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I dette ThinkChina.dk Policy Brief undersøger Jørgen Ørstrøm Møller hvordan LNGfracking har 
ændret markedet for energi og hvordan USA er gået fra at være den tredjestørste nettoimportør af 
energi, til at blive nettoeksportør. Problemet er, at markederne ikke længere er fuldkommen 
stabile, så USA’s øgede produktion kan ikke længere sælges til en rimelig pris, medmindre nogle 
af de eksisterende leverandører presses ud. USA forsøger at gøre dette gennem en aftale med 
Saudi-Arabien. Her er Kinas rolle afgørende, fordi det eneste marked, der er stort nok, er det 
kinesiske marked. Men Kina vil kræve noget til gengæld for at give USA en del af sit marked. 
Energi er kanariefuglen i kulminen, der tydeliggør et USA, der ønsker at være mindre afhængig af 
resten af verden. Og Trump er ikke flygtig. Han udleder, at den logiske konsekvens af faldende 
amerikansk magt og globalt engagement er en tilpasning af forpligtelser til det globale system, 
med fordele. Resultatet er et USA der er mindre globalt orienteret og mere 'autarkisk'.  Dette vil 
udgøre en mulighed for Kina til at styrke sin globale magt.  
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Energi og Geopolitik 
 
Af Jørgen Ørstrøm Møller 
 
Introduktion: Det globale energimarked 
gennemgår en voldsom omvæltning med 
geopolitiske og geoøkonomiske konsekvenser, 
herunder opbrud af den tilbageværende del af 
Den kolde Krigs alliancesystem. 
 
I 2012 var USA den tredjestørste 
nettoimportør af energi; I 2023 vil USA være 
nettoeksportør. Det er et energipolitisk og 
økonomisk skifte af en størrelsesorden, verden 
ikke har set før. Baggrunden er en næsten 
eksplosiv stigning i USA’s produktion af 
liquified natural gas (LNG) 
 
For at undgå et prisfald som følge af det 
amerikanske ‘merudbud’ må der etableres en 
ny global balance mellem udbud og 
efterspørgsel. Nogle eksisterende udbydere 
må presses ud og adgang tilvejebringes til det 
kinesiske marked som det eneste med en 
tilstrækkelig stor og voksende efterspørgsel. 
 
USA’s behov for at få denne ligning til at gå 
op bliver til et storpolitisk spil med 
konsekvenser for udviklingen i Golfen. Qatar 
og Iran kommer i søgelyset som emner for at 
presse udbydere ud. Det kræver en 
amerikansk – saudiarabisk forståelse. USA’s 
forhold til Kina skal tillige ses i dette lys. 
 
Det hidtidige amerikanske alliancesystem – 
NATO og forholdet til Korea og Japan –
presses af dette skift kombineret med 
præsident Trumps fokusering på ’Amerika 
first’, fremfor opretholdelse af værdibaserede 
alliancer. 
 
I august 2006 nåede USA’s nettoimport af 
fossile brændstoffer et højdepunkt. 
Betydningen for den amerikanske 
samfundsøkonomi ses af underskuddet på 
handelsbalancen i størrelsesordenen 4% af 
bruttonationalproduktet (BNP), hvoraf 

omkring halvdelen kan tilskrives nettoimport 
af olie, gas og kul. 
 
Det internationale Energiagentur (IEA) anslår, 
at USA i 2023 bliver nettoeksportør af fossile 
brændstoffer - allerede i 2018 for liquified 
natural gas (LNG) og fra 2028 tillige for olie. 
Baggrunden er den teknologiske udvikling for 
fracking, som har gjort udnyttelse af 
forekomster rentabel før og dybere end hidtil 
forudset. 
 
Svinget på den amerikanske handelsbalance 
kan anslås til over 2% af BNP. Antallet af nye 
arbejdspladser beregnes til over en million 
afhængig af, hvor grænsen trækkes mellem 
direkte og indirekte virkning.  
 
Det globale energimarked har siden olieprisen 
nåede et højdepunkt på ca US$ 150 i august 
2008 gennemløbet en relativ rolig tilpasning 
til et lavere niveau blandt andet styret af 
aftaler mellem de olieeksporterende lande 
plus Rusland.  
 
Fremkomsten af en kolossal amerikansk 
merproduktion især af LNG men efterhånden 
tillige af olie, kan ikke absorberes af markedet 
uden pres nedad på prisen for såvel LNG som 
olie – et prisfald de olieeksporterende lande 
vanskeligt kan leve med efter smalhans siden 
2008, og som vil være uvelkomment for 
USA’s håb om en styrkelse af dets økonomi 
gennem sving fra nettoimportør til 
nettoeksportør. 
 
Det kan derfor ventes, at geopolitik og 
geoøkonomi i høj grad bliver styret af 
bestræbelser på at afsætte USA’s produktion 
og eksport af LNG. Det kræver tre ting. For 
det første at flere af de eksisterende udbydere 
af LNG presses ud af markedet. For det andet 
at der findes et marked med en tilstrækkelig 
stor efterspørgsel til køb af USA’s LNG. For 
det tredje indgåelse af alliancer og aftaler 
mellem de vigtigste lande for at restrukturere 
markedet ud fra de to nævnte målsætninger. 
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USA er allerede verdens største producent af 
gas med 19,8% af den globale produktion 
efterfulgt af Rusland med 19,3% og et spring 
ned til Iran med 5,86% og Qatar med 5.3%. 
IEA anslår, at den årlige stigningstakt for de 
næste fem år er 3%, hvilket indebærer, at 
USA tegner sig for 40% af den globale 
produktionsstigning og 60% af stigningen 
kanaliseres til eksport. 
 
Det store spring som følge af fracking fandt 
sted i femårsperioden 2010-2015. Fra 1980 til 
2010 var den amerikanske produktion af 
konventionel olie og gas faldende og fracking 
næsten ikke synlig i produktionsbilledet. I 
2015 var gas of olie i medfør af fracking ca. 
60% af den samlede produktion mod omkring 
20% i 2010 og konventionel olie og gas 
produktion fortsat faldende. For 2020 – og vi 
er næsten der – forudses en samlet olie og gas 
produktion dobbelt så stor som i 2010 fordelt 
med gas (fracking) ca. 40%, olie (fracking) 
ca. 30% og konventionel olie og gas 25-30%. 
 
IEA forventer, at stigningen i den globale 
energi efterspørgsel indtil 2040 koncentreres 
hos Indien, Kina, Mellemøsten, Afrika, 
Sydøstasien og svag stigning for Latinamerika 
med fald i USA, Europa og Japan. Opdelt på 
energikilder er prognosen en ganske svag 
stigning for kul, en lidt højere stigning for olie 
med størsteparten af den forøgede 
efterspørgsel rettet mod gas. 
 
Det største gasmarked i 2016 var USA, og det 
vil også være tilfældet i 2040; men i en 
geopolitisk analyse er dette ikke så vigtigt, 
eftersom USA fortrinsvis køber og sælger 
sin ’egen’ gas og således ikke operer på det 
globale marked som efterspørger. Ses på 
størrelsesordenen er Mellemøsten nummer to, 
hvilket kan tilskrives, at de olieeksporterende 
mellemøstlige lande omlægger deres hjemlige 
energiforsyning til gas for at eksportere olie. 
På samme måde som USA vil de ikke 
manifestere sig kraftigt på det globale 
gasmarked. Det vil derimod nummer tre, som 
er Kina, med den største 

efterspørgselsstigning af samtlige lande og en 
beskeden hjemlig produktion. 
 
Sammenholdes udbud og efterspørgsel er 
konklusionen, at den amerikanske 
gasproduktion kun kan afsættes ved eksport 
og det eneste marked stort nok er Kina. Det 
rejser en række perspektiver for USA, Kina 
samt ikke mindst de olie- og gas 
producerende lande i Mellemøsten. 
 
På kort sigt er den amerikanske produktion 
ikke stor nok til for alvor at tage en del af det 
kinesiske marked, hvortil kommer den 
logistiske hindring, at 
udskibningsterminalerne for gas er på 
østkysten og i den Mexicanske Golf med 
transit via Panamakanalen til Kina og deraf 
følgende transportomkostninger. Derfor søger 
USA efter et marked, der kan bruges som 
midlertidig aftager indtil indmarch i Kina. 
Svaret er Europa.  
 
USA prøver at presse først og fremmest 
Rusland, men også Qatar og Iran ud. I spillet 
overfor Rusland mobiliseres sanktioner 
indført efter den russiske anneksion af Krim i 
2014 og anklager for indblanding i 
valgkampen forud for præsidentvalget i 
november 2016. Sanktionerne retter sig tillige 
mod store europæiske virksomheder som 
deltagere i konstruktion og/eller finansiering 
af Nordstream 2 gasrørledningen under 
Østersøen, der dermed skifter fra et 
energimæssigt og økonomisk projekt med 
miljømæssige bivirkninger til storpolitik. 
USA spiller på manglende enighed mellem 
EU’s medlemmer. En række Central- og 
Østeuropæiske medlemmer ser Nordstream 2 
som et projekt, der muliggør levering af 
russisk gas til resten af EU uden om dem og 
dermed åbner døren for russiske politiske 
krav som modydelse for at modtage gas. 
Andre EU-medlemmer herunder navnlig 
Tyskland ønsker at købe den russiske gas og 
ser ikke Nordstream 2 som en del af et 
politisk spil. Det er ikke tilfældigt, at den 
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første amerikanske leverance af gas fandt sted 
til Polen og Litauen (sommeren 2017).   
 
Under præsident Trumps besøg november 
2017 i Beijing blev der underskrevet to aftaler 
til en samlet pris af over US$ 120 milliarder 
om LNG herunder en rørledning i Alaska med 
henblik på eksport af gas til Kina.  
 
Skal denne politik lykkes, må USA presse 
nogle af de eksisterende sælgere af gas til 
Kina ud af markedet. Fra en kinesisk 
synsvinkel er dette ikke urovækkende, så 
længe Kinas traditionelle partner Rusland 
ikke berøres og USA ikke går efter en 
markedsandel, som gør Kina afhængig af 
amerikanske leverancer. Kina ser formentlig 
en fordel ved dette arrangement, eftersom 
USA ikke har alternativer til Kina, men kan 
skifte til andre leverandører herunder selvsagt 
dem, som presses ud af dets marked for at 
skabe plads til USA. Der kan tillige anes det 
signal til USA at lanceres en handelskrig, 
åbnes gasmarkedet ikke. USA må vælge 
mellem enten levering af gas og afstå fra 
handelskrig eller starte en handelskrig og se 
gaseksporten fordufte.  
 
USA vil være betænkelig ved at presse 
traditionelle allierede som Canada og 
Australien ud. Valget falder derfor på to mere 
sårbare leverandører: Qatar og Iran. Til 
succesrig gennemførelse af denne politik har 
USA brug for hjælp fra Saudi-Arabien. Der 
skimtes en genoplivelse af den amerikansk- 
saudiarabiske forståelse om olieprisen, der 
faldt fra hinanden for nogle år siden som 
følge af Saudi-Arabiens forsøg på at bremse 
fracking og politisk modstand overfor aftalen 
med Iran om dette lands formodede 
atomprogram. I sin kerne indebærer denne 
tilnærmelse USA som den dominerende magt 
på det globale gasmarked og Saudi-Arabien 
som den dominerende magt på det globale 
oliemarked.  
 
Juni 2017 iværksatte en koalition bestående af 
Saudi-Arabien, De Forenede Arabiske 

Emirater, Bahrain og Ægypten en blokade af 
Qatar med anklager mod dette land for støtte 
til terrorisme. Blokaden er siden opretholdt – 
beskyldningerne ligeledes – med alle forsøg 
på en løsning strandet. Indtil 1995 var Qatar 
venligtsindet overfor Saudi-Arabien. Et kup 
afsatte herskeren og hans efterfølger lagde 
kursen om og styrede mod en forståelse med 
Iran ansporet af det shiitiske fællesskab 
overfor det sunnimuslimske Saudi-Arabien. 
Blokaden er primært et forsøg fra Saudi-
Arabien på at genetablere situationen forud 
for 1995. Tilstedeværelse af en af de største 
amerikanske militærbaser uden for USA 
fremføres ofte som modargument; men skift 
på topposterne i Qatar vil ikke have 
indflydelse på de amerikanske baser. USA’s 
signaler har været tvetydige. Gennemføres et 
magtskifte vil Saudi-Arabien neddrosle 
Qatars produktion af gas fra det store Pars 
felt, som landet deler med Iran og dermed 
hjælpe USA til at reducere den eksisterende 
forsyning af gas til Kina. 
 
Den amerikanske politik overfor Iran er mere 
direkte. Præsident Trump har ved flere 
lejligheder, senest den 1. januar 2018, klart 
sagt, at han agter at træde ud af aftalen fra 
2015 (Joint Comprehensive Plan of Action – 
JCPOA) og indføre sanktioner. Et budskab, 
der blev gentaget i State of Union talen i 
slutningen af januar 2018. Irans genindtræden 
på det globale olie- og gasmarked vil dermed 
blive bremset.    
 
Saudi-Arabien har fulgt tre tiltag for at 
fastholde sin dominerende position på det 
globale oliemarked. For det første knække 
fracking gennem udbud af olie for at holde 
prisen på et så lavt niveau, at fracking blev 
urentabelt. Det mislykkedes. For det andet 
gennem samme prispolitik forhindre en 
storstilet udnyttelse af Det arktiske Område. 
Det lykkedes. For det tredje at forøge sin 
markedsandel og presse andre producenter ud 
af det globale marked. Dette er også lykkedes, 
hvad nedenstående tal viser. 
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Fra 2007 til 2017 faldt andelen af ’others’ af 
global eksport af olie fra 37% til 20%. 
Ruslands andel faldt fra 12% til 10%. Saudi-
Arabiens andel steg fra lidt under til lidt over 
20%. Den saudiarabiske styrkeposition 
kommer til udtryk ved, at eksport (2016) er 
98,6% af højdepunktet (2013) i perioden 
1995-2016, medens den russiske eksport 
(2016) var 78% af højdepunktet (2003). Med 
en oliepris langt over US$ 18, som er 
Ruslands marginale produktionsomkostning, 
skulle der tegne sig et gunstigt billede for 
Rusland. Så enkelt er det imidlertid ikke, 
eftersom balance på statsbudgettet, hvis 
vigtigste indtægtskilde kommer fra salg af 
olie, kræver en oliepris på US$ 72. I perioden 
2014-2017 har den gennemsnitlige oliepris 
været ca. US$ 50 med den konsekvens, at 
utilstrækkelig vedligeholdelse og lave 
reinvesteringer indebærer, at 
produktionsapparat er forsømt. En stor del af 
gevinsten fra den høje oliepris forud for 2014 
tilgik militæret og ikke olie- og gassektoren.  
 
Saudi-Arabien har en marginal 
produktionspris på US$ 3 og har behov for en 
oliepris af stort set samme størrelsesorden 
som Rusland for at balancere statsbudgettet. 
Det har imidlertid flere muligheder. I de gode 
år er der opsamlet reserver. Det overvejes at 
sælge en del af det statsejede olieselskab 
Aramco og blot 5% heraf vil give et beløb 
svarende til mere end to års underskud på 
statsbudgettet. Der er indført en 
merværdiafgift. En omfattende indsats mod 
korruption har efter forlydende indbragt 
US$ 100 milliarder. Saudi-Arabien er således 
ikke under umiddelbart finansielt pres. 
 
Dets placering på olie- og gasmarkedet er ved 
at blive omlagt. Aftaler med USA om køb af 
virksomheder med fracking teknologi skal 
bane vej for at udnytte landets egne gasfelter 
med sigte på at bruge gas hjemme og 
eksportere olie. Dette forklarer, hvorledes 
USA og Saudi-Arabien kan have 
sammenfaldende interesser, og hvorfor USA 
stiller sig velvillig overfor Saudi-Arabiens 

udnyttelse af gasfelter. USA sætter sig på 
eksport af gas, Saudi-Arabien på olie. Qatar 
og Iran som gaseksporterende lande fryses ud. 
Rusland som storeksportør af olie holdes nede 
gennem en oliepris, som er urentabel for både 
Rusland og Saudi-Arabien, men som Saudi-
Arabien finansielt set er stærk nok til at leve 
med i afventen på et bedre marked, hvad 
Rusland ikke er.   
 
Modsætningsforholdet mellem Saudi-Arabien 
og Iran (politisk, religiøst og energimæssigt) 
har givet sig udslag i gradvis etablering af to 
store militæralliancer kombineret med krige 
gennem stedfortræder (proxy wars) i 
Mellemøsten. 
 
Den ene alliance består af USA, Saudi-
Arabien, De Forenede Arabiske Emirater, 
Bahrain og Ægypten med en form for israelsk 
tilknytning. Denne alliance har alene i kraft af 
USA’s deltagelse en rimelig stærk forankring 
kombineret med et betydeligt 
interessefællesskab. Den anden udgøres af 
Rusland, Tyrkiet og Iran. Historisk set har 
disse tre lande konkurreret om rollen som 
stormagt i området og har liden gensidige 
interesser på længere sigt bortset fra 
modsætningsforhold overfor USA. Deres 
bilaterale forhold og interesser er præget af 
modsætninger og mistro overfor, hvad den 
anden part agter at gøre. Den mangler tillige 
den militære magt, som USA er i besiddelse 
af og må i det hele taget vurderes som 
midlertidig og i høj grad styret af Ruslands 
præsident Putin og Tyrkiets præsident 
Erdogans kortsigtede mål.    
 
Lokale krige føres i Yemen, Syrien og 
Libanon. Armenien og Azerbaijan i det 
sydlige Kaukasus er inddraget i iranske, 
saudiarabiske og israelske anstrengelser på at 
omklamre modparten og skaffe sig fodfæste i 
området. Israel, som regionens ubestridt 
stærkeste militærmagt, intervenerer direkte og 
indirekte i flere af disse konflikter.  
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Et særligt aspekt udgøres af konflikten 
mellem Iran og Saudi-Arabien om rollen som 
religiøs fører for islam. Efter revolutionen i 
Iran (1979) erkendte den saudiarabiske 
ledelse den trussel Irans præstestyre ville 
udgøre mod dets ubestridt ledende rolle 
herunder i kraft af rollen som vogter af islams 
hellige steder. Nogle kilder anslår, at Saudi-
Arabien siden da har brugt mere end US$ 100 
milliarder for at hindre det iranske præstestyre 
i at vinde fodfæste indenfor den muslimske 
verden.  
 
Modsætningsforholdet får givetvis en større 
dimension gennem USA’s intervention; men 
drejer sig for landene i området om 1) hvem 
der skal være politiske ledende, 2) hvem der 
skal stå som den rette fortolker af islam, 3) 
hvem der skal udøve kontrol over det globale 
olie- og gasmarked, og 4) hvem der skal være 
atommagt. Det er den type konflikter, der ikke 
løses gennem forhandlinger, kompromiser 
eller lignende, men som i en uundgåelig 
spændetrøje fører til en afgørelse med en 
vinder og en taber. En større krig mellem 
Saudi-Arabien og Iran er usandsynlig, men 
ikke umulig. Det mest sandsynlige forløb er 
en gradvis optrapning af lokale krige, hvor de 
modstående parter søger at presse modparten i 
defensiven og påføre modparten tab.         
 
I storpolitisk henseende er USA’s politik 
omkring gas og olie en bebuder af en 
omkalfatring af dets udenrigs- og 
sikkerhedspolitik fra leder af alliancer med 
fælles værdigrundlag til varetagelse af egne 
interesser uanset konsekvenser heraf for de 
igennem snart 70 år møjsommeligt opbyggede 
alliancesystemer.   
 
Kernen i præsident Trumps State of Union 
tale den 30. januar 2018 til Kongressen var 
ikke alene USA først, men USA alene og 
fossile brændstoffer frem i første række. USA 
skal ikke længere være afhængig af 
oversøiske markeder og ressourcer fra andre 
lande. En slags selvbærende amerikansk 
økonomi og erhvervsliv med tilbageførelse af 

arbejdspladser, fabrikker og finansiel kapital 
gik igennem talen som en rød tråd, hvad også 
var tilfældet for valgkampen til 
præsidentembedet.  
 
Nogle tager det som udtryk for Trumps 
læsning af USA og dets interesser og derfor et 
fænomen forbundet til hans præsidentperiode. 
Det er en fejlfortolkning. Trump drager 
konsekvensen af udviklingen, som igennem 
de seneste årtier har reduceret USA’s fordele 
ved økonomisk globalisering. Det politiske 
spørgsmål, som han har taget til sig, og som 
enhver anden i embedet også vil blive stillet 
overfor er, hvorfor USA vedblivende skal 
betale for det globale systems opretholdelse 
og bevarelse af alliancer, som i stigende grad 
begunstiger andre. Forholdet mellem USA’s 
bidrag og dets fordele har forrykket sig. Den 
politiske debat i USA fokuserer på at bringe 
overensstemmelse mellem forpligtelser/ 
byrder og fordele. Et konkret eksempel er 
USA’s krav om, at dets europæiske allierede 
betaler mere for forsvaret af Europa. Et andet 
er USA’s aftagende interesse i princippet om 
fri passage på havene (freedom of navigation) 
efterhånden som USA’s import af energi fra 
Mellemøsten er svundet til en meget lille del 
af den samlede amerikanske energiforsyning. 
 
Denne politik får nødvendigvis virkninger for 
det amerikanske alliancesystem. I 
Mellemøsten er der sammenstød mellem 
amerikansk støttede militære grupper og 
tyrkisk støttede grupper uanset, at USA og 
Tyrkiet begge er medlemmer af NATO. 
Storbritannien, Frankrig og Tyskland samt 
EU har klart sagt fra overfor Trumps 
forkastelse af atomaftalen med Iran. De 
europæiske lande ser nok Kina som en 
økonomisk konkurrent, måske endda trussel, 
og har betænkeligheder ved kinesiske opkøb 
af vigtige europæiske virksomheder, men 
deler ikke USA's syn på Kina som den magt, 
der vil udfordre den amerikanske 
førerposition i det globale billede. Adskillige 
europæiske lande ønsker at fastholde indkøb 
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af gas fra Rusland og finder ingen anledning 
til at skifte til amerikanske leverancer.  
 
Korea og Japan ser med bange anelser på 
USA’s politik overfor Nordkorea. De er enige 
med USA om at søge Nordkoreas militære 
magt begrænset; men frygter at USA i sidste 
instans går efter egne interesser og 
tilsidesætter legitime koreanske og japanske 
synspunkter. Her spiller energi også ind, 
eftersom USA’s interesse i at få en del af det 
kinesiske marked for gas kan føre til en 
amerikansk-kinesisk-nordkoreansk forståelse, 
der ikke harmonerer med Koreas og Japans 
prioriteter. 
 
Fracking teknologiens gennemslag rækker 
således langt udover energipolitik. Allerede 
eksisterende opbrud i det storpolitiske billede 
accelerer. Den fungerer som katalysator for 
ændringer. Kernen er større vægt på egne 
interesser fremfor forfølgelse af 
værdibaserede udenrigspolitiske hensyn i 
alliance med andre lande der deler sådanne 
værdier – et helt andet verdensbillede.        
 
Dette Policy Brief, er skrevet på baggrund af 
en forelæsning afholdt af Jørgen Ørstrøm 
Møller d. 27. februar 2018 på Københavns 
Universitet.  
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