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Förord  
 
Oljestater har behov att kontrollera sina naturresurser - de flesta länder har 
redan ”nationaliserat” sina olje- och gasresurser. Under den senaste tiden har 
länder som Venezuela, Peru och Bolivia stärkt den statliga kontrollen över 
landets olje- och gastillgångar. Även Ryssland har på sistone höjt graden av 
statlig kontroll över naturresurserna. 
 
Seminariet belyser ur ett historiskt perspektiv nationaliseringar i en rad länder- 
hur har nationaliseringar i olika geografiska områden gått till? Vilka blev 
effekterna? Hur situationen ser ut idag och vilka områden som kan tänkas 
genomgå nationaliseringar i framtiden. Exempel ges från Venezuela och Ryssland 
och dessa länders utveckling fram till nu och tänkbara vägar in i framtiden. Hur 
ser dessa länders beroende av externt kapital och kompetens ut och hur kan det 
komma att utvecklas? Även säkerhetspolitiska aspekter togs upp vid seminariet. 
Hur kan energisäkerhetsbilden ändras med nationalisering? 
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PDV (UK)
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Referatet är en sammanställning baserad på presentationerna vid seminariet.  
 
 



 
 
 
 

Marian Radetzki   

Marian Radetzki har en doktorsgrad i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. I början 
av 1970-talet arbetade han som chefsekonom vid den internationella kopparkartellen CIPEC, 
(Intergovernmental Council of Copper Exporting Countries). De senaste 35 åren har han 
arbetat i universitetsvärlden som "senior researcher" vid institutet för Internationell Ekonomi, 
Stockholms universitet, som gästprofessor i Mineral Economics vid Colorado School of 
Mines och vid Catholic University, Santiago de Chile. Radetzki har även arbetat som chef för 
SNS Energy, ett forskningsinstitut med fokus på internationella energimarknader, och sedan 
1990-talet, som professor i nationalekonomi vid Luleå Tekniska Högskola.  
 
Fokus i Marian Radetzkis arbete genom åren har varit råvaror i allmänhet mineraler, metaller 
och energi i synnerhet. Han har publicerat ett antal böcker och artiklar i ämnet. Radetzki har 
även arbetat som konsult för bl.a. storföretag, regeringar i utvecklingsländer och inter-
nationella organisationer som Världsbanken och FNs utvecklingsprogram (UNDP).  Marian 
Radetzki har nyligen utkommit med en bok om råvarumarknaden; ”A Handbook of Primary 
Commodities in the Global Economy”.  
 
Processen fram till statligt ägda företag  
Marian Radetzki startade sitt anförande med att ge en tillbakablick på 1900-talet som 
Radetzki menade var ett socialistiskt århundrade, åtminstone under åren 1930 - 1980. Under 
denna period utvidgades och blommade ”det kommunistiska imperiet”. Även de väster-
ländska samhällena var socialistiskt orienterade då tron på marknaden var liten och på 
behovet av stora statliga interventioner på marknaden var stor. Staten blev därigenom ägare 
inom industrier av ”vital nationell betydelse”, t.ex. inom mineral- och energiindustrin.  
 
I utvecklingsländerna bidrog kolonialismens fall och den efterföljande politiska 
emanciperingen till förstatligande-processen. De i huvudsak utlandsägda industrierna 
dominerade ofta ekonomin och skatter och regleringar var inte tillräckliga medel för att hindra 
detta. Därför ansågs det att en statlig kontroll, ett statligt ägarskap och en nationalisering av 
naturresurserna var nödvändig.  
 
Olika nationaliseringsgrad beroende på typ av naturresurs 
Nationaliseringsprocessen inleddes med marknaden för metall-mineraler. Processen gick från 
en obetydlig nationalisering i mitten 1950-talet till en nationaliseringsgrad motsvarande 33% 
av världens kapacitet tidigt 1980-tal. I u-länderna består över 50% av metall-
mineralsmarknaden av statligt ägda företag. Nationaliseringen genomfördes då priserna var 
höga.  
 
För olja har nationaliseringsprocessen sett annorlunda ut. Fortfarande år 1966 var olja endast 
obetydligt nationaliserad, endast några fåtal tidiga nationaliseringar t.ex. år 1938 i Mexiko, år 
1951 i Iran och år 1963 i Irak. Under 1970-talet däremot sattes en stor nationaliseringsvåg 
igång i bl.a. Algeriet, Libyen, Kuwait och Saudi. Marian Radetzki menade att inspirationen 
till denna nationalisering kom dels från OPECs marknadsinterventioner i början av 1970-talet 
med åtföljande höga priser och därmed god profitabilitet. Det främsta motivet till 
nationaliseringen var dock att ta kontroll över landets ”uttömbara nationella arv” och utöva 
kontrollen över resurser för nationens bästa. Vinsterna skulle inte tillfalla utlänningar utan i 
stället komma landets befolkning tillgodo.  
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Svårt att leva upp till förväntningarna 
De statligt ägda företagen levde emellertid inte upp till högt satta förväntningarna. De 
bakomliggande faktorerna var enligt Marian Radetzki flera: multipla mål, dålig kontroll, 
oklara relationer mellan ägare (ofta flera ministerier) och företagsledningen, samt svårare att 
konfrontera dessa statliga företag än utlandsägda företag.  
 
Radetzki gav ett belysande exempel med det indonesiska statsägda oljebolaget Pertamina. 
Vinsten stannade visserligen ”hemma” men vinsten var dramatiskt reducerade p.g.a. dålig 
effektivitet inom det statliga företaget. Denna låga effektivitet är signifikant för statliga 
företag menade Radetzki. Dessutom tar det ofta lång tid för personalen, som ofta inte har 
erfarenhet, att lära sig branschen och bli effektiva på marknadsnivå. Företagsledningarna är 
inte sällan sammansatta av personer som blivit belönade med ett chefskap på politisk basis 
och inte på kompetensbasis. Det är också vanligt att företagen inte bara har ett mål utan flera 
mål att uppnå. Dessa multi-mål försvårar en effektiv skötsel av företaget. Utöver vinstmål kan 
socialt/politiskt färgade mål vara uppställda vilket innebär att även om ett mål uppfylls är det 
svårt att samtidigt lyckas med de andra uppställda målen. Förekomsten av multi-mål i 
statsägda företag leder också ofta till att eventuella verksamhetsöverskott återinvesteras inte i 
företaget utan tas omhand av statsbudgeterna. Som Radetzki uttryckte saken: ”överskotten 
mjölkas ut av budgeten”. Det blir kortsiktiga vinsthemtagningar istället för långsiktiga 
investeringar i produktions-ökande åtgärder.  
 
Här gavs exempel från Petroperu, Pertamina och PEMEX (statsägd oljebolag i Peru, 
Indonesien respektive Mexiko). Petroperu minskades till ”insignifikans” p.g.a. överuttag av 
företagets vinster. Inom Pertamina investerade man inte tillräckligt utan Indonesien blev 
istället en olje-importör. För PEMEXs del fick utlänningar inte investera i ”hydrocarbon 
resources”. Ett annat exempel från metall-mineralindustrin gavs också med avseende på 
överskottet inom Zambias kopparindustri. Det överskottet föll med 97% bara fem år efter en 
nationalisering, beroende på lägre kopparpriser men framförallt på lägre effektivitet som 
följde på nationaliseringen.  
 
Ändrad inställning till nationalisering 
Ändring i attityder kring nationalisering kunde enligt Marian Radetzki skönjas kring 1980. 
Den ovan nämnda besvikelse över statsägandet ledde till en omfattande privatisering på 1980- 
och 1990-talen. Privatiseringen omfattade alla branscher i industriländerna och metall-
mineralbranschen i utvecklingsländerna. Radetzki visade på hur de statsägda andelarna (i %) 
inom metallbranschen drastiskt har minskat under åren 1989 och 2005: 
 
Resurs År 1989 [%] År 2005 [%] 
Bauxit 43 18 
Koppar 64 20 
Järnmalm 64 14 
Nickel 22   8 
 
Privatiseringen omfattade däremot inte olje- och gasindustrin i utvecklingsländerna. Detta 
undantag kanske kan, föreslog Radetzki, förklaras av att ineffektiviteten doldes av de höga 
OPEC-priserna, att man kunde uppvisa en hög lönsamhet trots den underliggande låga 
effektiviteten hos ett statsägt företag. 
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Avslutning 
Marian Radetzki avslutade sin presentation med några reflektioner över nationaliseringen och 
framtiden: 

1. Tidigare nationaliseringar berörde i stor utsträckning utlandsägda tillgångar som 
etablerats för att ”trygga försörjningen” i hemlandet, företrädesvis Storbritannien och 
USA. Japaner och tyskar hade annan inställning och lånade ut pengar och gav tekniskt 
bistånd mot att få teckna långsiktiga leveranskontrakt. Denna metod var förmodligen 
mer ändamålsenlig tyckte Radetzki och ställde sig frågan om hur ”facit” kommer att 
se ut för de aggressiva kinesiska och indiska förvärven av naturresurser runt om i 
världen. Dessa naturresurs-tillgångar kan mycket väl komma att nationaliseras menade 
Radetzki eftersom varken konsumenterna eller producenterna tycks ha lärt sig av 
historien. 

2. Statsförvärven av naturresurser ägde rum under perioder av höga priser för metall-
mineraler och olja. Även om kompensationen till tidigare ägare oftast var knappt 
tilltagen, påverkades den ändå av aktuell prisnivå. Efterföljande privatiseringar på 
1980- och 1990-talen skedde när priserna var låga, något som också påverkade 
ersättningsnivån vid överlåtelserna. Marian Radetzki konstaterade att staterna helt 
enkelt valt ”fel” tidpunkter för att köpa och sälja tillgångarna.   

3. Dagens resursnationalism har hittills varit begränsad till olja och gas och har också 
haft de höga priserna som utgångspunkt. Producentländer har inte heller tagit intryck 
av de statsägda företagens brister tyckte Radetzki och poängterade att ägande inte är 
en förutsättning för kontroll eller för att kunna beslagta övervinster.   

4. Radetzki menade att OPECs monopolistiska marknadskontroll har fått stor hjälp av 
statsföretagens inkompetenser och bristande finansiella resurser för att expandera 
kapaciteten. Ett exempel gavs: OPECs effektiva kapacitet hölls på nivå av 30 mbpd1 
under åren 1979 – 2005. Under samma period växte den övriga världens produktion 
från 34 till 54 mbpd . På detta sätt, menade Radetzki, bidrar statsägandet till den höga 
oljeprisnivån.  

 

                                                 
1 Mbpd: million barrels per day, d.v.s. miljoner fat per dag. 



 
 

Juan Carlos Boué 

Juan Carlos Boué holds a PhD degree on "The Political Control of State Enterprises. The Case 
of the International Vertical Integration of Petróleos de Venezuela (1982-1995)" at the Oxford 
Institute for Energy Studies at Oxford University. In 1990, Juan Carlos began his career in the 
petroleum industry at PEMEX Internacional (PMI) as an Oil Market Analyst, Junior Manager, 
North American Crude Oil Exports and Commercial Manager for Crude Oil Sales before serving 
as a Senior Research Officer at the Oxford Institute for Energy Studies from 1999 - 2005. In 
2005, he accepted his present position of Manager, Ministry of Energy and Petroleum Resource 
Unit, PDV (UK), Special Advisor, Viceministry of Energy, in London, England. His field of 
expertise is in microeconomic and logistical aspects of oil markets and oil trading, oil 
geopolitics, oil and gas taxation, oil and development, OPEC, and the political economy of oil in 
Latin and North America. 
 
 

Resource Nationalism and the Business of Access  
Dr Boué presented a different side of nationalisation of natural resources than Professor 
Radetzki. Basically, all resource- rich countries have the ambition to allow private companies to 
make a reasonable profit from oil and gas production. However, foreign investors are not 
welcome at any price. No windfalls are accepted, the main profit should belong to the nation. In 
many resource- rich countries, the process of re-assertion of the nation’s sovereign rights over its 
non–renewable, scarce and depletable oil resources is on-going. And since it is a national 
depletable patrimony, it is essential to make most of it.  
  
Dr Boué started off with a discussion on the expectations on oil price and the referred- to 
“cantilever theory of oil prices”. According to Boué, the oil companies blame the rise of the oil 
price on nationalism; that irrational factors are preventing from sound investment decisions. 
However, Boué showed that there is a normality concerning the fluctuations of the price and, 
overall, the market is stable. Hence, the notion that nationalism being the source for the shift in 
oil price is not fair.  
 
NOCs and Measures by Efficiency  
Dr Boué indicated that international oil companies (IOCs) may have higher efficiencies than 
national oil companies (NOCs). A comparison between PEMEX (the NOC of Mexico) and 
privately owned companies Shell, BP, Total, ENI and ConocoPhilips was made. The comparison 
showed that, on average, PEMEX have a lower efficiency, about 100 BOED2, based on 
hydrocarbon production per employee. Shell have the highest efficiency with approximately 270 
BOED, followed by BP, ENI, Total and ConoccoPhilips, the latter having about 140 BOED. 
However, the efficiency of PEMEX operation was dependent on the region chosen, and a clearly 
higher efficiency was shown in the northwest marine region of Mexico than in the northern 
region.  
 
NOCs and Fiscal Instruments 
Boué noted that while the IOCs generate better return after tax, due to higher efficiency and 
lower cost, the NOCs generate better return before tax. The IOCs also pay taxes to resources 
owners, and it is therefore not an easy task to compare these payments to those of the NOCs. Dr 
Boué presented another example, comparing PEMEX with Royal Dutch/Shell, showing the 
impact of taxes on the results. The gross income of PEMEX was somewhat higher than that of 
Shell, but PEMEX payed about 71% and Shell payed 41% in upstream taxes. Hence, Boué 
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2 BOED- Barrels of Oil Equivalent per Day 
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concluded, privately owned companies cannot compete with NOCs in generating tax revenues, 
on a per barrel basis, for large oil exporting countries.  

 
Boué continued to the aspects of fiscal income and efficiency. He admitted that vast sums of 
money are dissipated through the inefficiencies of the NOCs. However, these large sums are 
overshadowed by revenues generated by the NOCs as tax collection vehicles. This was 
emphasised by using Mexico and Gulf of Mexico as examples, see the table below:  
 

 Mexico Gulf of Mexico, 
Federal OCS3

Gross Income [USD/BOE] 21 15 
Costs & industry profits [%] 29 83 
Fiscal revenues (royalties, rentals, signature 
bonuses, federal income tax) [%] 

71 17 

 
The tax generating capacity between a NOC, e.g. PEMEX in Mexico, and an IOC, Shell 
worldwide, was compared. However, it was not clear whether the same result would be 
generated if the comparison was to be performed within one tax system, e.g. a Venezuelan or 
Norwegian tax system, where both NOCs and IOCs produce.  
 
Quality of Tax Collection and Partnerships 
Another issue that Dr Boué pointed out was the quality of tax collection, here again referring to 
Mexico. According to Boué, the Mexican ratio of taxes (including oil taxes) to GDP is at 15% 
which is the lowest in the OECD countries but may in fact be the best in group among the oil 
countries. Keeping in mind the low quality of tax collection and that these taxes are meant to 
keep the countries afloat, should one risk to liberalise resources or not, Boué asked.   
 
Partnerships are often suggested by the IOCs as possible solutions for resource availability and 
oil and gas products production. However, in terms of fiscal revenue terms, Dr Boué noted that 
partnerships tend to be quite unfavourable for the resource rich countries.   
 
Gross Income Levies or Royalties 
One of Dr Boué’s major points in his presentation was that of the “star of full oil sovereignty” or 
the gross taxes (royalties). Boué advocated that royalties are non-contingent, take precedence 
over any other payment and are both accountant- and fool-proof. However, petroleum production 
is highly inelastic in terms of changes in royalties. If a barrel of oil is produced, the producer will 
pay royalties whether he/she makes a profit or not. Boué agreed that royalties affect recovery 
negatively but so does profitability ultimately. Furthermore, royalties survive in Texas. Why 
should they disappear elsewhere, Boué asked. And, he added, not just royalties but also 
profitability has a negative effect on ultimate recovery. Dr Boué emphasised that royalties will 
stay as fool proof measure to provide an income to the nation.  
 
Finally, Dr Boué made a few remarks on the process of the liberalisation of natural resources 
during the nineties. He mentioned producer governments but also consumers, like Sweden, were 
among the losers. He continued by remarking that Sweden belongs to “influential clubs”, e.g. the 
IMF, World Bank and IEA, which have supported processes not beneficial to Swedish energy 
security interest in the long run. Dr Boué also objected to the often-used word “cartel” in terms 
of OPEC since the word has an illegimate ring to it. Instead, Boué stated, consumers need to get 
used to the idea that the regulation and the availability of the natural resources will “per force be 

                                                 
3 Federal OCS: Outer Continental Shelf. Not controlled by the Mexican government.  
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in the hands of the owners of the natural resources”, and that they have a “legitimate aspiration 
for a fair and just remuneration for a depletable and non-renewable natural resource”. In this 
process in which resource- rich countries re-assert the profits of natural resources, Sweden could 
play an important role, Dr Boué concluded.



 
 
 

Robert Larsson  

 
Robert Larsson är statsvetare vid FOI och arbetar med frågor om rysk energi och militär 
styrka, Rysslands energistrategier och internationella relationer. Han har bl.a. publicerat FOI-
rapporter, exempelvis ”Russian Leverage on the CIS and the Baltic States” (kartläggning över 
hur Ryssland använder påtryckningsmedel mot länderna inom OSS samt Baltikum) och 
"Russia’s Energy Policy: Security Dimensions and Russia’s Reliability as an Energy 
Supplier". 
 
Ökad statlig informell kontroll  
Robert Larsson presenterade om hur energisäkerhet och nationalisering av naturresurser ser ut 
i Ryssland. Under sitt anförande beskrev Robert Larsson hur Rysslands energipolitik har 
blivit allt ”tuffare” både internt och externt; att allt mer makt samlas hos presidenten samtidigt 
som det i Ryssland sker en viss marknadsanpassning. Larsson uttryckte det som att Putins 
utopi håller på att ta form. Officiellt har staten begränsad kontroll och en politiskt korrekt 
marknadsekonomi utvecklas där bolagen agerar i statens anda. Samtidigt ökar Putins 
informella kontroll och de personliga nätverken blir allt viktigare i den informella 
beslutskultur som finns. Andelen säkerhetsfolk, siloviker, i de ledande kretsarna är större än 
någonsin och parlamentet, duman, beskrev Larsson som en del i ledet att verkställa 
presidentens beslut. 
 
Att arbeta för både staten och energibolagen är oftast inget juridiskt problem. Tjänstemän, 
politiker och styrelseledamöter tillåts sitta på dubbla poster, så länge de tillvaratar statens 
intressen. Men det gäller att stå på rätt sida – något som Yokos huvudägare, Michail 
Chodorkovskij, fick erfara då han ”bröt igenom glastaket” med fängelse som påföljd. Larsson 
beskrev Chodorkovskijs öde som ett av flera exempel på vad som kan hända om du är 
”politiskt obekväm” och inte håller dig inom ramarna för de inofficiella 
marknadsrestriktionerna. 
 
Rysslands energistrategi speglas av en vilja att vara oberoende samtidigt som omvärlden 
gärna får vara beroende av Ryssland. Energipolitiken används som verktyg för politiska 
påtryckningar samtidigt som man vill vara en pålitlig leverantör av olja och gas – en 
balansgång som är svår, menade Larsson. 
 
Förhållningssätt till utländska investerare  
Larsson tog upp flera fall av hur utländska investerare till en början har välkomnats att 
utvinna olja och gas i Ryssland för att sedan bli bortmotade av ryska Gazprom och Rosneft. 
Han nämnde bl.a. Royal Dutch Shell, som efter statliga påtryckningar och åtal för ett 100-tal 
miljöbrott, tvingats ge upp kontrollen över olje- och gasfältet Sachlin. Larsson menade att 
staten egentligen inte önskade lösa miljöproblemen utan tillvägagångssättet i första hand 
gällde för att få in Gazprom i projektet. På liknande sätt hotas rysk-brittiska TNK-BP, till 
hälften ägd av BP, att bli av med licensen för gasfältet Kovykta till Gazprom. Även 
Sjtokman-projektet lyftes fram som ett exempel på hur Ryssland bjuder in utländska aktörer 
att dela på vinster och risker - så länge som den slutgiltiga kontrollen finns hos ryska 
Gazprom. Robert Larsson uttryckte det som att Ryssland driver en ”nationalifieringskampanj” 
där lojalitet och statlig kontroll är viktigare än ett ägande. Än så länge har de utländska 
bolagen inte blivit ivägskrämda av Rysslands taktik, menade Larsson. Det finns fortfarande 
stora pengar att hämta. 
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Larsson beskrev hur Rysslands ”marknadsanpassning” kan betraktas som en illusion. Vänner 
och fiender behandlas olika och kan även behandlas olika över tiden och utgör en 
oförutsägbarhet, något som exempelvis Vitryssland har fått uppleva. För EU:s del innebär 
Rysslands energipolitik en osäkerhetsfaktor. EU är starkt och svagt på samma gång beroende 
på vilka sektorer som avses, konstaterade Larsson. Dessutom tycks EU ha svårt att bestämma 
sig för vad som bör prioriteras; energisäkerhet, ekonomi, miljö…? Det är samtidigt svårt att 
veta om Ryssland är problemet eller rentav lösningen på problemet med beroendeställningen 
gentemot Mellanöstern. Vi vet inte heller särskilt mycket om framtiden, avslutade Larsson. 
Vem kommer att ha makten i Ryssland och hur kommer hans agenda att se ut? 
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