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Forord

Menon har skrevet denne rapporten på oppdrag for Vestlandskonferansen AS. Oppdraget har vært å identifisere 

og analysere fremtiden for fire norske næringer. Dette har blitt gjort gjennom prognoser og ringvirkningsanalyser.

Prosjektet har vært ledet av Sveinung Fjose med Jonas Erraia, Even Winje og Sigrid Hernes som 

prosjektmedarbeidere. Gjermund Grimsby har vært kvalitetssikrer.

Menon Economics er et forskningsbasert analyse- og rådgivningsselskap i skjæringspunktet mellom 

foretaksøkonomi, samfunnsøkonomi og næringspolitikk. Vi tilbyr analyse- og rådgivningstjenester til bedrifter, 

organisasjoner, kommuner, fylker og departementer. Vårt hovedfokus ligger på empiriske analyser av økonomisk 

politikk, og våre medarbeidere har økonomisk kompetanse på et høyt vitenskapelig nivå. 

Vi vil takke Vestlandskonferansen AS for et spennende prosjekt. 

______________________
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Sveinung Fjose
Prosjektleder
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Sammendrag

Jo høyere globale avgifter på klimaskadelige utslipp, desto bedre vil det være

for norsk konkurransekraft. Dette er fordi Norge allerede har blant verdens

høyeste avgiftsnivå på utslipp. Vestlandet er vår desidert mest eksportintensive

region, hvilket betyr at regionen er svært godt posisjonert til å dra nytte av den

grønne omstillingen, dersom internasjonale og norske myndigheter klarer å

legge til rette for en rask grønn omstilling. I denne rapporten forsøker vi å

analysere den næringsøkonomiske betydningen av den grønne omstillingen for

fire sentrale norske og vestlandske næringer.

Innledning og bakgrunn

Verden står overfor et stort felles problem i form av global oppvarming som

følge av menneskeskapte klimagassutslipp. Gjennom Parisavtalen har verdens

land forpliktet seg til en felles ambisjon om å begrense klimaendringer til en

2°C økning, og helst ikke mer enn 1,5°C. Dersom verden skal nå

målsetningene i Parisavtalen må den grønne omstillingen akselereres

betydelig.

Overgangen til et lavutslippssamfunn er en stor utfordring, men

innebærer også store næringsøkonomiske muligheter for land og aktører

som evner å gripe sjansen. For flere av Norges mest eksportrettede næringer

har den internasjonale konkurransekraften sitt utspring i naturgitte forhold. Etter

hvert som den internasjonale konkurransen har tiltatt, har imidlertid

konkurransekraften i økende grad vært basert på ledende kompetanse. At

Norge sammenlignet med flere av våre handelspartnere har høyere avgifter og

strengere regulering av utslipp har medført at flere næringer allerede har

foretatt tilpasninger for å redusere utslippene sammenlignet med internasjonale

konkurrenter. Lave utslipp i norsk næringsliv kombinert med ledende

sektorkompetanse danner grunnlaget for økt konkurransekraft når

verden går i en mer klimavennlig retning.

Nasjonale prognoser

• I denne rapporten har vi identifisert fire næringer som potensielt kan ha en

betydelig rolle å spille på veien mot lavutslippssamfunnet. Disse er henholdsvis

sjømatnæringen, maritim næring, prosessindustrien og fornybarnæringen.

• Vi har utarbeidet vekstprognoser for hver av de fire næringene frem mot 2035.

Våre analyser viser at vekstpotensialet øker med det globale

ambisjonsnivået knyttet til utslippsreduksjoner. I høy-vekst scenarioet, hvor

vi legger til grunn at verden når målsetningene i Parisavtalen, øker omsetningen

med 750 milliarder 2018-kroner i de fire næringene frem mot 2035. Scenarioet

legger til grunn en positiv makroøkonomisk utvikling, økte utslippskostnader i det

internasjonale markedet, og en proaktiv norsk næringspolitikk som bidrar til

grønn konkurransekraft.
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Figur A: Verdiskapingseffekter (inkl. ringvirkninger) i 2018, og i base-case scenarioet og høy-vekst 
scenarioet i 2035. Kilde: Menon Economics
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Sammendrag – Vestlandet

Ringvirkninger på Vestlandet
• Alle de fire næringene vi har identifisert i denne rapporten kan ha en

betydelig rolle å spille på Vestlandet (Rogaland, Møre og Romsdal og
Vestland fylke) på veien mot lavutslippssamfunnet.

• Næringene legger også grunnlag for økt sysselsetting i andre næringer
gjennom vare- og tjenestekjøp. Når en næring vokser vil også
leverandørene til næringen bli påvirket positivt av den ekstra
etterspørselen. Det er dette vi kaller ringvirkningseffekter. I denne
rapporten har vi kvantifisert disse effektene ved hjelp av Menon
Economics’ modell for slike beregninger, ITEM.

• På Vestlandet forventer vi i høy-vekst scenarioet at de samlede
sysselsettingseffektene vokser betydelig frem mot 2035. Fornybar-
næringen forventes å ha høyest vekst fra i dag til 2035, på hele 85 prosent
fra 15.000 til 28.000. Sysselsettingseffektene i maritim næring vil vokse fra
39.000 til 58.000 i 2035, mens prosessindustrien vil vokse med rundt 30
prosent til 23.000 ansatte i 2035. Sjømatnæringen forventes i høy-vekst
scenarioet fortsatt å være den næringen med størst sysselsettingseffekter i
2035, med om lag 70.000 ansatte.

• Våre analyser viser at det er store muligheter innenfor de fire næringene
på Vestlandet, men dette vil kreve en målrettet innsats på lokalt, regionalt
og nasjonalt nivå. Hvilke virkemidler som vil være mest relevante vil
variere mellom de fire næringene vi har analysert. Felles for de alle, i møte
med et internasjonalt marked i endring, er behovet for et tilrettelagt
virkemiddel-apparat som fokuserer på å gjøre grønn omstilling til grønn
eksportrettet vekst.

Figur B: Sysselsettingseffekter (inkl. ringvirkninger) på Vestlandet i 2018 og potensialet i høy-vekst 
scenarioet i 2035. Kilde: Menon Economics
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Innledning og bakgrunn

Verden står overfor et stort felles problem i form av global oppvarming

som følge av klimagassutslipp. Hvert av de siste tre tiårene har vært

varmere enn det forrige. De globale klimagassutslippene fortsatte å øke i

2019.

Gjennom Parisavtalen har verdens land forpliktet seg til en felles ambisjon om

å begrense klimaendringer til en 2°C økning, og helst ikke mer enn 1,5°C.

Ifølge FNs klimapanel vil karbonbudsjettet for en bane som gir 50/50 sjanse

for å begrense temperaturøkningen til 1,5°C være brukt opp allerede i 2031.

Parisavtalen går hånd i hånd med FNs bærekraftsmål som skal sikre en bedre

og mer bærekraftig fremtid for alle. I dette ligger det blant annet målsettinger

om å stoppe klimaendringene (#13) og ta vare på naturmangfold og miljø (#14

og #15), samtidig som man legger til rette for økonomisk vekst (#8).

Dersom verden skal nå målsetningene i Parisavtalen er man avhengig av

en storstilt omstilling av verdensøkonomien og ikke minst måten vi

bruker og produserer energi på.

Overgangen til et lavutslippssamfunn er en stor utfordring, men innebærer

også store næringsøkonomiske muligheter for land og aktører som evner

å gripe sjansen. Økonomisk litteratur1 peker på at det er land som evner rask

strukturell omstilling (det vil si å flytte investeringer mot nye vekstområder) i

kombinasjon med høye investeringer i blant annet utdanning og høy

institusjonell kvalitet, som har størst sannsynlighet for å lykkes med å gjøre

grønn omstilling til grønn vekst. Historien viser også at land som tok en tidlig

posisjon i disse markedene har i dag en betydelig sysselsetting knyttet til

eksportrettet virksomhet.

Et tilstrekkelig grønt skifte vil kreve store investeringer i ny teknologi og

infrastruktur både innen industri, transport og energisektoren. Politisk vilje

på tvers av landegrenser og kontinenter er en forutsetning for å legge til rette for

omstillingen. Økonomiske insentivmekanismer blir fremhevet som sentralt for å

stimulere til grønn omstilling. Samtidig ser man at forbrukerne blir stadig mer

bevisst sine klimaavtrykk, og at preferansene deres endres. Sist, men ikke

minst, vil det være behov for nye forretningsmodeller og organisasjonsformer

som underbygger grønn omstilling i næringslivet. Samlet sett handler dette i stor

grad om samfunnsendringer.

Mange land og regioner er allerede i gang. Eksempelvis har EU foreslått at

det skal investeres oppimot 10.000 milliarder norske kroner i løpet av de neste ti

årene i en grønn omstillingsplan («European Green Deal»), for å nå målet om

karbonnøytralitet innen 2050. Norge har nylig meldt inn et forsterket klimamål

under Parisavtalen. Målet innebærer en utslippsreduksjon på minst 50 prosent

innen 2030, sammenlignet med 1990-nivå, forutsatt at EU gjør det samme. I

tillegg vedtok Stortinget klimaloven i 2017, hvor målet er å redusere

klimagassutslippene med 80-95 prosent i 2050, sammenlignet med 1990.

Formålet med klimaloven er å legge til rette for en langsiktig klimaomstilling i

Norge.

Figur 1.1: Illustrasjon over fire av FNs 17 bærekraftsmål. Kilde: FN
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Innledning og bakgrunn

Petroleumsnæringens fremtid

Det er grunn til å vente en betydelig reduksjon i norske eksportinntekter fra

olje- og gassnæringen. Som følge av økt global produksjon har oljeprisen

svekket seg betydelig siden 2014. I statsbudsjettet for 2020 forventer

Regjeringen at oljeprisen også fremover vil holde seg på mellom 50 og 55

dollar per fat, en reduksjon på i overkant av 15 prosent siden statsbudsjettet

for 2019. I tillegg til en priseffekt vil Norges inntekter fra olje- og

gassnæringen også reduseres som følge av en forventet markant reduksjon

i produksjonen. Finansdepartementet tegner i Perspektivmeldingen et bilde

hvor inntekter fra olje- og gassnæringen reduseres vesentlig frem mot 2040,

jf. figur 1.2.

Reduksjonen i pris på olje og gass skyldes i stor grad at produksjonen av

olje og gass har økt mer enn etterspørselen. Olje- og gassnæringen vil

imidlertid fremover også få betydelig konkurranse fra ren energi. Både sol-

og vindenergi har redusert sine kostnader betydelig, og er i mange tilfeller

billigere enn fossile energikilder. Dersom verden skal nå målsetningene i

Parisavtalen om å begrense klimagassutslippene, må bruken av fossile

energikilder reduseres.

Samtlige internasjonale lavutslippsscenarioer1 peker på en kraftig økning i

andel fornybar energi i energimiksen. Til tross for et relativt stort utfallsrom

knyttet til utviklingen i etterspørselen etter olje, legger alle

lavutslippsscenarioene til grunn en fallende trend etter 2030. Konsensusen i

framskrivninger knyttet til den globale gassetterspørselen er derimot mer

sprikende. De fleste legger imidlertid til grunn en økt omsetning frem mot

2030. Variasjonen i gassetterspørsel er hovedsakelig et resultat av i hvilken

grad man legger til grunn bruk av renseteknologier som CCS. Scenarioer

som legger til grunn mer bruk av CCS kan åpne opp for mer etterspørsel

etter gass, uten at dette går på bekostning av utslippsmålene.

Til tross for variasjonen mellom de internasjonale lavutslippsscenarioene er

det bred konsensus om at gasskraft vil spille en sentral rolle i den globale

omstilling ved å erstatte kull i kraftmarkedene, noe økningen frem mot 2030

også reflekterer. Dette på bakgrunn av at gass er mer fordelaktig fra et

karbonperspektiv. Eksempelvis slipper et gasskraftverk i snitt ut om lag

halvparten så mye CO2 per energienhet som et kullkraftverk. Gasskraft er

også rimeligere å regulere og vil spille en viktig rolle i balanseringen av en

økende andel væravhengig kraftproduksjon fra vind og sol på veien mot

lavutslippssamfunnet.

Figur 1.2: Prognoser for produksjon på norsk sokkel, i millioner Sm3 o.e. Kilde: 
Finansdepartementets perspektivmelding 2017
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Næringslivet på Vestlandet i dag

Akkurat som for Norge generelt, kommer grønn omstilling til å bety mye for

næringslivet på Vestlandet. Vi har i denne rapporten definert Vestlandet som

Rogaland, Møre og Romsdal og Vestland fylke (gamle Hordaland og Sogn og

Fjordane). Regionen har i dag en befolkning på 1,4 millioner mennesker, og er

dermed den nest mest folkerike landsdelen i Norge. Nærmere 75 prosent av

Vestlandets befolkning bor i Hordaland og Rogaland.

Vestlandet ble hardt rammet av oljekrisen i 2014, som spredte seg til flere

næringer i landsdelen. Som en følge av oljekrisen har berørte sektorer omstilt seg

til en lavere oljepris ved å blant annet kutte kostnader og ved å fokusere på nye

markeder. Omstillingsevnen landsdelen viste i denne perioden har blitt trukket

frem av mange som imponerende.

Figur 1.3 viser fordelingen av antall ansatte i sentrale næringer på Vestlandet i

2018. Rundt 20 prosent av de privat ansatte på Vestlandet jobber i dag i de fire

næringer (sjømatnæringen, maritim næring, prosessindustrien og

fornybarnæringen) vi analyserer i denne rapporten. Den store forskjellen fra

mange andre regioner er at Vestlandet har høyere eksportintensitet enn landet for

øvrig, som vist i figur 1.4. Samtidig peker analyser fra Menon Economics (2018)

på at Hordaland og Rogaland er henholdsvis det andre og tredje mest

eksporterende fylket med eksport i størrelsesordenen 80-100 milliarder kroner

årlig.

Kombinasjonen av omstillingsevne og -vilje har posisjonert Vestlandet godt til å

dra nytte av den grønne omstillingen i årene som kommer. Det er mye

kompetanse i regionen, noe som blir helt nødvendig i utviklingen og produksjonen

av produkter i den grønne omstillingen. En suksessfull omstilling på Vestlandet er

imidlertid ikke noe som skjer av seg selv, og både myndigheter og næringsliv i

regionen må jobbe med å legge til rette for videre utvikling av næringslivet i takt

med de globale trender som kommer til å dominere de neste tiårene.

Figur 1.3: Næringssammensetning på Vestlandet basert på antall ansatte i 2018. Kilde: Menon 
Economics
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Innledning og bakgrunn

Analyser av grønn omstilling fokuserer ofte på utfordringene man står overfor. I

denne rapporten vil vi i stedet vurdere de næringsøkonomiske muligheter

omstillingen bringer med seg. Vi gjør dette ved å undersøke hvilke norske og

vestlandske næringer som har de beste forutsetninger for å vokse i fremtidens

globale næringsliv.

Å definere «grønne næringer» eller grønn vekst er notorisk vanskelig. FNs

miljøprogram har identifisert opp mot 13 ulike definisjoner i deres «Green Growth

Knowledge Platform». Enkelte fokuserer på næringsvirksomhet som er rettet

direkte mot utslippsreduserende tiltak/utvikling. Andre er bredere og omfatter alle

varer og tjenester som reduserer negative påvirkninger på miljø/klima. OECD

opererer på sin side med hele 10 ulike indikatorer for å måle grønn vekst på

nasjonalt nivå. Disse er knyttet til blant annet utvikling av miljørettet innovasjon,

produktivitet, utslipp og arealbruk.

Vi har identifisert fire næringer som vi mener har et stort vekstpotensial i møte

med en grønn omstilling og de endringer dette innebærer globalt, nasjonalt og

regionalt. Basert på kriterier knyttet til utslippsintensitet, produktivitet og

internasjonalisering peker vi på sjømatnæringen, maritim næring,

prosessindustrien og fornybarnæringen. Det er ingen næringer som får «full

uttelling» på alle kriterier. Med andre ord har de ulike barrierer som må løses for

å lykkes med å gjøre grønn omstilling til grønn vekst. Felles for de fire

næringene vi har identifisert er at de har potensialet for å spille en viktig rolle på

veien mot lavutslippssamfunnet både i Norge og på Vestlandet.

For disse fire næringene bygger vi i resten av rapporten en rekke scenarier for

fremtidig utvikling. Disse skal fungere som en pekepinn på utfallsrommet for den

fremtidige utviklingen, samtidig som vårt «høy-vekst scenario» kan forstås som

et slags potensial for næringen i den grønne omstillingen.

Rapporten vil ta for seg følgende fire deler:

1. Kriterier for utvelgelse av relevante næringer

2. Framskrivning av forventet vekst i relevante næringer

3. Ringvirkningsanalyser

4. Vestlandets muligheter innen næringene

I den første delen presenterer vi kriteriene for hva som utgjør en viktig

næring for Norge generelt og for Vestlandet spesifikt i den grønne

omstillingen. Her kommer vi til å vurdere konsepter som utslippsintensitet,

verdiskaping, internasjonalisering, m.m. Basert på analysene velger vi fire

næringer som best oppfyller de oppstilte kriteriene.

En detaljert sektoranalyse vil vi i den andre delen legge til grunn for en

scenarioanalyse. Her vil vi diskutere vekstutsiktene for en rekke

nøkkelvariabler i de ulike bransjene, som kulminerer i framskrivning av

omsetning, verdiskaping og sysselsetting fram mot 2035.

For det tredje vil vi bruke disse anslagene til å utregne framtidige

ringvirkninger (målt i både verdiskaping og sysselsetting) i de utvalgte

næringene. Ringvirkningene vil dessuten inkludere diskusjoner om

produktivitet, samt nasjonal og regional geografisk spredning.

For alle de fire næringene vil vi ha et spesielt fokus på Vestlandet. Dette

inkluderer en vurdering av nærings nåværende tilstedeværelse på

Vestlandet og potensielle fremtidige ringvirkninger i regionen. Samtidig

analyserer vi nåværende tiltak og næringsstrategier for regionen for å

vurdere hvilken betydning dette kan få i den grønne omstillingen.
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Kapittel 2: Utvelgelse av næringer
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Utvelgelseskriterier

Lav utslippsintensitet:

Vi forventer at kostnadene knyttet til utslipp vil

øke, enten via strengere internasjonal

regulering eller som følge av endring i

konsumentenes preferanser. Næringene bør

derfor være minst mulig utslippsintensive i dag

og/eller jobbe mot betydelig lavere utslipp i

fremtiden. Næringenes utslippsintensitet og

målsetninger må videre vurderes i lys av

utslippsintensiteten i det internasjonale

markedet, og i hvilken grad de bidrar til

utslippsreduksjoner i andre sektorer.

I rapporten beregner vi utslippsintensiteten i

ulike deler av norsk næringsliv. Utslipps-

intensitet beregnes ved å dividere næringers

totale utslipp av klimaskadelige gasser, som er

hentet fra SSBs Tabell 9288: Klimagasser fra

norsk økonomisk aktivitet, etter næring, med

total verdiskaping.

Produktivitet:

For at en næring skal bidra til å sikre den

norske velferden i fremtiden må den være

produktiv. Dette er det flere grunner til. For det

første legger høy produktivitet grunnlag for

betydelige statlige skatteinntekter samtidig

som man kan opprettholde et høyt nivå på

privat vare- og tjenestekjøp.

Ettersom mye av veksten i fremtidens

næringer vil komme fra eksportmarkedet er

det nødvendig at norske produsenter er

konkurransedyktige internasjonalt. Med høye

lønninger vil ikke norske produsenter kunne

hevde seg på verdensmarkedet uten høy-

produktive arbeidere.

Videre vil en del av fremtidens arbeidsplasser

«ta over» for sysselsetting innen petroleum,

som i dag har en enorm produktivitet. Jo

høyere produktivitet i de næringer vi

identifiserer, desto enklere vil den grønne

omstilling være for både bedrifter, ansatte og

samfunnet for øvrig.

Internasjonaliseringsgrad:

Internasjonalisering er et viktig element

ettersom veksten i fremtidens norske

næringer i stor grad vil komme fra vekst i

verdens-markedet. For at det skal være mulig

må norske næringer tilby produkter eller

tjenester som det globale marked etterspør.

Å bygge opp en helt ny stor internasjonal

næring vil også være krevende. Eksportrettet

næringsvirksomhet som bygger på dagens

komparative fortrinn og kompetansen man

har opparbeidet seg i tilgrensende næringer i

vil derfor ha større sannsynlighet for å lykkes.

På bakgrunn av dette har vi satt krav til at de

utvalgte næringer må være inter-

nasjonaliserte.

Målet med denne utvelgelsen er å identifisere næringene som har størst potensial til å gjøre grønn omstilling til grønn vekst, for Norge generelt, og Vestlandet

spesielt. Vi har fokusert på tre hovedkriterier for å velge ut næringer som kan ta på seg ledertrøyen i fremtidens næringsliv, i tillegg til at næringen allerede i dag har

en betydelig tilstedeværelse på Vestlandet. De tre kriteriene er beskrevet i boksene nedenfor.
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Utvelgelseskriterier

Vi har brukt en tredelt fargeskala for differensiere det norske næringslivet med

hensyn til de tre kriteriene. Næringene som har lavest utslipp per

verdiskapingskrone er kategorisert som grønne, mens de med høyest er

kategorisert som grå. Tilsvarende er gjort for produktivitet og eksportintensitet,

men her er næringene med høyest produktivitet og de som er mest eksportrettet

kategorisert som grønne.

For flere av Norges mest eksportrettede næringer har den internasjonale

konkurransekraften sitt utspring i naturgitte forhold, herunder tilgang på ren

vannkraft, betydelig fiskeriressurser, og ikke minst store olje- og

gassforekomster. Etter hvert som den internasjonale konkurransen har tiltatt, har

imidlertid fortrinnet i økende grad vært basert på ledende kompetanse.

Våre mest internasjonaliserte næringer står imidlertid for om lag 80 prosent av

næringslivets utslipp. Fra et politikkperspektiv er dette interessant. De næringer

som forurenser mest er gjennomgående mer lønnsomme og mer

internasjonaliserte. At Norge sammenlignet med flere av våre handelspartnere

har høyere avgifter og strengere regulering av utslipp har imidlertid medført at

flere næringer allerede har foretatt tilpasninger for å redusere utslippene

sammenlignet med internasjonale konkurrenter. Mange har også ambisiøse

målsetninger for utslippskutt over de neste tiårene. Lave utslipp i norsk

næringsliv kombinert med ledende sektorkompetanse danner grunnlaget for økt

konkurransekraft når verden går i en mer klimavennlig retning.

I drøftelsen av hvilke vestlandske næringer som har potensial for å vokse

internasjonalt, er det dette vi legger mest vekt på. Hvorvidt næringen er grønn

sammenlignet med annet norsk næringsliv blir altså mindre viktig for

konkurransesituasjonen enn om den er grønn sammenlignet med tilsvarende

næringsliv i andre land. Samtidig vil en betydelig utslippsreduksjon over de

neste tiårene være en forutsetning for at veksten skal kunne klassifiseres som

grønn i mange av næringene.

Tabell 2.1: Vurdering av ulike kategorier næringer på bakgrunn av tre kriterier 

*Tjenester ellers omfatter den norske tjenestenæringen som ikke faller inn under transporttjenester.
**Transport ellers omfatter alle landbasert transporttjenester.
***Øvrig industri omfatter all industrivirksomhet som ikke faller inn under prosessindustrien.

Utslippsintensitet Internasjonal Produktiv

Fornybar

Tjenester ellers*

Handel

Øvrig industri***

Sjømat

Bygg og anlegg

Transport ellers**

Reiseliv

Prosessindustri

Jord- og skogbruk

Maritim næring

Olje og gass
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Gjennomgang av næringer

Fornybarnæringen: Fornybarnæringen er både grønn og høy-produktiv.

Selv om vi bruker det meste av den rene kraften vi produserer selv, er

eksportinntektene betydelige. Leverandørindustrien er imidlertid liten

sammenlignet med olje og gass (om lag 1/10), og har relativt sett lave

inntekter fra internasjonalt salg. Global markedsandel er beregnet til om lag

0,5 prosent, mot 6 prosent for olje- og gassnæringen. Investeringer øker

imidlertid betydelig både i Europa og verden for øvrig.

Norske aktører har betydelig konkurransekraft innen flere

markedssegmenter, men vil møte sterk internasjonal konkurranse.

Næringen har potensial til å øke de internasjonale leveransene betydelig,

særlig innen havvind. IEA peker på 40 prosent sammenfall i verdikjeden til

offshore vind og offshore olje og gass, herunder maritime operasjoner. Vi

kommer nærmere inn på fornybarnæringen senere i kapittelet.

Tjenester ellers: Det meste av norsk tjenesteproduksjon er i ikke-

konkurranseutsatt sektor, det vil si at det produserer for det innenlandske

markedet. Samlet sett har tjenestene imidlertid noe under gjennomsnittlig

verdiskaping per ansatt, og lav eksportandel. Deler av denne næringen vil

trolig ha potensial til å kunne øke norske eksportinntekter, slik som IKT-

næringen. Samtidig vil tjenestenæringene trolig oppleve betydelig sterkere

internasjonal konkurranse som følge av at stadig flere tjenester kan leveres

fra internasjonale giganter som Facebook, Google og Amazon. Videre er en

betydelig andel av næringen knyttet mot olje- og gassnæringen.

Handelsnæringen: Handelsnæringen har lav utslippsintensitet og

sysselsetter en stor del av den private sektoren. Derimot er næringen

hverken internasjonalt rettet eller spesielt produktiv. Næringen vurderes å

ikke være en fremtidig driver for eksportinntekter for Norge.

Øvrig industri er svært sammensatt. Den består av en betydelig nærings-

middelindustri, utstyrsprodusenter, teknologiindustri, møbelindustri og

våpenindustri. Samlet sett har næringen lav utslippsintensitet, og deler er

relativt internasjonalt rettet med produktivitet noe over snittet for den norske

økonomien. Den har derfor et potensial for å øke eksportinntekter i Norge

noe. Dette gjelder spesielt virksomheter som leverer til andre vekstnæringer

knyttet til den globale omstillingen og som er koblet opp mot næringer der

Norge har et komparativt fortrinn.

Sjømat har moderat utslippsintensitet, næringen er svært internasjonalt

rettet og har høy produktivitet. En rikere og stadig voksende middelklasse i

asiatiske land etterspør stadig mer proteinrik mat. Sjømat-produksjon har

betydelig lavere CO2-utslipp enn det meste av animalsk produksjon, og er

også regnet for å være helsemessig sunnere. Norge har inntatt et

høykvalitets- og høyprissegment i markedet – en posisjon som er mindre

truet av vekst i produksjon på land. Næringen har betydelig potensial for å

tette noe av nedgangen i eksportinntekter. Vi kommer nærmere inn på

vekstmuligheter i næringen senere i kapittelet.

Bygg- og anleggsnæringen er innenlandsk rettet. Den har lavere

verdiskaping per ansatt enn gjennomsnittet av norsk næringsliv. På

bakgrunn av dette vurderes det at næringen i begrenset omfang har

mulighet for å utgjøre noen oppgang i eksportinntekter i årene som kommer.

Transportnæringen har moderat utslippsintensitet, er innenlandsk rettet og

har lavere verdiskaping per ansatt enn gjennomsnittet av norsk næringsliv.

Det er derfor ikke sannsynlig at transportsektoren vil utgjøre noen betydelig

driver av oppgang i eksportinntekter i årene som kommer
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Gjennomgang av næringer

Reiselivsnæringen er moderat klimaintensiv, har betydelige inntekter

fra salg til utenlandske turister, men samtidig den laveste produktiviteten

av de næringer vi har gjennomgått. Fordi produktiviteten er lav, vil vekst

i denne næringen reduserer gjennomsnittlig verdiskaping per sysselsatt

i det norske næringslivet, og i mindre grad bidrar til å opprettholdte

velferdsnivået. Om eventuelt økt omsetning kommer som følge av flere

reisende vil dette også øke globale klimagassutslipp.

Prosessindustrien er relativt utslippsintensiv. Den er svært

internasjonalt rettet, og har høy verdiskaping per ansatt. Utslippene

stammer hovedsakelig fra bruken av fossile innsatsfaktorer i

produksjonsprosessen. Næringen har imidlertid ambisiøse planer for

videre kutt i klimagassutslipp og produktene som prosessindustrien står

bak vil fortsatt være viktige i et lavutslippssamfunn.

I møte med behovet for å redusere globale utslipp er den norske

prosessindustriens største fortrinn at den er svært energieffektiv og

benytter ren fornybar kraft som energikilde. Dette legger grunnlaget for

et betydelig konkurransefortrinn i møte med sterkere restriksjoner og

høyere kostnader knyttet til utslipp av klimagasser. Næringen har et

betydelig verdiskapingspotensial. For at veksten skal bli grønn er man,

uavhengig av hvilken definisjon man legger til grunn, imidlertid avhengig

av at utslippsintensiteten faller betydelig,

Jord- og skogbruksnæringen har høy utslippsintensitet, lav eksport-

intensitet, og relativt lav verdiskaping per ansatt.

Maritim næring har høy utslippsintensitet, men er svært internasjonal

og har relativ høy verdiskaping per ansatt. Flere norske rederier har

posisjonert seg for en sterkere internasjonalt skattlegging av CO2-utslipp

gjennom å investere i fartøyer som har lavere utslippsintensitet. Norge

utmerker seg med å ha en komplett maritim klynge.

Den maritime næringen har et betydelig potensial for styrke næringslivets

grønne verdiskaping, gitt at den makter å omstille produksjonen til å bli

mindre utslippsintensiv. Kompetansen innen maritim næring bidra også til å

styrke konkurranse-kraften i andre næringer. Dette gjelder spesielt

fornybarnæringen og da særlig havvind. Vi har identifisert et potensial for

grønn vekst innen maritim, sjømat og fornybar. Samlet viser dette noe av

potensialet som ligger i Norge som havnasjon.

Olje- og gassnæringen er i seg selv ikke spesielt utslippsintensiv, men

sluttbruken av olje og gass er blant de viktigste kildene til CO2-utslipp.

Næringen er svært produktiv, og har flere initiativer for å gjøre også

sluttbruken av særlig gass utslippsfri. Næringen har imidlertid negative

vekstutsikter som følge av en kombinasjon av lavere produksjon på norsk

sokkel og negativt prispress som følge av økt tilbud.
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Utvelgelse av næringer

I neste kapittel går vi nærmere inn på fire vestlandske næringer som etter vår vurdering

best kan bidra til øke eksporten, øke produktivitetsveksten, og samtidig bidra til å

redusere klimagassutslipp. De fire næringene vi drøfter er presentert under:

Det er samtidig viktig å presisere at innovative og produktive bedrifter med lav

utslippsintensitet innen de øvrige næringene, samlet sett, vil fortsette å være en viktig

del av det norske og vestlandske næringslivet i mange år fremover. Dette til tross for at

sektorene som helhet ikke har samme potensial som de fire vi har trukket frem, med

hensyn til produktivitet og internasjonal konkurransekraft.

I analysen knyttet til vekstpotensialet for de ulike næringene legger vi et verdikjede-

perspektiv til grunn. Dette innebærer at når vi undersøker eksempelvis

fornybarnæringen, ser vi ikke kun på potensialet innen vann- og vindkraft i Norge, men

også innen leverandørindustrien tilknyttet vann og vindkraft. I Menon Economics’

regnskapsdatabase er alle bedrifter kategorisert etter hvilke verdikjeder de tilhører. I

praksis betyr det at vi bruker en ringvirkningsrammeverk for å analysere betydningen

og potensialet i de fire næringene.

Fornybarnæringen

Maritim næring

Sjømatnæringen

Prosessindustrien



VESTLANDETS POTENSIAL VESTLANDSMELDINGEN  2020

Kapittel 3: Scenario- og ringvirkningsanalyse av fire næringer
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Forklaring av scenarioer

Det er stor usikkerhet knyttet til økonomiske framskrivninger, især når disse

går så langt frem som til 2035. For å belyse denne usikkerheten i rapporten

har vi for alle de fire næringene utarbeidet tre ulike framskrivningsscenarioer.

Framskrivningene varierer langs både faktorer som norske aktører har

innflytelse over (lovverk, offentlige føringer, klyngedannelse) og faktorer som

er utenfor deres kontroll (global økonomisk vekst- og prisutvikling og

internasjonale regulatoriske endringer). Under beskriver vi de viktigste

overordnede forutsetningene i hvert scenario. Sektorspesifikke

drivere/forutsetninger er redegjort for i detalj i de respektive kapitlene.

Det første scenarioet er et base-case scenario. Felles for base-case

scenarioene for de fire næringene er at de legger til grunn en fortsatt

omstilling mot et grønt næringsliv i takt med den utviklingen vi ser i dag.

Ettersom Norge i dag er godt posisjonert til å levere klimavennlige produkter

og tjenester, betyr det at vi anslår vekst i alle de fire utvalgte næringene i

base-case scenarioet. Samtidig legger vi gjennomgående til grunn at viktige

korrelasjoner forblir nært sitt historiske nivå. Eksempler på dette er

sammenheng mellom godstransport og global handel, eller mellom turisme og

økonomisk vekst. Samlet sett er base-case scenarioet det scenarioet vi

mener er mest sannsynlig, gitt dagens økonomiske og politiske

situasjon.

Imidlertid er en omstilling i dagens tempo ikke tilstrekkelig for å nå

Parisavtalens 2°C-mål. For å nå dette målet kreves et økonomisk og

regulatorisk taktskifte både på nasjonalt og globalt nivå. Det er dette vi legger

til grunn for vårt høy-vekst scenario. Med andre ord kan høy-vekst

scenarioene i denne rapporten forstås som vårt anslag av næringenes

potensial dersom det økonomiske og regulatoriske rammeverket blir designet

med tanke på akselerert grønn omstilling, som norske bedrifter kan nyte godt

av. Virkemidler vil inneholde alt fra føringer for offentlige innkjøp til strengere

reguleringer og offentlig-private innovasjonssamarbeid.

Et viktig utgangspunkt for å fremskrive de fire næringene har vært eksporten

til verdensmarkedet. Ettersom veksten i det norske markedet forventes å

være begrenset frem mot 2035, har dette utgangspunktet vært nødvendig

siden vi ønsker å analysere næringer som har stort vekstpotensial. Baksiden

av dette er at norske produsenter er prisgitt globale markeder. Innen

eksempelvis sjømat vil internasjonale prisendringer i høy grad diktere

omsetningsvekst og drifts-marginer for norske produsenter. I høy-vekst

scenarioene har vi lagt til grunn fordelaktig global vekst og prisendringer. Til

slutt vil den betydelige kompetansen i den norske arbeidsstyrken resultere i

lønnsom innovasjon innen ny teknologi, samt i digitalisering og

automatisering av arbeidsprosesser.

Det siste scenarioet er lav-vekst scenarioet. Dette scenarioet er nesten et

speilbilde av høy-vekst scenarioet. Det betyr at vi her ser for oss at den

globale grønne omstillingen stopper opp på dagens nivå. Dette vil selvsagt

være katastrofalt for klodens klima. Scenarioet innebærer altså en fastfrysing

av dagens globale CO2-kvoter og -priser, samt mangel på fremtidig

internasjonalt samarbeid om å bekjempe klimaforandringer. Samtidig vil

næringspolitikken ikke legge tilstrekkelig til rette for en grønn omstilling. Dette

betyr blant annet at det vil bli lagt et minimum av nasjonale norske føringer.

Videre fører dette til at det i dette scenarioet er mindre lønnsomt og mer

usikker å investere for norske bedrifter.

Utover utviklingen på klimafronten antar vi i lav-vekst scenarioet vanskelige

globale forhold for norske produsenter. Dette vil bety lavere økonomisk vekst

og prisvekst. Videre vil mindre fokus på klimaforandringer bety større fokus på

pris og mindre fokus på utslippsintensitet og andre faktorer. Dette vil være

dårlig nytt for det norske næringsliv som vi i utgangspunktet mener skal vinne

eller beholde markedsandeler ved å produsere høy-kvalitets og lav-

utslippsprodukter i fremtiden.
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Forklaring av ringvirkninger

En sektors ringvirkninger kommer fra de effekter sektoren har på andre sektorer. Utover den direkte sysselsettingen og verdiskapingen

sektoren genererer, vil den økte etterspørselen etter varer, tjenester og arbeidskraft ha ringvirkninger videre ned i verdikjeden. I denne

rapporten ser vi på det økonomiske fotavtrykket fra fire ulike næringer i dag og i 2035. Vi utregner sysselsettings- og verdiskapingseffekter

for andre deler av lokalsamfunnet og for det nasjonale næringsliv. Modellen brukt i denne rapporten er Menon Economics’ ITEM-modell.

Vi ønsker å kvantifisere det økonomiske fotavtrykket via en såkalt ringvirkningsanalyse hvor vi forsøker å utregne bedriftenes samlede

økonomiske aktivitet. Konseptuelt gjøres dette ved å følge vare- og tjenestekjøp fra de fire næringer bakover i verdikjeden. Når

eksempelvis et rederi kjøper et nytt skip, vil det genereres sysselsetting i leverandørvirksomheten. Samtidig vil denne etterspørre varer og

tjenester fra andre bedrifter. Dette kan for eksempel være IT-utstyr, konsulenttjenester, revisjon o.a., samt andre daglige nødvendigheter

som kantinetjenester og renhold. Denne etterspørselen vil igjen legge grunnlag for sysselsetting og verdiskaping i andre bedrifter.

Ringvirkningsanalysen utføres ved hjelp av såkalte kryssløpstabeller. Tabellene beskriver flyt av varer og tjenester mellom 65 norske

næringer. Tabellen gjør for eksempel brukeren i stand til å se hvor mye et arkitektselskap i gjennomsnitt kjøper fra alle andre næringer.

I det tekniske appendikset (Appendiks 2-5) til denne rapporten er ringvirkningene forklart i noe mer detalj. Dette inkluderer blant annet en

beskrivelse av hvordan den geografiske modulen til Menons ITEM-modell utregner kommunale ringvirkninger.

Ringvirkninger – en guide
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Samlede ringvirkninger
Økonomiske prognoser fram mot 2035

I denne rapporten har vi framskrevet den økonomiske utviklingen i de fire

næringene under tre scenarioer (base-case, lav-vekst og høy-vekst

scenario) fra i dag og fram til 2035.

Prognosene innebærer en analyse av utviklingen i omsetning, verdiskaping

og sysselsetting.

Ringvirkningsanalyser fanger opp det samlede bilde

I tillegg til økonomiske prognoser har vi utregnet ringvirkninger av

næringenes økonomiske aktivitet. Her har vi brukt Menons ITEM-modell.

Det vesentlige input i modellen kommer fra Menons regnskapsdatabase

samt kryssløp fra nasjonalregnskapet.

Store økonomiske gevinster å høste

Det samlede bilde er at det er betydelige økonomiske gevinster å hente,

dersom man i de fire næringer klarer å høste fruktene av den økonomiske

og klimamessige utvikling fram mot 2035. Den samlede sysselsetting i de

fire analyserte næringene kan nå opp mot 195.000 fra dagens 115.000,

ekskl. ringvirkninger.

I høy-vekst scenarioet vil de samlede sysselsettingseffekter av

ringvirkningene for de fire næringer gi en oppgang på 50 prosent fra dagens

nivå. Verdiskapingseffektene avledet av næringen og dens aktivitet vil i

høy-vekst scenarioet doble seg.1

På de neste sider gjennomgår vi resultatene for de enkelte næringer. Her

presenteres forventet utvikling i både omsetning, samt ringvirkninger.

Tabell B: Verdiskapingseffekter (inkludert ringvirkninger) i millioner 2018-kroner i 
2018, og for scenarioene i 2035 for de fire næringene. Kilde: Menon Economics

Tabell C: Sysselsettingseffekter (inkludert ringvirkninger) i antall ansatte i 2018, 
og for scenarioene i 2035 for de fire næringene. Kilde: Menon Economics

I dag Base-case Lav-vekst Høy-vekst

Sysselsatte Sysselsatte Sysselsatte Sysselsatte

Sjømatnæringen 107 000 118 000 85 000 154 000

Maritim næring 86 000 101 000 83 000 128 000

Prosessindustrien 72 000 62 000 50 000 92 000

Fornybarnæringen 49 000 61 000 39 000 91 000

I dag Base-case Lav-vekst Høy-vekst

Årlig verdiskaping
(mill.kr)

Årlig verdiskaping
(mill.kr)2

Årlig verdiskaping
(mill.kr)2

Årlig verdiskaping
(mill.kr)2

Sjømatnæringen 142 000 210 000 150 000 274 000

Maritim næring 117 000 183 000 151 000 232 000

Prosessindustrien 94 000 108 000 86 000 161 000

Fornybarnæringen 54 000 86 000 55 000 129 000

1) Man må imidlertid være forsiktig med å legge samme tallene i ringvirkningsanalysen siden det kan resultere i noe dobbeltelling.
2) 2018-priser
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Scenario- og ringvirkningsanalyse

Sjømat
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Oppsummering av resultater til sjømatnæringen

Sjømatnæringen er allerede i dag en eksportintensiv og
høyproduktivt næring, og legger til grunn for svært mange
arbeidsplasser gjennom næringens store ringvirkninger.
Med en fordelaktig utvikling i global vekst og en rask og
målrettet grønn omstilling, kan sjømatnæringen fortsette å
være en viktig vekstmotor for både Norge og Vestlandet.

Største muligheter for næringen

✓ Økt fokus på klima øker etterspørsel for en sunn
proteinkilde som samtidig har mindre karbonfotavtrykk
enn de fleste andre typer protein

✓ Ny og bedre teknologi kan hjelpe å kostnadseffektivisere
produksjonen, og dermed øke lønnsomhet og lønninger

✓ Teknologi og politisk vilje gir mulighet for raskt å øke
antallet landbaserte produksjonsfasiliteter

Barrierer til fremtidig vekst
• Manglende medisinsk utvikling i kombinasjon med

resistente lus kan bety økt usikkerhet og lavere
lønnsomhet. Dette vil føre til lavere investeringer og
produksjon.

• Utviklingen av landbasert akvakultur i andre land kan
bidra til at Norges naturlige komparative fortrinn minskes.
Dette kan resultere i både lavere volum og lavere priser.
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Figur 3.2: Nasjonale ringvirkninger i sjømatnæringen

Resultater for 

sjømatnæringen

Verdiskapingseffekter 

2035: 

210-270 milliarder 

kroner

Omsetning 2035: 

400-520 milliarder 

kroner

Sysselsettingseffekter 

2035: 

120k – 155k 

sysselsatte

Figur 3.1: Nasjonal omsetning i sjømatnæringen

*Tallene er basert på base-case og høy-vekst 

scenarioene og er angitt i 2018-kroner
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Sjømatnæringen er en av Norges viktigste eksportnæringer og en av de

mest produktive og lønnsomme vi har. Norge er en ledende nasjon på

innovasjon og utvikling innen havbruksbransjen og majoriteten av

omsetningen er rettet mot det internasjonale markedet.

Som det vises i figur 3.3 er Norge verdens nest største eksportør av fisk

og fiskeprodukter, og stod for 10,7 prosent av global eksport i 2016

(FAO, 2018). Over 70 prosent av norsk oppdrettsfisk eksporteres til EU

(Menon Economics, 2018), og samtidig øker etterspørselen i det øvrige

globale markedet.

Den globale etterspørselen etter sjømat er sterkt korrelert med

befolknings-veksten, slik vist i figur 3.4. Veksten i konsumet av sjømat

er imidlertid sterkere enn befolkningsveksten. Mens det i 1955 ble

konsumert om lag 13 kilo sjømat per menneske globalt, var konsumet i

2016 på om lag 22 kilo. Forklaringen er i stor grad økonomisk vekst. I

takt med at verdens befolkning blir rikere, bytter de ut karbohydrater

med proteiner. Fisk er, sammen med kjøtt, en svært viktig kilde til

proteiner.

Verdens befolkning er ventet å vokse videre, og det er ventet sterk

økonomisk vekst, særlig i Asia og Afrika. Det er således grunn til å anta

at den globale etterspørselen etter sjømat vil tilta. Det er imidlertid ikke

mulig å øke fisket. Ifølge FAO er over 30 prosent av verdens

fiskeriressurser allerede for hardt beskattet, mens 60 prosent er på

grensen til overfiske. Kun 8 prosent av verdens fiskeriressurser kan

beskattes mer enn i dag. Veksten i næringen forventes derfor å komme

fra havbruk.
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Figur 3.4: Global oppdrettsproduksjon, globalt fiske og global befolkningsvekst 
1955 til 2016. Kilde: UN FAO og UNFPA 2019. Bearbeidet av Menon Economics
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Figur 3.3: Global fiske- og oppdrettseksport, 2016. Målt i milliarder USD. Kilde: FAO
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Den økonomiske situasjonen og utviklingen

Den norsk sjømatnæringen har vokst markant de senere år. I figur 3.5 til høyre

går det frem at omsetningen i næringen har vokst fra om lag 75 til 270 milliarder

kroner i 2018. Dette tilsvarer en vekst på over 260 prosent siden 2003.

Veksten har kommet i takt med en økt etterspørsel fra verdensmarkedet etter

norsk sjømat, som er kjent som høykvalitets protein. Som vist på forrige side har

den globale etterspørselen for oppdrett vokst betydelig over de seneste tiår med

en vekst på om lag 80 prosent. Dermed har man i den norske sjømatnæringen,

ved høye priser og kapring av markedsandeler, vokst betydelig raskere enn

markedet generelt. Et høyt prisnivå i kombinasjon med høy produktivitet har

dessuten betydd at næringen har kunnet opprettholde en høy verdiskapings-

margin. I 2017 var marginen på om lag 25 prosent, et nivå som er det høyeste

man har sett i løpet av de siste 15 årene.

At sjømatnæringen har høy produktivitet fremgår tydelig av figur 3.6. Det mest

populære mål på produktivitet er verdiskaping per ansatt. I sjømatnæringen var

dette tallet i 2018 på over 2,1 millioner kroner. Produktiviteten i produksjonen av

sjømat er således rundt dobbelt så høy som i norsk næringsliv generelt. Med

høye norske lønninger er det helt sentralt at produktiviteten i de norske

eksportnæringer er høy, for at varene skal kunne konkurrere på verdens-

markedet. Samtidig er produktivitet grunnlaget for velferd.

Siden 2005 har produktiviteten i sjømatnæringen doblet seg fra et nivå på rundt

1,1 million kroner i verdiskaping per ansatt. Denne vekst har kommet i takt med at

næringen har tatt til seg nye teknologiske løsninger, og har dratt nytte av

stordriftsfordeler. Samtidig har utviklingen vært noe volatil ettersom norske

aktører avsetter sine produkter på det internasjonale markedet der omsetningen

preges av variasjon i priser og valuta.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0

50

100

150

200

250

300

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

M
ill

ia
rd

e
r 

k
ro

n
e

r

Omsetning Verdiskapingsmargin

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Norsk næringsliv Norsk næringsliv u/ O&G Sjømat
M

ill
io

n
e

r
k
ro

n
e

r
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Figur 3.5: Historisk utvikling i omsetning (i mrd. kroner) og verdiskapingsmargin (i 
prosent) i sjømatnæringen fra 2013 til 2018. Kilde: Menon Economics
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Base-case scenario

Vi kan dekomponere fremtidig vekst i en næring i to ulike deler. Den første delen

er vekst i markedet, mens den andre er vekst i norske markedsandeler. Veksten

på verdensmarkedet kan ytterligere splittes opp i to komponenter. En komponent

er veksten i volum (antall tonn solgt sjømat), mens den andre komponenten er

endringer i pris. Multipliserer man disse får man omsetning og begge komponenter

er derfor sentrale for næringens fotavtrykk i Norge i årene som kommer.

Vi vil her se på hvordan vi forventer at utviklingen av verdensmarkedet for sjømat

vil se ut frem mot 2035. Vi har identifisert flere drivere som bidrar til en vekst i den

globale etterspørsel etter sjømat. Verdens befolkning vil i 2050 være nesten 10

milliarder mennesker. I takt med at folk i store deler av verden blir rikere vil de i

stigende grad etterspørre sjømat, som er en kilde til høykvalitetsprotein. Denne

effekten forsterkes av at sjømat er en av de proteinkildene som har det laveste

karbonfotavtrykk. På bakgrunn av dette spår FAO en oppgang i produksjonen av

sjømat på rundt 19 prosent fra 121 millioner tonn i 2016 til 144 millioner tonn i

2030.1 Utviklingen vil være klart sterkest innen akvakultur der det er et større

vekstpotensial. Innen hvitfiskproduksjon antar vi ingen oppgang. Selv om

markedet fortsetter å vokse i dette scenarioet, vil veksttakten sakte avta. Dette er

illustrert i figur 3.7, der vi ser at vekstraten i hvert tiår siden 1980-tallet har vært

lavere enn det forrige. I tråd med FAOs anslag ser vi for oss en utvikling der

Norges markedsandel forblir om lag konstant.

FAO spår ikke store endringer i realpriser. Over perioden forventer de en svak

nedgang i realprisene i akvakultur samlet sett. Realprisene kan selvsagt svinge

betydelig over tid og utviklingen kan være ulike for ulike fisketyper og produkter

med ulike opprinnelsesland. Dette er disse prisprognosene som har blitt brukt i vår

analyse. Legger vi dette til grunn og fremskriver FAO-veksten videre til 2035,

anslår vi at verdien av den samlede norske produksjonen frem mot 2035 øker med

om lag 50 prosent.
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Basert på anslagene for utvikling i volum og pris på forrige side, har vi estimert

at produksjonsverdien, eller omsetningen, for sjømatnæringen vil ligge på om

lag 400 milliarder kroner i 2035. Dette er 50 prosent høyere enn nivået i 2018

og innebærer en årlig vekst som er marginalt høyere enn FAOs anslag.

Som vist i figur 3.5 har det vært en gradvis oppgang i verdiskapingsmarginen

siden 2003. For anslagene fremover legger vi imidlertid til grunn en

verdiskapingsmargin på dagens nivå (23,5 prosent). Den historiske

oppgangen i verdiskapingsmarginen har vært drevet nesten utelukkende av

endringer i driftsmarginen og ikke av lønnsnivået. Siden vårt anslag legger til

grunn økt global konkurranse i næringen er det vanskelig å se for seg en

fortsatt oppgang i driftsmarginen. På bakgrunn av dette anslår vi at

verdiskaping i sjømatnæringen var på om lag 95 milliarder kroner i 2035 i faste

2018-priser.

Antall sysselsatte i sjømatnæringen vil vokse i takt med verdiskapingen.

Imidlertid vil generell produktivitetsvekst bety at det skal færre ansatte til for å

fange, produsere eller foredle en gitt mengde fisk. Arbeidskraftsproduktiviteten

brukt i denne analysen er 1,7 prosent og er hentet fra regjeringens siste

perspektivmelding. Dette gir en oppgang i antall sysselsatte på 16 prosent, og

det samlede antall ansatte i 2035 estimeres til 34.000.

Oppsummert peker analysene våre på at sjømatnæringen fra 2018 til 2035 vil

oppleve en oppgang i1:

Samlet omsetning fra 270 til 400 milliarder kroner

Verdiskaping fra 63 til 93 milliarder kroner

Antall sysselsatte fra 29.000 til 34.000

Figur 3.10: Historisk og fremtidig utvikling i sysselsetting i sjømatnæringen. 
Kilde: Menon Economics

Figur 3.9: Historisk og fremtidig utvikling i produksjon og verdiskaping i 
sjømatnæringen i mrd. kroner. Kilde: Menon Economics
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Lav-vekst scenario

I lav-vekst scenarioet ser vi for oss en verden hvor de globale

utviklingstrekkene resulterer i en lavere vekst for næringen. I denne verden

får helse- og klimaeffekter lite betydning for konsumentenes vaner og

utviklingen i etterspørselen av sjømat blir svakere som en konsekvens.

Samtidig betyr økt konkurranse og internasjonale handelsrestriksjoner, i

kombinasjon med teknologi som muliggjør landbasert akvakultur, at Norges

markedsandel faller. Her vil især land som Kina kunne utvikle seg til en

konkurrent i ennå høyere grad enn i dag. I dette scenarioet anslår vi en

oppgang i globalt volum på 20 prosent frem mot 2035. Norges andel av

denne veksten blir mindre, ettersom de norske produsenter presses av

eksempelvis kinesiske og chilenske produsenter, noe som betyr en vekst i

den norske næringen på 15 prosent. Konsumentens prissensitivitet medfører

at norske produsenter må prissette seg lavere for å få omsatt sine produkter,

og derfor er utviklingen i realprisen 0,5 prosent årlig. Dette er for øvrig i tråd

med FAOs anslag for globale priser.

Høy-vekst scenario

I høy-vekst scenarioet ser bildet radikalt annerledes ut. Her ser vi for oss en

verden hvor etterspørsel for sjømat øker betydelig, som følge av globale

trender. Den første trenden relaterer seg til de positive helseeffektene som

kan oppnås ved å spise sjømat fremfor andre former for protein. For det

andre vil økt fokus på karbonfotavtrykket til maten vi spiser i både

industrialiserte land og i utviklingsland ha en positiv effekt på veksten i den

norske sjømatnæringen. For det tredje forventer vi at den høye kvalitet

kombinert med transparens i den norske næring potensielt kan bli et

salgspunkt på internasjonale markeder.

Etter hvert som den globale middelklasse vokser vil etterspørsel etter sjømat

øke. Som tidligere nevnt er sjømat et høykvalitetsprotein, og det er grunn til å

tro at folk vil etterspørre disproporsjonalt mer sjømat når de blir løftet fra

underklasse til middelklasse. I et høy-vekst scenario vil den høye økonomiske

veksten spesielt komme fra Asia. Samtidig vil eksportmulighetene øke

ytterligere etter hvert som veksten i en rekke afrikanske land tar seg opp.

En SINTEF-rapport1 fra 2009 viste at mens karbonfotavtrykket fra oppdrett

ligger lavt relativt til landbasert protein, ligger fiske langt under dette nivået.

Samlet sett er det altså liten tvil om at et skifte fra landbasert protein til sjømat

har en positiv CO2-effekt. I en verden der både vestlige og fremvoksende

økonomier øker fokus på betydningen av mat for klimaforandringer, vil dette

utgjøre et betydelig boost i etterspørselen etter norsk sjømat.

Det er ingen hemmelighet at det globalt sett er økt frykt for forsøpling av havet,

overfiske og potensielle negative konsekvenser av oppdrett. I et høy-vekst

scenario ser vi for oss at et rigid norsk regelverk og krav om transparens hos

norske fiskere og oppdrettere, vil bety at den norske næringen vil ta en større

del av det globale markedet enn tidligere.

Samlet sett betyr dette at vi venter en oppgang i global etterspørsel på 40

prosent i høy-vekst scenarioet (i stedet for 25 prosent i base-case scenarioet).

Samtidig betyr økt næringsmessig fokus at Norge erobrer en større

markedsandel og veksten i volum av solgt sjømat for Norge kan bli 50 prosent.

Økt fokus på helse- og klimaeffekter betyr enda høyere prispremie på norske

produkter, som innebærer en årlig bedring i realprisene på 1,5 prosentpoeng

over inflasjonen. Som illustrert i figur 3.11 på neste side resulterer dette i en

samlet vekst i verdien av norsk-produsert sjømat på 90 prosent frem mot

2035. Anslaget er i faste 2018-priser.
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Figur 3.11: Ulike scenarioer for omsetningsutviklingen i sjømatnæringen. Faste 2018-priser. Kilde. Menon Economics
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Ringvirkninger av sjømatnæringen

For å illustrere sjømatnæringens økonomiske fotavtrykk har vi analysert

næringen i et ringvirkningsrammeverk. Utover den direkte sysselsetting og

verdiskaping i næringen, vil etterspørselen etter varer, tjenester og arbeidskraft

av sjømatnæringen ha ringvirkninger videre ned i verdikjeden. Vi presenterer

først ringvirkningene av sjømatnæringen i 2018 og på neste side presenterer vi

ringvirkningene for de tre ulike scenarioer i 2035.

Ved hjelp av Menon Economics’ ITEM-modell har vi estimert de samlede årlige

sysselsettingseffektene av den økonomiske aktivitet i sjømatnæringen i

2018 til 107.000. Disse effektene er fordelt på 28.000 sysselsatte i

sjømatnæringen, og om lag 79.000 sysselsatte fra aktiviteter hos næringens

underleverandører. Den økonomiske aktiviteten i sjømatnæringen og dens

betydning er i modellen sporet 10 ledd tilbake i verdikjeden.

Geografisk er størstedelen av de direkte sysselsettingseffektene lokalisert i Nord-

Norge, Vest-Norge og Midt-Norge. Vi finner rundt 90 prosent av sysselsettings-

effektene i disse regionene. Jo lengre man følger virkningene ned i verdikjeden,

desto større andel av sysselsettingseffektene tilfaller de store næringsmessige

sentrene i Norge, som inkluderer Bergen, Stavanger, Trondheim, Oslo og

Bærum. Av de samlede direkte og indirekte sysselsettingseffektene på 107.000

var rett under 50.000 lokalisert i de fire vestlandske fylkene i 2018.

I tillegg til sysselsetting genererer næringen verdiskaping. Analysen peker på at

sjømatnæringen samlede verdiskapingseffekter var på 142 milliarder kroner i

2018. Av disse var 63 milliarder verdiskaping i sjømatbedriftene. Forskjellen

mellom direkte og indirekte effekter er større for sysselsetting enn for

verdiskaping. Dette er et resultat av høy produktivitet (målt her ved verdiskaping

per ansatt). I sjømatnæringen er produktiviteten over 2 millioner kroner per

ansatt, mens den i resten av verdikjeden er på nærmere 1 million kroner.
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Figur 3.12: Totale sysselsettingseffekter (fordelt på direkte og indirekte 
effekter) for sjømatnæringen i 2018. Kilde: Menon Economics

Figur 3.13: Totale verdiskapingseffekter (fordelt på direkte og indirekte 
effekter) for sjømatnæringen i 2018. Kilde: Menon Economics
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Vi gjennomfører ringvirkningsberegninger for sjømatnæringen i de tre skisserte

scenarioene frem mot 2035. Vi finner at de samlede sysselsettingseffektene av

sjømatnæringen vil ligge på om lag 118.000 i base-case scenarioet i 2035, en

oppgang på rundt 10 prosent fra dagens nivå. I lav- og høy-vekst scenarioene vil

sysselsettingseffektene variere fra 85.000 til 154.000. Analysen peker dessuten

på at verdiskapingseffektene vil ligge mellom 150 og 275 milliarder faste 2018-

kroner i henholdsvis lav- og høy-vekst scenarioene.

På grunn av teknologiske og organisatoriske innovasjoner blir arbeidere stadig

mer effektive. Det er altså grunn til å anta at man i fremtiden vil utføre oppgaver

mer effektivt enn det som gjøres i dag. I alle scenarioene antar vi derfor vekst i

arbeidskraftsproduktiviteten på 1,7 prosent, som det er anslått i perspektiv-

meldingen. Denne produktivitetsveksten stammer delvis fra vekst i totalfaktor-

produktivitet på rundt 1 prosentpoeng (drevet i høy grad av digitalisering og

automatisering) og delvis fra vekst i økt kapitalintensitet på 0,5 prosentpoeng. Det

betyr at det hvert år skal 1,5 prosent færre personer til å generere 1000 kroner i

verdiskaping. Dermed blir veksten i sysselsettingseffektene lavere enn veksten i

verdiskapingseffektene, noe som går tydelig frem fra både figur 3.14 og figur 3.15

til høyre.

I alle de tre scenarioene antar vi samme produktinnsats fordelt ut på de samme

næringer som i dag. Samtidig legger vi til grunn en konstant verdiskapingsmargin i

alle næringer. Dette betyr at størrelsen av ringvirkningene relativt til de direkte

effekter vil være like i 2035 som de var i 2018.

Vi forholder oss i modellapparatet ikke eksplisitt til den geografiske spredningen

av aktiviteten i 2035. For sjømatnæringen er det imidlertid grunn til å tro at det vil

være lite endringer i lokasjonen av sjømatnæringene langs norskekysten.

Samtidig er det sannsynlig at de indirekte effekter også i fremtiden vil være større

i regionene med stor næringsmessig aktivitet på Østlandet og Vestlandet.

Figur 3.14: Samlede sysselsettings- og verdiskapingseffekter i base-case scenarioet 
fra 2018 til 2035 i millioner faste 2018-kroner. Kilde: Menon Economics
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kroner) i ulike scenarioer for sjømatnæringen. Kilde: Menon Economics
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Sjømatnæringen på Vestlandet

Vi har estimert at de totale sysselsettingseffektene av den økonomiske

aktiviteten i sjømatnæringen på Vestlandet i 2018 var på om lag 50.000. Av

dette utgjør indirekte sysselsettingseffekter 75 prosent. Dette peker på at

mange av bedriftene som leverer varer og tjenester til sjømatnæringen (enten

direkte eller lenger nede i verdikjeden) er lokalisert på Vestlandet. Som det

fremkommer av figur 3.16 hadde Hordaland fylke (nå en del av Vestland

fylke) de største sysselsettingseffektene av fylkene på Vestlandet i 2018 på

19.000. Som andel av den private sysselsetting har imidlertid Møre og

Romsdal den høyeste sysselsettingseffekten.

Dersom vi legger til grunn anslagene på fremtidig vekst presentert over, vil den

økonomiske aktiviteten i sjømatnæringen gi en oppgang i sysselsettingseffekter på

Vestlandet på 5100 ansatte i 2035 i base-case scenarioet. Dersom man legger til

grunn forutsetningene som er gitt i høy-vekst scenarioet vil man kunne forvente en

oppgang i sysselsettingseffekter på nesten 22.000 på Vestlandet. I lav-vekst

scenarioet vil man derimot oppleve en nedgang på 10.200 ansatte.

Sjømat trekkes frem som en næring man ønsker å satse på i flere strategiske

dokumenter som er utarbeidet av myndigheter og bransjeorganisasjoner på

Vestlandet. Eksempelvis trekker Bergensregionen i sin strategiske næringsplan for

2015-2020 frem mulighetene innenfor sjømat, som de beskriver som en av

regionens svært sterke havrelaterte næringer. Strategien fremhever at det er

spesielt næringens «strategiske plassering i forhold til markedet og

kompetansemiljøene som bidrar til å gjøre regionen og Vestlandet til en betydelig

leverandør av sjømat».

Tilsvarende har Møre og Romsdal vedtatt en forsknings- og innovasjonsstrategi i

2016 som peker ut hva fylket bør satse på for å sikre et fremtidig

konkurransedyktig næringsliv. Også her blir sjømat nevnt. I strategien fremheves

det at Møre og Romsdal er godt posisjonert til å ha en betydelig del av den

framtidige veksten i næringen. Fylket huser blant annet viktige klynger som

Teknologi akvARENA og NCE Blue Legasea.

I Hordaland er flere store og globale sjømatselskaper lokalisert, blant annet Lerøy

Seafood, Austevoll Seafood og Mowi. I tillegg er NCE Seafood Innovation Cluster

etablert i Bergensregionen, som er et initiativ som bygger videre på tidligere

satsinger innenfor sjømat. Med andre ord har regionen et tilnærmet komplett

ressursgrunnlag innenfor havbruk, fiskeri, foredling og salg. Samlet er dette med

på å legge til rette for en betydelig vekst i både verdiskaping og sysselsetting for

Vestlandet på lang sikt.
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Figur 3.16: Totale sysselsettingseffekter av sjømatnæringen på Vestlandet i 2018, fordelt 
på fylker, og samlet for Vestlandet i scenarioer i 2035. Kilde: Menon Economics
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Oppsummering av resultater for maritim næring

Den maritime næringen er en grunnstein i norsk næringsliv.
Økte krav til næringens klimagassutslipp gir muligheter for
utvikling innen bl.a. elektrifisering og alternative
drivstoffkilder. Med sin komplette verdikjede er den norske
næringen godt posisjonert til å kunne levere fremtidens
produkter innen sjøfart.

Største muligheter for næringen

✓ Norske aktører med høy kompetanse ligger godt an til å
kunne levere høyteknologiske lavutslippsprodukter som
globale kunder trolig vil etterspørre i årene som kommer

✓ Norge har en komplett verdikjede innen maritim næring.
Denne vil kunne danne grunnlaget for betydelig vekst i
næringen

✓ Digitalisering og kunstig intelligens vil bli viktige faktorer i
maritim næring i løpet av de neste ti årene. Tiltrekker man
seg riktig kompetanse kan dette bli en vekstdriver for
næringen

Barrierer til fremtidig vekst
• Hvis ikke globale aktører tar klimaet på alvor vil det være

vanskelig for norske aktører å konkurrere mot
internasjonale konkurrenter i lavkostnadsland som Polen
og Tyrkia

• Nedgang i globalisering kan bety nedgang i veksten av
verdenshandelen og dermed mindre maritim aktivitet

Figur 3.18: Nasjonale ringvirkninger i maritim næring

Figur 3.17: Nasjonal omsetning i maritim næring
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Maritim næring

Norge er en maritim stormakt. Den norske maritime næringen dekker hele

verdikjeden på fartøysiden, og har vært teknologisk ledende gjennom flere tiår. I

2018 bidro næringen med 139 milliarder kroner i verdiskaping. Samtidig

sysselsatte de norske maritime selskapene nærmere 85.000 kvinner og menn.

Næringen er fordelt utover ulike regionale klynger, som har utviklet spesialisert

kompetanse innen sine områder.

Den maritime sektoren preges av høy kompetanse og kunnskapsbaserte

produkter. Dette gjør at næringen har internasjonal konkurransekraft til tross for at

Norge har et høyt pris- og lønnsnivå. Dette gjenspeiles i en høy verdiskaping per

sysselsatt og en betydelig global markedsandel. Eksportens andel av omsetning

har ligget stabilt på rundt 50 prosent det siste tiåret. Næringen er imidlertid

avhengig av utslippskutt om man skal realisere økt grønn verdiskaping.

Den norske maritime næringen har de senere år foretatt betydelige investeringer i

grønn teknologi. Den grønne omsetningen innen maritim næring var på om lag 28

milliarder kroner i 2018, og denne omsetningen har mangedoblet seg på få år.

Den betydelige veksten i grønn maritim kan dels forklares med redusert

etterspørsel fra olje- og gassnæringen og dels med økt vilje til å satse på grønne

løsninger i den maritime næringen. En satsing på grønn maritim kan på denne

måten sees som et strategisk trekk for å kompensere for et betydelig fall i

etterspørselen fra olje- og gassnæringen. Trekket er strategisk fordi satsingen vil

styrke den maritime nærings konkurranseevne i en situasjon hvor den

internasjonale etterspørselen etter grønne løsninger forventes å øke.

Ved en omstilling til et grønnere næringsliv vil det av hensyn til norsk velferdsnivå

være viktig å opprettholde et relativt høyt nivå på lønn og overskudd. Summen av

lønn og overskudd i bedriftene utgjør til sammen hovedbestanddelen av

verdiskaping.

Det internasjonale markedet har historisk sett vært tett knyttet opp i mot

aktiviteten i verdensøkonomien. Eksempelvis er 90 prosent av dagens varehandel

basert på sjøfart. Som følge av forventet fortsatt vekst i den globale varehandelen

er det følgelig ventet at den internasjonale etterspørselen etter sjøtransport vil

øke.

I april 2018 ble en viktig milepæl nådd, da en CO2-strategi ble vedtatt i FNs
sjøfartsorganisasjon (IMO). Den norske maritime næringen har i samarbeid med
norske myndigheter vært pådriver for de vedtatte, forpliktende utslipps-
reduksjonene på 50 prosent innen 2050, målt mot 2008. Det er et krevende mål
ettersom den samlede verdensflåten i dag består av hele 90.000 skip og det er
forventninger om en vekst i global skipsfart på 60 prosent i samme tidsrom
(Menon Economics, 2019).

Basert på en kombinasjon av sterkere internasjonale reguleringer knyttet til utslipp

på skip og fortsatt global økonomisk vekst, er det grunn til å vente at særlig grønn

maritim næring vil vokse fremover.
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Maritim næring

Den norske maritime næringen er en diversifisert næring som leverer varer og

tjenester inn mot en rekke ulike segmenter. I nyere tid har store deler av næringen

levert skip og tjenester inn mot petroleumssektoren. Dette har imidlertid endret seg

noe de siste årene, hvor godstransport og andre kundesegmenter har opptatt en

mye større del av den maritime porteføljen (se figur 3.19 til høyre). Det var spesielt

i etterkant av oljeprisfallet i 2014/2015 at petroleumsdelen av maritim næring

opplevde et kraftig fall i omsetningen. Skiftet mot andre kundesegmenter har både

skjedd ved at nye bedrifter er kommet til, og et komposisjonelt skifte innad i

eksisterende bedrifter.

Kategorien «Annen maritim næring» består i hovedsak av cruise og passasjerskip,

brønnbåter rettet mot sjømatnæringen og maritim utstyr og tjenester til havvind.

Figur 3.20 til høyre viser fordelingen mellom de tre segmentene. Mens alle disse

segmentene har opplevd betydelig vekst siden 2014, er det spesielt cruise og

sjømat som har drevet oppgangen.

De mange ulike produkter og tjenester som blir levert av den maritime næringen

gjør det vanskelig å anslå veksten i næringen relativ til eksempelvis

sjømatnæringen, som leverer et mer homogent produkt. Vi velger derfor å

analysere de ulike delene av maritim næring separat. Det gir mulighet for å fange

opp spesielle utviklingstrender i de ulike kundegruppene til maritim næring.

I de kommende avsnittene vil vi derfor gi eksplisitte anslag på veksten i omsetning

i delene av maritim næring som leverer produkter og tjenester til/driver med

henholdsvis godstransport, leveranser til sjømatnæringen og cruise/turisme.1

Dette innebær en full kartlegging av både vekst i verdensmarkedet, de norske

markedsandeler og prisutviklingen for alle de tre delmarkeder frem mot 2035.

Deretter vil vi estimere vekst i henholdsvis et lav- og høy-vekst scenario, samt

utregne ringvirkningseffekter av dagens næring og scenarioene for næringen i

2035.
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Figur 3.19: Historisk utvikling i omsetning i tre ulike segmenter av den maritime 
næringen i Norge. Kilde: Menon Economics

Figur 3.20: Omsetning fordelt på de ulike delsegmentene som inngår i  
«annen maritim næring» i 2018. Kilde: Menon Economics

1) Vi har valgt å holde havvind utenfor maritim næring, ettersom dette vil bli analysert i forbindelse med fornybarnæringen. 
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Maritim næring

Den grønne delen av maritim næring

Som tidligere nevnt ser vi ikke utelukkende på næringer som bidrar direkte med

levering av karbonreduserende produkter og tjenester. Det kan imidlertid være

illustrativt å belyse denne delen av den maritime næringen kort.

Den grønne omsetningen i maritim næring var i 2018 på om lag 28 milliarder kroner. I

tillegg foretok norsk maritim næring investeringer for i overkant av 5 milliarder kroner.

Over de siste årene har omsetningen i denne delen av næringen blitt mangedoblet, se

figur 3.21. Samme bilde har gjort seg gjeldende for investeringer. Som følge av

ambisiøse internasjonale målsettinger om betydelige reduksjoner i skipsfartens utslipp

av klimagasser, vil trolig både grønn omsetning og grønne investeringer måtte øke

betydelig i årene som kommer.

Ikke alle tiltak som gjennomføres reduserer utslipp like mye. Mens noen teknologier

kutter CO2-utslipp med 100 prosent, bidrar andre teknologier til å redusere utslippene

mindre. For å ta høyde for dette har vi kategorisert både omsetning og investeringer

inn i tre ulike nyanser av grønn basert på utslipp som skader miljø eller klima:

• Mørkegrønn: 80-100 prosent bidrag til reduksjon

• Grønn: 30-80 prosent bidrag til reduksjon

• Lysegrønn: Under 30 prosent bidrag til reduksjon

Det er viktig å merke seg at den grønne delen av den maritime næringen kutter på

tvers av de ulike segmenter (godstransport, havvind, sjømat og cruise/turisme) som vi

presenterte på forrige side. I alle disse segmentene vil eksempelvis batteridrevne skip

være en del av fremtiden.

På nåværende tidspunkt er produktiviteten i den grønne delen av maritim næring

lavere enn produktiviteten i maritim næring generelt. Den er dog fortsatt høyere enn i

norsk næringsliv generelt. Vi legger til grunn at produktiviteten i denne grønne delen

av næringen vil ta seg opp i takt med at den i stigende grad blir allestedsnærværende i

maritim sektor.

Figur 3.22: Verdiskaping per ansatt i ulike deler av næringslivet. 
Kilde: Menon Economics

Figur 3.21: Historisk utvikling i omsetning i grønn maritim næring i 2018, 
fordelt på lysegrønn, grønn og mørkegrønn. Kilde: Menon Economics (2019)
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Maritim næring

Den økonomiske situasjonen og utvikling

På tross av høyt lønnsnivå har den norske maritime næringen med kompetanse og

teknologisk kunnskap klart å gjøre seg konkurransedyktig på et internasjonalt marked.

Som illustrert i figur 3.23 har omsetningen uten leverandører til olje og gass i perioden

fra 2004 til 2018 vokst fra 147 milliarder kroner til 260 milliarder kroner. Dette tilsvarer

en årlig vekst på rundt 4 prosent i nominelle termer. Den nominelle BNP-veksten var i

perioden på rundt 5 prosent. Når vi fjerner havvind, som blir behandlet i et senere

kapittel, finner vi en omsetning på 244 milliarder kroner og verdiskaping på 77

milliarder kroner.

I løpet av perioden fra 2004 til 2018 har verdiskapingsmarginen holdt seg noenlunde

stabil. Det laveste nivået var rundt 27 prosent i 2008, mens det høyeste nivået var 35

prosent i 2016. Mens lønnsdelen utgjør en større andel av verdiskapingen enn delen

som kommer fra driftsresultatet, er det spesielt endringer i driftsresultat som driver

endringer i verdiskapingsmarginen. Store svingninger i driftsmarginen kommer spesielt

i krisetider hvor omsetningsnivået faller raskere enn kostnadsnivået.

Et av kriteriene for å inkludere maritim næringen i denne rapporten var dens

produktivitet. Maritim næring har høy produktivitet uansett om man inkluderer

leveranser til petroleum eller ikke. Verdiskaping per ansatt i den maritime næringen,

slik den er definert i denne rapporten, var i 2018 på 1,7 millioner kroner. Dette er i stor

grad drevet av godstransport. Denne underkategorien hadde en produktivitet på om lag

2,2 millioner kroner, noe som videre er drevet av deep-sea rederi, som har betydelig

verdiskaping generert av veldig få ansatte.

En side av høye produktivitetsnivåer er høye lønninger – i maritim næring kommer om

lag 70 prosent av verdiskapingen til lønn. Samtidig har næringen et lønningsnivå som

er 60 prosent høyere enn det nasjonale gjennomsnittet.1 Høye lønninger betyr at

næringen må fortsette å være innovativ og ansette folk med høy kompetanse for å

forbli konkurransedyktig på det internasjonale markedet. En mulighet for å oppnå

nettopp dette er å posisjonere seg som leverandør av grønne løsninger til et globalt

marked.

Figur 3.24: Verdiskaping per ansatt i millioner kroner fordelt på 
ulike kategorier av næringsliv i 2018. Kilde: Menon Economics

Figur 3.23: Historisk utvikling i omsetning (i milliarder kroner) og 
verdiskapingsmargin (i prosent) i maritim næring fra 2004 til 2018.2 Kilde: 
Menon Economics
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2) Havvind er inkludert i tidsserien
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Maritim næring

Base-case scenario

Som beskrevet tidligere gir vi i denne rapporten eksplisitte anslag på fremtidig

vekst i produksjon for de tre ulike underkategorier (godstransport, leverandører til

sjømatnæringen, og cruise/turisme). Derimot vil vi kun gi anslag på verdiskaping

og sysselsetting samlet for den maritime næringen. Vi vil gjøre tilsvarende i lav-

og høy-vekst scenarioene.

Det første element i analysen er anslag på den fremtidig veksten i

godstransport. Størstedelen av godstransporten frakter varer for norske og

internasjonale kunder. Det er derfor helt naturlig at det er en sammenheng

mellom utviklingen i BNP og global handel på den ene siden og utviklingen i

godstransporten på den andre. Jo mer folk etterspør, jo mer handels på tvers av

landegrenser og jo mer må fraktes via sjøveien. Det siste tiåret har

verdenshandelen vokst noe raskere enn godstransporten. Historisk har

vekstforskjellen vært om lag 2-til-1 i verdenshandelens favør. I årene frem mot

2035 antar vi at dette forholdet vil fortsette.

Verdenshandelen har historisk vokst med rundt det dobbelte av den globale BNP-

veksten. Tiåret vi nå går inn i ligger imidlertid an til å være det første hvor det er

en risiko for en betydelig nedbremsing i globaliseringstrenden. Med press på

globale verdikjeder fra økt proteksjonisme og mulig on-shoring av produksjon i

årene som kommer antar vi at forholdet mellom handel og økonomisk vekst vil

reduseres noe. Mer spesifikt antar vi at handel vil vokse med 1,5 ganger BNP-

veksten. IMF og OECD anslår BNP-vekst til rundt 3,2 prosent frem mot 2035, noe

som vil gi en vekst i verdenshandel på 4,8 prosent. Dette er noe lavere enn

handelsveksten over de siste 15 år.

Prisene næringen møter på verdensmarkedet vil trolig fluktuere på kort sikt. På

lengre sikt forventer vi imidlertid prisvekst i takt med inflasjonen for næringen, og

dermed blir veksten i næringen i faste priser på 2,4 prosent årlig.

Dette peker på en oppgang i den samlede veksten for den norske

godstransporten på 50 prosent frem mot 2035.

For å estimere fremtidig vekst i den delen av den maritime næringen som

betjener sjømatnæringen er det nærliggende å bruke analysene fra forrige

delkapittel. Her pekte vi på en estimert vekst frem mot 2035 på rundt 50 prosent,

svarende til en årlig vekst på 2,3 prosent. Med stigende krav til effektivitet og

innovasjon (især innen elektrifisering og «hybridisering») i byggingen av skip til

sjømatnæringen, mener vi at den norske sektoren har en konkurransefordel.

Dette vil bety en større vekst i det internasjonale markedet for eksempelvis

brønnbåter og dermed en litt høyere vekst. Vi legger til grunn en vekst som blir

0,5 prosentpoeng høyere årlig enn den i sjømatnæringen. Dette gir en vekst i

faste priser på 2,8 prosent årlig og en samlet vekst i verdien av produksjonen

på 60 prosent frem mot 2035.

Den tredje underkategorien i maritim næring er delen som bygger og driver skip

til passasjer- og cruisetrafikken. Alle disse fire typer av bedrifter kommer mest

trolig til å vokse med ulik hastighet. I tidligere analyser har Menon Economics

pekt på at antallet turister som besøker Norge fra et land vokser om lag dobbelt

så raskt som opprinnelseslandets økonomiske vekst.1 Størstedelen av Norges

turisme kommer fra Europa, Sørøst-Asia og Nord-Amerika. Vi legger til grunn en

turist-vektet økonomisk vekst i disse landene på rundt 2 prosent, noe som betyr

en vekst i turismen til Norge på 4 prosent årlig. For passasjer-delen vil veksten

bli bestemt av veksten i utenlandsk etterspørsel etter norske passasjerferger,

samt av befolkningsvekst og komposisjon i Norge. Med globale miljøkrav og

norsk ekspertise innen elektriske ferger, er det sannsynlig at både nasjonal og

internasjonal etterspørsel til den norske sektoren vil øke betydelig i årene som

kommer. Vi legger til grunn en reell omsetningsvekst på 3 prosent. Siden de to

sektorer er noenlunde like store, gir det en samlet omsetningsvekst i faste 2018-

priser på 3,5 prosent årlig. Samlet blir dette en omsetningsvekst på om lag 80

prosent frem mot 2035.

1) Reiseliv i Nord: Luftfartens betydning for turismen i Nord-Norge. Iversen, Løge og Helseth. 2017
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Maritim næring

Omsetningen samlet for de tre underkategoriene i maritim næring

(godstransport, sjømatleverandører, samt cruise og ferger) lå i 2018 på rundt

250 milliarder kroner. I base-case scenarioet finner vi en samlet omsetning i

den delen av maritim næring som vi har analysert på 386 milliarder 2018-

kroner i 2035. Dette betyr en samlet vekst på 56 prosent, eller en årlig vekst

på 2,7 prosent. Selv om vi anslår at den største vekstraten er i

underkategorien cruise og ferger, er det samlede vekstbidrag størst for

godstransporten. Her forventer vi at det samlede vekstbidraget blir 36

prosentpoeng. Dette skyldes at denne underkategorien i dag er noe større enn

de andre underkategoriene.

Som tidligere i rapporten antar vi en konstant verdiskapingsmargin. Dette betyr

at verdiskapingen følger utviklingen i omsetningen. Det samme gjelder ikke for

antall sysselsatte, hvor vi må ta høyde for produktivtetsveksten i samfunnet. Vi

legger til grunn vekst i timeverksproduktiviteten på 1,7 prosent i tråd med

perspektivmeldingen. Med disse antakelser får vi, som vist på figur 3.26, en

verdiskaping i 2035 på 122 milliarder kroner i base-case scenarioet.

Sysselsettingen i næringen vil vokse fra 45.000 i 2018 til 54.000 i 2035. Dette

tilsvarer en vekst på 37 prosent. Det er produktivitetsveksten som gjør at

sysselsettingsveksten er lavere enn veksten for omsetning og verdiskaping.

Oppsummert peker våre analyser på at delen av maritim næring som vi her

analyserer vil oppleve en oppgang fra 2018 til 2035 i faste 2018-priser:

• Samlet omsetning fra 250 til 386 milliarder kroner

• Verdiskaping fra 77 til 122 milliarder kroner

• Antallet av ansatte fra 45.000 til 54.000
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Figur 3.25: Fremtidig utvikling i omsetning i milliarder 2018-kroner. 
Kilde: Menon Economics

Figur 3.26: Historisk og fremtidig utvikling i verdiskaping (milliarder 
2018-kroner) og sysselsatte (antall ansatte) i maritim næring. Kilde: 
Menon Economics
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Lav-vekst scenario

Som tidligere påpekt har verdenshandelen vokst raskere enn omsetning i den den

norske godstransporten, noe som kan indikere tapte markedsandeler. I base-case

scenarioet så vi for oss at sammenhengen mellom vekst i næringen og global

handel ville holde seg stabil, mens vi i lav-vekst scenarioet legger til grunn en

videre nedgang. På bakgrunn av dette anslår vi at godstransporten vokser med

1,5 prosent årlig i dette scenarioet. Videre ser vi for oss at konkurransen

internasjonal primært vil bli kjempet på bakgrunn av pris. Her vil Norge potensielt

få vanskeligheter ved å følge med østeuropeiske og asiatiske skipsverft og

rederier som opererer med et lavere lønnsnivå.

Samlet vil dette føre til en utflating i den reelle norske omsetningsveksten for

produksjon og drift av cruiseskip og ferger til 0 prosent. Fiskeri-delen av maritim

næring vil følge sjømatnæringens lav-vekst scenario, med en realvekst på om lag

0,3 prosent. Samlet sett betyr dette en vekst på 28 prosent frem mot 2035 og

en samlet omsetning på 318 milliarder i faste 2018-kroner.

Høy-vekst scenario

CO2-utslipp fra shipping og andre deler av den maritime næringen utgjør en

betydelig andel av globale utslipp. For å nå Parisavtalens 2°C-mål er det

nødvendig at også den maritime næring kutter sine utslipp betraktelig. I høy-vekst

scenarioet ser vi for oss en verden hvor fokuset mot å stoppe klimaforandringer

øker frem mot 2035. Samtidig med dette legger vi opp til at det i høy-vekst

scenarioet blir lagt til rette for at norske aktører kan møte etterspørselen etter

lavutslippsskip og -teknologi.

I høy-vekst scenarioet vil økt fokus på klima og strengere internasjonale
utslippskrav således bane veien for økt nybygging i den maritime sektor. Samtidig
kan betydelige konkurransefordeler resultere i at den norske industrien kan kapre
markedsandeler. Et betydelig fokus på utslippsreduksjon fra både private og
offentlige aktører vil kunne betyr at norske leverandører raskere vil bygge opp
kompetanse innen elektrifisering av ulike deler av den maritime verdikjeden og
dermed oppnå et konkurransefortrinn.

Denne prosessen er allerede i gang og analyser viser at omsetningen i den delen
av den maritime næringen som jobber med utslippsreduksjon har tredoblet seg
siden 2014 (Menon Economics, 2019). Derimot er vi trolig bare i startfasen på
denne utviklingen og i høy-vekst scenarioet legger vi til grunn at veksten vil
fortsette i årene som kommer. Etter hvert som det regulatoriske regime legger til
rette for den grønne omstilling, vil etterspørselen fra internasjonale rederier stige.
Dersom Norge da har lykkes med å videreutvikle sin komplette maritime verdikjede
til å omfatte klimavennlig teknologi, er det grunn til at tro at veksten i maritim
næring vil være betydelig.

Disse betraktningene gjelder i hovedsak delene av maritim næring som betjener
sjømatnæringen, samt ferger og cruiseskip. Godstransport på den andre side er
vanskeligere å se for seg vil vokse mye kraftigere enn lagt til grunn i base-case
scenarioet, da den er så nært bundet til global vekst. Vekstdifferansen mellom
base-case og høy-vekst scenarioene vil altså være noe lavere for godstransport.

Vi legger til grunn i høy-vekst scenarioet at handelsveksten vil vokse dobbel så
raskt som BNP (i tråd med den historiske utvikling). Dette vil bety en vekst i global
handel på 4,8 prosent og dermed en vekst i den norske godstransporten på om lag
4 prosent. For det maritime segment som betjener sjømatnæringen legger vi til
grunn en vekst som er i tråd med sjømatnæringen, på om lag 4 prosent frem mot
2035. Samlet sett betyr dette en vekst på 100 prosent frem til 2035, og en
omsetning på 490 milliarder i faste 2018-kroner.
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Figur 3.27: Ulike scenarioer for omsetningsutviklingen i den maritime næring. Faste 2018-priser. Kilde. Menon Economics
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Ringvirkninger av maritim næring

For å illustrere den maritime næringens økonomiske fotavtrykk har vi analysert

næringen i et ringvirkningsrammeverk. Utover den direkte sysselsetting og

verdiskaping i næringen som vi presenterer over, vil etterspørselen etter varer,

tjenester og arbeidskraft ha effekter videre ned i verdikjeden. Det er disse

effektene vi kaller ringvirkninger. Vi presenterer først ringvirkningene av maritim

næring i 2018 og deretter for de tre ulike scenarioene i 2035.

Ved hjelp av Menon Economics’ ITEM-modell har vi estimert de samlede årlige

sysselsettingseffektene av den økonomiske aktivitet i den maritime

næringen1 i 2018 til 86.000. Disse effektene er fordelt på 45.000 sysselsatte i

den maritime næringen, og om lag 41.000 sysselsatte fra aktiviteter hos

næringens underleverandører. Den økonomiske aktiviteten og dens betydning er i

modellen sporet 10 ledd tilbake i verdikjeden.

Den maritime næringen er hovedsakelig lokalisert på Vestlandet, samt Oslo og

Akershus. De direkte effektene (altså sysselsettingseffektene hos de maritime

bedriftene) er klart størst i Hordaland, hvor det er over 14.000 ansatte. De

indirekte effekter er noe mer spredt mellom Hordaland, Rogaland, Oslo og

Akershus. Totalt har alle disse fylkene mer enn 11.000 ansatte direkte eller

indirekte i den maritime næringen hver.

Den maritime næringen genererer også verdiskaping. Analysen peker på at den

maritime nærings samlede verdiskapingseffekter i 2018 var på om lag 117

milliarder kroner. Av disse er 77 milliarder verdiskaping i de maritime bedriftene,

altså direkte verdiskapingseffekter. Med andre ord er forskjellen mellom direkte og

indirekte effekter større for sysselsetting enn for verdiskaping. Dette er et resultat

av høy produktivitet (målt her ved verdiskaping per ansatt). I den maritime

næringen er produktiviteten rundt 1,7 millioner kroner per ansatt, mens den i

resten av verdikjeden er på nærmere 1,0 millioner kroner.

Figur 3.28: Totale sysselsettingseffekter (fordelt på direkte og indirekte 
effekter) for maritim næring i 2018. Kilde: Menon Economics

Figur 3.29: Totale verdiskapingseffekter (fordelt på direkte og indirekte 
effekter) for maritim næring i 2018. Kilde: Menon Economics
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1) I den del av den maritime næringen som vi har analysert. Det vil si de tre underkategoriene: 

godstransport, leverandører til sjømat og cruise/ferjer.
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I tillegg har vi gjennomført ringvirkningsberegninger for maritim næring i de tre

scenarioene for 2035. Vi finner at de samlede sysselsettingseffektene i den

delen av den maritime næringen vi har analysert er på om lag 100.000 i base-

case scenarioet i 2035. Dette er en oppgang på rundt 14.000 fra dagens nivå.

I lav- og høy-vekst scenarioene er sysselsettingseffektene estimert til

henholdsvis 83.000 og 128.000. Gitt antakelsene vi legger til grunn vil

verdiskapingseffektene i base-case scenarioet ligge på 182 milliarder faste

2018-kroner i 2035. I lav-vekst scenarioet peker våre analyser på

verdiskapingseffekter på 151 milliarder kroner, mens det kan bli helt opp til

232 milliarder kroner dersom markedsutviklingen og politiske tiltak støtter opp

om en rask grønn omstilling.

Akkurat som for sjømatnæringen antar vi i analysen en produktivitetsvekst på

1,7 prosent hentet fra perspektivmeldingen. Dette reflekterer at det tar folk

kortere og kortere tid å produsere en gitt mengde varer.

I alle de tre fremtidige scenarioene antar vi samme produktinnsats fordelt ut

på de samme næringer som i dag. Samtidig legger vi til grunn en konstant

verdiskapingsmargin i alle næringene. Dette betyr at størrelsen på

ringvirkningene relativt til de direkte effektene vil være like i 2035 som de var i

2018.

Vi forholder oss i modellapparatet ikke eksplisitt til den geografiske

spredningen av den økonomiske aktiviteten i 2035. Samtidig er det imidlertid

lite tvil om at den norske maritim næringen vil fortsette å være sterkest

representert i kystområdene i årene frem mot 2035.

Figur 3.30: Samlede sysselsettingseffekter (antall ansatte) og 
verdiskapingseffekter (1000 kroner) i base-case scenarioet fra 2018 til 2035 i 
millioner faste 2018-kroner. Kilde: Menon Economics

Figur 3.31: Ringvirkninger i sysselsetting (antall ansatte) og verdiskaping 
(1000 kroner) av ulike scenarioer for maritim næring. Kilde: Menon Economics
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Maritim næring på Vestlandet

Våre ringvirkningsanalyser viser at den økonomiske aktiviteten innenfor maritim

næring ga totale sysselsettingseffekter på 38.900 i 2018 på Vestlandet. Av dette

utgjorde de direkte sysselsettingseffektene over 60 prosent, noe som peker på at

store deler av bedriftene innenfor maritim næring er plassert på Vestlandet. Som

figur 3.32 viser var det stor variasjon i sysselsettingseffekter på tvers av fylkene på

Vestlandet. En betydelig andel av sysselsettingseffektene fant sted i Hordaland

(nå en del av Vestland fylke).

Basert på de ovennevnte veksttallene for næringen, forventer vi at den maritime
næringen vil legge grunnlag for ytterligere 6800 ansatte i 2035 i base-case
scenarioet på Vestlandet, sammenlignet med i 2018. Dersom man legger til
grunn forutsetningene som er gitt i høy-vekst scenarioet, vil man kunne forvente
en oppgang på 19.000 ansatte i 2035. Derimot vil man i lav-vekst scenarioet
oppleve en nedgang på 1300 ansatte i 2035.

Maritim næring er en sentral næring på Vestlandet. Regionen besitter unik
kompetanse innenfor feltet. Dette fremheves av at mange maritime
kompetansemiljøer og klynger er lokalisert på Vestlandet. Eksempler på disse er
GCE Blue Maritime Cluster, NCE Maritime CleanTech og Ocean Hyway Cluster.

Maritim næring nevnes også i en rekke strategidokumenter utarbeidet av
myndigheter eller andre aktører på Vestlandet. Maritim er en av de prioriterte
næringene i Handlingsprogrammet for samfunns- og næringsutvikling (2018-
2019), som Hordaland fylkeskommune (nå Vestland fylkeskommune) har
utarbeidet.

Det er forventet vekst i maritim næring fremover, og da spesielt på Vestlandet.
Slik det fremkommer i Vestlandsmeldingen fra 2019 har «Vestlandet gode
muligheter for å få en skipsflåte i verdensklassen, da regionen allerede er
ledende på å ta i bruk grønn maritim teknologi, også innen skipsfart.» I tillegg
investeres det betydelig i miljøvennlige og grønne løsninger innenfor maritim
næring, som eksempelvis fullelektriske skip, hydrogendrevne passasjerbåter og
el-ferjer.

Viktige drivere for å oppnå et grønt skifte i maritim næring på Vestlandet er blant
annet proaktive regionale aktører (næringsaktører, politikere, klynger), regionale
særtrekk (kultur for innovasjon, teknologiske miljøer) og demonstrasjons-
prosjekter (offentlig innkjøpspolitikk).

Figur 3.32: Totale sysselsettingseffekter av maritim næring på Vestlandet i 2018, fordelt på 
fylker, og samlet for Vestlandet i scenarioer i 2035. Kilde: Menon Economics
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Oppsummering av resultater for prosessindustrien
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Prosessindustrien utgjør en sentral del av den norske
økonomien. Mange av fabrikkene er hjørnesteinsbedrifter i sine
respektive samfunn. Den langsiktige utviklingen er derfor av
stor betydning både nasjonalt, regionalt og ikke minst lokalt.
Våre analyser viser et betydelig vekstpotensial.

Største muligheter for næringen

✓ Den norske prosessindustriens største fortrinn at den er svært
energieffektiv relativ til sine internasjonale konkurrenter og
benytter ren fornybar kraft.

✓ Norske aktører produserer innovative materialer som er
viktige for å legge til rette for grønn omstilling i tilgrensende
sektorer med betydelig vekstpotensial.

✓ Norske aktører er offensive i møte med behovet for å
redusere egne utslipp. Utviklingen av ny teknologi (CCS og
hydrogen er viktige eksempler) har potensial til å bli et
næringsgrunnlag i seg selv

Barrierer til fremtidig vekst

• Markedsutviklingen har historisk vært tett koblet til BNP-
veksten globalt og den makroøkonomiske utviklingen. Hvis
den globale veksten fortsetter å falle kan det legge et lokk på
næringens vekst

• Betydelig omstillingskostnad for å redusere egne utslipp.
Fokus på kvantitet fremfor kvalitet og karbonavtrykk vil vri
konkurransekraften mot lavkostland.

Figur 3.34: Nasjonale ringvirkninger i prosessindustrien

Figur 3.33: Nasjonal omsetning i prosessindustrien
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1) Vi definerer prosessindustrien i tråd med Norsk Industri i sin rapport, «Veikart for prosessindustrien» 

(2016).

Prosessindustrien1 utgjør en sentral del av den norske økonomien og stod for

om lag 25 prosent av norsk fastlandseksport i 2018 (SSB). De fleste fabrikker

er hjørnesteinsbedrifter i sine respektive samfunn. Den langsiktige utviklingen

er derfor av stor betydning både nasjonalt, regionalt og ikke minst lokalt. Den

norske prosessindustrien preges av store aktører som Hydro, Elkem, Yara,

Alcoa, Eramet, Borregård, Inovyn og omfatter en rekker bransjer, deriblant

aluminiumsproduksjon, produksjon av jern, stål og ferrolegeringer, kjemisk

industri, mineralsk industri og treforedling.

Målt i omsetning er aluminiumsproduksjonen størst (35 prosent), mens antall

ansatte er høyest innen kjemisk industri (41 prosent). Prosessindustrien er

allerede sterkt internasjonalisert med en stor andel av omsetningen rettet mot

eksportmarkedet. Produksjonen er basert på fornybar kraft og norske aktører

viser til en voksende portefølje av produkter som er viktig for omstillingen i

andre sektorer. Samtidig står næringen for 18 prosent av Norges

klimagassutslipp grunnet bruken av fossile innsatsfaktorer i selve

produksjonsprosessen. Det foreligger imidlertid ambisiøse målsetninger, og

om disse realiseres vil de legge grunnlaget for grønn vekst i næringen.

Produktene som prosessindustrien står bak er en viktig del av verdens-

økonomien i dag, men vil også ha en sentral rolle i en lavutslippsøkonomi.

Historisk er det aktiviteten i verdensøkonomien som har vært den viktigste

driveren i det internasjonale markedet. Slik vil det nok være også i fremtiden.

Industri, da definert bredere enn prosessindustrien, står imidlertid for om lag 20

prosent av globale klimagassutslipp (IPCC) og har en sentral rolle i den

globale omstillingen av verdensøkonomien. Konkurransesituasjonen kan

derfor bli betydelig preget av internasjonal klimapolitikk og eventuelle

endringer i konsumentenes preferanser.

I møte med behovet for å redusere globale utslipp i dagens industri er den
norske prosessindustriens største fortrinn at den er svært energieffektiv og
benytter ren fornybar kraft som energikilde. Dette gir et relativt sett lavt
karbonavtrykk sammenlignet med internasjonale konkurrenter.

Behovet for å redusere utslipp legger også til rette for nye vekstmarkeder.
Den norske prosessindustrien produserer allerede i dag innovative materialer
som er viktig for å legge til rette for energieffektivisering og elektrifisering på
andre områder. Konkrete eksempler på dette er aluminium til bilindustrien,
silisium til batterier og solcelleindustrien. Dersom den norske
prosessindustrien lykkes i omstillingen vil man kunne levere produkter med
minimale utslipp, ettersom energiforsyningen allerede er tilnærmet utslippsfri.
Dette vil bekrefte Norges ledende rolle som foredler av fornybar energi og
styrke den norske industriens konkurransekraft i møte med miljø- og
klimakrav på veien mot lavutslippssamfunnet.

«Norsk industri er verdensledende på energieffektiv produksjon fra våre 

nasjonale ressurser og har sammen med nasjonale forskningsmiljøer 

etablert en kunnskapsbase med potensial for nasjonal og internasjonal 

verdiskaping»

Energi21s Nasjonale strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og 

kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi
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Den økonomiske situasjonen og utviklingen

I perioden fra 2003 til 2018 har den norske prosessnæringen vokst fra en

omsetning på rundt 110 milliarder til 176 milliarder kroner. Dette tilsvarer en

vekst på godt 60 prosent, eller 3,3 prosent årlig i nominelle termer.

Prosessindustrien er derimot en svært konsentrert næring. De ti største

bedrifter i næringen (som bl.a. inkluderer Hydro, Alcoa, Yara, og Elkem)

utgjorde over 60 prosent av omsetningen i 2018. Samtidig har de stått for 55

milliarder kroner av omsetningsveksten på 80 milliarder kroner siden 2013. En

næring dominert av store bedrifter kan både være en styrke og en utfordring.

Store bedrifter i et såpass internasjonalt marked peker på konkurransedyktige

bedrifter, som er i stand til å gjennomføre nødvendige investeringer for å

fastholde sin attraktivitet på verdensmarkedet. Samtidig gjør dette næringen

sårbar for utviklingen i enkeltbedrifter.

Akkurat som sjømatnæringen og den maritime næringen ser vi at

prosessindustrien er mer produktiv enn norsk næringsliv generelt. Figur 3.36 til

høyre viser at verdiskapingen per sysselsatt i prosessindustrien var på nesten

1,5 millioner kroner i 2018, og dermed 50 prosent høyere enn privat norsk

næringsliv uten olje og gass.

Selv om verdiskapingsmarginen har holdt seg stabil over de siste 15 år og

omsetningen i næringen «bare» har vokst med 60 prosent, har produktiviteten

i næringen mer enn doblet seg. Det har kommet etter næringen har lykkes

med å øke omsetningen og verdiskapingen, samtidig som antall ansatte har

falt med om lag 8000 ansatte til rett under 27.000 ansatte. I motsetning til

omsetningsveksten har fallet i ansatte kommet utelukkende fra mindre

bedrifter, mens de 10 største bedrifter har sett en liten oppgang i antall

ansatte.

Figur 3.36: Verdiskaping per ansatt i millioner kroner for norsk næringsliv, 
norsk næringsliv uten olje og gass og prosessindustrien i 2018. Kilde: Menon 
Economics

Figur 3.35: Historisk utvikling i omsetning (i milliarder kroner) og 
verdiskapingsmargin (i prosent) i sjømatnæringen fra 2013 til 2018. Kilde: 
Menon Economics
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1) http://pubdocs.worldbank.org/en/477721572033452724/CMO-October-2019-Forecasts.pdf

Base-case scenario

Prosessindustriens største bedrifter leverer varer til et kompetitivt verdensmarked

der store makrotrender driver etterspørsel og priser. Figur 3.37 til høyre viser

tydelig hvordan globale konjunkturelle endringer driver veksten i den norske

prosessindustrien. Det er således bare to av de siste 18 årene at endring i

verdens BNP-vekst ikke har blitt etterfulgt av en endring i prosessindustriens

omsetningsvekst i samme retning. Med andre ord, når det går raskere i

verdensøkonomien går det raskere i prosessindustrien. Vi ser ingen grunn til at

dette skal endre seg i årene frem mot 2035. Samtidig ser vi at selv om

prosessindustriens vekst er noe mer volatil enn den globale veksten, er den

gjennomsnittlige veksttakten relativt lik. I perioden fra 2003 til 2018 vokste

omsetningen i prosessindustrien med 60 prosent, mens veksten i reell global BNP

var om lag 55 prosent.

Siden 2000-tallet har en betydelig vekst i kinesisk økonomi ført til stor etterspørsel

etter råvarer. Dette har ført til en råvare-boom der produsenter av råvarer har

opplevd økt salg til høyere priser. Forventninger om nedgang i Kinas økonomiske

vekstrate på 2020-tallet peker mot lavere økonomisk vekst globalt sett og dermed

mindre etterspørselsvekst etter råvarer i årene som kommer. Samtidig vrir man i

flere asiatiske land veksten imot tjenestenæringer i stedet for industriproduksjon,

noe som vil føre til at de varer prosessindustrien produserer vil utgjøre en mindre

innsatsfaktor i veksten fremover. Samlet vil dette mest trolig bety en mindre

nedgang i både volum og priser.

Vi legger derfor til grunn at den nominelle omsetning i prosessindustrien vil være

rundt 0,5 prosentpoeng lavere enn den globale BNP-veksten frem mot 2035.

Dette relative fallet vil være drevet av et fall i både volum og realpriser. Med en

global økonomisk vekst på 3,2 prosent resulterer det i en nominell

omsetningsvekst på 2,8 prosent for prosessindustrien.

Figur 3.37: Historisk utvikling i omsetningsvekst i prosessindustrien (venstre akse) 
og vekst i global BNP (høyre akse) fra 2004 til 2018. Kilde: IMF og Menon Economics
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En del av denne veksten kommer imidlertid fra prisendringer. For en næring så
diversifisert som prosessindustrien (aluminiumsproduksjon, produksjon av jern,
stål og ferrolegeringer, kjemisk industri, etc.) er det vanskelig å dekomponere
historisk vekst i pris, valuta og volumendringer. Det betyr videre at det er
vanskelig å dekomponere fremtidig vekst. Prognoser fra Verdensbanken1 peker
på en oppgang på 0,4 prosent årlig i aluminiumspriser, mens de for ulike
gjødsels- og kjemiske produkter peker på årlig vekst på mellom 0,8 og 3,3
prosent.

Basert på dette legger vi til grunn en prisvekst på rundt konsumprisveksten (2
prosent årlig). Dette betyr med andre ord en realvekst på 0,8 prosent frem mot
2035.
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Med bakgrunn i anslagene på utviklingen i volum og pris fra forrige side har vi

estimert produksjonsverdien (omsetning) for prosessindustrien i 2035 til å ligge på

om lag 200 milliarder 2018-kroner. Dette er 15 prosent høyere enn nivået i 2018.

For prosessindustrien var verdiskapingsmarginen i 2018 på om lag samme nivå

som i 2003. Vi legger til grunn at denne vil holde seg konstant i analyseperioden

på rundt 22 prosent. Dette betyr at verdiskapingen i næringen i 2035 er anslått til

rundt 44 milliarder kroner i faste 2018-priser.

Antall ansatte i prosessindustrien vil vokse i tråd med verdiskapingen. Imidlertid vil

generell produktivitetsvekst bety at det skal færre ansatte til å produsere en gitt

mengde. Arbeidskraftsproduktiviteten brukt i denne analysen er 1,5 prosent og er

hentet fra regjeringens seneste perspektivmelding. Med relativ svak fremskrevet

verdiskapingsvekst betyr det en nedgang i antall ansatte over analyseperioden fra

26.500 til 23.400. En nedgang i antall ansatte kan virke rart når vi predikerer en

oppgang i verdiskapingen. Dette skyldes imidlertid at vi tror at mengden som hver

ansatt kan produsere vil vokse raskere enn etterspørselen etter næringens varer.

Dette vil trolig skje gradvis og betyr ikke nødvendigvis nedbemanning, men en

naturlig nedtrapping av antall ansatte i prosessindustrien.

Oppsummert sett peker analysene våre på at prosessindustrien fra 2018 til 2035

vil oppleve en oppgang i faste 2018-priser:

• Samlet omsetning fra 176 til 202 milliarder kroner

• Verdiskaping fra 39 til 44 milliarder kroner

• Antallet av ansatte fra 26.500 til 23.400

Figur 3.39: Historisk og fremtidig utvikling i sysselsetting i prosessindustrien. Kilde: 
Menon Economics

Figur 3.38: Historisk og fremtidig utvikling i produksjon og verdiskaping i 
prosessindustrien i milliarder kroner. Kilde: Menon Economics
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Lav-vekst scenario

I lav-vekst scenarioet vil den internasjonale konkurransen være dominert av pris,

snarere enn kvalitet og karbonintensitet i produksjonen. Dette bidrar til at Norge,

med sine høye lønnsnivåer, står overfor en klar ulempe og vil derfor tape terreng

til sine internasjonale konkurrenter. Lavere etterspørsel resulterer også i en

realprisnedgang på 0,5 prosent i året. I vårt scenario vil det manifestere seg i at

omsetningsveksten i den norske næringen faller relativt til BNP-veksten,

realomsetningen forblir på det nåværende nivå. Samlet sett blir den reelle

omsetningsvekst mellom 2018 og i 2035 på -8 prosent og omsetningen i 2035

tilsvarer 159 milliarder 2018-kroner.

Høy-vekst scenario

I høy-vekst scenarioet vil kostnader knyttet til utslipp øke, enten som følge av

strengere regulering eller på grunn av endringer i konsumentenes preferanser.

Den norske prosessindustrien produserer allerede i dag innovative materialer som

er viktig for å legge til rette for energieffektivisering og elektrifisering på andre

områder. I et høyvekstscenario forventer vi at veksten i disse markedene vil være

betydelig. Ettersom norsk prosessindustri relativt sett har lave utslipp

sammenlignet med internasjonale konkurrenter vil en vridning mot mindre

utslippsintensive varer også gi økt konkurransefortrinn.

Norske aktører er offensive og innovative i møte med den globale omstillingen,

noe prosessindustriens portefølje av prosjekter med støtte fra blant annet Enova

og Pilot-E viser. Konkrete eksempler er Elkems pilotprosjekt knyttet til bruken av

biomasse, Hydros pilotprosjekt på Karmøy som vil redusere energibruken med 15

prosent, karbonfangst hos Norcem, samt bruken av hydrogen som innsatsfaktor i

produksjonsprosessen på TiZir i Tyssedal.

Dersom den norske prosessindustrien skal lykkes i å omstille produksjons-
prosessen, vil man kunne levere produkter med minimale utslipp ettersom
energiforsyningen allerede er tilnærmet utslippsfri. Dette vil legge grunnlaget for
en langsiktig grønn vekst i næringen og bane vei for at den norske industrien kan
kapre enda større markedsandeler på veien mot et lavutslippssamfunn.
Utviklingen av ny teknologi kan også bli et viktig næringsgrunnlag for industrien i
seg selv, herunder karbonfangst og -lagring (anvendelse) som har en sentral
rolle i industriens veikart.

Omstilling i verdensøkonomien kan også bidra til at helt nye delmarkeder vokser
frem. I kombinasjon med høyere vekst i India og en rekke store afrikanske land
som vil etterspørre store mengder råvarer (inkl. aluminium og gjødsel), kan dette
bety betydelig vekst i årene som kommer. I dette scenario ser vi derfor for oss en
vekst i takt med verdensmarkedet i reelle termer, samt en oppgang i prisene som
de norske produsenter møter på verdensmarkedet.

Samtidig antar vi i dette scenarioet at de globale priser på utslipp beveger seg
nærmere de nødvendige nivåer for å nå Paris-målene (mellom 300 og 600
kroner per tonn CO2) og økt fokus på klimaavtrykk hos konsumentene. Gitt at
nivået på den norske karbonskatten allerede er på tilsvarende nivåer, og at
norske aktører relativt sett har lave utslipp, kan en slik økning innebære en
betydelig konkurransefordel for Norge. Dette vil bidra til økt etterspørsel etter
varer fra den norske prosessindustrien.

I dette høy-vekst scenario forventer vi at omsetningsutviklingen (i faste 2018-
priser) i prosessindustrien vil følge den globale BNP-veksten på rundt 3,2
prosent. Samtidig vil prisoppgangen resultere i en økt verdiskapingsmargin.2 Det
betyr en samlet vekst på 71 prosent, således at omsetning i 2035 vil ligge på rett
over 300 milliarder 2018-kroner.
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Figur 3.40: Ulike scenarioer for omsetningsutviklingen i prosessindustrien. Faste 2018-priser. Kilde: Menon Economics
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Ringvirkninger av prosessindustrien

For å illustrere prosessindustriens økonomiske fotavtrykk har vi analysert

næringen i et ringvirkningsrammeverk. Utover den direkte sysselsettingen og

verdiskapingen i prosessindustrien, vil etterspørselen etter varer, tjenester og

arbeidskraft ha effekter videre ned i verdikjeden. Det er disse effektene vi kaller

ringvirkninger. Vi presenterer først ringvirkninger i prosessindustrien i dag og på

neste side presenterer vi resultatene for de tre ulike scenarioene i 2035.

Ved hjelp av Menon Economics’ ITEM-modell har vi estimert de samlede årlige

sysselsettingseffektene av den økonomiske aktivitet i prosessindustrien i

2018 til 72.000. Disse effektene er fordelt på 26.000 sysselsatte i

prosessindustrien, og om lag 46.000 sysselsatte fra aktiviteter hos næringens

underleverandører. Den økonomiske aktiviteten i prosessnæringen og dens

betydning er i modellen sporet 10 ledd tilbake i verdikjeden.

Den geografiske spredningen av prosessnæringens økonomiske aktivitet er stor.

Med unntak av Finnmark og Troms er det sysselsettingseffekter i alle norske fylker

på mer enn 500 ansatte. Sysselsettingseffektene er størst i Akershus, Oslo og

Rogaland, som alle har samlede effekter på mer enn 4500 ansatte. Relativt til den

samlede private sysselsetting er effektene imidlertid størst i Østfold, Telemark og

Nordland som alle har mer enn 2000 ansatte i prosessindustrien.

Samtidig som næringen skaper sysselsetting, genereres det også verdiskaping.

Analysen peker på at prosessindustriens samlede verdiskapingseffekter i 2018 var

på 94 milliarder kroner. Av disse er 39 milliarder kroner verdiskaping i

prosessbedriftene, altså direkte effekter. Forskjellen mellom direkte og indirekte

effekter er større for sysselsetting enn for verdiskaping. Dette er et resultat av høy

produktivitet (målt her ved verdiskaping per ansatt). I prosessindustrien er

produktiviteten over 2 millioner kroner per ansatt, mens den i resten av verdikjeden

er på nærmere 1,1 millioner kroner.

Figur 3.41: Totale sysselsettingseffekter (fordelt på direkte og indirekte effekter) for 
prosessindustrien i 2018. Kilde: Menon Economics

Figur 3.42: Totale verdiskapingseffekter (fordelt på direkte og indirekte effekter) for 
prosessindustrien i 2018. Kilde: Menon Economics
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I tillegg gjennomfører vi ringvirkningsberegninger for prosessindustrien i de tre

scenarioene for 2035. Vi finner at de samlede sysselsettingseffektene av

prosessindustrien i base-case scenarioet vil ligge på om lag 62.000 i 2035. Dette

tilsvarer en nedgang på rundt 10 prosent fra dagens nivå.

I høy-vekst scenarioet estimerer vi en sysselsettingseffekt på 92.000 og en

verdiskapingseffekt på 160 milliarder faste 2018-kroner. Lav-vekst scenarioet er

estimert til å ha en sysselsettingseffekt på 50.000 og en verdiskapingseffekt på 86

milliarder faste 2018-kroner.

Tilsvarende som i de andre analysene har vi lagt til grunn en produktivitetsvekst

på 1,7 prosent i året, som anslått i perspektivmeldingen. Videre antar vi i alle de

tre scenarioene samme produktinnsats fordelt ut på de samme næringer som i

dag. Dette betyr at bedriftene i 2035 vil kjøpe sine innsatsfaktorer fra samme type

bedrifter som de gjør i dag.

Samtidig legger vi til grunn en konstant verdiskapingsmargin. Marginen er satt ut

fra dagens nivå og er derfor på om lag 22 prosent. Denne antakelsen betyr at

størrelsen på ringvirkningene relativt til de direkte effektene vil være lik i 2018 og i

2035.

Vi forholder oss i modellapparatet ikke eksplisitt til den geografiske spredningen

av aktiviteten i 2035. Som tidligere nevnt er spredningen av prosessindustrien

stor, og det er ingen grunn til at tro at dette ikke vil fortsette i årene som kommer.

Figur 3.43: Samlede sysselsettingseffekter (antall ansatte) og verdiskapingseffekter 
(1000 kroner) i base-case scenarioet fra 2018 til 2035 i millioner faste 2018-kroner. 
Kilde: Menon Economics

Figur 3.44: Ringvirkninger i sysselsetting (antall ansatte) og verdiskaping (1000 
kroner) av ulike scenarioer for prosessindustrien. Kilde: Menon Economics
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Prosessindustrien på Vestlandet

Våre analyser viser at den totale sysselsettingseffekten av økonomisk aktivitet

generert av prosessindustrien var 17.900 på Vestlandet i 2018. Av dette var 66

prosent indirekte sysselsettingseffekter. Dette betyr at prosessindustrien i stor

grad handler med bedrifter på Vestlandet som ikke er en del av

prosessindustrien. Rogaland er fylket hvor de totale sysselsettingseffektene av

prosessindustrien er størst, som illustrert i figuren under.

Vi tar utgangspunkt i de nasjonale veksttallene presentert over for å estimere
sysselsettingseffektene i 2035 for ulike scenarioer. For base-case scenarioet forventer
vi en oppgang i den totale sysselsettingseffekten på 2000 ansatte i 2035 for
Vestlandet. Dersom vi legger til grunn forutsetningene som er gitt i høy-vekst
scenarioet er oppgangen beregnet til 5000 på Vestlandet i 2035. Derimot vil vi i lav-
vekst scenarioet forvente en nedgang på 5500 ansatte i 2035.

Rogaland har sterke næringer innen prosessindustrien. Ifølge regionalplanen for
næringsutvikling for Rogaland (2011-2020) skal fylket prioritere «å legge forholdene til
rette for en utvikling mot verdens mest miljøvennlige og bærekraftige
prosessindustri». Videre ser regionen samspillet med andre næringer, slik det
fremkommer i Rogaland fylkeskommunes strategi for bioøkonomi (2018-2030), hvor
prosessindustrien i fylket kan komme bioøkonomiske næringer til gode, ved at utslipp
fra prosessindustrianlegg kan transformeres til grønn energi.

På Haugalandet har kommuner tatt initiativ til et regionalt energiklyngeprogram,
RENergi-programmet, som har som formål å bl.a. utvikle prosessindustrien i regionen.
Programmet har som mål å få utviklet ny teknologi for å hente ut avfall fra
industrinæringene og omdanne det til eksempelvis strøm og varme. Aktører som
Hydro, Eramet, Equinor er partnere av programmet.

Klynger kan være med på å fremme kompetanse på tvers av bedrifter innad i en
næring, og kan være med på å løfte næringen i regionen den er lokalisert. NCE
iKuben, i Møre og Romsdal, er en tverrindustriell klynge som skal bidra til innovasjon
og forretningsutvikling i industribedrifter. Slike aktører vil spille en viktig rolle for å løfte
prosessindustrien frem som en grønnere næring.

Figur 3.45: Totale sysselsettingseffekter av prosessindustrien på Vestlandet i 2018, 
fordelt på fylker, og samlet for Vestlandet i scenarioer i 2035. Kilde: Menon Economics
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Oppsummering av resultater for fornybarnæringen

Fornybarnæringen er ikke en næring i tradisjonell forstand,
med én felles verdikjede. Det som binder næringen sammen er
at den samlet legger til rette for produksjon av fornybar energi.
Dette gir næringen en helt sentral posisjon på veien mot
lavutslippssamfunnet.

Største muligheter for næringen

✓ Betydelig økning i globale investeringer. Bred konsensus om
videre vekst i alle markedssegmenter, grunnet teknologisk
utvikling, kostnadsreduksjoner og økt betalingsvillighet.

✓ Voksende internasjonal portefølje innen havvind, samt store
muligheter for kompetanseoverføring fra olje- og
gassektoren, hvor den norske offshore leverandørindustrien
er verdensledende på sitt felt.

✓ EUs klima- og energipolitikk legger til rette for et stort
regionalt markedspotensial for norsk fastlandsindustri.

✓ En effektiv utnyttelse av Norges fornybare energikilder kan
bidra til økt verdiskaping, både i form av økt eksport og som
innsatsfaktor industrien.

Barrierer til fremtidig vekst

• Sterk internasjonal konkurranse. Land og aktører som var
tidlig ute i omstillingen har i dag sterke markedsposisjoner.

• Omstilling er kostbart og krav til lokalt innhold kan redusere
norske prosjektandeler i internasjonale prosjekter til fordel
for nasjonale aktører.

Figur 3.47: Nasjonale ringvirkninger i maritim næring

Figur 3.46: Nasjonal omsetning i maritim næring
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1) Inkludert utenlandsomsetning. Kilde: Menon Economics (2018) og 

Multiconsult (2019).

Fornybarnæringen er ikke en næring i tradisjonell forstand, med én felles

verdikjede. Det som binder næringen sammen er at den samlet legger til rette for

produksjon, overføring og bruk av fornybar energi.

Vi har i vår analyse avgrenset fornybarnæringen til virksomheter knyttet til

produksjonen av fornybar kraft og varme, herunder vannkraft, solenergi,

vindkraft og bioenergi samt verdikjedene knyttet til disse teknologiene.

Næringen består da av alt fra store offentlig eide konsern som Statkraft, BKK,

Lyse og Hafslund, deler av virksomheten til store industrikonsern som Siemens

og Elkem og rederier som Fred Olsen.

Fornybarnæringen kjennetegnes ved høy produktivitet, men en relativt lav

eksportandel. Nøkkeltallene preges imidlertid av kraftproduksjon som i all

hovedsak er rettet mot det norske markedet. Leverandørindustrien har derimot

en internasjonal omsetningsandel som de siste årene har ligget mellom 40 og 50

prosent1 .

Internasjonal klimapolitikk er den viktigste driveren for veksten i det globale

markedet. Fornybarnæringen står sentralt i den globale omstillingen av

verdensøkonomien og legger allerede i dag til rette for grønn verdiskaping for

både norske og internasjonale aktører. Et eksempel på hvordan

klimautfordringene endrer kapitalmarkedene er det faktum at det nå investeres

2,5 ganger mer i fornybar energiproduksjon enn det gjøres i fossil energi

(Statkraft, 2019). Dersom verden skal nå målsetningene i Parisavtalen er man

avhengig av at investeringer i enda større grad vris mot fornybarnæringen og

øvrige utslippsreduserende tiltak.

Ettersom markedet er sterkt påvirket av politikkutformingen, vil det også være

betydelige regionale forskjeller. Dette gjelder både med hensyn til

næringspolitikk (krav til lokalt innhold m.m.) og ambisjonsnivået knyttet til

utslippskutt.

Norges viktigste handelspartner er EU. Utviklingen i EUs klima- og energipolitikk

samt nasjonale målsetninger internt i EU vil ha stor påvirkning på næringens

internasjonale vekstmuligheter. Samtidig ser vi at norske aktører, blant annet via

internasjonale datterselskaper og som utbygger, også er aktive både på andre

kontinenter.

Tilgrensende virksomhet

I sin bredeste definisjon vil fornybarnæringen omfatte alt fra utvikling av

forretningsmodeller knyttet til infrastruktur til optimalisering av en fornybar

kraftforsyning med hensyn til smarte nett, og nye markedsløsninger. Grønn

hydrogen fra elektrolyse trekkes også frem av mange som et lovende produkt innen

fornybarnæringen. Felles for disse markedssegmentene er at de er veldig umodne

med hensyn til verdikjeder og internasjonalisering. Dette gjør det utfordrende å

kartlegge dagens status og det langsiktige vekstpotensialet. Vi har derfor ikke gjort

noen konkrete estimater knyttet til disse tilgrensende næringene .

Figur 3.48: Verdiskaping per sysselsatt i millioner kroner i 2017 i fornybarnæringen 
med og uten kraftproduksjon, samt norsk næringsliv
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Fornybarnæringen

De ulike delene av fornybarnæringen

Fornybarnæringen, slik den er definert i vår analyse, kan deles inn i to

hovedkategorier: produksjon og leverandørindustri.

Produksjon

Den norske kraft-forsyningen er tilnærmet utslippsfri og omsatte i 2018 for over 60

milliarder kroner. Samtidig ble det eksportert strøm for om lag 4,5 milliarder kroner

(netto). Vannkraft står fortsatt for om lag 96 prosent av produksjons-kapasiteten og

kjennetegnes av en særdeles høy avkastning.

En effektiv utnyttelse av Norges fornybare energikilder kan bidra til økt

verdiskaping både i form av økt eksport av fornybar energi (fornybar kraft og grønn

hydrogen) og ikke minst i de deler av industrien hvor strøm er en av de største

innsatsfaktorene. Det eksportrettede verdiskapingspotensialet knyttet til selve

produksjonen av kraft begrenses imidlertid av arealbruk og overføringskapasitet.

Leverandørindustrien1

Leverandørindustrien omfatter tjenester knyttet til utstyrsleveranser, utbygging og

rådgivning, hvor de to første står for nærmere 40 prosent av sysselsettingen hver.

Samlet omsetning var i 2018 på om lag 30 milliarder kroner. Vannkraft var den

største sektoren med over 3400 årsverk, noe som tilsvarer 34 prosent av den

samlede sysselsettingen i hele leverandørindustrien. Landbasert vindkraft,

havbasert vindkraft og solenergi hadde mellom 1800 og 2300 årsverk hver, noe

som tilsvarer henholdsvis 17 og 22 prosent. Bioenergi står for om lag 8 prosent av

sysselsettingen. Målt i omsetning er også vannkraften størst, etterfulgt av

landbasert vind og havvind.

Solkraft og havvind er de mest eksportrettede næringssegmentene.

Leverandører knyttet til solkraft har en eksportandel på 70 prosent. Tilgang til

rimelig kraft har gjort Norge attraktivt for kraftintensiv industri. Dette har bidratt til

at flere produsenter av blant annet silisium og wafere er etablert i landet. Disse

er primært underleverandører til utenlandske selskap.

Havvindnæringen har en eksportandel på hele 80 prosent. Utstyrsleveranser står

for 50 prosent av omsetningen, mens tjenester knyttet til utbyggingsprosesser

stod for om lag 40 prosent. Et kjennetegn ved denne verdikjeden er et økende

innslag av bedrifter som tradisjonelt har levert til olje- og gassindustrien,

herunder maritime operasjoner hvor Norge har betydelig internasjonal

konkurransekraft.

Vannkraft, bioenergi og landbasert vind har en eksportandel som ligger mellom 7

og 13 prosent.

Figur 3.49: Omsetningsfordeling i fornybarnæringen i 2018. Kilde: Multiconsult, 
Menon Economics
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1) Multiconsult (2019). Kartlegging av den norskbaserte fornybarnæringen. 
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Fornybarnæringen

Den økonomiske situasjonen og utviklingen

Fornybarnæringen, da hovedsakelig leverandørsiden, er svært sammensatt og

omfatter som sagt deler av kjernevirksomheten til mange større selskaper. Dette

gjør det utfordrende å se på økonomiske trender over en lengre tidsperiode. Den

«grønne» andelen vil i mange selskaper endre seg fra år til år, samtidig som nye

aktører vrir virksomheten mot fornybar. Under vil vi derfor redegjøre for de

tydeligste utviklingstrekkene over de siste fem årene.

I hjemmemarkedet har utbygging av landbasert vind bidratt til et betydelig

omsetningsløft for leverandørindustrien. Norge er nå inne i en periode hvor det

bygges ut mer fornybar kraftproduksjon enn på flere tiår. Dette skyldes blant

annet elsertifikatordningen og fallende kostnader for vindkraft på land.

Elsertifikatordningen utløper om to år, og det er derfor mange prosjekter under

bygging. Man kan derfor si at næringen knyttet til landbasert vind er inne i en

høykonjunktur.

I leverandørindustriens eksportmarked har omsetningen knyttet til både sol- og

havbasert vind økt betydelig over en femårsperiode. De siste årene har imidlertid

veksten vært størst i havvindmarkedet, hvor norske aktører har en global

markedsandel på om lag 5 prosent. Utbyggingen har så langt vært størst i Nord-

Europa. Dette har bidratt til relativt gode konkurransevilkår for norske aktører,

spesielt innen maritime operasjoner, i et voksende marked. Norges komparative

fortrinn er størst innen flytende havvind, men dette markedet er per dags dato

veldig lite sammenlignet med markedet for bunnfaste installasjoner.

Investeringer i ny kraftproduksjon her hjemme bidrar også til at volumet i selve

produksjonen har økt. Etter en periode med fallende kvotepriser har markedet

styrket seg betydelig de siste årene. Dette har bidratt til å løfte kraftprisene.

Samlet har dette gitt en betydelig økning i omsetning for produsentene.
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Figur 3.50: Utvikling i omsetning for leverandørindustrien, 2013-2018. 
Kilde: Multiconsult
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Fornybarnæringen

Base-case scenario

Energi- og klimapolitikken er sammen med den teknologiske utviklingen de

viktigste driverne for markedsutviklingen både globalt, regionalt (EU) og nasjonalt.

Våre forventninger til veksten i de ulike markedssegmentene er derfor basert på

de trendene vi observerer i markedet fremfor historiske trender.

Økte klimapolitiske ambisjoner og fallende kostnader bidrar allerede i dag til en

vridning i energimarkedene. Det investeres nå 2,5 ganger mer i fornybar

energiproduksjon enn det gjøres i fossil energi, og for tredje år på rad er det

investert mer kapital i kraftsektoren enn i olje- og gassektoren globalt.1 Vi

forventer at denne trenden vil fortsette, og at det gjennomsnittlig vil investeres

over 4000 milliarder kroner årlig frem mot 2035 i fornybar kraftproduksjon. Dette er

i tråd med blant annet Bloombergs «New Energy Finance»-scenario og innebærer

en årlig vekstrate på om lag 4 prosent. Volumøkningen er imidlertid betydelig

større enn omsetningsveksten, ettersom vi forventer betydelig kostnadsfall for

både vind- og solkraft fremover.

Det er i havvindmarkedet vi forventer høyest vekstrate. Teknologien er

konkurransedyktig i stadig flere markeder og begrensninger på landareal vil bidra

til økt fokus på havrommet fremover. IEA forventer i sin World Energy Outlook for

2019 mellom 450 og 550 milliarder kroner i årlige investeringer frem til 2040. Til

tross for at IEA legger til grunn kostnadsparitet med gasskraft både i Europa, Asia

og USA, er utbyggingstakten konservativ sammenlignet med scenarioer fra DNV

GL, Statkraft og IRENA. Vi forventer også en noe høyere utbyggingstakt og har

lagt til grunn at markedet vokser med 6 prosent årlig.2

IEA estimerer at rundt 40 prosent av verdikjeden innen havvind er sammen-

fallende med verdikjeden for olje og gass, hvor norske aktører har betydelig

konkurransekraft, spesielt innen maritime operasjoner. Andelen er større innen

flytende havvind. Det er altså betydelige muligheter for kompetanseoverføring.

I base-case scenarioet forventer vi at den norske markedsandelen av det globale

havvindmarkedet samlet øker med om lag 1 prosentpoeng frem mot 2035. Økt

regional spredning i investeringene taler i utgangspunktet for en lavere

markedsandel. På den andre siden forventer vi at marked for flytende havvind vil

øke sin andel av totalmarkedet og Equinors voksende internasjonale portefølje

innen bunnfast teknologi bidrar til økt konkurransekraft nasjonalt. I de øvrige

teknologiene legger vil til grunn en flat utvikling i markedsandel. Med andre ord

vil veksten i de øvrige eksportnæringene tilsvare utviklingen i det globale

markedet. Samlet sett forventer vi at leverandørindustriens årlige eksport

øker med 20 milliarder kroner i perioden frem mot 2035.

Vi forventer at produksjonskapasiteten i (den nasjonale) kraftforsyningen vil øke

betydelig de neste 15 årene. NVEs siste markedsanalyse viser en betydelig

vekst innen landbasert vind frem mot 2022, da fristen for å få anlegg godkjent for

elsertifikater utløper. Aktivitetsfallet etter 2022 motvirkes av et betydelig

reinvesteringsbehov i den eksisterende vannkraften og forventninger om at det

vil realiseres flere flytende havvindprosjekter tilsvarende Equinors prosjekt på

Tampen. Sistnevnte baserer seg på nylig annonserte målsetninger knyttet til

elektrifisering av sokkelen. Basert på våre antagelser vil aktiviteten i

hjemmemarkedet øke med om lag 40 prosent.

Økt investering i kraftforsyningen bidrar også til at omsetningen knyttet til

kraftproduksjon øker. Vi forventer en årlig omsetningsvekst på 2 prosent,

noe som tilsvarer en økning på 47 prosent over perioden. Dette er i tråd med

NVEs (2019) langsiktige markedsanalyse.

1) Statkraft, 2019

2) Selv om veksten er høyest, er de samlede investeringen betydelig høyere for både landbasertvind- og 

solkraft.



VESTLANDETS POTENSIAL VESTLANDSMELDINGEN  2020

Fornybarnæringen

For fornybarnæringen (inkludert produksjon) lå omsetningen i 2018 på om lag 95

milliarder kroner. Disse var fordelt på 60 milliarder i produksjon, 20 milliarder hos

leverandørene av fornybar varer og tjenester til hjemmemarkedet og 15 milliarder

i eksportleverandører. Sistnevnte er dominert av leverandører til havvind. I base-

case scenarioet ser vi en årlig vekst på 3 prosent frem mot 2035, noe som

tilsvarer en samlet vekst på 60 prosent. Økning er høyest innen den

eksportrettede leverandørindustrien som mer enn dobler omsetningen fra 15 til 35

milliarder. Samlet vokser fornybarnæringen fra 95 milliarder kroner til 150

milliarder 2018-kroner i 2035.

Verdiskapingen over samme periode er projisert til å vokse fra 18 til 30 milliarder

2018-kroner. Her antar vi konstant verdiskapingsmargin for de enkelte

undernæringer. Komposisjonseffekter betyr at verdiskapingsmarginen for

fornybarnæringen stiger marginalt fra 19 til 20 prosent i perioden.

Det er vanskelig å estimere produktivitetsveksten i fornybarnæringen. Som

utgangspunkt for analysen legger vi til grunn at all produktivitetsvekst i næringen

kommer til uttrykk i form av lavere priser. Det betyr at vi, i motsetning til for de tre

andre næringer, ikke nedskriver sysselsettingen med produktivitetsvekst. Dermed

estimerer vi i 2035 i base-case scenarioet at antall ansatte i fornybar-næringen er

økt med 10.500.

Oppsummert peker analysene våre på at fornybarnæringen, slik vi her har definert

den, vil oppleve en oppgang fra 2018 til 2035 i faste 2018-priser:

• Samlet omsetning fra 95 til 150 milliarder kroner

• Verdiskaping fra 18 til 30 milliarder kroner

• Antallet ansatte fra 16.000 til 26.500
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Figur 3.52: Fremtidig utvikling i omsetning (fordelt på produksjon og blant 
leverandører) i fornybarnæringen i millioner 2018-kroner. Kilde: Menon Economics

Figur 3.53: Historisk og fremtidig utvikling i verdiskaping (milliarder 2018-kroner) 
og sysselsatte (antall ansatte) i fornybarnæringen. Kilde: Menon Economics
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Fornybarnæringen

Lav-vekst scenario

En mindre ambisiøs klimapolitikk vil bidra til å opprettholde støtte til fossil

energiproduksjon, noe som vil svekke de økonomiske insentivene til å investere i

blant annet vind- og solkraft. Dette legger vi til grunn i lav-vekst scenarioet. Videre

kan konkurrerende klimatiltak (eksempelvis karbonfangst og -lagring) redusere

behovet for ny fornybar produksjonskapasitet globalt og regionalt. For den norske

næringen står også deres internasjonale konkurransekraft sentralt. Eksempelvis

vil konkurransekraften innen havvind påvirkes av aktiviteten i hjemmemarkedet.

I dette scenarioet har vi lagt til grunn at både globale og nasjonale investeringer

faller relativt til base-case scenarioet (henholdsvis 25 og 20 prosent lavere i

2035). Samtidig investeres det mindre nasjonalt og verdien av kraftproduksjonen

faller grunnet lavere kvotepriser som smitter over på norsk kraftpris. Samlet gir

dette tilnærmet flat omsetningsutvikling, mens sysselsettingen stiger med

2000 ansatte.

Høy-vekst scenario

I dette scenarioet legger vi til grunn at verden skal nå målsetningene nedfelt i

Parisavtalen. Med andre ord øker det klimapolitiske ambisjonsnivået, slik at

globale investeringer rettet mot fornybarbæringen også øker. Hvor mye fornybar

utbygging man legger til grunn avhenger av forutsetninger knyttet til andre

utslippsreduserende tiltak. Jo mer energieffektivisering man legger til grunn, jo

lavere blir etterspørselen etter energi, og desto lavere blir behovet for å bygge ut

fornybar kraftproduksjon. Det samme gjelder for karbonfangst og -lagring. Dersom

karbonfangst og -lagring blir konkurransedyktig som utslipps-reduserende tiltak,

vil det være mindre nødvendig å fase ut fossil energibruk.

Vi har lagt til grunn at investeringene i den globale fornybarnæringen samlet sett
øker med 60 prosent i 2035 relativt til base-case scenarioet. Dette er noe høyere
økning enn i IEAs scenarioer1. Vårt høy-vekst senario er imidlertid på nivå med
investeringene som legges til grunn i lavutslippsscenarioet til IRENA og
konsistent med utviklingen i DNV GLs Energy Transition Outlook og Statkrafts
lavutslipps-scenario med hensyn til fornybarandel.

Videre legger vi i høy-vekst scenarioet til grunn at den norske markedsandelen
innen havvind øker med 5 prosentpoeng, noe som tilsvarer en dobling
sammenlignet med dagens situasjon. Dette er i tråd med NORWEP sine
målsetninger. Basert på våre analyser av markedet for flytende havvind, samt
utviklingen i markedet for bunnfaste installasjoner, burde dette absolutt være
innenfor rekkevidde gitt tilstrekkelig næringspolitiske ambisjoner og et målrettet
virkemiddelapparat. For sol- og vannkraft har vi antatt en positiv men betydelig
svakere økning i global markedsandel.

Vi har lagt til grunn at det vil bygges ut storskala havvind i Norge som finansielt
tilsvarer om lag to ganger Equinors doggerbankprosjekt. Dette er konsistent med
økt global markedsandel ettersom et aktivt hjemmemarkedet er sentralt for å øke
norske aktørers konkurransekraft. Utover dette har vi lagt til grunn NVE (2019)
sitt høyscenario med økt utbyggingstakt for landbasert vind, noe mer solkraft og
økte kraftpriser. Samlet gir dette en økning i omsetning på 130 milliarder
kroner, mens sysselsettingen øker med 33.000.

Vi har ikke gjort noen konkrete estimater av tilgrensende næringer knyttet til
grønn hydrogen og andre kraftsystemtjenester. Som sagt er disse markedene
umodne med hensyn til verdikjeder og internasjonalisering. Tidligere studier
gjennomført av Menon Economics og SINTEF viser at disse representerer et
betydelig potensial i et høy-vekst scenario for en bredere definisjon av fornybar-
næringen. Digitalisering og kunstig intelligens kan bidra til økt konkurransekraft i
drift av produksjonsanlegg og øvrig infrastruktur.
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Figur 3.54: Ulike scenarioer for omsetningsutviklingen i fornybarnæringen. Faste 2018-priser. Kilde. Menon Economics
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Fornybarnæringen

Ringvirkninger av fornybarnæringen

For å illustrere fornybarnæringens samlede økonomiske fotavtrykk har vi

analysert næringen ved hjelp av et ringvirkningsrammeverk. Utover den direkte

sysselsetting og verdiskaping i næringen vil etterspørselen etter varer, tjenester

og arbeidskraft ha effekter videre ned i verdikjeden. Det er disse effektene vi

kaller ringvirkninger. Vi presenterer først resultatene for dagens ringvirkninger i

fornybarnæringen og på neste side presenterer vi resultatene for de tre ulike

scenarioer i 2035.

Ved hjelp av Menon Economics’ ITEM-modell har vi estimert de samlede årlige

sysselsettingseffektene av den økonomiske aktivitet i fornybarnæringen i

2018 til 49.000. Disse effektene er fordelt på 16.000 sysselsatte i

fornybarnæringen, og om lag 33.000 sysselsatte fra aktiviteter hos næringens

underleverandører. Den økonomiske aktivitet i fornybarnæringen og dens

betydning er i modellen sporet 10 ledd tilbake i verdikjeden.

Sysselsettingseffektene i fornybarnæringen er størst i Akershus, Hordaland og

Trøndelag. Relativ til den private sysselsetting er fornybarnæringen størst i

Nordland, Telemark og Vest-Agder, hvor mer enn 1000 ansatte jobber til daglig.

De indirekte sysselsettingseffekter for fornybarnæringen er størst i de store norske

fylkene. Dette gjelder især Oslo, Akershus, Rogaland, Trøndelag og Hordaland.

Aktiviteten i fornybarnæringen legger til grunn for over 4000 ansatte i hver av

disse fylkene.

Samtidig som næringen skaper sysselsetting, genereres også verdiskaping.

Analysen peker på at fornybarnæringens samlede verdiskapingseffekter i 2018

var på 54 milliarder kroner. Av disse er 18 milliarder verdiskaping i

fornybarbedriftene.
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Figur 3.55: Totale sysselsettingseffekter (fordelt på direkte og indirekte 
effekter) for fornybarnæringen i 2018. Kilde: Menon Economics

Figur 3.56: Totale verdiskapingseffekter (fordelt på direkte og indirekte 
effekter) for fornybarnæringen i 2018. Kilde: Menon Economics
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Vi gjennomfører ringvirkningsberegninger for næringen i de tre scenarioer vi har

oppstilt for 2035. Vi finner at de samlede sysselsettingseffekter av

fornybarnæringen i vårt base-case scenario i 2035 vil ligge på om lag 61.000, en

oppgang på rundt 20 prosent fra dagens nivå. Lav- og høy-vekst scenarioene

peker på at sysselsettingseffektene for fornybarnæringen vil variere mellom

39.000 og 91.000. Analysen peker dessuten på at verdiskapingseffektene vil ligge

mellom 55 og 129 milliarder faste 2018-kroner i 2035.

På grunn av teknologiske og organisatoriske innovasjoner blir vi stadig mer

effektive. Det er altså grunn til å anta at vi i fremtiden vil utføre oppgaver mer

effektivt enn det vi gjør i dag. Samtidig er fornybarnæringen en næring preget av

store teknologiske fremskritt. Dette innebærer at vi legger til grunn en

produktivitetsvekst som er noe høyere enn de 1,7 prosent som ble anslått i

perspektivmeldingen. Imidlertid antar vi, som tidligere beskrevet, at den fulle

produktivitetsvekst kommer til uttrykk i lavere priser for hele den fornybare

verdikjeden. Dette gjelder imidlertid ikke for næringens ringvirkninger, som

fordeler seg på mange andre næringer. For ringvirkninger nedskriver vi

sysselsettingen med en produktivitetsvekst på 1,7 prosent.

I alle de tre fremtidige scenarioene antar vi samme produktinnsats fordelt ut på de

samme næringer som i dag. Samtidig legger vi til grunn en konstant

verdiskapingsmargin i alle næringene. Dette betyr at størrelsen på ringvirkningene

relativt til de direkte effekter vil være lik i 2035 som den var i 2018.

Vi forholder oss i modellapparatet ikke eksplisitt til den geografiske spredningen

av aktiviteten i 2035. Det er ingen grunn til at tro at spredningen i 2035 vil være

markant annerledes enn den er i dag.
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Figur 3.57: Samlede sysselsettingseffekter (antall ansatte) og verdiskapingseffekter 
(1000 kroner) i base-case scenarioet fra 2018 til 2035. Kilde: Menon Economics

Figur 3.58: Ringvirkninger i sysselsetting (antall ansatte) og verdiskaping (1000 
kroner) av ulike scenarioer for fornybarnæringen. Kilde: Menon Economics
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Fornybarnæringen på Vestlandet

1) «Vestlandsmeldingen - Perspektivmeldingen for Vestlandet» utarbeidet av PwC, 

SenseNet og Zynk i 2019

Fornybarnæringen på Vestlandet

Vi har estimert at den totale sysselsettingseffekten av den økonomiske aktiviteten

i fornybarnæringen var 14.800 i 2018 på Vestlandet. Av dette utgjør de indirekte

sysselsettingseffektene nærmere 65 prosent. Som tidligere nevnt betyr dette at

den største delen av effekten kommer fra at bedrifter innenfor fornybarnæringen

handler med virksomheter i andre næringer som er lokalisert på Vestlandet. Som

det fremkommer i figuren under hadde Rogaland de største sysselsettings-

effektene på Vestlandet i 2018, tett fulgt av Hordaland (nå en del av Vestland

fylke).

Dersom vi legger til grunn de nasjonale veksttallene som presentert over, vil den

økonomiske aktiviteten i fornybarnæringen på Vestlandet gi en oppgang i totale

sysselsettingseffekter på 3600 ansatte i 2035 i base-case scenarioet. I lav-vekst

scenarioet forventes en nedgang på 3200 ansatte i 2035. Dersom forutsetningene i

høy-vekst scenarioet legges til grunn, er det å forvente en oppgang på 12.400

ansatte i 2035.

Eksterne analyser viser at fornybarnæringen har hatt en betydelig vekst i

verdiskaping i Norge, men også at næringen på Vestlandet har tatt en stadig større

andel av verdiskapingen i bransjen de siste ti årene.1 Med andre ord har Vestlandet

en sterk fornybarnæring. Dette er med på å posisjonere Vestlandet til å spille en

ledende rolle i det grønne skiftet. Fornybarnæringen kan, sammen med den

kraftforedlende industrien på Vestlandet, være drivende for en ny industrialisering i

Norge, ettersom verden behøver mer fornybar energi og produkter som produseres

miljøvennlig. Med andre ord har fornybarnæringen på Vestlandet et stort

vekstpotensial i en verden som vil etterspørre mer og mer ren energi.

Strategiske dokumenter utarbeidet av myndigheter og andre aktører på Vestlandet,

viser at det satses på fornybarnæringen. Eksempelvis jobber Greater Stavanger mot

næringen og i deres handlingsplan fra 2019 står det beskrevet at «Greater

Stavangers mål er å tydeliggjøre regionens rolle og muligheter innen produksjon av

fornybar energi med hensyn til energimarked og leverandørkjede».

På Vestlandet er det lokalisert flere klynger som arbeider opp mot fornybarnæringen.

GCE Ocean Technology og NCE Maritime CleanTech er eksempler på dette.

Formålet med slike klynger er å fremme kompetanse innad i bransjen som klyngen er

rettet mot, og på den måten være en driver for omstilling i bransjen.
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Figur 3.59: Totale sysselsettingseffekter av fornybarnæringen på Vestlandet i 2018, 
fordelt på fylker, og samlet for Vestlandet i scenarioer i 2035. Kilde: Menon Economics
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Teknisk appendiks
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Appendiks 1: Næringsoppdeling

Hovednæringer SSB-næringer

Fornybar 1. Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning

Transport ellers 1. Landtransport, unntatt rørtransport

Maritim 

sjøtransport

1. Utenriks sjøfart

2. Innenriks sjøfart og supplyvirksomhet

Tjenester ellers

1. Trykking og reproduksjon av innspilte opptak

2. Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr 

3. Lagring og andre tjenester tilknyttet transport

4. Post og Telekommunikasjon 

5. Forlagsvirksomhet 

6. Film-, video- og musikkproduksjon, kringkasting 

7. Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi og informasjonstjenester 

8. Finansierings og forsikringsvirksomhet 

9. Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet 

10. Omsetning og drift av fast eiendom 

11. Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting, administrativ rådgiving

12. Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet 

13. Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser

14. Annen faglig og teknisk tjenesteyting og veterinærtjenester 

15. Utleie- og leasingvirksomhet

16. Arbeidskrafttjenester 

17. Kunstnerisk virksomhet, underholdning og spill

18. Sports- og fritidsaktiviteter

19. Aktiviteter i medlemsorganisasjoner

20. Annen personlig tjenesteyting

21. Reparasjoner av datamaskiner og husholdningsvarer

Hovednæringer SSB-næringer

Bygg og anlegg
1. Bygge- og anleggsvirksomhet 

2. Vakttjeneste og tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Handel

1. Handel med og reparasjoner av motorvogner 

2. Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner

3. Detaljhandel, unntatt med motorvogner

Prosessindustri

1. Produksjon av papir og papirvarer 

2. Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri 

3. Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter 

4. Produksjon av metaller 

Øvrig industri

1. Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri 

2. Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri 

3. Produksjon av datamaskiner og elektroniske produkter 

4. Produksjon av elektrisk utstyr 

5. Produksjon av maskiner og utstyr ellers

6. Produksjon av motorvogner og tilhengere 

7. Verftsindustri og annen transportmiddelindustri 

8. Produksjon av møbler og annen industriproduksjon

9. Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr

10. Produksjon av gummi- og plastprodukter

11. Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler 

Jord- og skogbruk
1. Jordbruk, jakt og viltstell 

2. Skogbruk

Olje og gass
1. Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester og 

rørtransport

Reiseliv

1. Lufttransport 

2. Overnattings- og serveringsvirksomhet 

3. Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet

Sjømat
1. Fiske og fangst

2. Akvakultur

Tabell A.1: Gruppering av 12 hovednæringer*

*Næringene er basert på tabell 09288 Klimagasser fra norsk økonomisk aktivitet, etter næring og 

komponent i kombinasjon med næringsinndelingen i nasjonalregnskapet. 
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Appendiks 2: Ringvirkningsmodellen

• I denne rapporten har vi brukt Menons ITEM modell til å utregne ringvirkninger av de fire næringers økonomiske aktivitet. Dette innebærer 

kvantifisering av indirekte verdiskapings- og sysselsettingseffekter. Nedenfor følger en metodisk beskrivelse av modellen.

• Endring i etterspørsel fra enten en næring eller som følge av endring i konsum vil påvirke næringsliv. Vi har modellert disse effektene inn ved å 

beregne størrelsen på etterspørselsimpulsen og dens effekter på sysselsetting med bakgrunn i SSBs kryssløpsanalyse og Menons 

regnskapsdatabase. SSBs kryssløpsmatrise viser omfang av leveranser, sysselsetting, skatter og avgifter, samt import og eksport i 64 NACE-

næringer, mens Menons regnskapsdatabase inneholder finansielle regnskaper for mer enn 600.000 norske bedrifter (alle norske bedrifter og 

foretak, med unntak av enkeltpersonforetak). Vi bruker regnskapsdatabasen til å utregne de direkte sysselsettings- og verdiskapingseffekter. 

Grunnet bruk av regnskaps-databasen er utregningen av disse effektene svært presis. Samtidig kan vi med bedriftens finansielle data 

bestemme hvor store vare- og tjenestekjøp næringene har fra andre norske næringer. 

• De indirekte effekter utregnes med bakgrunn i SSBs kryssløpsanalyse. Beregningene starter altså ved at vi plasserer en nærings vare- og 

tjenestekjøp inn i den næringskategori den hører hjemme i modellen. Fordi Menons næringer tar utgangspunkt i NACE-kodene, er plassering av 

eksport inn i riktig NACE-kode i modellen relativt enkelt. Modellen beregner med utgangspunkt i dette sysselsettingseffekter i andre ledd. For å 

fremstille de varer og tjenester som bedriftene selger, må de kjøpe varer og tjenester fra andre bedrifter i Norge, samt importere. SSBs 

kryssløpsmatrise viser gjennomsnittlig import fra hver næring, samt en oversikt over leveranser mellom de 64 ulike næringene i statistikken. Med 

bakgrunn i dette kan vi beregne sysselsettingsimpulsen bakover i verdikjeden. For hvert ledd i verdikjeden blir sysselsettingsimpulsen stadig 

mindre. Vi beregner sysselsettingsimpulsen i uendelige ledd bakover, samtidig som betydningen av de bakerste leddene er tilnærmet null.

• En helt sentral antakelse i ringvirkningsanalyser er at verdiskapingsmarginen og produktiviteten er konstant og dermed uavhengig av størrelsen 

av produksjonen. Videre antas det i modellen at produktinnsatsen til alle bedrifter er lik den produktinnsatsen i den næring de tilhører. Dessuten 

antas det at produktinnsatsen er konstant for alle omsetningsnivåer. Dette betyr at hvis omsetning i en bedrift (eller næring) går opp, vil 

etterspørselen etter varer fra alle andre næringer gå opp med sine faste andeler. Illustrativt betyr disse antakelsene av hvis omsetning i en 

bedrift (la oss si en bedrift i bygg- og anleggsbransjen) går opp fra 500 til 1000 kroner, vil verdiskapingen i bedriften doble seg og det samme vil 

antallet av ansatte. Hvis denne næring etterspør varer og tjenester fra en annen bedrift (eksempelvis fra en leverandør av sement) for 50 kroner 

før oppgangen, vil dette tallet stige til 100 kroner etter oppgangen.
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Appendiks 3: Ringvirkningsanalysen i praksis

• I gjennomførelsen av ringvirkningsanalysen har vi brukt en rekke

ulike datakilder. Dette gjelder i hovedsak Menons regnskaps-

database, SSBs nasjonalregnskap og kryssløpstabeller, samt data på

skatte- og lønningsforhold fra SSB.

• Med basis i en oversikt over alle bedrifter i en næring har vi innhentet

data på alle viktige regnskapsvariabler. Disse har vi brukt til å

identifisere den direkte sysselsettingen og verdiskapingen i næringen.

I vanlige ringvirkningsanalyser tar man utgangspunkt i nasjonale

forholdstall for å utregne vare- og tjenestekjøp fra bedriftene. Menons

svært detaljerte regnskapsdatabase har imidlertid gitt mulighet for å

hente faktiske innkjøpstall fra bedriftene. Vi bruker

nasjonalregnskapet fordelt på næringer til å fordele disse vare- og

tjenestekjøpene på kjøp fra Norge og kjøp fra utlandet.

• Det samlede nasjonale vare- og tjenestekjøpet blir deretter innsatt i

relative kryssløpstabeller fra SSB, noe som gir mulighet for å

estimere verdiskaping, sysselsetting og vare- og tjenestekjøp fra

leverandør-bedriftene. Vi gjentar denne analysen inntil de samlede

sysselsettings-effekter er mindre enn én ansatt.

• Det er verdt at notere seg at vi ikke har medtatt konsumeffekter i

denne analysen.

• Figuren til høyre visualiserer ringvirkningsanalysen og de datakilder vi

har brukt i analysen.
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Figur A.1. Skjematisk fremstilling av ringvirkningsanalyse. Kilde: Menon Economics
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Appendiks 4: Kvalitativ drøftelse av modellens resultater

I figuren til høyre visualiseres de samlede effekter som kan tilskrives en

nærings økonomiske aktivitet. Som det går frem av figuren er det en rekke

effekter som kan forventes som følge av en nærings økonomiske aktivitet.

Mens vi tidligere har diskutert de direkte og indirekte effekter, har vi ikke hatt

mye fokus på induserte og katalytiske effekter.

• Induserte effekter: De induserte effektene oppstår i dette tilfellet gjennom

konsumet til de direkte og de indirekte ansatte. Konsumet skaper ny

etterspørsel, som igjen vil bidra til sysselsetting og verdiskaping. I denne

rapporten har vi valgt å ikke inkludere disse effekter. Dette skyldes at

konsumeffekter i hovedsak genereres av nettoeffekter. Ettersom vi ikke

eksplisitt har kvantifisert nettoeffekter i denne rapporten er de induserte

konsumeffekter holdt utenfor. Vanligvis er konsumeffekter på om lag 20

prosent av de samlede ringvirkninger.

• Katalytiske effekter: De katalytiske effektene er dynamiske effekter som det

ikke går an å estimere ved hjelp av kryssløpsberegninger. Klassiske

relevante eksempler på katalytiske effekter er klyngedannelse og

kunnskapseksternaliteter. Når eksempelvis ansatte blir utdannet i en bedrift

og senere bytter jobb, vil noe av den kunnskap bidra til produktivitetsøkning

på den ansattes nye arbeidsplass. De katalytiske effekter er notorisk

vanskelig å estimere og det har ikke blitt forsøkt i denne rapporten.

Figur A.2. Typer av effekter som analyses i forbindelse med økt økonomisk aktivitet i 
nærskipsfarten. Kilde: Menon Economics
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Appendiks 5: Ringvirkningsanalyser – kommunalt fordelingsmodul

Ringvirkningsmodeller er bygget ut fra en idé om at en bedrifts inntekt i praksis kan

splittes i tre: verdiskaping (lønn og profitt), norsk etterspørsel etter varer og

tjenester, og import. Mens import flyter ut av modellen, danner norsk vare- og

tjenestekjøp grunnlag for en ny bedrifts inntekt. Det er denne iterative tilgangen

som danner «ringene» i modellen.

I analysen av ringvirkninger fra den økonomiske aktivitet generert i de ulike

bedrifter i næringen gjennom verdikjeden har vi benyttet Menons ringvirknings-

modell «Den internasjonale totaleffektmodellen», forkortet «ITEM». Modellen

utnytter SSBs kryssløpsmatriser for innenlandsk handel mellom næringer og

sektorer til å nøste seg oppover i verdikjeden. For å beregne sysselsettings- og

verdiskapingseffekter benytter vi næringsvise forholdstall mellom omsetning,

verdiskaping og sysselsetting. Vi har tilpasset nøkkeltallene til lokale forhold ved

hjelp av Foretaksregisteret i Brønnøysund og Menons foretakspopulasjon.

Kryssløpsmatrisen som benyttes fra SSB gir oss ingen indikasjon om den

geografiske fordelingen av handelen mellom bedrifter. Til dette må vi selv utvikle

en modell. Vi bruker de ulike typer av informasjon vi har tilgjengelig på de enkelte

kommuner til å estimere denne fordeling.

En gitt kommunes «handel» med en annen kommune er altså bestemt av tre

faktorer: nærhet mellom kommunene, størrelse på de handlende kommuner og

størrelse på næringen i området rundt kommunen. Disse faktorer er vektet ulikt,

basert på å oppnå samme «hastighet» av spredningen av ringvirkninger i landet.

«Fasit» på denne hastigheten er utledet av Menons regionaløkonomiske modell,

Noreg (se Bruvoll m.fl. 2013).
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Denne rapporten er blitt utarbeidet utelukkende på generelt grunnlag og utgjør på ingen måte noen form for profesjonelle råd eller anbefalinger. Innholdet må ikke 

benyttes som beslutnings- eller handlingsgrunnlag uten at man innhenter spesialisert profesjonell rådgivning. Det gis ingen representasjon eller garantier (eksplisitt eller 

implisitt) for fullstendighet eller nøyaktighet av innholdet i denne rapporten. Vestlandskonferansen AS og Menon Economics, verken påtar seg eller aksepterer noen form 

for ansvar (også inkludert juridisk og økonomisk ansvar) for konsekvenser av beslutninger eller handlinger som blir gjort eller frastått basert på informasjon gitt i denne 

rapporten.


