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Det er grunn til å spørre, for i 
mange andre fattige land med 
oljeinntekter har det ikke gått 
bra. Det er ingen selvfølge at de 
klarer å fordele dem rettferdig 
og skape utvikling. Men Ghana 
kan – sannsynligvis – og særlig 
med litt norsk hjelp.

Oljens forbannelse

«Ressursenes forbannelse» er det 
blitt kalt når oljeinntekter gjør 
at fattigdommen og de sosiale 
forskjellene øker og skaper mer 
konflikt, og når udemokratiske 
regimer reinvesterer oljeinntek-
tene i egen maktposisjon. Det er 
nok av eksempler. Nigeria har 
hentet inn minst 300 milliarder 
dollar i oljeinntekter de siste 30 
årene, mens antall fattige har 
økt – både i absolutte og rela-
tive tall. 

I Nigerdeltaet, der det meste 
av produksjonen foregår, er 
jordsmonnet ødelagt av oljesøl 
og flere militante protestgrup-
per driver med sabotasje, plynd-
ring og kidnappinger. Angolas 
oljeproduksjon er på høyde med 
den norske, men mye av inntek-
tene brukes til å sikre makten til 
den herskende eliten.

80.000 fat daglig

Land som Kongo, Sudan, Sier-
ra Leone, Kamerun, Colombia, 
Aserbajdsjan og Tadsjikistan reg-
nes også som tatt av ressursenes 
forbannelse, enten i form av olje, 
gass, kopper eller andre naturres-
surser. Felles er lite økonomisk 
utvikling utover oljesektoren, 
økende sosiale forskjeller og dår-
lig styresett.

«Det er litt olje, ikke veldig 
mye, så det er ikke nok til å gi 
noen «hollandsk syke» eller 
«forbannelse»» sa Verdensban-
kens representant 
i Ghana i 2010. Det 
er riktig at Ghana 
ikke har veldig mye 
olje. Det ble gjort 
drivverdige funn på 
sokkelen utenfor 
Ghana i 2007, pro-
duksjonen startet sent i 2010, og 
nå er den på omkring 80.000 fat 
pr. dag som gir noe sånt som én 
milliard dollar i årlige inntekter 
til staten, så landet er ikke avhen-
gig av oljeeksport, ennå. Til sam-
menligning er Nigerias produk-
sjon over to millioner fat pr. dag, 
men Ghana vil nok finne mer.

Frykter mer korrupsjon

Men det er likevel grunn til 
bekymring. Det er grunn til å 
frykte at Ghanas oljeinntekter 
skaper korrupsjonspress og poli-
tisk press fra grupper med ambi-
sjoner om å berike seg mer enn 
andre. Forretningsfolk plasserer 

seg og sine leverandørselskaper 
sentralt i forhold til oljebransjen 
med hjelp av politiske forbindel-
ser, politikere oppretter egne 
selskaper og får offentlige kon-
trakter, og det er flere som inves-
terer i å bli valgt til parlamentet 
og forventer en viss avkastning. 

Det diskuteres om eksemple-
ne på politisk korrupsjon som 
er kommet opp er et tegn på 
at kontrollsystemene fungerer, 
eller om det bare er toppen av 
et isfjell. 

Grunnlag for optimisme

For det første er Ghana ganske 
demokratisk. Det er helt avgjø-
rende, både fordi demokrati er 
den beste garanti mot maktmis-
bruk og korrupsjon, og fordi 
det historisk er slik at land som 
ikke er demokratiske når de fin-
ner olje, heller aldri blir det. Et 
autoritært regime med tilgang 
til oljepenger vil ikke bare ha 
svært gode motiver for å holde 
på makta (det gir de beste mulig-
heter for et liv langt fra fattig-
dom) men også de nødvendige 
midler til å holde på makta. 

Myndighetene kan unngå uro 
ved å gi folk noen offentlige 
goder, kritikere og opposisjo-
nelle kan kjøpes opp, valg kan 
avgjøres med penger, kontrol-
linstitusjoner kan korrumpe-
res, og om ikke det er nok, kan 
nødvendig militær slagkraft kjø-
pes på verdensmarkedet. Noen 
som vet om et land som først 
fant olje og så ble demokratisk? 
Venezuela?

Frie valg siden 1992

Ghana har gått i riktig retning 
lenge. På Verdensbankens sta-
tistikk over godt styresett sco-
rer Ghana på høyde med de lan-
dene som er velsignet av oljen, 
som Chile, Brasil og Botswana. 
På statistikk over politisk fri-
het og rettssikkerhet scorer 
Ghana også høyt. Dessuten har 
Ghana holdt frie og rettferdige 
valg hvert fjerde år siden 1992, 

og presidenten 
har gått av to gan-
ger som resultat 
av folks frie valg, 
fredelig og frivillig 
(noe som ikke all-
tid er tilfellet andre 
steder!). 

En ny president fra et annet 
parti overtok i 2000 (fra Jerry 
John Rawlings til John Kufuor) 
og i 2008 (fra Kufuor to John 
Atta Mills), og for øvrig overtok 
visepresident John Dramani 
Mahama helt etter grunnlovens 
prinsipper da Mills døde i som-
mer.

Har egen oljepolitikk

For det andre har Ghana etablert 
en rekke statlige kontrollinstitu-
sjoner for å ha oppsyn med olje-
bransjen og sikre en forsvarlig 
ressursforvaltning, og en rekke 
institusjoner som skal sørge for 
en god inntektsforvaltning og 

en god fordeling av inntektene. 
Ghana har en rimelig god oljepo-
litikk (strategiske beslutninger) 
og en god petroleumslov. 

De har et eget oljeselskap med 
ambisjoner om å bidra mye til 
lokalt innhold (opplæring, sys-
selsetting, kjøp av lokale tje-
nester), de har et energideparte-
ment med god kompetanse, en 
nyopprettet petroleumskommi-
sjon med ansvar for teknisk og 
operasjonell sikkerhet (tilsva-
rende det norske Petroleumstil-
synet), og de har et miljøvern-
direktorat. Videre har Ghana 
et petroleumsfond (faktisk to 
– et Stabilisation Fund som skal 
jevne ut inntektene til staten, og 
et Heritage Fund som skal spare 
til fremtidige generasjoner), og 
budsjettprosessen via skatte-
myndighetene til finansdepar-
tementet og parlamentet er god.

Det som gjenstår av problemer 
er at oljekontraktene forhandles 
individuelt (mens vi i Norge bru-
ker loven som mal), noe som kan 
åpne for reforhandlinger og krav 
om fordeler, at lovgivningen på 
miljø og sikkerhet er noe man-
gelfull, og at det er visse mangler 
i åpenheten rundt budsjettpro-
sessen. 

Den tredje grunnen til opti-
misme er at folk i Ghana er klar 
over problemene, den offentlige 
debatten omkring en mulig for-
bannelse er heftig, og både medi-
ene og sivilsamfunnet tar sin 
rolle som vakthunder alvorlig. 

Dessuten kommer mange 
ghanesere tilbake til Ghana 
fra kriserammede Europa og 
arbeidsledighet i USA; mange 
med god utdannelse og stor 
optimisme, pågangsmot og vilje 
til å bygge landet!  

Ja, med norsk støtte

Med andre ord ser det ut til at 
Ghanas kontrollinstitusjoner og 
demokratiske kvaliteter er gode 
nok til å forhindre at landet for-

bannes av oljen. Men selvfølge-
lig kan denne garantien styrkes 
enda litt, hvis Norge kjenner sin 
besøkelsestid. 

Gjennom programmet «Olje 
for Utvikling», som har til hen-
sikt å drive kompetanseoverfø-
ring innen petroleumsforvalt-
ning til utviklingsland (vi har jo 
lang erfaringer med å forvalte 
oljeressursene på god måte), har 
Norad allerede gjort Ghana til 
den tredje største mottakeren av 
norsk støtte. Det er for eksem-
pel gitt gode bidrag til å støtte 
Ghana i å lage en petroleumslov. 

Hvor er Statoil?

Men det er rom for enda mer 
norsk støtte, for eksempel på 
miljølovgivning, antikorrup-
sjon og budsjettprosess, siden 
forholdene på mottakersiden er 
så gode. Støtten til Ghana kan 
virkelig bli et positivt bidrag, 
mens støtten til Uganda, Sudan 
og ikke minst Angola neppe får 
like god effekt. Vi skal passe oss 
for å bidra til at autoritære regi-
mer blir enda mer effektive i 
å ta ut landets naturressurser, 
uten at de blir flinkere til å for-
dele inntektene.

Og hvor er Statoil? Hvorfor 
har Statoil bare en andel i en 
lisens i Ghana, mens satsingene 
er enorme i autoritære og kor-
rupte land som Angola og Aser-
bajdsjan?

Noen som vet om et land som først fant olje 
og så ble demokratisk?

Ghana fant olje – 
kan det gå bra?
OLJE- 
ØKONOMI
Inge Amundsen,  

seniorforsker, Chr. 

Michelsens Institutt

OPTIMISME OG PÅGANGSMOT: Folk i Ghana er klar over en mulig forbannelse fra oljeutvinningen, dessuten har landet kontroll-
institusjoner og demokratiske kvaliteter, skriver Inge Amundsen.  ARKIVFOTO: JOHANNES MORLAND

❚ fakta
Ghana

■ Tidligere «Gullkysten» og britisk 
koloni.

■ Selvstendig 1957, som det første 
landet i Afrika.

■ Landsfader og sosialist Kwame 
Nkrumah styrte til 1965.

■ Militærkupp og militærstyre fra 
1966.

■ Demokratisering fra 1992.

■ Skifte av president etter frie valg 
i 2001 og i 2009.

■ Drivverdige oljefunn på ghane-
sisk sokkel, produksjon fra 2011.

■ Skal avholde valg 7 desember 
2012; liten frykt for at de ikke 
blir frie og rettferdige. 
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Det er grunn til å spørre, for i 
mange andre fattige land med 
oljeinntekter har det ikke gått 
bra. Det er ingen selvfølge at de 
klarer å fordele dem rettferdig 
og skape utvikling. Men Ghana 
kan – sannsynligvis – og særlig 
med litt norsk hjelp.

Oljens forbannelse

«Ressursenes forbannelse» er det 
blitt kalt når oljeinntekter gjør 
at fattigdommen og de sosiale 
forskjellene øker og skaper mer 
konflikt, og når udemokratiske 
regimer reinvesterer oljeinntek-kk
tene i egen maktposisjon. Det er 
nok av eksempler. Nigeria har 
hentet inn minst 300 milliarder 
dollar i oljeinntekter de siste 30 
årene, mens antall fattige har 
økt – både i absolutte og rela-
tive tall. 

I Nigerdeltaet, der det meste 
av produksjonen foregår, er 
jordsmonnet ødelagt av oljesøl 
og flere militante protestgrup-
per driver med sabotasje, plynd-
ring og kidnappinger. Angolas 
oljeproduksjon er på høyde med 
den norske, men mye av inntek-kk
tene brukes til å sikre makten til 
den herskende eliten.

80.000 fat daglig

Land som Kongo, Sudan, Sier-
ra Leone, Kamerun, Colombia, 
Aserbajdsjan og Tadsjikistan reg-gg
nes også som tatt av ressursenes 
forbannelse, enten i form av olje, 
gass, kopper eller andre naturres-
surser. Felles er lite økonomisk 

utover oljesektoren, 
økende sosiale forskjeller og dår-
lig styresett.

«Det er litt olje, ikke veldig 
mye, så det er ikke nok til å gi 
noen «hollandsk syke» eller 
«forbannelse»» sa Verdensban-
kens representant
i Ghana i 2010. Det
er riktig at Ghana 
ikke har veldig mye 
olje. Det ble gjort
drivverdige funn på
sokkelen utenfor
Ghana i 2007, pro-
duksjonen startet sent i 2010, og 
nå er den på omkring 80.000 fat 
pr. dag som gir noe sånt som én 
milliard dollar i årlige inntekter 
til staten, så landet er ikke avhen-
gig av oljeeksport, ennå. Til sam-
menligning er Nigerias produk-kk
sjon over to millioner fat pr. dag, 
men Ghana vil nok finne mer.

Frykter mer korrupsjon

Men det er likevel grunn til 
bekymring. Det er grunn til å 
frykte at Ghanas oljeinntekter 
skaper korrupsjonspress og poli-
tisk press fra grupper med ambi-
sjoner om å berike seg mer enn 
andre. Forretningsfolk plasserer 

seg og sine leverandørselskaper 
sentralt i forhold til oljebransjen 
med hjelp av politiske forbindel-
ser, politikere oppretter egne 
selskaper og får offentlige kon-
trakter, og det er flere som inves-
terer i å bli valgt til parlamentet 
og forventer en viss avkastning. 

Det diskuteres om eksemple-
ne på politisk korrupsjon som 
er kommet opp er et tegn på 
at kontrollsystemene fungerer, 
eller om det bare er toppen av 
et isfjell.

Grunnlag for optimisme

For det første er Ghana ganske 
demokratisk. Det er helt avgjø-
rende, både fordi demokrati er 
den beste garanti mot maktmis-
bruk og korrupsjon, og fordi
det historisk er slik at land som 
ikke er demokratiske når de fin-
ner olje, heller aldri blir det. Et 
autoritært regime med tilgang 
til oljepenger vil ikke bare ha
svært gode motiver for å holde 
på makta (det gir de beste mulig-
heter for et liv langt fra fattig-
dom) men også de nødvendige 
midler til å holde på makta.

Myndighetene kan unngå uro 
ved å gi folk noen offentlige 
goder, kritikere og opposisjo-
nelle kan kjøpes opp, valg kan 
avgjøres med penger, kontrol-
linstitusjoner kan korrumpe-
res, og om ikke det er nok, kan
nødvendig militær slagkraft kjø-
pes på verdensmarkedet. Noen 
som vet om et land som først 
fant olje og så ble demokratisk?
Venezuela?

Frie valg siden 1992

Ghana har gått i riktig retning
lenge. På Verdensbankens sta-
tistikk over godt styresett sco-
rer Ghana på høyde med de lan-
dene som er velsignet av oljen, 
som Chile, Brasil og Botswana. 
På statistikk over politisk fri-
het og rettssikkerhet scorer 
Ghana også høyt. Dessuten har 
Ghana holdt frie og rettferdige 
valg hvert fjerde år siden 1992, 

og presidenten
har gått av to gan-
ger som resultat
av folks frie valg, 
fredelig og frivillig 
(noe som ikke all-
tid er tilfellet andre
steder!). 

En ny president fra et annet
parti overtok i 2000 (fra Jerry 
John Rawlings til John Kufuor) 
og i 2008 (fra Kufuor to John 
Atta Mills), og for øvrig overtok 
visepresident John Dramani 
Mahama helt etter grunnlovens
prinsipper da Mills døde i som-
mer.

Har egen oljepolitikk

For det andre har Ghana etablert
en rekke statlige kontrollinstitu-
sjoner for å ha oppsyn med olje-
bransjen og sikre en forsvarlig 
ressursforvaltning, og en rekke
institusjoner som skal sørge for
en god inntektsforvaltning og

en god fordeling av inntektene.
Ghana har en rimelig god oljepo-
litikk (strategiske beslutninger) 
og en god petroleumslov. 

De har et eget oljeselskap med 
ambisjoner om å bidra mye til
lokalt innhold (opplæring, sys-
selsetting, kjøp av lokale tje-
nester), de har et energideparte-
ment med god kompetanse, en 
nyopprettet petroleumskommi-
sjon med ansvar for teknisk og 
operasjonell sikkerhet (tilsva-
rende det norske Petroleumstil-
synet), og de har et miljøvern-
direktorat. Videre har Ghana
et petroleumsfond (faktisk to
– et Stabilisation Fund som skal
jevne ut inntektene til staten, og 
et Heritage Fund som skal spare
til fremtidige generasjoner), og
budsjettprosessen via skatte-
myndighetene til finansdepar-
tementet og parlamentet er god.

Det som gjenstår av problemer 
er at oljekontraktene forhandles 
individuelt (mens vi i Norge bru-
ker loven som mal), noe som kan
åpne for reforhandlinger og krav 
om fordeler, at lovgivningen på 
miljø og sikkerhet er noe man-
gelfull, og at det er visse mangler
i åpenheten rundt budsjettpro-
sessen.

Den tredje grunnen til opti-
misme er at folk i Ghana er klar 
over problemene, den offentlige 
debatten omkring en mulig for-
bannelse er heftig, og både medi-
ene og sivilsamfunnet tar sin 
rolle som vakthunder alvorlig. 

Dessuten kommer mange 
ghanesere tilbake til Ghana 
fra kriserammede Europa og 
arbeidsledighet i USA; mange 
med god utdannelse og stor
optimisme, pågangsmot og vilje 
til å bygge landet!  

Ja, med norsk støtte

Med andre ord ser det ut til at 
Ghanas kontrollinstitusjoner og 
demokratiske kvaliteter er gode 
nok til å forhindre at landet for-

bannes av oljen. Men selvfølge-
lig kan denne garantien styrkes 
enda litt, hvis Norge kjenner sin 
besøkelsestid. 

Gjennom programmet «Olje 
for Utvikling», som har til hen-
sikt å drive kompetanseoverfø-
ring innen petroleumsforvalt-
ning til utviklingsland (vi har jo 
lang erfaringer med å forvalte 
oljeressursene på god måte), har 
Norad allerede gjort Ghana til 
den tredje største mottakeren av 
norsk støtte. Det er for eksem-
pel gitt gode bidrag til å støtte 
Ghana i å lage en petroleumslov.

Hvor er Statoil?

Men det er rom for enda mer 
norsk støtte, for eksempel på
miljølovgivning, antikorrup-
sjon og budsjettprosess, siden 
forholdene på mottakersiden er 
så gode. Støtten til Ghana kan 
virkelig bli et positivt bidrag,
mens støtten til Uganda, Sudan 
og ikke minst Angola neppe får 
like god effekt. Vi skal passe oss 
for å bidra til at autoritære regi-
mer blir enda mer effektive i
å ta ut landets naturressurser, 
uten at de blir flinkere til å for-
dele inntektene.

Og hvor er Statoil? Hvorfor 
har Statoil bare en andel i en 
lisens i Ghana, mens satsingene 
er enorme i autoritære og kor-rr
rupte land som Angola og Aser-
bajdsjan?

Noen som vet om et land som først fant olje
og så ble demokratisk?
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koloni.

■ Selvstendig 1957, som det første 
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■ Landsfader og sosialist Kwame KK
Nkrumah styrte til 1965.
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1966.
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■ Skal avholde valg 7 desember 
2012; liten frykt for at de ikke 
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