
DAGENS NÆRINGSLIV   TORSDAG 7. FEBRUAR 2013

Nesten helt umerkelig har 
vi blitt stadig mer olje- ogNNgassavhengig. Vi bruker 

riktignok «bare» fire prosent av 
oljefondet årlig, og verdiskap-
ningen i olje- og gassektoren
utgjør «bare» en fjerdedel av 
bruttonasjonalproduktet (bnp). 
Men oljeboomen har endret
norsk økonomi.

Det er ringvirkningene til 
fastlandsøkonomien som har
blitt stadig større.

Mer og mer av det vi har igjen
av industri, er nå knyttet opp
mot den svært lønnsomme olje-
sektoren. Den uproduktive
delen av industrien har vi alle-
rede mistet. Tjenesteytende
næringer, bygg og anlegg, finans
og annen forretningsmessig
tjenesteyting har alle blomstret
i kjølvannet av oljeboomen. 
Samtidig dekkes en stadig 
større andel av de offentlige
utgiftene via handlingsregelen.
Og husholdningene får sin del
av oljerenten i økt lønn, noe
som drar opp privat konsum av 
innenlandske tjenester og uten-
landske varer og reiser.

Nyere forskning kan under-
bygge dette. Studier gjort for ti
år siden viste at 15–20 prosent
av svingningene i fastlandsøko-
nomien kunne tilskrives økt 
aktivitet i oljesektoren og
endrede oljepriser. Denne
andelen kan være økt til mer
enn 40 prosent i dag, ifølge
nyere forskning, forskning som
jeg gjør sammen med kollegaer
ved senter for anvendt makro
og petroleumsøkonomi (Camp).

Mer enn 40 prosent av sving-
ningene i fastlandsøkonomien
kan altså knyttes direkte eller
indirekte til aktiviteten i olje-
sektoren – både investering og
drift – eller til variasjoner i olje-
prisen. Hva betyr denne økte
oljeavhengigheten?

Norge er svært sårbart for et
kraftig oljeprisfall, viser forelø-
pige beregninger som vi har
gjort:

 En reduksjon i oljeprisen på 
50 prosent vil umiddelbart
kunne senke Oslo Børs med 
30–40 prosent.

 Deretter rammes næring etter
næring, for ikke å snakke om
husholdningenes kjøpekraft.

Innen et år har gått, har bnp i
fastlandsnorge falt med to-tre
prosent.

Dette er et forsiktig estimat. 
Det baserer seg på en historisk 
periode der oljeprisfallene har
vært kortvarige, slik at investe-
ringsaktiviteten i Nordsjøen i
liten grad har vært rammet
(med unntak av 2010). Norges
Bank har dessuten kunnet
senke renten nesten ned mot
null i denne perioden, for å 
motvirke de negative virknin-
gene på fastlandsøkonomien.

Forskningen kan si oss en del, 
men ikke alt, for eksempel ikke
hva som vil skje med utbyggin-
gene av de mange planlagte
feltene dersom de ikke lenger
vil være lønnsomme. Men
utbyggingen av små felt vil
trolig bli lagt på is dersom olje-
prisen halverer seg. Debatten
om Lofoten kan slutte før den er
begynt. Og Barentshavet kan vi
kanskje glemme.

Kan oljeprisen falle så mye?
De fleste prognoser peker 

fortsatt på at oljeprisen skal
opp. Men mange faktorer kan
snu utviklingen den andre
veien. Vi har sett drastiske olje-

prisfall før. Skifergassrevolu-
sjonen, USA som vil bli selvfor-
synt med olje og gass om få år,
mer effektiv drivstoffbruk i den
vestlige verden, potensielle
klimaavtaler – alt peker i
retning av lavere forbruk av 
konvensjonell energi og lavere
olje og gasspriser.

Gassprisene har vært under
press lenge.

Men aller mest sårbar er
Norge for endringer i det som
har vært selve motoren bak de
økte oljeprisene de siste årene:
Kina. Dersom det for eksempel
skulle vise seg å være en
gedigen boble i boligmarkedet i
Kina, vil Kina og naboland
kunne rammes hardt, noe som
vil redusere etterspørselen etter
energi og olje fra denne regi-
onen i en lengre periode. Nesten
30–40 prosent av endringene i
oljeprisen de siste ti år kan
spores tilbake til skifte i etter-
spørselen fra Kina og dens
naboland i sørøst Asia. Det viser
forskning jeg har gjort med
kollegene Knut Are Aastveit og
Leif Anders Thorsrud.

Og skulle oljeprisen først falle
på grunn av redusert etter-

spørsel fra Kina, vil også inves-
teringsaktiviteten på norsk 
sokkel reduseres, noe som
rammer fastlandsøkonomien
for fullt. Da kan man fort doble
estimatene jeg nevnte ovenfor.

Oljen har vært en velsignelse 
for Norge så langt, og vi har
gjort mye klokt i vår forvalt-
ningen av dens formue. Men å 
tro at vi ikke er oljeavhengige,
er å lure oss selv.

Vi bør bestrebe oss på å bli
mindre oljeavhengige, slik at
ikke skyver på alle omstil-
linger til fremtidige genera-
sjoner. Det kan vi blant
annet gjøre ved å dreie olje-
pengebruken fra generell
offentlig utgiftsvekst til
målrettet investering i infra-
struktur, forskning og utdan-
nelse. Alt innenfor handlings
regelen så klart. Det får bli en
utfordring til kommende reg
ringer.

Hilde C. Bjørnland, professor 
ved Institutt for samfunnsøko-
nomi, Handelshøyskolen BI
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Tåler vi halvert oljepris?
Hva skjer dersom oljeprisen halverer seg? Ny forskning tyder på at norsk økonomi er mer

sårbar enn vi har trodd.

 FOR AVHENGIGE. Vi bør
bestrebe oss på å bli mindre
oljeavhengige, slik at vi ikke 
skyver på alle omstillinger til
fremtidige generasjoner, skriver
artikkelforfatteren. 
Foto: Gunnar Lier
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M
edier og kommunika-

sjon er et av yrkesfagene 

med flest elever. Yrkesfa-

gene i Norge er stort sett bygd 

opp som en to pluss to–modell. 

To år på skole og to år i lære. På 

det punktet er medier og 

kommunikasjon en gjøkunge i 

den videregående skolen. Det er 

yrkesfaget som er blitt satt bort 

på studieforberedende.

I mitt hjemfylke, Sør-Trøn-

delag, går ned mot to prosent av 

elevene på medier og kommuni-

kasjon ut i ordinær læretid. Jeg 

tror neppe tallet for Sør-Trøn-

delag ligger langt unna lands-

gjennomsnittet. Faget sliter 

derfor med en oppsiktsvekkende 

ubalanse mellom de ressursene 

som brukes, og det behovet 

arbeidsmarkedet signaliserer.

Det lave tallet på lærlinger 

bør imidlertid ikke komme som 

noen overraskelse. Ikke bare 

blir norske mediehus stadig 

slankere, men de krever også 

svært høy språklig presisjon, 

omfattende samfunnskunn-

skaper, modenhet og høy pres-

seetisk bevissthet. Der kommer 

17–18 åringer dårlig ut. 

Hva så med elevene som ikke 

går ut i lære?

De fleste fortsetter på et eget 

påbyggingskurs, spesiallaget for 

medier og kommunikasjon. Det 

er et ekstraår som gir en full-

verdig generell studiekompe-

tanse. Det kan i og for seg være 

greit, men det finnes innven-

dinger.

 Skal medier og kommunika-

sjon fremdeles defineres som et 

yrkesfag – et yrkesfag som ikke 

produserer lærlinger? Da har 

Kunnskapsdepartementet sagt 

ja til et yrkesfag som fungerer 

som «en alternativ vei til gene-

rell studiekompetanse», for å 

sitere avdelingslederen ved 

medier og kommunikasjon ved 

Ålesund videregående (DN 2. 

februar).

 Da må Kunnskapsdeparte-

mentet vurdere om det er rett at 

elevene ved medier og kommu-

nikasjon blant annet slipper 

vurdering i sidemål de to første 

årene og helt slipper fremmed-

språk. For elever som velger 

vanlig treårig studieforbere-

dende, må dagens ordning 

oppleves urettferdig.

Dersom faget skal anses som 

en alternativ vei, må det også 

behandles deretter. Jeg foreslår 

at Kunnskapsdepartementet 

vurderer opprettelsen av et 

«Studieforberedende med 

mediefag». Det vil skape mer 

rettferdighet i utdanningssys-

temet, og gi en mer korrekt 

gjengivelse av samfunnets reelle 

behov. 

 Vemund Venn, fylkesleder 

Sør-Trøndelag Lektorlag

Yrkesfagenes 

gjøkungeYrkesfagr

DN bidrar ofte med 

NNfaglig godt funderte 

NNledere. Kritikken N N
mot meg 4. februar når jeg 

påpeker at selskapsskatt ikke 

nødvendigvis fullt ut bæres av 

eierne, var derfor overraskende. 

Når jeg peker på at selskaps-

skatt ikke alltid bæres av eierne, 

har utsagnet teoretisk og empi-

risk belegg, og er ikke den 

«retoriske øvelsen» DN tillegger 

det. DN vil finne støtte for min 

påstand i grunnleggende lære-

bøker i offentlig økonomi.

Stikkordet er skatteinsidens, 

som handler om hvordan skat-

tebyrden reelt sett fordeles. Et 

vanlig teoretisk resultat er at 

arbeidskraft bærer en del av 

byrden av selskapsskatt i en 

liten, åpen økonomi med mobil 

kapital. Hvor mye avhenger av 

kjennetegn ved ulike markeder.

Med stor kapitalmobilitet vil 

avkastningskravet etter skatt 

langt på
re bestemt inter-

re bestemt inter-

skatskat

og reallønnen. En empirisk 

studie fra ifjor for ni europeiske 

land av Arulampalam, Devereux 

og Maffini anslår at ca. 50 

prosent av økt selskapsskatt ble 

veltet over på lønn. 

DN viser til evalueringen av 

skattereformen 2006, hvor 

selskapsskatt tas med i margi-

nalskatten på utbytte. Her 

misforstår DN. Marginalskatt 

på lønn og utbytte er viktige for 

aktive eiere som kan velge 

mellom å ta ut overskudd som 

lønn eller utbytte. En utjevning 

av disse satsene for å hindre 

uheldig skattetilpasning var et 

hovedmotiv for reformen. 

Satsene sier imidlertid lite om 

m som bærer by

hvem som bærer byrden av 

sskattsskatt

Sorry, DN
MENER DN 

MISFORSTÅR. 

Statssekretær 

Roger Schjerva 

i Finansdepar-

tementet. 
LITEN VILJE.

Sigrun Vågeng 

mener 

næringslivet 

må lære seg å 

lytte til det 

offentlige. 
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Statoils bebudede granskning kan bli et sidespor. Viktigst er det å 

klargjøre hvor mye risiko vi bør ta. For risiko kan aldri elimineres.

Bør «noe gjøres»?

D
epartementsråd Sir 

Humphrey Appleby i 

serien «Yes, Minister» 

hadde svaret hver gang media 

og opinion forlangte at «noe må 

gjøres»: En interdepartemental 

kommisjon.

Ropet på granskningskommi-

sjon kom raskt etter terroristan-

grepet i Algerie.

Jeg mener at granskninger 

lett bærer feil av sted. For det 

første tar de søkelyset bort fra 

aktører med ansvar, for det 

andre er det ikke mangel på 

kunnskap om terrorisme i 

Afrika og for det tredje er det 

ikke overraskende at terroran-

grep finner sted i Algerie.

Det springende punkt er hvor 

mye risiko man bør leve med 

når det gjelder terrorfaren. Det 

vanskelige ligger ikke i å skaffe 

seg fakta, men i denne avvei-

ningen: Hvor mye risiko bør vi 

leve med.

Derfor kan Statoils bebudede 

granskning, som Helge Lund 

legger stor vekt på i intervjuet i 

DN 4. februar, lett bli et side-

spor, for er ikke det eneste rele-

vante spørsmålet hvorvidt risi-

koen var akseptabel?

At sikkerheten ikke var god 

nok, er åpenbart. Men kunne 

den vært 100 prosent?

Svaret er klart nei. Uansett 

granskningens konklusjoner, 

kommer man ikke unna at man 

må velge hvor mye risiko man 

skal ta slike steder, og at risiko 

aldri kan elimineres. Det finnes 

ikke et fasitsvar basert på fakta.

Statoil, som et av de ledende 

energiselskaper i verden, er i 

svært mange land med meget 

store korrupsjon- og sikkerhets-

problemer – Kaukasus, Russ-

land, Maghreb, et cetera. Det er 

et faktum at olje og gass 

utvinnes i noen av de verste og 

farligste land i verden.

I Algerie har regjeringen i alle 

år hatt en enorm interesse i å 

sikre gassanleggene fordi 

nettopp disse var utsatt for 

angrep, noe som lett fører til 

uttrekk fra internasjonale 

selskaper. Sonatrach er som 

edje
 gassle-

kjent den tredje største gassle-

dør i
sikker-sikker-

å kritisere Statoil e

ikke å ha sin egen

milits på anlegge

Angrepet var u

til tidligere gisse

i over 20 år har 

farlig å opphold

for utlendinger

mål for GIA, d

terrorgru

har hatt

altså ikk

farlig å

den strategisk viktig

umsbransjen.

Det nye er om anlegg kan 

sikres nok til å fortsette som før, 

eller om man bør trekke seg ut 

fordi det rett og slett er for 

farlig.

Statoils vurdering av dette må 

baseres på konkret kunnskap 

om to ting: terroristers væpning 

og strategier, og algeriske styr-

kers evne til å sikre. Muligens er 

tiden inne til å leie inn mye mer 

privat sikkerhet, men det er 

også godt mulig dette ikke er 

effektivt mot en oppgradert 

terrortrussel. Det som må gran-

skes, er dette avgrensede spørs-

målet, og det bør skje raskt, som 

grunnlag for en beslutning om 

videre drift.

Dette er imidlertid ordinære 

vurderinger i et internasjonalt 

selskap.
selskap. komm

onal kommisjon er

kk

komme seg inn

mange. Det eneste vi ikke vet 

noe om, er det militære- og 

sikkerhetsmessige.

Videre kan man ikke laste en 

norsk regjering for den alge-

riske regjerings disposisjoner. 

Dennes strategi er tøff og basert 

på et helt annet menneskesyn 

enn vårt – men effektiv: gislenes 

liv betyr ingenting mot behovet 

for å stoppe terroren. «Vi 

forhandler aldri med terro-

rister» ble det sagt fra både 

algerisk og norsk side, slik alle 

regjeringer alltid sier. Alge-

rierne mente det. De er motivert 

av behovet for å bekjempe terro-

rismen som nasjonal eksisten-

siell trusel.

Vi i Vesten har imidlertid et 

g 
logisk og reelt problem med 

hensyn t
hensyn til terrorister. På de

jo 

nes-

s 

or gissel-

er i 

er i norske 

n den 

norske regjering har begrenset 

til det vanlige konsulære – assis-

tanse til nordmenn ute der de 

trenger det. Innflytelsen man 

har da, er betinget av vertslan-

dets velvilje og internasjonale 

regler for diplomati.

Jeg mener at regjeringen her 

hjemme håndterte situasjonen 

på en meget riktig og god måte, 

men det var lite den kunne 

gjøre uten tillatelse fra Algerie. 

Om man jobber i land som 

Algerie, tar man risiko.

Selv om Statoil har ansvaret 

for sikkerheten på arbeids-

stedet, kan ikke noen noensinne 

sikre seg 100 prosent mot 

hverken ulykker eller terroran-

grgr

Det v
ligg

skaffe se

i denne a

Hvor my

leve me

Vi får høre man-

ge eksempler 

på at næringslivet 

vet for lite om

 kommunene

ALDRI HELT SIKKER. Om man jobber i land som Algerie, tar man risiko, mener Janne Haaland Matlary.

Foto: Kjetil Alsvik, Sta

KRONIKK
JANNE HAALAND

MATLARY

Kommunene opplever ofte at bedriftene allerede har       bestemt seg for hva 

kommunen har behov for og at de har løsningen klar. Men så      enkelt er det jo ikke, 

skriver Sigrun Vågeng. 

Gammeldagse kommuner?

NHO
s Kristin 

Skogen 

Lund 

forsøker å skape et bilde av en 

moderne, effektiv og innovativ 

privat sektor som er dømt til å 

forholde seg til, for ikke å si 

trues av, en gammeldags, treg, 

endringsuvillig og nærmest vilt-

voksende kommunesektor. Sist i 

et innlegg om innovasjon (DN 

31. januar):

 «Offentlige innkjøpere er 

mest opptatt av lover og regler 

og for lite av innovasjon.»

 «Saksbehandlere (...) har ikke 

alltid den nødvendige kompe-

se til å vit
tanse til å vite nøyaktig hva de 

år de lager e
år de lager e

nisasjon, viser NHO at den selv 

«henger igjen» i et gammeldags 

og temmelig fordomsfullt bilde 

av kommunesektoren. Det 

tjener ingen. 

Både Kristin Skogen Lund og 

jeg kan helt sikkert finne en 

rekke eksempler på ting som 

kan gjøres bedre i kommuner 

og fylkeskommuner. Jeg er 

temmelig sikker på at hun 
m

kunne ha funnet slike eksem-

pler i egne m
pler i egne medlemsbedrifte

kompetanse er ikke et problem 

som er begrenset til én sektor. 

Mange kommuner har de 

siste årene vendt seg mer mot 

næringslivet enn før, fordi de 

har sett behovet for et nærmere 

samarbeid om nye løsninger. 

Innføring av velferdsteknologi i 

pleie- og omsorgstjenesten er 

ett eksempel.

Kommunene opplever ofte at 

bedriftene allerede har bestemt 

seg for hva kommunen har 

ehov for. De har løsningen, e

INNLEGG

Næringsliv

eksempler på at næringslivet 

vet for lite om kommunene. 

Bedriftene har ikke kompetanse 

på hva kommunen faktisk skal 

levere. Og enda verre: Ofte 

oppleves det dessverre liten 

vilje til å skaffe seg denne 

kompetansen og vise respekt for 

det komplekse samfunns-

oppdraget en kommune har.

Næringslivet må lære seg å 

lytte til offentlig sektors behov 

hvis de skal bli en god leverandør 

for innovasjon i offentlig sektor.

NHO skal ha honnør for å ha 

sett hvor viktig en velfunge-

rende kommunesektor er for 

næringsliv og innovasjon. Men 

NHO-sjefen vil ha mye å vinne 

på å sette seg inn i det arbeidet 

som faktisk gjøres i sektoren.

har gode systemer. Vi 

ye kompetanseutvikling 

. Men det vil være helt 

forhånd å konkludere

nok 

vi har gjort en god nok 

er.

vil ikke si om du har sett 

brist?

 – Det er 

mange døde 

et på 

én åpenbar 

kerheten var 

er Helge Lund. 

Larsen

tsettsettter neste sid
tter netsetter neste side

har hatt  

ar veldig  

te fra nære 

eidere, og  
er 

em jeg støtter 

est på

Klar  
til å ta  
ansvaret
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Skogen Lund henger igjen i 

et gammeldags og fordoms-

fullt bilde av kommune-

sektoren, ifølge Sigrun 

Vågeng i KS. 

Foto: Javad M. Parsa
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