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Plan

 Hollandsk syke, noen symptom? 

 Lever vi av olje i dag?

 Har syken mutert? Handlingsrommet fremover 
snevres inn.

 Oppsummerende konklusjoner



N O E N  S Y M P T O M ?

Hollandsk syke



Hollandsk syke

 Brukt av The Economist i artikkelen «The Dutch Disease» i 1977.

 Negativ virkning av en for stor bruk av inntekter fra en ikke-fornybar 
naturressurs på konkurranseutsatt sektor.   

 Store gassforekomstene på Groningen-feltet fra 1960-tallet finansierte 
en sterk vekst i offentlige utgifter på 1970-tallet i Nederland. 
Utgiftsveksten førte til tap av konkurranseevne og nedleggelse av 
arbeidsplasser i konkurranseutsatt sektor.  

 Når gassinntektene opphørte var Nederland i en verre forfatning enn 
før de fant gass. Store underskudd i utenriksøkonomien og i 
statsfinansene gjorde det nødvendig å stramme inn. 

 Arbeidsledigheten steg kraftig utover 1980-tallet. Først på 1990-tallet 
var den nederlandske økonomien kvitt problemene.



Symptomer på Hollandsk syke



Hva er mekanismene i Norge?

 En sterk vekst i utgifter til offentlige finansierte tjenester og 
velferdsordninger  bidrar til et 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.  

 Når eksportinntektene tar slutt, kan konsekvensene bli en kraftig 
økning i arbeidsledigheten og en smertefull omstilling.  

 Symptomene er der allerede  - Tegn på ’oljeavhengighet’ i offentlig 
sektor.



Sterk vekst i 
offentlig 
forbruk i 
Norge

Kilde: Nasjonalbudsjettet



Rik og stor 
offentlig sektor

På topp i 
OECD:

Offentlige 
utgifter, 
andel av 
BNP.  

Kilde: OECD  2010



Rik og stor 
offentlig sektor

På topp i 
OECD:  

Offentlige 
sysselsetter 1/3 
av 
arbeidstagere i 
Norge.

Kilde: IMF  2010



På bunn i 
OECD:

Norge har 
laveste 
industriandel i 
OECD (andel av 
BNP).

Kilde: IMF  2010

Men industrien 
er 
marginalisert.



Industriandelen 
har falt over tid 
i mange land

… men fallet størst 
i Norge (også 
fastlands Norge).

Industriandel, 
Index, 1973=1
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Kilde: OECD, SSB og egne beregninger



Industrien sysselsetter nå under 10 prosent av 
arbeidsstyrken

Kilde:  www.ssb.no



Lønns-
kostnadene i 
industrien har 
økt 

Manufacturing unit
labour cost, 1979-
2002

Kilde: IMF (2005)



Høy lønnsvekst, 
men også høy 
produktivitet

Den Nordiske 
modellen: 
Sammenpresset 
lønnstruktur.

Uproduktive 
bedrifter skvises 
ut.

Felles valuta. Indeks. 
Norges handelspartnere 
i EU=100

Kilde: Nasjonalbudsjettet

Lønnskostnader for alle ansatte i industrien i
Norge i forhold til handelspartnerne i EU.



Foreløpig konklusjon

 Sterk vekst i underliggende offentlige utgifter og et høyt 
kostnadsnivå rammer industrien.

 Ja, offentlig sektor har økt relativt mer enn i sammenlignbare land, 
selv om nordiske land ligger rett bak… 

 Ja, industriandelen har falt – på bunn i OECD. Sysselsetter langt 
færre nå enn i andre Nordiske land.  Omstillingen vli bli enda 
vanskeligere ’etter olje’ fordi en stor del av industrien er rettet inn 
mot energisektoren

Men ja, det kunne ha vært mye verre!



L E V E R  V I  A V  O L J E N ?

Er vi en oljeøkonomi?



Er vi skjermet for svingninger i oljeprisen?

 Lite kunnskap om  hvordan økte oljepriser påvirker makroøkonomiske 
størrelser…

 …Men mange kontrafaktiske analyser om ’Norge uten olje’ i store 
makromodeller (e.g. MODAG). 
 Cappelen, Eika og Prestmo (2010):  Nedbygging av petroleumsvirksomheten 

gir ikke store makroøkonomiske utfordringer for norsk økonomi.

 Men det henger kanskje sammen med:

 Cappelen, Eika og Olsen (2006):  Negativ effekt av økt oljepris på 
realøkonomien i Norge.

 Internasjonal  forskning med økonometriske modeller finner positive 
sammenhenger mellom olje og fastlandsøkonomien i Norge: 
 Bjørnland (1998, 2000, 2009), Hutchison (1994), Jiménez-Rodríguez & 

Sánchez (2004): Norge svinger medsyklisk med oljeprisen.



Maksimum effekt av en 10 prosents økning i 
oljeprisen.

Cappelen, Eika og 
Olsen (2006)

Bjørnland (1998, 
2000, 2009), 
Hutchison (1994), 
Jiménez-Rodríguez & 
Sánchez (2004)

BNP fastlands Norge -0,4 0,5

Industriproduksjon Na 0,1 /-0,1

Arbeidsledighetsrate (pp) 0,2 -0.1

Inflasjon (KPI) 0,4 0,1-0,15

Rente 0,5 (satt eksogent, antatt 
lik som i utlandet)**

0,2

OSEBX (realverdi) Antatt uendret 2,5

Petroleumsinvesteringer Antatt uendret Endogen

* En alternativ bane antar rente opp med bare 0,25-0,5 pp, noe som vil halvere inflasjonen og den negative effekten på BNP



Er vi et 
oljeland? JA

Effekt av et sjokk 
som øker oljeprisen 
midlertidig med 10 
prosent.

Aktiviteten øker, 
ledigheten faller, 
priser øker, renten 
øker (med etterslep) 
og valutakursen 
styrker seg (noe)

Kilde: Bjørnland (2009)



Effekt av et 
oljeprissjokk
i Norge

Med 
usikkerhetsbånd. 

Kilde: Bjørnland (2009)



Cappelen, Eika og Prestmo (2010)

Omstillingen blir overraskende enkel fordi antar:

 Vi lever for tiden nesten ikke av olje i det hele tatt.

 Regler for den økonomiske politikken som Norge har hatt siden 
2001 bidrar i stor grad til å dempe nye sjokk fra 
petroleumsnæringen. 

 Aldring av befolkningen (demografiske endinger), bidrar til å dempe 
den høye veksten i produksjon og sysselsetting.

 Men, vil undervurdere negativ virkning dersom omstillingen går via 
permanent høyere arbeidsledighet eller økt uførepensjonering.



Handlingsregelen har ikke fullt ut skjermet oss!
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Kilde: Nasjonalbudsjettet og egne beregninger

Forventet avkastning (faste priser) anslått i NB 
2002 mot faktisk i NB 2011

I mål, men med et merforbruk på 93 mrd kroner



Budsjettunderskudd, prosent av BNP
I mål uten kutt

Kilde: Nasjonalbudsjettet og egne beregninger

Utvalgte land

Norge, 2011
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Netto-
fordringer

Ja, et helt annet 
handlingsrom i 
Norge… men 
kanskje også en 
sovepute!

Kilde: Nasjonalbudsjettet



Foreløpig konklusjon

 Norge er en oljeøkonomi. Realøkonomien svinger i takt med økt 
oljepris. 

 Handlingsregelen bidrar til forutsigbarhet om bruken av 
petroleumsinntekter i norsk økonomi… Hadde klart vært i dårligere 
situasjon uten.

 Men, også en sovepute. Men mange land nå tvinges til å kutte 
underskuddet kommer Norge unna uten kutt. Økt avkastning fra 
oljefondet gir nok en gang en buffer.

 Kutt tvinger andre land til å gjennomføre strukturelle endringer. Blir 
bedre rustet til å takle fremtidens utfordringer.



H A N D L I N G S R O M M E T  F R E M O V E R

Mutert Hollandsk syke



Mutert Hollandsk syke

 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.

 Snart lever hver fjerde Nordmann i yrkesaktiv alder på offentlig stønad i 
stedet for lønn.

 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

Kilde: Nasjonalbudsjettet
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Andel uten arbeid pga uførhet eller sykdom, 2006



Veksten i uførhet er særlig sterk blant unge

1) Summen av mottakere av tidsbegrenset uførestønad, 
rehabiliterings- og attføringspenger tom. 2009.

Kilde: Nasjonalbudsjettet



Vi jobber 
mye…

…Men ikke så 
mye at det kan 
forklare hele 
økningen i 
andelen syke og 
uføre

Kilde: Nasjonalbudsjettet



Velferdsstaten er blitt dyr

Kilde: Normann, Rønning og Nørgaard



Mindre 
handlingsrom
fremover!

Det meste av 
rommet for økt 
bruk av 
oljeinntekter er 
bak oss.

Kilde: Nasjonalbudsjettet



Kilde: OECD (2010)

Norge har 
betydelige 
utfordringer 
fremover.

Økningen i 
offentlige utgifter 
blir kraftigere i 
Norge enn i de 
fleste andre 
sammenlignbare 
land.



En langstrakt land, dyr velferd

 2/3 av offentlige ansatte jobber i kommunene eller fylkeskommunene. 
90 prosent av inntektene kommer fra skatteinntekter som er bestemt 
på nasjonalt nivå. ’Prinsipal agent problemer’. Lite effektiv fordeling av 
velferdsgoder og dårlig budsjettkontroll.

 OECD: Kommunene bruker stadig mer på egne programmer. Staten må 
bevilge stadig mer for å få egne prosjekter gjennomført. 

 Kampen om oljepengene kan gi mindre fokus på hvordan midlene 
brukes. Det blir dyrt å gi befolkningen god velferd på denne måten.

 Økt satsning betyr ikke at produktene nødvendigvis blir gode. Men de 
kan bli dyre. ”Oljepengenes forbannelse”



Oppsummerende konklusjoner

 Hollandsk syke i Norge synes ikke først og fremst i de-industrialisering, 
men sterk vekst i offentlige utgifter og høyt kostnadsnivå rammer 
industrien. 

 Samtidig som fastlandsøkonomien synes å bli stadig mer oljeavhengig.

 Økt oljeavhengighet betyr at nedbyggingen av petroleumsvirksomheten 
kan gi store makroøkonomiske utfordringer for norsk økonomi. 

 Har syken mutert? Misforhold mellom lav arbeidsledighet og stor andel 
syke og uføre. Velferden blir dyr. Rikelig med oljepenger gir mindre 
fokus på hvordan midlene brukes. 

 Ønsker mer fokus på effektivisering og økonomisk styring, mindre på om 
vi når handlingsregelen.
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