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Spotprisen topper seg, etter 

at prisene har steget markant 

siden midten av 2011.

NICOLAI GIIL

EN HALVGREI junidag i 2014 stod solen høyt, og det 
samme gjorde spotprisen på nordsjølje. På skjermene 
innenfor børslokaler lyste det grønt i fjesene på meglerne: 
Hele 115 dollar pr. fat. Fryd og gammen. Jubelstemning. 

Knappe seks måneder senere ble det en helt annen 
tone i markedet. I Stavanger. I Oslo. På plattformer. På 
verft. Verdien ble nærmest halvert. Norge så rødt, for 
første gang på flere år. Enda var ikke det verste over. Det 
var ikke før i januar 2016 at måleren nådde bunnen, med 
knappe 30 dollar pr. fat. Et prisfall på nærmere 85 pro-
sent. Norge sank ned, både i stolen og på listene over BNP 
og oljeproduksjon. 

LA OSS IMIDLERTID SPOLE LITT TILBAKE. I 
årene før 2014 hadde prisene gjenoppstått etter finans-
krisen. Hva var driverne bak de rekordhøye prisene før 
det dramatiske fallet?

– Det er tre hovedgrunner til de høye oljeprisene, fra
2012 til 2014. Den første var en veldig sterk etterspør-
selsvekst, spesielt i Kina, forklarer oljeanalytiker i Car-
negie, Oddvar Bjørgan. Videre var det 
bortfallet av Libya-produksjon, hvil-
ket også skjedde med Iran på grunn 
av sanksjoner, fortsetter han. 

SAUDI-ARABIAS DAVÆRENDE 
oljeminister, Ali al-Naimi, meldte i 
desember 2013 at «etterspørselen 
etter olje er god og den nåværende 
oljeprisen rundt 110 dollar pr. fat er 
en korrekt pris».  

Både industrifolk og den gemene 
hop ble tatt på sengen av OPECs stand-
haftighet den påfølgende høsten. Da 
det tungt arabisk-vektede kartellet 
møttes i november i 2014 var det for-
ventet at den naturlige løsningen på 
fallet i pris skulle være å strupe kra-
nen og senke produksjonen. Derimot 
ble ingen slik avgjørelse tatt.

På dette tidspunktet hadde den 
amerikanske sentralbanken allerede annonsert sin plan 
om å avslutte kvantitative lettelser, og dollaren hadde 
begynt å stige.

– OPEC-møtet var det som til slutt knakk oljeprisen
helt, forklarer Bjørgan.  

Markedet var sjokkert. Katten var ute av sekken - og 
svalestupet fortsatte i en rekke måneder. Saudi-Arabia 
hadde overrasket med å satse på at de i det lange løp 
heller kunne leve bedre med en lavere pris pr. fat enn en 
lavere markedsandel.

ET DRAMATISK PRISFALL var nå en realitet. USAs 
inntog med skiferolje og lavere makrotall på olje fra Kina 

(etter en solid vekst årene før) passet dårlig for Brent, 
spesielt når OPEC bestemte seg for å opprettholde sin 
produksjon. 

Og USAs produksjon av skiferolje er et kapittel for 
seg selv. Fra en sparsommelig produksjon i 2010, til at 
de i 2024 er ventet å gå forbi Russland målt i antall fat 
eksportert. Frem til samme år er landet foventet å stå 
for 70 prosent av verdens totale vekst i kapasitet, mel-
der det internasjonale energibyrået  IEA. Veksten var 
enorm. Ny teknologi gjorde at denne metoden ble mer 
effektiv enn tidligere, samt at kostnader falt og gjorde 
skiferoljeutvinningen både mer lønnsom og attraktiv.

For ikke å glemme gjenåpningen av oljeterminaler i 
Libya. Resultatet var en produksjonsvekst – og mer olje 
på markedet. 

INTERNASJONALT FÅR naturligvis det skarpe pris-
fallet stor oppmerksomhet. Hjemme i Norge går luften 
nærmest ut av folk i industrien. Allerede 6. november 2014 
slår Finansavisen opp et rødt hav på førstesiden: «7.000 
oppsigelser. Oljetopper: - Bare begynnelsen». Oljetoppene 
hadde rett. Frem til i dag skulle nærmere 50.000 jobber 

forsvinne fra norsk sokkel og underliggende 
næringer. Hvor skulle det snu?

«OLJEPRISBUNNEN ER NÆR», 
sa oljeanalytikeren Torbjørn Kjus i DNB 
Markets i Finansavisen 6. januar 2015. 
Dagen før lå prisen på rundt 53 dollar. Han 
hadde delvis rett, men bunnen var ikke så 
nær som den norske økonomien håpet. 

– DETTE GÅR INN I REKKEN AV de 
mer alvorlige oljekrisene internasjonalt sett, 
sier Helge Ryggvik. Han er forsker ved UiO 
og leder for tiden prosjektet GLOBOIL, om
leverandørkjeder i oljeindustrien.

– I land som Brasil og Venezuela har
den bidratt sterkt til omfattende politis-
ke kriser, og ga en nedgang som varte over 
lengere tid – noe som ikke bare hadde med 
oljeprisen å gjøre. 

Ryggvik peker på overkapasitet i off-
shore-industrien. 

– Som ofte ellers var det et langvarig fall i oljeprisen som
startet det hele. Men for den globale leverandørindustrien, 
hvor norsk industri og kapital spiller en viktig rolle, fore-
gikk det en massiv overekspansjon i forkant av krisen. 

Ifølge Ryggvik ville vi nok hatt deler av krisen selv om 
ikke oljeprisen falt. 

– For store deler av leverandørindustrien ville vi trolig
på et tidspunkt fått en nedgang uavhengig av fallet i olje-
prisen i 2014, sier oljehistorikeren. Tidlig på 2000-tallet 
var oljeriggene og de spesialiserte supplyfartøyene for få 
og for gamle. Ti år senere var det i ferd med å bli for 
my av alt, fortsetter han. 

Oljeknekken 
– Men for Norge var det nærmest 
en perfekt krise, sier oljehistoriker. 

OLJEANALYTIKER: Oddvar 

Bjørgan i Carnegie. FOTO: IVÁN KVERME
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Hagen Heidrun-feltet. 
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Oljeprisbunnen e
I går klokken 18 var prisen for et fat Brent-olje under 53 dollar pr. fat – et fall på rundt 4 dollar siden fredag. Dette er mer enn en halvering fra i sommer, og den laveste prisen siden begynnelsen av mai 2009.

Torbjørn Kjus er mannen som 

siden våren 2012 har advart om lavere oljepriser. Men nå er han til-bake som bullish, og tror oljeprisene er i nærheten av en bunn.
– Hadde jeg vært investor ville jeg ha begynt å kjøpe olje nå. Et-terspørselstallene begynner å bli bedre, Libya-produksjonen er ute av markedet, og fokuset til olje-

markedet vil snart endre seg, sier han. 
Oljeprisen har fortsatt å falle i romjulen og på nyåret, til tross for store produksjonsforstyrrelser i Libya, og til tross for at det nesten daglig tikker inn nyheter om skifer-oljeprodusenter som kutter i inves-teringene.

– Oljeprisen har falt for mye. Ak-kurat nå virker som om markedet bare klarer å fokusere på negative signaler for oljeprisen. Men i løpet av én til to måneder vil sentimen-tet endre seg når man begynner å se tydeligere tegn på lavere aktivitet på land i USA og bedre etterspørsel globalt, sier analytikeren.

Kjus understreker at han ikke anbefaler investorer og selskaper som ønsker å binde oljeprisen til å gå «all-in» nå.
– Oljeprisbunnen kan godt være i dag, men jeg ville heller spre kjø-pene ut over en periode på et par måneder.

Mindre skiferolje
Den sterkt voksende skiferoljepro-duksjonen i USA er hovedårsaken til det store oljeprisfallet. Ettersom skiferoljeprodusentene nå kutter kraftig i investeringene, venter Kjus at produksjonstoppen vil komme innen juni.  

Fra juni til desember tror han 

skiferoljeproduksjonen vil falle med rundt 600.000 fat pr. dag, fra dagens nivå på i underkant av 4 millioner fat pr. dag.

– En fin følelse
Det var kontroversielt da analytike-ren i 2012 ble bearish og spådde en gradvis oljeprisnedgang til 90 dollar pr. fat i 2020. Men selv Kjus’ estima-ter viste seg å være for optimistiske, og i dag tilsier forward-kurven en oljepris under 80 dollar pr. fat i 2020. Hans oljeprisestimat for 2015 på 70 dollar pr. fat fra i desember, fremstår nå som optimistisk.

– Jeg er bullish på disse nivå-ene. Hele min kurve (langsiktige 

CHRISTER TEIGEN
CHRISTER.TEIGEN@FINANSAVISEN.NO

OLJEPRISFALLET NY PRISBUNN I GÅR

OLJE: – Når stemningen snur kan oljeprisen ganske brått stige 10-15 dollar pr. fat, sier oljeanalytiker Torbjørn Kjus i DNB Markets.

 Kjus tror skiferoljeproduksjonen snart topper ut
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All trading involverer risiko, og tap kan overstige dine innskudd.

SEISMIKK: Polarcus gikk fra en aksjepris 

på over 320 kroner i juli 2014, til å i dag omsette 

for rundt kronen på Oslo Børs.  FOTO: POLARCUS

STATSRÅD: Tord Lien var Olje- og energiminister under store deler av 

prisfallet. – Det var viktig å holde hodet kaldt, sier han. Her avbildet i 2015 under 

en diskusjon med Leif Sande, Forbundsleder Industri Energi. FOTO: NTB SCANPIX

RIKTIG PRIS: Saudi-Arabias daværende oljeminister, Ali al-Naimi under 

et møte i OPECs hovedkvarter i Wien, avholdt julen før det sjebnesvangre året 

2014. Da mente han at en oljepris på 110 dollar pr. fat var riktig.  FOTO: NTB SCANPIX

I OPPLAG: Fire oljeplattformer ligger i opplag på Ågotnes 

utenfor Bergen, januar 2016. Stadig kom det flere meldinger 

om nye fartøy som ble lagt i opplag.  FOTO: NTB SCANPIX
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er nær

estimater) ligger over forward-kurven, spesielt i 2016 og 2017.Oslo Børs falt i takt med olje-risen i går, og endte ned 2,4 pro-

sent til 565,45.
– Hvordan er det å være bullish igjen?  
– Det er en fin følelse, sier han.
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BULL: Oljeanalytiker Torbjørn Kjus i DNB Markets mener markedet nå «leter» etter negative signaler og dermed presser ned prisene for langt.  FOTO: EIVIND YGGESETH

Kronen har holdt stand

I går sank oljeprisen til 54 dollar fa-tet. Det er bare å spenne seg fast og vente nye prisfall, store svingninger, falske forhåpninger og et urolig halvår, slår Citi fast i sin første olje-markedsansalyse for året.
I gjennomsnitt blir prisen i år 63 dollar fatet, men det kommer ikke noe løft før tidligst i tredje kvartal, tror Citi, som uten for-behold slår fast at prisfallet er til-budssidedrevet.

Fra tredje kvartal vil både Opec og ikke-Opec redusere tilbudet. I tillegg vil perioden med lave olje-priser ha drevet opp BNP-veksten, og dermed etterspørselen. 

Utsatt løft?
Risikoen er imidlertid på nedsi-den. I så fall blir prisløftet utsatt til 2016, og årets snittpris på Brent Blend havner rundt 55 dollar fatet. Hovedteorien er at rebalansering i det amerikanske tilbudet vil være viktigste prisdriver utover året.Samtidig peker Citi på den ek-spansive effekten av lavere priser. Halveringen av oljeprisen tilsvarer 4,4 milliarder dollar i daglig reduserte utgifter for ol-jekonsumentene. 
Dette gir samme globale effekt som et sentralbankløft på 1.600 milliarder dollar i kvantitative 

lettelser, bortsett fra at effekten vil være motsatt for oljeproduse-rende land.

Sterkere krone
DNB Markets kommer om en drøy uke med nye makroanslag, og står fortsatt på sine kronekur-sanslag fra 16. desember, dagen da kronebildet for alvor sprakk. Disse estimatene er blant annet basert på en oljepris på 70 dollar i snitt i år, og viser en eurokurs på 8,60 og en dollarkurs på 7,20 som 2015-snitt. – Hvor mye ville kursanslagene vært endret, om dere i stedet la til grunn en oljepris som var enda 10 prosent lavere?
– Ikke mye, om man baserer seg på tradisjonelle modeller, sier valutastrateg Magne Østnor.
– I slike modeller gir en oljepri-sendring på 10 prosent mindre enn 1 prosent endring i kronekursen.Østnor understreker at slike modellestimater ikke tar høyde for effekten på realøkonomien av olje-prisendringene.

– Og det er i realøkonomien olje-prisfallet slår ut for Norge. Gjennom jula har oljeprisen falt med nye 5 dol-lar, uten særlige kronekursutslag.

Oljedominert eksport
– For mange av våre handelspartnere betyr oljeprisfallet enorme besparel-ser. Vil sterkere internasjonal vekst løfte norsk økonomi?

– Vi har vår styrke på dypt vann, og eksporterer mye teknologi basert på dette. Det betyr at mye av vår ek-sport er til områder som produserer dyr olje, sier Østnor og viser til at overraskende mye av norsk eksport er leveranser til andre lands oljevirk-somhet.

Den kommende tiden vil olje-prisfallet slå ut i stadig nye svake data for norsk økonomi.
– Et unntak vil være eksportvek-sten, men vi tror ikke den vil ta helt av.

Lavere volatilitet
Samtidig viser Østnor til hvordan spekulative aktører har vært ute av kroner fra før kursen begynte å falle.

– Det er først når disse er til-bake, at vi kan få grunnlaget for en sterkere krone. Og før de spe-kulative kjøperne er tilbake, må volatiliteten ned.
DNB Markets legger til grunn at risikopremiene på kroner vil avta klart, også på kort sikt. Resul-tatet blir at selv med svake norske «harde» data, vil kronen på en må-neds sikt styrke seg til rundt 9,00 mot euro. Om ett år er kursen 8,40.– Det er selvsagt langt sterkere enn i dag, men det er heller ikke lenge siden kursen var enda ster-kere. Dette illustrerer hvordan kronesvekkelse ofte skjer raskt, og styrking først skjer gradvis og forsiktig.
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stand i det siste

ARE HARAM
ARE.HARAM@FINANSAVISEN.NO

MAKRO: Mens Citi tror 
på ny oljeprisuro ut våren, 
venter DNB Markets 
svake norske nøkkeltall. 
Likevel vil kronen trolig 
styrke seg snart.

– UNDERVURDERT: Magne Østnor og DNB Markets er overbevist om at kronevolatiliteten vil avta, og da kommer 
styrkingen. 

 FOTO: ARE HARAM
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FRA JANUAR TIL MAI 2015 steg prisen som 
forespeilet, dog noe beskjedent, før nesen igjen 

ble vendt nedover – mot den mørke bunnen. 
– Denne våren fikk man en liten tradisjonell sesong-

messig rekyl, men så falt det igjen da det ble mer og mer 
klart at Irak, Iran og Saudi-Arabia oversvømmet mar-
kedet med olje, sier oljeanalytiker Bjørgan.

 Den absolutte bunnen ble ikke nådd før året etter, i 
januar 2016. Taksameteret viste da under 30 dollar fatet. 

– Hva skyldes snuoperasjonen av oljeprisen etter bun-
nen var nådd?

–Det snudde igjen på våren, som det ofte gjør, men 
denne gangen ble oppgangen noe mer stabil enn i 2015. 
Dette var fordi en nå så at de lave prisene hadde knekt 
skiferoljeveksten, påpeker Bjørgan. 

I SEPTEMBER 2016, da prisene 
igjen hadde tatt seg noe opp etter det 
laveste punktet i januar, var spotpri-
sen fortsatt rett under 50 dollar. Hvor 
skulle berg- og dalbanen ende? 

FLERE NORSKE BEDRIFTER 
knyttet til oljenæringen trappet ned 
på sine operasjoner i denne perioden. 
Og perioden med nedetid er fortsatt 
ikke helt over den dag i dag. Seismikk-
selskapet Polarcus gikk eksempelvis 
fra en aksjepris på over 320 kroner i 
juli 2014, til å i dag omsettes for rundt 
kronen på Oslo Børs. 

Likevel mener oljehistoriker Helge 
Ryggvik at Norge så langt er kommet 
godt ut. Det kunne gått mye verre. 

– Dette var nesten en perfekt krise, sett fra Norges 
ståsted, sier han. Oppi alt det som skjedde var det mye 
press på de norske bedriftene. Det økte presset førte til 
mange forbedringer, slik som høyere effektivitet og nye 
kontraktsformer. 

Norske banker og staten har spilt en 
vesentlig rolle. Sammen la de en pute 
under industrien, som dempet noe 
av fallet. 

– Det ville vært adskillig flere 
konkurser om bankene ikke had-
de holdt liv i de bedriftene som 
trengte det, forteller Ryggvik. 
Sammenslåingene på supply- 
og rederisiden, som i realiteten 
hadde vært konkurser om ikke 
gjennomført, der større selskaper 
kjøpte opp mindre, er også viktig. I 
denne delen av industrien er det fortsatt 
mye ledig kapasitet. Det samme gjelder seis-
mikksiden, som fortsatt ikke er ute av krisen. 

DAVÆRENDE OLJE- OG ENERGIMINISTER 
Tord Lien (FrP) var en av dem som til tider kjente på 
presset fra fagorganisasjonene og bedriftene. Blant 
hans første representasjoner som statsråd var under 
Sandefjord-konferansen i januar 2014. Det var ikke lett. 

– Budskapet fra meg og departementet var at bedrif-
tenes kostnader var for høye. De slet da med å få lønn-
somhet i prosjekter ved en oljepris på 80 dollar fatet, 
hvor det tidligere var mulig ved 50 dollar.

Ifølge Lien hadde han klar tale: Kostnadene måtte ned. 

– Men ingen snakket om det under kaffepausene 
etterpå. 

Pipen hadde derimot en helt annen lyd på samme 
tid året etter. 

– Da snakket plutselig alle om kostnadskutt. Stem-
ningen var totalt forandret på kun ett år. 

– FOR MEG VAR DET VIKTIG Å holde hodet 
kaldt, og ikke minst jobbe for at næringen skulle gjøre 
det samme, forteller Lien, som for tiden er regionssjef 

i NHO. 
For statsråden innebar det en svært vik-

tig faktor. 
– Vi måtte kutte kostnader og realisere 

prosjekter slik at alle kunne få arbeid. Det 
måtte gjøres ved å redusere kapasiteten 
på et kontrollert vis, og ikke gå på en smell 
slik dessverre noen gjorde. På samme måte 
skulle en igjen planlegge opptakten også. 

Folk måtte minnes på at denne oljekrisen 
ikke var som de andre, det var bare så lenge 
siden sist. 

– Det var stor forskjell fra 2000 til 2014. 
Da var det en markedssvikt som var proble-
met. Det var det absolutt ikke i 2014. Når en 
fulgte debatten her hjemme kunne en nesten 
få feil inntrykk, og tro at det var markedet 
som var borte. Men markedet var solid, med 
en etterspørselsvekt på én million fat pr. dag 

gjennom 2014, 2015 og 2016. 
Lien mener at det var feil å tro at norsk oljeindustri 

var ferdig. 
– En del reagerte med å melde at vi skulle stenge 

sokkelen og lignende. Jeg måtte kommunisere at norsk 
oljeindustri kommer til å fortsette å trenge 

folk. Studenter måtte ikke slutte å ta ut-
danningen. Imidlertid var det en svikt 

i søkertallene. 

MOTGANG TIL TROSS, det 
vokste frem noen suksesshisto-
rier her på berget. 

RAPP Bomek gikk fra å levere 
branndører offshore, til storskala 

industri- og byggsikring. 
– Den første tiden etter oljeprisfallet 

var bedre enn årene 2016, og ikke minst 
2017. Vi er ganske sen-sykliske i våre leve-

ranser og 2014 var et helt normalt år, sier Per Arne 
Haug, som er salg- og markedsføringsdirektør. 

Som for så mange andre underleverandører på norsk 
sokkel kom den tyngste tiden i årene etter. 

– 2017 ble vårt verste år rent resultatmessig, men vi 
begynte da å se at vår satsing utenfor olje og gass ga effekter 
utover året med sikring av flere store signaturprosjekter. 

Det Bodø-baserte selskapet hadde i mellomtiden greid å 
se nye veier, etter å ha lagt en ny strategi i 2016 for å tilpasse 
seg den nye hverdagen oljeprisfallet hadde skapt. I 2014 
kom tilnærmet all omsetning fra offshore-leveranser. Nå 
er kun 20 prosent knyttet til dette segmentet. 

– Vi satset inn mot bygg og anlegg generelt, og 

PÅ RAPPEN: Bodø-bedrif-

ten RAPP Bomek og salgssjef Per 

Arne Haug var en av bedriftene 

som greide å omstille seg etter 

oljeprisfallet.  FOTO: RAPP BOMEK

NED: I desember 

2016 så børsen i New 

York en skarp nedgang 

i aksjer knyttet til 

energi og materialer 

etter prisfallet på både 

olje og andre handels-

varer.  FOTO: NTB SCANPIX

NOVEMBER 2016: OPEC bestemmer 

seg for å redusere antall fat medlemslandene skal 

sende ut i markedet, i et forsøk på å hjelpe den lave 

oljeprisen. Fra høyre: generalsekretær Mohammed 

Barkindo fra Niger, styreformann Mohammed Hamel 

fra Nigeria og OPECs president Mohammed bin 

Saleh al-Sada fra Qatar.  FOTO: NTB SCANPIX

Skiferolje
Lett-til tungtflytende hydrokarboner utvunnet av oljeskifer ved 

pyrolyse.  Kilde: Store Norske Leksikon

Stemningen 
var totalt 
forandlet  
på ett år

TORD LIEN, TIDLIGERE OLJE- OG 

ENERGIMINISTER (FRP)
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inn mot fysisk sikkerhet spesielt.
For å kunne gjennomføre omstillingen slo det seg 

sammen med søsterselskapet Rapp Pyrotek og kjøpte opp 
det Oslo-baserte sikkerhetsselskapet Mil Sec Norge i 2017. 

– Sistnevnte er kjernen og spydspissen innen det vik-
tige sikkerhet- og forsvarsmarkedet, fortsetter Haug. 

RAPP Bomek satser nå som entreprenør. I juni fikk 
selskapet en kontrakt på levering av 1.700 dører til Hau-
keland Universitetssykehus. I 2018 var årsresultatet 
endelig tilbake i grønt, etter to år med milliontap. 

OM SELSKAPET FORTSATT hadde vært  tungt inne 
i bare oljeindustrien hadde ikke situasjonen vært den 
samme, tror Haug. 

– Hvis vi primært hadde satset videre innen offshore
ville bedriften pr. i dag ikke kunne drevet videre med 
egen produksjon i Bodø da volumene ville bli for små og 
faste kostnader for store til et lavere volum, svarer Haug. 

FOR LAND SOM IMPORTERER OLJE var prisfal-
let nærmest en gavepakke. For nettoeksportører, som 
Norge, var det derimot skjebnessvangert. Statens inn-
tjeninger falt kraftig i denne perioden. 

I slutten av 2016 bestemte endelig OPEC seg for å skru 
til kranen, og avtalen trådte i kraft 1. januar 2017. Dette 
var første gang på åtte år at kartellet hadde gått inn for en 
slik avgjørelse. Flere andre oljeproduserende land fulgte 
etter og gjorde det samme. Avtalen lød på maksimum 
32,5 millioner fat pr. dag. Oljeprisen steg med 8 prosent 
allerede kort tid etter offentliggjøringen. 

DEN VIKTIGSTE STØTDEMPEREN for norsk leve-
randørindustri var utvilsomt utbyggingen av Sverdrup-
feltet, mener oljehistoriker Ryggvik. 

– Utbyggingen her var viktig fordi den var gigantisk 
i størrelse, og fordi at den kom på et riktig tidspunkt. 
Sammenlignet med andre utbygginger tidligere på 
2000-tallet gikk en langt større andel av kontraktene 
hjem, til Norge.

Ryggvik forteller at bakgrunnen delvis var en rekke 
negative erfaringer med store installasjoner bygd i Asia, 
som var fulle av feil når de kom til Norge. 

– Goliat er et kjent eksempel, sier han. 
Kontraktene bidro i hvert fall til å redde mange ar-

beidsplasser.
– En form for proteksjonisme, mener Ryggvik. 
Tildelinger av kontrakter var avgjørende for at nor-

ske selskaper skulle holde hodet over vannet. Samtidig 
viste norsk kompetanse seg å fortsatt være attraktiv 
internasjonalt. 

– For de største EPC-leverandørene, som Aker So-
lutions, TechnipFMC og Kværner, var Sverdrup-feltet 
viktig. Men det er verdt å merke seg at spesielt subsea-
delen av norsk leverandørindustri har hatt betydelige 
oppdrag i utlandet, selv under krisen, mener han.  

Videre hadde Norge også en kanskje noe uventet 
støtpute. 

– Rundt om på produksjonsstedene ble antall ansatte
gjerne halvert. Men av de mange som måtte gå var det et stort 
antall østeuropeiske arbeidere. De reiste hjem, uten at de 

kom ble registrert i statistikkene over arbeidsløshet i Norge. 
Ryggvik peker også på regjeringens økte investeringer 

i jernbane og andre industrier som kunne 
ansette folk fra den kriserammede oljen. 

– De tok med seg oljekulturen inn i byg-
gebransjen. 

Samtidig var vi heldige med at vi ikke 
fikk et krakk i eiendomsmarkedet samti-
dig, påpeker Ryggvik. 

«OLJEPRISFALLET ER HISTORIE» 
skrev valutastrateg Magne Østnor i DNB 
Markets i en morgenrapport i april i år. 
Med en nå sterk vekst i oljeprisen igjen er 
den norske økonomien tilbake til en mer 
normaltilstand – enn tidligere. 

Men selv om oljeprisfallet kanskje er over, er ikke kri-

sen avblåst helt ennå, mener oljehistorikeren Ryggvik. 
– Krisen er ikke helt over. Fremdeles er ikke oppgangen

veldig kraftig, men basert på enkeltinves-
teringer, som Castberg og Sverdrup, hvor 
sistnevnte er viktigst. 

Flere aktører er fortsatt i knipetangen. 
– Dette er selskaper som har såpass

mye lån at de lever kun på marginene. Det 
er mange som er sårbare, selv om de har 
slanket seg. De er avhengige av en lenger 
oppgang. Kommer det derimot ytterligere 
nedgang nå er det uvisst hvor lenge den 
norske finansstanden er villig til å holde 
liv i dem, forklarer Ryggvik. 

DENNE KRISEN VAR UNIK sammenlignet med de 
Norge har opplevd tidligere.  

2017
Snittpris:

54 dollar

10. april
Spotpris topper 

ut på 56 dollar.

27. juni
Ny nedgang, 

til 47 dollar.

2018
Snittpris:

71 dollar
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OLJEHISTORIKER: 

Helge Ryggvik mener at krisen 

ikke er helt over enda. FOTO: UIO

KRITISK: En ny oljeplattform installeres på Sverdrup-feltet 

i september 2017. Feltet og norske leverandørers tildelinger var 

viktig for hvordan Norge kom ut av krisen.  FOTO: NTB SCANPIX

PRODUKSJONSEKSPLOSJON: Amerikanske skiferolje har hatt en ekstremt vekst i volum produsert. 

Dette var nesten en perfekt 
krise, sett fra Norges ståsted

HELGE RYGGVIK, FORSKER OG OLJEHISORIKER VED UIO
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– Vi har hatt forskjellige typer kriser før. I 1968,
ved årtusenskiftet og i 2008, forteller Ryggvik. 

Sistnevnte var kortvarig, men den ved årtusen-
skiftet var mye mer alvorlig. 

– Den kom i en lang periode uten utbygginger av
oljefelt. 

Denne gangen var vi derimot heldige, mener 
oljehistorikeren. 

– Eiendomsmarkedet sprakk ikke samtidig. Had-
de økonomien vært dårlig, ville det gått enda verre, 
sier Ryggvik. 

FREMTIDEN. Det vi vet er at oljeproduksjonen ikke 
nødvendigvis er synkende. I statsbudsjettet for 2019 
er inntektsanslaget på 286 milliarder, nærmere 34 
prosent høyere enn det samme anslaget som ble gjort 
i det reviderte nasjonalbudsjettet for 2018. Økningen 

skyldes i hovedsak et høyere anslag for oljeprisen. In-
vesteringsnivået i petroleumssektorene forventes også 
å øke fra foregående år, fra 155 milliarder til 176 milliar-
der kroner, skriver nåværende olje- og energiminister 
Kjell-Børge Freiberg i en pressemelding fra offentlig-
gjøringen av årets statsbudsjett i fjor høst. 

Statistisk sentralbyrå justerer også opp sine for-
ventninger for oljeinvestering i 2019. Veksten spås å 
fortsette i 2020. 

I november starter Johan Sverdrup fase 1 opp sin 
produksjon, med 440.000 fat, og i 2020 settes fase 2 i 
gang, hvor produksjonen økes til 660.000 fat. 

– I dag er optimismen og aktiviteten tilbake for 
fullt, selv om norske politikere gjør så godt de kan for 
å ødelegge den, mener oljeanalytiker Bjørgan. 

nicolai.giil@finansavisen.no 

8. oktober
Ny topp på 85 dollar. Høyeste 

verdi siden krisen startet.

Tredje kvartal
Verdens totale olje produksjon 

passerer 100 millioner fat daglig.

31. desember
Når midlertidig ny bunn 

etter nedgang siden 

oktober. 53 dollar pr. fat.

2019
Snittpris:

66 dollar (pr. 9. juli)

23. april
Spotpris:

74 dollar pr. fat

8. juli
Rundt 64 

dollar pr. fat
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Tre kjappe om oljeprisen og fallet

1. Hva mener du var de tre viktigste faktorene for hvordan 

norsk økonomi taklet oljeprisfallet i 2014?

2. Hva estimerer du den gjennomsnittlige prisen på Brent 

kommer til å være i 2020?

3. Høyeste og laveste verdi for samme år? 

Jaran Rystad, Rystad Energy
1. – Kronesvekkelsen var definitivt viktigst. Videre var det allerede 

veldig konkurransedyktige operasjonskostnader for de store olje- og 

gassfeltene, samt god fart i andre sektorer.

2. – 65 dollar pr. fat. Overproduksjon i USA og svakere verdensøkonomi

kan trekke betydelig ned mens OPEC-kutt, uplanlagte avbrudd og IMO 

2020 virker motsatt vei. IMO 2020, altså forbud mot sur tungolje i ship-

ping, kan alene kreve 1,2 millioner i økt råolje gjennom raffineriene som 

isolert sett styrker oljeprisen med 40 prosent på seks måneder. 

3. – Med 1 million fat pr. dag i netto overproduksjon i seks måneder 

vil prisen falle til 40-tallet, men dersom alle oppsider slår til kan vi se

90-tallet. Men jeg ser nok mer nedsiden enn oppsiden. 

Jeanette Strøm Fjære (Makro) og Helge 
André Martinsen (Olje), DNB Markets
1. – Rentekutt fra Norges Bank, svekkelsen av kronekursen og den 

norske stats mulighet og vilje til å bruke mer penger for å stimulere 

økonomien.

2. – 75 dollar. 

3. – Høyeste på 85 dollar pr. fat. Laveste på 60 dollar.


