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varende dårlige institusjoner.
Oljeselskapene, inklusiv 

Statoil, kan heller ikke være 
helt uten skyld. Riktig nok har 
Statoil vært kritisk til myndig-
hetene i Venezuela. Men så vidt 
jeg kan se har ikke kritikken fra 
Statoil rettet seg mot elitens 
plyndring av oljeressursene, 
noe som nå har ledet landet ut i 
en av de verste krisene i Latin- 
Amerikas nyere historie. Statoil 
har tvert om sett en annen vei 
og mest i sin egen lommebok. 
Selskapets kritikk av myndig-
hetene har dreid seg om at 
Statoil ikke har tjent nok på sitt 
engasjement i Venezuela. Dette 
er ikke olje for utvikling, men 
olje for elitens berikelse på 
bekostning av folk flest.

Kalle Moene,professor ved 
Økonomisk institutt, Universite-
tet i Oslo

vekst – mens mindre olje gir en 
enda større krise.

I 2013 var Venezuela blitt 
fullstendig avhengig av oljen. 
Mer enn 90 prosent av eksport-
inntektene kom fra denne 
sektoren. Når oljeprisen så falt, 
gikk landet fra en langvarig 
vekstkrise til et økonomisk 
kollaps. Landet kunne ikke 
lenger betale for nødvendige 
importvarer. Det manglet alt fra 
medisiner til viktige innsatsfak-
torer. All økonomisk aktivitet 
bremset opp. Dette er en klassisk 
Hollandsk syke i akutt form.

Produksjonen har falt med 
dramatiske 40 prosent – et større 
produksjonsfall enn det USA 
opplevde i kriseårene 1929 til 
1933. Arbeidsløsheten har økt og 
inflasjonen har gått til himmels. 
På fire år har realverdien av de 
laveste lønningene falt med 75 
prosent og andelen av befolknin-
gen under den lokale fattig-
domsgrensen er fordoblet. 
Nøden er åpenbar. Sjansen til 
snarlig bedring er nær null i et 
land som allerede har verdens 
høyeste gjeld enten vi måler den 
som andel av brutto nasjonalpro-
dukt eller som andel av eksport-
inntektene.

Har den avdøde presidenten 
Hugo Chávez og den noe mindre 
sjarmerende etterfølgeren, 
Nicolás Maduro, all skyld? De to 
har åpenbart ikke gjort saken 
bedre. Men krisen skyldes ikke 
enkeltpersoner. Den skyldes 
systematisk politisk korrupsjon, 
maktmisbruk og favorisering 
over lang tid – med skiftende 
regjeringer, men med ved-

Krisen i Venezuela
Mer oljeressurser gir lavere vekst – mindre 
oljeressurser gir enda lavere vekst.

R
essurser kan som 
kjent være en 
forbannelse. I 
Venezuela startet 
problemene for 
over hundre år 

siden. I 1910 ga president Juan 
Vicente Gomez bort retten til å 
lete etter olje til de beste 
vennene sine. De dro så inn de 
internasjonale oljeselskapene. 
Og slik har det bare fortsatt 
utenfor folkelig kontroll og uten 
at de store oljeinntektene kom 
vanlige folk til gode.

Allerede i 1950 var Venezuela 
en av verdens største oljeekspor-
tører. Men fortsatt ignorerte 
regjering etter regjering de 
sosiale problemene i landet: 
minimale investeringer i 
utdannelse, helse og infrastruk-
tur, maksimale inntekter til en 
liten elite. På 1970-tallet var 
Venezuela det rikeste landet i 
Latin Amerika. Rikdommen var 
skjør både fordi den var basert på 
én inntektskilde og fordi den var 
så enormt ulikt fordelt mellom 
fattig og rik.

Det trengte ikke være slik. 
Med verdens største oljereserver 
kunne Venezuela gitt innbyg-
gerne sine de beste mulighetene 
til økonomisk vekst og frem-
gang. Men de verdifulle ressur-
sene har i stedet gitt en utvikling 
som har frarøvet innbyggerne de 
store mulighetene. Venezuela 
inngår i et mønster der land med 
mye oljeressurser i gjennomsnitt 
har betydelig lavere økonomisk 
vekst enn andre land. De få blir 
rike – de mange utarmes, et 
tragisk eksempel på overflodens 
paradoks.

Den negative virkningen som 
ressursene har hatt på inntekts-
veksten utenom olje, har vært så 
sterk at Venezuelas samlede 
inntekter lenge har vært lavere 
enn de ville vært uten ressur-
sene. Etter et oljeprisfall på 50 
prosent fra 2013 til 2017 skulle en 
kanskje tro at mekanismene bak 
overflodens paradoks ville snu 
utviklingen, at mindre verdifulle 
ressurser nå ville gi høyere 
økonomisk vekst.

Men frem og tilbake er ikke 
like langt i en økonomi med 
ensidig rikdom og stor ulikhet. 
De økonomiske problemene 
kommer nemlig ikke av ressur-
sene alene. Halvor Mehlum, 
Ragnar Torvik og jeg har vist 
hvordan oljens forbannelse i 
ressursrike land kommer av et 
samspill mellom verdifulle 

Den negative virkningen som ressursene har hatt på inntektsveksten utenom olje, har vært så sterk at 
Venezuelas samlede inntekter lenge har vært lavere enn de ville vært uten ressursene. Her fra oljefeltet 
Lagunillas i Lake Maracaibo i Venezuela. Foto: Reuters/NTB Scanpix

Med egne ord
Kalle Moene

ressurser og dårlige institusjo-
ner. I land med gode institusjo-
ner har oljen vært en velsignelse 
også for den økonomiske 
veksten. Norge er i denne 
gruppen av land der mer 
ressurser gir økt vekst, og 
mindre ressurser mindre vekst.

De fleste ressursrike land har 
imidlertid dårlige institusjoner. 
Venezuela er definitivt i denne 
gruppen av land der de nasjonale 
ordningene favoriserer de som 
plyndrer og ikke de som produ-
serer, og der internasjonale 
oljeselskapers jakt på rask profitt 
i realiteten understøtter 
vanstyre. Mer og mer av landets 
kapasitet og entreprenørskap har 
derfor gått til den uproduktive 
kampen om å fordele det svarte 
gullet. Hvorfor investere i annen 
virksomhet når profitten er så 
mye høyere av å suge opp 
oljeinntekter fra statskassen? 
Resultatet er at annen økono-
misk virksomhet ligger brakk. 
Venezuela lever av olje. Derfor 
gir mer olje mindre økonomisk 
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Kjære medsøstre, 
vi må stå frem, ta 
ansvar og slippe 
far mer til på  
hjemmebane
Trine Stangeland,  
administrerende direktør  
Sandnes Sparebank
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Vi har et livssyn vi tar seriøst.
Pressesjef Jens Brun-Pedersen i 
Human-Etisk Forbund forklarer 
Vårt Land hvorfor grensen går 
ved å bruke sangen «Pie Jesu» i 
en humanistisk begravelse.

NTB trekker melding om at 
kongen er død.
NTB innrømmer at nyhetsbyrået 
var litt tidlig ute.

Vi blir nødt til å gjennomgå 
våre systemer for å hindre at 
dette absolutt ikke skjer igjen.
NTB meldte feilaktig at kongen 
var død, og administrerende 
direktør og redaktør Mads 
Yngve Storvik forteller DN at 
byrået vil g jøre hva det kan for å 
unngå at noen lignende skjer en 
gang til.

Playboy-kongen Hugh Hefner 
er død, 91 år gammel.
NTB prøver seg på nytt med 
nyhetsvarsel om død konge.

Leder for Isbilen i Norge, Rune 
Borgerød, skriver i en sms til 
VG at de også på nasjonalt plan 
har noen klager, spesielt 
knyttet til kveldskjøring og 
legging av barn.
VG forteller at isbilaktør har fått 
meldinger om at musikk fra isbil 
kan virke noe forstyrrende på 
legging av barn.

Den samme merkelappen får 
også Vårt Land, som står i den 
samme sentrumstradisjonen 
som avisen har gjort i alle år.
Politisk redaktør Berit Aalborg i 
Vårt Land vil ikke ha det sittende 
på avisen at den er blitt «kristen-
sosialistisk».

I løpet av uken vil de siste 
sukkerertene bli levert fra 
norske gårder. Import har 
startet.
Landbruksdirektoratet melder 
at sommeren er over for denne 
gang.

Jeg trodde først det var tull, at 
dette var noe gammelt de 
hadde glemt igjen. Men nei.
Kommunikasjonsrådgiver Nils 
Apeland forteller Budstikka at 
han, da han gikk Natteravn i 
Sandvika rundt midnatt lørdag, 
oppdaget at årets julefeiring er  
i gang på bensinstasjon i 
Bærum.

Kragerø: Kona kaller han 
skrotnisse – nå rydder Arild 
kjelleren og starter brukt-
butikk.
KV–Kragerø Blad Vestmar

lestsidensist@dn.no

Lørdag 30. september 2017 | Dagens Næringsliv


