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Förord 
NOG-seminariet den 10 februari var en fortsättning på NOG seminariet i december 
2004 som avhandlade en av nutidens viktigaste frågor; När tar oljan slut? Seminariet 
den 10 februari fokuserade på vilka faktorer som styr världens oljepris, hur oljepriset 
fungerar som reglerande faktor för utbud och efterfrågan, om det finns tillräckligt med 
olja och ifall den kommer att produceras i den omfattning som de förbrukande 
regionerna vill i framtiden? 
 
Seminariet bjöd på två talare: 
 
 Julian Lee, energianalytiker från Centre for Global Energy Studies 
 Marian Radetzki, ekonomiprofessor från Luleå Tekniska Universitet 
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Inledning 
 
Julian Lee är senior energianalytiker vid Centre for Global Energy Studies i London, 
England. Julian Lee är specialist på oljemarknadsanalys, och främst studier om olje- 
och gasindustrin i Ryssland, Kaspiska havet och Västafrika. Julian Lee är även 
redaktör för ”Global Oil Report” utgiven av CGES och har en utbildningsbakgrund 
med en MSc från London School of Economics. 
 
Kan tillgången på olja möta framtidens behov? 
 
Julian Lee frågar sig i sitt föredrag om tillgången på olja kan möta framtidens behov i 
ett perspektiv till år 2020. Föredraget går först igenom efterfrågan, sedan tillgången 
och sist hur politiska faktorer ibland sätter ekonomiska regler ur spel.  
 
Historisk efterfrågan på olja 
 
Historiskt sett har efterfrågan på olja varierat kraftigt. Framför allt har priset på olja 
varit den reglerande faktorn. Från 1965 till 1973 gick oljekonsumtionen från 30 till 56 
miljoner fat per dag med ett konstant pris på cirka 2 US $ per fat. 1973 steg oljepriset 
nästan 500 % till över 12 US $ per fat. Denna prisstegring gjorde att efterfrågan sjönk 
något de kommande åren. Därefter steg återigen efterfrågan till 65 miljoner fat per 
dag år 1979 och som en följd av detta även att oljepriset återigen höjdes till den då 
rekordhöga nivån 30 US $ per fat. Med dessa höga priser hindrades tillväxten i 
världen och efterfrågan sjönk till under 60 miljoner fat per dag. Oljepriset sjönk 
därefter kraftigt och höll en prisnivå på mellan 12 till 20 US $ per fat till år 2003. År 
2004 steg återigen oljepriset kraftigt och nådde rekordhöga nivåer över 50 US $ per 
fat. 
 
Oljekonsumtionen räknat som olja per enhet av BNP, sjunker i världen och i 
snabbast takt i den industrialiserade världen. 1973 var världens konsumtion cirka 1,5 
fat per 1000 US $ medan den 2003 hade sjunkit till cirka 0,95 fat per 1000 US $. 
Världen minskade alltså sitt oljeberoende med 39 % sedan 1973. Den 
industrialiserade minskade världen på samma tid med 50 % medan övriga världen 
minskade med 24 %. För stora nationer som Kina och Indien är oljekonsumtionen av 
olja per enhet av BNP inte så märkvärdig, men med tanke på att deras ekonomier 
växer kraftigt samtidigt som oljeimporten ökar gör deras beroende av olja mer och 
mer utsatt. 
 
Sedan mitten på 1950-talet till den första oljekrisen 1973 var den globala tillväxten av 
oljekonsumtionen större än den ekonomiska tillväxten. Sedan dess har förhållandet 
varit tvärtom, det vill säga den ekonomiska tillväxten har hela tiden varit större, cirka 
25 %, än tillväxten på konsumtionen av olja. Detta förhållande gäller inte alltid 
regionalt. I Kina var till exempel tillväxten av efterfrågan på olja under 2004 cirka 15 
% medan den ekonomiska tillväxten var 9 %. Denna enorma tillväxt av efterfrågan på 
olja hänger samman med Kinas elbrist vilket gjorde att tillväxten på diesel 
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generatorer ökade kraftigt i världen. Denna del av efterfrågan förväntas minska under 
2005. 
 
Globala prognoser för efterfrågan på olja 
 
Ett antal olika källor har gjort studier på utvecklingen av efterfrågan på olja till år 
2020, däribland OPEC, IEA, EIA, Shell och CGES. Från dagens förbrukningsnivåer 
på knappa 80 miljoner fat per dag har de gjort olika prognoser på efterfrågenivån år 
2020 beroende på olika bedömningar av variabler som framtida oljepris, ekonomisk 
tillväxt, tillgång på olja med mera. De mest dramatiska prognoserna är gjorda av 
OPEC och EIA som förutspår en efterfrågeökning på 31 miljoner fat per dag till en 
nivå på 107 miljoner fat per dag till år 2020. IEA spår något lägre med en 
efterfrågeökning på 28 miljoner fat per dag till en nivå på 104 miljoner fat per dag. 
Shell och CGES har de mest försiktiga prognoserna och spår en efterfrågeökning på 
19 respektive 20 miljoner fat per dag till en nivå på 95 respektive 96 miljoner fat per 
dag till år 2020. I CGES prognos förutsätts att OPEC behåller prisnivån 30 US $ per 
fat. Alla dessa prognoser har en efterfrågeökning på olja på 1,1 % till 1,7 % per år. 
 

– Varför tror då CGES att efterfrågan på olja ska minska?, fråga Julian Lee 
retoriskt.  

Enligt CGES kommer världens ekonomiska tillväxtökning på 3,6 % per år under 
perioden 1986 till 2004 kommer att minska till 2,9 % per år under perioden 2004 till 
2020. Detta beror på framför allt teknologiska förbättringar i fordon kommer öka 
deras effektivitet, olja får ökad konkurrens av naturgas som bränsle, främst som 
process- och bostadsbränsle samt att miljöregler i förbrukarländer blir allt hårdare på 
grund av bland växthuseffekt och andra föroreningar. 
 
Regional historisk efterfrågan på olja 
 
Sedan mitten på 1960-talet har framför allt de 10 största asiatiska ekonomierna  ökat 
sin andel (+17 %) av världens efterfrågan på olja medan USA (-10 %), OECD i 
Europa (-6 %) och före detta Sovjetunionen (-6 %) minskat sin andel. Latinamerika, 
Mellanöstern och Afrika har mer eller mindre oförändrad andel av världens 
efterfrågan på olja.  
 
Oljeintensiteten, d.v.s. förbrukningen av olja per capita, i världen kommer enligt 
CGES att öka med drygt 4 % medan EIA spår 26 % till år 2020. Om den historiska 
trenden håller i sig kommer oljeintensiteten att öka drygt 13 % till år 2020. Mycket av 
skillnaden beror på hur länder som Kina och Indien kommer att utveckla sig. Upp 
emot 20 % av världens ökning i framtiden kommer att bero på Kinas utveckling.  
 
– Som energikälla kommer olja fortsätta ha en betydande roll till år 2020 och framför 
allt kommer olja fortsätta att vara viktigt som transportbränsle, spådde Julian Lee. 
Däremot kommer dess andel som primärenergikälla att minska till förmån för 
kärnkraft, gas, kol, biobränslen, fortsatte han. 
 
Kan världen producera mer olja? 
 
De begränsande faktorerna för mer produktion av olja är enligt Julian Lee: 
 

• Resurser 
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• Kapital 
• Teknologi 
• Politik 

 
Resurser 
 
Enligt Julian Lee finns det två helt olika syner på om det finns tillräckliga resurser i 
framtiden. Det ena lägret hävdar att oljereserverna egentligen är mindre än de som 
är publicerade, att framtida upptäckter av nya fyndigheter inte kommer att vara 
tillräckliga och att oljan kommer att ta slut i snabbast takt i icke-OPEC områden och 
därefter i OPEC områden. Det andra lägret hävdar däremot att marknadskrafter och 
teknisk utveckling kommer att resultera i fler upptäckter av nya fyndigheter och att 
oljeproduktionen kommer att fortsätta att öka i några årtionden. Enligt Julian Lee har 
båda rätt sidorna rätt i viss mån och att diskussionen har blivit alltför politisk och 
personlig.  
 
Däremot råder konsensus om att olja är en ändlig resurs och kommer förr eller 
senare att ta slut. Detta kan ses bland annat genom antalet borrade brunnar och hur 
mycket olja som produceras. Ett exempel på detta är att Oman har sedan år 1980 
ökat antalet brunnar från 100 till cirka 450, dvs 350 % medan oljeproduktionen ökat 
från 500 000 till 1 miljon fat per dag, dvs 100 %. Oman får alltså mindre och mindre 
olja per brunn. Samma trend gäller även för övriga Mellanöstern. 
 
Synen på hur länge oljeresurserna räcker har genom åren förändrats mycket. År 
1960 var den totala mängden producerad olja 123 miljarder fat och mängden 
kvarvarande olja 301 miljarder fat, vilket tillät ytterliggare 40 år med den tidens 
produktionsnivå på 21 miljoner fat per dag. År 2000 var den totala mängden 
producerad olja 1029 miljarder fat och produktion låg på 67 miljoner fat vilket ger 42 
år av kvarvarande reserver. Hur många år som oljan kommer att räcka med dagens 
produktionsnivå har de senaste 40 åren inte förändrats nämnvärt trots att det har 
producerats 900 miljarder fat olja sedan dess. Julian Lee betonade att utvecklingen 
behöver inte fortsätta på detta sätt men helt klart är att synen på hur mycket olja som 
finns kvar har historiskt sett förändrats kraftigt. 
 
Tillförlitligheten på data om kvarvarande reserver har också diskuterats mycket. 
Vissa tror att data om reserver är överdrivna och har en ”gömd” politisk agenda. 
 
– Den totala mängden olja som har producerats och som finns kvar i marken är cirka 
2 000 miljarder fat och inte 3 000 miljarder fat som USGS hävdar, sa Julian Lee. 
 
– Kvantiteten på världens oljeresurser kommer inte vara den begränsande faktorn för 
tillgången på olja de kommande åren, fortsatte Julian Lee. 
 
Kapital 
 
Enligt CGES kommer framför allt före detta Sovjetunionen och Afrika, 4 respektive 1 
miljon fat per dag, öka sin oljeproduktion utanför OPEC till år 2020. Medan 
Nordamerika, Asien och Europa kommer att minska sin oljeproduktion med 1,5; 2 
och knappt 3 miljoner fat per dag. Totalt sett kommer oljeproduktionen utanför OPEC 
att minska med knappt 2 miljoner fat per dag till år 2020. Men för att detta ska inträffa 
behöver nya oljefyndigheter påträffas, samt att gamla fyndigheter behöver utvecklas. 
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Investeringar i gamla fyndigheter är ofta lönsamma och utan större risk, medan 
investeringar i att hitta nya fyndigheter ofta har en större risk. 
 
För OPEC-länderna gäller i viss mån andra förutsättningar. Oljeproduktionen är till 85 
% kontrollerad av statligt ägda företag. Dessa företag har ofta andra prioriteringar om 
vad företagets vinster ska användas till än helt privata oljebolag. Ofta kan 
frågeställningen för dessa statligt kontrollerade företag vara om de ska utveckla mer 
produktionskapacitet eller om andra verksamheter inom landet behöver medlen 
bättre. Många medlemmar inom OPEC är utvecklingsländer med en kraftigt växande 
befolkning och som har höga förväntningar på avkastningen av landets oljeresurser. 
Statligt kontrollerade oljebolag tenderar att inte vilja ta stora risker och därmed 
investera i att hitta nya fynd. 
 
Internationella oljebolag har bättre tillgång på kapital och kan låna till mer förmånliga 
villkor än vad många statligt kontrollerade företag kan. 
 
– De internationella oljebolagen har den senaste tiden tillväxt genom att förvärva 
andra bolag, istället för att satsa på ytterligare prospektering, sa Julia Lee. 
 
– Kapital kommer inte att vara en begränsande faktor för den framtida tillgången på 
olja, fortsatte Julian Lee. 
 
Historiskt sett så har priset på olja påverkat hur många oljeriggar som är aktiva i 
världen, dvs när priset på olja sjunker så avtar antalet aktiva oljeriggar och på 
analogt vis så ökar antalet aktiva oljeriggar när priset på olja stiger. Detta samband 
gäller dock inte i lika hög grad i OPEC-länderna. När oljepriset den senaste tiden har 
ökat kraftigt har antalet aktiva oljeriggar i länderna utanför OPEC ökat medan det 
under samma period ökat marginellt i OPEC-länderna. 
 
Teknologi 
 
– Brist på teknologi borde inte att vara ett allvarligt problem för ökad produktion av 
olja om tillräckligt med kapital finns, sa Julian Lee.  
 
Tekniskt kunnande finns att köpa på den internationella marknaden och används 
idag av de stora internationella oljebolagen för att hitta nya fyndigheter och för 
produktion. Under slutet av 90-talet då Ryssland byggde upp sin oljeindustri använde 
de internationell expertis från internationella oljebolag eller konsultbolag som 
Halliburton och Schlumberger.  
 
– Däremot har en del statligt kontrollerade oljebolag ibland brist på denna expertis 
som måste köpas utifrån, sa Julian Lee. 
 
Politik 
 
Innan ”oljekriserna” på 70-talet hade de stora oljebolagen stora koncessioner i 
Mellanöstern. Några av länderna i Mellanöstern tyckte att oljebolagen betalade för 
lite för sina koncessioner vilket var en av anledningarna till att en del länders 
oljeproduktion nationaliserades. Sedan dess har de privatägda oljebolagen haft svårt 
att återigen etablera sin i Mellanöstern. Under ”oljekriserna” på 70-talet höjdes priset 
på olja kraftigt varpå efterfrågan gick ner lika kraftigt i världen. Detta gjorde att 
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mycket av investerad produktionskapacitet under lång tid fick stå outnyttjad i 
produktionsländerna. 1997 bestämde sig OPEC för att höja produktionskvoten 
samtidigt som Asien föll in i en kraftig lågkonjunktur med minskad efterfrågan på olja. 
Detta fick oljepriset att sjunka till cirka 10 $ per fat. Dessa två episoder har fått de 
oljeproducerande länderna att vara försiktiga med att investera i överkapacitet. Idag 
används i princip all produktionskapacitet i världen. På kort sikt är det egentligen 
bara Saudi Arabien som förväntas kunna öka sin produktion från en dag till en 
annan.  
 
De internationella oljebolagens stora bekymmer är förändrade regler och politiska 
regimer i världen. Sanktioner mot olika oljeproducerande länder kan också vara ett 
reellt hot och problem mot oljebolagens verksamhet som till exempel i Irak, Iran, 
Lybien och Syrien. Länder där oljebolag har sitt säte förändrar också sitt policyarbete 
med till exempel ökande miljökrav.  
 
– Alla inblandade i oljebranschen önskar att industrin ska få mer affärsmässiga villkor 
och mindre politiska villkor, sa Julia Lee. Dock är trenden tvärtemot, fortsatte han. 
 
– Idag fungerar inte oljebranschen under helt affärsmässig villkor utan olja har ofta 
en parallell politisk agenda, sa Julian Lee.  
 
Regeringar i producentländer väljer ibland bolag på icke-affärsmässiga villkor och 
diskriminerar bolag från vissa delar av världen. Samtidigt som de internationella 
bolagens egna regeringar hindrar dem ibland på grund av politiska aspekter att 
operera i länder. Båda dessa faktorer hindrar affärsmässighet. 
 
– För att kunna producera mer olja i framtiden ligger nyckeln i balansen mellan 
affärsmässighet och politik, avslutade Julia Lee. 
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Inledning 
  

Marian Radetzki är professor i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet. Hans 
forskning har sedan flera årtionden varit fokuserad på internationella råvaror som 
mineraler och energimaterial. Radetzki var mellan åren 1989 och 2001 chef för SNS 
Energy som var ett forskningsinstitut för energiekonomi. Han har även jobbat med 
Världsbanken, FN och andra internationella organisationer och företag. 

  
Oljepriset och dess förutsättningar 

  
Oljepriset beror på en mängd faktorer, bland annat det faktum att det är en ändlig 
resurs, kostnader för produktion, kartellbildning, efterfrågan och politik. Det finns 
också en mängd faktorer som har delaktighet i oljepriset, som till exempel de 
oljeimporterande länderna, alternativa bränslen och OPEC samt andra exportörer. 

  
Oljeproduktionen har sedan 1980 ökat i världen med 34,1 %, det vill säga från 61,8 
till 82,9 miljoner fat per dag. Ökningen har framförallt skett i övriga världen från 6,4 till 
21,9 miljoner fat per dag (242 %), men även i OPEC-länderna i Mellanöstern (8,6 %) 
och OECD (31,3 %). OPEC:s andel av världsproduktionen har under samma tid 
minskat med 9,3 % på grund av en restriktiv utveckling av produktionskapaciteten. 

  
Oljeberoendet har sedan 1980 minskat kraftigt i Sverige. Andelen importerad olja per 
enhet av svensk BNP har sedan 1980 minskat med cirka 80 % vilket gör att oljans 
pris har fått mindre påverkan på den svenska ekonomin. Det minskade oljeberoendet 
kommer av en mer effektiv energianvändning och att alternativ till oljan används i allt 
större utsträckning. Däremot finns sektorer som fortfarande är lika beroende av olja 
som tidigare som till exempel transporter och vissa industrier. 

  
Kostnaden för att producera olja varierar mycket över världen. Under 1999 hade 
Mellanöstern de billigaste produktionskostnaderna med 4 $ per fat. Därefter kommer 
de stora internationella företagens produktionskostnader på mellan 6 till 11 $ per fat. 
I den relativt begränsade oljeproduktionen i Canadas av okonventionella oljeresurser 
kostar det på liknande sätt mellan 5 till 16 $ per fat. För att göra petroleumprodukter 
av gas kostar det däremot mellan 12 till 16 $ per fat. 

  
– Med de relativt låga kostnadsnivåerna som finns på olja är det svårt att tro att 
dagens höga prisnivåer ska bibehållas, sa Marian Radetzki. 

  
Världens kostnader per fat för exploatering och andra investeringar har under 
perioden 1981 till 1999 minskat med cirka 75 % från 21 till 5 $ per fat samtidigt som 
kostnaderna för produktion också har minskat med cirka 50 % från 8 till 4 $ per fat.  

  
Efterfrågan på olja har under perioden 2000 till 2002 vuxit med i genomsnitt 0,5 % 
per år med det under 2003 till 2004 växte med 2 %.  

  
– Denna kraftigt ökade efterfrågan det senaste året är en mycket viktig förklarande 
faktor till dagens höga oljepris, sa Marian Radetzki. 

M a r i a n  R a d e t z k i ,  L u l e å  t e k n i s k a  u n i v e r s i t e t  
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En annan förklaring till det höga oljepriset hänger ihop med de problem som finns i 
de producerande länder, som till exempel krig och terror i Irak, inhemsk opinion i 
Saudiarabien, strejker i Nigeria med flera vilka somliga lett till produktionsbortfall. 
Många bedömare säger att dagens höga oljepris har en ”terrorpremie” på cirka 10 $ 
per fat som kan försvinna med en säkrare värld. 

  
Av den totala produktionen på 28,5 miljoner fat per dag som OPEC står för idag har 
de, enligt officiella siffror, en överkapacitet på 3,2 miljoner fat per dag. Av 
överkapaciteten står Irak, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten för drygt 80 %. 
Saudiarabien står i en klass för sig och har en överkapacitet på 1,6 miljoner fat per 
dag eller 50 %. 

  
Enligt prognoser från välkända organisationer och företag, IEA, IEA, Petroleum 
Economics, Deutsche Bank m.fl. så tyder allt på att oljepriset kommer att sjunka från 
dagens nivåer på runt 50 $ per fat till mellan 18 och 24 $ per fat till år 2010 och 16 till 
27 $ per fat till år 2020. Enligt Marian Radetzki är dessa projektioner realistiska 
prisnivåer i förhållande till de produktionskostnader m.m. som finns för olja. 

  
– Dagens prisnivåer beror inte på att oljan snart tar slut utan mer på grund av att de 
oljeproducerande länderna hela tiden vill maximera sina vinster. Ett högt pris behöver 
nödvändigtvis inte vara optimalt utan det är pris gånger producerad volym och 
därmed intäkten som ska var optimal för de oljeproducerande länderna, sa Marian 
Radetzki. 

  
Vilken som är den optimala prisnivån för OPEC har Marian Radetzki studera under 
lång tid. OPEC:s främsta mål är att garantera sina intäkter på en säker nivå för att 
underlätta för budgetplanering i landet. Det andra målet för OPEC är att bibehålla 
sina marknadsandelar i världsproduktionen av olja. Med dessa förutsättningar spår 
Marian Radetzki ett optimalt oljepris för OPEC på runt 20 $ per fat vilket också är den 
nivå som oljepriset har legat kring stor del av tiden sedan 1985.  

  
På grund av OPEC:s priskartell har de oljeproducerande länderna utanför OPEC 
producerat för fullt medan länder i OPEC har reglerat sin produktion och därmed 
oljepriset. 

  
- Om priset på olja fortsatt kommer att ligga på dagens höga nivå så tvingas OPEC 
att minska sin produktion, sa Marian Radetzki. 

  
Åhörarna ställde efter föredraget av Marian Radetzkis ett antal frågor som var 
variationer på temat att de ekonomiska teorierna nu var satta ur spel på grund av den 
kraftiga efterfrågan, en sinande produktion och det höga oljepriset. Som svar på 
detta sa Marian Radetzki: 

  
– Alla oljeproducenter vill maximera sina intäkter. De förbrukande ländernas 
intressen kommer i andra hand. 
 
 


