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Olje og gass handel mellom EU, Russland og Norge med 
sikkerhetspolitiske konsekvenenser. 
 
EU bruker stadig mer energi, spesiellt olje og gass, og må stadig øke importen. 
Organisasjonens egen produksjon er ikke tilstrekkelig til å dekke energibehovet. 
Russland og Norge er noen av de største eksportlandene av petroleum til EU. 
 
Oppgaven er å analysere energipolitikken som EU fører mot Russland og Norge. 
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interessant å se hvilke sikkerhetsmessige konsekvenser/forhold dette eventuelt 
forårsaker innen triangelet EU, Russland og Norge. 
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1. Innledning                                 

 

1.1 Bakgrunn 

Den Europeiske Unionen(EU) bruker stadig mer energi, spesielt olje og gass, 

og må stadig øke importen. Organisasjonens egen produksjon er ikke 

tilstrekkelig for å dekke energibehovet. Store oljeprisstigninger har medfulgt en 

tredobling av råoljeprisen siden mars 1999 og den kan ødelegge EUs økende 

økonomiske oppgang. Dette viser hvor sårbar EU er med hensyn til olje og 

gass forsyningen som skyldes importen av disse viktige energiråvarer.  Forsøk 

på redusering av olje- og gassforbruket, har ikke vært vellykket1. 

I dag importerer EU 50% av sitt energi behov, olje og gass inkludert. EU har 

beregnet at dersom dette fortsetter uforandret vil avhengigheten om 20-30 år 

være på 70%. Energi forbruket er i dag hovedsakelig fordelt på olje(41%), 

naturgass(22%), fast brensel(16%) og kjernekraft(15%). Avhengigheten av olje 

og gass gjelder hele EUs økonomi. De største forbrukerne av disse produkter er 

først og fremst transport, bolig og elektrisitetssektoren.  Når nye land blir 

tilsluttet EU vil avhengigheten forsterkes2.  

EUs langsiktige strategi for forsyningssikkerheten på energiområdet for å sikre 

og høyne innbyggernes velferd og fortsatt skape en velfungerende økonomi, er 

at organisasjonen får tilført de nødvendige energiprodukter.   

For import av olje er EU i dag og vil sannsynligvis i fremtiden, være avhengig 

av tre hovedaktører, Organization of Petroleum Exporting Countries(OPEC)3, 

Russland og Norge. 

Disse tre leverandørene av olje til EU tilhører henholdsvis OPEC med 51 %, 

Russland med 18% og Norge med 22%4.  Hovedsakelig tre land deler på 

                                                                 
 
1 Grønnboken, Bruxelles, den 29.11.2000. KOM(2000)769, endelig utgave, side 2. 
2 Ibid. 
3 OPEC består av landene:Iran, Irak, Libya, Saudi Arabia, Kuwait, Venezuela, Algeri og 
Nigeria. 
4 Grønnboken, Bruxelles, den 29.11.2000. KOM(2000)769, endelig utgave, side 44. 
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eksporten av gass til EU og det er Russland med 41%, Algeri med 29% og 

Norge med 25%5. EU er med dette svært avhengig av få aktører for å få 

tilfredsstilt sitt olje- og gassbehov.  Samtidig har etterhvert Norge og Russland 

blitt avhengige av kapitalinnkomstene fra sin olje- og gasseksport til den 

Europeiske Unionen. EU og Russland/Norge har med andre ord kommet inn i 

et gjensidig avhengighetsforhold som har sikkerhetspolitiske konsekvenser. 

Oppgaven vil senere komme inn på om det er sammenheng mellom den 

økonomiske politikken og sikkerhetspolitikken.     

Figur 1 viser EUs egen energi produksjon. Det knytter seg usikkerhet om hvor 

lenge det går før ressursene er oppbrukt. Det avhenger blant annet av påviste 

reserver, men også av olje og gassprisen på det internasjonale marked og den 

teknologiske utvikling6. 

  

Figur 1. Energifordeling i framtiden7 av EU’s egne ressurser. 

 

                                                                 
5 Ibid.Figur, side 49. 
6 Ibid, side 19. 
7 I millioner av tonn olje -ekvivalenter. Oljeekvivalent , toe (eng. tonne of oil equivalent), 
energimål basert på energiinnholdet i gjennomsnittlig råolje. Ett tonn oljeekvivalenter brukar 
anses å motsvare ca 42 GJ (gigajoule). Iblant foreko mmer også loe (eng. litre of oil 
equivalent), ofte ved sammenligninger mellom el- og oljeoppvarming. En liter olje anses da å 
motsvare ca 10 kWh. 
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1.2 Hensikt og problemformulering 

Interessant er det å undersøke hvordan eksportlandene imøtegår EUs 

energipolitikk. EU landene er nettoimportør av energi og spesielt petroleum 

som er olje og gass. OPEC, Russland, Algeri og Norge er hovedbidragsyterne 

til EUs energiimport. Russland og Norge er ikke medlemmer i EU men de har 

begge avtaler med unionen. EU med sin energi import og Russland/Norge med 

sin kapital import har kommet i et gjensidig avhengighets forhold. Får dette 

sikkerhetspolitiske konsekvenser for Russland, Norge og EU?  

 

Allerede i 1982 ble for eksempel norsk gass trukket inn i stormaktspolitikken, 

da USA forsøkte å gjennomføre en handelsboikott mot bygging av nye 

sovjetiske rørledninger til Vest-Europa, med norsk gass som 

erstatningsalternativ8. Både denne konflikten og oljekrisene rundt den Persiske 

Gulfen er eksempler på at energi var en av de mest sentrale objektene for 

stormaktsrivaliseringen under den kalde krigen.  

Behandler i dag EU Norge og Russland forskjellig med hensyn til energi 

importen slik at disse to landene kommer i et sikkerhetspolitisk 

spenningsforhold til hverandre. 

 

EU vil i økende grad bli avhengig av energi forsyninger utenfra i de neste 20-

30 år dersom ingen alternative energikilder blir tatt i bruk. Avhengigheten av 

tilførsel av energi vil også øke med eller uten implementering av nye 

medlemsland i de nærmeste årene.  Figur 2 illustrerer EUs forhold i mellom 

forbruk, import og produksjon av energi9.  

Hensikten er å undersøke og analysere energipolitikkens sikkerhetspolitiske 

konsekvenser innenfor triangelet Russland, Norge og EU. 

 

                                                                 
 
8 Austvik, Ole Gunnar, Den Norske Atlanterhavskomite, 8-2001 . 
9 Grønnboken, Bruxelles, den 29.11.2000. KOM(2000)769, endelig utgave, side 23.  
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Figur 2. EUs avhengighet av energi- import10. 

 

1.3 Spørsmålsstillinger 

 

?? Hva er EUs forhold til import  av norsk olje og gass sammenlignet med 

importen fra Russland? 

?? Hvilke sikkerhetspolitiske konsekvenser fører dette til - mellom 

Russland, Norge og EU? 

 

1.4 Definisjoner 

Sikkerhetspolitikk har flere definisjoner, denne politikken som har 

usikkerheten som drivkraft og trygghet som mål. På de fleste områder brukes 

betegnelsen sikkerhetspolitikk i betydningen nasjonal sikkerhetspolitikk med 

følgende definisjon: Nasjonal sikkerhetspolitikk er en sammenfattende 

betegnelse på en stats politiske styrte aktiviteter i den hensikt å 

virkeliggjøre/realisere sine mål også i situasjoner der nasjonen stilles innenfor 

trusler fra andre aktører, spesielt fra andre stater, i det internasjonale 

systemet11.  

                                                                 
10 I millioner tonn olje ekvivalenter. 
11 Andrén, Nils, Säkerhetspolitik, Analyser och tillämpningar, 1997, side16. 
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Det norske forsvarets fellesoperative doktrine(FFOD) definisjon av et utvidet 

sikkerhetsbegrep er: ”Selv om den tradisjonelle militære dimensjon er tonet 

ned og faren for storkrig i dag er svært liten, utgjør fortsatt den militære 

dimensjon et viktig aspekt av internasjonal sikkerhet på grunn av de store 

konsekvensene væpnede konflikter kan medføre. De ikke-militære aspekter av 

den internasjonale sikkerheten inkluderer forhold som terror, miljøforstyrrelse, 

overutnyttelse av og konkurranse om ressurser, organisert kriminalitet og større 

gap mellom rikdom og fattigdom lokalt og globalt”12. 

Petroleum brukes som fellesbetegnelse for råolje og naturgass og petrokjemisk 

industri er betegnelsen på industri som fremstiller og viderefordeler kjemiske 

produkter fra naturgass og olje13. 

Interdependence betyr gjensidig avhengighet. I denne sammenheng betyr det at 

en stat blir betydelig påvirket av ytre krefter. Interdependence i 

verdenspolitikken viser til situasjoner som blir karakterisert av gjensidige 

effekter mellom nasjoner eller aktører innenfor nasjonene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
12 Det Norske Forsvars Fellesoperative Doktrine, utgave A, februar 2000, kap 3.2.2. 
13 Cappelens leksikon, 1985. Bind 7.side76. 
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1.5 Teoretisk utgangspunkt 

 

1.5.1 Interdependence  

 

 

”The traditional agenda of international affairs – the balance among 
                         major powers, the security of nations – no longer defines our 
                         perils or our possibilities…Now we are entering a new era. 

           Old international patterns are crumbling; old slogans are uninstructive; 
        old solutions are unavailing. The world has become interdependent in 

                         economics, in human aspirations”14 
 
 
 
 
Vi lever i en verden av interdependence, gjensidig avhengighet. Verden har 

mer og mer blitt gjensidig avhengig av hverandre innen spesielt økonomi, 

kommunikasjon(IT) og menneskelige relasjoner. Interdependence er nevnt av 

liberalister på slutten av 1800-tallet som så interdependencen som positiv på 

den måte at den økte velstand blant folk og reduserte sjansen for at konflikter 

skulle oppstå15. Men samtidig kritiserte/anklaget konservative teoretikere 

interdependencen for å underminere nasjonalstaten og gjøre den sårbar for 

utenlandsk påvirkning16.  

Keohane og Nye’s syn på interdependence fra siste halvdel av 1970 tallet er 

fremdeles gyldig17. Validiteten har bare blitt tydeligere og tydeligere. 

Militær interdependence har vi alltid vært vitne til og vi vil fremdeles 

observere denne interdependence fremover18. Vi har opplevd kjernevåpen 

avskrekking, med tidligere Sovjetisk innflytelse i Øst Europa og tilsvarende 

                                                                 
14 Keohane and Nye, Power and Interdependence , Second Edition, 1989, side 3, sitat av Henry 
Kissinger. 
15 Knudsen, Torbjørn L., A History of International Relations theory , 1997, Second edition, 
side 189. 
16 Ibid, side 190. 
17 Ibid. 
18 Keohane and Nye, Power and Interdependence , Second Edition, 1989, side 3. 
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amerikansk innflytelse i Vest Europa. I dag søker EUs medlemsland å gjøre 

seg militært avhengig av hverandre. Det må tolkes slik når medlemslandenes 

forsvar og forsvarsbudsjetter minsker, samtidig som alliansen søker et tettere 

militært samarbeide. 

Generelt bruker i dag politiske ledere interdependence på en retorisk måte slik 

at det føles som en naturlig nødvendighet, som et faktum som politikken må 

rette seg etter. Det blir argumentert at interessekonflikter blir redusert ved hjelp 

av interdependence og at samarbeid er nøkkelen for å løse verdens problemer. 

 

1.5.2 Interdependence som verktøy 

I denne oppgaven vil interdependence teorien bli brukt som et analytisk 

verktøy/konsept. Interdependence i verdenspolitikken referer til situasjoner 

karakterisert av gjensidige effekter mellom landene eller aktører innenfor 

nasjonene.  Disse effektene resulterer internasjonalt som bevegelser av penger, 

varer, folk og kommunikasjon på tvers av landegrensene. Interessant for denne 

oppgaven er petroleum(råolje og gass). Etter den Andre Verdenskrig har disse 

transaksjoner økt dramatisk. Menneskelig forbindelser på tvers over 

landegrensen fordobler seg hvert tiende år. Men denne utveksling er ikke helt 

det samme som interdependence, fordi effekten i interdependence vil være 

avhengig av rammer og kostnader forbundet med dem. 

En nasjon eller en aktør som importerer all sin olje er sannsynligvis mer 

avhengig av en kontinuerlig flyt av petroleum enn et land som importerer for 

eksempel, skinn, juveler og annen luksus. Men dersom et land er avhengig av 

inntektene på sin eksport og det importerende landet er avhengig av denne 

varen, for eksempel olje kalles det interdependence. Dersom den gjensidige 

forbindelsen ikke har kostbare effekter, kalles det gjensidige 

forbindelser(interconnectedness). Dette gjelder generelt og ikke bare økonomi. 

Under den kalde krigen var Sovjet og USA i et strategisk interdependence 
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forhold. Denne hovedforskjellen er viktig å forstå dersom man skal forstå 

interdependence. 

Samtidig begrenser man ikke betegnelsen interdependence til bare å gjelde 

gjensidig avhengighet og fordeler. En interdependent forbindelse vil alltid 

innebære en kostnad, siden interdependence nesten uteslutter ensidige 

handlinger og det er mulig å identifisere om interdependencen er fortjenstfull 

eller om forholdet ”koster mer enn det smaker”.  Dette innebærer totalt at et 

forhold mellom nasjoner eller aktører som vi sier har et interdependent forhold 

ikke nødvendigvis er et gjensidig positivt forhold. 

 

1.6 Metodikk 

 

1.6.1 Analyseringsmuligheter 

I den daglige tale betyr avhengighet(dependence) at en stat blir påvirket av ytre 

krefter. Når begge statene(aktørene) blir påvirket og blir avhengige av 

hverandre kalles det gjensidig avhengighet(interdependence). Denne 

interdependence i verdenspolitikken refererer til situasjoner karakterisert av 

gjensidige effekter mellom land eller aktører innom de forskjellige landene.  I 

triangelet EU, Russland og Norge er det interessant å se på interdependencen 

mellom disse tre. Disse interdependente effektene er som oftest resultatet av 

internasjonale transaksjoner – flyten av penger, varer, folk og 

kommunikasjoner over landegrensene.  Disse transaksjonene har økt dramatisk 

siden andre verdenskrig. ”Recent decades reveal a general tendency for many 

forms of human interconnectedness across national boundaries to be doubling 

every ten years”19. Ennå kan ikke denne sammenbinding karakteriseres det å 

være det samme som interdependence. Interdependence er det først når man 

kan måle en gjensidig avhengighet i fortjeneste og tap. To forskjellige måter 

                                                                 
 
19 Keohane and Nye, Power and Interdependence , Second Edition, 1989, side 9. 
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kan brukes for å analysere kostnaden/utgiften og fordelen/fortjenesten i et 

interdependent forhold: 

?? Fokus på felles gevinst eller tap for involverte parter 

?? Relativ fortjeneste- og fordelingsspørsmål 

I forbindelse med EU’s import av petroleum fra Russland og Norge har jeg 

valgt å se på det første forholdet, gevinst og tap.   

 

1.6.2 Makt og interdependence  

Makt er en faktor i et interdependent forhold som må belyses.  Et tradisjonelt 

syn på makt har vært at militærmakt har vært brukt til å kontrollere 

verdenshandelen. Men kildene som understøtter det militære maktapparatet har 

blitt mer kompliserte.  

For å forstå makten i interdependencen må vi skille mellom to dimensjoner: 

?? Følsomhet(sensitivity) 

?? Sårbarhet(vulnerability) 

Følsomheten beskriver hvor raskt forandringer hos den ene aktøren leder til 

kostbare forandringer hos den andre og hvor stor blir kostnadene?  Som et 

eksempel på følsomhet kan være effekten på den vestlige verdens og Japans 

økonomier og politikk ved store prisøkninger på olje i 1971 og 1973-74. USA 

ble kanskje minst berørt da landet selv hadde begrensede ressurser innen 

petroleumsproduksjon. Japan var det landet som ble rammet hardest. Den 

sensitive interdependencen kan gi utslag både på det økonomiske, sosiale og 

politiske plan.  
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Figur 3. Følsomhet 

 
For å illustrere følsomheten for tre land, A, B og C vises på figur 3 deres 

følsomhet når en olje eksportør høyner prisen på varen samtidig til disse tre 

landene. I utgangspunktet har land A høyere sensitivitet enn B som igjen har en 

høyere sensitivitet enn land C. Over tiden faller sensitiviteten til land C fordi 

landet høyner prisene på bensin noe som igjen reduserer salget og importen 

minsker. 

 
 
Sårbarheten som dimensjon innenfor interdependencen hviler på den relative 

tilgjengelighet og kostnadseffekt av alternativer som aktørene møter. Et 

eksempel kan være to EU land som importerer 40% petroleum hver. De kan 

være like følsomme til høyning av petroleumsprisen. Men dersom en at av 

landene skifter til alternative hjemlige energikilder så er det landet mindre 

sårbart en det landet som ikke har slike kilder. 
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Figur 4. Sårbarhet 

 

Sammenlignet med figuren 4 er her land A’s sårbarhet mye mindre enn dets 

følsomhet. En politikk forandring etter en liten tid gjør at landet reduserer 

kostnadene kraftig slik at sårbarheten nesten er borte. Landet har muligheter til 

å sette igang produksjon av energi som erstatter den importerte energien. Land 

B har ikke gjort noen politisk forandring som gjør at landene kan produsere 

alternative energikilder slik at de får same sårbarhet som sensitivitet. Land C 

får en naturlig synkende sårbarhet over tid på grunn av stigende bensinpriser, 

som igjen medfører redusert forbruk og deretter redusert import. 

 

1.6.3 Kompleks interdependence 

Den komplekse interdependencen vil jeg ikke gå nærmere inn på i denne 

oppgaven, men den beskriver flere kanaler som forbinder samfunnene. Dette 

kan være uformelle bindinger mellom regjeringer så vel som formaliserte 

utenrikspolitiske arrangementer, uformelle bindinger mellom ikke-statlige 

organisasjoner, gjennom møter og ved annen kommunikasjon. 
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1.6.4 Komparasjon 

Som en del av metodikken vil jeg bruke den mest vanlige metoden innen 

forskning og internasjonal politikk, komparasjon20. Metoden kan være 

vanskelig fordi det ikke uten videre går an å gjøre sammenligninger mellom 

ulike samfunn og samfunnsforhold. Den komparative metoden er ment brukt i 

se på likheter og ulikheter i forholdene mellom EU og Russland/Norge. Det er 

først og fremst disse tre hovedpunktene sammenligningen er basert på: 

?? Petroleums eksport og importen hos aktørene. 

?? Forskjellen i sikkerhetspolitiske aspekter mellom Norge og Russland i 

forholdet til EU. 

?? En beskrivelse av likheter og ulikheter er søkt gjort. 

 

1.7 Avgrensninger 

I tidsperspektivet har jeg valgt å holde meg til tiden etter 1994 hvor avtalen 

mellom EU og Russland ble signert, Partnership and Cooperation 

Agreement(PCA). Avtalen ble implementert 1 desember 1997. Etter EUs 

mening har dette ledet til økt interesse og forståelse mellom Russland og EU21. 

EUs gassdirektiv som angår Norge og Russland i sterk grad kom år 2000. 

Midten av 1990 tallet og frem til i dag anser jeg som mest interessante perioden 

å prøve og belyse. Energi importen til EU fra Russland og Norge begrenses til 

å omhandle petroleumsproduktene olje og gass. Elektrisitet og kullimport er 

annet aspekt som kunne ha blitt belyst men er utelatt i denne oppgaven slik at 

det er petroleums- eksporten til Russland og Norge som er mest interessant å 

sammenligne. OPEC er en annen og viktig aktør på petroleumsmarkedet som 

ikke blir belyst i denne avhandlingen.  

 

                                                                 
 
20 Ejvegård, Rolf, 1996,Vetenskaplig metod, side.39. 
21 http://europa.eu.int/comm/external_relations/russia/intro/(10 april 2002). 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN ENSKILD-UPPSATS                                            19100:2031 
Maj Lasse Lauritzen 2002-04-29     15(62)   
   

 

1.8 Materiale/Kildekritikk 

Når det gjelder granskningen av sikkerhetspolitikken mellom EU, Russland og 

Norge og EUs syn på import fra Russland og Norge finnes det et omfattende 

offisielt materiale på EUs internettsider. Alle avtaler som organisasjonen har 

med de to landene ligger på institusjonens hjemmesider. I tillegg har Norge et 

omfattende materiale på sine offisielle hjemmesider både fra utenriks- og olje 

og energidepartement og oljedirektoratet. I tillegg finnes et omfattende 

forskningsmateriale hos organisasjoner som Norsk Utenrikspolitisk 

Institutt(NUPI), Europaprogrammet og den Norske Atlanterhavskomiteen. 

Internettnettsidene fra de offisielle aktørene(EU, Norge og Russland) må man 

se på som det er, et representativt offisielt syn fra staten. Samtidig som det i 

EU området og Norge finnes et stort antall forskningsmateriale, fra uavhengige 

organisasjoner, men tilgangen er begrenset på russisk side. En av årsakene til 

dette er også at mye av det tilgjengelige materiale kun er tilgjengelig på 

russisk.   

 

1.9 Disposisjon 

For at leseren skal få et overblikk over oppgavens struktur, presenteres her 

dens innhold. Jeg har valgt å dele inn oppgaven i seks kapitler. 

 

Kapitel 1 – Innledning  Her presenteres emneområdet, hensikt- og 

problemformulering samt teorien som blir brukt og metodikken. I tillegg 

kommer avgrensningen og materialet/kildekritikken. 

 

Kapitel 2 – EUs hovedmålsetting for energi import     Her viser jeg EUs 

hovedmålsetting for energi import og de avtaler organisasjonen har med 

Russland og Norge. Kapitlet avsluttes med en delkonklusjon på hvordan EUs 

behandler Norge og Russland i energi importen. 
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Kapitel 3 – Russlands petroleumseksport  Her beskrives Russisk energi 

eksport til først og fremst EU og med Russisk syn på den.  

 

Kapitel 4 – Norges petroleumseksport  Her beskrives Norsk energi eksport 

til først og fremst EU og med Norsk syn på den. 

 

Kapitel 5 – Trekantforholdet mellom EU, Russland og Norge Her 

undersøkes forholdet mellom EU, Russland og Norge når det gjelder import og 

eksport av petroleum og hvilke sikkerhetspolitiske konsekvenser dette gir. 

 

Kapitel 6 – Sammendrag og framtiden Her presenteres oppgavens 

hovedkonklusjoner i forhold til dens problem og hensikt. I tillegg er det 

synspunkter på framtiden. 

 

Kapitel 7 – Kilder Her er de brukte kildene alfabetisk satt opp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN ENSKILD-UPPSATS                                            19100:2031 
Maj Lasse Lauritzen 2002-04-29     17(62)   
   

 

2 EUs hovedmålsetting for energi import 

 

                  
Oil is expected to remain the primary fuel source for  
transportation throughout the world, and transportation  
fuels are projected to account for almost 57 percent of  
total world oil consumption by 202022.  
 

 
 

 
2.1  Generelt 

EU bruker stadig mer energi og importerer stadig flere energi produkter23. 

Organisasjonens egen produksjon er ikke tilstrekkelig til å dekke energi 

behovet. Resultatet blir en økende avhengighet av forsyninger utenfra. De 

voldsomme oljepris stigninger, som har slått ut i stigende råoljepriser, er 

tredoblet siden mars 1999. Dette risikerer etter EUs mening å underminere den 

økonomiske oppsving i Europa. Dette understreker enda en gang EUs 

strukturelle sårbarhet med hensyn til energi forsyningen, som skyldes den 

stigende europeiske avhengigheten av importert energi, oljens rolle for 

prisdannelsen på energi området og de feilslåtte forsøk på å begrense forbruket 

med politiske midler. EUs mener det er nødvendig med en aktiv energi politikk 

som kan settes inn mot den stigende avhengighet mot importert energi. 

Dersom ikke EU setter igang aktive mottiltak, vil de neste 20-30 år 70% av 

energi behovet bli dekket med importerte produkter og ikke som nå 50%24.  

Avhengigheten av importert energi gjelder innenfor alle deler av økonomien. 

Transport, bolig og elektrisitetssektoren er storforbrukere av olje og gass, 

petroleumsprodukter, og dermed underlagt den internasjonale prisutvikling på 

godt og vondt. Når eventuelt ny land kommer med i EU, ville denne tendens 

sannsynligvis forsterkes. Avhengigheten har store økonomiske og 

sikkerhetspolitiske konsekvenser. Stopper eksportlandene tilførselen av energi 

                                                                 
22 http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/transportation.html(2 februar 2002). 
23 Grønnboken, Bruxelles den 29.11.2000. KOM(2000)769, endelig utgave. 
24 Ibid, side 11. 
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eller de forlanger for høy pris stopper ”samfunnsmaskineriet” opp. I 1999 

hadde importen en verdi av 240 milliarder Euro, tilsvarende 6% av den 

samlede import og 1,2% av Brutto Nasjonal Produkt(BNP). Geopolitisk fordelt 

betyr dette at ca 45% av oljen kom fra Midtøsten, ca 21% fra Norge og ca 18% 

fra Russland. Når det gjelder naturgassen kom ca 40% fra Russland, ca 29% fra 

Algeri og ca 25% fra Norge 25. 

 

2.2 Grønnboken26 

På slutten av år 2000 lanserte EU Grønnboken som et aktivt tiltak for å 

begrense organisasjonens avhengighet av importert energi. Målet var og er å 

skape en debatt om forsyningssikkerheten på energiområdet. Grønnboken 

omhandler EUs energimessige perspektiver for de neste 20-30 år. Det anslås 

også at innen det tidsrommet er avsluttet består EU av ca 30 medlemsland. 

Økonomisk og sikkerhetsmessig er boken svært interessant for storeksportører 

av energi som OPEC, Russland og Norge. Boken omfatter alle typer av energi 

som for eksempel, kull, elektrisitet, kjernekraft, olje og gass. 

Hovedspørsmålene som boken setter fram er om det er hensiktsmessig at    

40% av den importerte oljen kommer fra OPEC-landene, om det er akseptabelt 

at vilkårlig forhøyning av olje og gasspriser skaper økonomisk kaos både i EU 

og utviklingsland som er avhengig av disse produkter og om at 

forsyningsmåtene av disse produkter er sikre nok.  Grønnboken er et av de få 

steder hvor energipolitikken blir behandlet utførlig innenfor EU. Under 

forhandlingene i forbindelse med Maastricht- og Amsterdamtraktatene ble det 

uten hell forsøkt å få med energiområdet. Resultatet ble at energisektoren bare 

er nevnt i innledningen til Amsterdamtraktaten27.  

 

 

                                                                 
25 Ibid, figur, side 49. 
26 Grønnboken, Bruxelles, den 29.11.2000. KOM(2000)769, endelig utgave. 
27 Ibid. side 11. 
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2.3 Oljeimport 

Oljen er nødvendig innenfor EU, på samme måte som andre steder i verden, på 

grunn av sin fremragende brenselsverdi og at for den er så lett å bruke. Oljen er 

derfor blant annet årsak til at vegtrafikken, som er 99% avhengig av olje, har 

steget voldsomt. Oljen har med varierende fart erstattet kull til oppvarming og 

dernest produksjon av elektrisitet. Oljekrisene resulterte i at EU landene gjorde 

seg mindre avhengig av oljen, men den utgjør selvsagt stadig en betydelig 

økonomisk faktor i medlemslandene, ikke minst innenfor transportsektoren. 

Transportsektoren forbrukte i år 2000 halvparten av oljen28. Oljemarkedet gir 

alltid anledning til spenninger, uansett om det er tale om dialog mellom 

produsenter og forbrukere, prisene på det internasjonale markedet, 

tilgjengelighet, dens innvirkning på miljøet eller ulykker. 

Figur 5 illustrerer EUs nåværende og et estimat av framtidens forbruk av olje. I 

samme tidsrom synker organisasjonens egen produksjon av denne viktige 

råvaren. Resultatet er et stigende behov for å importere olje. 

 

                                                                 
28 Ibid. side 47.  
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Figur 5. Oljens betydning for EU29. 

 

Framtidsforbruket av oljen innefor EU avhenger av bestrebelsene av 

forbedringen av energi effekten og utviklingen av nye energi kilder til transport 

sektoren. Tendensene for øyeblikket er et stigende forbruk av olje. Veksten er 

beregnet til å bli spesiellt høy i de nye søkerlandene, hvor det er et mål å 

komme opp i nåværende EUs nivå innen person og godstransport. Halvparten 

av EUs oljeforbruk brukes her.  Som figur 5 viser vil behovet av importert olje 

stige og det i takt med at de interne oljeressurser blir mindre. Avhengigheten av 

importert olje blir større og større. Det blir da svært avgjørende hvordan det 

internasjonale oljemarked utvikler seg, ikke minst avhengigheten av oljen fra 

Russland og Norge. 

Over 70% av verdens samlede/kjente oljereserver finnes i dag i OPEC-landene. 

I 2020 kommer sannsynligvis OPEC til å dekke 50% av EUs behov, og 

produksjonen ventes å stige til 55 millioner fat30 olje om dagen mot i dag ca 32 

millioner fat. OPEC har lave produksjonsomkostninger, ca 2 USD pr. fat mot 

                                                                 
 
29 I millioner tonn olje ekvivalenter. 
30 Et fat inneholder 926,5 liter. 
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Russland og Norges gjennomsnittlige utgifter på ca 5 USD pr. fat. I enkelte 

tilfeller kan produksjonsutgiften komme opp i 10 USD pr. fat. Områder 

innenfor Russland og i områder rundt omkring Det Kaspiske Hav er interessant 

i framtiden for EU. På grunn av økende behov for olje anslås det at en 

råoljepris på 20 USD pr. fat gjør det fullt mulig å utvinne disse nye områdene. I 

skrivende stund ligger råoljeprisen på 25.80 USD pr. fat31. 

Landene i det tidligere Sovjet vil sannsynligvis i framtiden få særlig stor 

betydning for EU. Inntil 1989 var de med en produksjon på over 11 millioner 

fat om dagen verdens ledende oljeprodusenter. I de kommende tyve år vil 

produksjonen i dette området kunne stige til det dobbelte fra i dag, til 14 

millioner fat om dagen. De påviste oljereservene i området omkring Det 

Kaspiske Hav(25 milliarder fat) er like så store som reservene i Nordsjøen og 

USA. Potensielle reserver overstiger muligens 200 milliarder fat, som er 

omtrent 25% av de påviste reserver i Midtøsten. Dette vil sannsynlig bli en stor 

konkurrent til OPECs eksport pga. nærmere EU markedet.  

EU vil om tyve år være avhengig av å importere 90% av sitt oljebehov innen 

transportsektoren dersom det ikke kommer i bruk alternative energikilder. I dag 

har ikke EU reelle alternative energikilder. Samtidig vil sannsynligvis EU være 

nødt til å akseptere en oljepris på over 20-25 USD pr. fat når de er avhengige 

av produktet.      

                                                                 
31 www.dn.no/artikkel?ID=EPS_57371(Besøkt 22 april 2002) 
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Figur 6. Import av råolje fordelt på opprinnelsesland år 1999. 

 

2.4 Gassimport 

Naturgassen ble oppdaget i begynnelsen av det tjuende århundre, men det gikk 

flere årtier før den fikk noen egentlig betydning i den energimessige 

sammenheng. Der hvor naturgassen før ble betraktet som et biprodukt fra olje 

utvinningen ble den etterhvert en mangesidig energi kilde. Naturgassen er lett å 

håndtere, fordi den kan distribueres i et ledningsnett og den kan nå benyttes til 

nesten alle slags energi forbruk, dvs elektrisitetsproduksjon, varmeproduksjon 

og også i den senere tid innen transport. I år 2000 ble nesten 70% av 

naturgassen brukt innen industrisektoren(26%) og boligsektoren(30%). Den 

største stigning er forventet innenfor elektrisitetsproduksjon, hvor naturgassen 

allerede tegner seg for 15% av produksjonen. 

Naturgassen har raskt vunnet innpass i forbindelse med elektrisitets-

produksjonen i en rekke av medlemslandene. Det er forventet at denne 

utvikling vil fortsatt øke og naturgassen vil i en viss utstrekning komme til å 

erstatte kull i forbindelse med elektrisitetsproduksjonen.  Den sterkt stigende 

etterspørselen av naturgas innen elektrisitetsproduksjon, husholdning og 

varmeproduksjon kan risikere struktur problemer innenfor EU. Etterspørselen i 

2000 var 85 millioner tonn ekviva lenter og er forventet å stige til 410 tonn 
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ekvivalenter i år 2010. EUs indre marked har sannsynligvis nådd 

topproduksjon av naturgass. Importavhengigheten av naturgass fra land som 

Russland og Norge vil øke. Gassens økende betydning for EU er illustrert i 

figur 7. 

   

 

Figur 7. Gassens betydning for EU32. 

 

Det er ikke mange likhetspunkter mellom naturgassmarkedet og oljemarkedet 

bortsett fra at gassprisene reguleres i forhold til prisene på oljemarkedet. 

Tradisjonelt har den økonomiske begrunnelse for å innføre denne 

prisregulering har vært at det ellers kunne oppstå et konkurranseforhold 

mellom olje og gass. Da naturgassen ble innført på markedet het det seg at 

denne prissammenhengen skulle sikre en gradvis innføring av produktet. I dag 

er ikke denne begrunnelse holdbar og EU mener at prisen skal være uavhengig 

av oljeprisen og reguleres etter tilbud og etterspørsel på naturgass. Som figur 8 

illustrerer er det sannsynligvis ingen fare for en kartelldannelse innen 

naturgassen på samme måte som innen oljen med OPEC. Til det er de store 

eksportørene til EU for forskjellige fra hverandre. Når nå prisene justeres i 

                                                                 
 
32 I millioner tonn ekvivalenter. 
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forhold til oljeprisene og når leveransene baseres på langsiktige kontrakter og 

EUs import skjer primært via gassrørledninger, betyr det at markedet få r 

karakter av et regionalt marked med begrenset konkurranse mellom 

eksportørene som primært omfatter Russland, Norge og Algeri. Men det er 

forventet at land som Iran og Turkmenistan vil få øket betydning i framtiden.                              

Ellers er det forventet at Russland, med 33% av verdens kjente 

naturgassreserver vil få en økende eksport til EU. Sovjetunionen og senere 

Russland har vært stabile leverandører av gass til EU de siste 25-30 år.          

EU mener at et langsiktig partnerskap med Russland kan være et skritt i retning 

av en fortsatt stabil forsyningssituasjon av naturgass. 

                              

 

Figur 8. Import av gass fordelt på opprinnelsesland. 

 

Det er forventet at det vil skje store forandringer på gassmarkedet i fremtiden. 

Noen eksperter innen EU mener at naturgass prisene vil stige med opptil 20% 

innen år 2010. Det er forventet at etableringen av et spotmarked innen EU som 

ledd i et indre marked isammen med en stigende etterspørsel, som følge av den 
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globale oppvarming, vil endre grunnlaget for prissettelsen. Resultatet kan bli at 

det etableres et mer konkurransedyktig marked basert på 

produksjonsomkostningene, eller at det dannes et gasskartel. EU har nå 

problemer med å forutse hva som kan skje. Derfor mener også EU at det er 

nødvendig å komme med strukturelle utvikling som kan komme drastiske 

prisstigninger i forkjøpet med å sikre seg rikelig med naturgassforsyninger fra 

så mange leverandører som mulig. 

 

2.5 Gass distribusjonsnett 

Realiseringen av et indre marked i vil resultere i en stigende etterspørsel og økt 

samhandel innenfor EU, som på sikt vil øke behovet for transport infrastruktur 

som interne og transeuropeiske transportnett og havneanlegg for mottak av 

Liquefied Natural Gas (LNG)33. Kostnaden innen de forskjellige 

transportnettene med rørledning eller skip (LNG). Det eneste som er sikkert er 

at det kreves betydelige investeringer i infrastruktur. 

Når det gjelder gassimporten er alle deler av EU takket være dagens gassnett 

velforskynt med gass, som distribueres fra eksportsentrene i Norge, Russland 

og Algeri. EUs analyse av reservene til sine viktigste leverandører viser at 

Russland nåværende 41% andel av gassleveransene vil stige til over 60% ved 

en EU utvidelse med nye medlemsland. Russland's betydning som 

gassleverandør vil øke med tiden. EU overveier for tiden om det skal legges 

opp til nye importruter, rørledning og LNG, for gass blant annet fra Iran og 

Qatar. Det vil øke den geografiske spredning på gassforsyningsområdet og 

kanskje gjøre det mulig å bevare et kjøpers marked. EU ser for seg 

gassleverandører på samme måte som oljeleverandørene med flere aktører på 

markedet med en pris som reguleres av tilbud og etterspørsel.  

                                                                 
33 LNG(liquefied natural gas). Flytende tørrgass, hovedsakelig metan, som er omdannet til 
flytende form ved nedkjøling til minus 163°C ved atmosfærisk trykk. Ett tonn tilsvarer cirka 
1400 kubikkmeter gass. LNG transporteres med spesialskip. 
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Samtidig vil EU prøve å binde seg til langsiktige avtaler og partnerskap med 

Russland som er den desidert største leverandør av naturgass i dag og 

sannsynligvis i framtiden.  

 

2.6 Gassdirektivet34 

Gassdirektivet ble implementert 10 august 2000 etter ca ti år med 

forhandlinger. En årsak var at gassprisene i EU sammenlignet med noen av 

G735 landene var alt for høye. Direktivet's implementering markerte en ny 

tidsepoke innefor det europeiske gassmarkedets utvikling. Direktivet er også 

starten på en organisasjon- og operasjonsforandring innefor det europeiske 

gassmarkedet. Hovedmålet med innføringen av direktivet var å skape et indre 

marked for naturgass, og som innen andre sektorer innefor den EUs økonomi, å 

skape et stort markedet som integrerer nasjonenes markeder. Ved å åpne de 

nasjonale markedene og integrere de i et 15 nasjoners gassmarked fri for 

grensehindringer og vil dermed være tilgjengelig for konkurranse. Og kundens 

valg skal være nøkkelen til denne konkurransen. Hensikten er at denne 

markedsintegrering skal bli en kraftig liberalisering av markedet. 

 

Figur 9, Tilgjengelig marked 2000       Figur10, Tilgjengelig marked 2008 

                                                                 
 
34 http://europa.eu.int/comm/energy/en/gas_single_market/gas.pdf(10 april 2002) 
35 USA, Storbritannia, Frankrike, Italia, Japan, Tyskland og Canada. 
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Figur 9 og 10 illustrerer forventet utvidelse av tilgjengeligheten på det liberale 

gassmarked. 

EUs gassdirektiv beregner at gassmarkedet vil, med tiden, dekke et større 

område enn selve unionen. Norge vil slutte seg til direktivet igjennom sin EØS 

avtale. EUs gassmarked er allerede integrert med det norske gass systemet og 

deler av nettverket i Sentral og Øst Europa. Dette er spesielt viktig med hensyn 

til importen av russisk naturgass. Direktivet poengterer at gassmarkedet som nå 

er innført vil omfatte et område som er større enn EUs. Og dette skal bli 

fordelaktig for alle Europas innbyggere. Det er hensikten at direktivet skal 

sikre tilførselen av gass og at det vil styrke og utvikle økonomien som igjen 

skal lede til større effektivitet og lavere priser. Direktivet omhandler også den 

store gassimporten fra Russland, Norge og Algeri og at den sannsynligvis vil 

bli større i framtiden. 

 

2.7  Agreement on Partnership and Cooperation 

Agreement on Partnership and Cooperation(PCA)36 er en tiårig avtale mellom 

Russland og EU som ble implementert 1 desember 1997. Ved utløpet av 

avtalen fornyes den automatisk for et år av gangen dersom den ikke blir 

oppsagt av noen av partene. 

Hensikten med avtalen er at den skal intensivere de: 

?? politiske  

?? økonomiske  

?? kulturelle forbindelser  

 

                                                                 
 
 
 
36 http://europa.eu.int/comm/external_relations/ceeca/pca/pca_russia.pdf(10 april 2002) 
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mellom aktørene. PCA har også som mål å utvikle sterkere politiske 

forbindelser, utvikle handel og investeringer. Avtalen skal støtte reformene i 

Russland og skal tilrettelegge framtiden slik at det i fremtiden kan etable res en 

handelsfri sone mellom EU og Russland. Avtalen skal være behjelpelig med å 

ta vekk handelsrestriksjoner mellom partene og Russland vil bli behandlet som 

Most Favoured Nation(MFN) av EU. Landet vil av EU bli behandlet som om 

det var medlem av WTO37. Avtalen går også inn på at partenes import fra 

hverandre skal behandles likt. De eneste varene som er ekskludert fra PCA er 

stål, tekstiler og nukleært materiale. Et verktøy som brukes i PCA er TACIS38 

programmet. Det ble etablert av EU i 1991 for å gi teknisk assistanse til 13 land 

fra Øst Europa og Sentral Asia, deriblant Russland. 

 

2.8 EUs felles strategi av 4 juni 1999 mot Russland39 

EUs siste skrevne strategi mot Russland ble iverksatt 4 juni 1999. Denne 

strategien har som grunnlag avtalen Agreement on Partnership and 

Cooperation inngått mellom Russland og EU. Strategien utviklet av EU 

pålegger medlemslandene sine å virke i tett samvirke med Russland for å få 

implementert denne strategien. Videre har strategien fire års gyldighet med 

muligheter for forlengelse. Flere handlinger er tenkt brukt for å få strategien 

oppfylt med blant annet bruk av PCA som hovedinstrument og andre avtaler 

mellom EU og Russland og individuelle medlemsstaters avtaler med landet, 

ikke minst petroleumsavtaler for å få stabile leveranser. EUs medlemsland er 

også i strategien oppmuntret til å bruke organisasjoner som FN og OSSE i 

framstøtet for å fremme denne strategien.     

Denne strategiavtalen mot Russland er adoptert av EU og anbefaler 

medlemslandene å ivareta innholdet i den for å styrke og forbedre forholdet til 

                                                                 
37 World Trade Organisation. 
38 Technical Assistance. 
39 http://europa.eu.int/comm/external_relations/russia/common_strategy/index.htm(10 april 
2002) 
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Russland. Avtalen har som overordnet mål et stabilt og velstående Russland, 

forankret i et Europa fritt for konflikter.  

De viktigste prinsipielle mål for strategien er: 

?? Styrking av demokrati, lov og orden og offentlige institusjoner i 

Russland. 

?? Integrering av landet inn i et felles europeisk økonomisk og sosialt 

miljø. 

?? Samarbeid for å styrke stabilitet og sikkerhet i Europa og utenfor 

partenes område vise ansvar for sikkerheten og stabiliteten i andre deler 

av verden. 

?? I fellesskap utvikle energipolitikken. EU skal tilby ekspertise i 

kjernekraftspørsmål. Samarbeid i miljøsaker og bekjemping av 

mafiavirksomhet som utfører "pengevask" og narkotikasmugling. 

 

Avtalen kommer i dybden inn de punktene hvor de økonomiske aspektene blir 

vektlagt i særdeles grad. I sin strategiske handlingsplan støtter EU en 

forsterkning av Russlands demokrati, institusjonsforankringen og 

opprettholdelsen av lov og orden forutsatt at landet tillemper 

markedsøkonomien. Den økonomiske prosessen blant annet i landet må 

fortsette med kontakter på høyt politisk nivå mellom aktørene. Avtalen 

fremhever markedsøkonomi og arbeidslover i henhold til International Labour 

Organisation(ILO) standard. Sikkerhetsaspektet i avtalen kommer inn på 

forsterket politisk dialog mellom EU og Russland med anbefaling om en felles 

utenrikspolitisk linje. I konflikthandtering skal begge partene støtte seg til FN 

og OSSE. Det oppmuntres til kontroll og nedrustning av Atom, Biological and 

Chemical Weapons(ABC) våpen.  
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2.9 EØS 

Norge er en del av EUs indre marked gjennom avtalen om Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområde (EØS). EØS-avtalen omfatter de 15 EU-

landene og de 3 European Free Trade Association(EFTA)- landene Norge, 

Island og Liechtenstein. EØS-avtalen innebærer at EU-regelverket for det indre 

marked også gjelder i Norge. Avtalen skaper dermed like konkurransevilkår for 

bedriftene i EU-land og i Norge, og gir fri bevegelighet av varer, tjenester, 

kapital og personer. EØS-avtalen er en dynamisk avtale som etablerer 

mekanismer for rask innarbeiding av nye EU-regler i norsk regelverk.  

Europakommisjonen og EFTAs overvåkingsorgan EFTA Surveillance 

Authority (ESA40), begge med sete i Brussel, sikrer at reglene blir fulgt. 

Tvistesaker behandles av EØS-komiteen og av EUs eller EFTAs domstoler.  

Handelen med industrivarer mellom EU-landene og Norge er tollfri. For 

fiskeprodukter, jordbruksvarer og andre næringsmidler er tollen i mange 

tilfeller fjernet eller betydelig redusert. Opprinnelsesdokument og tollrutiner er 

fortsatt nødvendig i varehandelen mellom Norge og EU, men reglene forenkles 

stadig.  

Tekniske handelshindringer er fjernet gjennom felles regler for offentlig støtte 

til næringslivet, og felles produktstandarder og kontrollordninger.  

Offentlige anskaffelser som overstiger visse terskelverdier, skal legges ut på 

anbud både i Norge og i EU-landene. Alle EØS-bedrifter deltar på like vilkår.  

Handelen med tjenester omfattes også av EØS-avtalen. Norge har innført store 

deler av EUs regelverk for handel med tjenester, først og fremst når det gjelder 

finansielle tjenester, luftfart, skipsfart, telekommunikasjoner, jernbane og 

veitransport.  

Fri etableringsrett for bedrifter er gjennomført i hele EØS. Investorer fra EU-

land kan investere i bedrifter eller fast eiendom i Norge. Norske investorer har 

samme mulighet i EU-land. Borgere fra Norge og EU-landene kan reise fritt i 

                                                                 
 
40 EFTA’s overvåkningsorgan ESA ble etablert i 1994 for å kontrollere gjennomføringen av 
EØS-avtalen 
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hele EØS og søke arbeid hvor de måtte ønske. Den som finner arbeid i et land 

innen tre måneder, vil få oppholdstillatelse for seg selv og sin familie og de 

samme trygderettigheter som vertslandets borgere. Den sosiale dimensjon i 

EU-samarbeidet omfatter også Norge. Felles regler for arbeidsrett og 

arbeidsmiljø er under etablering. Partene i arbeidslivet i Norge deltar i den 

sosiale dialog i EU. EØS-avtalen omfatter alle EU-landene og EFTA-landene 

Norge, Island og Liechtenstein, og trådte i kraft den 1. januar 1994.  

 

EØS-avtalen innebærer bl.a.: 

 

?? tollfri handel med industrivarer,  

?? fri bevegelighet for kapital,  

?? fri bevegelighet for personer,  

?? innføring av EUs regelverk for handel med tjenester,  

?? liberalisering i handelen med fisk og jordbruksvarer,  

?? felles regler for offentlig støtte til næringslivet,  

?? felles regler for offentlige anskaffelser,  

?? felles produktstandarder og dokumentasjons-, godkjennings- og 

kontrollordninger,  

?? fri bedriftsetablering og harmonisert selskapsrett i hele EØS-området,  

?? rask innarbeiding av nye EU-regler i det norske regelverk,  

?? norsk deltakelse i EUs rammeprogrammer for små og mellomstore 

bedrifter, for forskning og for utdanning,  

?? gjensidig godkjenning av utdanning og kvalifikasjoner.  
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I EØS-komitéens møte fredag 28. september 2001 ble det besluttet å innlemme 

Gassmarkedsdirektivet i EØS-avtalen41.  

 

2.10 Delkonklusjon 

EU har regulert sin energi import, først og fremst sin petroleumsimport, 

gjennom avtaler mellom medlemslandene og i avtaler med eksportlandene 

Norge og Russland. Prisen og lengden på avtalene varierer. Det virker som om 

at langsiktig har organisasjonen en stabil tilførsel på petroleum, men at prisen 

er markedsregulert og kan variere. På kort sikt kan derfor EU være følsom for 

prisstigningen. I dette blir Russland behandlet i avtalene som ”most favourable 

nation”. Norge har EØS avtalen. 

I oktober 2000 sa EU-kommisjonens formann Romano Prodi at den gassen EU 

trenger i framtiden i hovedsak må komme fra Russland 42. Russland produserer 

og eksporterer alt landet klarer, og bare for å holde tritt med EUs etterspørsel, 

må eksporten fordobles de neste 20 årene. 

Samtidig sa EU-kommisjonens talsmann i utenrikssaker, Reijo Kemppinen43, at 

Russland trenger investeringer og vi trenger et stabilt Russland og landet 

samtidig kan tilby energi. Han understreket samtidig at energi strategien fra 

EUs side også var begrunnet med hensynet til å redusere avhengigheten av olje 

fra OPEC-landene og gradvis erstatte forbruk av olje med andre energiformer, 

blant annet naturgass.  

Da organisasjonen er avhengig av den viktige råvaren petroleum, følsom for 

prisstigninger men ikke direkte sårbar må organisasjon ”spille på lag” med 

eksportlandene Norge og Russland. EU må spille på lag med Russland spesielt 

i sikkerhetspolitisk sammenheng da inntektene fra petroleumsimporten direkte 

støtter opp om stabiliteten i landet. Samtidig er EU en partner Russland ikke 

                                                                 
41 http://odin.dep.no/odinarkiv/norsk/dep/oed/2001/pressem/026001-990063/index-dok000-b-
n-a.html(9 april 2002) 
42 http://www.energi-nett.no/nyheter/10_2000/no-972907762.html.shtml(10 april 2002) 
43 Ibid. 
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samarbeider helt usmidig med. Organisasjonen består av mange land som med 

eller uten formannskapstittelen skal ”uttale seg” i aktuelle saker.  

Teoretisk behandles Russland som en favoritt nasjon til EU fordi 

organisasjonen er tjent med stabilt Russland's petroleumseksport også gir en 

sikkerhetspolitisk stabil effekt. Samtidig er kanskje Russland det landet som 

kan tilfredsstille EUs gassbehov etter en unionsutvidelse. 

EU har EØS avtalen med Norge som etter forfatterens mening er en ren 

formalitet på allerede langvarige og stabile forhold.  

I mellom Russland og Norge er det i dag ingen direkte handelsavtaler hva 

petroleum angår. 

 

3  Russlands energiproduksjon og eksport 

 

3.1 Produksjonen og stabiliteten 

Det er to ting som karakteriserer russisk petroleumsvirksomhet. For det første 

viser tallene for produksjon, konsum og eksport at Russland er en betydelig 

aktør i europeisk og global sammenheng. Landets oljereserver er beregnet til i 

underkant av 50 milliarder fat, mens gassreservene utgjør hele 32,9% av de 

globale reservene 44. Med en produksjon på 6,2 mill fat/dag i 1999 og et 

innenlandsk forbruk på 2,5 mill fat/dag har Russland et stort 

produksjonsoverskudd og er en av de største eksportlandene av olje. 

Situasjonen for gass er noe annerledes. Produksjonen har vært stabil. Landet 

produserte det samme i 1988 og 1999 ca 550 milliarder m3 gass og med et 

innelands forbruk på ca 365 milliarder m3 gass går det betydelige mengder til 

eksport, ikke minst til EU landene der Russland er en meget viktig aktør og 

konkurrent til Norge. 

Landets innenlandske energisituasjon er av stor betydning sikkerhetspolitisk. 

Dette fordi Russland i motsetning til land som for eksempel Japan og Kina er 

                                                                 
44 Norge i energiens geopolitikk . Europa-programmet, november Oslo 2000, side 70. 
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selvforsynt med petroleumsproduktene, olje og gass. Dette gir landet selvsagt 

en fordel og stor handlefrihet, både i generell sikkerhetspolitisk sammenheng 

men også i forhold til Gulf området. Dette må bety at det må være en viktig 

målsetting for landet å opprettholde forsyningene til innelands forbruk. Landets 

innenrikspolitiske situasjonen er sannsynligvis den største trusselen mod 

landets energiproduksjon og dermed også eksporten til EU landene. 

I Putins første tale til nasjonen tirsdag 3 april 2001 la han vekt på sterke bånd 

til EU samtidig som USA ikke ble nevnt 45. Dette ble tolket som et skifte på 

fokus fra USA/EU til EU. Talen ble videre fokusert på landets arbeide for å bli 

medlem i World Trade Organisation (WTO). Paradoksalt nok var det USA og 

ikke EU som prøvde å få Russland først inn i WTO 46. På EU toppmøtet i 

Stockholm i mars "fridde" også Putin til EUs medlemsland med at han kunne 

sikre energitilførselen (egen anm: gass/olje) til EU så fremt Russland ble tilført 

midler for energiproduksjonen.  

Det er klart at det er Europa som er framtidsmarkedet for russisk 

petroleumseksport. Framtidsprosjektene med en sterk økning av 

petroleumseksport til Kina og et framtidssyn, spesiellt etter 11 september 2001, 

med en stor eksport av olje til USA er langt fra realistisk47. Et russisk syn er at 

energikildene til Norge og EU er begrensede og leveransen av olje fra 

Midtøsten og gass fra Algerie er av dårlig sikkerhe t. I Russlands energistrategi 

for år 2000-2020 regner man med en årlig økonomisk vekst på 4-5%. For å 

klare det må det fortsatt store investeringer til fra utenlandske selskaper innen 

russisk oljesektor.  Slike store prosjekt ikke bare bringer en stabil energi import 

til EU men også økonomiske fordeler for Russland. Med det mener man at i 

framtiden vil interdependensen mellom EU og Russland bli styrket48. 

 

 

                                                                 
45 http://europe.cnn.com/2001/WORLD/europe/04/04/russia.eu/index.html(10 april 2002) 
46 Boris Frumkin Institute of International Economic And Political Studies, RAS, foredrag på 
FHS 29 november 2001.  
47 Vedlegg 1.   
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3.2 Ineffektiviteten i Russisk petroleumsproduksjon 

Foreløpig lider energisektoren av samme ineffektivitet som i sovjetperioden. 

Kostnadseffektiviteten ved valg av prosjekter og investeringer led av mangel 

på økonomisk styring, noe som ble forårsaket av politiske hensyn. Vedlikehold 

av anlegg og rørledninger var ikke prioritert. Mangelen på vedlikehold har 

videre ført til en del lekkasjer og miljø-ødeleggelser. Forbrukerne har heller 

ikke visst god energiøkonomisering. Det er antydet at 40% Russlands energi 

går tapt på grunn av dårlig utnyttelse sammenlignet med vestlige land 49. 

 

3.3 Russlands muligheter mot østlige markeder 

Det er store muligheter Russland vil styre sin oppmerksomhet mot andre 

markeder som for eksempel Kina. Det kan være mulig Kina vil inngå et 

samarbeid med Russland om utvikling av de enorme olje- og gassressursene i 

Sibir. For Russland kan et slikt scenario by på flere fordeler. Det kan åpne det 

ekspansive asiatiske markedet for russiske energileveranser og samtidig 

innebære en nærmere kinesisk binding til Russland med sikkerhetspolitiske 

dimensjoner50. 

 

3.4 Russisk strategi for petroleums eksport 

 
Med nye krefter ble energisamarbeidet med EU forsterket ved toppmøtet i 

Paris i 2000. På slutten av møtet kom presidenten for Europakommisjonen 

Romano Prodi med et forslag om å bruke ”positive interdependence” i 

økningen av eksporten av russisk energi til EU medlemmene og i bytte mot ny 

teknologi fra EU51. En del av strategien er også dannelsen av en energi 

arbeidsgruppe mellom EU og Russland ledet av den russiske regjerings 

viseformann og generaldirektøren for EUs transport og energivirksomhet.               

                                                                                                                                                                           
48 Ibid. 
49 Norge i energiens geopolitikk . Europa-programmet, november Oslo 2000.s. 71. 
50 Ibid, side 67. 
51 Department of Strategic and Defence Studies, Helsinki, Prospects and Strategy of Russian 
Export in the First Quarter of the 21st Century av Professor Yuri Khromov, Deputy director, 
Russia’s Institute for Strategic Studies, Moscow. 
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Den framtidige utvikling av de økonomiske relasjoner mellom Russland og EU 

vil hovedsakelig avhenge av aktørenes innbyrdes økonomiske politikk og 

politikken mot hverandre. Mange russiske eksperter tror at den årlige 

økonomiske veksten i EU ikke vil overstige 2.5% pr.år. og den industrielle 

veksten i EU ikke vil overstige 1.7% pr.år inntil 2015 mens for Russland den 

vil være på respektive 5 og 6 prosent 52. 

 

3.5 Delkonklusjon 

 

Russland føler en økende interdependence med EU i spørsmål som energi, 

transport, kommunikasjon og sikkerhet. Russland selger olje, naturgass, nikkel 

og trevarer til EU. Problemet er at i dag er handelsstrukturen er i ubalanse, da 

ca 60% av den russiske eksporten består bare av seks artikler og det er råvarer. 

Som et eksempel er kun 2% av eksporten maskiner. Slik sett er 

interdependensen i handelen ikke bra for Russland og bare 2-3% av EUs 

eksterne handel kommer fra Russland 53.   

EU er Russland største handelspartner som betyr at landet importerer ca 25% 

fra EU. I 2000 var Russland EUs sjette største handelspartner etter USA, 

Sveits, Japan, Norge og Kina. Dette er imidlertid i forandring, men fremdeles 

en handel i ubalanse hvor bilaterale avtaler binder petroleum fra Russland mot 

finteknologiske varer fra EU54.  

 
Det interdependente forholdet som er mellom EU og Russland i dag er det EU 

som på kort sikt tjener på. Organisasjonen kjøper råvarer, dog til markedspris, 

og selger ferdigraffinerte varer tilbake. Russland vil på kort sikt behøve 

valutaen som petroleumseksporten til EU gir. Men på lang sikt må landet få en 

større/bedre balanse og unngå sårbarheten i interdependencen med EU når det 

gjelder landets salg av ferdigraffinerte produkter. 

                                                                 
52 Swedish National Defence College, Russia and Europé, 2002, side 111, sitat fra V. Kudrov, 
[Russia’s place in the global economy at the beginning of the 21st century], Mirovaya 
ekonomika i mezhdunarodniye otnosheniya, no. 5 (2000), p. 82.  
53 Frumkin på “Conference Russia and Europé” November 29 2001, på FHS. 
54 http://europa.eu.int/comm/external_relations/russia/intro/#5(10 april 2002) 
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Dersom ikke EU får en mer likeverdig balanse på det interdependente forholdet 

med Russland, kan landet når olje og gassfelt er utbygd og den teknologiske 

utviklingen gjør det mulig å frakte petroleum til USA på en billig måte, kan 

tilsidesette EU for en mer lukrativ kunde, USA. 

Et annet marked som kan bli lukrativt er land i øst først og fremst Japan og 

Kina.  

 

4 Norges energiproduksjon og eksport 

 
 
 
 
                             Petroleumssektoren står i en særstilling i norsk                                
                                   økonomi. I 1999 utgjorde petroleumsvirksomheten                                                                    
                                   15 pst. av bruttonasjonalproduktet. Bransjen bidro                                                        
                                   med 36 pst. av samlet eksport i 1999 og sysselsette 
                                   om lag 90 000 i Norge55. 
 
 
 
4.1 Virksomhetens betydning for landet. 
 
Størrelsen på olje- og gasseksporten gjør at Norge har blitt en strategisk aktør i 

markeder av vital interesse for EUs og Vest-Europas energiforsyninger56. 

Norsk olje- og gassproduksjon skaper et avhengighetsforhold med 

økonomiske, strategiske og sikkerhetspolitiske konsekvenser både for Norge 

og mottakerlandene. Den internasjonale økonomiske integrasjonen bidrar til å 

harmonisere landenes politikk, selv om Norge har et annet ståsted på 

petroleumsområdet enn de landene vi integreres med. Dette skaper utfordringer 

for norsk politikk. 

De viktigste fora for norske energi interesser ligger nå i EU. Spørsmålet om økt 

norsk innflytelse over EUs energirelaterte beslutninger bør være et sentralt 

utenrikspolitisk tema i årene fremover, enten Norge blir formelt EU medlem 

eller ikke. Spesielt i det europeiske gassmarkedet kan Norge være følsom, 

                                                                 
 
55 St.meld. nr. 39(1999-2000) Olje - og gassvirksomheten. 
56 Norge i energiens geopolitikk . Europa-programmet, november Oslo 2000. 
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eventuelt sårbar, i avhengigheten av å eksportere gass til EU, ettersom hvordan 

energi-, miljø- og avgiftspolitikken i EU og EU-land blir utformet57. Blant de 

største og vanskeligste utfordringene for norsk petroleumspolitikk de neste 

årene er liberaliseringen av det europeiske gassmarkedet og EUs 

avgiftspolitikk på energi.  

 

 

                

 

 

Figur 11. Salg av Norsk råolje fordelt på mottakerland 58. 

 

Fra primært å være en ”oljenasjon” vil Norge i årene fremover i større grad bli 

en ”gassnasjon”. Mens oljeproduksjonen flater ut og etterhvert synker, vil 

landet om få år levere 60-70 milliarder kubikkmeter gass til det europeiske 

marked. Dette gir Norge markedsandeler på 20-40 prosent i mange viktige 

forbruksland. Bare Russland, som har verdens største gassressurser og er den 

største produsenten, vil komme til å ha større markedsandeler i EU enn 

Norge59.  Som et eksempel kan nevnes at Norge forhandler nå med 

                                                                 
57 Austvik, Ole Gunnar, Kronikk Fokus Europa nr. 6 desember 2000.  
58 Faktaheftet 2001 Norsk Petroleumsvirksomhet. 
59 http://kaldor.no/energy/fokuseuropa2000-12gass.htm(2 februar 2002). 
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Storbritannia om gassleveranser som rundt 2008-12 medfører at Norge må øke 

produksjonen med 50 prosent dersom en avtale kommer i stand 60. 

 
                    
                                                                     

                   
        
Figur 12. Norsk gasseksport i 200061. 

 

4.2 Norsk gass i EUs liberale marked 

 

Eksporten av norsk gass begynte i 1977. Både da og nå selges gassen 

hovedsakelig under langsiktige kontrakter. Gassen kommer fra felt62 i 

Nordsjøen. Liberaliseringen av det europeiske gassmarkedet slik Norge ser det 

skyldes både markedsvekst, utbygging av transport og lagerkapasitet og sist 

men ikke minst, politiske beslutninger på EU nivå og i EU land63. I 

utgangspunktet innebærer en ”perfekt” liberalisering av markedet at 

konkurranse skal etableres der det er mulig og regulering av tariffer og priser 

gjennomføres der det er nødvendig. Etter en økonomisk teoretisk ”perfekt” 

liberalisering er det sjeldent mulig å få til noe i et gassmarked, så som 

                                                                 
60 Dagens Næringsliv, 5 februar 2002. 
61 Faktaheftet 2001 Norsk Petroleumsvirksomhet. 
62 Eksempel på felt: Troll, Statfjord, Heimdal og Gullfaks. 
63 Austvik, Ole Gunnar, Den Norske Atlanterhavskomite, 8-2001. 
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konkurranse og samdriftsfordeler64. Erfaringene fra reguleringene på det 

amerikanske gassmarkedet illustrerer at offentlige inngrep i slike markeder kan 

skape betydelig ineffektivitet i økonomien når beslutningene er gale og/eller 

for statistiske. Kommersielle og politiske interessekonflikter og konsentrasjon 

av gassressurser på få steder på tvers av landegrensene kan vanskeliggjøre en 

fullstendig liberalisering av det europeiske markedet ytterligere. Det kan være 

ulike syn på om det er markedets vekst og utvikling eller om det er politiske 

beslutninger som er de sterkeste kreftene for et mer liberalt europeisk 

gassmarked.  

 

EUs Gassdirektiv, som kanskje Norge har vært mest opptatt av, innfører et 

system med tredjeparts adgang til transportnettet, men som etter landets syn 

ikke regulerer konkurransen på produksjonsleddet eller i distribusjons-

systemene til de lokale enkeltbrukerne.  

 

4.3 Oljeproduksjonen 

                                         
Et hovedprinsipp i norsk avsetningspolitikk har vært at avsetning av norsk olje 

skal ivaretas av kommersielle selskaper og baseres på forretningsmessige 

kriterier innenfor de generelle rammene som myndighetene fastsetter65. Dette 

innebærer at produsentene på sokkelen avsetter råoljen til markedsbetingelser. 

I tiden fremover forventes det at gassens andel av samlet petroleumsproduksjon 

vil stige betydelig, fra 23 prosent i 2001 til om lag 37 prosent i 2010. 

Oljeproduksjonen forventes derimot å være rundt dagens nivå frem til 2004, for 

deretter å avta gradvis. Det er knyttet betydelig usikkerhet til prognoser for 

fremtidig produksjonsnivå.  Usikkerheten henger blant annet sammen med 

tidspunkt for når de ulike feltene slutter å produsere på platånivå, hvor raskt 

produksjonen faller og når felt under vurdering kommer i produksjon. Andre 

usikkerhetsfaktorer er utviklingen av ny teknologi og utvinningsgraden for 

                                                                 
64 Ibid s. 14. 
65 http://odin.dep.no/oed/norsk/publ/veiledninger/026031-120005/index-dok000-b-n-a.html(10 
april 2002). 
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feltene. På litt lengre sikt vil også antallet og størrelsen på nye funn være 

faktorer som påvirker produksjonsnivået. Lønnsomheten i bransjen vil også 

påvirke det fremtidige produksjonsnivået. 

 

4.4 Delkonklusjon 
 

Gassdirektivet inneholder ikke bestemmelser til hvilke priser transporten av 

gass skal foretas, men forutsetter forhandlingsløsninger mellom partene, med 

mindre det enkelte land selv velger å innføre regulerte tariffer. Gassdirektivet 

er således ett skritt mot et mer liberalt marked, men er allikevel relativt langt 

fra en fullstendig liberalisert markedsordning.  

Norge er et lite land med en stor energieksport som har gjort importøren, EU til 

vår viktigste handelspartner. Som ikke medlem i organisasjonen har vi, selvom 

vi er bundet i EØS avtalen, medbestemmelsesrett i organisasjonens 

energipolitikk. EU er det nærmeste markedet til vår petroleumseksport og for 

landet vil det være sårbart om organisasjonen reduserer eller stopper helt 

importen av petroleum fra Norge. Den eneste utfordringen kan være om 

Norges største konkurrent, Russland, klarer å produsere petroleum til en 

mengde og lavere pris enn det Norge gjør.  

Sikkerhetspolitisk er petroleums handelen med EU av stor betydning. Norge er 

et lite land med en stor energieksport. Sikkerheten må landet importere i bytte 

mot petroleumseksporten.  
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5 Trekantforholdet mellom EU, Russland og Norge 
 
 

Sikkerhetspolitikk omfatter i dag langt mer enn allianser og                                         
                    militært forsvar. Løsning av konflikter, tiltak som skaper tillit                               
                    mellom statene, samh andel og mange andre former for et aktivt,  

internasjonalt samarbeid er viktige deler i sikkerhetspolitikken.   
I et utvidet sikkerhetspolitisk begrep regnes også bistand til  
utvikling, støtte til bygging av demokratiske styreformer, inter- 
nasjonalt miljøsamarbeid og ressursforvaltning. Aktiv deltakelse  
i et bredt internasjonalt samarbeid er derfor i økende grad en forut- 
setning for å ivareta egne interesser - også de sikkerhetspolitiske66. 

 

 

Europeiske stormakter som EU medlemmene Frankrike, Tyskland og Russland 

har alle, om enn av forskjellig grunn, fått økte egeninteresser i norske farvann. 

EU landet Storbritannia er under alle omstendigheter, snarere å betrakte som en 

nabo, enn som en stat "på den andre siden av Nordsjøen". I 2005 vil den norske 

andel av det franske forbruk av naturgass antagelig være på mellom 40 og      

50 % av landets totale forbruk. For Tysklands del antas andelen å komme opp i 

30 til 35%. Samtidig kan naturgassens betydning som energikilde og 

industriråstoff tilta, dersom man avvikler atomkraft som energikilde på 

kontinentet og konverteringen fra kullkraft fortsetter. På samme tid har man 

gjennom hele 90-tallet sett økende bestrebelser på et samarbeide mellom de 

tidligere vesteuropeiske statene under de store statenes lederskap. Russland 

har, under Putins ledelse, blitt dratt mer og mer inn i det ”vesteuropeiske” 

selskap. 

 

De europeiske stormakter vil få større egentyngde i Norges omgivelser. 

Europeisk sikkerhets- og forsvarspolitikk diplomati, - lederskapsforhold og 

alliansemønstre -, kan komme til å utfolde seg i et mer europeisk enn atlantisk 

miljø67.   

 

                                                                 
66 http://odin.dep.no/ud/niv/omraader/p10002130/032001-990325/index-dok000-b-f-a.html(10 
april 2002). 
67 http://www.europaprogrammet.no/sider/4_publikasjoner/4_seminarrapporter/  
seminar26_4_99/sikkerhet.html(2 februar 2002). 
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5.1 Indre Russiske forhold 

Russiske indre forhold må belyses når man skal behandle landets 

sikkerhetspolitikk overfor omverdenen. Årsaken er at landet etter forfatterens 

mening, og mange med ham, er i en relativ ustabil politisk situasjon, men som 

tilsynelatende bedres hele tiden.  

Etniske russeres kulturelle holdninger er hovedsakelig rotfestet i den kristne 

tradisjon som er felles med Europa og de utgjør i dag mer enn 80% av 

befolkningen. Det er like viktig å legge merke til som at 75% av Russlands 

befolkning og hoveddelen av landets økonomiske, kulturelle og 

utdanningskapasitet er konsentrert i den europeiske delen av landet. Den 

økonomiske degraderingen av Sibir og den russiske østlige del med massiv 

emigrering av den slaviske befolkningen til de vestlige deler av landet har gitt 

økende betydning av økonomien og befolkningskonsentrasjonen til den 

vestlige delen av landet68. 

I 1989-99 flyttet omtrent 1.3 millioner mennesker til den europeiske delen av 

Russland fra øst av Ural, hovedsakelig fra de østligste provinser og med det 

reduserte deres befolkning med omtrent ti prosent 69. Denne massive flyttingen 

fra Sentral Asia og Sør Kaukasus har også underminert den eurasiske identitet 

som var typisk for Sovjetunionen. Omtrent 80% av de russiske innvandrerne 

som har returnert til den Russiske Føderasjonen siden 1991 har kommet fra 

nettopp Sentral Asia og Sør Kaukasus. Dette kan ikke bare bli forklart av kun 

ustabilitet  i disse regioner alene, men også kulturelle forskjelligheter som har 

bidratt til utflytting av de europeiske russerne vekk fra de orientalske russerne. 

I denne forbindelse ble det gjort en markedsundersøkelse i april 2001 som viste 

at halvparten av de spurte ville gradvis forsterke båndene til EU, ti prosent 

mente at landet skulle integreres i EU og ni prosent var fornøyd som det var. 

Bare syv prosent ville at båndene til EU skulle brytes70.  

                                                                 
68 Swedish National Defence College, Russia and Europé, 2002, side 95, sitat fra UN 
Development Programme, Human Development Report: The Russian Federation, 2000 
(UNDP: Moscow, 2001), p. 88. (Boris Ye. Frumkin på FHS 29 nov 2001). 
69 Ibid. 
70 Ibid, side 97, sitat fra Evropa Magazine, no. 6 (2001), p. 17.  
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5.2 Russisk sikkerhetspolitisk syn 
 

 
 

Part of Russia is situated in Europe and the Russian spiritual culture  
always had a great influence on the rest of Europe, 

which in its turn always had substantial influence on Russia. 
But this does not mean that Russia could become part of the region 

called the West without any problems . . . 
simply because of the loss of a sense of the very architecture  

of the modern world, 
which is based on the interaction of different  

and obtained distinct border regions 
or historically formed communities.71 

 
 
 
For en del år tilbake ble interdependencen mellom økonomiske og militær 

spørsmål og sikkerhetspolitiske spørsmål satt høyt opp på den politiske agenda. 

Dette er blant annet nevnt i National Security Blueprint of The Russian 

Federation i desember 199772. Dette dokumentet hadde status som et ”president 

decree” og ga et godt innsyn i russisk sikkerhetspolitikk.  Den gang ble 

økonomien vektlagt som en av hovedtruslene mot den nasjonale russiske 

sikkerhet. Løsningen den gang ble at beskyttelsen av Russland’s nasjonale 

sikkerhet skulle gjøres med en oppgang av økonomien slik at landet kunne 

innta en uavhengig og sosial orientert økonomisk kurs. Økonomisk sikkerhet 

ble nesten synonymt med økonomisk stabilitet. Dokumentet ”avslørte” også en 

skeptisisme mot vestlige firmaer som man trodde skulle benytte seg av russiske 

råvarer for å gjøre seg selv rik.  

Men som den russiske viseutenriksminister Yevgeny Gusarov sa i et intervju i 

oktober 2001: ”In Russia, we accept any state’s desire to strengthen its 

security. This should be achieved, however, not by expansion of exclusive 

military-political groups but by forming multilateral security system in a wide 

sense”73. 

                                                                 
71 Ibid, side 94, sitat fra Nezavisimaya gazeta av Vaclav Havel, 21 Juni 2001.   
72 Strategian Tutkimusselosteita Julkaisusarja 2, Nr 3/1998, Some Economic Factors in a 
Russian Security Perspective av Jan Leijonhjelm. 
73 http://www.ln.mid.ru/webs.../49542EBD60EF505543256AEF043917F?OpenDocumen(2 
februar 2002). 
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5.2.1 Norge sett med russiske øyne  
 
Russland regner Norge som en konkurrent på kort sikt men som en strategisk 

partner på lang sikt74. Som mange andre saker har dette syn fått ny styrke etter 

terrordåden 11 september 2001. Begge land må koordinere sin langsiktige 

energisikkerhet for å styrke fordelene for økonomien og folket75. En tanke om 

et ”europeisk OPEC” har vært lansert i denne forbindelse. Dette kan 

kombineres med en ide om et europeisk olje samarbeid.  Et sådant partnerskap 

bør inkludere Russland, Norge, Storbritannia, Frankrike og Italia76.  

I forbindelse med Barentssamarbeidet vil Russland fortsette å streve for en 

større atraktivitet for landets nordlige områder for utenlandske og lokale 

investorer. Den kalde krigens avslutning og spesielt Kursk tragedien har for 

Russland understreket det gode naboforhold og spesielt til Norge 77. I november 

siste år holdt Norge og Russland et bilateralt møte om Barentshavets ressurser. 

I fokus var fiskeri, olje og gass, forsvars- og sikkerhetspolitikk. Møter og 

forhandlinger vil utvikles og fortsettes i løpet av 200278.  

 

5.2.2 EU sett i fra russisk vinkel 

Russland har alltid spilt en betydelig rolle i verdensøkonomien, og denne rollen 

vil bli styrket79. For det første har situasjonen i landet stabilisert seg og for det 

andre så er verdensøkonomien på jakt etter flere energi leverandører. Lavere 

oljepriser vil ikke gå utover stabiliteten til landet men vil sannsynligvis etter 

russisk syn gjøre det mulig for andre sider av russisk økonomi å vokse seg 

sterkere frem, selv om den lette industrien har hatt en viss fremgang i den 

                                                                 
74 Vedlegg 1. 
75 Ibid.   
76 Referert av tidlige minister av fuel and energy og nåværende sjef av foreningen for russiske 
oljeselskap, Mr Yu. Shafranik på slutten av 2001.  
77 http://www.ln.mid.ru/we…/217DDDA58B4CE1D64325A110032FDF4?OpenDocument(2 
februar 2002) Den Russiske utenriksminister Igor Ivanov’s tale i Barentssamarbeidkonferansen 
i Murmansk, 15 mars 2001. 
78 http://www.ln.mid.ru/WEBSITE/BRP_4.NSF/e78a48070f128a7b43256999005bcbb3/ 
64e418e7022ad16043256aff005b7ec2?OpenDocument(10 april 2002). 
79 Russian President Vladimir Putin - Financial Times Interview, December 17, 2001; the 
Kremlin, Moscow, December 13, 2001. 
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senere tid80. Russland vil fortsette med å holde sine forbindelser oppe med EU 

gjennom avtalene som allerede er inngått og videre igjennom 

toppmøtene(summits)81. Med alle forandringene som har skjedd og fortsetter 

med å skje med EU slik som utvidelse og den monetære union, så vil Russland 

hele tiden søke å ivareta sine interesser i dette. Dette gjelder såvel avtalene med 

EU som bilaterale avtaler med de enkelte EU medlemmene.  Russisk diplomati 

vil spesielt følge med den felles utenriks og sikkerhetspolitikk som EU satser 

på men også unionens forsvars- og sikkerhetspolitikk. 

 

5.3 Norsk sikkerhetspolitisk syn 
 
Russland er i dag et nordeuropeisk land geografisk og i strategisk forstand 82. 

Det er i nordvest at Russland har havner nærmest landets økonomiske og 

demografiske sentra med helårs adgang til verdenshavene. Det er i Norden, at 

Russland møter den globale flåtemakt USA og vitale sentral- og vesteuropeiske 

interesser. Det satses i Russland på å utnytte de store energiforekomster i 

Barentshavet. I fremtiden vil Russland hente betydelige deler av sine 

nasjonalinntekter fra dette området. De europeiske stormakter møter USA og 

Russland nettopp hos Norge og i Norden. De senere tiår har Norges betydning 

for europeisk økonomi og energiforsyning blitt stadig større. Siste år hentet 

Tyskland og Frankrike mellom 25% og 35% av sin naturgassforsyning fra 

norsk kontinentalsokkel. I framtiden vil også Storbritannia bli en forbruker av 

gass fra norsk sokkel. Den dagen det produseres gass på russisk 

kontinentalsokkel i Barentshavet, vil denne bli fraktet til de kontinentale 

markeder over eller i umiddelbar nærhet til ett eller flere nordiske staters 

territorier. Norge og Norden er, og vil bli, stadig viktigere som produksjons- 

eller transittområde for energi til de europeiske markeder. 

Norges strategiske betydning har snarere økt enn minsket. Norge er viktig så 

vel økonomisk som strategisk for samtlige av landets stormaktsnaboer. 

                                                                 
80 Ibid. 
81 http://www.ln.mid.ru/webs.../49542EBD60EF505543256AEF043917F?OpenDocumen(2 
februar 2002). 
82 Stavanger Aftenblad, 9 mars 2001. Kronikk av Viseadmiral Bjørnar Kibsgaard. 
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Samtidig er deres allianser og øvrige relasjoner mer dynamiske. Framtidige 

konfliktskonstellasjoner og allianser er ikke kjent, men vi vet at årsaken til 

framtidige konflikter kan ligge i Norges nærområder. Og vi vet ikke hvordan 

en krise vil utvikle seg. Norges naboskap til USA og Russland, herunder i 

energi og militærstrategiske forhold, knytter landet til geostrategiske 

sammenhenger over land eller til sjøs, som strekker seg fra Stillehavet og Det 

fjerne Østen til norske havområder. En russisk-amerikansk, russisk-europeisk 

eller euro-amerikansk krise vil kunne ha konsekvenser for Norge, uansett hvor 

i verden denne krisen starter. Som en betydelig energiprodusent er Norge med i 

energiens geostrategi og geopolitikk. Nesten samtlige av verdens 

energiproduksjonsområder, og svært mange av de viktige land- og sjøveis 

transportruter av energi, preges av store indre konflikter og/eller betydelig 

stormaktsengasjement med bakgrunn i forskjellige interesser.                                        

 

Det er ingen tvil om at det er en økende sikkerhetspolitisk betydning for norsk 

gass. Første gangen norsk gass ble trukket inn i stormaktspolitikken var i 1982 

da USA forsøkte å gjennomføre en embargo mot bygging av nye sovjetiske 

rørledninger til Vest-Europa, med norsk gass som erstatningsalternativ83. Både 

denne konflikten og oljekrisen rundt Den Persiske Gulfen er eksempler på at 

energi var et av de mest sentrale objektene for stormaktsrivaliseringen under 

den kalde krigen. Tilgangen til petroleumsressursene, handelen og prisene på 

dem hadde stor betydning, både for det militære system og 

samfunnsutviklingen ellers. I  dag er USA den eneste gjenlevende globale 

supermakt, men med mange regionalt sterke stater. Verdens 

petroleumsressurser finnes fortsatt i områder med betydelig politisk ustabilitet 

med rom for betydelige markedsforstyrrelser og risiko for norske selskaper i 

sine internasjonaliseringsprossesser. 

 

                                                                 
 
83 Den Norske Atlanterhavskomite, 8-2001 av Ole Gunnar Austvik, side 20. 
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Norge  og Russland har innefor rammen av en bilateral avtale fra 1996 utviklet 

et omfattende samarbeid om energiøkonomisering og alternativ energi i 

Nordvest-Russland 84. Dette har vært store satsningsområder i samarbeidet med 

Russland. Gjennom kompetanseoppbyggende tiltak, teknologioverføring og 

støtte til enkeltprosjekter, er samarbeidet om denne energiøkonomiseringen og 

alternativ energi kommet godt i gang. Norge mener energi er et viktig element i 

Barentssamarbeidet og Østersjøsamarbeidet, samt i EUs nordlige dimensjon. 

Vektleggingen er lik i de to sistnevnte, nemlig forvaltning av de rike regionale 

energiressursene på en måte som ivaretar både hensynet til bærekraftig 

utvikling og ikke minst til energisikkerhet.  

Et viktig mål for Norge er derfor da blant annet energisamarbeidet skal 

prioriteres høyt mellom Russland og Norge med fortsatt fremtidig engasjement 

for utvinning av russiske petroleumsressurser. Også styrking av dialogen med 

Russland om energipolitiske spørsmål både bilateralt og i multilaterale 

sammenhenger skal fortsette85. 
 

5.3.1 Norges fremtidige målsettinger 
 
Arbeidet for et fredelig og gjensidig nyttig samarbeidsforhold til Russland, og 

tidligere til Sovjetunionen, har vært og er en viktig del av norsk 

utenrikspolitikk. Utviklingen de siste ti årene har skapt et nytt grunnlag for 

dette samarbeidet. Russland’s videre utvikling vil ha stor betydning for 

sikkerheten og stabiliteten i Europa. Regjeringen ser det som grunnleggende at 

norsk Russlandspolitikk skal gi viktige bidrag til å integrere Russland som 

partner i europeisk og globalt samarbeid, samtidig som vi videreutvikler 

forbindelsene og ivaretar våre nasjonale interesser, også i det bilaterale 

samkvemmet86. De senere års utvikling i Russland har synliggjort en rekke 

utfordringer av et omfang og en karakter som krever tiltak og håndtering i et 

langsiktig perspektiv. Russland må selv bære det primære ansvaret for 

                                                                 
84 http://odin.dep.no/ud/norsk/publ/veiledninger/032091-990200/index-ind001-b-n-a.html(10 
april 2002). 
85 Ibid. 
86 Norsk Stortingsmelding nr. 12(2000-2001).  
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løsningen av disse utfordringene gjennom konsolidering av demokratiske 

politiske prosesser, gjennom utviklingen av lovverk, institusjoner og et sivilt 

samfunn og gjennom økonomisk vekst og sosial stabilisering. 

Denne interne prosessen i Russland kan imidlertid ikke sees isolert fra de 

øvrige europeiske lands interesse av en positiv utvikling i Russland. Russiske 

tiltak kan og bør derfor suppleres gjennom integrasjon og samarbeidsordninger 

med de europeiske land, EU og andre internasjonale organisasjoner. 

Regjeringen ser det som viktig at norsk Russlandspolitikk, i et bredt samvirke 

med blant annet EU, OECD og Europarådet, understøtter reformene i 

forvaltningen og det sivile samfunn. 

I en verden der økonomisk stabilitet og utvikling etter hvert betyr mye for 

sikkerhetspolitikken, har utviklingen av EU-samarbeidet uansett stor betydning 

for norsk sikkerhetspolitikk87. Hvordan kan så et styrket sikkerhets- og 

forsvarspolitisk samarbeid i EU (ESDP) påvirke de sikkerhetspolitiske 

rammevilkårene for Norge? Vil utviklingen i EU føre til at EU-landene etter 

hvert møter med samordnede standpunkter i NATO? Men for Norge er det 

også viktig at en europeisering av sikkerhetspolitikken ikke svekker NATOs 

posisjon som det sentrale forumet for diskusjon av sikkerhetsspørsmål. Norge 

er derfor meget interessert i gode samarbeidsformer mellom EU og NATO og i 

å oppnå tilfredsstillende tilknytning til det styrkede sikkerhetssamarbeidet i 

EU. 

 

5.4 EUs sikkerhetspolitiske syn  

 

EU fokuserer en del på den Nordiske Dimensjon i sikkerhetspolitikken rundt 

sin energipolitikk88. EU definerer denne dimensjonen geografisk som et 

område som strekker seg fra Island over til nordvest Russland og fra 

Norskehavet, Barentshavet og Karahavet i nord til den sydlige kystlinjen av 

Baltikum. Økonomisk så understrekes det at denne Northern Dimension spiller 

                                                                 
87 http://odin.dep.no/ud/niv/omraader/p10002130/032001-990325/index-dok000-b-n-a.html(10 
april 2002). 
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en meget viktig rolle i energiproduksjon og energiforbruk. Agendaen for denne 

dimensjon må tilpasses EUs energi politikk med dens tre komponenter: 

 
?? Forsyningssikkerhet 

?? Konkurransedyktighet 

?? Beskyttelse av miljøet 

 

I tillegg mener EU at denne dimensjon må tilpasses utvidelsesprosessen og 

PCA(se pkt. 2.7) prosessen. EU legger vekt på at alle dens aktører i denne 

forbindelse må være aktive og sette disse punktene i fokus. 

Den politiske vektlegging av dette i sammen med det sikkerhetspolitiske 

aspektet av the Northern Dimension ble gjentatt i Councils møte 31 mai 1999 

hvor implementasjonen av Nothern Dimension som politikk for EU med disse 

ord: 

?? ”This process can contribute to reinforcement of positive 

interdependence between European Union, Russia and the other states 

in the Baltic Sea region, also taking into account the enlargement 

process and thus enhance security, stability and sustainable 

development in Northern Europe”89. 

 

I den Northern Dimension, når det gjelder sikkerheten av energiforsyningen, er  

de fleste landene importavhengige. Det er to unntak og det er Norge og 

Russland. Som et gjennomsnitt i EU er de nordligste landene mindre avhengige 

av å importere petroleum enn landene i den sydlige region. Russland som en 

stor eksportør av gass til EU og Norge som også er en stor leverandør av energi 

er meget viktige sikkerhetspolitiske aktører i forhold til EU. Derfor er også 

denne nordlige region meget  viktig i framtidige energileveranser og også som 

transitt områder for framtidige leveranser. 

 

                                                                                                                                                                           
 
88 http://www.eu.int/comm/external_relations/north_dim/doc/inventory.pdf(2 februar 2002). 
89 Ibid. s. 2. 
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5.4.1 Leveransesikkerhet 

Den nordlige dimensjonen representerer et spesielt felt for EU spesiellt på 

grunn av energiforsyningen og de to store leverandørene som befinner seg her, 

Norge og Russland.  

Russland med sin overflod av energi, spesiell olje og gass, komplimenterer 

andre stater som grenser til EU. Hos EU vil det i denne forbindelse bli lagt vekt 

på forsyningssikkerheten fra Russland med sikring av transittruter og 

forsterkede forbindelser. Norge blir i denne sammenheng som den andre 

storleverandøren av olje og gass til EU. 

Mot disse leverandørene ser EU at sikkerheten skal bygges på en stabil handels 

og investeringsplatform bygget på EUs Energy Charter Treaty(ECT) som har 

blitt ratifisert av de fleste land innefor den nordiske dimensjon, med unntak av 

Island, Polen, Russland og Norge. EU legger stor vekt på å få disse fire landene 

med i denne avtalen. Denne avtalen legger vekt på å tilpasse handelsavtaler 

som ligner på WTO. Hensikten er at ECT medlemmer som ikke er medlemmer 

i WTO skal kunne komme inn etter en tilpassningsperiode.  

 

5.4.2 Sikkerhetspolitikken mot Russland i energiforsyningen 
 
I forhold til Norge blir Russland ”behandlet” med ekstra avtaler som PCA(se 

pkt. 2.7) og the Common Strategy for Russia(se.pkt 2.8). PCA behandler energi 

samarbeidet mellom Russland og EU og skal oppmuntre til 

markedsliberalisering. Samtidig skal PCA koples mot en integrasjon mot 

gassdirektivet(se pkt. 2.6) og energimarkedet i Europa. 

The Common Strategy for Russia har som mål å styrke det strategiske 

vennskapet mellom Russland og EU og nevner da spesiellt the Northern 

Dimension som et forum for å styrke og utvide samarbeidet over grensene. Sett 

i ly av Russlands energikilder og den spesielle status Kaliningrad Oblast har 

skal EU forsterke samarbeidet og arbeide videre med de markedsliberale 

prinsippene mot landet. 
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5.4.3 EU – Russland toppmøter 

Det siste og åttende toppmøte mellom EU og Russland fant sted i Brussel         

3 oktober siste år90. Som en viderefølge av de andre toppmøtene mellom 

Russland og EU var også dette et møte i  regi av å styrke samarbeid og 

strategisk vennskap. Energipolitikken som en del av sikkerhetspolitikken var et 

viktig punkt under møtet. Noen av de relevante punktene som ble fremsatt 

var91: 

 

?? Det er ønskelig de langsiktige energiforbindelsene mellom partene 

skulle styrkes og at de nå hadde passert et første trinn på vegen om et 

strategisk energi partnerskap. 

?? Miljøspørsmål og en effektiv energipolitikk fra Russland var viktig. 

?? Russland anerkjente EUs indre gassmarked. 

?? Partene forpliktet seg til å styrke de sikkerhetspolitiske forbindelsene 

som angikk felles interesser. 

 

5.5 Barentssamarbeidet mellom Norge og Russland 
 
Barentssamarbeidet ble opprettet på norsk initiativ i 1993. Det består av seks 

medlemsland 92, EU-kommisjonen og en rekke observatører. Det har to nivåer: 

det mellomstatlige Barentsrådet, som møtes på utenriksministernivå én gang 

hvert år (hvert formannskap) og Regionrådet, der norske, svenske, finske og 

russiske fylkesmyndigheter i Barentsregionen møtes om lag fire ganger i året. 

Ulike fagministre har også hatt møter innenfor rammen av Barentssamarbeidet. 

Barentssamarbeidet har fra første stund hatt to hovedmål. Det ene er å skape et 

stabiliserende samarbeidsmønster i forholdet mellom de nordiske land og 

Russland, og på den måten bidra til å knytte Russland til europeisk samarbeid. 

Dette har også gitt Barentssamarbeidet et sikkerhetspolitisk element. Det andre 

hovedmålet er å styrke den økonomiske og sosiale utvikling i Barentsregionen. 

                                                                 
90 http://europa.eu.int/comm/external_relations/russia/summit_10_01/dc_en.htm(10 april 2002) 
91 Ibid. 
92 Norge, Sverige, Danmark, Island, Finland og Russland. 
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Dette andre hovedmålet retter seg i praksis kun mot Nordvest-Russland. 

Hovedtyngden av det praktiske prosjektarbeid foregår dermed i Murmansk og 

Arkhangelsk fylker, Republikken Karelen og Nenets autonome område. 

De enorme olje- og gassressursene som finnes i Barentsregionen, spesielt i den 

russiske delen vil snu opp ned på det vi i dag har av Barentssamarbeid 93. 

Utbyggingene innenfor denne sektor vil bli noen av de største industrielle 

investeringene i Europa de nærmeste 10 – 20 årene. Dette vil for Norge og 

særskilt for Nord-Norge gi nye regionalpolitiske utfordringer. Det vil gjelde 

innenfor næringssamarbeid og miljø. På norsk side vil man gjennom bruk av de 

nordlige havner kunne tilby logistikkløsninger som vil være til gjensidig nytte 

både på norsk og russisk side. Barentssamarbeidet sikrer på mange måter det 

folkelige engasjement i norsk utenrikspolitikk overfor Russland. En rekke lag, 

foreninger og enkeltpersoner har knyttet nære kontakter med tilsvarende 

organisasjoner eller institusjoner på russisk side. Denne pilaren, «folk til folk»- 

samarbeidet, er kanskje noe av det viktigste i det tillitsskapende arbeidet 

mellom Norge og Russland.  

Gjennom dette samarbeidet utvikler vi daglig et bedre forhold til Russland, en 

av de viktigste dimensjonene i norsk forsvars og sikkerhetspolitikk. 

Barentssamarbeidet er i sitt vesen et fredsprosjekt. Gjennom et bredt samarbeid 

øker tilliten mellom folkene, samtidig som det styrker stabiliteten i Norges 

nærområder. En styrking av det regionale Barentssamarbeidet og et utvidet 

samarbeid med Russland er en forutsetning for føre videre arbeidet med 

avspenning og en regional integrasjon i Norges nordligste områder. 

Nordområdene er tett knyttet til Norges vitale interesser. Nye potensielle 

inntektskilder og de nåværende fiskeressursene er av stor betydning for 

velferden i landet. Også Russland har viktige interesser i dette området; ikke 

bare knyttet til store offensive militære kapasiteter i Nordvest Russland, men 

også til fiske- og petroleumsressurser. I dette grenselandet møtes de to landene 

daglig på en rutinepreget måte. Likevel er dette et av få områder i Europa med 

                                                                 
93 http://www.finnmarken.no/53/39/37/9.html(10 april 2002). 
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uavklarte juridiske forhold til sjøs94. Videre er området under sterkt press fra 

forskjellige  forurensingskilder. Norges forhold til EU og USA er også med å 

ramme inn handlingsrommet i nord. Begge er med å sette dagsorden, og da 

særlig i forhold til miljø og ressurser, mens USA som Norges fremste 

sikkerhetspolitiske garantist også vil være med å skape refleksvirkninger fra 

Russland mot Norge. Utfordringene har forandret karakter, og er under 

endring. Et klart skille mellom fred og krig er ikke lenger et grunnlag for sivil 

og militær planlegging, heller ikke i nordområdene 95. 

 

5.6 Delkonklusjon 
 
Russlands befolkning beveger seg fysisk og psykisk mot den vestlige delen av 

landet og mot Vest-Europa og EU. Russland’s økonomi som er sterkt koblet 

mot landets sikkerhet og sikkerhetspolitikk stabiliserer seg og er basert på 

inntekten av petroleumseksporten. Den tradisjonelle russiske mistenksomhet 

finns fremdeles i systemet men er tydeligvis ingen faktor som spiller inn i 

landets økonomiske oppbygging. I tillegg prøver landet foreslått en slags 

europeisk oljekartell som en motvekt mot OPEC. Den interdependencen som 

foregår mellom landet og EU i energispørsmål er utvilsom viktig for landets 

stabilitet og framtid. Men i det store og hele får Russland ivaretatt sine 

interesser, økonomiske og sikkerhetspolitiske interesser med EU igjennom 

avtaler som PCA og som Common Strategy for Russia.  

EU trenger et stabilt Russland for å være sikret leveranser av petroleum i 

framtiden. Dette gjør EU med blant annet å behandle landet som en favoritt 

nasjon.  Norge er ikke medlem av EU men er tilknyttet økonomisk igjennom 

EØS avtalen. Sikkerhetspolitisk er også Norge i et interdependent forhold til 

EU med denne avtale.  

                                                                 
 
94 Siden 1974 har Norge og Sovjetunionen/ Russland diskutert delelinjen i Barentshavet uten å 
ha kommet fram til en løsning. Russland hevder det såkalte sektorprinsipp, mens Norge hevder 
midtlinjeprinsippet. Det omstridte området mellom disse to linjene er 155.000 km², nesten like 
stort som halvparten av arealet til Fastlands-Norge. 
95 Sørli Kjetil, Den Norske Atlanterhavskomite, 2-2001. 
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EU satser på den Nordiske dimensjonen der Norge og Russland blir behandlet 

som likeverdige partnere.  Norge er med sine bilaterale avtaler, 

Barentssamarbeidet, i et dependent forhold til sin nabo i øst, Russland. 

 

6 Sammendrag og framtiden 
 
6.1 Stabilitet og økonomi 
 
Til en betydelig grad, så er stabilitet og økonomisk framgang sammenlenket96. 

Uten stabilitet for Russland kan man ikke regne med en god økonomisk 

framgang for landet, i beste fall blir den begrenset. Interdependencen internt i 

Russland mellom stabilitet og økonomi er tydelig. En suksess i forbedringen av 

Russlands økonomi og unnvikelsen av økonomiske nedganger kan bli 

hovednøkkelen for president Putin i å få den stabiliteten han trenger for å 

utføre siåne langsiktige politikk.  EU har langsiktige handelsavtaler med landet 

som regulerer nesten alt, utenom prisen. På grunn av en ustabil intern situasjon 

i Russland må EU ”binde” opp landet i disse avtalen, ikke minst for sin egen 

del for å få en stabil petroleumsleverandør. En leverandør som kan levere mer 

energi til organisasjonen i framtiden. 

Interesser i stabilitet og langsiktige investeringer deler EU med Norge og 

Russland. I spørsmål om petroleumprisens nivå vil Norge og Russland ha en 

interesse konflikt med EU. Dette er sannsynlig områder hvor Russland og 

Norge har samme interesse som blant annet OPEC 97.  

Norges tempo i produksjonsprosessen for gass kan være medvirkende til at 

prisnivået på det liberale markedet til importøren, EU, synker. Vokser 

Russlands tempo i gassproduksjon på samme måte som i Norge vil dette 

utvilsom påvirke gassprisen slik at det blir kjøpers marked. Norge og Russland 

vil føle en prisnedgang som uønsket men den vil ikke være sårbar for landenes 

økonomi. På den annen side vil EU tjene på dette og vil med stor sannsynlighet 

ikke være sårbar for en eventuell stopp av gasstilførsel fra en av eksportørene, 

                                                                 
 
96 Jane’s Putin’s Russia – Scenario for 2005, Special Report, side 134. 
97 Den Norske Atlanterhavskomite, Ole Gunnar Austvik, 8-2001. 
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da det i utgangspunktet vil være tre hovedaktører, Russland, Norge og EU-

landene som forsyner organisasjonen til kjøpers pris.  

Problem kan oppstå dersom noen av gassprodusentene opplever så lave priser 

at det kan være ulønnsomt å utvinne gassen på enkelte felt.  

EUs EØS-avtale med Norge, binder landet til organisasjonen, kanskje ikke 

først og fremst som petrolumseksportør, men som handelspartner. Men 

samtidig vil sannsynligvis EU ikke gjøre denne avtalen for god slik at det ikke 

lønner seg for Norge å være medlem. 

At Norge og Russland er blant verdens ledende petroleumsprodusenter 

resulterer det også at landene både har sammenfallende og ulike interesser. Det 

så man først og fremst da vi i 2001 opplevde fallende oljepriser på 

verdensmarkedet. Det var ingen selvfølgelighet at Norge skulle følge OPECs 

foreslåtte kutt i produksjon. Norge satte igjen som betingelse for kutt at andre 

nasjoner, som Russland og Mexico, skulle gjøre det samme. Gjennom norsk-

russiske forum for energi og miljø har det vært ført forhandlinger om 

muligheten for norske oljeselskaper å delta i russisk petroleumsvirksomhet. 

Hittil har det russiske oljeselskapet Yukos kjøpt seg inn i norske bedrifter som 

driver innenfor oljevirksomheten98.     

 

6.2 Sikkerhetspolitikken i trianglet 

At Norge er en liten stat av stor strategisk betydning med globale, regionale og 

transkontinentale stormakter som naboer, er ingen enkel utfordring. 

Utfordringene er store ikke bare for Norge, men også for landets omgivelser. Et 

effektivt og stabilt Norge med en fokusert utenrikspolitikk basert på robuste og 

dynamiske strategier, er av stor betydning for at landet skal kunne sikre 

stabilitet rundt seg. Et land med store ressurser og allment stor strategisk 

betydning lever utsatt og tidvis farlig. I et utvidet sikkerhetsbegrep er 

konkurransen om og overutnyttelsen av ressurser en del av de ikke-militære 

                                                                 
98 Foredrag i Oslo Militære Samfund av Norges ambassadør til Russland Øyvind Nordsletten 
26.November 2001. 
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aspekter av sikkerhetspolitikken99. En sviktende evne til å håndtere 

sikkerhetspolitiske utfordringer på en sindig og balansert måte, kan skape 

problemer for Norge og hurtig medføre opptrapping til stormaktskriser100. 

Norsk Russlandspolitikk påvirkes i høy grad av den agenda som fastsettes i 

samspillet mellom Russland og dets to viktigste partnere, USA og EU. Norge 

er til en viss grad part i dialogene, på den sikkerhetspolitiske siden gjennom 

NATO-medlemskapet og økonomisk bl.a. gjennom vår rolle som partnerland i 

utviklingen av EUs nordlige dimensjon101.  

De bilaterale konsultasjonsordningen som Norge har med Russland og de 

formelle samarbeidsstrukturer som er etablert på sentrale samarbeidsfelter 

fungerer stort sett etter hensikten. Norge bør imidlertid arbeide for en mer 

regelmessig kontakt på energiområdet. Samtidig må Norge arbeide for en 

større regularitet i de utenriks- og sikkerhetspolitiske embetskonsultasjoner.   

Det er verdt å merke seg at i dialogene og toppmøtene mellom EU og Russland 

er energi og sikkerhetspolitikk en gjenganger. Disse to emnene følger 

hverandre som hånd i hanske. Det er innlysende at dette er to sider av samme 

sak i forholdet mellom disse to aktørene. Som ikke-medlem i EU kan ikke 

Norge rekne med full støtte i sikkerhetspolitiske spørsmål som angår forholdet 

Norge-Russland. 

Russland har beveget seg så tett inn til Europa at det er ingen veg tilbake. 

Folkeforflyttning fra østlige deler av landet er et klart bevis på det. Den eneste 

økonomiske vekst som kan identifiseres innenfor føderasjonen skjer inne på 

landets europeiske del. Kostnadene for produksjon og levering av petroleum er 

i dag lavest for levering til det europeiske kontinentet. Ett kutt i forbindelsene 

med EU kan få katastrofale følger for nasjonens økonomi. Etter Putins 

maktovertagelse har han ført en klar vestlig politikk. Selv om landet ikke er 

den fornøyde partneren i det interdependente forholdet med EU så er det beste 

som kan oppnås i dag. Mindre relasjoner, mindre olje og gass eksport til EU vil 

                                                                 
99 Det Norske Forsvars Fellesoperative Doktrine, utgave A, februar 2000, kap 3.2.2. 
100 Stavanger Aftenblad, 9 mars 2001. Kronikk av Viseadmiral Bjørnar Kibsgaard. 
101 http://odin.dep.no/ud/norsk/publ/veiledninger/032091-990200/index-hov005-b-n-a.html(10 
april 2002). 
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senke de livsvik tige kapitalinntektene landet får. Dette vil igjen utvilsom skape 

en farlig og uoversiktlig situasjon for landet. Landet kan ikke isolere seg eller 

begynne på nytt med sterkere bånd for eksempel til Kina. Kulturforskjellene er 

for store til det. Det demokratiet som i dag har så vidt fått feste i landet vil 

sannsynligvis slutte å fungere helt og dersom man da skal unngå kaos må 

landet tilbake til et totalitært styresett. 

 

EU bruker markedsøkonomi og interdependence som ”våpen” i kampen for å 

sikre seg energi, samtidig som det ivaretar en trygg sikkerhetspolitisk situasjon 

mot Russland. Avtaler med markedsliberalistisk preg ”binder” Russland fast i 

flere punkt. Samtidig forsterker og oppmuntrer alle avtalene Russland til 

demokrati og handel. Demokratiseringsprosessen gjør landet stabilt og 

forutsigbar.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 13. Sikkerhetspolitikken i triangelet 

 

Figuren viser på en enkel måte sammenhengen i sikkerhetspolitikken og 

økonomien innenfor triangelet mellom EU, Russland og Norge. 

Sikkerhetspolitisk og i petroleumssammenheng virker det som EU og 

Russland, EU og Norge er sterkt bundet i et interdependent forhold, men at til 

samme tid er forholdet mellom Russland og Norge bare et 

avhengighetsforhold, kun påvirket av et trykk fra den annen part(se pkt 1.6.1.) 

  EU 

Norge    Russland Dependent 

Interdependent      Interdependent 
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De avtalene som er beskrevet mellom Russland og EU -  Norge og EU 

karakteriserer forfatteren som interdependente i energi og sikkerhetspolitisk 

sammenheng. Men den bilaterale avtalene mellom Russland og Norge ,slik 

som Barentssamarbeidet, kan kalles dependent og kan fort miste sin verdi 

dersom det blir påvist drivverdige forekomster av olje og gass i de omstridte 

felles norsk/russiske havområder i Barentshavet. I en eventuell slik konflikt er 

det ingen automatikk at EU støtter Norge dersom Norge ikke er medlem i 

organisasjonen og Russland samtidig er den største energileverandør til EU. 
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Figur 10, EU’s Gassdirektiv. 

Figur 11, Faktahefte 2001, Norsk Petroleumsvirksomhet, Olje og 

Energidepartementet. 

Figur 12, Faktahefte 2001, Norsk Petroleumsvirksomhet, Olje og 

Energidepartementet. 

Figur 13, Egen kilde.  

 



Vedlegg 1 
 
Spørsmål til mr Boris Ye. Frumkin, Institute of International Economic and Political 
Studies, Russian Academy of Sciences, Moskva, sendt januar 2002 
 
 
1. Will the EU gasdirective be a challenge/threat to the Russian gasexport to EU? 
(Short term contracts/low prices etc.) 
 
2. Is there a interdependence between EU and Russia in the gas/oil/technology trade, 
and if not, who has got the advantage of the other? 
 
3. Do you see Norways oil/gas export to EU as a competing trade? 
 
Svar mottat fra mr. Frumkin, 12 februar 2002 
 
I'm not specially engaged in the energy problems' studies. So as for your 
questions I can only give a general  answers: 
 
1) The EU gas directive will be probably a challenge to the Russian gas export to the 
EU member countries. The principles of this directive are different from the existing 
practice.It is  based predominantly on the  long-term agreements of the practically 
sole Russian supplier- "Gazprom" and a few importers in the EU countries. That from 
the point of liberalization of the EU internal gas market means  monopolistic system. 
Nevertheless these agreements ensures to "Gazprom" enough high  and stable prices 
and permits it to obtain finacial resourses for development of gas extracting and  
maitaining gas transportation infrastructure. Breaking this system without any 
compensation mechanizm will cause the crisis in the Russian gas production and will 
be dangerous for the future supply the EU market with gas.That's why the EU and 
Russia  started special Energy Dialogue in 2000. After one year work ,like in 
December 2001 wrote F.Lamoureux, Derector-General of Energy and Transport and 
the EC 's sole interlocutor :" ... both sides recognize the important role of long-term 
contracts for energy security within the context of the completion of the EU 's internal 
energy market". 
So we probably can expect a creation of some mixed system mutually 
beneficial for Russia and the EU. In this context is quite understandable the delay in 
ratification of the Energy Charter Treaty and connected protocols  by the Russian 
Parliament. The Russian oil companies and the Russian sole electric energy exporter " 
United Energy System of Russia(RAO EES Rossyii)" have rather positive position 
concerning this ratification, as they plan (and practically began) the expansion in oil 
processing and sales branches  as well the increase of electric energy export to the 
Western Europe. But "Gasprom" has rather negative position,which up to the end of 
2001 in fact had dominated in the Parliament.. "Gasprom"'s experts think, that 
ratification ( on which the EU insists) will give the EU companies possibilities of 
using the Russian gas pipe- lines for transportation of gas from Russia and especially 
cheaper gas from Central Asia and Caspian sea region without investing in the 
development and maintaining this infrastructure. It will cause the decrease the 
Russian gas prices and the potential losses for the  Russian gas export in the amount 
of $4,5-5 bln. annually and general weakening of Russia's position at the EU gas 
market. 



 
2) The prospects of the EU-Russia Energy Dialogue are determined by their current 
and future interdependance  in gas/oil/energy technology. Presently about  53% of 
Russia's oil and  62% of natural gas exports go to the EU, representing  16% of  total 
EU oil consumption and  and 20%  of its natural gas consumption. The average share 
of Russia in the EU gas import is about 30%. In future,according to estimation of the 
Russian experts, it can increase up to 60-70%. Europe is and probably will be the 
main market for Russian oil and especially gas and very perspective market for the 
Russian electric energy ( Russia has already exported electric energy to Finland, 
Poland and Czech Republic and signed the long-term export agreeement with the last 
one).  
The projects of  a seriuos increase of  Russia's gas export to China and the idea of a 
substantial reorientation of its oil export to the US (declared after dramatic events of 
September 11th,2001) are far from practical realization. 
On the other hand, energy resourses of the EU and Norway are limited and deliveries 
of oil from Middle East and gas from Algeria is of low  safety. So in future Russia-the 
EU  energy interdependance should be strenthening. That's why the Dialogue was 
launched with the final aim to establish the conditions necessary to encourage 
investment and technology transfer in Russia's energy sector (production, 
transportation and consumtion). 
According to Russia's draft Energy Strategy 2000-2020,between $450-600 bln. 
in investment will be needed to renew ageing capital stock and to sustain a 
desired 4-5% annual growth rate of economy. Out of this amount, some $150 
bln are required till 2010 , including 30% from foreign investment. The foreign 
investment are expected first of all and predominantly from the EU companies. Some 
of them have already joined the projects of oil and gas production development in 
Russia on the base of "production sharing agreements" , but  generally investment in 
this field from the EU are very limited. Meanwhile ,Russia it self financed not only the 
huge investment into the oil and gas extracting ,but also investment in infrastructure 
projects aiming to increase the security of supplying of the EU and affiliated states 
with gas and oil ( Baltic transportation system in the North-Western oil export 
direction, Caspian pipe- line consortium in the Southern direction, Blue Stream gas-
pipeline to Turkey, transit gas pipe- line via Poland and a new projects in Southern and 
Eastern Europe as well in Scandinavian countries).  The Dialogue should create the 
legislative, economic and technical framework for the projects of common interest, be 
they in the gas, oil or electricity sectors. Such projects and the investment that they 
would attract  will not only help to enhance the security of energy supply across 
Europe, but also will bring directly economic benefits for Russia. 
 
3) As the Russian Prime-Minister Mr. M.Kasyanov told in 2000 during his 
visit in Norway, Russia and Norway are competitors in shirt-term dimension 
and strategic partners in long-term perspective. This idea became much more 
practical in the world changed after September 11th. Both  countries should 
coordinate their efforts for long-term european energy security on the benefitial 
conditions for its economy and people. That why the idea of Russia-Norway "gas 
OPEC" becomes more practical recently and can even be added by the idea of 
"european oil partnership" for coordination of oil deliveries to Europe. Former 
Russian Minister of fuel and energy and recently Chairman of Board of Directors of 
big Russian oil company Mr. Yu. Shafranik noted in the end of 2001,that such 
partnership or union can include Russia, Norway, the UK, France and Italy. 
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Abstract 
 
 
European Union consumes increasingly more and energy, particularly oil and gas. A 
following consequence is larger imports of these sources of energy. The organisations 
own production does not satisfy the need of this vital energy. 
 
This article will focus on and analyse the EU energy policy towards Russia and 
Norway. Due to the organisations policy towards these countries, interesting points 
are the following consequences this makes inside the triangle, EU, Russia and 
Norway  
 
 
 
 
 
 
 


