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Det markante oljeprisfallet i 2014 ga ringvirkninger for hele den norske økonomien. Norge er 

i stor grad en råvareprodusent, hvilket vil si at økonomien er sensitiv for svingninger i 

råvareprisen. Den norske oljeavhengigheten har vært en lenge varslet politisk hodepine. 

Likevel ga oljeprisfallet den første virkelige indikasjonen på hvilke økonomiske konsekvenser 

dette medfører. Både regjeringen og sentralbanken har drevet motkonjunkturpolitikk for å 

begrense effekten av prisfallet, noe som har vært relativt vellykket. Den norske økonomien er 

fortsatt robust, men realiteten er imidlertid at Norge ikke lenger kun kan basere seg på høye 

oljeinntekter, men må få en mer diversifisert økonomi for å sikre videre vekst. Kunnskap og 

kompetanse er essensielle ledd i denne prosessen. Hva som er «den nye oljen» har vært en 

nøye debattert floke som har generert et utall forskjellige svar i alle mulige kategorier. Svaret 

er relativt brutalt; det eksisterer ingen ny olje. Spørsmålet er således hvilke muligheter Norge 

har for å sikre videre vekst.  

Oljenæringens historie samt statlig involvering 

Det norske oljeeventyret er selve fundamentet for den velstående norske økonomien. 

Oppdagelsen av de enorme ressursene på den norske sokkelen la grunnlaget for en vekst få 

hadde forutsett. Likevel er denne veksten mye takket være kløktskap fra de norske 

styringsorganene. Noen særlige faktorer ligger til grunn for slik oljesektoren, men også 

økonomien som helhet ser ut i dag. I Stortingsmelding 25, fra 1974, står det at staten ønsker å 

etablere et statlig norsk oljeselskap, som vi i dag kjenner som Statoil. 

(Petroleumsvirksomhetens plass i det norske samfunn, 1974)  

Staten ønsket i tillegg en stor del av inntektene fra oljeindustrien, noe som la grunnlaget for 

Petroleumsskatteloven, som per 2018 har en skattesats på totalt 78 %. (norskpetroleum.no, 

2018) Aller viktigst med tanke på dagens økonomiske situasjon er imidlertid at; «Av hensyn 

til framtidige generasjoner bør bare en del av den innenlandske disponeringen nyttes til økt 

forbruk. Noe må investeres slik at inntektsnivået ikke behøver å gå ned når oljeinntekten en 

gang faller bort.» (Petroleumsvirksomhetens plass i det norske samfunn, 1974, s. 17) Dette 

sitatet ligger som grobunn for norsk oljepolitikk. Det har blitt tenkt langsiktig, og økonomisk 

vekst for hele samfunnet samt å bevare verdier for fremtiden har vært viktige holdepunkter. 

Det er ingen selvfølge i at land rike på naturressurser klarer å utnytte disse på en bærekraftig 

måte. Det mest dagsaktuelle skrekkeksempelet er Venezuela, et land på randen av kollaps 

etter år med ustabilt politisk lederskap. (Meridith Kohut, 2017) Et mer relevant eksempel for 

den norske økonomien er Nederlands håndtering av store inntekter fra gassproduksjon på 70-
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tallet. Eksempelet, kjent som «den hollandske syke,» går ut på en stat bruker store midler fra 

naturressurser i landets økonomi, noe som resulterer i en svekkelse av konkurranseevnen i 

konkurranseutsatt sektor. (Østenstad, 2015) Konkurranseevnen til Nederland stagnerte og 

økonomien forbedret seg ikke før utover 90-tallet.  

Langsiktige innvesteringer 

Faktisk er Norge snarere unntaket enn regelen når det kommer til utnyttelse av naturressurser. 

I 1990 kom et særdeles viktig vedtak fra Stortinget. Med bakgrunn i tempoutvalgets, ledet av 

tidligere sentralbanksjef Hermod Skånland, anbefaling blir Statens pensjonsfond utland 

opprettet. Kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten er inntektene til fondet, som har hatt 

gjennomgående stor avkastning. Per dags dato er fondet regnet som verdens største statlige 

fond, noe som gir norske politikere en handlefrihet som resten av verden misunner. 

(swfinstitute.org, 2018)  

Klok av skade etter Nederlands økonomiske fadese, vedtok Stortinget i 2001 begrensninger 

for hvor mye oljepenger som kan brukes i økonomien, i form av handlingsregelen. 

Prosentsatsen til handlingsregelen skal være lik den forventede realavkastningen fra 

Oljefondet, og var opprinnelig på 4%. I regjeringens perspektivmelding fra 2017 forventes det 

en fremtidig realavkastning på 3%, og således en ny handlingsregel. (regjeringen.no, 2017) 

Konsekvensene av den nye handlingsregelen kan enkelt oppsummeres som et mer begrenset 

handlingsrom for norske politikere, noe som indikerer en ny finanspolitisk situasjon.  

Norges oljeavhengighet 

Petroleumsnæringen har utvilsomt stor innvirkning på den norske økonomien. Siden 

begynnelsen på 70-tallet har næringen etablert seg som den desidert viktigste i Norge. Som 

vist i figur 1, har næringens betydning for økonomien gradvis vokst til den nådde sin topp på 

midten av 2000-tallet. Siden den gang har verdiskapningen fra oljesektoren falt, selv om den i 

dag utgjør hele 15 % av Norges bruttonasjonalprodukt. Dette skyldes dels at man allerede har 

nådd toppen av oljeproduksjonen, og dels lavere oljepris. Det er verdt å bemerke hvor mye 

statens inntekter falt under oljeprisfallet, noe som vises tydelig ved den gule grafen i figur 1.  

Det er også verdt bemerke seg at det er en viss korrelasjon mellom utviklingen til grafene i 

figur 1, og utviklingen til Norges BNP per innbygger vist i figur 2, selv om grafene i figur 1 

har vesentlig større svingninger. I figur 2 ser man også tydelig hvor mye større Norges BNP 

er når petroleumsnæringen er medregnet, ved den røde grafen, enn når kun 
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fastlandsøkonomien regnes, vist ved den stiplete grafen. Grafene har i tillegg tilnærmet 

identisk kurve, hvilket impliserer at eventuelle oppsving eller nedturen i fastlandsøkonomien 

kan relateres til endringer i oljesektoren. Følger man denne tråden videre, er det svært 

sannsynlig at petroleumsnæringen har enda større innvirkning på økonomien enn det som er 

tallfastsatt. 

Grafen for BNP viser en stagnering i veksten av norsk BNP de siste årene. Denne utviklingen 

hadde imidlertid vært noe annerledes om BNP måles i kroner i stedet for amerikanske Dollar. 

I realiteten har det vært en svak økning i BNP i norske kroner, men på grunn av kursfallet til 

valutaen i kjølvannet av oljeprisfallet har den stått stille i utenlandsk valuta. Det er likevel 

ikke uvesentlig å vise BNP i utenlandsk valuta, for Norge er avhengig av import fra utlandet 

og lavere kronekurs fører til lavere kjøpekraft.  

Figur 1: Petroleumssektorens innvirkning på norsk økonomi.  

 

 

(norskpetroleum.no, 2018)       

Figur 2: Utvikling av BNP i Norge over tid 
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Oljeprisfallet 2014 

Oljeprisfallet fikk store konsekvenser for den norske økonomien i form av lavere inntekter og 

høyere arbeidsledighet. Det er flere faktorer som spilte inn på oljeprisen, men en er særlig 

viktig for prisen på Nordsjøolje eller Brent olje, som er mest relevant for Norge. Nordsjøoljen 

er kjent for å ha høy kvalitet og derfor også høyere priser enn for eksempel sin amerikanske 

konkurrent WTI-oljen. (Hetch, 2017) I forkant av oljeprisfallet hadde det som er kjent som 

skiferrevolusjonen utartet seg i USA. Ved hjelp av ny teknologi kunne nå olje hentes ut av 

bergarter, noe som er svært effektivt. (Vedeler, 2015) I løpet av kort tid doblet USA sin 

produksjon seg, og en overflod av olje, med andre ord fikk man økt tilbud i markedet. 

Samtidig var etterspørselen etter olje på vikende grunn etter finanskrisen, blant annet som 

følge av redusert vekst i Kina.  

Situasjonen for nordsjøolje var dog enda mer kritisk. I og med at markedet nå var overfylt av 

billig amerikansk olje, sank etterspørselen etter nordsjøolje. Dette kan vises ved hjelp av et 

vanlig markedskryss, men i og med at oljen har så stor innvirkning på Norges økonomi er det 

mer interessant å se på det i et makroøkonomisk perspektiv.  

I AD/AS modellen har man to kurver, samlet etterspørsel (AD) og samlet tilbud (AS). I 

realiteten er AD samlet planlagt forbruk. Der AD krysser AS avgjør i reelle termer hvor stort 

BNP er. Det vil si at også AD består av privat konsum (c), private realinvesteringer (I), 

offentlig forbruk (G) og nettoeksport (X-Q). Y=C+I+G+(X-Q) (uio.no, u.d.) Grafen som kalt 

LRAS i figur 3 markerer potensiell BNP. I figur 3 skifter samlet etterspørsel (AD) innover, 

noe som resulterer i en reduksjon i BNP (fra Y0 til Y1). Mellom Y0 og Y1 oppstår det det 

man kaller et negativt produksjonstap, hvilket vil si at Norge er i en nedgangskonjunktur. 

 I en slik situasjon oppstår det konjunkturledighet, noe som stemmer overens med de faktiske 

tallene. Statistisk sentralbyrå anslår at 40 000 arbeidsplasser forsvant i oljerelaterte næringer 

(regjeringen.no, 2017) og arbeidsledigheten generelt steg fra 3,2% i 2014 til 4,8% i 2016 

(dagbladet.no, 2016). Mye av dette er konjunkturledighet, som i seg selv er ubehagelig, men 

ikke uløselig. Desto verre er det om konjunkturledigheten utvikler seg til strukturledighet. 

Ved strukturledighet har arbeidstakerne kvalifikasjoner det ikke er bruk for lenger, noe som 

gjør det mye vanskeligere å få dem ut i jobb. Ved en potensiell enda større reduksjon i 

petroleumssektoren vil strukturledighet bli et stort problem i Norge.  
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Figur 3: Illustrasjon over den makroøkonomiske situasjonen for Norge under oljeprisfallet 

 

(khanacedmy.org, u.d.) 

Regjeringens krisepolitikk 

Regjeringen har «gitt gass» i økonomien for å redusere virkningen av oljeprisfallet. Som 

tidligere nevnt har norske politikere en enorm handlefrihet, noe som gir rom for 

krisehåndtering. Norge har lange tradisjoner for å drive motkonjunkturpolitikk, som blant 

annet forklarer at infrastruktur har blitt mer prioritert i nedgangstider enn oppgangstider, 

hvilket forklarer at Norge har en lite sammenhengende infrastruktur. Regjeringens ved 

finansdepartementet sitt virkemiddel er å drive en ekspansiv finanspolitikk. Det vil si at man 

øker statlige utgifter, for å øke aktiviteten i økonomien. Mer teoretisk vil det si at man skifter 

AD utover, ved å øke G i det makroøkonomiske kretsløpet. Dette er vist i figur 4. Her får man 

en øking i BNP (fra Y0 til Y1) og håpet er å snu trenden fra nedgangskonjunktur til 

oppgangskonjunktur. 

For de fleste land vil økt statlig pengebruk føre til høyere statsgjeld. Norge er imidlertid sånn 

sett i en særegen posisjon, ved at man låner penger fra seg selv i form av økt bruk av 

oljepenger. Siden Solberg-regjeringen tok over har oljepengebruken økt med nær 100 

milliarder. (Takla, 2017) I statsbudsjettet for 2018 er oljepengebruken på 2,9% av oljefondet, 

hvilket vil si at det er lite rom for videre økning med den nye handlingsregelen. 

(regjeringen.no, 2017) Dette understreket for så vidt også finansministeren i finanstalen ved å 

legge frem et nøytralt budsjett, uten stor økning i oljepengebruken. Regjeringen har for øvrig 
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lykkes godt med sin motkonjunkturpolitikk, som illustrert i figur 4, med en forventet 

økonomisk vekst på omkring 2% for 2018. (regjeringen.no, 2017) 

Figur 4: Illustrasjon over motkonjunkturpolitikk  

 

(khanacedmy.org, u.d.) 

Alt med måte er også gjeldene i finanspolitikken. Selv om tanken bak motkonjunkturpolitikk 

er å fremme vekst kan dette slå tilbake. Som vist i figur 5 vil et skifte av AD føre til en økning 

av inflasjonen. I et slikt tilfelle kan AD skifte innover som følge av prisøkning på 

innsatsfaktorene, hvilket vil øke inflasjonen videre. Den høye inflasjonsveksten kan føre til et 

ytterligere skifte av AS innover, slik at også BNP minker. Prosessen kalles stagflasjon, og kan 

i aller verste fall ende med den beryktede hyperinflasjonen. Det er viktig å understreke at 

Norge er veldig langt unna en slik situasjon. Poenget er snarere at man ikke kun kan øke 

statlig pengebruk i det uendelige for å løse krisesituasjoner.  

Figur 5: Illustrasjon over hvordan motkonjunkturpolitikk kan føre til stagflasjon 

 

(yourarticlelibrary.com, u.d.) 
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Vekstfremmende politikk 

Den norske regjeringen ønsker å føre en aktiv politikk for å redusere Norges oljeavhengighet. 

For å få flere ben å stå på vil regjeringen gi bedre forutsetninger for å starte opp nye bedrifter, 

noe som for øvrig er et av hovedpunktene i den nylig fremlagte regjeringserklæringen. 

(Thomas Spence, 2018) Prinsippet som ønskes å tas i bruk er tilbudssidepolitikk, en slags 

motsetning til motkonjunkturpolitikk. Poltikken er noe omstridt blant Keynesianske 

økonomer i og med at det er et nyklassisk prinsipp. Poenget er at ved å minke prisen på 

innsatsfaktorene, ved for eksempel mindre reguleringer, vil AS-kurven skifte utover som vist i 

figur 6. Dette skal stimulere til økonomisk vekst. I etterkant av finanskrisen har 

tilbudssidepolitikken blitt brukt i Søreuropeiske land, med mulig suksess i for eksempel 

Spania, der arbeidsmarkedet har vært så rigid at det har hemmet veksten.  

Figur 6: Illustrasjon over tilbudssidepolitikk 

 

«Den nye oljen» 

Jakten på den nye oljen er relativt fåfengt. Det synes i det hele tatt særdeles tvilsomt at Norge 

atter en gang skal snuble over en næring, eller ressurs som genererer de enorme verdiene som 

petroleumsnæringen har gjort over et lengre perspektiv. Noe nytt oljeeventyr i den grad man 

har vært vitne til de siste 50 årene er lite trolig, men det er først og fremst fordi Norge er i en 

helt annen posisjon nå enn da. Norge per dags dato topper det meste man kan finne av 

kåringer enten det er økonomi, levestandar eller lykke etc.  
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I en slik situasjon er det vanskelig å bli selvkritsik og se forbedringspotensiale. Samtidig er 

potensiale for videre vekst mindre enn det var når Norge oppdaget oljeressursene. For å oppnå 

videre økonomisk vekst er en økning i produktiviteten et viktig nøkkelord, som er allment 

annerkjent for å være utslagsgivende for økonomisk vekst. (Sean Maley, 2011, s. 333) 

Produktiviteten kan generelt sett økes på to ulike måter. Enten ved bedre realkapital, altså 

nyere og mer effektiv teknologi eller ved å forbedre humankapital. Det er det siste som er i 

særklasse mest interresant. 

Utdanning og annet som fører til mer kunnskap er selve kjernen for innovasjon og vekst. 

Teknologi er for all del også veldig viktig, men man må husk at selv i en tid med kunstig 

inteligens er det menneskene som står for utviklingen. Ved kongelig resulosjon ble 

produktivitetskommisjonen oppnevnt av regjeringen Solberg i 2014. (regjeringen.no, 2016) 

Formålet med utvalget var å se på tiltak for å øke produktiviteten, og se hvorfor 

produktivitetsveksten har vært lav i Norge de siste årene, noe som resulterte i en utredning. I 

utredningen legges det et særlig fokus på kunnskapsbasert vekst, altså ved å generelt høyne 

kompetansen. Dette gjelder i arbeidslivet, men kanskje først og fremst i det norske 

utdanningssystemet.  

Utdanningen i Norge har stort potensiale for forbedring. Nordmenn anses ofte for å være 

velutdannede, noe som for så vidt er riktig. Derfor er det noe overaskende når OECD sin 

raport om utdanning viser at antall som har mastergrad i Norge er 11%, noe som er under 

gjennomsnittet for OECD. (OECD publishing , 2017, s. 52) Alle de andre nordiske landene 

ligger høyere, mens et land som Sveits har nær dobbelt så mange med 18%. Nå sier kanskje 

ikke hvor mange som har Mastergrad så mye, men det gir en indikasjon på hvor mange høyt 

kvalifiserte et land har.  

I 2015 kom riksrevisjonen med sin vurdering av utdanningsreformen fra 2003, som skulle øke 

kvaliteten ved høyere utdanning, som i følge revisjonen hadde tilnærmet null effekt. (Sjøberg, 

2015) En relativt knusende dom. Norge er også blant OECD-landene der flest faller fra høyere 

utdanning og aldri gjennomfører, noe som er lite effektivt og kostnadskrevende. 

Produktivitetskommisjonen peker i tillegg på at kvaliteten i norsk forskning ikke er like høyt 

som for andre land. (Ved et vendepunkt: Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi, 2016, s. 

5) Noen lyspunkter er det imidlertid. Ifølge OECD har Norge de 6. flinkeste studentene i 

verden. (Coughlan, 2016) Dette bekrefter at Norge har et godt utgangspunkt når det kommer 

til humankapital. Det er ikke det at det norske utdanningssystemet nødvendigvis er dårlig, 
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men om Norge skal beholde posisjonen sin som verdensledene innefor nesten alle områder, så 

må det stadige forbedringer til.  

Forutsetninger for vekst og konklusjon 

Norge har virkelig gode forutsetningene for å lykkes, også i et framtidig perspektiv. Som 

nevnt tidligere er landet i toppen av svært mange kåringer, blant annet den toenangivende 

rangeringen Human Devlopment Index som Norge har toppet gjennom nærmest hele 2000-

tallet. (Human Development Index, 2017, s. 202) I en ellers politisk ustabil verden er Norge 

svært politisk stabilt, der selv fløypartier fra begge sider har sittet i regjering. Instutisjonene 

står sterkt i Norge, noe som gir gode foutsetninger for ansvarlig styring av landet. Norge nyter 

godt av den «nordiske modellen» med et godt utvilket velferdssystem og relativt små 

forskjeller. Geopolitisk ligger Norge i et fredelig hjørne, omgitt av naboland som også er 

stabile og velutviklede, noe som gir grobunn for bilateralt samarbeid. I tillegg har Norge et ess 

i ermet i form av oljefondet. Her er det imidlertid et lite usikkerhetsmoment. Uroligheten i 

aksjemarkedet gjennom den siste tiden viser at videre vekst i oljeformuen ikke er gitt.  

Oljealderen nærmer seg sakte men sikkert slutten. Selv om oljeprisfallet kom brått på er det 

ingenting annet enn en ventet utvikling. Norge kommer uansett fortsatt til å være rikt på 

naturressurser selv med minkende oljeaktivitet. Likevel er det ikke ressursene som først og 

fremst legger grunnlaget for videre vekst. Kunnskap, forsking og kompetanse vil bli sentralt 

for å øke produktiviteten. Heller ikke dette er noen ny olje, men skaper forutsetninger for 

omstillingen til en mer diversifisert økonomi. For å oppnå ønsket resultat er politisk intiativ 

og reformer nødvenige. I stedet for videre utbygging av infrastruktur på Vestlandet som 

motkonjunkturpolitkk er det kanskje på tide med et kvalitetsløft i utdanningen. Til tross for 

mangelen på en ny olje har Norge alt i alt gode kort på hånden for å klare omstillingen.  
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