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Förord 
 
Under NOG-seminariet på ÅF den 25 februari gavs en inblick i Rysslands politik och 
energisituation. Carl Bildt, före detta stadsminister, analyserade den ryska olje- och 
gasmarknaden mot bakgrund av den senaste tidens händelser inom det 
energipolitiska området i Ryssland, där en viktig fråga har varit relationen mellan 
staten och energibolagen. Stellan Ottosson, Utrikesdepartementet, gav därefter en 
mycket belysande redogörelse av hur oljan och gasen påverkar Rysslands ekonomi 
och politik, samt delade med sig av sin syn på situationen. 
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Inledning 
Carl Bildt är styrelseledamot i bland annat Vostok Nafta och Lundin Petroleum. Han 
har dessutom ett flertal internationella uppdrag i Ryssland, USA och Europa. 
Analysen han gav av Ryssland och den globala energibilden tog sin utgångspunkt i 
tre för utvecklingen kritiska faktorer: den globala energisituationen, den europeiska 
gassituationen samt den ryska ekonomin. 
 
Den globala energibilden 
-Den globala energisituationen håller på att bli ett problem i ett längre perspektiv, 
framför allt vad gäller fossil energi, inledde Carl Bildt. Det finns många på siffran 
givna prognoser för tillgång och efterfrågan av energi i framtiden. Dock påpekade 
han att man inte ska lägga allt för stor vikt vid de exakta siffrorna, då de kan komma 
att ändras, utan det är trenderna som räknas. I grova drag visar trenderna att 
efterfrågan på olja kommer att gå upp med 50 procent till år 2025, till stor del på 
grund av det ökade energibehovet från ett snabbt växande Asien. För Kina och 
Indiens räkning prognostiseras ett ökat oljebehov med 100 procent. Dagens 
oljeproduktion, som ligger på 75 miljoner fat råolja per dag, skulle behöva öka med 
60 miljoner fat per dag, det vill säga nära fördubblas, för att svara mot det ökade 
behovet. Detta skulle kräva cirka tio nya fynd i storleksgraden av oljefälten i hela 
Nordsjön. Det har pågått en aktivitet att leta efter olja och gas i många år, men det 
var länge sedan några stora fynd gjordes.  
-Sannolikheten för sådana genombrott framöver är dessutom ganska begränsad, och 
det är rimligt att oljeproduktionen kommer att kunna nå en topp på cirka 90 miljoner 
fat per dag, berättade Carl Bildt. 
 
Den ökade efterfrågan på olja kommer att ge en obalans i tillgång och efterfrågan. 
Detta kommer att ge upphov till ett desperat behov av att finna andra energiformer än 
de som används idag, och det kan komma att handla mycket om naturgasen, 
fortsatte Carl Bildt. Det är väntat att man i kraftproduktion kommer att ersätta olja 
med gas, och det kommer att röra sig om stora mängder i framtiden. Men enligt Carl 
Bildt kommer möjligheten att ersätta olja och gas med andra alternativ i slutändan 
vara relativt marginell. Därför tror han att efterfrågan på fossilt bränsle kommer att 
vara ganska oförändrad de närmaste 20-30 åren, framförallt när det gäller olja. 
 
Energisituationen ur europeisk utgångspunkt 
Fossil- och kärnkraft kommer att minska kraftigt i produktion i EU25-länderna. Fossila 
bränslen kommer som känt fasas ut av politiska skäl och kärnkraft främst av 
säkerhetsskäl i öst. Samtidigt väntas behovet av naturgas i Europa öka med 69 
procent till år 2030. Under denna period väntas naturgas bli det ledande bränslet för 
elgeneration, vilket leder till att Europa måste importera mera gas. För närvarande 
försörjs Europa med gas från fälten i Holland och Nordsjön, men då produktionen 
förväntas minska med cirka 40 procent, kommer importbehovet att behöva 
tredubblas under ett 30-årsperspektiv. Detta innebär att importberoendet kommer att 
öka från 50 till 81 procent.  
 

C a r l  B i l d t  
R y s k  e n e r g i p o l i t i k  m o t  b a k g r u n d  a v  d e n  
i n t e r n a t i o n e l l a  e n e r g i s i t u a t i o n e n  
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Varifrån kommer gasen som används i EU-länderna idag? Cirka hälften kommer från 
Ryssland, en fjärdedel från Norge och en fjärdedel från Nordafrika, främst Algeriet. 
Försörjningen av gas är starkt sammankopplad med vilken infrastruktur som finns att 
tillgå. Aktuella transportsätt för gas, via pipelines eller maritim transport av LNG 
(Liquefied Natural Gas), innebär båda kostsamma och sårbara infrastrukturer. Det 
finns flertalet projekt på gång för att lösa vissa transportproblem till alternativa källor, 
men än så länge är Europa i en situation som pekar på ett ökat importberoende från 
Ryssland, menade Carl Bildt.  
 
Rysslands ekonomiska och politiska situation 
Ryssland befinner sig i en begynnande kapitalkris. Idag är Ryssland världens näst 
största energiexportör och världens tredje största importör av energi. Kortsiktigt ligger 
landets fokus på oljeproduktion, men långsiktigt på gas. De senaste fem till tio åren 
har det skett en omvandling av den gamla oljeproduktionsstrukturen. Efter 
privatiseringen, där omfattande investeringar, effektiviseringar och import av 
management gjorts, har en betydande ökning av oljeproduktionen från gamla fält i 
Ryssland åstadkommits. Landet innehar fem till sex procent av de etablerade 
oljereserverna i världen. Tillgångarna av gas motsvarar däremot hela 31 procent av 
de globala gasreserverna, vilket i sin tur kan jämföras med Saudiarabiens påvisade 
oljereserver som står för 25 procent. Ryssland är globalt sett större på gas än vad 
Saudiarabien är på olja. Ungefär hälften av de federala stadsinkomsterna och 25 
procent av BNP kommer ifrån olja och gas. Landet är med andra ord enormt 
beroende av dessa inkomster, förklarade Carl Bildt.  
 
Ryssland har dock betydande infrastrukturproblem både vad gäller gas och olja, 
vilket betyder exportrestriktioner. Amerikanerna vill minska sitt oljebehov från 
Mellanöstern och tittar därför på möjligheten att importera från Ryssland, som de 
facto inte har möjlighet att exportera till USA. Det har varit tal om att bygga en 
pipeline till Murmansk, men planen kunde inte realiseras på grund av politiska 
motsättningar ledda av president Vladimir Putin. Han har i stället i samarbete med 
Englands premiärminister Tony Blair lagt fram andra förslag, bland annat på 
terminaler i hamnar i Finska viken eller Lettland, vilka antagligen inte kommer att 
realiseras på grund av att det än så länge inte finns kapital för finansiering. På 
arabiska halvön ligger oljan inte långt ner i marken, och klimatet är varmt. I Ryssland 
råder det ingen brist på fyndigheter, men de flesta ligger illa till geografiskt och kräver 
enorma investeringar för att man ska kunna producera olja. Vid gasfältet Shtokman 
norr om Murmansk till exempel, finns isberg, arktiska stormar och stora vattendjup. 
Att starta produktionen vid Shtokman-fältet skulle kosta cirka 10 miljarder Euro, ej 
inkluderat kostnaderna för att sedan bygga nya pipelines.  
-Nyckeln till den framtida potentialen i Ryssland är pengar, sammanfattade Carl Bildt. 
 
I vilken riktning kommer då kapitalflödena att gå och vem kommer att investera i 
Ryssland? Carl Bildt pekade åter på att utvecklingen beror på de tre kritiska 
faktorerna, det vill säga den globala efterfrågan på energi, den europeiska 
efterfrågan på gas samt den ryska efterfrågan på kapital. 
 
 
Ryssland – ett projekt under arbete 
Ryssland är under gigantisk samhällsförvandling.  
-Sovjetunionen var ett 11 tidszoners brett kärnkraftsutrustat rostbälte som nu ska 
börja bygga om, sa Carl Bildt, och gav därefter sin syn på de senaste presidenterna. 
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Gorbachevs storhet bestod i att han aldrig begrep vad han gjorde eller vad som 
hände, menade Carl Bildt, och sammanfattade hans ledarskap under åren 1985-
1991 med naivitet och kollaps.  Historien kommer att bedöma Yeltsin mer positivt än 
vad man gjorde under hans tid, fortsatte Carl Bildt. Under Yeltsins tid 1991-2000 
fanns möjlighet till militärkupper och sammanfall, men han tog dock en del 
demokratiska beslut och verkade för öppenhet mot väst. Carl Bildt betecknar Putins 
period år 2000-2008 med stabilitet och ekonomi. Putins bidrag har gett Ryssland en 
politisk stabilitet och han har även gjort försök att påverka landets ekonomiska 
reformer. Han är populär, men detta kan dock även ha att göra med att han 
kontrollerar sin mediabild i TV, sa Carl Bildt.  
 
Putins regim och det ekonomiska läget 
Carl Bildt beskrev därefter Putins regim. 
-Rysslands styrka är statens styrka. Statens styrka är i sin tur Kremls styrka, inledde 
han. Rysslands regering utför fattade beslut och alla avgörande beslut fattas av 
presidentämbetet i Kreml. Ryssland är en ganska kraftigt styrd ”demokrati” och 
kapitalismen är rätt hårt övervakad. Ett dumaval i december ledde till en duma utan 
möjlighet att driva reformarbete och det är oklart hur den nya duman kommer att 
fungera. Putin styr även helt över media. 
 
Ryssland har nu ur ett makroekonomiskt perspektiv stabilitet och inte så stora 
skulder som förut. Till tillfälliga faktorer hör devalveringen 1998 samt höga oljepriser 
sedan 1999. 
-Priserna ligger idag på samma nivå som före Irakkriget, då farhågor för eventuella 
framtida händelser i Irak var invägda i priset. Att priserna är så höga idag är därför 
anmärkningsvärt, menade Carl Bildt. För att behålla stabiliteten i Ryssland krävs en 
tillväxt av BNP på sju till åtta procent vilket kräver betydande infrastrukturförbättringar 
och investeringar samt ett ökat kapitalinflöde.  
 
En rad radikala skattereformer har genomförts i Ryssland under ledning av Putin. 
Bland annat har en enhetlig inkomstskatt på 13 procent införts och momsen är 
reducerad till 18 procent.  
-Nu har ett skattesystem som är rimligt utformats och det finns med andra ord ingen 
anledning att inte betala skatten, sa Carl Bildt. Vidare genomförs stora reformer av 
olika monopol. Telekommunikationsbranschen är på uppgång och marknaden ökar 
mycket snabbt. Det finns nu en rad ryska teleoperatörer, samt även en del 
internationella, och den ryska mobiltelefonmarknaden är den snabbast växande i 
Europa. De lokala kraftföretagen är under privatisering sedan ett år, vilket ger 
möjligheter för utländska aktörer att köpa upp kraftbolag. Järnvägen byggs ut och 
olika delar säljs ut och privatiseras. Privatiseringen av olje- och kolindustrin har gått 
bra, med flera lönsamma företag. Det statliga monopolföretaget Transneft, som äger 
pipelines för olja, är dock ett undantag. Reformeringen av naturgasindustrin har dock 
inte kommit långt, där det statsdominerade gasbolaget Gazprom både äger 
gasledningarna och har monopol på gasexport.  
 
Ryssland de närmast kommande åren  
Carl Bildt vågade sig på en gissning om att Putin skulle vinna årets val den 14 mars - 
vilket han mycket riktigt vann - bland annat mot bakgrund av att övriga kandidater 
missgynnas i media, medan Putin får stor uppmärksamhet. Det är även möjligt att 
kandidater medvetet kommer att stå tillbaka i val de närmaste åren för att öka 
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chansen att vinna i det stora presidentvalet 2008, när Putin kan väljas om. Jakten 
efter vem som då ska ta över kommer att börja snart.  
 
Avgörande för om politikerna kommer att lyckas de närmaste fyra åren är om de 
kommer att kunna leverera ekonomisk tillväxt, social stabilitet och säkerhet samt om 
man når global framgång.  
-Att vara en av de fyra ledarna i världen är mycket prestigefyllt för Ryssland. 
Ryssland drömmer om det forna stormaktsryssland, inte om det gamla Sovjet. Man 
strävar efter att vara en samtalspartner med USA i viktiga frågor, men samtidigt vara 
en del av Europa, sade Carl Bildt. Man fruktar det muslimska inflytandet och 
beroendet söderifrån samt trycket från Kina i Öst. Sibirien, som gränsar till Kina, är 
underbefolkat. Dödstalen i Kaukasus är höga och kollapsen av beväpnade ryska 
trupper har inte stoppats. Vidare diskuteras en militärreform för att uppfylla 
säkerhetsbehov inför ett WTO-medlemskap. Men förhandlingarna har inte gått framåt 
då Ryssarna tycker att Europa ställer för höga krav, bland annat vad gäller 
liberalisering av gaspriserna. Carl Bildt tror dock att Putin inte har bestämt sig om ett 
medlemskap, då han vacklar mellan olika ståndpunkter. I flera olika EU-frågor gäller 
att Ryssland presterat mer retorik än resultat, tycker Carl Bildt. Men oavsett detta tror 
han att EU:s ökande behov av gasimport och Rysslands växande exportbehov av 
gas kommer att binda oss samman. Carl Bildt lade avslutningsvis till att han tror att 
Rysslands utvecklingspotential kommer att vara dominerande i våra relationer med 
landet de kommande 10-15 åren. 
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Inledning 
Minister Stellan Ottosson är chef för den ekonomiska avdelningen vid Sveriges 
ambassad i Moskva. Han har tidigare varit placerad i ett antal länder, senast som 
ambassadör i Vilnius. Stellan Ottosson, som är utbildad civilekonom, bevakar idag 
den ryska energipolitiken och gav under seminariet sin syn på dagens energipolitiska 
utveckling i Ryssland. 
 
Energitillgångar och produktion 
Stellan Ottosson inledde med att ge en bakgrund om Rysslands olje- och 
naturgasreserver, produktion och export. Liksom Carl Bildt betonade han att det finns 
olika uppskattningar för hur stora reserverna är, och tillade att skillnaderna antagligen 
beror på att olika beräkningsmetoder använts. 
-Ryssarna hävdar ibland att de har cirka 10 procent av världens kända oljereserver. 
Externa bedömare landar ofta på en siffra kring 5 procent. Båda siffrorna ligger långt 
under Saudiarabiens tillgångar i alla fall, sa Stellan Ottosson. Men när det gäller gas 
har Ryssland enligt uppskattning drygt en tredjedel av världens gasreserver. 
-Samtidigt har ryssarna säkert världsrekord i fråga om slöseri med gas och andra 
energikällor, anmärkte Stellan Ottosson. Om energislöseriet kunde minskas till 
rimligare nivåer skulle det bli mycket över till exempelvis export. 
 
Ryssland vill öka sin produktion och export av olja och gas. EU-länderna kommer 
samtidigt att behöva importera alltmer olja och gas. Enligt Stellan Ottosson bör det 
därför finnas goda förutsättningar för att Ryssland och Europa ska kunna komplettera 
varandra. Detta diskuteras i den så kallade energidialogen mellan EU och Ryssland 
som pågår sedan ett par år. 
 
Förra året ökade Rysslands oljeproduktionen med 11 procent till 408 miljoner ton. 
Gasproduktionen gick upp med 3,4 procent till 581 miljarder kubikmeter. Detta är 
betydligt mindre än vad som producerades under de sista Sovjetåren, dock 
förstördes däremot många oljekällor under den tidens oaktsamma drift och åstadkom 
stora miljöskador. Som oljeexportör är Ryssland tvåa efter Saudiarabien. Under förra 
året exporterade Ryssland 209 miljoner ton råolja, vilket var 28 procent mer än 2001. 
Gasexporten i fjol var 171 miljarder kubikmeter, vilket var några procent mindre än 
2001. Inte desto mindre ligger Ryssland på första plats i världen som gasexportör. 
Man hoppas kunna öka exporten genom att i större utsträckning använda kol i den 
inhemska energiproduktionen. Idag kommer hela 40 procent av Rysslands elenergi 
från gas, upplyste Stellan Ottosson.  
 
Privatisering kontra monopol 
-Att jämföra olje- och gassektorerna är uppmuntrande för dem som tror på 
marknadsekonomi och prisliberalisering, berättade Stellan Ottosson. Gasbolaget 
Gazprom är inte vidare marknadsutsatt och ett föga transparent bolag. Bolaget 
producerar 90 procent av all rysk gas. Investeringsbehoven är stora, men de 
genomförda investeringarna är små. De inhemska gaspriserna är statsreglerade och 
för låga för att finansiera tillräckliga investeringar. En rejäl nedgång av 
gasproduktionen är att vänta om inte investeringstakten förbättras snart.  

S t e l l a n  O t t o s s o n  
O l j a n  o c h  n a t u r g a s e n s  p å v e r k a n  p å  r y s k  e k o n o m i  o c h  
p o l i t i k  
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För oljeindustrin är det däremot annorlunda - fri prisbildning gäller och industrin är i 
huvudsak privatiserad. Oljesektorns investeringar har de senaste åren varit tjugo 
gånger större än gassektorns. Produktionen har ökats kraftigt och många vanskötta 
källor har rehabiliterats. Marknaden domineras av ett halvdussin vertikalt integrerade 
bolag. Men även inom oljesektorn finns ett monopol, nämligen statliga Transnefts 
pipelines. Oljebolagen har visserligen exporterat en hel del olja per järnväg under 
senare år. Detta är dock bara lönsamt vid ganska höga oljepriser då det är tre gånger 
dyrare än transport via pipelines.  
-Om bolagen fritt hade fått bygga egna pipelines så skulle nog byggandet av 
pipelines till Murmansk och Kina ha varit i full gång vid det här laget, tror Stellan 
Ottoson. Det skulle ha lett till en snabbare ökning av oljeexporten och därmed 
minskat utbudet på den inhemska marknaden, vilket i sin tur skulle ha höjt de 
inhemska oljepriserna. Just risken för inhemska prishöjningar kan vara ett av skälen 
till att staten är försiktig med att bygga ut oljeledningarna, menar Stellan Ottosson. 
Men en hel del pipelines byggs trots allt. Baltic Pipelines Systems expanderar snabbt 
och skall snart ha en kapacitet på 62 miljoner ton olja per år, för vidare transport 
genom Östersjön. Transneft påstår att de har byggt 150 mil rörledningar de senaste 
tre åren, vilket Stellan Ottosson jämförde med vägsträckan Malmö-Boden.    
 
Råvaruberoende och diversifiering 
Råvaruberoendet diskuteras mycket i Ryssland, samt vad man eventuellt ska göra åt 
det. Enligt Världsbankens beräkningar svarar olja och gas för en fjärdedel av BNP. 
Samtidigt sysselsätter sektorn bara en procent av arbetskraften. Olja och gas svarar 
för hälften av exporten och 40 procent av de federala budgetinkomsterna. Andra 
talande siffror förutspår att en sänkning av oljepriset med en dollar skulle minska 
tillväxten med 0,3 procentenheter och budgetinkomsterna med en miljard dollar. När 
olje- och gaspengarna flödar in i landet så stiger den reella rubelkursen, prisnivån 
och lönerna och det övriga näringslivet får då svårare att klara sig i konkurrensen. 
Det är det här som brukar kallas för holländska sjukan, menade Stellan Ottosson.  
 
Stellan Ottosson citerade sedan två tänkvärda uttalanden om oljepriserna. Frågan 
om vad som hade varit mest positivt och mest negativt i rysk ekonomi under 2003, 
ställdes till den Ryske ekonomiministern Gref i en intervju. Han svarade att de höga 
oljepriserna var både det mest positiva och det mest negativa. De positiva effekterna 
är synliga för alla. Den negativa effekten är inte bara inflationstryck och holländska 
sjukan. Höga oljepriser försvårar dessutom reformarbetet, påpekade Gref. När BNP 
ökar snabbt, när reallönerna stiger lika snabbt och när staten har stora 
budgetöverskott infinner sig inte det krismedvetande som krävs för att genomföra 
impopulära reformer. En oligark som var på middag hos ambassadör Hirdman sade 
att ”om oljepriset skulle sjunka till 15 dollar per fat skulle vi få fart på reformerna”. 
-Ekonomisk diversifiering är ett av regeringens oftast upprepade slagord, sa Stellan 
Ottosson. Ett minskat beroende av råvaror och en snabbare utveckling av andra 
industrigrenar eftersträvas. Regeringens energistrategi för tiden fram till år 2020 
siktar på att förvandla energisektorn till en stabil energileverantör. Regeringen vill 
sätta fart på diversifieringen genom att kraftigt höja beskattningen av 
råvarusektorerna och minska skatten för andra sektorer. Enligt Stellan Ottosson 
menar kritikerna att detta är vansinnigt. Varför man ska ta pengar från den väl 
fungerande oljeindustrin och skänka dem till diverse andra sektorer som visat sin 
inkompetens? undrar de. 
 



 
10  

Oljesektorn kan sägas vara reformerad efter marknadsekonomiska principer, 
eftersom där råder konkurrens och fri prissättning. En av de viktigaste reformfrågorna 
i dagens ryska debatt är om och, i så fall hur, gassektorn också skall reformeras. Det 
finns reformplaner för Gazprom, som ekonomiminister Gref tagit fram. Dessa går ut 
på att dela upp produktion, distribution och försäljning för att sedan placera dem i 
olika bolag. Därefter ska konkurrens införas i produktion och försäljning. President 
Putin stoppade dock förslaget genom att säga att ”Gazprom är en viktig strategisk 
resurs som inte bör delas”. Ekonomiministeriet försöker nu rädda så mycket som 
möjligt av reformplanerna genom att arbeta för att dra tydligare gränser mellan 
produktion och distribution inom Gazprom samt etablera en fri gasbörs inom en 
begränsad del av gassektorn.  
 
Yukosaffären 
Yukos-chefen Chodorkovskij placerades bakom galler för cirka tre månader sedan. 
Han ägnar nu dagarna åt att plöja genom det väldiga anklagelsematerialet i 
fängelset.  Chodorkovskij gav pengar till flera oppositionspartier, kritiserade ofta 
regeringspolitiken och misstänktes för att ha egna politiska ambitioner. Många 
tolkade arresteringen som att maktstrukturerna tyckte att han i egenskap av 
självständig och expansiv affärsman började bli hotfull. Kritikerna säger enligt Stellan 
Ottosson att alla anklagelserna, om skatteflykt och andra ekonomiska oegentligheter 
som riktas mot Chodorkovskij och Yukos, också kan riktas mot de andra stora 
konglomeraten.  
 
Stellan Ottosson berättade att han nyligen ätit lunch med en kontakt inom Yukos, 
som lär ha förklarat att det inom Yukos i princip råder ”business as usual”. 2003 var 
ett var det ett bra år för Yukos i fråga om produktion, export och vinst. Företaget 
utsätts dock för nålstick av byråkrater som uppfattat arresteringen av Chodorkovskij 
som grönt ljus för allehanda trakasserier mot Yukos. 
 
Hur kommer då Yukosaffären att avlöpa?  
-Det är inte många som väntar sig att Chodorkovskij återtar ledningen, sa Stellan 
Ottosson. I Moskva diskuteras tre olika alternativ: Chodorkovskijs kommer att kämpa 
för att frikännas vid rättegången, men allmänheten tycks inte tro att detta är möjligt. 
Stellan Ottossons kontaktperson på Yukos sa dock skämtsamt att om Putin skulle 
vilja sätta maktstrukturerna på plats, så har han ett utmärkt tillfälle i samband med 
rättegången. Då skulle han kunna se till att Chodorkovskij frikändes och samtidigt ge 
polis och åklagare en rejäl näsbränna. En informell kompromiss är snarare en utgång 
av Yukosaffären som många tycks räkna med är att man når. Den skulle gå ut på att 
Yukos skulle drabbas av rejäla straffskatter och sedan säljas till intressenter. Yukos 
är trots allt ett värdefullt företag, påpekade Stellan Ottosson. En tredje variant på 
utgången av affären är att staten helt enkelt skulle välja att krossa Yukos genom en 
kombination av fråntagna licenser, höga böter och trakasserier. Stellan Ottosson har 
dock svårt att tro på detta alternativ. 
 
Arresteringen av Chodorkovskij var enligt ett uttalande från Putin inte början på en 
allmän kampanj att riva upp privatiseringarna, berättade Stellan Ottosson. Det ryska 
industriförbundet agerade tufft i början av Yukosaffären och begärde ett möte med 
Putin. Presidenten gick så småningom med på att komma till ett träffa dem, dock 
under förbehållet att Yukosaffären inte fick diskuteras. I samband med detta möte 
framgick det att Chodorkovskijs kollegor inte är särskilt solidariska. I intervjuer med 
journalister betygade oljebaronerna sin lojalitet mot Putin och tog avstånd från 
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Chodorkovskij. Som belöning lovade presidenten att de ryska företagen skulle slippa 
betala för den mark som deras privatiserade anläggningar ligger på. En kommentator 
skrev i samband med detta att oligarkerna sålde Chodorkovskij för några markbitar. 
Strax efter händelsen beordrade Putin riksrevisionen att granska en del gamla 
privatiseringsaffärer. För tillfället synar revisorerna nu Abramovitj, mannen som köpt 
fotbollslaget Chelsea och som redan fört ut en stor del av sina tillgångar ur Ryssland, 
informerade Stellan Ottosson.  
 
Rysslands investeringsklimat 
Yukosaffären har fått många att undra hur det står till med äganderätt och allmän 
rättssäkerhet i Ryssland. Premiärministern, som har riktat kritik mot rättegången av 
Chodorkovskij, fick nyligen sparken. Man har frågat sig om kontrollbehovet är 
viktigare för makthavarna än den ekonomiska utvecklingen.  
 
Hur påverkar detta investerarnas förtroende? Under ett antal år har det privata 
kapitalutflödet, som kan ses som en indikator, legat över 20 miljarder dollar per år. I 
början av 2003 noterades det första lilla nettoinflödet på lång tid. Yukosaffären kan 
vara en bidragande orsak till det rejäla utflödet igen, under det tredje kvartalet 2003. 
Men det fjärde kvartalet, det kvartal då Chodorkovskij arresterades, resulterade 
återigen i ett nettoinflöde.  Ändringarna i kapitalflödena beror inte bara på 
Yukosaffären, påpekade Stellan Ottosson. De beror kanske minst lika mycket på det 
korta kapitalets möjligheter att få snabb avkastning, vilket i sin tur beror på 
börskurser och räntenivåer. Börsindex steg dramatiskt under 2003. Yukosaffären 
orsakade några ras i börskurserna, men sett över hela året utgör de bara hack i en 
starkt stigande kurva. Långsiktigt vet vi inte mycket om hur det går med 
investeringarna, sa Stellan Ottosson. Han misstänker att företagen nu har motiv att 
tänka sig för en extra gång innan de gör långsiktiga investeringar. Han tror även att 
utländska oljebolag har blivit en smula mer tveksamma på sistone.  
-Denna tveksamhet kommer att öka om det visar sig att Yukosaffären inte är en 
engångsföreteelse, sa Stellan Ottosson.  
 
Ytterligare en anledning för oljeföretag att känna tveksamhet kan vara statens planer 
på ökade skatter inom råvarusektorn. Det verkar det nu vara ganska klart att det blir 
rejäla höjningar av olika specialskatter inom råvarusektorn, i första hand av 
exportskatten. Idag är exportskatten noll procent om oljepriset är under 15 dollar per 
fat. Sedan stiger skatten och uppnår ett maximum av 40 procent på marginalen när 
oljepriset överstiger 25 dollar. Enligt ett förslag som nu diskuteras skulle 
exportskatten bli 70 procent vid oljepriser över 25 dollar. Enligt oljebolagens protester 
kommer detta att drabba de långsiktiga investeringarna. Regeringen hävdar å sin 
sida att de ryska oljebolagen idag har betydligt lägre samlad skattebörda än oljebolag 
i de flesta andra länder, och att de nya skattesatserna bara innebär en anpassning till 
normal skattenivå i världen.  
 
Det liberala imperiet 
Anatolij Tjubais, som är chef för energibolaget RAO UES, har nyligen myntat 
uttrycket "det liberala imperiet". Han menar att Ryssland bör skaffa sig större 
inflytande och bli regionens ledande makt, i synnerhet på det ekonomiska området, 
berättade Stellan Ottosson. Tjubais tycker vidare att staten bör stödja en aggressiv 
ekonomisk expansion utanför Rysslands gränser. Han har själv visat vägen genom 
att köpa upp flera kraftanläggningar utomlands.   
-I Ryssland vill man dock inte bli ekonomiskt beroende av andra länder, trots att 
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landet i princip bekänner sig till marknadsekonomi. Det finns exempelvis en oro över 
att en viss andel av Rysslands export går över utländska hamnar, förklarade Stellan 
Ottosson, samt en stark motvilja mot att vara beroende av andra länders olje- och 
gasledningar. Man misstänker att andra länder kan använda sig av situationen till att 
pressa Ryssland på oskäliga transitavgifter för oljan och gasen samt anklaga Ukraina 
och Vitryssland för att stjäla från ledningarna. Ryssland satsar därför på att ha 
alternativa transportvägar för att bli av med exportberoendet. Stellan Ottosson gav 
som exempel på detta oljeledningen till Primorsk liksom planerna på en oljeterminal i 
Murmansk och en oljeledning till Kina. I gaskonflikten mellan Ryssland och 
Vitryssland försöker ryssarna skaffa sig kontroll över det vitryska pipelinesystemet 
genom att köpa det. De hotar med att vitryssarna annars måste betala ett högre pris 
för gasen, väl medvetna om att Vitryssland skulle ha svårt att klara en kraftig höjning.  
 
Från Ventspils, Sovjetunionens största oljehamn i Lettland, kommer idag råolja på 
järnväg. Sedan förra året transporteras inte längre råolja i rörledningarna till den 
hamnen. Stellan Ottosson tycker att det även där verkar som att Ryssland hoppas 
kunna skaffa sig kontroll över Ventspils för en spottstyver. Grigoriev, vicechefen för 
Transneft, sade i en intervju: ”visst kan letterna sälja hamnen till väst, men vem 
skulle vilja betala för en oljehamn utan olja?” 
 
Trygghet och miljörisker vid transporter på havet 
Oro från bland annat Norge har uttryckts över den tilltänkta oljeterminalen i närheten 
av Murmansk, eftersom transporter i Norra Ishavets oroliga vatten kan innebära stora 
miljörisker.  
-Vi som bor vid Östersjön har även anledning att fundera på vad som skulle hända 
om ett tankfartyg på väg från Primorsk skulle gå på grund eller skadas av ismassor i 
Finska viken, menade Stellan Ottosson. Tankertransporterna via Svarta havet är 
förresten hotade av det faktum att det blivit trångt vid Dardanellerna och Bosporen. 
Under de senaste sex åren har oljetransporterna den vägen fördubblats, varför 
turkarna nu har förbjudit passage av tankbåtar nattetid. Den turkiske 
Moskvaambassadören har sagt att det finns risk för en ekologisk katastrof och 
påpekade att "Bosporen är ingen pipeline",  berättade Stellan Ottosson. I det läget 
har Transneft erbjudit att bygga en pipeline parallellt med Bosporen. Ryssland oroas 
av eventuella besvärligheter med de här transporterna, eftersom man är rädd att 
oljeexportörer från Kazakstan och Turkmenistan ska välja andra transitvägar än via 
Ryssland och Svarta Havet. 
 
Relationen mellan EU och Ryssland vad gäller olja och gas 
Ryssarna levererar gärna olja och gas till EU-länderna, vilka som nämnt ämnar 
importera mer. Allmänt sett brukar ett ekonomiskt beroende anses fredsbefrämjande 
och bra - så länge beroendet är balanserat, inflikade Stellan Ottosson. Ett 
asymmetriskt beroende kan ju innebära risker för utpressning och konflikter, men 
beroendet mellan EU och Ryssland är dessbättre ömsesidigt. Det vore inte så lätt för 
EU att vid behov snabbt ställa om från ryska pipelineleveranser till leveranser från 
annat håll. Men å andra sidan skulle det bli minst lika besvärligt för Ryssland att 
snabbt finna alternativ avsättning, om man skulle få för sig att stänga olje- eller 
gaskranen, hävdade Stellan Ottosson. 
 
Om Ryssland visar opålitlighet vad gäller leveranser skulle det kunna förstöra 
marknaden för en lång tid framöver, vilket skulle få mycket negativa effekter på 
Rysslands handelsbalans och budget, sa Stellan Ottosson. Detta märktes 
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exempelvis nyligen när ryssarna stängde gasleveranserna till Vitryssland, vilket även 
innebar att leveranserna till Polen och Tyskland stängdes av. Trots att detta bara 
pågick en dag, reagerade den polska premiärministern med ett skarpt uttalande där 
han underströk att det nu gällde för Polen att finna alternativa gasleverantörer. Att 
ryssarna hade sina skäl att stänga av ledningen till Vitryssland, var knappast någon 
tröst för polackerna.  
 
Vidare påpekade Stellan Ottosson att den ryska ledningen är ytterst medveten om att 
beroendet är ömsesidigt. Samtidigt döljer man inte att man ser oljan och gasen som 
möjliga instrument i rysk utrikespolitik. Putin sade förra året att "Gazprom är ett 
kraftfullt redskap för politiskt och ekonomiskt inflytande över resten av världen”. I 
regeringens energistrategi för utbyggnad av gasindustrin nämns även målet att 
"säkra Rysslands politiska intressen i Europa och grannländerna, samt inom den 
asiatiska Stillahavsregionen".  
 
De ryska gaspriserna  
Stellan Ottosson avslutade med några ord om de ryska gaspriserna. Frågan om 
gaspriserna är, liksom Carl Bildt även nämnde, en av de stora stötestenarna i WTO-
förhandlingarna mellan Ryssland och EU. Gaspriset som den ryska industrin betalar 
ligger nu på ungefär 25-28 dollar per 1000 kubikmeter och bestäms av en statlig 
kommission. När Ruhrgas i Tyskland importerar samma gas betalar de fyra gånger 
så mycket. Det nuvarande inhemska gaspriset täcker för Gazprom knappt löpande 
produktionskostnader och ännu mindre nyinvesteringar. En vanlig uppskattning är att 
det krävs mellan 40 och 50 dollar per 1000 kubikmeter för att täcka de långsiktiga 
kostnaderna för inhemska leveranser. Att Gazprom ändå redovisar vinst beror på att 
Västeuropa betalar desto mer, förklarade Stellan Ottosson.  
 
-Men det är en förenkling att skylla prisskillnaderna enbart på monopol och 
prisreglering, sa Stellan Ottosson sedan och gjorde en jämförelse med oljesektorns 
priser. Under förra året var de inhemska oljepriserna tidvis en femtedel så stora som 
världsmarknadspriset, trots fri konkurrens och fria priser. Orsaken var helt enkelt 
bristande transportkapacitet. Trots att oljebolagen ökade sin produktion, ökade inte 
kapaciteten i oljeledningarna så mycket, med följden att den ryska marknaden 
översvämmades av olja och att de inhemska priserna rasade till bottenlägen. 
Motsvarande skulle kunna hända inom gassektorn, även med konkurrens och fria 
priser.  
 
Om staten skulle släppa sitt monopol på olje- och gasledningar, skulle det byggas en 
hel del nya pipelines, förmodade Stellan Ottosson. Prisskillnaden mellan den 
inhemska och den externa marknaden skulle då i ett teoretiskt jämviktsläge i princip 
bara bestå av kostnaderna för leverans via ledningarna. Transportkostnader är i och 
för sig höga, så exportpriserna skulle under alla omständigheter ligga långt över de 
inhemska priserna. Men det verkar dock inte som att den ryska staten kommer att 
släppa sitt monopol i första taget, lade han till. Att ha monopol över ledningarna är en 
viktig del av den kontroll över naturresurserna som presidenten och staten är 
angelägna om att behålla.  
 
EU har i WTO-förhandlingarna, förutom synpunkterna på gaspriserna, även krävt att 
Gazproms exportmonopol skall avskaffas och att gasledningarna skall öppnas för 
extern transit. Dessa krav är oacceptabla och har inte med WTO att göra, enligt 
ryssarna. ”EU-byråkraterna försöker vrida om armarna på oss”, lär Putin ha sagt, 
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med tillägget att det inte kommer att lyckas, ”för våra armar blir allt starkare”. Putin vill 
behålla regeringskontroll över gastransportsystemet och vill inte dela upp Gazprom.  
 
-Det är intressant att notera att ekonomiministeriets reformplaner för gassektorn i 
vissa avseenden påminner om de krav som EU framfört, sa Stellan Ottosson. 
Ekonomiministeriet anstränger sig för att driva igenom vissa av sina egna krav i 
WTO-förhandlingarna. De delar EU:s uppfattning, men säger att det är en principsak 
att Ryssland inte skall behöva skriva in sina reformplaner i bindande avtal. Det har 
ingen annan behövt göra, säger ryssarna. Vad gäller gaspriserna vill man inte heller 
skriva detta in i sitt WTO-avtal. I Ryssland är man inställd på att höja de inhemska 
priserna så att de täcker långsiktiga produktionskostnader. Det ingår i landets 
energistrategi, avslutade Stellan Ottosson. 
 


