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v Telenor-sjefen etter faglig opprør:

hone får rett til å organisere 
seg. Han er likevel skuffet 
over Telenors håndtering av 
saken.

– Dette er et myndighetsan-
svar mer enn et selskapsan-
svar, men vi ser at Telenor 
som den største private ar-
beidsgiveren i Bangladesh 
har en for passiv holdning. 
sier han. 

– GPEU (Grameenphone 
Employees Union, journ.
anm.) er etablert og de sitter 
bare og venter på retten til å 
virke som en fagforening. 
Det er vårt ønske at også le-
delsen i Telenor er litt mer 
tydelig på at de ønsker å 
anerkjenne fagforeningen. 
Som største eier i Telenor hå-
per vi at næringsministeren 
vil involvere seg i saken, sier 
Korsmo.

Korsmo forteller at både 
Telenor-sjef Sigve Brekke og 
styreleder Gunn Wærsted skal 
være kjent med konflikten i 
Bangladesh, etter at Negotia 
og andre fagforeninger i Te-

lenor har tatt opp saken.
Sigve Brekke var ikke til-

gjengelig for intervju i går et-
termiddag, men Telenors 
kommunikasjonssjef Glenn 
Mandelid skriver i en e-post:

«Telenor anerkjenner og re-
spekterer arbeidstakeres rett 
til å organisere seg og danne 
fagforeninger så lenge dette 
skjer i henhold til lokale lover 
og regler. Telenor har også for-
pliktet seg til å overholde 
ILO-deklarasjonens grunn-
leggende forpliktelser om or-
ganisasjonsfrihet og rett til 
kollektive forhandlinger. I 
Bangladesh er det ingen tra-
disjon for fagorganisering 
innen telekom, og lokal lov-
givning er uklar. Derfor har 
Grameenphone aktivt etter-
lyst en klargjøring av regel-
verket slik at de får større for-
utsigbarhet. I tillegg har 
Grameenphone lagt til rette 
for medarbeiderinvolvering 
gjennom People Council, der 
ansattes valgte representan-
ter jevnlig møter selskapets 
ledelse for å diskutere spørs-
mål knyttet til videreutvik-
ling selskapet og andre spørs-
mål som berører ansattes in-
teresser».

emiliee@klassekampen.no

igve Brekke

PROPELL: Telenor-logen i 
Bangladesh’ hovedstad Dhaka, 
der Telenors Grameenphone er 
største mobiloperatør. 
 FOTO: STRINGER/NTB SCANPIX

REAGERER: – Vi kan ikke ha en konsernsjef i Telenor som er styreleder i et selskap som aktivt konstru-
erer en selskapsstruktur for å komme seg rundt ILO-konvensjoner, sier forbundsleder i El og IT Forbun-
det, Jan Olav Andersen. Her fra fagforbundets landsmøte i fjor.  FOTO: TOM HENNING BRATLIE

Lurer du på noe om samfunnsøkonomi, så skal våre økonomer gjøre sitt 
beste for å svare. Send inn ditt spørsmål til okonomi@klassekampen.no 
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ØKT: Regjeringen økte i går oljepengebruken med ti 
milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett.  FOTO: NTB SCANPIX
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I hvilken grad har 
oljen påført norsk 
økonomi «hollandsk 
syke»?

Frykten for at oljepengene 
skal skade norsk økonomi 
har vært førende i den 
politisk-økonomiske 
debatten siden slutten av 
1970-tallet. I revidert 
nasjonalbudsjett som ble 
lagt fram i går økte 
regjeringen oljepenge-
bruken med ti milliarder 
kroner. I hvilken grad ser 
vi nå at den norske 
økonomien lider av 
hollandsk syke? 

Svaret avhenger av 
hvordan begrepet define-
res. Det avhenger også av 
hvem du spør. 

I en generell variant 
betegner hollandsk syke 
den omstillingen som må 
til i en økonomi som har 
tilpasset seg en inntekts-
strøm fra utlandet (typisk 
fra salg av råvarer), når 
disse inntektene faller. 
Slik forstått virker Norge 
klart rammet. Nedbeman-
ningen vi nå ser i oljesek-
toren foregår ikke uten 
kostnad. Det vil likevel 
være få som argumenterer 
for at oljevirksomheten 
har vært en dårlig investe-
ring. 

Diskusjonen rundt hol-
landsk syke dreier seg 
snarere om hvordan 
inntektene fra investerin-
gen bør disponeres. 
Problemene oppstår når 
inntektene gir økt etter-
spørsel her hjemme, uten 
at produktiviteten i resten 
av økonomien øker i 

samme grad. Dette gjør at 
vi importerer mer av det 
som kan importeres, mens 
tjenestesektoren ekspan-
derer på bekostning av 
eksportrettet industri. 
Skeivheten forsterkes 
ytterligere av at oljepen-
gene styrker den norske 
krona og dermed svekker 
industriens konkurranse-
evne. I økonomisk vekst-
teori er avindustrialisering 
spesielt problematisk fordi 
man antar at eksportrettet 
industri er den viktigste 
vekstmotoren i økono-
mien. Uavhengig av denne 
antakelsen kan reindus-
trialisering være vanskelig 
nok. 

Pensjonsfondet, og 
handlingsregelen, er 
Norges svar på disse 
bekymringene. De fleste 
økonomer vil mene at 
handlingsregelen har 
dempet hollandsk syke, 
men de vil ikke nødven-
digvis enes om den har 
gjort det i tilstrekkelig 
grad. De som er optimis-
tiske på Norges vegne 
framhever gjerne at 
oppsigelsene i oljesekto-
ren frigjør høyt kvalifisert 
arbeidskraft som kan gå 
inn i den øvrige indus-
trien, som i tillegg hjelpes 
av svakere krone. 

På tross av at tilstanden 
skildres med sykdom, har 
Ragnar Torvik og Egil 
Matsen ved NTNU vist at 
gode politiske beslutnin-
ger like fullt gir et visst 
innslag av hollandsk syke. 
Det er i samfunnets 
interesse å bruke noe av 
oljeinntektene, med de 
forskyvninger i nærings-
strukturen dette måtte gi. 
En mindre utviklet 
eksportsektor og smerte-
full omstrukturering er 
sånn sett en pris vi velger 
å betale for velferd på 
andre områder. Avhengig 
av hvor man står politisk 
vil noen mene den er for 
høy, andre ikke. 

Sara Cools,
postdoktor, BI
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