott på ca 700.000 fat/dag av råolja under de närmaste 
åren. På sikt öppnas antagligen för ytterligare projekt inom detta område, baserat på ny 
teknologi. 
 
F.n. läggs tonvikten på att öka utvinningen och kommersialiseringen av gas. Några koncessioner 
har givits på land och man är i färd med att öppna nya provinser offshore för gas, i första hand 
mellan Trinidad och Venezuela, och ett stort LNG-projekt är under planläggning.  
 
Det är en politisk ambition att ge inhemska, privata företag möjlighet att delta i de nya 
projekten. Men de har ganska lite att erbjuda av erfarenhet och ekonomisk styrka, och kommer 
nog därför att spela en roll främst som underleverantörer av produkter och tjänster. För de nya, 
stora projekten behöver Venezuela de internationella bolagen som partners, både av tekniska 
och finansiella skäl. Detta gäller i synnerhet när den nya, mycket prospektiva provinsen söder 
om Trinidad öppnas. 
 
Man kan fråga sig om de internationella bolagen är villiga att göra nya, stora investeringar i 
Venezuela, med hänsyn till de politiska riskerna. Men projekt inom produktion av olja och gas 
är till sin natur mycket långsiktiga. De görs i partnerskap mer med landet än med en viss 
regering. Venezuela har stora reserver av olja och gas och landet är ekonomiskt helt beroende av 
att produktionen fortgår, precis som den har gjort, under skiftande regeringar, i 90 år. Därför 
bedömer de flesta stora bolagen att risken med fortsatta investeringar i produktion i Venezuela 
är acceptabel, trots dagens politiska turbulens. 
 
       Staffan Riben, augusti 2002 


