
ed byg gin gen av pe tro le ums-
sek to ren vil ikke gi sto re 
mak ro øko no mis ke ut ford-

rin ger de nes te 20 åre ne, slo Sta tis-
tisk sen tral by rå (SSB) fast i en 
rap port før jul. Rap por ten er 
skre vet på opp drag for Næ rings 
og Han dels de par te men tet, og ført 
i pen nen av Ådne Cap pe len, 
Tor bjørn Eika og Joa kim Pres tmo.

«Det vil gå rik tig så bra å 
om stil le oss», var bud ska pet fra 
de tre SSB-fors ker ne på pres se-
kon fe ran sen.  

Vi vet ikke hva Næ rings- og 
han dels de par te men tet ven tet 
seg da de ba SSB ut re de spørs-
må let om ned byg gin gen av pe tro-
le ums sek to ren, men de kan 
umu lig ha blitt vel dig over ras ket 
over sva ret. Det te har vært SSBs 
kon klu sjon i man ge ana ly ser. Vi 
le ver nes ten ikke av olje i dag, 
der for vil hel ler ikke bort fal let av 
ol je sek to ren by på de helt sto re 
mak ro øko no mis ke ut ford rin ger 
for norsk øko no mi, iføl ge SSB.  

I den fore lig gen de stu di en er 
det en sterk sam men heng 
mel lom hvil ke for ut set nin ger 
man star ter ut med og hvil ke 
re sul ta ter man får. By rå et an tar
  sta bilt høy ol je pris
  be skje den re duk sjon i pe tro le-
ums in ves te rin ge ne
  at le ve ran dør in du stri en i ol je-
sek to ren re la tivt smer te fritt vil 
om stil le seg til å be tje ne et in ter-
na sjo nalt mar ked
  at pro duk ti vi te ten i norsk 
øko no mi vok ser jevnt og trutt
  at øko no mi en er i li ke vekt

Hva kan da gå galt?
Med sli ke for ut set nin ger 

had de det vært svært over ras-
ken de om ana ly sen kon klu der te 
med noe an net enn en ro sen rød 
frem tid for oss alle. 

Vi de ler SSBs opp fat ning om 
at det ikke er grunn lag for 
pa nikk ar tet el ler po pu lis tisk 
po li tikk i dag for å for be re de oss 
på hva som vil skje når ol jen tar 
slutt. Vi er imid ler tid tvi len de til 
at om stil lin gen vil gå så lett og 
tror frem ti den kan by på and re 
ut ford rin ger enn dem by rå et 
an tar i sin mo dell. 

For det før s te: Et vik tig 
pre miss for ana ly sen er at le ve-
ran dør in du stri en grad vis vil 
ori en te re seg mot in ter na sjo-

na le mar ke der. Er det sik kert at 
det er så en kelt?

Det er i dag stor ak ti vi tet på 
norsk sok kel, noe som i høy 
grad på vir ker le ve ran dør in du-
stri en og res ten av fast lands øko-
no mi en. På in ter na sjo na le 
are na er mø ter nor ske sel ska per 
hard kon kur ran se fra mul ti na-
sjo na le sel ska per med en 
høy kom pe tent ar beids styr ke. 
Med et lønns- og kost nads ni vå 
som øker re la tivt mer i Nor ge 
enn i and re sam men lign ba re 
land, kan den ne om stil lin gen 
bli svært ut ford ren de.

Når lo ka li se ring ikke len ger 
er et for trinn, tror vi det er langt 
mer usik kert om norsk le ve ran-
dør in du stri vil nå opp i kon kur-
ran sen om nye in ter na sjo na le 
mar ke der.

For det and re: Om stil lin gen 
blir van ske li ge re hvis ned byg-
gin gen av ak ti vi te ten på norsk 
sok kel kom mer sam ti dig med og 
for ster kes av lave ol je pri ser. Av 
er fa ring vet vi at ak ti vi te ten både 
på nor ske og uten land ske ol je felt 
er føl somt for end rin ger i ol je-
pri sen. Å eks pan de re in ter na sjo-
nalt i en lav kon junk tur i ol je bran-

sjen, vil ikke være en kelt. Selv om 
det er grunn til å tro at ol je pri sen 
på lang sikt vil sti ge, kan mye av 
kompetansefortrinnet vårt 
for vit re hvis kom pe tan sen ikke 
bru kes kon ti nu er lig.

La oss il lust re re det te med et 
eks em pel. Ut sik te ne for norsk 
øko no mi had de i dag vært svært 
mye dår li ge re had de ol je pri sen 
blitt væ ren de på finanskrisens 
bunnivå på 45 dol lar fa tet. Da 
falt pe tro le ums in ves te rin ge ne 
for før s te gang på nes ten ti år 
og le ve ran dør in du stri en sto 
for an sto re av skal lin ger. Med 
råvareprisenes byks opp over i 
2010, er in ves te rings vil jen igjen 
på topp ikke bare i ol je sek to ren, 
men også i res ten av norsk 
øko no mi, len ge før ver dens øko-
no mi en er på bena.

Dis se me ka nis me ne gjør seg i 
ut gangs punk tet lite gjel den de i 
SSBs mo dell. De bi drar der for 
til at SSB un der vur de rer vår ol je-
av hen gig het. 

Vår sis te be kym ring er mer 
ge ne rell, og er knyt tet til de frem-
vok sen de øko no mi ene i Sør øst-
Asia. I de sis te åre ne har vi sett 
en enorm øk ning av ufag lært 

ar beids kraft in nen for in du stri ell 
virk som het i land som Kina og 
In dia. Det te har hatt stor ef fekt 
på in ter na sjo na le pri ser (terms 
of tra de-ef fek ter), som Nor ge har 
tjent godt på. Si den vi al le re de 
på 1970-tal let av vik let in du stri 
ba sert på ufag lært ar beids kraft, 
har «Kina-ef fek ten» vært udelt 
po si tiv for Nor ge.

Vi har fått bil li ge re va rer uten 
at egen in du stri har blitt ut kon-
kur rert.

Nå tar imid ler tid ki ne se re og 
and re ut dan nel se som ald ri før, 
og det er grunn til å tro at 
ver dens mar ke det vil bli over-
svømt av høy kom pe tent 
ar beids kraft fra Sør øst-Asia. 
Samtidig gjør tek no lo gi 
han del med tje nes ter enk le re. 
Vi ri si ke rer der med at ver dens-
mar keds pri sen på høy kom pe-
tent ar beids kraft vil pres ses 
ned.

Tu sen kro ners spørs må let er 
da hvor dan en slik Kina-2 bøl ge 
vil på vir ke Nor ge. Vi skal jo leve 
av vår kom pe tan se. Ki ne sis ke 
sel ska per vok ser al le re de i dag 
raskt i ut lan det gjen nom 
opp kjøp og and re stra te gis ke 

in ves te rin ger. Blir vi også ut kon-
kur rert av ki ne ser ne på kom pe-
tan se, ser frem ti den mørk ut – 
uan sett hva mo del len til by rå et 
har kom met frem til. 

  Hil de C. Bjørn land, pro fes sor, 
og Es pen R. Moen, pro fes sor, 
In sti tutt for sam funns øko no mi 
ved Han dels høy sko len BI

 

 

 

FLE RE INN LEGG
 Side 40 –41, 43

Inn legg
Jak ten på in du stri ei er ne
Ha rald Kjel stad

Plag som spa ring?
Rögnvaldur Han nes son

Er hel se fore ta ke ne 
over ad mi ni strert?
John E. Berg

Plag som spa ring?
Rune Gerhardsen

Nå tar imid ler tid ki ne se re og 
and re ut dan nel se som ald ri før, 

ver dens mar ke det vil bli over-

han del med tje nes ter enk le re. 
Vi ri si ke rer der med at ver dens-
mar keds pri sen på høy kom pe-

Tu sen kro ners spørs må let er 
da hvor dan en slik Kina-2 bøl ge 
vil på vir ke Nor ge. Vi skal jo leve 

 Side 40 –41, 43 Side 40 –41, 43

Inn legg

Hil de C. Bjørn land Es pen R. Moen




