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NORVEÇ NEDEN PETROL VE GAZDAN
VAZGEÇMEYECEK? *

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) net-sıfır bir dünya için yeni bir fosil yakıt keşfine
ihtiyaç duyulmayacağını öne süren raporuna rağmen Norveç'in petrol arama ve yatırımı
konusunda ikinci bir düşüncesi yok. Batı Avrupa'nın en büyük petrol ve gaz üreticisi,
petrol gelişiminde kararlı ve petrol arama ve üretimini ekonomisinin ve devlet gelirinin
kritik bir parçası olarak görmeye devam ediyor.
Norveç hükümeti, endüstrinin emisyonları azaltabileceğine ve Norveç kıta sahanlığında
net sıfır operasyonlara ulaşabileceğine ve aynı zamanda yerel tedarik zincirini ve
istihdamı desteklemek için yeni petrol gelişmeleri sağlayabileceğine inanıyor. Norveç
ayrıca, hükümetin güçlü mali desteği de dahil olmak üzere, açık deniz rüzgar ve karbon
yakalama teknolojisine büyük yatırımlar yapıyor ve petrol ve gazın uzun vadede değer
yaratmaya devam edeceğini öngörüyor.
Norveç Petrol ve Enerji Bakanı Tina Bru, “Hükümetin petrol politikasının ana hedefi
petrol ve gaz endüstrisinde uzun vadeli bir perspektifte kârlı üretimi kolaylaştırmak”
dedi. Norveç, IEA'nın mayıs ayında yayınladığı bir raporda, dünyanın fosil yakıtlara yeni
yatırımlara ihtiyaç duymayacağını iddia etmesinden bu yana, petrol ve gaza yatırım
yapmaktan vazgeçmeyeceğini açıklayan bir başka petrol üreticisi ülke oldu.
Norveç Petrol ve Gaz Birliği de IEA raporu hakkında yaptığı yorumda 2050 perspektifinde
dünya pazarı için petrol ve gaz üretiminin yarısından fazlasını OPEC üyelerinin tek başına
oluşturması gerektiği varsayımına katılmadığını açıkladı. Talep, IEA'nın senaryosunda
varsaydığı kadar hızlı düşmezse ve arz tarafı aynı anda çökerse, küresel enerji tedariki
tehdit altında kalır ve bu durum çok yüksek enerji fiyatlarına yol açabilir.
Norveç Petrol Müdürlüğü (NPD) bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, Norveç
açıklarında arama faaliyeti ve üretiminin 2021'in ilk yarısında yüksek olduğunu ve şu
anda birçok yeni petrol ve gaz geliştirmesinin araştırıldığını söyledi. Müdürlük, ocak ve
haziran ayları arasında, mevcut altyapıya yakın olgun alanlarda, yeni keşiflerin maliyet
etkin bir şekilde geliştirilmesine olanak sağlayabilecek sekiz keşif yapıldığını kaydetti.
NPD, lisans sahiplerinin 2022'nin sonuna kadar yatırım kararları almayı hedeflediği 50
kadar proje olduğu göz önüne alındığında, Norveç'in ileriye dönük olarak yüksek aktivite
ve üretim hedeflediğini açıkladı.
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Müdürlüğün tahminlerine göre, planlanan bu projeler için toplam tahmini yatırım miktarı
43 milyar ABD doları (380 milyar Norveç kronu) civarındadır.
Fosil yakıtlar toprağın altında kalsın çağrılarına rağmen, Norveç, petrol ve gazı
ekonomisinin ve enerji kaynaklarının merkezinde tutacaktır. Hükümet ve sanayi
sektörü, emisyonların azaltılmasının ve petrol üretiminin birbiriyle çelişen kavramlar
olmadığına inanıyor.
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