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Oljelandet Norge. Et av verdens rikeste land.
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I. Lever vi av olje?
 Samlet sysselsetting i direkte og indirekte oljevirksomhet er kun

8 prosent av totale sysselsetting - bruttoproduktet utgjør 22
prosent av BNP i Norge.

 Oljesektoren er kapitalintensiv og arbeidskraften produktiv.

Men, stor pengerikdom i oljesektoren, ved at noe av oljerenten
manifesterer seg i høye lønninger og store overskudd i næringen.

 Deler av bruttoproduktet reflekterer reelt sett en form for bruk av

oljeinntekter, men blir ’feilaktig’ betraktet som verdiskaping.

 Når oljevirksomheten avtar, bortfaller denne ekstrainntekten -

rammer ansatte, bedriftseiere og myndighetene gjennom lavere
skatteinntekter.

Oljens ringvirkninger
 Oljefondet gir oss fremtidige inntekter vi kan bruke til import.

Innrettet oss bra. Men det betyr ikke at norsk økonomi er
upåvirket av den industrielle siden av oljeutvinningen.

 Ikke bare leverandørindustrien er oljeavhengige, også andre

næringer er knyttet opp mot oljenæringen.

 Tjenesteytende næringer har blomstret i kjølevannet av

oljeboomen. Men også deler av bygg og anlegg, finans og annen
forretningsmessig tjenesteyting, for ikke å snakke om hotell- og
restaurantvirksomhet påvirkes av oljesektoren.

 Bortfallet av oljenæringen kan derfor få mye større

ringvirkninger i norsk økonomi enn det mange tar høyde for.

Økonomisk geografi
 Økonomisk geografi kan endre seg dramatisk etter oljetiden. Både

industri og industristeder komme under press, ’hele industrigrener
kan gå tapt.’
 Oljeindustrien og tilknyttede næringer konsentrert på sørvestlandet.

Inkluderes ringvirkninger og effektene av bortfall av lokale
skatteinntekter, kan effektene for enkelte regioner bli dramatiske.
 Fleksibiliteten i norsk økonomi er stor, men arbeidskrafts-

mobiliteten liten. Forsterkes av sjenerøse velferdsordninger som
gjør det mulig å bo på steder selv om de ikke lenger er levedyktige.
 Tøff omstillingen for de regionene som i dag lever av oljeindustrien.

Effektene for enkelte regioner kan bli dramatiske
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Størst andel sysselsatt i sørvest – mens offentlig
sektor sysselsetter flest i nord

Kilde: SSB

II. Et liv etter oljen
EN LETT OMSTILLING?

Forskjell på om vi ’tåler’ og ’fortjener’ det
 Fagdebatten med SSB handler om vår omstillingsevne. ”Tåler vi

dette.”

 SSB (2010): Det vil gå bra!
 SSB: (18 februar 2011 ) Vil kutte kraftig i bruken av oljepenger. Hvis ikke vil det

’koke helt over i norsk økonomi.’
 SSB (Roger Bjørnstad i DN 17. mars 2011): ’Den høye lønnsveksten i Norge har
vært bærekraftig’

 I kjølevannet av dette dukker en annen debatt opp. ”Fordi vi

fortjener det”

 Roar Flåten i DN 21 mars. ’Hvis SSB får rett er det grunnlag for hyggelige

lønnsoppgjør fremover’.
 Kjell Erik Lommerud i DN 21. mars . ”Hilde Bjørnland er også redd for det øvrige
næringslivet i Norge. Det kan jeg forstå. Men sånn er det å være rik”

 Jeg er opptatt av om vi ”tåler dette”

Omstillingen vil bli lett (SSB)
 Bjørnland (1998, 2000, 2009): SSB kan undervurdere oljens

ringvirkninger.

 Sammenheng mellom hvilke forutsetninger man starter ut med og

hvilke resultater man får.

 SSB antar stabil høy oljepris, beskjeden reduksjon i

petroleumsinvesteringene.

 Leverandørindustrien i oljesektoren vil relativt smertefritt omstille

seg til å betjene et internasjonalt marked.

 Produktiviteten i norsk økonomi vokser jevnt og trutt, og

økonomien kommer alltid tilbake til likevekt.

Hva kan da gå galt?
Bjørnland & Moen (2011)
 Norske selskaper møter hard konkurranse fra multinasjonale

selskaper med en høykompetent arbeidsstyrke.

 Lønns- og kostnadsnivå øker relativt mer i Norge enn i andre

sammenlignbare land. Usikkert om norsk leverandørindustri vil
nå opp i konkurransen om nye internasjonale markeder.

 Omstillingen blir vanskeligere hvis nedbyggingen av aktiviteten

på norsk sokkel kommer samtidig med lave oljepriser.

 Utfordrende å ekspandere internasjonalt i en lavkonjunktur i

oljebransjen. Og i Europa øker ledigheten.

Kina-2 bølgen
 Positive ’terms of trade-effekter’ har vært udelt positivt for

Norge.

 Nå tar Kinesere og andre utdanning som aldri før. Verdens-

markedet vil bli oversvømt av høykompetent arbeidskraft fra
sørøst-Asia. Samtidig gjør teknologi handel med tjenester
enklere.

 Verdensmarkedsprisen på høykompetent arbeidskraft vil presses

ned. Hvordan vil en slik Kina-2 bølge påvirke Norge?

 Kinesiske selskaper vokser raskt i utlandet gjennom oppkjøp og

andre strategiske investeringer. Blir vi også utkonkurrert på
kompetanse blir omstillingen vanskelig.

III. Hollandsk syke - mekanismene i Norge
 Sterk vekst i utgifter til offentlige finansierte tjenester og

velferdsordninger bidrar til høyt kostnadsnivå som rammer
industrien.

 Økt innførsel og bruk av kapital driver realvalutakursen opp,

noe som svekker næringslivets konkurransekraft betydelig.

 For Norges del dempes denne utviklingen på kort sikt av økte

oljeinvesteringer. Har gjort fastlands-Norge oljeavhengig,
målt på alle mulige måter. Vi lever av olje!

 Når eksportinntektene tar slutt, kan konsekvensene bli en

kraftig økning i arbeidsledigheten og en smertefull omstilling.

Sterk vekst i
offentlig
forbruk i
Norge
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Kilde: OECD, SSB og egne beregninger

Men handlingsregelen skulle skjerme oss.
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Har syken mutert?
 Oppsiktsvekkende misforhold mellom lav arbeidsledighet og det faktum at

Norge har en større andel av sin befolkning utenfor arbeidsstyrken på
grunn av sykdom og uførhet enn tilfellet er i noe annet OECD-land.
 Høy oljepengebruk har gjort det mulig for Norge å ha verdens største andel

uføretrygdede. Hver fjerde Nordmann i yrkesaktiv alder lever på offentlig
stønad i stedet for lønn.
 Lav arbeidsledighet. Omstillingen går ikke via ledighet men via uføre.

Mindre ’behov’ for lønnsmoderasjon - rammer konkurranseutsatt sektor.
 Fortsetter denne trenden vil omstillingen i Holland bli som mild å regne

mot hva vi kan komme til å oppleve i Norge. En mutert og langt mer
alvorlig Hollandsk syke i Norge.

Lav ledighet, men andelen uføre er blant den høyeste i OECD,
……og høy vekst blant de unge
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Kilde: Normann, Rønning og Nørgaard (2006)
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Velferdsstaten koster

Kilde: Normann, Rønning og Nørgaard

Mindre
handlingsrom
fremover!
Det meste av
rommet for økt
bruk av
oljeinntekter er
bak oss.
Utgifter til uføre
og alderspensjon
øker kraftig i
årene fremover.
Kilde: Nasjonalbudsjettet

IV. Har oljepengene vært brukt til å styrke den
langsiktige vekstevnen (er vi godt rustet?)
 Tja. Trenger en uavhengig evaluering. Kan si noe om økonomiske

virkning av forskjellige tiltak.
 Finansminister Sigbjørn Johnsen 23/3: ’Så er det slik at det er
mange ulike synspunkter på den økonomiske politikken både i og utenfor
Stortinget. Det kan være en illustrasjon på at det ikke er noe fasitsvar på hva
som er god eller ønsket bruk av oljepenger … Det jeg er opptatt av, er at den
politiske rollen i forvaltningen av disse store ressursene må ligge i Stortinget
og i de folkevalgte organer. Slik sett mener jeg det ikke er noe godt forslag å
opprette et ytre utvalg som på en måte skal vurdere politikkens innhold, ve og
vel og væremåte.”
 Det vil alltid være en politisk debatt om hva som er gode tiltak.
 Derfor bør et uavhengig ekspertråd kunne si noe om hvilke tiltak som

virker, enten de er gode eller ikke.

Oljepengenes forbannelse:


Kampen om oljepengene kan gi mindre fokus på hvordan
midlene brukes. Økt satsning betyr ikke at produktene
nødvendigvis blir gode. Men de kan bli dyre.



”OECD: ” Får mindre igjen for offentlig pengebruk enn
våre naboland. Kommunene bruker stadig mer på egne
programmer. Staten må bevilge stadig mer for å få egne
prosjekter gjennomført.”


Fokus på effektivisering og økonomisk styring, mindre
på om vi når handlingsregelen.

Er norsk økonomi godt rustet til et liv etter oljen?
 Norge har omstillingsevne.
 Likevel bør vi innse at vi industrielt sett er mer

avhengig av oljen enn det mange tar høyde for, og at
vi kan ha behov for all vår omstillingsevne når
oljeeventyret en gang tar slutt.
 Velferden koster. Fortsetter vi som nå, kan det bli

smertefullt.

