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dollar per fat med en (tillfällig?) nedgång till 
109 dollar i början av maj 2011.
 Även i länder med lättåtkomlig olja be-
höver de nationella oljebolagen börja ut-
nyttja nya fält, eftersom trycket sjunker i de 
gamla. OPEC-länderna hemlighåller regel-
mässigt läget i sina fält, men det har länge 
varit känt att nyinvesteringar behöver göras 
i exempelvis Saudiarabien och några av de 
kringliggande länderna för att upprätthålla 
produktionsnivån.5 Yamanis varning ska 
visserligen främst ses mot bakgrund av en 
strävan att få västländerna att avstå från att 
stödja en eventuell jasminrevolution även i 
Saudiarabien, men den innehåller också en 
obehaglig sanning.
 Skulle oron breda ut sig och även på all-
var drabba flera av de största oljeexportö-
rerna i Mellanöstern skulle det kunna få 
värre konsekvenser än det tillfälligt mycket 
höga priset på olja. Det skulle även gälla på 
det politiska planet, eftersom trygg tillför-
sel av energiråvaror ses som en del av säker-
hetspolitiken i de flesta länderna i världen 
och ett mycket högt pris kan skapa social 
och politisk osäkerhet.
 Världens näst största oljeimportör är nu-
mera Kina, som visserligen har egna olje-
tillgångar, men som redan måste importera 
50 % av sin förbrukning, en siffra som be-
räknas stiga till 72 % år 2035. Drygt hälf-
ten av oljeimporten kommer från Mellan-
östern.6 Ännu värre är det för Indien, som 
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oljepriset kommer att gå upp från nuva-
rande redan höga nivå till mellan 200 och 
300 dollar per fat, om Saudiarabien drab-
bas av mera omfattande politisk oro. Den 
varningen riktade Saudiarabiens förre ol-
jeminister och en av grundarna av OPEC, 
Ahmed Zaki Yamani, till västvärlden i april 
2011.1 Det internationella atomenergiorga-
net, IAEA, varnade samtidigt för att redan 
en nivå på omkring hundra dollar per fat 
under hela 2011 skulle äventyra den eko-
nomiska återhämtningen inom OECD-län-
derna.2 I skrivandets stund rör sig oljepriset 
kring 109 dollar per fat. Varningen ska ses i 
ett storpolitiskt perspektiv.
 Debatten illustrerar den situation som 
oljeindustrin befinner sig i. De traditionella 
och lättillgängliga oljefält som oljebolagen 
från västländerna har utnyttjat i decennier 
visar tecken på uttömning, och förvärv av 
nya mera svåråtkomliga fält blir mera in-
tressanta.3 Ett avtal mellan BP och det ryska 
oljebolaget Rosneft om oljeutvinning i Ba-
rentshavet är ett exempel på detta.4 Att det 
blivit lönsamt att framställa syntetisk ben-
sin av kol i Kina är ett annat (processen är 
dyrbar och förbrukar mycket energi). Ny-
investeringar i svåråtkomliga miljöer kräver 
stora investeringar och världen hade redan 
börjat vänja sig vid de historiskt höga ni-
våerna kring 70-80 dollar per fat som höll 
på att bli regel innan jasminrevolutionen in-
träffade. Nu har oljepriset rört sig kring 125 
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importerar omkring 70 % av sin förbruk-
ning och hämtar nära 70 % från Nordafrika 
och Mellanöstern. Detta gör landet mycket 
känsligt för störningar i leveranserna. Efter-
som oljeimporten utgör omkring 30 % av 
totalimporten blir också ett högt oljepris en 
svår belastning.7 
 Kina har med viss rätt kritiserats för att 
staten agerar på oljemarknaden på ett sätt 
som strider mot WTO-reglerna om en fri 
marknad. Kina anklagas för att erbjuda bil-
liga vapenleveranser och annat bistånd för 
att sockra anbuden på oljefält. Sudan är ett 
tydligt exempel.8 Även Indien har utsatts för 
samma kritik, dock mindre befogad. Däre-
mot har konkurrensen med Kina lett till att 
det i Indien finns förespråkare för att man 
med en mera aggressiv politik ska köpa in 
sig i oljekällor utomlands för att ”äga oljan 
redan vid källan”.9 
 Ett exempel på storpolitik om olja är hur 
Japan och Kina har uppvaktat Ryssland på 
premiärminister- och presidentplanet för att 
få tillgång till olja och gas från Sibirien. Det 
har hittills inte gett något klart utslag till 
förmån för någon av konkurrenterna. Däre-
mot har uttalanden av premiärminister Pu-
tin antytt att Ryssland ska sända en större 
andel av sin export av olja och gas till län-
derna i Asien och minska den andel som går 
till Europa.10

 De så kallade Brics-länderna (Brasilien, 
Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika) har 
hittills uteslutande varit en sammanslutning 
för ekonomiska diskussioner. När de höll 
ett toppmöte i Kina i april 2011 väckte det 
uppmärksamhet att de dels behandlade up-
penbart politiska frågor dels hade lyckats 
ena sina ståndpunkter i en lång rad av frå-
gor. 
 Ryssland är numera världens största ex-
portör av olja. Brasilien är på väg att bli en 
mycket stor exportör, sedan man har upp-
täckt nya oljetillgångar till havs utanför den 

brasilianska kusten. Kina och Indien tillhör 
däremot världens största importörer av olja, 
och Sydafrika är också en stor importör. 
 Energiförsörjningen stod högt på agen-
dan. Man enades om en fortsatt positiv in-
ställning till användning av kärnkraft och be-
klagade sig över de stora prissvängningarna 
på råvaror, särskilt mat och energiråvaror. 
Det sades förstärka obalansen mellan Nord 
och Syd i världen, som påstods vara roten till 
den globala ekonomiska krisen. 
 Ledarna uttalade också allvarliga be-
kymmer över situationen i Nordafrika och 
Mellanöstern och uppmanade till avstånds-
tagande från användning av våld. Frågorna 
borde i stället lösas med multilateral diplo-
mati och med FN i en central roll. Detta ut-
talande skedde ungefär samtidigt med att 
USA och EU var på väg att enas om flygför-
budet över Libyen och innebär en skärpning 
av tonen mot väst. Här samordnar Brasi-
lien, Indien och Sydafrika sin politik med 
Kina och Ryssland.11

 Det talas redan om att statlig inblandning 
på oljemarknaden ska leda till att de priva-
ta oljebolagen trängs ut från möjligheten 
att köpa in sig i utvinningen av nya någor-
lunda lättillgängliga fält. Det skulle drabba 
Europa, USA, Japan, Sydkorea och Taiwan, 
som alla är beroende av att oljemarknaden 
fungerar som en fri marknad. Ett nyligen in-
gånget avtal mellan Sydkorea och Irak tyder 
på att utvecklingen redan har fått en egen 
dynamik och kan vara på väg åt det hållet 
. Det ingicks i april 2011 och ger Sydkorea 
rätt att som stat i nödläge kräva obetingad 
och direkt leverans av 250 000 fat olja om 
dagen (motsvarande 10 % av Sydkoreas 
oljeförbrukning), om man åberopar avta-
let och anser att en nödsituation har inträf-
fat.12 Ett i-land med fri marknad ser sig un-
der trycket av händelseutvecklingen tvingat 
att säkra sin oljetillförsel i ett bilateralt mel-
lanstatligt avtal.
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kratiska system och förespråkar mänskliga 
rättigheter. Däremot visar samtliga brister 
i praktiken inom sina gränser, och nu i re-
lation till Nordafrika och Mellanöstern en 
tydligt skeptisk inställning till internationel-
la operationer för att verka för dessa ideal. 
Kina och Ryssland har haft den inställning-
en gemensamt i många andra internationel-
la frågor. Att Brasilien, Indien och Sydafri-
ka nu också gör det i Libyenfrågan framstår 
som ett nytt mönster i världspolitiken. Det 
kan ge upphov till mycket huvudbry för den 
politik som brukar kallas för den transat-
lantiska länken. Det perspektivet på världs-
politiken förtjänar mera uppmärksamhet än 
det fick i media under Brics-mötet i Kina.

Författaren är ambassadör och ledamot av 
KKrVA.

 Brics-länderna har samtliga stormakts-
ambitioner inom sina respektive regioner 
och vad gäller medlemmarna på den eura-
siska kontinenten lika mycket konkureran-
de som gemensamma intressen. Samarbe-
tet i begränsade ekonomiska frågor, främst 
klimatfrågan, har inte gett antydningar om 
djupgående samförstånd i andra frågor. Jas-
minrevolutionen har nu visat att de ifråga 
om en annan geopolitisk fråga har fler ge-
mensamma intressen än man hittills har 
trott, liksom att de även i denna fråga står 
i motsatsställning till Europa och USA. Rö-
rande olja och gas gäller detta även i för-
hållande till Japan, Sydkorea och Taiwan, 
d v s länder som sätter den fria marknaden 
främst, även på marknaden för energiråva-
ror. Alla Brics-länder utom Kina har åtmins-
tone någorlunda formellt korrekta demo-
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