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 I

SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

Uppsatsens syfte är att studera hur världsmarknadspriset på olja, kol, naturgas samt den 

europeiska produktionen och konsumtionen av energi påverkar den europeiska 

efterfrågan på energiimport från Ryssland. Arbetet utföres genom att en ekonometrisk 

modell skapas där respektive faktors påverkan framgår vid körning. Alla skattade 

koefficienter fick det förväntade tecknet, fyra av fem blev också signifikanta på 95 

procents signifikansnivå. Två framtida scenarier skapades. I det första antogs 

världsmarknadspriset på olja stiga. Resultaten visade att den ryska energiexporten till 

Europa skulle kunna öka med upp till 50 procent under perioden fram till 2010. I 

scenario två antogs istället ett ökat europeiskt produktionsunderskott, vilket också skulle 

leda till en exportökning för Rysslands del med upp till 50 procent från dagens läge. 

Med bakgrund av resultaten bör möjligheten för Ryssland att i framtiden kunna ta över 

rollen från länderna i mellanöstern som den största exportören av energi till den 

europeiska marknaden vara god. Detta förutsätter dock att genomförandet av 

nödvändiga reformer fortgår och att den inrikespolitiska situationen i landet är stabil. 
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ABSTRACT 
 

 

 

 

The purpose with this thesis is to study how the world market price on oil, coal, natural 

gas and the European production and consumption of energy have affected the 

European demand for energy import from Russia. An econometric model is created to 

determine the influence that each factor has on the energy export from Russia to the 

European energy market. All coefficients received the expected sign. Four of five 

coefficients were significant at the 5 percent level. The first scenario studied the effect 

on energy export from Russia to Europe if the world market price on oil increased. The 

result shows that Russia’s export may increase by 50 percent from today’s level until 

2010. In the second scenario an increase in Europe’s production deficit was assumed. 

The conclusion was also in this case that the energy export from Russia to the European 

energy market might increase by 50 percent from the level today. These results show 

that it should be possible for Russia to replace the countries in the Middle East as the 

major supplier to the European energy market. The increased export requires that the 

reform processes in Russia continue.     
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Kapitel 1 

INTRODUKTION 
 

 

 

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

En fråga som diskuteras flitigt är den om världens framtida energiförsörjning. Dels 

handlar det om den fysiska tillgången på naturresurser som kan omvandlas till energi, 

dels om att energin alltid måste finnas tillgänglig i det ögonblick konsumenten önskar 

förbruka den. Då herr Svensson vill brygga sin dagliga kopp kaffe på morgonen och 

kaffebryggaren inte fungerar gör det varken till eller från om det finns oerhörda 

oljetillgångar i Saudiarabien då inte energin är direkt tillgänglig. Det senaste stora 

strömavbrottet i södra Sverige visar på samma sak. När fler än en produktionsenhet fick 

problem ledde det direkt till att hela försörjningskedjan rasade samman med vittgående 

konsekvenser för hela samhället. Svenska kraftnät påpekar i sin rapport angående 

händelsen att strömavbrottet inte hade inträffat om ytterligare ett stort kraftverk varit i 

drift i södra Sverige (Svenska kraftnät, 2003). 

 

Energimarknaderna i Europa har tidigare varit relativt stängda. Varje land har således 

svarat för sin egen försörjning av energi. Detta har lett till att länderna fokuserat på de 

energislag som varit bäst lämpade för dem. Norge har exempelvis förlitat sig på 

vattenkraft, medan Frankrike till stor del låtit kärnkraften stå för sin energiförsörjning. I 

Tyskland har kolet varit kärnan till energiutvinningen. Sedan inledningen av 1970-talet 

är också Europa som helhet en stor konsument av energi genererad från kärnkraft. Dock 

har en avveckling inletts på flera håll och diskussionen om kärnkraftens vara eller inte 

vara är en het politisk fråga (IEA, 2000b). Mycket energi har också importerats, men 

situationen har delvis förändrats i och med oljefyndigheter i Nordsjön. Reserverna av 

kol är stora i Europa, dock är de ekonomiska motiven till storskalig utvinning svaga då 

nya exportnationer har tillkommit. Gällande naturgas finns fyndigheter i bland annat 

Norge och Nederländerna. (IEA, 2001) 

 

Idag har energimarknaderna öppnats vilket lett till att länder med energiöverskott har 

kunnat exportera energi, medan det motsatta gällt för länder med en konsumtion vilken 
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överstiger den lokala produktionen. Nu är det möjligt att se hela Europa som en enhet 

gällande konsumtion och produktion, då överskott i en del lätt kan exporteras till ett 

område där underskott råder (IEA, 2001). Figur 1:1 visar den historiska 

energikonsumtionen för de 15 länder som idag är medlemmar i den Europeiska Unionen 

med avseende på vattenkraft, kärnkraft, kol, naturgas samt olja. 

*Mtoe = Miljoner ton oljeekvivalenter
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Figur 1:1 Den europeiska energikonsumtionen 1965-2002 

Källa: BP Statistical Review of World Energy (2003). 
 

Av figur 1:1 framgår att Europas energikonsumtion stadigt ökat, frånsett perioden efter 

oljekriserna, vilka inträffade 1973-74 samt 1978-801. Den energiimport som tidigare 

funnits till Europa har haft sitt huvudsakliga ursprung i mellanöstern, men under senare 

år har nya producent- och exportnationer tillkommit. Sett från den europeiska 

horisonten är den mest betydelsefulla av dessa nya producenter Ryssland som på senare 

år kunnat öka sina marknadsandelar stort (IEA, 2000b). Rysslands geografiska läge är 

ofta till dess fördel och det har lett till växande marknadsandelar gällande oljeexport när 

OPEC2-länderna drivit upp priserna.  

I fallet med naturgasen är Rysslands geografiska läge i förhållande till Europa än mer 

till landets fördel då transportkostnader för naturgas annars tenderar att bli höga 
                                                 
1 Se kapitel 5.2.1 för vidare beskrivning. 
2 Se kapitel 2.5.4 för vidare redogörelse över OPEC. 
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(Ekström och Muld, 2003). Europa har varit avvaktande till ett allt för stort beroende av 

energi från Ryssland som även efter Sovjetunionens sammanbrott karaktäriserats av 

byråkratiska och institutionella problem. I takt med att Ryssland utvecklas till en 

fungerande marknadsekonomi kan läget komma att förändras (Carlsson et al, 2000). 

Den europeiska produktionen av fossila bränslen under perioden 1981-2002 illustreras i 

figur 1:2. 
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Figur 1:2 Den europeiska produktionen av fossila bränslen 1981-2002 

Källa: BP Statistical Review of World Energy (2003). 
 

Sett från figur 1:1 och 1:2 har Europa i stort kunnat svara för sin egen förbrukning av 

energi inom samtliga områden, frånsett olja där det alltid funnit en betydande import. 

Det europeiska behovet av importerad energi kommer troligen att öka i framtiden. Detta 

främst till följd av två orsaker; dels att den europeiska produktionen av olja och 

naturgas förutspås nå sin topp runt 2005 för att sedan avta (Agfors, 2002a; Agfors, 

2002b), dels den framtida avvecklingen av kärnkraften som energikälla vilken initierats 

i bland annat Tyskland och Sverige (IEA, 2001). 

 

 

Ryssland har stora exporterbara tillgångar av de naturresurser Europa kan komma att 

efterfråga3. Med dagens instabila politiska situation i mellanöstern, hur kan Europas 

försörjning av fossila bränslen komma att lösa sig? Kan Ryssland i framtiden komma att 

                                                 
3 De ryska råvarutillgångarna behandlas vidare i kapitel 2.4. 
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bli en ny huvudleverantör av fossila bränslen till Europa? Hur påverkar stigande 

världsmarknadspriser4 på olja, kol och naturgas den ryska energiexporten till Europa? 

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att studera hur ett antal faktorer påverkat den europeiska 

efterfrågan på energiimport från Ryssland historiskt sett samt att utröna vilka 

förutsättningar det finns för den ryska exporten av fossila bränslen till Europa i 

framtiden baserat på ett antal scenarier. 

 

1.3 Metod 

Uppsatsens teoretiska grund bygger på neoklassisk utbuds- och efterfrågeteori. En 

modell skapas som studerar hur den europeiska importen av rysk energi påverkas av ett 

antal faktorer. Faktorerna som ingår i modellen är; världsmarknadspriset på olja, 

världsmarknadspriset på kol, världsmarknadspriset på naturgas samt skillnaden mellan 

den inomeuropeiska produktionen och konsumtionen, kallad produktionsunderskott. 

Även den effekt transportkostnader kan tänkas ha är inkluderad. Den effekt dessa 

faktorer haft på den europeiska importen av rysk energi skattas med hjälp av 

datamaterial i form av tidsserier och ingår i en ekonometrisk modell för att beräkna 

elasticiteter5 för vardera påverkande faktor. Med hjälp av elasticiteterna kan sedan 

framtida scenarier skattas gällande importen av rysk energi till Europa. Scenarierna 

förutsätter olika utvecklingar i de påverkande faktorerna vilket gör det möjligt att 

studera dess effekt på den ryska energiexporten till Europa även i framtiden. Genom en 

studie av den historiska sovjetiska och senare ryska energiexporten kan ytterligare fakta 

framkomma som inte avspeglas i de ekonometriska körningarna. Resultaten tolkas och 

analyseras. 

 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar endast den energiexport från Ryssland till Europa som kommer 

från olja, kol och naturgas. Skälet till detta är att de tillsammans svarar för den absolut 

                                                 
4 Med världsmarknadspris avses det pris som råder på råvarubörserna, se Radetzki (1989).  
5 Se kapitel 3.3 samt kapitel 3.7 för vidare information om elasticiteter. 
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största andelen av den ryska energiexporten och att det skulle vara ett för tidsödande 

arbete att inkludera alla energikällor. Information om vilka länder som är inkluderade i 

formationen Europa återfinns i kapitel 2.5.3. Studien avgränsar sig tidsmässigt till att 

studera datamaterial mellan 1980-2002 i form av årsdata. 

 

1.5 Tidigare forskning 

Avsikten är att presentera en sammanfattning av ett urval tidigare studier där Rysslands 

utveckling efter Sovjetunionens sammanbrott analyserats. Dessa tidigare studier 

omfattar inte alla energiområdet, men då en helt ny institutionell grund lagts för 

Ryssland är faktorer som påverkar marknadens grundläggande funktionssätt också av 

intresse. Detta eftersom det i Sovjetunionen inte alls fanns några fungerande marknader 

(Radetzki, 1991). Detsamma gäller för hur institutionella förändringar påverkar 

förutsättningar för en viss industri. Dessa slutsatser bör kunna appliceras över hela den 

ryska industrin då institutionell teori är något som påverkar hela samhällets 

funktionssätt (North, 1993). 

  

1.5.1 Radetzki (1991) 

Radetzkis artikel med titeln ”Utsikter för Sovjetunionens energiexport efter 

perestrojkan” kan sägas ligga till grund för uppsatsen. Den initiala frågeställningen är 

vilka konsekvenser övergången från plan- till marknadsekonomi kan komma att få på 

Sovjetunionens energiexport. Vid den aktuella tidpunkten var Sovjetunionen världens 

största exportör av energi. Författaren menar att efter övergångsproblem där exporten 

tidvis kan komma att lamslås finns det potential att energiexporten från det tidigare 

Sovjetunionen kan flerfaldigas. Detta till följd av en rationaliserad produktion där 

gällande världsmarknadspris fungerar som mått istället för centralt satta priser. En 

minskning av den anmärkningsvärt höga inhemska konsumtionen skulle också leda till 

ett större exporterbart överskott. 
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1.5.2 Dobozi (1996) 

Fokus i Dobozis artikel ligger på hur marknaderna för naturgas samt aluminium 

utvecklats efter Sovjetunionens sammanbrott. Mellan åren 1990 och 1995 sjönk 

bruttonationalprodukten, BNP, i Ryssland med nära 40 procent och följaktligen 

minskade också den inhemska efterfrågan på bland annat naturgas och aluminium. 

Dobozi visar att produktionen av aluminium och naturgas däremot var i det närmaste 

konstant. Det fanns alltså ett stort överskott på dessa råvaror, något som kom att 

exporteras. I fallet med naturgasen ledde detta exportöverskott till en konstant prispress 

på naturgaspriserna i Europa. Detta överskott på produktionssidan anses också vara en 

förklaring till varför Ryssland varit så tolerant mot tidigare sovjetstaters ovilja att betala 

för naturgasleveranser. Landet kunde varken använda eller exportera hela sitt 

produktionsöverskott till väst. 

 

1.5.3 Goldman (1999) 

Goldman konstaterar att Ryssland trots oerhörda naturtillgångar misslyckats med att ta 

vara på dessa effektivt. Historiskt sett har landet varit en av de största 

energiproducenterna i världen, dock har detta ofta förbisetts då insynen var starkt 

begränsad under sovjettiden och det tycktes som landet till största del producerade för 

att möta sina egna stegrande behov. OPECs intentioner att inleda ett oljeembargo mot 

vissa västländer efter oktoberkriget 1973 ledde till att det dåvarande Sovjetunionen 

kunde ta sig in på marknaden för olja och naturgas på allvar, en position som Ryssland 

sedan dess behållit och också stärkt. 

 

1.5.4 Carlsson, Lundgren och Olsson (2000) 

Författarna har studerat den ryska skogsindustrin och utvecklingen inom sektorn efter 

Sovjetunionens sammanbrott. Ansatsen är varför det synts så få tecken på förbättring 

inom sektorn trots att det var mer än tio år sedan förändringarna inträffade. Omfattande 

problem identifieras i alla de tre institutionella nivåerna, vilka är; den konstitutionella 

nivån, den regionala nivån samt den operativa lokala nivån.  
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De generella slutsatserna författarna drar är att en ökad vertikal integration6 skulle 

kunna lösa flera av problemen, eftersom företagen då får ett större helhetsansvar i hela 

producentkedjan. Ytterligare ett mer generellt problem gäller avsaknaden av legitimitet 

för det juridiska systemet. Studien fokuserar som tidigare nämnts på skogsindustrin, 

företrädelsevis i nordvästra Ryssland. Dock bör implikationerna av studien vara 

applicerbara även inom energisektorn som även den hör till primärindustrierna. Vid en 

jämförelse mellan de bägge industrierna kan det konstateras att energisektorn har fått 

den största delen utländska direktinvesteringar och det är också i denna sektor de 

framgångsrika nya ryska bolagen finns (IEA, 2000b). Skälen till detta kan vara många, 

men en trolig förklaring är att efterfrågan på just energiråvaror överstigit den på 

skogsråvaror och därför har utländska företag fokuserat på den senare genren. 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen består av sex kapitel. Kapitel två ger en bakgrund till Rysslands 

naturtillgångar och beskriver den historiska ryska och sovjetiska energiexporten. 

Kapitlet innehåller också förtydliganden avseende begrepp som används i det fortsatta 

arbetet. Kapitel tre behandlar neoklassisk utbuds- och efterfrågeteori och hur denna 

kopplas till det aktuella ämnesområdet. Kapitlet mynnar ut i den modell som ligger till 

grund för det fortsatta arbetet. I kapitel fyra redovisas resultat från de ekonometriska 

körningarna varefter resultaten tolkas och analyseras. Kapitel fem gör en ansats till att 

skatta den framtida ryska energiexporten till Europa i olika scenarier med resultatet från 

kapitel fyra som grund. Kapitel sex sammanfattar resultaten och gör en ansats till 

slutsats. Även förslag till hur vidare studier kan utformas återfinns i kapitlet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Se exempelvis Martin (2002) för mer information om vertikal integration. 
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Kapitel 2 

BAKGRUND 
 

 

 

 

Kapitlet innehåller inledningsvis en presentation av de ryska naturtillgångarna och hur 

dessa är fördelade samt hur utvinningen av dessa ordnats tidigare. Därefter följer en 

förklaring av ett antal begrepp som används frekvent i uppsatsen. Vidare behandlas den 

historiska energiexporten i Ryssland och senare Sovjetunionen. Slutligen finns en 

redogörelse över exportens utveckling efter Sovjetunionens sönderfall. Detta för att om 

möjligt kunna användas i det fortsatta arbetet med att skatta scenarier gällande den 

ryska energiexporten till Europa i framtiden. 

 

2.4 Rysslands naturtillgångar 

2.4.1 Olja 

Under tiden Sovjetunionen existerade fanns det svårigheter att skatta tillgångarna på 

olja inom landet. Den dominerande orsaken till detta var bristen på korrekt statistik. 

Dessutom var det sovjetiska systemet för att rapportera och redovisa oljeförekomster 

utformat på ett helt annat sätt än det som användes i väst. Den största skillnaden mellan 

systemen är att det västliga gör en mycket snävare begränsning av vad som är påvisade 

ekonomiska reserver. Systemet som rådde under Sovjetunionens tid lever till viss del 

kvar än idag och lägger större vikt vid teknisk utvinningsmöjlighet än de faktiska 

villkoren som råder på marknaden. I och med öppenheten i det nya Ryssland har 

möjligheten för utländska direktinvesteringar ökat och också kraven på korrekt 

rapportering från bolagen. Idag har de största företagen övergått till att rapportera 

reserver i enlighet med det system som används i väst. Resultatet av detta är att lägre 

siffror för bevisade reserver har rapporterats. Detta leder till problem när en 

uppskattning skall göras av de totala oljetillgångarna i Ryssland.  

(Ekström och Muld, 2003) 
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Tabell 2:1 visar oljereserver i Ryssland. Uppgifterna härstammar dels från rysk statistik, 

dels från BPs Statistical Review of World Energy. Som jämförelseland används 

Saudiarabien vilket anses besitta de största oljereserverna i världen år 2002.  

Tabell 2:1 Oljereserver 

Land Oljereserver [miljoner ton] 

Ryssland [Ekström och Muld] 18 160 

Ryssland [BP] 8 200 

Ryssland, Yukos [Ekström och Muld] 14 000 

Saudi-Arabien [BP] 36 000 

Källa: BP Statistical Review of World Energy (2003); Ekström och Muld (2003). 
 

Skillnaden mellan de ryska uppgifter som presenteras av Ekström och Muld och de från 

BP är stor. Enligt det ryska oljebolaget Yukos, som nyligen låtit göra en revision ledd 

av västerländska revisorer över sina reserver är de bekräftade reserverna 80 procent av 

de tidigare ryska påvisade reserverna och inte 50 procent som BP rapporterar.  Ryssland 

har också stora, helt oprospekterade områden. Huvuddelen av dessa är belägna i Östra 

Sibirien eller offshore. Det är troligt att även dessa områden innehåller oljefyndigheter. 

Dock är både transport- och utvinningskostnaden avsevärt mycket högre i dessa 

områden, varför prospektering inte sker i någon större omfattning helt enkelt på grund 

av att dagens världsmarknadspris på olja ej motiverar det. (Ekström och Muld, 2003) 

 

2.4.2 Kol 

Ryssland har även omfattande tillgångar av kol. Beräkningar gör gällande att 

tillgångarna är över 200 miljarder ton, vilket skulle räcka flera sekler med nu gällande 

förbrukningstakt. Dock är det även här stor skillnad mellan de teoretiskt utvinningsbara 

resurserna och de som kan utvinnas ur ekonomisk synvinkel. 1992 inleddes ett 

omfattande program som skulle mynna ut i att statens stöd till kolproduktion skulle 

minska. Programmet resulterade i att många äldre gruvor stängdes och 

omstruktureringskostnaderna blev inledningsvis mycket höga. De kolreserver som finns 

i västra Ryssland, nära den europeiska marknaden, karaktäriseras av att vara 

lokaliserade djupt. Detta leder till att brytning blir kostsam. Reserver i Sibirien är istället 

avlägsna från marknaderna vilket leder till höga transportkostnader. (IEA, 1995) 
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Hur stora är då Rysslands reserver av kol jämfört med andra länders? Tabell 2:2 visar  

reserverna av kol totalt i ett urval av länder vid utgången av 2002. 

Tabell 2:2 Kolreserver 

Land Kolreserver  

[Mtoe] 

Andel av  

världstillgången [%] 

R/P-kvot, lokalt 

[År] 

Ryssland 77 345 15,9 >500 

Tyskland 32 512 6,7 317 

Ukraina 16 824 3,5 412 

Kazakhstan 16 749 3,5 464 

Källa: BP Statistical Review of World Energy (2003). 
 
I Ryssland finns det när det gäller kol stora områden som inte är ordentligt 

prospekterade varför det är troligt att de verkliga tillgångarna är större. Kol är en av de 

råvaror som det finns mycket stora resurser av globalt sett. Vid gällande globala 

kolförbrukning skulle de nuvarande reserverna räcka för ytterligare 150 års förbrukning. 

Kvoten mellan produktion och förbrukning, R/P-kvoten, skall ses mot bakgrund av 

dagens situation. Med fungerande marknadskrafter skulle priset på resursen stiga inför 

hotet av en total fysisk uttömning, varvid teknologisk utveckling, substitution och 

upptäckande av nya reserver skulle stimuleras. Detta skulle leda till att den möjliga 

tiden för utvinning av resursen skulle bli längre än R/P-kvoten. (IEA, 1995) 

 

2.4.3 Naturgas 

De ryska tillgångarna av naturgas har länge ansetts vara de största i världen. Tabell 2:3 

visar hur stora de påvisade reserverna av naturgas var i ett urval av de största 

producentländerna i Europa och i världen vid utgången av 2002.  

Tabell 2:3 Reserver av naturgas 

Land Naturgasreserver 

[Mtoe] 

Andel av  

världstillgången [%] 

R/P-kvot, lokalt 

[År] 

Ryssland 39 642 30,5 81 

F.D Sovjetunionen 46 075 35,5 76 

Saudiarabien 5 300 4,1 >100 

Norge 1 825 1,5 34 

Nederländerna 1 467 1,1 26 

Källa: BP Statistical Review of World Energy (2003). 



 11

Av tabellen framgår att Ryssland totalt dominerar gällande tillgången sett till 

uppgifterna från BP. Tidigare var naturgas ofta något som upptäcktes när 

oljeprospektering skedde. Troligen finns det betydande reserver av naturgas som idag är 

helt oprospekterade. Dessa är ofta lokaliserade långt bort från marknaderna, vilket med 

dagens pris på naturgas inte motiverar till vidare prospektering (IEA, 1995). Naturgas 

transporteras normalt sett i rörledningar, pipelines, från produktionsstället till 

marknaden. Därför ligger Ryssland ur europeisk synvinkel avsevärt bättre till för att bli 

en framtida storleverantör av naturgas än länderna i mellanöstern varifrån den största 

importen av olja sker idag. Dock kan naturgas konverteras till ett vätskedestillat, kallat 

Liquefied Natural Gas, LNG. Destillatet kan sedan framgångsrikt skeppas i båtar till 

mer avlägsna destinationer. Nackdelen är kostnaden. LNG är betydligt dyrare än 

naturgas i dess vanliga form. Idag är Japan det land som svarar för den största importen 

av LNG, men efterfrågan väntas öka då det finns en strävan efter ett minskat 

oljeberoende i många länder (Ruhrgas, 1995). Detta beror dels på politiska skäl, dels på 

miljöskäl eftersom flertalet länder strävar efter att nå de mål som sattes i 

Kyotoprotokollet7 1997 (Brännlund och Kriström, 1998). 

 

2.5 Begreppsförklaringar 

2.5.1 Energiintensitet 
Begreppet energiintensitet används i uppsatsen för att visa hur intensiv 

energianvändning ett land har. Exempelvis var oljeförbrukningen per capita i Ryssland 

direkt efter Sovjetunionens sönderfall 1,7 ton per år. Motsvarande siffra för Europa var 

1,5 ton per capita och år. Vid analys av denna energiintensitet måste också en 

anpassning till levnadsstandarden göras. Efter Sovjetunionens sönderfall var 

levnadsstandarden i Ryssland en tredjedel av den i Europa, varför energiintensiteten i 

Ryssland var avsevärt mycket högre vid den aktuella tidpunkten. (Radetzki, 1991) 

 

 

 

                                                 
7 Kyotoprotokollet innebar att ett flertal länder tecknade avtal om en reducering av utsläpp av olika 

växthusgaser. För ytterligare information se Nationalencyklopedin (2003e). 
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2.5.2 OECD 

OECD står för Organization for Economic Co-operation and Development. OECD är ett 

internationellt organ för ekonomisk utveckling. Organisationen grundades 

ursprungligen för att organisera den så kallade Marshallplanen efter andra världskriget. 

När detta mål var uppfyllt övergick organisationen till att vara ett samarbetsorgan för 

ekonomisk utveckling. Kopplat till OECD finns bland annat International Energy 

Agency, IEA. (Nationalencyklopedin, 2003a) 

 

2.5.3 Den europeiska energimarknaden 

I uppsatsen används samma avgränsningar på den europeiska energimarknaden som 

(Poirier, 2000) gör. Energimarknaden är uppdelad i fem lokala marknader. Figur 2:1 

visar dessa marknader. 

 

Figur 2:1 De europeiska energimarknaderna 

Källa: Poirier (2000). 
 

Område 1 innefattar Storbritannien och en begränsad del av Frankrike. Område 2 består 

i huvudsak av den Iberiska halvön med Spanien och Portugal. Den nordiska ringen 

omfattar även den baltiska marknaden samt norra Polen och Tyskland. Område 4 är den 

syditalienska marknaden, vilken också innefattar Grekland och länderna på Balkan.  

 

1

2
4

5

3



 13

Slutligen, i centrum finns område 5, vilken är den största marknaden. Denna innefattar 

Frankrike, Tyskland, Belgien, Nederländerna, Schweiz, Österrike och norra Italien. Med 

den europeiska energimarknaden avses således dessa fem olika centrum sammanslagna 

med de länder som är inkluderade i vardera. Denna definition stämmer i princip överens 

med den som återfinns i statistik från International Energy Agency (IEA) under namnet 

OECD-Europe.  

 

2.5.4 OPEC 

OPEC står för Organization of the Oil Exporting Countries och har sedan bildandet 

1960 arbetat för att kontrollera utbudet på den internationella oljemarknaden. 1973 stod 

OPECs samlade produktion för 56 procent av världsproduktionen, en siffra som 1996 

sjunkit till 40 procent. Orsaken till OPECs minskade kontroll är att flera nya stora 

exportnationer inte ingår i organisationen, t ex Ryssland, Norge och Mexiko. Dock har 

OPEC under senare år samarbetat även med länder utanför organisationen för att kunna 

stabilisera ett tidigare sjunkande oljepris. 1996 ansågs länderna inom OPEC besitta 75 

procent av de totala oljereserverna och 42 procent av reserverna gällande naturgas. Det 

är därför troligt att organisationen även i framtiden kommer att ha en betydande makt. 

(Nationalencyklopedin, 2003b) 

 

2.5.5 Beräkningsmått 

Ett begrepp som används frekvent i uppsatsen är Mtoe, vilket betyder Miljoner ton 

oljeekvivalenter. Om den europeiska importen av naturgas är 25 Mtoe innebär det att 

importens energimängd motsvarar 25 Miljoner ton olja. I alla tabeller och diagram 

används företrädelsevis Mtoe som enhet för att underlätta jämförelser. I datamaterialet 

där andra enheter förekommit har dessa räknats om till att motsvara Mtoe.  
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2.5.6 Råvarudefinitioner 

I uppsatsen görs ingen skillnad mellan olika typer av råvaruslag som ingår. Det finns 

olika kvaliteter på främst olja8 och kol. Det som är fokus för granskning i uppsatsen är 

de aggregerade kvantiteterna av respektive råvara, inte de olika delmängderna inom 

respektive grupp. Med anledning av detta används begreppen olja och kol i den 

obestämda formen. Gällande naturgas så avses all gas som transporteras i pipelines.  

 

2.6 Den historiska produktionen och exporten av fossila bränslen i Ryssland 

2.6.1 Inledning 

Produktionen av olja påbörjades parallellt både i USA och det dåvarande Ryssland i 

inledningen av 1800-talet, detta till synes oberoende av varandra. I Ryssland existerade 

ett system med äganderätter. Det fanns möjlighet för intresserade att muta in ett område 

för prospektering, likt det som fanns i USA. En drivkraft som kunde generera tillväxt 

fanns därmed (North och Thomas, 1993). Rysslands centrum för oljeindustrin låg i 

närheten av Baku, vilket ligger i dagens Azerbajdzjan. Ryssland hade inledningsvis 

stora problem. Dels var transporterna till och från Baku besvärliga, dels saknades både 

kapital och teknologi för en effektiv utvinning. Situationen blev inte bättre av att USA 

exporterade oljeprodukter till Ryssland för ett pris som låg under den inhemska 

produktionskostnaden (Campbell, 1968). De amerikanska bolagen var större och 

avsevärt bättre organiserade. De hade möjlighet att erbjuda skeppning av oljeprodukter 

till i princip alla hamnar inom Ryssland, lokaliserade nära de stora 

befolkningscentrumen. Den kostsamma och ineffektiva ryska produktionen gjorde att 

valet hos konsumenterna inledningsvis var enkelt, nämligen import av oljeprodukter 

från USA (Sutolov, 1973). 

 

 

 

 

 

                                                 
8 För vidare diskussion om de olika oljekvaliteter som Ryssland levererar se Ekström och Muld (2003). 
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Tabell 2:3 visar utvecklingen gällande historisk rysk och amerikansk oljeproduktion 

åren 1865-1901. 

Tabell 2:4 Historisk rysk och amerikansk oljeproduktion 

År Ryssland [ton] USA [ton] 

1865 16 000 320 000 

1870 32 000 640 000 

1875 112 000 1 360 000 

1890 3 856 000 5 120 000 

1894 5 600 000 5 600 000 

1901 11 700 000 9 500 000 

Källa: Sutulov (1973). 
 

Efter de inledande svåra åren lyckades Ryssland passera USA i produktion under de 

sista åren av 1890-talet. En förklaring till den extrema produktionsökningen i Ryssland 

1875-90 stod de svenska bröderna Robert och Ludwig Nobel för. I slutet av 1870-talet 

gjorde bröderna stora investeringar i den ryska oljeindustrin runt Baku genom att 

konstruera pipelines och bygga raffinaderier. (Åsbrink, 2001) 

 

Logistiken gällande oljetransport utvecklades också och en revolutionerande metod att 

frakta olja på, oljetankern, uppfanns. Detta ledde sammantaget till att den ryska 

importen förbyttes till en export och 1895 exporterades över en miljon ton 

oljeprodukter. Redan i slutet på 1890-talet kan Ryssland sägas ha tagit kommando över 

den globala exporten av oljeprodukter. Denna dominans höll sig till tiden för första 

världskrigets utbrott. När situationen stabiliserats efter det första världskriget drabbades 

Ryssland av den så kallade oktoberrevolutionen 19179. Följande år, 1918, bröt ett 

inbördeskrig ut som pågick till 1920. Efter inbördeskrigets slut stod bolsjevikerna som 

segrare. Nu rådde det förvisso fred, men kriget hade slagit ut stora delar av den tidigare 

framgångsrika industrin. I slutet av 1920 var den samlade industriproduktion endast 14 

procent av vad den varit sju år tidigare. Det nybildade Sovjetunionens utgångsläge efter 

revolutionen kan delvis sägas vara liknande det som det nya Ryssland mötte 1992, om 

inte ännu värre. (Sutolov, 1973) 

 

                                                 
9 Med utgångspunkt från den äldre tidräkningsprincipen, Nationalencyklopedin (2003c). 
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2.6.2 De sovjetiska framgångarna 

Efter ett mycket dåligt läge under andra världskriget reste sig Sovjetunionen snabbt och 

industriproduktionen steg raskt. En stor industri krävde också att utvinningen av 

naturresurser tog fart. Detta för att försörja den allt större produktionsapparaten med 

energi. Utvinningen av naturresurser ökade kraftigt och detsamma gällde för exporten 

av fossila bränslen. Sovjetunionen tog marknadsandelar efter de båda oljekriserna när 

västvärlden sökte alternativa importländer till de i mellanöstern och OPEC. Den kraftiga 

ökningen av exporten vid 1980-talets början kan ha ett ursprung i att den andra 

oljekrisen inträffade under samma period. (Gustafson, 1989) 

 

Att Sovjetunionen hade möjlighet att under en så kort period öka sin export kraftigt kan 

ha en förklaring i att produktionen inte styrdes av marknadsfaktorer på samma sätt som 

i väst. Om ett politiskt mål sattes för att öka exporten så skedde också detta, oavsett 

vilka kostnader det hade för andra delar av samhället. De centralt satta målen i 

femårsplanerna uppnåddes i princip alltid. Export till västländer premierades eftersom 

betalningen var i form av konvertibel valuta som sedan Sovjetunionen kunde använda 

för att införskaffa produkter som inte var tillgängliga i landet (Radetzki, 1991). Figur 

2:2 visar hur den totala exporten av olja, kol och naturgas utvecklades i Sovjetunionen 

1960-91. 
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 Figur 2:2 Den historiska sovjetiska energiexporten 

Källa: BP Statistical Review of World Energy (2003); Sutolov (1973). 
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2.6.3 Inför sammanbrottet 

Av figur 2:2 framgår att den sovjetiska energiexporten började minska kraftigt redan 

innan landet bröts sönder. Genom samarbetsavtal med andra kommunistiskt styrda 

länder erhöll dessa oerhört förmånliga avtal för import av råvaror. Sovjetunionen köpte i 

utbyte deras industri- och jordbruksprodukter till överpris (Gustafson, 1989). Innan 

sammanbrottet svarade exporten av fossila bränslen till samarbetsländerna i Östeuropa 

för hälften av Sovjetunionens totala export. Då problemen i Sovjetunionen blev 

uppenbara var det i första hand denna export som drogs ned, eftersom exporten till 

västländer gav betalt i konvertibel valuta vilken kunde användas till att importera 

produkter landet inte hade möjlighet att tillverka själv. (Radetzki, 1991) 

 

2.7 Det nya Rysslands export av fossila bränslen 

När Sovjetunionen föll samman var landet världens största producent och exportör av 

energi. 1989 stod Sovjetunionen för 21 procent av världens energiproduktion. Andelen 

inom sektorn för naturgas uppgick till hela 38 procent. Under 1989 såldes 21 procent av 

den totala produktionen på de internationella energimarknaderna (Radetzki, 1991). 

Detta innebär att en liten minskning av inhemska konsumtionen kan öka möjligheten till 

export betydligt. Figur 2:3 visar den ryska exporten av fossila bränslen, konsumtionen 

av fossila bränslen, produktionen av fossila bränslen samt ett indexerat värde för BNP 

under perioden 1989-2002. 
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 Figur 2:3 Den ryska energiexporten 1989-2002 

Källa: BP Statistical Review of World Energy (2003); Internationella valutafonden (2004). 
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Noteras skall att den ryska exporten nu endast inkluderar Ryssland och inte länder som 

tidigare tillhörde Sovjetunionen och som nu är självständiga som Kasakhstan, Ukraina 

med flera. Detta leder till att den direkta jämförelsen mellan perioden före och efter 

Sovjetunionens sammanbrott inte blir helt lätt. Då analysen i huvudsak kommer att 

fokusera på utvecklingen i Ryssland utelämnas länder som idag är suveräna stater, men 

som tidigare ingick i Sovjetunionen. Den kraftiga ökningen av exporten kan delvis 

förklaras genom att den export som går till de tidigare sovjetrepublikerna nu räknas som 

verklig export, tidigare låg denna konsumtion inom landet. I dagsläget har de tidigare 

sovjetrepublikerna i huvudsak rollen som transitländer för produkter som exporteras 

från Ryssland. (Radetzki, 1991) 

 

Den dramatiska nedgång som drabbade den ryska bruttonationalprodukten, BNP, efter 

Sovjetunionens sammanfall visas i figur 2:3. BNP började minska redan innan 

sammanbrottet för Sovjetunionen. Vilken påverkan stagnationen hade på den politiska 

utvecklingen är omtvistat, men den spelade troligen in. Hösten 1994 hade BNP fallit 

kraftigt låg nu under 50 procent av nivån från 1989.  

 

Då den nationella konsumtionen av råvaror minskade kraftigt ledde det till nya 

möjligheter för export av råvaror till länder utanför de traditionella handelsparterna. 

Detta speciellt som energisektorn till stor del var undantagen det dramatiska fallet i 

produktionen. Produktionen minskade förvisso, men den inhemska efterfrågan 

minskade ännu mer så det fanns utrymme för större export. (Dobozi, 1996) 

 

De inhemska priserna på energi var som tidigare nämnts nära noll under sovjetperioden. 

Ett exempel på den mycket slösaktiga användningen av resurser är att när temperaturen 

sjönk på vintern brukades gasspisen som värmekälla, eftersom gasen var gratis. Tanken 

att istället isolera husen verkade inte vara aktuell. I det nya Ryssland prissattes förvisso 

dessa varor, men priset understeg vida det marknadspris som rådde på världsmarknaden. 

(Ekström och Muld, 2003) 

 

För att garantera lokal tillgång på viktiga råvaror finns regler som avgör hur mycket 

som får exporteras av vissa varor. För olja är exempelvis denna begränsning 38 procent 

av produktionen, som fördelas mellan bolag som ansöker om exporttillstånd.  
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Rent praktiskt påverkas också exportmöjligheterna av hur mycket kapacitet det finns i 

systemet med pipelines. Också för detta finns regler som tycks fungera väl. De stora 

bolagens exportandel varierar. Bolag som är västorienterade och fokuserade på olja, t ex 

Yukos exporterar sin fulla andel på 38 procent, medan hårdare statligt styrda bolag likt 

Gazprom haft en lägre exportandel. Även idag sker export till de tidigare 

sovjetrepublikerna. Även om omfattningen på denna försäljning är avsevärt mindre än 

tidigare så uppgick den under 2001 till omkring 30 miljoner ton olja. Denna export 

tycks inte ingå i de 38 procent av produktionen som får exporteras enligt nuvarande 

reglering. (ibid) 

 

Av figur 2:3 framgår det också att produktionen började öka 1999, något som också 

ledde till en ökad export senare. Exporten av olja, kol och naturgas är idag ytterst viktig 

för Ryssland då den ekonomiska situationen är väldigt ansträngd och en stor del av 

statsbudgeten baseras just på intäkterna av denna export. Det borde ligga i 

makthavarnas intresse att även i framtiden se till att exporten kan fortgå så att 

nödvändiga reformer kan genomföras för att förbättra situationen i landet. I annat fall 

riskerar de styrande att folket helt enkelt avsätter dem vid nästa val.  
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Kapitel 3 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

 

 

 

Den bakomliggande teorin är som tidigare nämnts neoklassisk utbuds- och 

efterfrågeteori. En grundläggande presentation av denna finns initialt. Därefter kommer 

teorin att appliceras på den aktuella marknaden, som i detta fall är den europeiska 

energimarknaden. Mer specifikt handlar det om att kunna studera hur ett antal faktorer 

påverkar efterfrågan och utbudet av rysk energi på den europeiska energimarknaden. En 

genomgång av vilka dessa faktorer antas vara görs. Sedan redogörs det för efterfrågan. 

Kapitlet innehåller också en redogörelse för hur modellen anpassats för att på bästa sätt 

kunna svara mot verkligheten. 

 

3.1 Bakgrund 

3.1.1 Klassisk nationalekonomi 

Den klassiska nationalekonomin kan sägas ha fötts 1776 i och med Adam Smiths bok 

"An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations". Den klassiska skolan 

var den härskande under större delen av 1800-talet. Kritik förekom dock från flera håll. 

Dels från merkantilisterna, dels från socialisterna samt den historiska tyska skolan. På 

1870-talet hade den klassiska nationalekonomin till stor del trängts undan av den 

neoklassiska nationalekonomin. (Nationalencyklopedin, 2003d) 

 

3.1.2 Neoklassisk nationalekonomi 

Den neoklassiska nationalekonomin skiljer sig från den klassiska på ett antal punkter. 

En huvudskillnad är att den neoklassiska tar hänsyn till både utbuds- och 

efterfrågeförhållanden. Den utgår också från att producenter och konsumenter handlar 

rationellt. Både konsumenter och producenter har tillgång till fullständig information 

om marknaderna. Även den neoklassiska ekonomin kritiseras frekvent för att anta saker 

som inte håller i verkligheten. Ett antagande som görs är att fullständig konkurrens 

råder, något som uppenbarligen inte är fallet gällande de flesta marknader. (ibid) 
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Hittills har dock ingen ny teori utvecklats som kunnat omkullkasta det neoklassiska 

paradigmet. Även frågor som till en början setts omöjligt att analysera med neoklassisk 

teori har visat sig möjliga, det handlar snarare om att välja rätt ansats. Ett klassiskt 

exempel på detta är Ronald H. Coase som utifrån neoklassisk teori analyserat 

transaktionskostnader och äganderätter10. (ibid) 

 

3.2 Neoklassisk utbuds- och efterfrågeteori 

3.2.1 Producenter 

På en marknad förekommer det som bekant både konsumenter och producenter. 

Producenterna strävar enligt teorin alltid efter att maximera sin vinst. Producenternas 

vinst påverkas dels av det aktuella försäljningspriset, dels av priset på produktionen av 

varorna som säljs på marknaden. Det utbud som producenten kommer att bjuda ut styrs 

således av ovanstående faktorer tillsammans med det krav på avkastning som råder i 

företaget. Producenten kommer att optimera sitt utbud av varan med hänsyn till de olika 

produktionsfaktorerna. Utbudsfunktionen för ett företag skulle kunna se ut på följande 

sätt (Nicholson, 2002); 

  

 QVara= f (K, L, M)      (1) 

 

QVara är den utbjudna kvantiteten varor, K, L samt M ingår i en funktion för utbudet där 

K är kapital, L arbetskraft samt M kostnaden för insatsvaror. 

 

3.2.2 Konsumenter 

Då en konsument köper en vara påverkar detta individens nytta. Konsumenterna strävar 

alltid efter att maximera sin nytta. Hur stor nyttan är i olika situationer beror på den 

enskildes preferenser. Konsumentens efterfrågefunktion påverkas av viljan att optimera 

nyttan. Då konsumtion ökar nyttan kommer konsumenten att lägga hela sin disponibla 

inkomst på inköp av varor. Efterfrågefunktionens utseende baseras således på de 

faktorer som gör att konsumentens nytta kan maximeras. (ibid)  

                                                 
10 Se exempelvis Coase (1960). 
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Konsumentens efterfrågefunktion skulle kunna anta följande utseende  

(Nicholson, 2002); 

 

  QVara= f (PVara, I)       (2)  

 

QVara är den kvantitet varor som efterfrågas. PVara och I ingår i en funktion som ger 

denna efterfrågan. PVara står för priset på varan ifråga och I är konsumentens disponibla 

inkomst. 

 

3.3 Elasticiteter 

Elasticiteten visar hur mycket en procentuell förändring av en oberoende variabel 

påverkar den beroende variabeln i procent. Då efterfrågan är den beroende variabeln 

visar elasticiteten hur mycket priset på en vara påverkar den efterfrågade kvantiteten av 

varan ifråga. En annan beteckning på detta är egenpriselasticitet (Nicholson, 2002). 

Priselasticiteten för vara Q illustreras i uttryck (3). 

 

=×
∂
∂

=
∆
∆

=
Q
P

P
Q

PP
QQ Q

QQQ
PQ Q,ε Priselasticiteten för vara Q    (3) 

 

Täljaren i första delen av uttryck (3) är förändringen i efterfrågad kvantitet för vara Q. 

Nämnaren i uttrycket visar prisförändringen i vara Q. Dessa två mått blir dividerade 

med varandra egenpriselasticiteten. I teorin används främst tre olika beteckningar på 

måtten av elasticitet. Elastisk efterfrågan innebär att elasticiteten är större än -1. Vid -1 

är efterfrågan enhetselastisk och vid en elasticitet lägre än -1 talas det om inelastisk 

efterfrågan. Storleken på elasticiteten kan sägas ha samband med hur många nära 

substitut det finns till varan. (Varian, 1999)  

 

För att exemplifiera detta antas att vi i fall ett har en bil som kan drivas med en rad olika 

bränslen. I fall två kan bilen drivas endast med bensin som energikälla. I fall ett finns då 

många nära substitut för energiförsörjning till bilen. Därför kan vi förvänta oss att 

priselasticiteten för dessa bränslen är tämligen hög. Vid en prisförändring substitueras 

helt enkelt till någon annan vara som uppfyller samma funktion. Det motsatta gäller 

naturligtvis i fall två.  



 23

Då ägaren har ett behov av att kunna transportera sig i bilen även om priset på bensin 

stiger så kommer efterfrågan på bensin att minska i lägre grad än vad som varit fallet 

med många nära substitut. I fall två märks skillnaden först när bilägaren använder bilen 

mindre, eller köper en bränslesnålare bil för att på detta sätt minska sin 

bränsleförbrukning. (Varian, 1999) 

 

3.4 Teorins koppling till ämnet 

Med utgångspunkt från den neoklassiska utbuds- och efterfrågeteorin kan denna teori 

appliceras på att studera vilka faktorer som bestämmer utbud och efterfrågan på rysk 

export av fossila bränslen till Europa. Detta sker genom att skapa en modell som 

studerar vilken påverkan ett antal faktorer haft på den ryska exporten av fossila bränslen 

till Europa med hjälp av historiska data. Resultatet som denna modell genererar används 

i kapitel fem där ett antal scenarier över utveckling av den ryska exporten av fossila 

bränslen skattas. ExportEURyssland visar den ryska energiexporten till den europeiska 

marknaden. Valet av faktorer baseras också det på den bakomliggande teorin. 

Faktorerna vars inverkan har studerats är; världsmarknadspriset på olja (POlja), 

världsmarknadspriset på kol (PKol), världsmarknadspriset på naturgas (PNaturgas) samt 

skillnaden mellan den europeiska produktionen och konsumtionen 

(UnderskottproduktionEuropa). RYDummy skall visa om det föreligger någon skillnad 

mellan perioden när Sovjetunionen existerade och när det nya Ryssland fötts. Transit är 

en variabel som skall visa på transportkostnaderna. Den ursprungliga modellen ser ut 

som följer; 

 

( )TransitRYproduktionUnderskottPPPfExportEU DummyEuropaNaturgasKolOljaRyssland ,,,,,= (4) 

               +        +               +                              +                                  + 

 

Tecknen under respektive faktor anger den förväntade påverkan som den oberoende 

variabeln kommer att ha på den beroende, i detta fall den ryska exporten av energi till 

Europa. Variabeln Transit kommer i det vidare arbetet att utelämnas från modellen. 

Orsaken till detta är främst svårigheten att skapa en faktor som svarar mot förändringar i 

transportkostnader av olja, kol samt naturgas. Då studien innefattar en relativt begränsad 

tidsperiod är det inte heller troligt att transportkostnaderna har förändrats så mycket, 

vilket gör att de inte påverkar den aktuella modellen mer än marginellt (IEA, 2000a). 
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3.5 Omskrivning till loglinjär modell 

Avsikten med modellen som presenterades i uttryck (4) är att mäta de faktorer som 

påverkar den ryska energiexporten i form av olja, kol samt naturgas till Europa. Då 

faktorerna har olika enheter blir det svårigheter att göra tolkningar. Därför transformeras 

den ursprungliga modellen till en modell som istället antar loglinjär form. Den 

loglinjära modellen gör att det nu är möjligt att tolka de olika faktorerna som 

elasticiteter, oberoende av enheter. Uttryck (5) visar den loglinjära modellen. 

 

ε++

++++=

+

+++

DummyEuropa

NaturgasKolOljaRyssland

RYaproduktionUnderskotta

PaPaPaaExportEU

54

3210

log

loglogloglog
  (5) 

 

3.6 Korrigering för eftersläpning i de oberoende variablerna 

I den aktuella modellen finns det en eftersläpning i vissa av de oberoende variablerna 

sett till den beroende. En stegring av världsmarknadspriset på olja kommer inte att få 

något direkt genomslag på exporten av olja från Ryssland till Europa. Detta eftersom 

det tar avsevärd tid att öka utvinningen av resursen ifråga. Beslut om prospektering och 

eventuell utvinning kan fattas först när världsmarknadspriset på resursen nått den 

kritiska nivån där utvinningen är lönsam.  

 

Implikationen av detta blir i den aktuella modellen att vissa variabler försetts med en 

eftersläpning för komma till rätta med de problem som annars uppkommer. För 

kolpriset har denna eftersläpning satts till ett år. Detta eftersom kol är en resurs där 

produktionsökningar kan ske tämligen omgående då inte kostnaderna som är 

förknippade kring logistiken är detsamma som vid utvinning av olja eller naturgas 

(IEA, 1995). 

 

Gällande variablerna för olje- och naturgaspris har dessa försetts med en eftersläpning 

på fyra år. En orsak till detta är att det på marknaden för speciellt naturgas existerar 

längre kontraktsperioder då logistiken kring transport av gas är en helt annan än vid 

transport av kol. (Radetzki, 1996) 
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Detta innebär att det olje- och naturgaspris som rådde 1990 jämförs med den export av 

energi som inträffade 1994, medan fallet för kol är det att kolpriset för 1990 jämförs 

med exporten av energi i form av kol som skedde 1991. För de övriga variablerna i 

modellen har ingen sådan korrigering skett då det ej ansetts som nödvändigt.  

(Ruud, 2000) 

 

3.7 Tolkning av elasticiteterna 

Med utgångspunkt från den teoretiska bakgrunden om elasticiteter i avsnitt 3.3 kan nu 

dessa tolkas. Elasticiteten visar hur mycket konsumtionen av en vara påverkas i procent 

då priset på en annan vara förändras. Modellen kommer att skatta elasticiteter för 

respektive variabel som är föremål för granskning. Då modellen nu transformerats till 

en loglinjär funktion är det möjligt att avläsa hur stor påverkan en procentuell 

förändring i någon av variablerna har på den europeiska importen av rysk energi i 

procent. Om variabeln för POlja exempelvis skulle bli ett innebär det att när 

världsmarknadspriset på olja stiger en procent så kommer den ryska exporten av energi 

till Europa också att öka med en procent fyra år senare. (Dougherty, 1992) 

 

3.8 Korrigering för autokorrelation 

Autokorrelation innebär att residualerna bildar icke slumpmässiga mönster runt 

regressionslinjen. Om dessa är systematiska antingen över eller under regressionslinjen 

är autokorrelationen positiv. Negativ autokorrelation innebär att ett positivt värde på en 

slumpterm följs av ett negativt på den nästkommande slumptermen. Detta pågår i ett 

systematiskt mönster. Positiv autokorrelation är vanligt förekommande i datamaterial 

som innehåller tidsserier. (ibid) 

 

Det finns ett flertal olika metoder för att korrigera för autokorrelation. Cochrane-

Orcuttmetoden är en av dessa och det är en iterationsprocess som har följande steg. 

Först sker en skattning av den ursprungliga ekvationen (5), därefter körs en regression 

mellan residualerna et och et-1 för att undersöka korrelationen (ρ) mellan dem om det 

behövs. Det aktuella värdet för korrelationen läggs till i den ursprungliga formeln. 

Därefter beräknas nya residualer enligt samma modell. Detta pågår till 

autokorrelationen eliminerats. (ibid) 
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Kapitel 4 

EMPIRI 
 

 

 

 

I kapitel fyra tillämpas den modell som byggdes upp i kapitel tre och som skall visa den 

ryska exporten av energi till Europa. Inledningsvis följer en presentation om det 

använda datamaterialet och vilken reliabilitet och validitet det har. Tillvägagångssätt 

beskrivs och därefter följer resultaten från de ekonometriska körningarna som tolkas 

och analyseras.  

 

4.1 Data 

Det historiska datamaterial som används i uppsatsen har inhämtats i huvudsak från BPs 

Statistical Review of World Energy. Flera årgångar har använts, men mest frekvent 

använd är utgåvan från juli 2003. Kompletterande uppgifter, främst rörande äldre 

produktionsdata från dåvarande Sovjetunionen är hämtade från International Energy 

Agencys (IEA) publikationer. Datamaterial som används i prognoser kommer från IEA 

samt från det amerikanska energidepartementet och dess publikation International 

Energy Outlook (IEO). Där datamaterial förekommer i uppsatsen anges alltid källan till 

materialet.   

  

4.2 Reliabilitet och validitet 

Då både BP, IEA samt det amerikanska energidepartementet måste anses som 

respekterade källor finns det ingen orsak att betvivla reliabiliteten i materialet med 

avseende på källan. Gällande de uppgifter Eklund och Muld (2003) använder sig av 

vilka kommer direkt från ryska källor är reliabiliteten inte lika säker. Problemet ligger i 

att olika källor lämnar olika uppgifter gällande samma sak. Dock bör trovärdigheten i 

uppgifterna från Ryssland vara större idag än vad den var under tiden Sovjetunionen 

existerade. Idag finns en betydligt större genomskinlighet i det ryska samhället 

(Ekström och Muld, 2003). Angående validiteten är svaret inte lika självklart.  
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När det gäller faktisk produktion och konsumtion bör uppgifterna vara korrekta. I fallet 

med prognoser gällande framtida utveckling gäller ju som bekant devisen att framtiden 

alltid är oviss. I det fall prognoser används i uppsatsen anges också detta vid det 

aktuella stycket samt var prognosen kommer från. Detta för att kunna visa skillnad 

mellan verkliga och prognostiserade data. 

 

4.3 Tillvägagångssätt 

En ekonometrisk modell har skapats där det ingående datamaterialet behandlas. Alla 

prisuppgifter har räknats om till 2002 års penningvärde. Uppgifterna som behandlar 

kvantitet är alla i enheten Mtoe. Vid körning visar resultatet från modellen hur en 

procentuell förändring med en procent på respektive faktor påverkar den europeiska 

importen av rysk energi i procent. Korrigering för autokorrelation har gjorts med 

Cochrane-Orcutt metoden som det redogörs mer ingående för i kapitel 3.8.  

 

Ursprungligen planerades att studera utvecklingen under en längre tidsperiod, 

företrädelsevis från inledningen av 1970-talet. Om studien hade bestått av längre 

tidsserier hade det också varit möjligt att inkludera variabeln för transportkostnader i de 

ekonometriska körningarna. Dock visade det sig  vara svårt att hitta datamaterial över 

tiden före 1980. Problemen rörde främst bristen på enhetliga uppgifter från det tidigare 

Sovjetunionen. Med anledning av detta begränsas den undersökta historiska 

tidsperioden till 1980-2002. 

 

4.4 Resultat 

Avsnitt 4.4.1 visar resultatet från det bägge körningarna. I den första körningen har 

ingen korrigering för autokorrelation gjorts, något som däremot skett i den andra 

körningen. Tecknen under respektive oberoende variabel i tabellerna visar det 

förväntade tecknet för variabeln ifråga. För dummyvariabeln har inget förväntat tecken 

angivits eftersom det inte finns någon teoretisk grund för något påstående åt det ena 

eller andra hållet. Av tabellen framgår också förklaringsgraden, t-värden för respektive 

variabel samt Durbin-Watson statistik vilken visar om autokorrelation föreligger. 
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4.4.1 Resultat av körningar samt tolkning 

Tabell 4:1 Körning utan korrigering för autokorrelation 

 Konstant 

 

POlja 

(+) 

ProduktionsunderskottEuropa 

(+) 

PKol 

(+) 

PNaturgas 

(+) 

RYDummy 

Koefficient 2.85 -0.12 0.073 -0.15 -0.025 -0.068 

T-stat 9.1 -0.90 3.48 -0.88 -0.95 -1.97 

Prob 0.00 0.39 0.004 0.40 0.36 0.07 

R2 0.79      

R2-adjusted 0.71 D-W:  1.41    

 

Av tabell 4:1 går det att utläsa att positiv autokorrelation föreligger. Därför görs 

ytterligare en körning då också korrigering för autokorrelation inkluderas. I tabell 4:2 

återfinns resultatet av körningen när korrigering för autokorrelation har gjorts. 

Tabell 4:2 Körning med korrigering för autokorrelation 

 Konstant 

 

POlja 

(+) 

ProduktionsunderskottEuropa 

(+) 

PKol 

(+) 

PNaturgas 

(+) 

RYDummy 

Koefficient 40.02 0.16 0.060 0.26 0.0024 -0.089 

T-stat 0.021 2.36 5.01 2.28 0.20 -3.55 

Prob 0.98 0.038 0.0004 0.043 0.85 0.0045 

R2 0.94      

R2-adjusted 0.91 D-W:  2.24    

 

Förklaringsgraden i modellen där korrigering för autokorrelation skett blev 94 procent. 

Detta innebär att de inkluderade oberoende variablerna förklarar variationen i den 

beroende variabeln till 94 procent. Med 19 observationer är det kritiska t-värdet 2,093 

för en signifikansnivå på 95 procent. Värdet på enprocentsnivån är 2,861. Alla variabler 

har fått det förväntade tecknet. Alla variabler utom priset för naturgas är signifikanta på 

95 procents signifikansnivå. Detta innebär att naturgaspriset inte med säkerhet kan 

sägas vara skilt från noll, medan de övriga variablerna kan sägas vara det. Värt att 

notera är att variabeln som inkluderats för att kontrollera om det fanns någon skillnad 

mellan den sovjetiska perioden och den senare ryska perioden genererar ett signifikant 

negativt resultat. Mer om detta återfinns i den efterföljande analysen. 
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4.4.2 Analys av variablerna 

Variabeln för oljepris har fått ett positivt signifikant tecken med koefficienten 0,16. 

Detta implicerar tolkningen att om världsmarknadspriset på olja stiger med en procent 

så kommer exporten av energi från Ryssland till Europa fyra år senare att öka med 0,16 

procent.  

 

Variabeln för det europeiska produktionsunderskottet har också den ett positivt 

signifikant tecken med koefficienten 0,06. Detta innebär att om det europeiska 

produktionsunderskott, det vill säga skillnaden mellan en europeiska inhemska 

produktionen av energi och den inhemska konsumtionen av energi ökar med en procent 

så kommer importen av energi från Ryssland att öka med 0,06 procent.  

 

Också variabeln för kolpris har ett positivt signifikant tecken med koefficienten 0,26. 

Om världsmarknadspriset på kol ökar med en procent ökar följaktligen exporten av 

energi till Europa från Ryssland året efter med 0,26 procent.  

 

Den variabel som svarat för världsmarknadspriset på naturgas har också den fått ett 

positivt tecken och koefficienten 0,0024. Denna är dock ej signifikant och kan således ej 

med säkerhet sägas vara skild från noll. Tolkningen av denna med reservation för att 

den ej är signifikant blir att om världsmarknadspriset på naturgas stiger med en procent 

så stiger den europeiska importen från Ryssland fyra år senare med 0,0024 procent.  

 

Den variabel som slutligen är föremål för analys är den variabel som skulle fånga upp 

eventuell skillnad i exporten av olja under de olika imperierna. 1980-91 då 

Sovjetunionen existerade samt 1992-2002 när det nya Ryssland fötts11. För en 

meningsfull tolkning av denna variabel måste den kombineras med den tidigare 

variabeln för oljepris. Under perioden 1980-91 var denna variabel noll varför det inte är 

intressant att göra någon tolkning, utan då svarar variabeln för oljepriset själv för hela 

utfallet. Från och med 1992 är dock variabeln satt till ett. Variabeln fick ett negativt 

tecken, som också var signifikant. Koefficienten var -0,089.  

                                                 
11 Tiden för Rysslands pånyttfödelse antas ha inträffat 1 jan, 1992. Se exempelvis Ekström och Muld 

(2003) för mer information. 
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För en tolkning måste detta värde subtraheras från den ursprungliga variabeln för 

oljepriset. När detta skett blir resultatet 0,071.  

 

Tolkningen blir den att världsmarknadsprisets påverkan på exporten av olja från 

Ryssland till Europa minskade i och med att Sovjetunionen övergick till Ryssland. Detta 

kan tyckas vara konstigt. Den intuitiva första tanken är att exporten från ett Ryssland 

där marknadsekonomi råder bör påverkas och anpassa sig mer till förändringar i det 

aktuella världsmarknadspriset. Dock kan en tänkbar förklaring till det erhållna resultatet 

vara att Sovjetunionen i större grad än dagens Ryssland var beroende av de 

exportinkomster som genererades av oljeexport. Idag när Ryssland till stor del är öppet 

för investeringar och handeln fungerar på mer marknadsmässiga villkor finns kanske 

inte detta starka beroende av en enskild sektor kvar. 
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Kapitel 5 

FRAMTIDA SCENARIER 
 

 

 

 

Kapitlets intention är att med bakgrund av resultaten i kapitel fyra samt tidigare studier 

skatta scenarier över Europas behov av energiimport från Ryssland fram till 2010. Efter 

en inledande presentation av tillvägagångssätt följer resultatet av de båda körningarna. 

Resultatet åskådliggörs i grafer och analyseras. Kapitlet avslutas med en diskussion av 

bredare karaktär som i huvudsak fokuserar på förutsättningarna för framtida 

energiexport från Ryssland från en institutionell grund. 

 

5.1 Tillvägagångssätt 

Den metod som används för att skatta framtida scenarier gällande utvecklingen av 

energiexport från Ryssland till Europa är att det tidigare datamaterialet, vilken modellen 

i kapitel fyra bestod av, används som grund. Då de variabler som anses vara mest 

intressanta är världsmarknadspriset på olja samt det europeiska produktionsunderskottet 

är det dessa två den vidare analysen främst fokuserar på. Data från andra studier 

används för att skatta utvecklingen i de variabler uppsatsen inte fokuserar på.  

 

I analysen ingår historiskt datamaterial från 1980-2002 samt prognostiserade uppgifter 

för 2003-25. I de ekonometriska körningarna kan då en prognos gällande utvecklingen 

fram till 2010 göras. Världsmarknadspriset på olja antas öka i det första scenariot, detta 

behandlar efterföljande avsnitt. Gällande det europeiska produktionsunderskottet antas 

en viss ekonomisk utveckling leda till en viss utveckling av energikonsumtionen vilket 

följaktligen får implikationer på den aktuella variabeln. Detta scenario presenteras 

vidare i avsnitt 5.3.  
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5.2 Högt världsmarknadspris på olja 

5.2.1 Bakgrund 

Sett mot bakgrund av den aktuella situation som råder idag är det inte otänkbart att 

oljepriset kan komma att stiga i framtiden. Ökningen har troligen inte något tydligt 

linjärt additivt samband. Det är troligare att någon utlösande faktor resulterar i en 

prischock likt de som inträffade under perioden 1973-74 samt 1978-80 (Södersten, 

2000). Detta driver upp priset till extremt höga nivåer under en kort period, men som 

sedan håller i sig och leder till att den genomsnittliga ökningstakten över perioden blir 

högre än vad som är fallet i nu gällande prognoser. Historiska prognoser12 som utgått 

från en period med relativt högt oljepris har i dessa extrapolerat från ett högt värde. 

Ingångsvärdet har således en avgörande påverkan på de framtida prognoserna, vilket är 

viktigt att ha i åtanke. 

 

5.2.2 Antaganden i modellen 

Oljepriset antas i scenariot öka med i genomsnitt 1,9 procent per år under den aktuella 

tidsperioden, uppgifterna följer i stort scenariot med högt oljepris i International Energy 

Outlook, 2003. Tabell 5:1 visar de antaganden som gäller för de övriga oberoende 

variablerna. 

Tabell 5:1 Modellantaganden, scenario 1 

Variabel Årlig förändringstakt [%] 

ProduktionsunderskottEuropa 1.5 

PNaturgas 2.4 

PKol 0.1 

RYDummy* 1 

*     Ryssland antas under hela den studerade perioden bestå. Därför har  
dummyvariabeln fått tecknet 1. Vidare diskussion om variablerna  
fördes i kapitel 3.7. 

 
Källa: IEA (2000a); U.S Department of Energy (2003). 
 

Gällande det europeiska produktionsunderskottet har utgångspunkten varit scenariot 

med normal ekonomisk tillväxt i världen enligt International Energy Outlook, 2003. 

Den europeiska produktionen och konsumtionen har räknas om och anpassats för att 

kunna möjliggöra en sammanvägd ökningstakt uttryckt i procent. 

                                                 
12 Se exempelvis Kula (1992). 
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5.2.3 Resultat och analys 

Figur 5:1 visar utvecklingen av den ryska energiexporten avseende olja, kol samt 

naturgas vid ett högt världsmarknadspris på olja under perioden 2003-25. 

 

Figur 5:1 Högt världsmarknadspris på olja 

Källa:  Se bilaga 1 och 2 för bakomliggande datamaterial. 

 

Den prognostiserade utvecklingen avgränsas av det gråmarkerade fältet. Den svarta 

linjen är resultatet av den ekonometriska körningen. De två streckade linjerna är 

placerade på ett avstånd av +/- 2 standardavvikelser från den skattade linjen. 

Implikationen av detta är att med drygt 95 procents sannolikhet kommer utfallet att 

hamna inom de streckade linjerna. Av resultatet framgår att energiexporten från 

Ryssland enligt scenariot med ett högt världsmarknadspris på olja kommer att öka 

kraftigt under perioden fram till 2010.  

 

Dessa resultat påverkas enbart av historiska faktiska produktionsdata, men det finns fler 

faktorer som kan komma att påverka exporten. Den viktigaste av dessa är kanske 

leveranssäkerheten. Importnationer vill vara säkra på att utlovade leveranser verkligen 

levereras och det finns skäl att ifrågasätta den politiska stabiliteten i ett flertal länder i 

mellanöstern. (IEA, 2000a) 
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Leveranssäkerheten från det tidigare Sovjetunionen samt det nuvarande Ryssland kan 

betecknas som hög (Dienes et al, 1994). Historien har visat att när OPEC-länderna 

driver upp oljepriset så tar Ryssland och länderna som står utanför OPEC 

marknadsandelar (Goldman, 1999). Det är troligt att detta kommer att vara fallet även i 

framtiden. Ett Ryssland som tydligt visar att det slagit in på den marknadsekonomiska 

vägen och öppnar för utländska investeringar kommer mest troligt att gynna exporten av 

energi till Europa (Radetzki, 1991). 

 

5.3 Ökat europeiskt produktionsunderskott 

5.3.1 Bakgrund 

Skälet till ett ökat europeiskt efterfrågeöverskott kan härledas till två huvudsakliga 

källor. Antingen är det den europeiska energiproduktionen som minskar, eller så är det 

konsumtionen av energi som ökar i snabbare takt än utbyggnaden av 

produktionskapaciteten. En högre ekonomisk tillväxt skulle således leda till en större 

efterfrågan på energi i Europa. Den europeiska produktionen kan på kort och medellång 

sikt tänkas minska av en anledning, nämligen en förtida avveckling av kärnkraften. I ett 

längre perspektiv kan energiproduktionen tänkas minska då de inhemska reserverna av 

naturgas och främst olja kommer att minska (IEA, 2000a). Det blir då mer kostsamt att 

använda egna råvaror för energiproduktion. Detta kan i sin tur leda till en ökad import 

av råvaror som ligger till grund för att kunna producera energi för att möta den ökade 

efterfrågan, en import som kan komma att ha sitt ursprung från Ryssland.  

(Salonen, 2000) 

 

5.3.2 Antaganden i modellen 

I modellen har resultaten från körningen i kapital fyra används för att skatta effekten på 

importen då det europeiska efterfrågeöverskottet ökar. Detta sker till följd av en ökad 

konsumtion av energi samtidigt som den europeiska energiproduktionen inte kan svara 

mot den ökade efterfrågan. Antagandet följer utvecklingen enligt International Energy 

Outlook, 2003, och dess prognos gällande en hög ekonomisk tillväxt i världen.  
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Där antas konsumtionen av olja öka med i genomsnitt en procent per år. Konsumtionen 

av naturgas förväntas öka med 3,1 procent i genomsnitt och konsumtionen av kol väntas 

minska med i snitt 0,2 procent per år under perioden fram till 2025. Tabell 5:2 visar de 

antaganden som gäller för de övriga oberoende variablerna. 

Tabell 5:2 Modellantaganden, scenario 2 

Variabel Årlig förändringstakt [%] 

PNaturgas 2.6 

PKol 0.1 

POlja 1.5 

RYDummy* 1 

*     Ryssland antas under hela den studerade perioden bestå. Därför har  
dummyvariabeln fått tecknet 1. Vidare diskussion om variablerna  
fördes i kapitel 3.7. 

 
Källa: IEA (2000a). 

5.3.3 Resultat och analys 

Figur 5:2 visar utvecklingen om det europeiska efterfrågeöverskottet ökar, samtidigt 

som oljepriset följer det scenario som International Energy Outlook, 2003, anser vara 

det mest troliga. 

 

 

Figur 5:2 Ett ökat europeiskt produktionsunderskott 

Källa: Se bilaga 1 och 3 för bakomliggande datamaterial. 
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Den prognostiserade utvecklingen avgränsas av det gråmarkerade fältet. Den svarta 

linjen är resultatet av den ekonometriska körningen. De två streckade linjerna är 

placerade på ett avstånd av +/- 2 standardavvikelser från den skattade linjen. 

Implikationen av detta är att med drygt 95 procents sannolikhet kommer utfallet att 

hamna inom de streckade linjerna. Resultatet visar att om den europeiska efterfrågan på 

energi kommer att öka samtidigt som den inhemska produktionen minskar, enligt 

resonemanget i 5.3.1 så kommer importen av energi från Ryssland att öka kraftigt under 

den studerade perioden. En förutsättning för denna ökning är självfallet att det finns 

produktionsresurser inom landet för att producera de efterfrågade volymerna. Sett från 

den europeiska synvinkeln är Rysslands geografiska läge till dess fördel. Detta gäller 

alla de studerade råvarorna, men mest specifikt för naturgasen. Redan idag finns det 

möjlighet att leverera olja direkt via pipelines till den europeiska marknaden. 

Diskussioner förs om systemet bör byggas ut ytterligare och det är en fullt tänkbar 

utveckling, vilken kan komma att knyta upp den europeiska marknaden än mer mot 

leveranserna från Ryssland (Radetzki, 1996).    

 

5.4 Diskussion 

5.4.1 Utvecklingen av råvaruexporten 

Sett till de båda skapade scenarierna i detta kapitel bör en rimlig tolkning vara att det 

finns mycket goda möjligheter för Ryssland att öka sin export av energi till Europa i 

framtiden. Ryssland karaktäriseras idag förvisso av interna problem. Situationen kan i 

vissa avseenden sägas vara liknande som under den period Sovjetunionen existerade. 

Landet är också idag i stort behov av utländskt kapital för att kunna finansiera andra 

primära sektorers verksamhet i samhället. Därför är det troligt att de styrande, oavsett 

politiskt ursprung, kommer att prioritera verksamheter som genererar exportintäkter 

tämligen omgående (Håstad, 2003). Sett från det erhållna resultatet tycks alla 

marknadsfaktorer som behövs för att exporten av rysk energi till Europa skall komma 

att öka vara på plats. Nu krävs det istället arbete för att kunna tillvarata dessa 

möjligheter på bästa sätt. Avsnitt 5.4.2 tar upp förändringar vilka bör komma till stånd.  
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5.4.2 Generella implikationer för Ryssland 

Faktorer vilka måste sägas vara av största vikt för ett väl fungerande samhälle är 

följande 

• Ett gynnsamt investeringsklimat 

• Efterlevelse av lagar och förordningar 

• Ökad inhemsk kunskap om förutsättningar för affärsverksamhet 

 

Behovet av ett gynnsamt investeringsklimat kan vid en första anblick tyckas vara 

överdrivet. Ryssland bör ju med sin stora befolkning kunna svara för 

kompetensförsörjningen internt. Dock finns liknelser med perioden i det sena 1800-talet 

när Ryssland på ett årtionde utvecklades enormt, till stor del tack vare två svenska 

entreprenörer (Åsbrink, 2001). Ingenting säger att samma sak inte skulle kunna inträffa 

igen, bara möjligheterna finns att förverkliga nya idéer och innovationer. 

 

Detta är något som Söderholm (2003) också lägger vikt vid. När ett totalitärt system 

härskat i en hel generation är det mycket svårt att genomdriva förändringar snabbt. Vid 

jämförelse av anpassningen till marknadsekonomi i de baltiska staterna och i Ryssland 

går det genast att konstatera hur mycket fortare omvandlingen skett i Baltikum. En 

förklaring till detta kan tänkas vara att det i de baltiska länderna faktiskt finns 

medborgare som varit med om att leva i ett fritt och demokratiskt samhälle tidigare, 

vilket inte kan sägas vara fallet med Ryssland.    

 

Om jämförelse sker mellan de studier Carlsson et al (2000) gjort inom den ryska 

skogsindustrin samt utvecklingen inom oljeindustrin kan stora skillnader noteras. 

Bakgrunden till att omvandlingen och anpassningen till ett marknadsstyrt system gått 

avsevärt fortare inom oljesektorn kan tänkas ha sin grund i att just dessa produkter är 

betydligt mer efterfrågande utomlands än vad som är fallet för produkter från 

skogsindustrin. 
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Kapitel 6 

SLUTSATS 
 

 

 

 

6.1 Slutsats 

Syftet med uppsatsen var dels att studera hur ett antal faktorer påverkat den europeiska 

efterfrågan på energiimport från Ryssland historiskt sett, dels att utröna vilka 

förutsättningar det finns för den ryska exporten av fossila bränslen till Europa i 

framtiden baserat på ett antal scenarier. Inledande frågeställningar var bland andra om 

Ryssland i framtiden kan komma att bli en huvudleverantör av energi till Europa och 

överta den position länderna i mellanöstern har idag? 

 

En modell som fångar upp de faktorer vilka påverkar den ryska exporten av energi till 

Europa skapades med historiskt datamaterial från 1980-2002. Resultaten från de 

ekonometriska körningarna visade sig i stort vara de förväntade. Förklaringsgraden i 

modellen blev 94 procent, vilket måste sägas vara klart godtagbart. Alla variabler fick 

det tecken som förväntades. Fyra av fem skattade variabler var också signifikanta på 95 

procents signifikansnivå. Dessa var; oljepris, kolpris, europeiskt produktionsunderskott 

samt dummyvariabeln vilken studerade skillnader före och efter Sovjetunionens 

sammanbrott. Variabeln för europeiskt produktionsunderskott samt dummyvariabeln 

var också signifikanta på 99 procents signifikansnivå. Med resultatet som grund kan 

konstateras att om världsmarknadspriset på olja stiger med en procent ökar den 

europeiska energiimporten från Ryssland med 0,16 procent. För kolpriset motsvarar en 

enprocentig ökning en importökning på 0,26 procent. Om det europeiska 

produktionsunderskottet ökar med en procent ökar importen av energi från Ryssland 

med 0,06 procent.  

 

Två scenarier skapades. Scenario ett, där effekten på den ryska energiexporten till 

Europa studerades, förutsatt en kraftig stegring av världsmarknadspriset på olja. 

Scenario två studerade effekten på den ryska energiexporten om den europeiska 

energiefterfrågan skulle komma att utveckla sig starkt.  
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Resultatet från körningarna visade att behovet av importerad rysk energi kommer att 

öka avsevärt i bägge scenarierna. En sammanvägd bild av scenarierna antyder att den 

europeiska importen av energi från Ryssland kommer att öka med närmare 50 procent 

fram till 2010. Dock är felmarginalen tämligen stor.  

 

En ännu större exportökning anser jag vara fullt tänkbar om de ekonomiska och 

politiska reformerna i Ryssland fortgår och landet fortsätter att utvecklas mot en 

fungerande marknadsekonomi. Om utvecklingen skulle gå i motsatt riktning, mot ett 

protektionistiskt stängt land, finns överhängande risk att ökningen blir väsentligt mindre 

då ett nära samarbete med utländska intressen behövs. Detta för att täcka kapitalbehov 

och rena kompetensförsörjningsfrågor. Dock är denna studie långt ifrån heltäckande, 

förslag till vad som skulle kunna inkluderas i vidare studier presenteras i avsnitt 6.2. 

 

6.2 Framtida studier 

Sett från den gällande situationen vore det önskvärt om framtida studier kunde basera 

sig på mer omfattande datamaterial. Datamaterialet är åtkomligt, men det kräver en 

betydande arbetsinsats att sammanställa det i ett format som går att arbeta vidare med. 

Det vore också önskvärt att kunna definiera energiexport som mer än export av endast 

olja, kol samt naturgas. Detta är också möjligt, men kräver betydande arbete. Genom att 

mer specifikt studera den europeiska energimarknaden bör ytterligare anpassningar av 

modellen kunna göras. Då det primära syftet är att studera faktorer som påverkar den 

ryska energiexporten bör om möjligt också mjukare variabler inkluderas. Dessa skulle 

kunna vara den politiska stabiliteten, investeringsklimat och hälsoläge. Sammantaget 

går det att konstatera att i princip allt material som behövs för vidare studier verkligen 

finns tillgängligt. Dock krävs det arbete med att ta fram rättvisande index för de övriga 

variablerna. 

 

Då ämnesområdet måste sägas vara aktuellt är det troligt att vidare studier verkligen 

kommer att företas. Om än med olika utgångspunkt har alla samma huvuduppgift, 

nämligen att arbeta fram möjliga alternativ för den framtida energiförsörjningen till 

konsumenterna för att dessa skall kunna uppfylla sina behov. 
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BILAGA 1 

 

 

 

 

Historiska data 

År Log (Oljepris) Log (Gaspris) Log (Kolpris) Log (Produktionsunderskott, Europa) 

1980 1,893 0,909 2,162 2,997 

1981 1,833 0,866 2,148 3,930 

1982 1,773 0,840 2,110 4,458 

1983 1,717 0,826 2,057 4,553 

1984 1,687 0,805 1,961 4,449 

1985 1,664 0,807 1,973 4,755 

1986 1,373 0,778 2,035 4,744 

1987 1,465 0,612 2,050 4,719 

1988 1,357 0,556 2,087 4,667 

1989 1,422 0,482 2,024 4,473 

1990 1,516 0,588 2,055 3,699 

1991 1,423 0,623 2,040 1,432 

1992 1,395 0,548 2,053 3,096 

1993 1,327 0,499 1,985 3,312 

1994 1,288 0,434 1,966 3,105 

1995 1,307 0,447 1,998 3,366 

1996 1,378 0,445 1,826 3,375 

1997 1,335 0,473 1,783 3,561 

1998 1,160 0,397 1,751 4,237 

1999 1,295 0,289 1,699 4,280 

2000 1,481 0,531 1,673 4,418 

2001 1,401 0,625 1,710 4,479 

2002 1,401 0,540 1,671 4,439 
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BILAGA 2 

 

 

 

 

Prognostiserade data, scenario 1  

År Log (Oljepris) Log (Gaspris) Log (Kolpris) Log (EPU)* 

2003 0,551 1,462 1,671 4,355 

2004 0,561 1,475 1,672 4,260 

2005 0,571 1,488 1,672 4,151 

2006 0,582 1,501 1,672 4,025 

2007 0,592 1,514 1,673 3,874 

2008 0,602 1,527 1,673 3,688 

2009 0,612 1,539 1,674 3,446 

2010 0,623 1,552 1,674 3,103 

2011 0,633 1,554 1,675 2,513 

2012 0,643 1,557 1,675 1,379 

2013 0,654 1,559 1,675 2,508 

2014 0,664 1,561 1,676 3,122 

2015 0,674 1,563 1,676 3,484 

2016 0,685 1,565 1,677 3,742 

2017 0,695 1,567 1,677 3,943 

2018 0,705 1,570 1,678 4,110 

2019 0,715 1,572 1,678 4,251 

2020 0,726 1,574 1,678 4,375 

2021 0,736 1,576 1,679 4,485 

2022 0,746 1,578 1,679 4,584 

2023 0,757 1,580 1,680 4,674 

2024 0,767 1,583 1,680 4,757 

2025 0,777 1,585 1,681 4,834 

*EPU= Det europeiska produktionsunderskottet 
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BILAGA 3 

 

 

 

 

Prognostiserade data, scenario 2 

År Log (Oljepris) Log (Gaspris) Log (Kolpris) Log (EPU)* 

2003 0,551 1,408 1,671 4,300 

2004 0,561 1,414 1,672 4,128 

2005 0,571 1,421 1,672 3,908 

2006 0,582 1,427 1,672 3,604 

2007 0,592 1,434 1,673 3,115 

2008 0,602 1,440 1,673 1,818 

2009 0,612 1,446 1,674 2,629 

2010 0,623 1,453 1,674 3,400 

2011 0,633 1,459 1,675 3,810 

2012 0,643 1,466 1,675 4,094 

2013 0,654 1,472 1,675 4,312 

2014 0,664 1,479 1,676 4,490 

2015 0,674 1,485 1,676 4,642 

2016 0,685 1,492 1,677 4,774 

2017 0,695 1,498 1,677 4,891 

2018 0,705 1,505 1,678 4,997 

2019 0,715 1,511 1,678 5,094 

2020 0,726 1,518 1,678 5,183 

2021 0,736 1,524 1,679 5,266 

2022 0,746 1,531 1,679 5,343 

2023 0,757 1,537 1,680 5,416 

2024 0,767 1,543 1,680 5,485 

2025 0,777 1,550 1,681 5,550 

*EPU= Det europeiska produktionsunderskottet 
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