
Uventet baksmell på Statfjord-feltet

Av Amt Even Bøe

Oljeproduksjonen fra
Statfjord- og Gullfaks
feltene i Nordsjøen blir
mye lavere enn beregnet
i år. Det uventede fallet
tilsvarer tap av brutto
inntekter på rundt 3,2
milliarder kroner.

Ifølge Statoils beregninger
skulle de to feltene gi omlag
400 millioner fat olje til sam
men i 1995. De siste progno
sene viser at tallet bare blir 370
millioner. 30 millioner fat
mindre betyr med nåværende
oljepriser et brutto inntekts
bortfall på over ni millioner
kroner dagen for eierne av de
to feltene.

Størst blir tapet for Statoil
som har 50 prosent i den nor

ske delen av Statfjord og for
staten (SDØE), som har 73
prosent i Gullfaks. Men også
for Mobil, Conoco, Esso og
Shell, som deler 46 prosent av
Statfjord, blir nedgangen
merkbar. Statfjord-feltet er
ennå blant de aller viktigste
inntektskildene for alle disse
selskapene. Statoil (12 pro
sent), Hydro (9) og Saga (6) er
de andre eierne på Gullfaks.

- Nedgangen på de to fel
tene kommer tidligere enn an
tatt, men produksjonsfallet får
ingen betydning for den totale
utvinningen over feltenes leve
tid, sier informasjonssjef Odd
Jan Lange i Statoil til Aften
bladet. Han regner med at de
to feltene, takket være stor
innsats innen boring og reser
voarstyring, vil holde produk
sjonsprognosene i årene som
kommer.

- Mens de gamle Statfjord -
og Gullfaksfeltene trekker
årets oljeregnskap ned, kom

mer Veslefrikk og de to Stat
fjord-satellittene Nord og Øst
på pluss-siden, sier Lange.
Han minner om at dagens
nedjusterte prognose for Stat
fjord og Gullfaks er nesten 100
millioner fat høyere enn bereg
ningene fra høsten 1989. De
opprinnelige anslagene gikk
ut på at det var tre milliarder
fat utvinnbar olje i Statfjord.
Dette er i årenes løp oppjus
tert til fire milliarder takket
være ny viten og teknologi.

Statoil taper 3 milliarder
For alle Statoil-opererte felt

under ett blir årets produk
sjon snaut 29 millioner fat la
vere enn antatt, det tilsvarer
en bruttoverdi på rundt tre
milliarder kroner. Da er effek
ten av forsinkelsen i Conocos
Heidrun-utbygging tatt med.
De opprinnelige planene gikk
ut på at feltet i år skulle produ
sere 18 millioner fat olje, men
nå ser det ut til å bli rundt 12,5

mill. fat. Del tilsvarer brutto
verdier for nærmere 600 millio
ner kroner. Heidrun skal etter
de nye planene settes i pro
duksjon om en ukes tid.

Statfjord-feltet er blant ver
dens største til havs og har
helt siden starten i 1979 vært
Norges desidert største pen
gemaskin. På det meste har
feltet alene produsert over
halvparten av Norges samlede
oljeeksport. Rekorden ble satt
16. januar 1987 da feltet produ
serte utrolige 850 204 fat olje.
Med oljeprisene dengang til
svarte det bruttoverdier på
113 millioner kroner, på en
dag.
På nedtur

De senere årene har feltet
stått for rundt 20-25 prosent
av Norges oljeproduksjon og
60 prosent av Statoils, men nå
går det nedover. I juli produ
serte Statfjord-feltet 444 200
fat olje daglig, det er en ned
gang på 146 000 fat i forhold til

samme måned i tjor. Hittil i år
har Statfjord produsert rundt
111 000 fat mindre per måned
i forhold til året før.

For Gullfaks-feltet er fallet
bare halvdelen så stort, nær
mere 54 000 fat. Mens Stat
fjord de seks første månedene
i produserte 462 000 fat i snitt,
var tallene for Gullfaks
492 000. Ifølge beregningene
skal Statfjord kunne produ
sere olje til rundt år 2009,
mens Gullfaks holder noen år
lenger.

Gullfaks størst
Ifølge produksjonstallene

for juli var Gullfaks det største
feltet på norsk sokkel med
513 600 fat olje per dag. Hyd
ros Oseberg var nest størst
med 505 800 fat, mens Stat
fjord var nede på tredjeplass
med 444 200 fat. Deretter føl
ger Phillips Ekofisk-felt
(285 200 fat), Sagas Snorre
(191 700 fat) og Shells Drau

gen (136 400). Snittproduk
sjonen fra norsk sokkel i juli
var 2,74 milliarder fat olje per
dag. Det gjør Norge til verdens
nest største oljeeksportør et
ter Saudi Arabia.
Nye felt

Selv om storprodusentene
Statfjord og Oullfaks faller
raskere enn beregnet, vil olje
produksjonen øke i årene
framover og trolig styrke Nor
ges posisjon som verdens nest
største oljeeksportør med
rundt tre millioner fat per dag.

Når Heidrun-feltet kommer
i normal produksjon i neste
uke, vil det gi rundt 220 000 fat
ny olje per dag. I samme uke
kommer Hydros Troll-Olje i
produksjon. Det er 4,5 måne
der før tiden noe som vil gi
partnerne en inntektsøkning
på 200 milllioner i år. Troll-Olje
vil gi ytterligere 190 000 fat
daglig.

I november starter det vesle
Yme-feltet, hvor Statoil er

operatør, produksjonen. Den
blir på på 50 000 fat per dag.
Dermed gir tre nye felt 460 000

fat nye olje til en samlet brut
toverdi på omlag 50 millioner
kroner daglig.

Stat/jord har vært Norges desidert største pengemaskin gjennom tidene. Nå synker produksjonen raskere enn antatt. (Foto: Fredrik Refvem.

Freud veiviser
til bankkrisen
Av Ola M. Aanestad og An
ders Minge (foto)

- Det var ikke sjefene,
men bankkulturen, som ut
løste bankkrisen. Bankene
var preget av en avhengig
hetskultur, bestående av
uselvstendige og trygghets
søkende mennesker. Dette
konkluderer 81-professor
Paul Moxnes i en ny bok om
psykologien bak bankkri
sen.

Moxnes er dr. philos, og
psykolog, og har hatt Freud
i den ene hånden og regn
skapanalyser i den andre,
når han har studert norske
sparebankers utvikling fra
frislepp til krise. På opp
drag fra Sparebankforenin
gen laget han i deregule
ringsåret 1984 en undersø
kelse blant 109 norske spa
rebanker. Det er funnene i
denne undersøkelsen som
senere er sammenholdt
med de ulike bankenes fak
tiske resultater.

- Hypotesen var at psy
kologien i bankene hadde
innvirkning på deres øko
nomiske resultater. Og hy
potesen holdt stikk. I 1984
skrev vi diagnosen «uselv
stendig» på en rekke bank
ledere. Jeg gikk selv inn
som deltakende observa
tør, og registrerte at bank
kulturen gjorde folk svært
avhengige av at andre
skulle ta beslutningene for
dem. Utviklingen viste at
det var saueflokk-mentali
teten som slo til. Når alle
kopierer hverandres vin
nerstrategi, blir alle tapere.

- Men ikke alle tapte.
Mange lokale sparebanker
holdt hodet kaldt, og klarte
seg jo gjennom kriseårene
med både god inntjening og
moderate tap?

- Ja, og sammenhengen
går klart fram av observa
sjoner og tall i undersøkel
sen. En bankdirektør om
talte det som skjedde som
en fallos-kultur, der alle
drømte om å svulme mest
mulig opp. De som hadde
selvstendighet til å stå imot
klarte seg best.

- Tidligere undersøkel
ser har karakterisert dette
vekstbegjæret som en kul
turendring i bankene. Er
det også din konklusjon?

- Nei, det mener jeg er
galt. Det jeg kaller avhen
gighetskulturen lå der, og

det var helt naturlig at folk i
denne kulturen forsøkte å
forandre seg slik de gjorde i
80-årene. Kåre Willoch sa at
de måtte ut og bli business
menn. Jan P. Syse at de
måtte slutte å være så sid
rumpa. Bankfolkene gjorde
bare det de ble bedt om.
Jeg vil heller ikke legge
skylden på lederne, slik an
dre har gjort. Enhver leder
er fanget av sin egen be
drifts kultur. De som så fa
resignalene var daværende
finansminister Rolf Prest
hus og sentralbanksjef Her
mod Skånland.

- Hva er bakgrunnen for
det du kaller avhengighets
kulturen i bankene?

- Ifølge psykoanalytisk
teori er det resultatet av en
viss type barneoppdra
gelse. Mennesker som har
fått sydd puter under ar
mene, og er overbeskyttet,
eller mennesker som har
følt et stort savn i barndom
men. De blir autoritetsav
hengige og søker trygghet

framfor alt annet. Banken
blir en slag foreldreerstat
ning. Det viser seg at ban
kene i stor grad har rekrut
tert slike mennesketyper.
Direktøren for Bankakade
miet beskrev allerede i 1982
at bankene var preget av for
mange underdanige, auto
ritetsredde og passive per
sonlighetstyper, sier Paul
Moxnes, som er forberedt
på å få mye juling for den
boken han nå utgir på eget
forlag.

- Det er første gang i
Norden at noen har an
vendt psykoanalytisk teori
på bankkrisen. Økonomer
har anledning til å hudflette
meg, antar han.

Moxnes psykologiske un
dersøkelse av bankenes
økonomiske utvikling fram
mot bankkrisen er støttet
av Kredittilsynet.

Nå er Moxnes i Stavanger
i forbindelse med et 81-kurs
om organisasjonspsykologi
lor næringslivsfolk i Roga
land.

81-professor og psykolog Paul Moxnes har lagt mer
vekt på pykoanalysen enn regnskapanalysen, når
han har studert utviklingen fram mot bankkrisen:
- Bankkulturen, med autoritetsavhengige og trygg
hetssøkende mennesker, lå i bunn for krisen, mener
han i sin bok om fenomenet.

Dnß-Rogaland:
Ukjent slankeplan
Av Kristin Hoffmann

Slankeprogrammet for Den
norske Banks (Dnß) 275 års
verk i Rogaland er fortsatt
ukjent. Regionsbanksjef Jan
H. Sivertsen kan ikke si noe
om hvor mange årsverk som
står i fare for å bli kuttet bort
under kostnadsrasjonaliserin
gen i årene som kommer.
- Målet er imidlertid å drive
en bank med færre ansatte,
framholder han.

Ledelsen i Dnß har i et in
ternskriv gjort de ansatte opp
merksom og forberedt på en
jevnlig omtale i massemediene
i forbindelse med det såkalte
«1000 dagers prosjektet.»

De ansatte har imidlertid
ikke fått framlagt tall for hvor
mange årsverk som totalt skat"
slankes bort i løpet av de 1000
dagene. I internskrivet heter
det videre at Aftenpostens
presentasjon av i alt 1000 års
verk er misvisende.

- Konsernet har nedsatt
prosjektgrupper som skal ut
rede mulige tiltak. Foreløpig
foreligger det ingen planer for
gjennomføring. Utgangspunk
tet er ikke å si opp noen, fram
holder Sivertsen.

- I Rogaland har vi allerede
i tiere år arbeidet med å se på
riktig bemanning tilpasset
markedet vi skal betjene. I de
siste årene har vi økt forvalt
ningskapital og tatt markeds
andeler. Rogaland er en av de
beste regionene både på kost

nadsutvikling- og resultatsi
den, sier Sivertsen.

Regionsbankyjefen mener
det er for tidlig ,\ si noe kon
kret om hvordan slankingen
av Dnß skal foregå i praksis.
- Større mobilitet innen re
gion og konsern, naturlig av
gang, videreutdanning og
kompetansebygging for å mes
tre nye arbeidsoppgaver innen
konsernet kan bli noen løsnin
ger, legger han til.

Regionstillitsvalgt for Dnß
ansatte i Rogaland, Kjellfrid
Hamkvist, sier til Aftenbladet
at de ansatte stoler på at le
delsen gjennomfører rasjonali
seringen uten oppsigelser.

- Så langt tyder ingenting
på en oppsigelsesprosess, og
vi forholder oss til de meldin

gene vi får fra ledelsen, under
streker hun.

Hamkvist sier de tillits
valgte holdes informert om ut
viklingen, og at de er presen
tert i prosjektgruppene ned
satt for å utrede mulige tiltak.

- Jeg er sikker på at staben
vil bli redusert i løpet av årene
som kommer, men at dette vil
skje på en naturlig måte, tror
Kjellfrid Hamkvist.

Finansforbundet har nylig
gjennomført en undersøkelse
om hva som som finnes av
nedbemanningsplaner i de 25
største bankene i landet. Tal
lene tyder på at det vil kunne
bli vel 1000 færre bankansatte
i løpet av de nærmeste to
årene.
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ipi Sørg for at sparepengene dine

$m står gunstig plassert. Vi vil gjer-

iæå ne presentere de mange alterna- W

|^ tivene slik at du kan velge den
Wå spareformen som passer deg

I|| best. Enten du velger ren bank-
Mm sparing, sparing i fond eller en

ÉM kombinasjon, så er hensikten å M

Wå oppnå høy avkastning.

H Hva er gunstig for deg?

ffl Snakk med oss om sparing

pl med høy avkastning

• Avkastning pr. L 1.09.95. Fondet plasseres i rentebærende
flitp papirer utstedt eller garantert av stat, kommune, bank.
liSy forsikring og finansieringsselskaper. Renten i fondet vil
w^l kunne variert? fra dag til ilag. men vil over tid folge penge
ffi?sH markedsrenten. Renten tilsvarer renteinntekter fratrukket
ffi| 1% forvaltningshonorar. Minsteinnskudd kr 2.000. Fondet
|«^ij forvaltes av vart datterselskap Dnß Investor.

|H Velkommen innom for mer
111 informasjon, eller ring oss gratis

111 på Grønn Linje - 800 33 777.

I Den norske Bank jÉ
fSB V i II u i in uliti li < ' te n i.' . Du li a r villg c t .
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