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Forord
Mange vet at Norge har stolte maritime
tradisjoner, og at vi gjennom generasjoner har vært en av verdens ledende
skipsfartsnasjoner. Altfor mange er likevel ikke klar over at vi i dag kanskje står
sterkere enn noen gang. Vårt lille land er
en maritim stormakt, og vi har styrket oss
etter finanskrisen.
I denne Konjunkturrapporten kan du
lese at verdiskapingen i maritim sektor
har doblet seg over de siste ti årene, og
at skipsfarten i dag alene skaper større
verdier enn summen av hele den maritime sektoren for ti år siden. Du vil også
kunne lese om resultatene fra en spørreundersøkelse blant norske rederier som
viser at det er betydelig tro på lønnsomhet og videre vekst i årene som kommer.
De norske rederiene tar forpliktene posisjoner for fremtiden, og vi har i dag en av
verdens største ordrebøker for nye skip.
Mer enn 105.000 mennesker har nå sin
daglige gange til en arbeidsplass i den
maritime klyngen her hjemme. Verdiskapingen per arbeidstaker er blant de
høyeste i Norge. Årlig skaper den maritime klyngen inntekter for 160 milliarder
kroner til det norske samfunnet.
Norge har en av verdens største og mest
moderne skipsflåter. Det er også en av de
mest avanserte og spesialiserte i v
 erden.
Mens du leser dette, driver nærmere 1900
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norskkontrollerte skip og rigger operasjoner over hele verden. De arbeider i et
vidt spenn av ulike typer virksomheter,
fra transport av biler, kjølevarer og kjemikalier mellom Asia og Amerika, til nærskipsfart i Europa og avanserte offshore
operasjoner i Arktis. Felles for alle disse
aktivitetene er at de norske rederiene
ofte er markedsledende, og at de gjennomgående er helt i front på maritim
teknologi, operasjoner og kompetanse.
Desto mer krevende og avanserte maritime operasjoner, desto større er den
norske markedsandelen.
I dag er halvparten av den norske flåten
engasjert i transport av varer og personer, mens den andre halvparten arbeider
med utvinning av olje og gass over hele
verden. Den teknologiske utviklingen
har ført til at skip og rigger nå er i hele
verdikjeden for leting og produksjon av
olje og gass fra havet. Fra å være en av verdens ledende nasjoner PÅ havet, tar vi nå
stadig sterkere globale markedsandeler
for operasjoner både I og UNDER
havet. Vi har i dag verdens neste største
offshoreflåte.
Det skaper store inntekter og mange
arbeidsplasser i Norge. Men det betyr
også at det lille landet vårt bidrar avgjørende til to av verdens viktigste infrastrukturer for global økonomisk vekst
og velstandsutvikling: 90 prosent av
verdens varehandel fraktes sjøveien,
og denne omfattende logistikken er en

forutsetning for globaliseringen slik vi
kjenner den. Samtidig bidrar norske
offshore-rederier til å dekke verdens
energibehov ved å høste fra både fossile
og fornybare ressurser i havet.
Global økonomisk vekst og velstandsutvikling fører derfor til stadig større
etterspørsel etter skipsfartstjenester, og
det skaper store muligheter for hele vårt
maritime næringsliv. I denne rapporten
kan du lese mer om hvilke globale trender
og utviklingstrekk som særlig vil påvirke
de maritime markedene i årene fremover.
Her beskrives blant annet forskyvninger
i verdens økonomiske og demografiske
tyngdepunkt, og konsekvensene av den
dramatiske nedsmeltingen i Arktis.

«Den
teknologiske
utviklingen har
ført til at skip
og rigger nå er i
hele verdikjeden
for leting og
produksjon av
olje og gass fra
havet.»

Norge har ingen spesielle naturgitte
forutsetninger for den sterke globale
posisjonen vi har opparbeidet oss. Vi
har riktignok en lang kystlinje, men det
gjelder for mange land uten at de har klart
å omsette dette til globale markedsposisjoner og nasjonal verdiskaping.
Det er den maritime kompetansen som
er vårt viktigste – og eneste – konkurransefortrinn. Det er den som har brakt
oss dit vi er i dag, og det er ytterligere
styrking, videreutvikling og foredling
av denne kompetansen som vil gjøre oss
i stand til å høste av de store maritime
muligheter som ligger foran oss. Det gjør
den maritime kompetansen til en av våre
viktigste fornybare ressurser.
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Det tydeligste uttrykket for bredden og
dybden i vår maritime kompetanse er vår
unike maritime næringsklynge. Norge
er ett av ytterst få land med en nærmest
komplett maritim klynge. Her finner
vi et stort antall internasjonalt ledende
rederier og aktører innen verft, utstyrsproduksjon, megling, finansiering,
forsikring, klassing og forskning. Det
tette samspillet mellom våre sjøfolk og
organisasjonene på land, og mellom teknologisk, operativ og kommersiell innsikt, er en vesentlig konkurransefaktor.
At vi er et lite land med få mennesker,
flate organisasjonsstrukturer og uformelle samarbeidskulturer, gir i tillegg
gode forutsetninger for at kompetanse
og idéer kan flyte godt mellom ulike aktører. Samtidig har den maritime klyngen
etablert et tett og effektivt samarbeid på
de områder hvor felles satsing er av felles
interesse.
Den norske maritime næringen er kjennetegnet av en unik evne til omstilling,
innovasjon og nyskaping. Vår ledende
globale posisjon er resultat av vilje og
evne til å satse og investere. Rederienes
virksomhet er sterkt påvirket av internasjonale konjunktursvingninger. Tålmodig, kompetent og langsiktig kapital er
et kjennetegn og en forutsetning for den
videre utvikling av Norges posisjon som
en av verdens ledende og mest avanserte
skipsfartsnasjoner.
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For å styrke videre utviklingskraft i den
maritime næringen, er det viktig å sikre
at Norge fortsatt er en attraktiv hjemmehavn for eie og drift av maritime virksomheter. Vi må også klare å beholde
og tiltrekke oss de mest innovasjonsdrivende aktørene. Uten rederier med
hovedkontor og aktive eiere i Norge –
og et betydelig antall norske sjøfolk – vil
grunnlaget for den maritime næringens
sterke innovasjonsevne bli svekket.
Gjennom mer enn 150 år har Norge vært
en av verdens ledende skipsfartsnasjoner. Nå står vi kanskje sterkere enn noen
gang, og med store muligheter til å høste
nye og store bidrag til norsk verdiskaping,
arbeidsplasser og velstandsutvikling.
Vår Konjunkturrapport 2014 har fått tittelen «Vinner globalt – skaper lokalt». Det
beskriver et faktum i dag – og en ambisjon for i morgen.
God lesing!
Sturla Henriksen
Administrerende direktør
Norges Rederiforbund

Sammendrag

«Erfaring
viser at god
maritim politikk
virker.»

Maritim næring er Norges mest internasjonaliserte næring. Den norske
maritime klyngen representerer en av
våre viktigste eksportnæringer. I en verden som blir stadig mer globalisert vil
de store globale endringsprosessene vi
ofte kaller «globale megatrender», møte
den maritime næringen raskere og tyngre enn mange andre næringer. Vi har
derfor i denne rapporten sett nærmere
på hvordan markedsutsikter, rammebetingelser og teknologivalg i maritim
næring vil endres som følge av en rekke
globale utviklingstrekk frem mot 2030.
Den globale økonomiske veksten vil være
sterkest i lav- og mellominntektsland, særlig i Asia og Afrika. Energietterspørselen
vil fortsette å øke, fossil energi vil fortsatt
dominere, men energimiksen endres med
økt bruk av fornybar energi og naturgass
vil bli viktigere i den globale energiforsyningen. Klima- og miljøutfordringene
er en av vår tids største utfordringer.
Det forventes at miljøkravene blir flere
og strengere. De siste årenes enorme
teknologiske utvikling vil forsterke seg i
årene fremover og økt informasjonstilgjengelighet og digitalisering vil påvirke
arbeidsformen både om bord på skip og
på land.
Disse trendene er underbygget og utdypet i
konjunkturbildet som er gjennomført blant
medlemmene i Norges Rederiforbund.
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Konjunkturbildet viser at det er grunn til
å forvente et skifte i markedstyngdepunktene for norske rederier i årene fram mot
2020. Nordområdene, Øst- og Vest-Afrika
samt Russland er markedene med størst
forventninger om vekst.
Den norskkontrollerte utenriksflåten har
vokst de siste årene. Til tross for dette har
den NIS-registrerte flåten blitt vesentlig
redusert. Norske rederier posisjonerer seg
for videre vekst noe som underbygges av
veksten i norske rederiers kontraheringer
av nye skip. De norske utenriksrederiene har allerede gjennomført en betydelig
flåtefornyelse. Siden 2007 er gjennomsnittsalderen på flåten redusert med tre år
til 11 år. Flåten er bredt sammensatt med
et stort innslag av moderne, avanserte og
spesialiserte fartøy. Dette vises i verdiberegningene, som plasserer den norske
flåten sammen med USA på en femteplass
i verden. Andre store skipsfartsnasjoner
som Japan, Hellas, Tyskland og Kina rangeres foran oss på listen. Norske rederier
er godt posisjonert for videre vekst.
Den maritime næringen i Norge er en
global, kompetansebasert næring med
lokale klynger og enkeltselskaper i byer
og lokalsamfunn langs hele norskekysten. Oppdaterte verdiskapingstall viser
at den maritime klyngen nå sysselsetter
105 000 her i landet og skaper verdier for
til sammen 160 mrd. kroner. Så høy har

verdiskapingen i maritim næring aldri
tidligere vært. Næringens andel av total
verdiskaping i norsk næringsliv utgjør
dermed 12 % når olje- og gassnæringen
holdes utenom. Rederivirksomheten
står for godt over halvparten av verdiskapingen i den maritime klyngen.

nå har snudd. For 2014 forventer deep
sea-rederiene at omsetningen vil øke med
6 %. Dette er en vesentlig økning fra en
nærmest flat omsetningsutvikling de siste
årene. Short sea-rederiene forventer en
vekst på 3 %, noe som er på linje med den
faktiske veksten for segmentet siden 2010.

Næringen preges av forventninger om
fortsatt vekst. Konjunkturbildet viser at
7 av 10 rederier forventer vekst i omsetningen i 2014. Samlet forventer rederiene en vekst på 6 %, men det er vesentlige forskjeller i vekstanslagene mellom
de ulike rederisegmentene. I fjorårets
Konjunkturrapport var offshore service
og rigg de mest optimistiske. Vi ser imidlertid i årets undersøkelse at en noe lavere
aktivitet på norsk sokkel også vises igjen
i lavere vekstforventninger for maritim
offshorevirksomhet. Likevel er det fortsatt slik at offshore servicerederiene har
høyest forventninger til omsetningen
i 2014 med 9 % vekst, mens riggnæringen forventer en vekst på 2 % noe som
er vesentlig lavere enn fjorårets vekst
på 14 %. Dette er uttrykk for vesentlige
endringer i forventningene hos rederiene
som er rettet mot petroleumsaktivitet.
For deep sea-rederiene er situasjonen den
motsatte; etter krevende tider med svake
markeder og lave rater siden finanskrisen
peker en rekke faktorer på at utviklingen

Lønnsomheten blant norske rederier
var god i årene frem mot 2009. I 2009
og årene etter sank driftsmarginene
markant. Denne nedgangen skyldtes
både finanskrisen og ettervirkninger
av en sterk kontrahering av nye skip før
finanskrisen slo inn. Rederiene forventer, som i fjor, økt lønnsomhet i 2014.
Over 70 % forventer styrket driftsresultat, mens andelen som forventer uendret
driftsresultat er 20 %. Offshore servicerederiene er totalt sett mest optimistiske,
mens offshore entreprenørene er minst
optimistiske. Short sea-rederiene forventer økt vekst i 2014 i forhold til 2013.
Næringens internasjonale posisjon gjør
den også lett påvirkelig for endringer i
rammebetingelser. Rederiforbundet vil
fortsette arbeidet med å sikre gode og
konkurransedyktige rammebetingelser
i Norge. Det viktigste for rederiene er
at norske myndigheter fører en aktiv
maritim politikk. Erfaring viser at god
maritim politikk virker.
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Globale

megatrender 2030
Den maritime næringen har gjennom
flere århundrer hatt en spesiell betydning
for Norge. Slik er det fortsatt. Norske
rederier skaper store verdier og representerer unik kompetanse. De driver
verdensomspennende aktiviteter på, i
og under alle hav og i skarp global konkurranse. De bringer Norge ut i verden,
og verden hjem til Norge. Hvert eneste
norskflagget skip er et lite stykke Norge
og bærere av våre tradisjoner, kvaliteter
og identitet. Slik representerer den maritime næringen kulturell utveksling. Den
synliggjør Norge på en global arena og
den bygger vårt omdømme. Den representerer store muligheter for nordmenn
og for norsk næringsliv.
Den norske maritime klyngen representerer en av våre viktigste eksportnæringer. Den representerer en unik
kompetanse og er etterspurt og konkurransedyktig. Den maritime næringen er
en viktig fornybar ressurs for Norge. Den
har gjennom historiske trender vist en
unik omstillingsevne. Den er global, men
spiller også en viktig rolle nasjonalt. Den
representerer tusenvis av arbeidsplasser i
utallige kystsamfunn, på land og til havs.
Den skaper muligheter og livskvalitet
langs hele den norske kysten.

I en verden som blir stadig mer global
vil megatrendene påvirke oss i stadig
større grad. Skipsfarten representerer
den viktigste infrastrukturen for handel
mellom kontinentene. 90 % av all varehandel fraktes med skip. Dette varebyttet
er helt avgjørende for globaliseringen
som har funnet sted, og vil fortsatt være
en grunnleggende drivkraft for verdens videre utvikling. Hele det norske
samfunnet vil bli preget av de globale
megatrendene, men skipsfarten møter
disse trendene sterkere og tidligere enn
de fleste andre næringer.

«90% av all
varehandel
fraktes med
skip.»

Norges globale posisjon som skipsfartsnasjon har gitt vesentlig innflytelse. Den
har bidratt til å styrke etisk bevissthet og
sosiale standarder i næringen, i tillegg til
høyere internasjonale miljøstandarder.
Denne utviklingen kan styrkes ved at
Norge fortsatt framstår som et attraktivt
maritimt vertsland.
Norske rederier vil fortsatt strekke seg
langt for at disse unike kvalitetene skal få
utvikle seg videre, og vil samtidig bidra til
utviklingen av Norge som maritim nasjon.
Konkurransedyktige rammevilkår og
godt samarbeid med myndighetene er
en forutsetning for å lykkes med dette.
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Denne delen av Konjunkturrapporten
vil presentere globale megatrender som
forventes å påvirke skipsfarten og maritim næring.

1 1

Ujevn global vekst

Skipsfarten svinger
i takt med verden
Skipsfarten er en global næring og
svinger i takt med verdensøkonomien, befolkningsutvikling, fjerne og
nære markeder, endrede rammevilkår og teknologiske gjennombrudd.
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Globaliseringen og vekst i verdenshandelen er blant de viktigste markedsdriverne for internasjonal skipsfart.
Behovet for fraktekapasitet på sjøen er
forventet å vokse kraftig også fremover.
I følge IMF vil den globale økonomiske
veksten øke fra 3 % i 2013 til anslagsvis
3,7 % i 2014 og 3,9 % i 2015. Ringvirkninger fra den finansielle og økonomiske
krisen som startet i 2008 henger fremdeles igjen. Generelt vil veksten være størst
i vekstmarkeder og utviklingsøkonomier,
eksempelvis Kina, India, Brasil, Mexico,
Afrika, Sentral- og Øst- Europa, hvor det
er en forventet vekst på 5,1 % i 2014 og
5,4 % i 2015.

I det mer langsiktige bildet er verdens
økonomien forventet å vokse noe over
3 % per år frem til 2030. Veksten i lav- og
mellominntektsland vil holde et raskere
tempo enn i høyinntektsland, og vil opprettholde den globale veksten også på
lang sikt. En stor del av veksten vil finne
sted i Asia, der høy befolkningsvekst i
mange land bidrar til en stor og relativt
ung arbeidsstokk i sterk motsetning til
mange av høyinntektslandene i vest. For
Europa og i noen grad USA er det usikkerhet knyttet til langsiktig vekst, både
som følge av aldrende befolkning, uløste
gjeldsutfordringer og ettervirkninger fra
den økonomiske krisen i 2008–2009.
Afrika har store naturressurser, verdens raskest voksende befolkning og
kjøpekraften forventes å øke betydelig
i de kommende årene. På sikt vil dette
bidra til økt etterspørsel og vekst. For
2014 forventes det at 4 av de 10 raskest
voksende økonomiene i verden vil være
i Afrika. Frem mot 2030 er det forventet
at afrikanske byer vil ha den høyeste
veksten i verden.
Resultatet av veksten i sør og øst vil være
endrede økonomiske maktforhold i verdenssamfunnet. Det er grunn til å anta
at fremvoksende økonomier vil utøve
større makt på den internasjonale økonomiske og politiske arenaen frem mot
2030. Dette kan ha store konsekvenser
for eksisterende globale styringsstrukturer som FN, Verdensbanken og Det
internasjonale pengefondet (IMF).

Tabell 1: Drivere for vekst i maritim næring frem mot 2030
Økt globalisering og
vekst i interkontinental
handel

• Vekst i deep sea shipping
(tradisjonell interkontinental skipsfart)

Vekst i regional handel

• Vekst i short sea shipping (nærskipsfart)

•
•
•
•

Vekst i etterspørsel
etter energi

Vekst i offshore olje- og gassproduksjon
Vekst i energitransport
Vekst i behovet for offshore servicetjenester
Behov for nye løsninger for mer krevende olje- og gassutvinning

• Behov for nye løsninger innen fornybar energi
Økte miljøkrav og
krav til effektivitet

• Økt etterspørsel etter kvalitet

Økt aktivitet i Arktis

• Energiutvinning
• Destinasjonstransport
• Gjennomfart

KILDE: NORGES REDERIFORBUND

Figur 1: Vekst i verdens BNP

8%
7%
6%
5%
4%

Fremvoksende
markeder og økonomier

3%

Verden

2%

Utviklede økonomier

1%
0%
-1%
-2%
2011

2012

2013

Prognose

2014

KILDE: IMF, WORLD ECONOMIC OUTLOOK 2014

8%
7%
6%
5%
4%

Verden

Fremvoksende markede

15

Utviklede økonomier

Megabyer vokser frem
Verdens befolkning vil vokse fra 7,2 milliarder i 2014 til rundt 8,3 milliarder i 2030.
Veksten vil være størst i lav- og mellominntektsland, og Asia vil huse mer enn
50 % av verdens befolkning. Trenden
er urbanisering. På verdensbasis bor i
dag rundt halvparten av oss i byer, og
denne andelen er forventet å stige til
nesten 60 % i 2025. Det vil imidlertid
være store regionale forskjeller. Mens
halvparten av befolkningen i Asia vil bo
i byområder innen 2020, vil ikke Afrika
Norge
nå denne andelen urbanisering før i 2035.
Romania
Hoveddelen av befolkningen i Australia
Japan
og New Zealand (80 %), Nord-Amerika
Spania
(80 %), Europa (73 %), Latin-Amerika
og
Vietnam
Karibia (79 %) bor allerede i byområder,
og andelen forventes å stige.
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Figur 2: Forholdet mellom vekst i BNP og vekst i sjøgående handel
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Figur 3: Utvikling i BNP per capita 2010–2030
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Megabyer, byer med minst 10 millioner
innbyggere, vil stå for en økende andel av
verdens urbane befolkning. Det finnes i
dag 23 megabyer, og disse huser 10 % av
verdens urbane befolkning. I 2025 forventes kloden å huse hele 37 megabyer,
tilsvarende 14 % av den urbane befolkningen og 8 % av verdensbefolkningen. 21
av disse byene vil ligge i Asia, og de fleste
vil ligge ved kysten. En stor utfordring vil
være å sørge for bærekraftig utvikling
Norgeav
urbane områder gjennom tilstrekkelige
Romania
vannressurser, tilrettelagt infrastruktur
Japan
og luftkvalitet.
Spania
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MEGABYER 2025 – BYER MED MINST 10 MILLIONER INNBYGGERE

urbant område

befolkning i 2025

urbant område

befolkning i 2025

Tokyo, Japan

38,7

Los Angeles, USA

15,7

Wuhan, Kina

12,7

Delhi, India

32,9

Shenzhen, Kina

15,5

Moskva, Russland

12,6

Shanghai, Kina

28,4

Buenos Aires, Argentina

15,5

Paris, Frankrike

12,2

Mumbai, India

26,6

Guangzhou, Kina

15,5

Osaka-Kobe, Japan

12,0

Mexico City, Mexico

24,6

Istanbul, Tyrkia

14,9

Tianjin, Kina

11,9

New York, USA

23,6

Kario, Egypt

14,7

Hyderabad, India

11,6

São Paulo, Brasil

23,2

Kinshasa, Kongo

14,5

Lima, Peru

11,5

Dhaka, Bangladesh

22,9

Chongqing, Kina

13,6

Chicago, USA

11,4

Beijing, Kina

22,6

Rio de Janeiro, Brasil

13,6

Bogotá, Colombia

11,4

Karachi, Pakistan

20,2

Bangalore, India

13,2

Bangkok, Thailand

11,2

Lagos, Nigeria

18,9

Jakarta, Indonesia

12,8

Lahore, Pakistan

11,2

Kalkutta, India

18,7

Madras, India

12,8

London, Storbritannia

10,3

Manila, Filippinene

16,3

KILDE: FN 2012

urbant område

befolkning i 2025

Aldersprofilen til verdens befolkning
vil også være i stor endring frem mot
2030. I nesten samtlige av verdens land,
bortsett fra Afrika sør for Sahara, vil
gjennomsnittsalderen øke. En aldrende
befolkning betyr lavere andel yrkesaktive
og økte kostnader til pensjon og helsetjenester. Dette vil påvirke fremtidens
økonomiske vekstrater.

Figur 4: Verdens befolkningsvekst 1950–2030
Verden totalt 2030
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For land med lave fødselsrater og en
aldrende befolkning, slik som mange
OECD-land, vil innvandring kunne
bidra til både befolkningsvekst og økonomisk vekst. I 2008 var det 200 millioner
migranter på tvers av landegrenser, mens
tallet i 2020 kan stige til 260 millioner.
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Figur 5: Befolkningsprognoser i ulike aldersgrupper – frem mot 2035
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Dette drives av ressursknapphet og
ønsket om et bedre liv, urbanisering,
konflikter og naturkatastrofer.

Middelklassen vokser frem
Frem mot 2030 antas det at flere av
dagens vekstmarkeder vil dreie fra en
investeringsbasert og eksportorientert
vekst, til en mer konsum- og tjenestebasert vekst. Det er for eksempel forventet
at innenlandsk forbruk vil overgå investeringer som den største bidragsyteren
til Kinas BNP-vekst. Den globale middelklassen forventes å øke kraftig fra
1,8 milliarder mennesker i 2009, til 4,9
milliarder i 2030. 60 % av den globale
middelklassen antas i 2030 å bo i Asia.
Mer enn en dobling av den globale middelklassen vil ha betydelig innvirkning
på forbruks- og produksjonsmønstre.
Høyere inntekt gir endringer i forbrukerpreferanser og -vaner.
Trenden viser også at antall personer med
høyere utdanning globalt vil øke kraftig.
Globalt er det ventet at antall studenter
under høyere utdanning vil dobles til
262 millioner i perioden fra 2012 til 2025.
Nesten hele denne veksten vil skje i utviklingsland, hvor Kina og India vil stå for
halvparten av denne veksten alene.

Ujevn økonomisk vekst gir nye
vekstområder for skipsfarten
Internasjonal handel og etterspørsel etter
oversjøisk skipsfart vil vokse frem mot
2030 som følge av befolkningsvekst og
økonomisk vekst. En større global middelklasse vil for eksempel gi økt etterspørsel etter varer som biler, elektronikk
og klær. I tillegg vil høy økonomisk vekst
i lav- og mellominntektsland føre til økt
etterspørsel etter oversjøisk transport av
råvarer og andre bulkvarer som brukes i
konstruksjon og vareproduksjon.
Samtidig vil andre utviklingstrekk innen
demografi, økonomi og miljø kunne redusere veksten i etterspørsel etter tradisjonell skipsfart. Vekst i innenlands forbruk
i Kina kan føre til dempet eksportvekst.
Økt gjenvinningsgrad i Kina og andre
vekstmarkeder kan redusere etterspørselen etter produksjonsfaktorer vesentlig. Et eksempel på dette vil være lavere
etterspørsel etter jernmalm som benyttes
i stålproduksjon, som vil bety lavere etterspørsel etter oversjøisk transport. På den
annen side kan økt gjenvinningsgrad føre
til økt handel og transport av gjenvunnet
materiale og avfall.
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PROGNOSE FOR GASS, KULL, OLJE OG JERNMALM FOR 2030 (MILLIONER SJØTRANSPORTERTE TONN)
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Figur 6: Vekst i oversjøisk skipsfart, 2012-2030
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Handelsmønsteret for oversjøisk skips
fart vil endres som følge av ujevn økonomisk aktivitet og etterspørsel, og nye
geografiske områder for energiproduksjon. Oversjøisk skipsfart vil sannsynligvis frakte de samme varene som i dag,
men til og fra forskjellige steder, særlig
innen Asia. Det forventes en stor økning
i handel innen Asia, og mellom lav- og
mellominntektsland. Samlet sett vil de
viktigste vekstmarkedene for oversjøisk
skipsfart fortsette å være Sørøst-Asia,
Kina og Brasil.

Prognose

KILDE: IHS GLOBAL INSIGHT. FIGUR PRESENTERT I NORGES REDERIFORBUNDS “FUTURE SCENARIOS FOR DEEP SEA SHIPPING TOWARDS 2030” FRA 2013

Positiv utvikling for regional
skipsfart
Etterspørsel etter nærskipsfart forventes å øke i takt med vekst i etterspørsel
etter regional transport av gods og
personer mot 2030. Det er forventet en
sterkere vekst i nærskipsfart i Asia enn
i Europa og Nord-Amerika på grunn
av høyere økonomisk aktivitet. Vekst i
handel mellom asiatiske land forventes
å øke betraktelig mot 2030, og det er
sannsynlig at Kinas overgang til en mer
konsum- og tjenestebasert vekst vil øke
etterspørselen etter nærskipsfart. For
norsk nærskipsfart er hjemmemarkedet
i Norge, i tillegg til Tyskland, Sverige og
Danmark svært viktige vekstmarkeder
i fremtiden.
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Sterk urban vekst i kystnære strøk øker
også etterspørselen etter nærskipsfart.
Dette vil gjelde både godstransport og
persontransport på sjø mellom og innenfor urbane strøk. Mer nærskipsfart med
lavutslippsskip i urbane strøk kan være
ett av flere tiltak som bidrar til bedre
luftkvalitet.

WTO. Regionale handelsavtaler har blitt
mer aktuelle etter usikkerheten rundt
Doha-runden i WTO, mye på grunn av
uenigheter mellom høyinntektsland og
vekstmarkeder. Antall inngåtte regionale handelsavtaler har vokst fra 104 i
hele perioden 1958-2001, til 154 bare
etter 2001. USA har blant annet stilt
seg i spissen for storstilte initiativ for
regionale handelsavtaler både med EU
og en gruppe land i Stillehavsområdet,
men hvor Kina er holdt utenfor. Disse
avtalene, som begge er under forhandling nå, Trans-Pacific Partnership1 (TPP)
og Transatlantic Trade and Investment
Partnership2 (TTIP), har potensiale
til å bli gigantiske regionale avtaler
som vil stå for en svært stor andel av
verdenshandelen.

Flere regionale handelsavtaler og
økt proteksjonisme
Skipsfarten er global og opererer i dag i et
internasjonalisert marked. Det er likevel
viktig at det skapes forutsigbarhet gjennom formalisering av markedsadgangen
som i dag praktiseres. Markedsadgang
reguleres internasjonalt i WTO-avtalen,
EFTAs frihandelsavtaler og unntaksvis i
bilaterale skipsfartsavtaler.

Gjennom EFTA har Norge inngått en
rekke frihandelsavtaler. Disse sikrer
blant annet norske skipsfartstjenester

Det er en trend i retning av regionale
og direkte bilaterale handelsavtaler
mellom land, selv om mange handelsavtaler fortsatt er registrert gjennom

1

Handelsavtale under forhandling mellom Australia, Brunei, Chile,
Canada, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore,
USA, og Vietnam
2 Handels- og investeringsavtale under forhandling mellom EU og
USA

Tabell 2: Lossing og lasting i europeiske havner, 2010 og 2030 (millioner tonn)
Container

Våtbulk

Ro Ro

Annen last

Totalt

2010

2030

2010

2030

2010

2030

2010

2030

2010

2030

2010

2030

Storbritannia/Irland

65,46

125,74

137,58

155,43

265,57

297,49

123,12

137,46

18,7

35,26

610,43

751,38

Norden

32,71

50,53

134

187,66

204,03

240,3

89,08

122,01

46,57

81,87

506,39

682,37

Østersjøen sør

14,61

19,91

68,86

158,09

83,81

88,92

13,74

17,68

13,86

39,39

194,88

323,99

Hamburg-Frankrike

323,35

595,58

329,79

434,53

529,26

571,2

92,36

186,83

80,63

138,26

1355,39

1926,4

Iberia

124,48

217,28

90,5

176,38

175,37

213,45

15,45

38,34

25,32

50,98

431,12

696,43

Italia/Malta

83,22

179

67,76

112,67

207,01

261,87

85,72

80,05

33,45

64,24

477,16

697,83

Balkan/Egeer

54,48

120,8

74,47

156,28

80,81

122,21

24,69

50,5

56,12

128,72

290,57

578,51

6,26

8,22

27,42

69,73

20,03

28,9

0,3

1,53

6,18

37,81

60,19

146,19

Svartehavet
KILDE: EUROPAKOMMISJONEN (2013)
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Tørrbulk

Region

økt markedsadgang og bedre forutsigbarhet, og ansees som et viktig supplement til Norges forpliktelser i WTO.
Fagmiljøer peker på at vi nå ser en ny og
«inngjerdet» type globalisering. I tillegg
til en økning i regionale handelsavtaler
på bekostning av multilaterale avtaler, har
global finansintegrasjon reversert siden
finanskrisen i 2008-2009 og proteksjonisme har blitt mer utbredt. For eksempel
er det anslått at flere hundre økonomiske
retningslinjer som går på bekostning av
andre land er implementert årlig siden
2009. Denne trenden ser ut til å fortsette.

Fremvekst av regionale regelverk
Endringer i den globale maktstrukturen
som følge av ujevn økonomisk vekst vil
påvirke hvordan skipsfarten reguleres,
og det vil kunne føre til usikkerhet
rundt utvikling og implementering av
nye krav. Beslutninger i FNs maritime
organisasjon (IMO) forutsetter konsensus mellom en lang rekke land med
ulike interesser. Landenes interesser
spenner fra skipsbyggingsaktivitet,
maritim servicenæring, rederivirksomhet, utdanning av sjøfolk, produksjon og
eksport av varer, til land med omfattende

import. En verden med jevnere fordeling
av økonomisk makt og politisk innflytelse fører til dannelser av nye regionale
blokker som kan gjøre det vanskeligere å
komme til enighet i saker der det er ulike
interesser.
Land og regioner kan innføre egne regelverk. Flere land og regioner har også gjort
dette i påvente av enighet i IMO, i særlig grad ser man dette på miljøområdet.
Regionale krav kan representere utfordringer for nærskipsfart og offshoreskip
i de aktuelle områdene, samtidig som
det øker kompleksiteten for oversjøisk
skipsfart dersom man må forholde seg
til flere forskjellige regelverk på en reise.
Lokale og regionale regelverk vil påvirke
konkurranseevnen til deler av den maritime næringen, dersom ikke alle aktører
opererer under like rammevilkår på tvers
av landegrenser.
De enkelte nasjonale sokler, vil som i
dag, være regulert gjennom krav som
varierer fra land til land. I næringsmessig umodne og politisk ustabile områder
som eksempelvis Afrika, kan dette gi økte
utfordringer i takt med den forventede
veksten.
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Mer last på kjøl
EU har jobbet lenge med å flytte mer frakt
fra vei til sjø på grunn av miljøhensyn og
overbelastning på europeiske veier og
jernbane. Denne politiske interessen kan
føre til en vekst i europeisk nærskipsfart.
Selv om 37 % av den årlige intra-europeiske godshandelen allerede passerer
europeiske havner, er det et betydelig
potensiale for økning i nærskipsfart. Det
forventes at EU vil fortsette med ulike
initiativer for å øke andelen av last på
kjøl, for eksempel gjennom «Motorways
of the sea»-prosjektet, rammeprogrammene for forskning og TEN-T som er
EUs retningslinjer for utbygging av det
transeuropeiske transportnettet frem
mot 2030 og 2050.

Økt internasjonal konkurranse for
de maritime klyngene
Endringer i relativ størrelse på økonomier vil påvirke lokaliseringen av de
maritime næringene i fremtiden. Europeiske verft møter stadig sterkere konkurranse fra verft i Asia og Sør-Amerika
om bygging av cruiseskip og avanserte
fartøy til offshoreflåten. I tillegg vil vi
se at stadig flere driftsselskaper vil være
lokalisert i land vi i dag definerer som
lav- og mellominntektsland. Maritim
virksomhet vil vokse frem der det er
gode økonomiske utsikter og attraktive
rammevilkår. Dette vil kunne bidra til
økt konkurranse for de etablerte maritime klyngene som vi finner blant annet
i Norge. For Norge som maritim nasjon,
er det helt essensielt med gode maritime
rammevilkår for å kunne konkurrere mot
resten av verden.
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Figur 7: Globalt primært energibehov (Mtoe)
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Figur 8: Energieffektivisering frem mot 2035 fordelt på sektorer
Andel av langsiktig økonomisk potensiale for energieffektivisering, 2012-2035
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Figur 9: Global energimiks 2000–2035
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Befolkningsvekst og økt velstand i
lav- og mellominntektsland vil øke
det globale energiforbruket mot 2030,
samtidig vil vi se en endring i verdens
energimiks. Fossilt brensel vil fortsatt
dominere, men med en forventning om
lavere vekst og et skifte over til naturgass.
Klimapolitikken fordrer nye tekniske
løsninger og påvirker den globale energimiksen, noe som igjen har betydning
for konkurranseforholdet mellom ulike
energiteknologier og energibærere.
Disse utviklingstrekkene påvirker de
globale energimarkedene både direkte
og indirekte. Det er potensiale forNorge
store
omveltninger i energiproduksjonen
som
Romania
følge av teknologiutvikling og miljøkrav.
Japan
Bruk av fornybare energikilder som bioSpania
energi, vind, sol og geotermisk energi
Vietnam
vil øke. Geografisk tilgjengelighet og
energisikkerhet er vesentlige faktorer
som vil påvirke regionale forskjeller i
energimiksen.
Nye vekstområder for energiutvinning
som eksempelvis Arktis i nord og videreutvikling av sokler i Afrika i sør, vil
påvirke den globale energiforsyningen.
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Annen fornybar energi

Moderne energiøkonomi er formet av
industrialisering, urbanisering, motorisering og stigende inntektsnivåer. Frem
mot 2030 forventes stor vekst i energi
etterspørselen, samtidig som vi vil se
store fremskritt innen energieffektivisering. Viktige drivere for energieffektivisering er globalisering, konkurranse,
høye energipriser og klimahensyn.
Fokus på energieffektivisering også fra
myndighetenes side har blant annet ført
til redusert energiforbruk i bygninger i
Europa og Japan, og energiforbruket til
luftkondisjonering i Midtøsten har gått
ned. De siste årene har forbedringene
vært størst i land som er mer energi
intensive enn det globale gjennomsnittet, spesielt Kina og Russland.

Fossil energi dominerer

De fleste prognoser peker på at oljeprisen
forblir høy og at forbruk av olje og petroleumsprodukter vil ha lavere vekst enn
andre energikilder. International Energy
Agency (IEA) anslår 13 % vekst i oljeetterspørselen mot 2035, og en oljepris på 128
dollar/fatet i 2035 målt i 2012-dollar. Vi
vil samtidig se en ny geografisk fordeling
av tilbud og etterspørsel etter olje. Det er
for eksempel forventet at Nord-Amerika
vil være selvforsynt med olje etter 2035,
og at regionen vil bli en stor eksportør av
oljeprodukter. Det globale tyngdepunktet for oljehandel vil flyttes til Asia, som
vil importere olje fra de fleste produksjonsstedene; Midtøsten, Russland, Det
kaspiske hav, Afrika, Latin-Amerika og

Figur 10: Utviklingen i oljepris og oljeetterspørsel frem mot 2035
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Det er forventet at olje, kull og gass vil
dominere den globale energimiksen
frem mot 2030. Det vil likevel skje en

IEAs Ny politikk-scenarie: Et scenario i
World Energy Outlook som tar hensyn
til brede politiske forpliktelser og planer
som har blitt annonsert av land, inkludert nasjonale løfter om å redusere
utslipp av drivhusgasser og planer om
å fase ut subsidier av fossil energi.
Tiltakene for å gjennomføre disse
forpliktelsene er ennå ikke identifisert
eller annonsert. Dette Ny politikkscenarie fungerer i stor grad som IEAs
baseline scenario.
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Oljeetterspørsel:
Lav oljepris-scenariet
Ny politikk-scenariet

Prognose

Oljepris dollar per fat (2012)

Den globale etterspørselen etter energi
forventes å øke med en tredjedel fra
2011 til 2035. Det vil imidlertid være
store regionale forskjeller mellom
OECD-land og vekstmarkeder. Sistnevnte forventes å stå for hele 90 % av
veksten i global energietterspørsel, som
følge av høy befolkningsvekst og økonomisk vekst.

endring i forholdet mellom de tre store
fossile energikildene.
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OVERSIKT OVER SKIFEROLJE- OG SKIFERGASSFORMASJONER
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Et skifte over til naturgass er blant de
store endringene i energimarkedet
frem mot 2030. Framskrivninger fra
IEA og U.S. Energy Information Administration (EIA) anslår en kraftig vekst
i etterspørsel etter naturgass (48 %)
som følge av økt produksjon og lavere
utslipp sammenlignet med olje og kull.
Det er for eksempel ventet at gassforbruk i Kina vil firedobles innen 2035. Vi
vil se stor vekst i gassproduksjon i USA
og Russland, som til sammen vil stå for
nesten en tredjedel av veksten i verdens
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Figur 12: Vekst i ukonvensjonell gassproduksjon fordelt på type i valgte regioner

Skifergass

Globalt kullforbruk forventes å vokse
med 17 % mot 2035, der mesteparten
av veksten vil skje i løpet av de neste ti
årene. Til tross for redusert kullforbruk
innenfor OECD, vil god tilgang på kull
i kombinasjon med sterk økonomisk
vekst i Kina, India og andre land utenfor
OECD trekke opp forbruket. I dag bruker
Kina like mye kull som resten av verden
samlet. Miljømessige konsekvenser av
gruvedrift og kullforbruk er forventet å
føre til regelverk som dreier investeringer
i retning av renere energikilder. Andelen
av verdens energiforbruk som dekkes av
kull vil trolig slutte å vokse i løpet av det
neste tiåret, og gradvis avta etter 2025.

Figur 11: Endringer i etterpørsel etter olje

Gass i kullforekomster

Nord-Amerika. Kina er allerede på vei til
å bli verdens største importør av olje, og
vil forbigå USA som verdens største forbruker av olje i 2030. I 2035 vil oljeforbruk
være konsentrert i to sektorer: transport
og petrokjemisk industri.
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utfordring i områder der vannressurser
er begrenset.

Figur 13: Kraftproduksjon basert på fornybar energi (TWh)
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gassproduksjon. Mens USA vil fortsette
å utvinne skifergass, er det forventet at
Andre
Russland øker utvinning
av land
gassressurser
utenfor OECD
i Arktis og i østlige deler av Russland. Vi
India
vil se økt global handel i naturgass, både
naturgass som føres iKina
rørledninger og
flytende naturgass (LNG) som fraktes av
Andre
skip. Økt produksjon av
ukonvensjonell
OECD
land
Europa
gass slik som skifergass
vil føre til et mer
variert gassmarked, men det er fortsatt
forventet store regionale forskjeller i
2030mellom USA, Europa og Asia.
gasspris
Det er imidlertid stor usikkerhet rundt
fremtidige leveranser av gass, noe som
igjen påvirker gassprisene.
Utvinning og produksjon av fossile
brennstoff er svært vannintensive prosesser. Å sikre energitilgang med mindre vannforbruk vil bli en stadig større
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Fornybar energi
er viktig for fremtiden
Økt energibehov verden over betyr endringer i verdens energimarkeder. Sam
tidig som fossile brennstoff fremdeles
vil dominere i den globale energimiksen
fremover, vil vi se en videre vekst og
utvikling i bruken av alternative energikilder. IEA forventer en vekst i fornybar
energi på 77 % frem mot 2035. Regelverk
og økonomiske incentiver vil være sterke
drivere for vekst innen fornybar energi
som følge av både miljø- og klimautfordringer og behovet for energisikkerhet.
Mens OECD-land driver teknologiutviklingen innen fornybar energi, er det land
utenfor OECD som står for den største
veksten i bruk av fornybar energi.
Av kilder til kraftproduksjon er det
fornybar energi som vokser mest, etterfulgt av naturgass og kjernekraft. Kina
er i en særstilling når det gjelder kraftproduksjon basert på fornybar energi.
Den absolutte veksten frem mot 2035 er
større i Kina, enn i EU, USA og Japan til
sammen.
Fornybar energi vil være den nest viktigste globale elektrisitetskilden etter
kull i 2016, og vil stå for halvparten av
økningen i kraftproduksjon mot 2035.

Status over offshore feltutvikling
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Vannkraft er i dag den viktigste fornybare energikilden, men andre fornybare
energikilder slik som bioenergi, vind,
solenergi og geotermisk energi vokser
i et økende tempo. Selv om fornybar
energi hovedsakelig vil brukes til kraftproduksjon de neste tiårene, ser vi også at
fornybare energikilder, slik som biodrivstoff, brukes til transport.

Estland

Kina

Latvia

India

Litauen

Bangladesh

Polen
Økt etterspørsel
etterFilippinene
energi
gir vekst
for maritimIndonesia
næring
Ukraina

Økt etterspørsel etter energi gir store
muligheter for maritim næring. Primært
gjelder dette maritim offshore i form av
offshore service skip, subseafartøy eller
rigger, samtidig fører det til økt etterspørsel etter oversjøisk transport av ulike
energikilder som blant annet olje, kull,
gass og biodrivstoff.
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Figur 15: Ordrebok innenfor offshoresegmentet

Offshoremarkedene drives av en høy oljeog gasspris og påfølgende investeringer
i offshoreutvinning og produksjon. Med
økt global etterspørsel etter energi og
økning i kostpris per energienhet for nye
komplekse offshoreutbygginger, er det lite
som tyder på at olje- og gassprisene vil bli
vesentlig lavere i perioden frem mot 2030.
Med unntak av skifergass skjer veksten
i utvinning av olje og gass hovedsakelig
offshore, langt fra land og på dypere vann.
Felles for nye offshoreprosjekter er økt
kompleksitet som driver underliggende
kostnader oppover. Offshoremarkedet
vil bli mer globalt, og det er ventet
stor
Norge
vekst i eksempelvis Brasil, Afrika ogRomania
Asia.
Samtidig vil også norsk og britisk sokkel
Japan
være svært viktig for aktørene innenfor
Spania
maritim offshore i årene som kommer.
Millioner dvt

Figur 14: Utvikling i verdens offshoreflåte fordelt på fartøytyper
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Offshoreflåten har vært i kraftig vekst de
siste årene. Flåten er tilnærmet doblet
siden år 2000. Kontraheringsutsikter
fremover tilsier en videre vekst i denne
flåten internasjonalt.
Mot 2030 vil det vil også være behov for
spesialiserte fartøy som kan støtte nye
offshoreaktiviteter. Herunder kan en forvente nye og avanserte operasjoner under
krevende forhold slik som ved mineralutvinning på havbunnen, samt aktivitet forNorge
bundet med akvakultur, som er forventet å
Romania
øke og kan bevege seg lenger ut fra kysten
Japan
som følge av økt global etterspørsel
etter
Spania
mat. Offshore fornybar energi vil
også
være et vekstområde i fremtiden,
blant
Vietnam
annet i form av offshore vind, bølgekraft,
havstrømmer, osmose og tidevannskraft.
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Dette kan også innebære muligheter for
maritim næring i fremtiden i form av
behov for spesialiserte fartøyer.

Figur 16: Isutbredelse i Arktis
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Miljø- og klimaendringer er blant vår tids
største utfordringer. De neste tiårene vil
vise hvordan verdenssamfunnet klarer
å håndtere dette gjennom å redusere
sin miljøbelastning og dempe uheldige konsekvenser. Eksempelvis kan
utslippsreduksjoner av CO2 styres gjennom en avgift eller incentivordninger
for energieffektivisering. Vi vil trolig se
en kombinasjon av disse. Befolkningsveksten vil øke belastningen på jordas
økosystemer og føre til ressursknapphet.
Med urbaniseringen vil flere mennesker
bli utsatt for lokal forurensing og medfølgende helseproblemer. Dette vil igjen
føre til ytterligere strengere utslippskrav.
Samtidig vil urbanisering muliggjøre
mer energieffektive samfunn.
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Figur 17: Vannuttak per sektor, 2000–2050
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2030

2050

I følge den femte hovedrapporten til FNs
klimapanel, IPCC, kan man se betydelige klimaendringer i løpet av det neste
århundret, og noen kan merkes allerede
nå. Økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen i perioden 2015 – 2035

er anslått å bli mellom 0,3 og 0,7 grader
celsius; gjennomsnittlig isutbredelse i
Arktis er blitt mindre hvert tiår siden
1979; havene blir surere når ca. 30 % av
det globale CO2-utslippet absorberes og
løses i havet; det er økt risiko for tørke
i områder som allerede er tørre, for
eksempel Middelhavet, det sørvestlige
USA og det sørlige Afrika. Noen økosystemer, sektorer og regioner vil bli hardere
rammet av klimaendringer enn andre,
for eksempel lavtliggende kystområder
på grunn av havnivåstigning og økt risiko
for ekstremvær.

Mangel på vann og ressurser
I tillegg til at klimaendringer kan påvirke
tilgang på mat, vann og energi, vil befolkningsvekst og endrede forbruksmønstre
føre til ytterligere belastning på økosystemer og ressurser. Vannmangel er allerede
et stort problem i mange regioner, og økt
vannetterspørsel vil forsterke denne
trenden. For eksempel benytter landbruk
70 % av de globale ferskvannsressursene,
der kjøttproduksjon står for en stor andel
av dette. En større global middelklasse
med nye matvaner vil øke den globale
etterspørselen etter kjøtt. Samtidig vil
vannetterspørsel i mange urbane områder overstige lokale vannressurser.

Strengere miljøkrav
I tillegg til at vannressursene må forvaltes
bedre for å dekke økende behov, er forurensning av vannkilder og underskudd
på rent drikkevann en økende utfordring
i årene som kommer. I 2030 er det ventet
at inntil 8 % av verdens befolkning vil
mangle rent drikkevann, og inntil 28 %
av befolkingen vil mangle sanitæranlegg.
Luftforurensning vil trolig bli en større
utfordring i fremtiden, spesielt for
urbane områder. Vekst innenfor kullkraft og transportsektoren vil gi redusert
luftkvalitet blant annet på grunn av økte
nivåer av partikler og ozon på bakkenivå.
Dette problemet vil øke mot 2030, og i
de fleste utviklingsland er det ventet
at luftforurensningen vil ligge over de
anbefalte grenseverdiene fra Verdens
Helseorganisasjon (WHO) i mange tiår
fremover. I tillegg til helseproblemer vil
luftforurensning også innebære miljø
skader, blant annet gjennom forsuring
av vann og vassdrag og skader på skog
og avlinger.
Helse- og miljøutfordringene vil gradvis
forverres i takt med klimaendringene.
Spesielt gjelder dette i områder med lav
evne til omstilling, typisk i lavinntektsland.
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Figur 18: NOx-utslipp fra internasjonal skipsfart fra 1990–2050
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Strengere miljøkrav for maritim
næring

Figur 19: SOx-utslipp fra internasjonal skipsfart fra 1990–2050

Som følge av miljø- og klimautfordringene vil maritim næring møte stadig
strengere krav fra myndigheter og andre
aktører om å redusere skadelige utslipp
til luft og vann.
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Figur 20: CO2-utslipp fra internasjonal skipsfart fra 1990–2050
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Disse utfordringene tvinger frem strengere miljøkrav, også i land der økonomisk
vekst i dag har førsteprioritet.
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Reduksjonspotensiale

For skipsfarten betyr dette å redusere
utslipp av klima- og svovelgasser, NOx
og sotpartikler og unngå å overføre fremmede organismer til sårbare økosystemer
med ballastvannet – fra ett kontinent til
et annet. Næringen arbeider aktivt med
reguleringer innenfor disse områdene
gjennom utslippsreduksjoner og energieffektivisering. IMO har vedtatt reguleringer som vil føre til renere og dyrere
drivstoff, mer energisparende skipsskrog
og renere ballastvann. Til sammen vil
dette gjøre den globale transporten mellom kontinentene mer miljøvennlig og
energieffektiv.
Eksisterende og kommende regelverk
for internasjonal skipsfart omfatter for
eksempel utslipp av nitrogenoksider
(NOx), svoveloksider (SOx) og CO2, samt
ballastvann og resirkulering av skip. På
lengre sikt diskuterer IMO nye krav på
områder som sotutslipp, begroing på
skrog og undervannsstøy.

Figur 21: Prisutvikling på marint drivstoff og naturgass
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Det er usikkerhet rundt kommende krav, av CO2-utslipp fra skipsfarten. Tiltaket
og allerede vedtatte krav møter motbør skal bidra til bevisstgjøring og kunnskap
på grunn av utfordringer for næringen. rundt omfanget av CO2-utslipp samtidig
35,0
For eksempel har ratifiseringen og som det skal fremskaffe oppdaterte
30,0
implementeringen
av den internasjonale empiriske data som vil ligge til grunn
ballastvannkonvensjonen tatt tid. Det er når endelig system for å håndtere CO225,0
også stor diskusjon i IMO rundt strategi utslippene skal konkluderes. På lengre
20,0
for reduksjon
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Det er knyttet særlig interesse til IMOs tilgjengelighet, samt strengere utslipps
arbeid med å etablere et MRV-system for krav for skipsfarten vil endre den marine
overvåking, rapportering og verifisering drivstoffmiksen mot 2030. En betydelig
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andel av skipene bruker i dag tungolje
som drivstoff. Fra 2020 vil det være et globalt krav om reduserte svovelutslipp fra
skip. Det vil da ikke være tillatt å benytte
tungolje med høyere svovelinnhold enn
0,5 % med mindre skipet er utstyrt med
et eksosrenseanlegg om bord. De strengeste svovelkravene på 0,1 % vil gjelde i
særskilte kontrollområder for luftforurensning (ECA), slik som i Nordsjøen,
Østersjøen og USA/Canada, allerede fra
2015.
Dette vil gi økt etterspørsel etter høyere
drivstoffkvaliteter, destillater. Sammen
med økte energipriser vil dette gi en
høyere gjennomsnittspris på drivstoff.
Innenfor oversjøisk skipsfart er det
grunn til å anta at bruken av destillater
vil øke betraktelig. For skip som er eldre
enn 10-15 år når det globale svovelkravet
trer i kraft, er trolig destillater den mest
aktuelle løsningen. Det er også ventet
utstrakt bruk av destillater i offshoresegmentene, særlig i Nordsjøen og i
Mexicogolfen som ligger innenfor ECAområder. En stor del av fartøyene innen
offshoreflåten i Nordsjøen har imidlertid
allerede i flere år benyttet destillater med
lavt svovelinnhold.

Fremvekst av LNG som drivstoff
LNG som skipsdrivstoff er forventet å
være tilgjengelig globalt fra 2020, og bunkringsinfrastruktur vil da ikke lenger være
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en barriere for bruk av LNG på skip. I dag
finnes det nærmere 50 LNG-drevne skip
i verden, og i 2018 er det forventet at dette
tallet er doblet. Etter 2020 vil miljøkravene
føre til ytterligere bruk av LNG. Norsk
skipsfart ligger svært langt fremme på
dette området, om lag 80 % av alle LNGdrevne skip i verden er i dag norske.
Opphevelse av Norges unntak fra EUs
gassdirektiv i april 2014 vil kunne åpne
konkurransen i det norske LNG-markedet og slik stimulere til utbredelsen
av gassdrift på skip både i Norge og
Europa. Reell konkurranse må etableres slik at potensialet for vesentlig mer
konkurransedyktige LNG-priser kan
utløses. LNG vil først og fremst være
aktuelt for nybygg, men ombygging av
eksisterende skip kan også være relevant
dersom LNG-prisen er gunstig i forhold
til alternativene.
Flere skip i nærskipsfart og offshoreskip
i Nordsjøen benytter LNG i dag, og det
er forventet at antallet vil øke betydelig
de neste årene, drevet av miljøkrav, pris
og stadig bedre tilgjengelighet.
Det er grunn til å anta at også bruk av LNG
vil øke betraktelig i oversjøisk skipsfart.
Innenfor oversjøisk skipsfart antas det at
for yngre skip og nybygg vil LNG være et
konkurransedyktig a
 lternativ til tungolje
og eksosrenseanlegg.

Biodrivstoff og batterier
blir mer aktuelt
Flere rederier eksperimenterer med
biodrivstoff for å møte svovelkravene i
ECA. De mest lovende biodrivstoffene
for skip er per i dag biodiesel, metanol
og planteolje. Det er likevel en rekke
utfordringer som må løses også her,
slik som spørsmål om netto energitap,
klimagassbesparelser i et livssyklusperspektiv, og konflikter med matproduksjon og annen arealbruk. Utstrakt bruk
av biodrivstoff i skipsfart er avhengig
av pris, incentivordninger fra myndigheter, og tilgjengelighet. Biodrivstoff er
forventet å bli mer attraktivt for nærskipsfart fordi en kan basere seg på lokal
tilgang til biomasse.

Figur 22: Arktis: Sannsynlighet for minst ett uoppdaget olje- eller gassfelt med mer enn 50 Mmboe
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Elektrifisering med litium-ion-batterier
er en global trend som har pågått over
mange år og på tvers av sektorer slik som
forbrukerelektronikk og elektriske kjøretøy. Dette har ført til kraftig synkende
batteripriser og økende energitetthet.
Batterier vil kunne endre nærskipsfart,
offshore og maritim industri, og mot
2030 vil vi se mer batteri- og batterihybrid drift av skip, drevet av behovet for
energieffektivisering og omlegging til
fornybar energi.

Arktis – en region i vekst
Energiutvinning offshore og åpningen av
ruter i Arktis som følge av klimaendringer gir allerede muligheter for maritim
næring. Det mest aktuelle og som ligger
nærmest i tid, er utnyttelsen av naturressurser. Denne aktiviteten stiller nye
behov til en rekke maritime tjenester og
infrastruktur.
Det finnes en rekke geopolitiske utfordringer knyttet til aktivitet i Arktis. USA,
Canada, EU, Russland og Kina har alle
interesser i Arktis. Det er fortsatt bred
enighet om at FNs havrettskonvensjon
avklarer rettigheter, ansvar og forpliktelser i arktiske hav- og kystområder, men
motstridende interesser frem mot 2030
kan tenkes å utfordre dette.
Ressursutvinning i Arktis er et tema som
får stor oppmerksomhet blant annet på
bakgrunn av miljøhensyn og geopolitiske

IKT endrer samspill «Fra venstre med klokken: Ubemannet bro. Dag- og IR-kameraer. Autonomt maskinrom. Satellittforbindelse. Landkontrollsentral.
Møteplasskontroll bl.a. for los. Manøvrering og automatisk kollisjonshindring. Ubemannet, autonomt skip.»

KILDE: TEKNISK UKEBLAD

interesser. Utnyttelsen av ressurser i Arktis har allerede skapt et nytt marked for
offshoreaktiviteter. Selv om operasjoner
i Arktis gir kommersielle muligheter, er
det en rekke operasjonelle, tekniske,
miljømessige og politiske utfordringer
knyttet til aktivitet i disse områdene.
Olje- og gasselskaper som opererer i Arktis vil være under tett oppsyn, og det vil
stilles strenge miljø- og sikkerhetskrav til
underleverandører. Dette skaper muligheter for offshoreaktørene som ligger i
tet på disse områdene.
Energiutvinning i Arktis vil skape et nytt
marked for tank- og gasskip. Transpolar
gjennomfart kan potensielt skape nye
kommersielle muligheter for oversjøisk
skipsfart, samtidig som det innebærer
mange operasjonelle utfordringer, særlig
på infrastruktursiden.
For nærskipsfarten vil energiutvinning
offshore være en viktig driver, men
også økt næringsaktivitet, for eksemel
mineralutvinning vil gi muligheter. I
denne sammenheng er nærskipsfarten
en relevant aktør som tilbyder av frakt
av varer inn og ressurser ut.
Det er risiko og usikkerhet knyttet til aktivitet i Arktis, slik som tøffe værforhold,
herunder is, kulde, mørke og vinterising,
navigasjonsutfordringer, infrastruktur for

sikkerhet og beredskap, samt pris på støttefunksjoner slik som isbrytere. Arktis har
også spesielt sårbar natur og økosystemer
med lang restitusjonstid. IMO utvikler nå
et tillegg til eksisterende regelverk for skip
som gjelder operasjoner i polare farvann,
Polarkoden. Målet med regelverket er å
gjøre skipsfarten bedre rustet til å møte
utfordringene i disse områdene. Sikker
aktivitet i Arktis vil stille store krav til
teknologi og kompetanse.

Ny teknologi
– nytt samspill
1 4

Utviklingen innenfor informasjons- og
kommunikasjonsteknologi (IKT) vil fortsette i tiden fremover, det gjelder innenfor
næringslivet og i samfunnet for øvrig. Det
ble i 2013 anslått at om lag 40 % av verdens
befolkning hadde tilgang til internett, i
2003 var denne andelen under 20 %.
Innenfor arbeidslivet åpner utviklingen
opp for å jobbe smartere, samtidig som
det krever tilgang på annen type kompetanse. Utviklingen gir samtidig nye
utfordringer innen sikkerhet, misbruk
og feil. I følge Nasjonal Sikkerhetsmyndighet er antallet alvorlige hackerangrep
mot norske bedrifter mer enn doblet de
siste tre årene.
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Fremtidens skipsbro fra Ulstein Group

KILDE: ULSTEIN GROUP

Ny integrasjon av enheter
Økonomisk vekst i lav- og mellominntektsland, og stadig lavere produksjonskostnader og pris, vil føre til at utviklingen innen IKT vil fortsette med stadig
flere enheter koblet til internett og med
hverandre. I dag er 12 milliarder enheter,
inkludert datamaskiner og smarttelefoner, koblet til internett. I løpet av det
neste tiåret forventes det tre milliarder
nye brukere av slike enheter.
Det er ikke bare tradisjonelt utstyr som
knyttes mot internett. Sensorer samler inn
informasjon fra det fysiske miljøet, maskineri, systemer og personer, og kan styres
via nettet. Dette gir mange muligheter for
fjernstyring, men kan også føre til store
og alvorlige sikkerhetsbrudd ved feil bruk
eller dersom uvedkommende får tilgang.

Ny teknologi
gjennomsyrer vår hverdag
Frem mot 2030 vil IKT i enda større grad
brukes til å designe produkter, støtte
arbeidsprosesser og optimalisere forsyningskjeder. Programvare vil være integrert i flere og flere produkter for å styre
systemer og maskiner. I mange tilfeller vil
det ikke være mulig å overstyre systemer
manuelt, for å unngå menneskelige feil.
IKT vil også i mange tilfeller erstatte
mennesker i ulike arbeidsprosesser.
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Innen kunnskapsarbeid vil vi se denne
trenden – for eksempel innen aktiviteter
som involverer overvåkning og analyse
av store datamengder.

Hva er «riktig» informasjon?
Verdens datamengde vil dobles annethvert år det neste tiåret. Samtidig vil
prosesseringskraften fortsette å dobles
hver 18. måned. Nye dataformater og
prosesseringsmodeller vil gjøre det
mulig å lagre og analysere stadig større
mengder data på kortere tid.
Avanserte analyser av store datasett gir
virksomheter en mulighet til å overvåke
og optimalisere aktiviteter og utstyr på
et detaljert nivå, samt dele informasjon i
sanntid. Det vil være en utfordring å samle
inn og analysere «riktige» data. Dette kan
ha stor betydning innen områder som
industri, helsetjenester og infrastruktur
hvor en kan utnytte informasjon i store
datamengder. Næringsvirksomheter vil
kunne bruke slike analyser til å forstå sine
kunder mer presist og tilby mer skreddersydde produkter og tjenester.

Et hav av informasjon
Utviklingen innen IKT skaper store
muligheter for samfunnet, men gjør oss
samtidig sårbare. Bruk av mange ulike
enheter og datalagringsmetoder skaper
flere punkter for dataangrep og misbruk.

Datasikkerhet og nettverkssikkerhet vil
bli stadig viktigere. IT-konsulentselskapet
Gartner anslår at hele 75 % av sensitiv data
for virksomheter i 2020 kommer til å være
utilstrekkelig beskyttet, men at det vil
være aksept for at en ikke kan beskytte all
sensitiv informasjon. Det er forventet at
databeskyttelsen konsentreres til en liten
andel særlig sensitiv informasjon, og at
det gis bred tilgang til resten av informasjonen. Mer komplekse styringssystemer
vil også være sårbare for feil, både i design
av systemet og gjennom bruk.

Teknologiske fremskritt
De neste tiårene vil vi se store endringer
innenfor maritim næring når det gjelder
utvikling og bruk av ny teknologi. Næringen vil tilpasse seg kommende miljøkrav
og -regelverk, endringer i markedet, og
forventninger fra ulike aktører.
Aktuelle teknologiområder spenner
fra automatisering og forbedret interaksjon mellom menneske og maskin,
energieffektivisering som eksempelvis
skipsdesign, maskineri og fremdriftssystemer, alternative energibærere, og
renseteknologier for å redusere utslipp
av SOx, partikler, NOx, og levende organismer i ballastvann.
Utviklingen med stadig flere nye
teknologier om bord betyr at system
integrasjon blir stadig viktigere. Det er

utfordrende for dagens skipsdesignere
og verft å ha denne kompetansen selv,
og det vil gi markedsmuligheter for flere
aktører innen systemintegrasjon.
Usikkerhet rundt nytt regelverk fører til
at både skipseiere og utstyrsleverandører
i dag er forsiktige med å ta investeringsbeslutninger. Denne usikkerheten vil
fortsette inn i de neste tiårene. Ny teknologi om bord vil også stille andre krav
til kompetanse hos mannskapet om bord
på fartøyene. Utviklingen vil her gå i retning av mer robuste systemer og avansert
programvare om bord og på land, i tillegg
til bedre opplæring av mannskapet.

Økt åpenhet og samfunnsansvar
Nye løsninger innenfor IKT har endret
dynamikken rundt informasjonsdeling,
og maritim næring vil merke stadig økt
oppmerksomhet fra offentligheten frem
mot 2030.
Utviklingen viser at stadig flere av
selskapene innenfor maritim næring
synliggjør sitt samfunnsansvar og
etablerer strategier for hvordan man
skal implementere og rapportere om
samfunnsansvar i selskapets virksomhet. Som medlem i Transparency Inter
national ønsker Rederiforbundet å bidra
til større åpenhet i næringen.
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Rederiforbundet og flere av medlemmene våre er tilsluttet FNs Global
Compact og legger Global Compacts
10 prinsipper til grunn for arbeidet med
samfunnsansvar. Menneskerettigheter,
miljø, arbeidsvilkår og antikorrupsjon
er de fire grunnpilarene i arbeidet med
samfunnsansvar.
Maritim næring vil også møte større
krav til selskapsinformasjon som kan
dokumenteres og verifiseres, både fra
offentligheten, investorer og kunder som
merker dette presset fra sine kunder. Stadig flere befraktere er opptatte av miljøvennlig og bærekraftig transport av sine
produkter, og vurderer dette aspektet i
kontraktsfasen. I tillegg har investorer blitt mer bevisst på klimarisiko og
hvordan dette og andre slike faktorer kan
påvirke finansiell avkastning.
Initiativer som Global Reporting Initiative og Carbon Disclosure Project driver
frem mer og bedre rapportering, og man
kan forvente at rapportering av informasjon om for eksempel klimagassutslipp
vil være en norm i nær fremtid. MRVsystemet for overvåking, rapportering
og verifisering av CO2-utslipp vil bidra
til økt transparens. Ulike aktører internasjonalt har begynt å legge til rette for
denne type rapportering ved å samle inn
og publisere årlige CO2- utslipp i form
av statistikk eller rapporter. På nasjonalt
plan har en rekke rederier på eget initiativ
inngått samarbeid på dette området i det

såkalte FRAM-prosjektet. Det jobbes her
konkret med å etablere et felles system
for rapportering av klimagassutslipp fra
den norske flåten, i tillegg til et målrettet
system for energieffektivisering. Slike
initiativer bidrar i seg selv til bevisst
gjøring og kunnskap rundt tematikken.

Livet om bord endrer seg
Utviklingen innen IKT vil ha en stor
betydning for livet til sjøs. Mot 2030 vil
økt brukt av IKT om bord endre sjøfolks
roller og kompetansebehov, med større
vekt på elektronikk og programvare
basert styring. Sensorer og nye programvarebaserte styringssystemer vil føre til
økt automatisering om bord på skip.
Utviklingen har allerede ført til ubemannede maskinrom, og vil også muliggjøre
ubemannede skip.
Prestasjonsstyring vil bli viktigere for å
optimalisere skipsoperasjoner og møte
rapporteringskrav fra kunder og offentligheten. Vi vil se et skifte fra manuelle
målinger og loggføring av informasjon,
til automatiske målinger. Datamengdene
om bord vil øke, både fra sensorer og fra
andre kilder, slik som værdata, og tilstand
på skrog og maskineri. Spesialisert programvare vil kunne gjøre de nødvendige
analysene og gi beslutningstøtte, eller
gjøre autonome beslutninger uten menneskelig involvering. I 2030 kan detaljer
om et skip og dets operasjoner være tilgjengelig overalt og når som helst.
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Sjøfolk vil måtte øke sin kompetanse på
styring av slike systemer og vil i stor grad
bli systemoperatører. Mannskapet om
bord vil også kunne få støtte av ansatte
på land som kan overvåke og kontrollere utstyr om bord på skip, og som vil
kunne fjernstyre operasjoner. Her ligger offshoresegmentet allerede langt
fremme gjennom bruk av ubemannede
undervannsfartøyer. Automatisering og
beslutningsstøtte kan redusere ulykker
som følge av menneskelige feil. Særlig
i lavintensitetsprosesser, både på skip
og rigger, kan dette øke sikkerheten der
mennesker over tid kan bli mindre oppmerksomme i rutineprosesser.
Utvikling innen IKT om bord kan også
gjøre arbeidsprosesser mer effektive med
større grad av digital dokumentasjon og
informasjonsdeling. Den landbaserte
organisasjonen vil kunne ta i bruk mer
avanserte dataanalyser av skip og operasjon, og samarbeide tettere med andre
aktører i logistikk-kjeden. Skipsfarten
vil kunne tilby mer spesialiserte løsninger for den enkelte kunde. E-navigasjon
har også fortsatt et stort, ubenyttet
potensiale.
Bredbåndstilgang vil være vanlig på de
fleste skip og vil forbedre livet om bord
for mannskapet, med større mulighet
for kontakt med familie, venner og verden forøvrig. I stor grad vil dette være
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nødvendig for å tiltrekke seg kompetent
mannskap. Det vil være sterk konkurranse om å ansette de beste talentene.

Mer avansert skipsdesign
Utviklingen innen IKT vil også skape nye
muligheter for mer avansert skipsdesign.
De fleste oversjøiske skip vil trolig ikke se
svært annerledes ut i 2030 sammenlignet
med i dag. Hovedsakelig vil utviklingen
skje med kjente løsninger og teknologier
slik som forbedret skrogform, mer effektivt maskineri og økt varmegjenvinning.
I tillegg peker utviklingen i retning av
større skip. Utvidelsen av Panama
kanalen vil tillate større skip, men det
vil fortsatt være størrelsesrestriksjoner
i mange havner.
For nærskipsfarten gir utviklingen av
mer avansert skipsdesign og energieffektivisering store muligheter. Nærskipsfartflåten har i dag en høy gjennomsnittsalder, og det er et betydelig potensiale for
effektivisering ved å fornye flåten med
nyere skip eller å ta i bruk ny teknologi,
særlig innen lasthåndtering, maskineri
og fremdriftsløsninger.

Mer effektiv logistikk
Frem mot 2030 vil vi se utvikling av mer
effektiv havneavvikling og systemer for å
håndtere dette. Ved å anvende mer avanserte dataanalyser av skip og operasjon,
samt utvidet bruk av elektronisk informasjonsdeling, vil skipsfarten kunne
samarbeide tettere med andre aktører
for å optimalisere logistikkjeden.
Nærskipsfarten kan med sine hyppige
anløp ha store fordeler av å implementere
elektroniske løsninger for effektiv havne
avvikling. Dette kan øke konkurransekraften til nærskipsfart vis-à-vis tran
sportalternativene på land, for eksempel
gjennom redusert omlastningstid.

Offshoresegmentene er ledende
i bruk av ny teknologi
Offshoresegmentene er og vil være
ledende i bruk av ny og innovativ teknologi, i hovedsak på grunn av høye funksjons- og pålitelighetskrav fra oljeselskapene. Utviklingstrendene innen IKT, for
eksempel knyttet til bruk av sensorer og
datamodellering til feilsøk, diagnostikk
og optimalisert drift, vil trolig ha størst
gjennomslag i disse segmentene.

Segmentet for undervannsoperasjoner
har vært ledende i fjernstyring av systemer fra land, og det forventes videre
utvikling på dette feltet. Systemintegrering og optimalisering av maskineri vil gi
betydelig effektivisering innen offshore
service og rigg, der maskineri ofte kjøres
suboptimalt i dag. Her er det også sannsynlig at hybridløsninger og batterier vil
få et stort gjennomslag i markedet.

Nye kontraktsformer
I offshoresegmentet der kun få rederier
betaler drivstoffet selv, men der de fleste
er ansvarlige for teknologiinvesteringene, vil dokumentasjon av drivstofforbruk være verdifullt. Drivstoffbesparelser som følge av energieffektiviserende
tiltak vil gi nye muligheter i forhandlinger mellom rederi og oppdragsgiver.
Dette vil være en naturlig konsekvens av
trenden mot mer datatilgang og større
åpenhet. Industrien diskuterer allerede
nye kontraktsformer som tar hensyn
til dette aspektet. Utviklingen vil skape
nye insentiver for investering i drivstoff
besparende tiltak på offshorefartøy.
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Den norskkontrollerte utenriksflåten vokser
Figur 23: Utviklingen i norsk utenriksflåte 1. januar 2004–1. januar 2014
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Norge har en av verdens største og
mest moderne utenriksflåter. Samtidig
har vi en av verdens mest avanserte,
spesialiserte og diversifiserte flåter. De
siste ti årene har den norske utenriksflåten vokst med over 150 skip, selv om
lastekapasiteten målt i dødvekttonnasje
samlet sett har blitt noe redusert. Dette
skyldes at eldre og større skip i flåten har
blitt erstattet med nye og mer avanserte
skip. Mange av de nye skipene har et høyt
teknologisk innhold. De er bygget for å
håndtere krevende operasjoner og ikke
for å maksimere lastekapasitet. Ser vi
på utviklingen de siste to årene er det
imidlertid interessant å merke seg at den
norske flåten nå vokser både målt i antall
skip og målt i dødvekttonn.

2004

2 1

KILDE: NORGES REDERIFORBUND

Om statistikken: Norges Rederiforbund fører statistikk over norskkontrollert utenriksflåte.
Avgrensningene for statistikken er som følger:
Skip som seiler i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR), og seiler i utenriksfart.
Alle skip som seiler i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS).
Skip under utenlandsk flagg, tilhørende norskkontrollerte rederier, etter definisjon norskeid
med 50 prosent eller mer, som seiler i utenriksfart.
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Milliarder kroner
Figur 24: Utviklingen i norsk offshoreflåte 1. januar 2004–1. januar 2014
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Figur 25: Norsk utenriksflåtes sammensetning 1. januar 2014
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I de tradisjonelle skipsfartsmarkedene
som tørrbulk og olje, har det vært en
tilbakegang i flåtestørrelse, samtidig
som den norske offshoreflåten sammen
med kjemikalietankflåten har hatt vekst.
Offshoreflåten alene har vokst med 70 %
de siste ti år målt i antall skip. Den norskkontrollerte offshoreflåten er verdens
Norge
mest moderne og verdens nestRomania
største
etter USA. Kjemikalietankflåten har
Japan
vokst med 13 prosent i samme periode.
Spania
Bilskipssegmentet har også hatt vekst i
Vietnam
denne perioden.
Dagens sammensetning av den norske
utenriksflåten viser at offshore servicefartøy er den største gruppen – og den
eneste med et betydelig antall skip i
Norsk Ordinært Skipsregister (NOR).
Den nest største gruppen, mindre tørrlastskip, domineres av skip under utenlandske flagg.
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Figur 26: Utvikling i den norske utenriksflåten fordelt på flagg
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Figur 27: Norsk utenriksflåte under utenlandske flagg 1. januar 2014
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Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS)
teller i dag 540 skip, mens det i 2004 var
720 skip i registeret. Dette er en nedgang på nærmere 200 skip over en tiårs
periode. Antall skip i utenriksfart i Norsk
Ordinært Skipsregister (NOR) ligger på
samme nivå som for ti år siden. Skip i
flåten under utenlandske flagg (register)
har siden 2004 økt fra 669 til 1021. Dette
er en økning på 50 %.
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For ti år siden seilte nærmere 60 % av
den norskkontrollerte flåten under norsk
flagg. Dette har endret seg vesentlig, og
i dag er andelen skip med norsk flagg
nede i 43 %. Målt i dødvekttonn (dvt) er
andelen på norsk flagg noe høyere – 48 %.
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Gjennomsnittsalderen for den norske
utenriksflåten totalt sett har gått ned med
nesten tre år siden 2007. Dette må ses i
sammenheng med en omfattende flåtefornyelse. Særlig har alderen på skip i NOR
gått ned som følge av leveranser av det som
i dag er en av verdens mest moderne og
avanserte offshoreflåte. Gjennomsnittsalderen for skipene i NIS har også gått
ned som følge av investeringer i nye skip.
I tillegg har stor og eldre tonnasje blitt
flagget om, noe som også har betydning
for alderen for norskflagget flåte.

Figur 28: Utvikling i gjennomsnittsalder for norsk utenriksflåte
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Figur 29: Norskkontrollerte rigger fordelt på typer 1. januar 2014
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Figur 30: Norskkontrollerte rigger etter oppdragsområde 1. januar 2014

Den norskkontrollerte riggflåten har
holdt seg stabil de siste årene, og teller
i dag 60 enheter. Over 90 % av riggene
driver med boreaktivitet, mens den
resterende delen er250i losjimarkedet

(floteller og boligrigger). 13 % av riggene
er registrert under norsk
200 flagg.
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Figur 31: Utvikling i norskkontrollert kontraktsmasse for skip
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Norske utenriksrederier har per 1. januar
0
2008
2009
2014 totalt 143 skip i ordre. Sammenlignet med fjoråret, viser tallene en svak
økning. 2008 er et foreløpig rekordår
med tanke på norske rederiers ordremasse med 378 skip i bestilling. Selv om
ordremassen de senere år er redusert, er
den fortsatt høyere enn for ti år siden.
Ordremassen har en samlet verdi på
75 mrd. kroner per januar 2014. Det er
verdimessig høyere enn ved starten av
2011, 2012 og 2013. Halvparten av skipene
som ligger i ordremassen i dag skal
leveNorge
res i inneværende år, mens omkring
35 %
Romania
av skipene skal leveres i 2015.
Japan

Figur 32: Norskkontrollert kontraktsmasse fordelt på leveringsår

20 %

46 %

2016 og senere
2015
2014

34 %

KILDE: NORGES REDERIFORBUND

58

Nær 30 % av dagens samlede kontraktsmasse er plassert ved norskeVietnam
verft.
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Figur 34: Norskkontrollert kontraktsmasse ved norske verft 1. januar 2014
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Figur 35: Norskkontrollert kontraktsmasse 1. januar 2014
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Av 143 skip i ordre er det 79 skip som ikke
er offshore service fartøy. Blant disse finner vi skip som er spesialbygd til å frakte
gass, kjemikalier, biler og annen variert
last.

Norge

Offshore service

45 % av den norske ordremassen består
av offshoreservice fartøy. Av disse skal
65 % bygges i Norge. Møreklyngen er
kjent som verdensledende på avanserte
offshoreskip og mange av skipene skal
bygges av verftene her. På denne måten
bidrar norske rederier til verdiskapingen
i mange små lokalsamfunn hvor verftsog utstyrsleverandørene er dominerende
næringsaktivitet.
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Utviklingen over tid viser at norske verft
forblir viktig for norske rederier, og da
særlig offshorerederiene. Etter norske
verft er Kina og Sør-Korea de to viktigste
skipsbyggingslandene målt i antall skip.
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Figur 33: Norskkontrollert kontraktsmasse 1. januar 2014
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Figur 37: Norskkontrollert kontraktsmasse
Rigger fordelt på type
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Norske riggselskaper har ved inngangen
til 2014 17 rigger i ordre til en verdi av
54 mrd. norske kroner. Dette er på
samme nivå som foregående år. Av 17
rigger skal syv leveres i løpet av 2014, seks
i 2015 og fire i 2015 eller senere.
Alle riggene bygges i Asia, de fleste i SørKorea. Basert på tallene ser det fortsatt ut
som norske riggselskaper posisjonerer seg
for videre vekst. Flere av riggeneNorge
har allerede kontrakter for arbeid på norsk
sokkel.
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Figur 36: Utvikling i norskkontrollert kontraktsmasse for rigg
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Figur 39: Verdens største skipsfartsnasjoner rangert etter markedsverdi
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Når man skal måle en maritim nærings
internasjonale posisjon, har det vært vanlig å ta utgangspunkt i lastekapasitet, målt
i dødvekttonn eller bruttotonn. Lenge
var Norge verdens tredje største skipsfartsnasjon, etter Japan og Hellas, målt
i samlet lastekapasitet. Kina og Tyskland
passerte Norge for noen år siden, og i dag
kontrollerer norskeide rederier verdens
åttende største flåte – målt i bruttotonn.
Lastekapasitet kan gi et skjevt bilde av
en maritim nærings internasjonale posisjon. Det er flere grunner til dette. Den
viktigste årsaken er at flåtens størrelse
gir begrenset informasjon om dens innhold og verdi. Den norske flåten består i
økende grad av spesialiserte og kostbare
fartøy som ikke nødvendigvis er konstruert for å maksimere fraktevolumer, men
for å utføre avanserte operasjoner.
På oppdrag fra Norges Rederiforbund
har analyseselskapet Menon Business
Economics estimert verdien på verdensflåten ved å beregne verdien hvert
år basert på nybyggpriser innenfor de
ulike skipssegmentene, justert for flåtens
alder og størrelse.

Norge
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Milliarder kroner

Norge – verdens femte
største flåte målt i verdi
2 5

Figur 38: Norsk flåtes andel av verdens skipsflåte
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Den norske utenriksflåten ligger som
den femte største i verden etter Japan,
Hellas, Tyskland og fastlands-Kina, målt
i verdi. USA følger tett bak, med tilnærmet lik flåteverdi.

Figur 40: Markedsverdien av den norske skipsflåten 2001-2013 fordelt på segmenter

Mrd. USD

De åtte segmentene som er vist, er fordelt
på seks typer fraktskip og to typer på den
operative siden. De seks kategoriene på
fraktsiden er kjemikalier, råolje, tørrbulk,
container, flytende gasser (LPG og LNG)
og en samlekategori for fraktskip som
omfatter ro-ro-last og andre mindre
kategorier. De to kategoriene på den
operative siden er en totalkategori for
offshore og en samlekategori for andre
operative skip, som inkluderer forskning, mudring, tauing, fiske med mer.
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Sammensetningen av den norske flåten
har endret seg gradvis de siste årene, noe
som vises tydelig i verdiberegningen.
Segmentet som har hatt størst vekst er
offshore service. Denne veksten har vært
med på å tredoble flåtens verdi.
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Konjunktur

bildet 2014
Vekst i verdiskaping og sysselsetting

Norske maritime selskaper og kunnskapsaktører står bak en lang rekke
nyvinninger innen blant annet skipsdesign, fremdriftssystemer og finansielle tjenester. Evnen til omstilling
og innovasjon har ført til at det finnes
norske aktører som er verdensledende
på en lang rekke områder, som skipsfinansiering, systemer for dynamisk
posisjonering, bygging av skipsutstyr
og frakt av k
 jemikalier for å nevne noen.
Maritim virksomhet blir stadig mer
kunnskapsbasert. Flere prosesser bidrar
til denne utviklingen. For det første står
maritime bedrifter sentralt i den uhyre
avanserte teknologiutviklingen i olje- og
gassnæringen. Både rederier, utstyrsprodusenter, verft og tjenesteytere er en del
av dette. Utvikling av spesialskip, posisjoneringssystemer og styringssystemer
er noen eksempler på områder hvor den

Figur 41: Maritim verdiskaping og næringens andel av norsk næringsliv, 2004-2012
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Den maritime næringen i Norge er
en global, kompetansebasert næring
med lokale klynger og enkeltselskaper i byer og lokalsamfunn langs hele
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norske næringen leder an. For det andre
blir skipsfart i økende grad en del av komplekse internasjonale logistikksystemer,
noe som krever avanserte databaser,
overvåkningssystemer og kommunikasjonsformer. Norske aktører står sentralt i
denne utviklingen. For det tredje stilles det
stadig høyere krav til sikkerhet og miljø,
hvilket fører til kontinuerlig teknologiutvikling for eksempel knyttet til skipsdesign, fremdriftssystemer og ballastvann.
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Om undersøkelsen:

25%
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20%
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15%

20 000 000

10%

10 000 000

5%

0

Offshorerederier

Bore- og
produksjonsselskaper

Verdiskaping 2012

Deep sea shipping – tank, tørrbulk,
LNG, kjemikalier, container, stykkgods og
bilfrakt i utenriksfart
Short sea shipping – i stor grad de
samme segmentene som for deep sea,
bare i regional fraktefart i Europa, i tillegg
til passasjerskip i utenriksfart
Offshore service – forsyningsfartøy,
ankerhåndteringsfartøy, konstruksjonsfartøy, seismikk- og andre
offshorerelaterte spesialskip, samt
undervannsentreprenører
Offshore entreprenører – rigger, boreskip og flytende produksjonsenheter for
olje og gass (FPSO)

Nærskipsfart

Årlig vekst (2004–2012)

Figur 43: Eksport fra maritim næring og næringens andel av total norsk eksport
(ekskludert petroleumsprodukter)
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Eksport (mrd. kroner)

Fire rederigrupper er tatt med i
Konjunkturrapporten 2014.
Disse er inndelt på følgende måte:

Deep sea
shipping

Årlig vekst (2004–2012)

50 000 000
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Andel av norsk eksport

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden
15. januar til 13. februar. Til sammen er 93
rederiers besvarelser inkludert i tallene
som presenteres i årets konjunkturrapport.

Figur 42: Rederienes verdiskaping fordelt på undergrupper, samt verdiskapingsveksten
i disse gruppene fra 2004–2012

Verdiskaping 2012 (i mrd. kroner)

Norges Rederiforbund har som i 2013
gjennomført en spørreundersøkelse blant
våre medlemmer. Konjunkturbildet for
2014 er basert på denne undersøkelsen,
samt på statistikk fra våre egne databaser og på Menon Business Economics
(Menon) verdiskapingsanalyser. I spørreundersøkelsen ble medlemsrederiene
spurt om nøkkeltall som omsetning og
driftsresultat, globale drivkrefter for virksomheten, vekstmarkeder, sysselsetting
og tilgang på kompetanse og kapital.

I 2012 hadde den maritime næringen en
samlet omsetning på 456 mrd. kroner og
sysselsatte mer enn 105 000 personer i
Norge. Dette er en dobling av omsetningen fra 215 mrd. kroner i 2004 og en vekst
på 30 % i antall sysselsatte.
Maritim næring skapte verdier for 160
mrd. kroner i 2012, opp 14 % fra 2011. Så
høy har verdiskapingen i maritim næring
aldri vært. Næringens andel av den totale
verdiskapingen i norsk næringsliv utgjør
11,5 % når oljeselskapene holdes utenom.
Norske rederier sto for 96 mrd. kroner
av denne verdiskapingen, og opplevde
en veldig god utvikling i 2012 fra om lag
78 mrd. kroner i 2011. Økningen i verdiskaping kan i all hovedsak tilskrives
offshore servicerederiene og offshore
entreprenørene.
Norsk maritim næring har en sterk
posisjon i markeder over hele verden.
Næringen eksporterte varer og tjenester
for 220 mrd. kroner i 2012. Dette utgjør
over 1/3 av total norsk eksport ekskludert
petroleumsprodukter. Maritim næring
befester sin posisjon som Norges nest
største eksportnæring etter petroleum.
Til sammenligning er verdien av eksporten fra maritim næring fire ganger så stor
som sjømatnæringen.

eksportinntekter og står for mer enn
halvparten av dette med 70 mrd. kroner,
noe som tilsvarer 13 % av Norges totale
vare- og tjenesteeksport (ekskl. eksport
av olje og gass). Tradisjonell skipsfart
spiller med andre ord fortsatt en sentral
rolle i norsk utenriksøkonomi.

Høy kompetanse gir
høy produktivitet og lønn
3 2

Gjennomsnittlige lønnskostnader per
ansatt i maritim næring (inkludert
arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader)
var i perioden 2010 til 2012 på 810 000 kroner. I norsk næringsliv ellers var lønnskostnadene 500 000 kroner per ansatt.
Lønnsnivået er med andre ord mer enn
60 % høyere enn gjennomsnittet i hele
norsk næringsliv, noe som er et tegn på
at kompetanse og produktivitet blant de
ansatte er meget høy. Høye lønnskostnader og verdiskaping betyr også at skatteinntektene fra bransjen er langt høyere
enn det antall ansatte skulle tilsi. Med
det norske progressive skattesystemet,
er skatteinngangen fra lønnsinntekter
80 % høyere per ansatt i maritim næring
enn i privat næringsliv ellers. I neste
avsnitt viser vi hvordan denne forskjellen
er beregnet.

Omtrent 60 % av eksporten fra maritim
næring genereres av rederivirksomhet.
Deep sea-rederiene genererer størst
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Økt omsetning og
større lønnsomhet
3 3

Figur 44: Verdiskaping og lønnskostnader per ansatt – maritim næring sammenlignet
med norsk næringsliv. Gjennomsnitt (2010–2012).
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Myndighetenes skatteinntekter fra
maritim næring
Lønnskostnadene i maritim næring var
i 2012 på 90 mrd. kroner, mens lønnskostnadene i hele norsk næringsliv var
på 998 mrd. kroner. Maritim næring
står med andre ord for i underkant av
10 % av lønnskostnadene i næringslivet.
Næringens bidrag til statens og kommunenes skatteinntekter er imidlertid
langt høyere enn denne andelen skulle
tilsi. Det skyldes at lønnskostnader per
ansatt i 2012 var på ca 840 000 kroner i
maritim næring, mens lønnskostnadene
i resten av næringslivet kun var på
530 000 kroner per ansatt. Tallene
inkluderer
arbeidsgiveravgift
og
pensjonskostnader.
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Norske rederiers samlede
omsetning forventes å øke med
6 % i 2014
Norske rederiers samlede omsetning i 2012 var på 230 mrd. kroner.
Tall fra 
Konjunkturrapporten viser
at rederiene økte sin omsetning med
8 % i 2013 og endte opp med en omsetning på 250 mrd. kroner. Dette er noe i
underkant av det rederiene selv anslo. I
Norge
2013 forventet rederinæringen en vekst
Romania
på hele 9,9 % i omsetningen. Deep seaJapan
rederienes samlede omsetning falt med
Spania
1 % i 2013 til tross for at mange av rederiene i gruppen oppnådde økte inntekter.
Vietnam
Med en moderat vekst på 6 % i år, er
forventningene ikke like optimistiske
som i 2013. Det anslås at omsetningen
totalt vil ende på 265 mrd. kroner i 2014.
I beregningen av omsetning og omsetningsvekst er bare rederier i utenriks
sjøfart inkludert. Hvis innenlandsk
skipsfart (kystfrakt) også inkluderes, blir
total omsetning 280 mrd. kroner.
I årets spørreundersøkelse svarer 7 av 10
rederier at de forventer vekst i 2014. Som
i 2013 forventer 40 % av disse en vekst
mellom 1 og 10 %, mens de resterende
60 % er enda mer optimistiske og anslår
en vekst på over 10 % i 2014.

Størst forventet vekst blant
offshore servicerederiene
Alle rederigruppene forventer vekst i
2014, men det er vesentlige forskjeller i
vekstanslagene mellom rederigruppene.
Offshore servicerederier har høyest forventninger til omsetningen med 9 % vekst.
Den forventede veksten er imidlertid betydelig lavere enn veksten i 2012 og 2013 på
henholdsvis 23 og 18 %. For offshore entreprenørene er forventningene betraktelig
lavere, på 2 %, som sammenliknet med en
vekst på 14 % i 2013 må kunne sies å være
betydelig. Utviklingen stemmer godt med
markedsutviklingen så langt, med fallende
riggrater. Samtidig viser de siste anslagene
fra SSB at investeringene på norsk sokkel
skal øke med 7 % fra 2013 til 2014, og trolig
ende på 224 mrd. kroner. Imidlertid bebuder forventningene fra offshore service og
offshore entreprenørene et taktskifte for
petroleumsrettede rederier, som siden 2011
har sett inntektene sine øke med i gjennomsnitt 15 % i året.
Deep sea-rederiene forventet 6 % vekst
i omsetningen i 2013, men endte på en
negativ vekst på 2 %. Det er imidlertid en
generelt økende optimisme i de tradisjonelle skipsfartsmarkedene, og de norske
deep sea-rederiene forventer en vekst på
6 % i 2014.

Tabell 4: Vekst i omsetning i 2012, 2013 og 2014
Vekst
i 2012

Forventet vekst 2013 fra
Konjunkturrapport for 2013

Short sea shipping

9%

6%

1%

3%

Deep sea shipping

2%

6%

-2 %

6%

23 %

12 %

18 %

9%

8%

13 %

14 %

2%

11 %

9%

8%

6%

Offshore service
Offshore entreprenører
Total

Estimert
vekst 2013

Forventet
vekst 2014
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Figur 45: Prosentvis endring i norske rederiers omsetning fra året før, inklusiv
prognose for 2014
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2013
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Prognose

Short sea-rederiene er tilbake på et nivå
som siden 2010 kan sies å være normal
omsetningsvekst, 3 %.
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Nær 60 % av rederienes inntekter
er ventet å komme fra petroleums
relatert industri
Petroleumsrelatert omsetning utgjorde
hele 58 % av rederienes inntekter i 2013.
I forhold til året før representerer dette
en vekst på 16 % til 176 mrd. kroner. Forventningene for 2014 er imidlertid lavere,
men rederiene forventer også i år en klar
positiv vekst på 6 %.
I 2013 var det offshore servicerederiene
som hadde høyest vekst i sine petroleumsrettede inntekter, med hele 18 %.
15 % av deep sea-rederienes inntekter
er petroleumsrelaterte, primært frakt
av olje og gass. Denne delen av deep
sea-gruppen hadde 12 % inntektsvekst
i 2013, og forventer fortsatt høy vekst i
2014 med 10 %. Særlig er optimismen
stor i gassmarkedet.
De siste 10 årene er det de offshorerettede
delene av norsk rederinæring som har
hatt klart høyest vekst. Mens deep searederienes inntekter knapt har vokst fra
2004 til 2013, har offshorerederienes inntekter blitt firedoblet og riggrederienes
inntekter femdoblet i samme periode.
Prognosene for 2014 tilsier imidlertid at
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veksten i rederivirksomhet som ikke er
petroleumsrettet skal øke med 5 %. Hvis
rederienes egne forventninger slår til,
vil dette være første år etter 2004 hvor
petroleumsrettet rederivirksomhet har
lavere vekst enn internasjonal godsfrakt.
Tabell 5: Norske rederiers inntekter fra
olje- og gasselskaper og
offshoreleverandørindustri
Andel av
omsetning

Vekst
2012/2013

Forventet
vekst
2013/2014

Short sea shipping

6%

4%

5%

Deep sea shipping

15 %

12 %

10 %

Offshore service

96 %

18 %

9%

Offshore
entreprenører

99 %

13 %

1%

Rederienes samlede
petroleumsrelaterte
omsetning

63 %

15 %

6%

Ikke-petroleums
relaterte
rederivirksomhet

37 %

-1 %

5%
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Inntekter fra utenlandsk aktivitet
utgjorde 64 % av rederienes
omsetning i 2013
Norske rederiers inntekter fra aktiviteter i andre land utgjorde om lag 165 mrd.
kroner i 2013. Forventningene for 2014
er enda høyere. Det forventes at utenlandsomsetningen vil øke med 9 % til
rett under 180 mrd. kroner.

Veksten i det norske markedet var
høyere enn i utenlandsmarkedene
i 2013
Deep sea-rederiene er størst med nesten
80 mrd. kroner i forventet utenlands
omsetning i 2014. Inntektene fra utenlandske markeder falt imidlertid i 2013.
Det forventes vekst igjen i utenlandsomsetningen i 2014.
58 % av offshore servicerederienes inntekter kommer fra utenlandsmarkeder,
det vil si utenfor norsk sokkel. Veksten i
utenlandsmarkedene var på 14 % i 2013,
mens offshore servicerederienes vekst på
norsk sokkel var hele 25 %. Det har over
tid vært en sterk internasjonaliseringstrend blant offshore-rederiene. Dette har
ført til at nær 60 % av omsetningen nå
hentes fra utenlandske sokler. Selv om
veksten for 2013 var sterkere på norsk
sokkel enn i utlandet, er det grunn til å
forvente at den langsiktige trenden vil
være økt internasjonalisering. Denne
utviklingen understreker også næringens internasjonale konkurransekraft.
De norske offshore entreprenørene er
i mindre grad internasjonalisert enn
offshore servicerederiene. Kun 35 % av
inntektene kommer fra markeder utenfor Norge. Imidlertid var veksten i utenlandsmarkedene svært høy i 2013 med
hele 24 %. På norsk sokkel var veksten
kun 9 %. Selv om offshore entreprenørene forventer langt svakere vekst i

2014 enn i 2013, tror selskapene på høyere
vekst internasjonalt enn på norsk sokkel.

Figur 46: Norske rederiers inntekter fra markeder utenfor Norge i mrd. kroner
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Optimisme og økt forventet
lønnsomhet blant rederiene
Rederienes lønnsomhetsutvikling følger
i stor grad omsetningsutviklingen. Rederiene er generelt positive med tanke på
egen lønnsomhet i 2014. Medlemsbedriftene ble spurt om de forventet vesentlig
svakere, svakere, uendret, bedret eller
vesentlig bedret driftsresultat i 2014.
Hele 92 % (91 % i 2013) sier de forventer
bedre eller uendret driftsresultat. 7 av
10 rederier forventer at driftsresultatet
i egen virksomhet vil bli høyere (bedret
og vesentlig bedret) i 2014 sammenlignet
med 2013. Til sammenligning var bare
45 % av rederiene i 2013 overbevist om
det samme.
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Millioner dvt

Figur 47: Forventninger om utvikling i driftsresultat i 2014 i forhold til 2013
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Lønnsomheten blant norske rederier var
gjennomgående god i årene frem mot
2009. I 2009 og årene etter sank driftsmarginene markant. Denne nedgangen
skyldes både finanskrisen og ettervirkningen av en svært høy kontrahering av
skip før finanskrisen.
• 8 % forventer svekket driftsresultat
(9 % i 2013)
• 20 % forventer uendret driftsresultat
(46 % i 2013)
• 72 % forventer bedret driftsresultat
(45 % i 2013)
Offshore servicerederiene er totalt
sett mest optimistiske, mens offshore
entreprenørene er minst optimistiske.
10 % av offshore servicerederiene forventer vesentlig bedre resultat mens
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73 % forventer bedre resultat. Bare 3 %
av offshore-rederiene tror driftsresultatet vil bli svakere i 2014. For offshore
entreprenørene er andelen som svarer
bedre eller vesentlig bedre driftsresultat
betraktelig lavere, 50 %.
Driftsmarginene (EBIT) for rederiene
utgjør om lag 7 %. Deep sea-rederiene
hadde gjennomgående god inntjening
fra 2000 til 2008, men har hatt til dels
negativ lønnsomhet de siste årene. I 2012
hadde de igjen positiv driftsmargin på 1 %.
Offshore servicerederiene har derimot
Brasil
Norge
operert i bedre markeder og derfor levert
Romania
Canada
driftsmarginer på over 10 % også i årene
Japan
Sør-Korea
etter 2008, med unntak av 2011 da driftsAndre land
Spania
marginen lå på 9 %. Også offshore entreVietnam
prenørene har hatt driftsmarginer over
10 % etter finanskrisen. Short sea-rederiene har levert stabile driftsmarginer de
siste 6 årene, med en topp på 8 % i 2008
og en bunn på 3 % i 2009 og 2012.

3 4

Sysselsettingen øker

I maritim næring hadde 105 000 ansatte
sitt daglige virke i Norge i 2012. Av disse
jobbet 45 000 i norske rederier, enten om
bord på fartøyene eller i virksomhetene
på land. Størst økning i antall sysselsatte
finner vi i rederiene og blant utstyrsprodusentene. Tallene omfatter bare ansatte
i Norge, mens ansatte i norske bedrifters
aktiviteter i utlandet er holdt utenfor.

Norske rederier opererer i et internasjonalt marked hvor tilgang på kvalifisert
arbeidskraft på konkurransedyktige
vilkår er helt avgjørende.

Figur 48: Antall sysselsatte fordelt på 4 kategorier og per rederigruppe
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Norske rederier sysselsetter
totalt 81 000 personer
I spørreundersøkelsen i år har Rederiforbundet anmodet sine medlemmer
om å angi antall sysselsatte, norske og
utenlandske, i Norge og i utlandet per 1.
januar 2014. Sammen med tall fra Menon
er det beregnet at det totalt er sysselsatt
81 000 personer i norske rederier. Videre
fremkommer det at 33 000 av disse, 4 av
10, er nordmenn.
Deep sea-rederiene har flest ansatte,
drøyt 30 000 personer, hvor 84 % er utenlandske. Tett opp til dette ligger offshore
servicerederiene med 27 500 sysselsatte.
Der er halvparten nordmenn. Høyest
andel nordmenn finner vi derimot hos
offshore entreprenørene. Av drøyt 15 000
ansatte er 72 % nordmenn. Det er flere
forklaringer på den høye andelen nordmenn blant offshore entreprenørene.
Blant annet er norsk sokkel deres hovedmarked, hvor det er kontraktsfestet krav
om norsk språk.

Offshore service

35000

Deep sea shipping

30000

Short sea shipping

25000
20000
15000
10000
5000
0

Antall norske
sysselsatte på
skip og rigger

Antall utenlandske
sysselsatte på
skip og rigger

Antall norske
sysselsatte på
rederikontor

Antall utenlandske
sysselsatte på
rederikontor

KILDER: NORGES REDERIFORBUND/MENON

Sysselsettingen på skip og rigger ligger
på totalt 67 000 ansatte. 44 000, eller
nesten 2 av 3 ansatte, er utlendinger.
Deep sea-rederiene står for over halvparten av utlendingene som jobber om
bord på norske skip.
Inkludert i totaltallene finner vi også
ansatte ved rederienes kontorer. Halvparten av de ansatte på kontorene er
utenlandske ansatte.
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Fortsatt stramt
arbeidsmarked
3 5

Norske rederier opplever fortsatt at
tilgangen på relevant kompetanse er
krevende. Imidlertid oppfattes tilgangen på utenlandske ansatte som
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gjennomgående bedre enn tilgangen på
norsk personell. På spørsmål om hvordan rederiene opplever situasjonen i det
norske arbeidsmarkedet svarer så mange
som 8 av 10 rederier at arbeidsmarkedet
for norsk teknisk personell er stramt eller
meget stramt. For utenlandsk teknisk
personell er andelen 37 %.

Store forskjeller i arbeidsmarkedet
for nordmenn og utlendinger
Figuren nedenfor viser at det er stor
forskjell på arbeidsmarkedene for nordmenn og utlendinger. For alle yrkesgrupper oppleves arbeidsmarkedene som
vesentlig strammere for nordmenn.
Aller størst er forskjellen på underordnet
personell.
7 av 10 norske rederier anser arbeidsmarkedet for sjøoffiserer som stramt eller
meget stramt, men også på dette området
er tilgangen på nordmenn vesentlig mer
krevende enn tilgangen på utenlandsk
relevant arbeidskraft. For norsk underordnet personell er imidlertid bildet noe
mer optimistisk, selv om godt og vel 1 av
3 rederier også her oppgir at tilgangen
er krevende.

God tilgjengelighet på lærlinger
På den andre siden vurderes tilgjengeligheten av norske lærlinger til opplæringsstillinger som nøytral eller god. Bare 2 av
10 rederier opplever at det er vanskelig å
få tak i lærlinger til opplæringsstillinger.
Andelen rederier som mener tilgangen
på utenlandske lærlinger er krevende er
for øvrig enda lavere.

Figur 49: Andel av norske rederier som mener at arbeidsmarkedet
er stramt eller meget stramt for nevnte yrkesgrupper, norske og utenlandske
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Når det gjelder arbeidsmarkedet for
landansatte, anser ikke rederiene dette
som noe problem for utenlandske
arbeidstakere. Formeningen er enten
nøytral eller man er fornøyd med tilgjengeligheten. Situasjonen er noe annerledes
for norske landansatte. Henholdsvis 35 og
12 % av rederiene mener at tilgangen på
landansatte er stramt eller meget stramt.
Situasjonen for underordnet personell er
noenlunde sammenfallende; rederiene
sier enten at tilgangen på utenlandsk
underordnet personell er uforandret
(nøytrale), eller så mener de tilgangen
er god.
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Figur 50: Andel av norske rederier som planlegger å redusere eller øke bemanningen i 2014
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Flertallet skal øke
bemanningen i 2014

Økning

Reduksjon
Et flertall av rederiene har planer
om å
øke bemanningen i 2014, mens noen få
har planer om reduksjoner. Samtidig
anses altså arbeidsmarkedet som strammere i år enn i fjor.

På spørsmål om rederiene har planlagt
endringer
i bemanningen
i 2014, svarer
-20,000000%
-10,909091%
-1,818182%
7,272727%
16,363636%
25,454545%
34,545455%
43,636364%
52,727273%
61,818182%
70,909091%
3 av 5 rederier at de har planer om å øke
bemanningen, mens 8 % sier de kommer
til å redusere antallet stillinger.

Landansatte (utenlandske)

76

150
100

Det er også verdt å merke seg
50at så mange
som 3 av 4 rederier har planer om å
0
øke antallet opplæringsstillinger,
både
2008
2009
norske og utenlandske. Til sammenligning har knapt noe rederi planer om å
redusere antall opplæringsstillinger. I
tillegg ser vi at en stor andel, 40 %, av
medlemsbedriftene ønsker å bemanne
opp sine rederier med mer teknisk personell i 2014.
Ut over dette er det vanskelig å se noe
klart mønster mellom rederigrupper
Norge
med tanke på bemanningsendringer
Romaniaat
i 2014. Imidlertid kan vi observere
petroleumsrelaterte rederier i større
Japangrad
planlegger å øke antall utenlandske
oppSpania
læringsstillinger og utenlandske Vietnam
landansatte enn de ikke-petroleumsrelaterte
rederiene gjør.
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For de aller fleste stillingskategorier
er det short sea-rederiene som er mest
optimistiske når det gjelder tilgangen
på kompetent arbeidskraft. Short searederiene opplever arbeidsmarkedet for
sjøfolk som mindre stramt enn de øvrige
segmentene, bortsett fra når det gjelder
underordnet utenlandsk mannskap.
Her opplever short sea-rederiene, og for
øvrig også offshore servicerederiene, at
tilgangen er mer krevende enn hva deep
sea-rederiene og offshore entreprenørene gjør. For teknisk personell er short
sea-rederiene positive til tilgangen på
utlendinger, mens tilgjengeligheten
av nordmenn oppleves mer krevende.
Offshore entreprenørene mener i større
grad at arbeidsmarkedet for norsk teknisk personell er stramt. For denne
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Ved å sammenligne årets resultater med
fjorårets, observerer vi at rederiene i år
vurderer arbeidsmarkedet og tilgangen
på kompetanse som strammere enn i fjor.
Dette gjelder både offiserer og underordnet personell, og i like stor grad for norske som utenlandske ansatte. Imidlertid
er tilgangen på teknisk personell omtrent
uendret, samtidig som tilgangen på norske landansatte er noe bedret.

Figur 51: Vurdering av tilgangen på relevant arbeidskraft i 2014 sammenlignet
med 2013
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(norske)

Tilgangen på maritim kompetanse
er mer krevende enn i fjor
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stillingskategorien er for øvrig også
offshore service- og deep sea-rederiene
nokså pessimistiske.
Short sea-rederiene og en stor andel av
deep sea-rederiene planlegger flere norske opplæringsstillinger. Det er relativt
få offshore servicerederier som planlegger å øke bemanningen, spesielt når det
gjelder nordmenn.
Det er for øvrig ingen sammenheng
mellom størrelse på selskaper, hvor
petroleumsrettet de er, eller hvor stor
andel av omsetningen som kommer fra
utenlandsk aktivitet, i synet på tilgjengelig arbeidskraft.
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Vekstmarkeder: Nordområdene,
Afrika og Russland
3 6
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Norge og Storbritannia er og
kommer fortsatt til å være viktige
markeder

Mexico), Brasil, Vest-Afrika, Russland og
Nordområdene som de viktigste utenlandsmarkedene frem mot 2020.

Mens Norge er viktig for både short seaog de offshorerettede rederigruppene, er
Storbritannia særlig viktig for offshore
service og rigg-rederiene. I vår konjunkturrapport fremkommer det også at disse
to markedene vurderes å være de to viktigste for disse segmentene i årene frem
mot 2020. Norge forventes imidlertid
å få mindre betydning fremover, mens
Storbritannia vil få økt betydning. 74 %
av rederiene vurderer Norge som viktig
i dag mens tilsvarende andel er 69 % for
årene som kommer. 48 % av rederiene
mener Storbritannia er et viktig m
 arked
i dag, mens 51 % vurderer markedet som
viktig i årene som kommer. I tillegg
anses Nord-Amerika (Canada, USA og

Undersøkelsen viser at det er grunn til å
forvente et skifte i markedstyngdepunktene for norske rederier i årene som leder
opp mot 2020. Når vi sammenligner
rederienes vurderinger av hvor viktig
markedene anses å være i dag med hvor
viktige de kommer til å være i årene
fremover, fremkommer Nordområdene,
Øst- og Vest-Afrika samt Russland som
regionene med størst positiv endring i
markedsbetydning.
Svarene fra spørreundersøkelsen viser
for øvrig at Norge, Japan, Sør-Korea og
Nederland forventes å få mindre betydning enn de har i dag.

Norskkontrollerte skip
og rigger i hele verden

KILDE: NORGES REDERIFORBUND

1800 skip
60 rigger
740 kontorer i 430 byer
i 100 land
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Figur 53: Regionenes endrede betydning. Forskjell i prosentpoeng mellom dagens
viktighet og viktighet i 2015-2020
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Nordområdene forventes å ha den
høyeste relative endringen. Mens kun
8 % vurderer regionen som viktig i dag,
mener 37 % av rederiene at områdene
kommer til å bli viktige i tiden mellom
2015 og 2020. Det er særlig offshore
servicerederiene og offshore entreprenørene som forventer at Nordområdene
blir viktigere i årene som kommer. Hele
68 % av offshore service-rederiene
anser
Norge
dette området som et viktig
vekstmarRomania
ked frem mot 2020. Tilsvarende andel
Japan
for offshore entreprenørene er 38 %,
Spania
mens henholdsvis 18 % og 11 % av short
Vietnam
sea- og deep sea-rederiene forventer at
Nordområdene vil fremstå som viktig
vekstmarked i 2015-2020.
Millioner dvt

Figur
80 % 52: Andel av norske rederier som oppfatter utviklingen i Nordområdene som en
positiv driver for sin egen virksomhet mot 2020

Store forventninger til
vekst i Nordområdene
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Sør-Korea

Andre land

De store forventningene til Nordområdene kan i stor grad tilskrives forventninger om økt energiproduksjon. Hele 6 av
10 rederier anser økt energiproduksjon
i Arktis som en driver for deres egen
virksomhet i årene frem mot 2020. Særlig offshore servicerederiene vurderer
energiproduksjonen i Arktis som en
sterk driver, men også de andre gruppene
oppfatter dette som en driver for vekst.
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På den andre siden er det færre rederier
som vurderer destinasjonstrafikk og
gjennomseiling i Arktis som drivere
for vekst. Henholdsvis 28 og 21 % av
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rederiene vurderer disse faktorene som
viktige drivere fremover. Det er ingen
avgjørende forskjeller mellom rederigruppene hva gjelder destinasjonstrafikk
i Arktis. Oppfatningene om gjennomseiling i Arktis er derimot forskjellige
blant rederiene. 21 % av rederiene mener
at økt gjennomseiling vil være en driver
for vekst i årene som kommer.

Økt energiproduksjon i
Nordområdene, Russland og Afrika
I tillegg til Nordområdene, anses Østog Vest-Afrika samt Russland å være de
viktigste vekstregionene i årene frem
mot 2020. For Vest- og Øst-Afrika er
det flest offshore servicerederier og
offshore entreprenører som forventer
at disse regionene skal få økt betydning
i årene fremover. Forventningene til
Russland som vekstregion i årene 20152020 er høyest hos short sea- og offshore
service- rederiene. Henholdsvis 59 og
45 % av rederiene forventer at det russiske
markedet vil bli en betydelig vekstregion
fremover. Som med Nordområdene, er
det økt energiproduksjon som er avgjørende for at Øst- og Vest-Afrika, og til
dels også Russland, anses som viktige
vekstmarkedene frem mot 2020.

Figur 54: Viktighet av Nordområdene i dag og i årene som kommer
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Short sea: Russland blir viktigere
For short sea-rederiene forventes det at
Tyskland og Norge vil være de viktigste
markedene, mens Russland forventes å
bli mye viktigere i årene som kommer.
Resten av Europa anses også som v
 iktige
vekstmarkeder fremover, noe som tyder
på at short sea-rederiene venter at situasjonen med stagnasjon og lavkonjunkturer som har preget store deler av europeisk
økonomi de siste årene vil avløses av vekst
og større optimisme i aktuelle markeder.
På spørsmål om hvilke drivkrefter som
vil være avgjørende for rederienes virksomhet frem mot 2020, svarer flest short
sea-rederier at mer effektiv logistikk i
havn og sterk urban vekst i kystnære
strøk vil være av størst betydning. Nesten halvparten av short sea-rederiene
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oppfatter mer effektiv logistikk i havn
som en sterk driver, mens 1 av 4 mener
urban vekst er en sterk driver.
Det er tydelige tilbakemeldinger på at
short sea-rederiene er spesielt sårbare
for høye bunkerspriser. 3 av 4 rederier
vurderer høye bunkerspriser som en
hindring for deres virksomhet. Dette
skyldes i hovedsak konkurranseflaten
mot gods- og persontransport på vei.
Dette er i sterk kontrast til responsen fra
deep sea- og offshore servicerederiene,
der mindre enn halvparten av deep searederiene og kun 1 av 4 offshore servicerederier oppfatter høye bunkerspriser
som en hindring.

Deep sea: Sørøst-Asia er den
viktigste regionen
63 % av deep sea-rederiene oppgir at
Sørøst-Asia er deres viktigste marked i
dag, og dette øker til 74 % når de blir bedt
om å vurdere fremtiden (2015-2020). 56 %
av rederiene oppgir Kina, Nord-Amerika
(Canada, USA og Mexico) og Japan som
viktigste markeder. I tillegg til SørøstAsia, angis også her Russland som den
viktigste vekstregionen. Det er videre
interessant å observere at både Japan og
Sør-Koreas betydning vil bli redusert for
deep sea-rederiene frem mot 2020.

Figur 55: Fire drivere for vekst blant norske deep sea-rederier
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Offshore service og offshore
entreprenører: Nordområdene og
Afrika viktigste vekstmarkeder
Ikke uventet er norsk og britisk sokkel
de viktigste markedene i år og i tiden
fremover for offshore servicerederier
og offshore entreprenører. Det er også
blant disse rederiene at Nordområdene
er den klart største vekstregionen.
Videre er det interessant å se at ØstAfrika er det nest viktigste vekstmarked
for offshore servicerederiene. Trolig er
leteaktivitet og lovende gassfunn utenfor Tanzania en viktig årsak til den høye
interessen for Øst-Afrika. Langt færre
av offshore entreprenørene ser på ØstAfrika som et viktig marked. Likeledes
viser svarene at mens 1 av 3 offshore
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Figur 56: Andelen deep sea-rederier som oppgir følgende land/regioner som
viktigst i dag og i årene som kommer
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service-rederier oppgir Brasil som et
viktig marked, oppgir bare 1 av 5 offshore
entreprenører det samme. Det skyldes
trolig primært at offshore entreprenørene i langt større grad har sine inntekter
fra norsk sokkel og at deres utenlandsaktiviteter er mer regionalt begrenset.

Økt miljøregulering av skipsfarten
Blant deep sea- og offshorerederiene er
det svært få som vurderer økt miljøregulering som en hindring. Det skyldes at
norske rederier gjennom mange år har
satset på kvalitetsskipsfart med høye
standarder for sikkerhet og miljø. Ved å
ligge i forkant av internasjonale reguleringer, får norske rederier et forsprang
på konkurrentene og skaper med det et
konkurransefortrinn i fraktmarkedene.
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Rederiene vurderer kapitaltilgangen
gjennomgående som god og forventer at
den skal styrkes i 2014. 55 % av rederiene
mener at tilgjengeligheten på kapital er
god eller meget god. Samtidig er det en
god del rederier som opplever kapitalmarkedet som vanskelig. 25 % opplever
tilgangen som stram eller meget stram.
Nesten halvparten av rederiene forventer
at tilgangen på kapital vil styrkes gjennom 2014. Knapt noen forventer dår
ligere tilgang.
32 % av rederiene opplever at vilkårene
kapitalen ytes på har blitt dårligere det
siste året. Omtrent like mange mener at
de er blitt bedre. Det er også en klar overvekt av rederiene som forventer bedre
kapitaltilgang i løpet av 2014. Bare 5 %
venter svekket tilgang og nesten halvparten forventer bedret kapitaltilgang.

Norg

Rom

Japa

Span

Vietn

Deep sea-rederiene
er mest fornøyd med
kapitaltilgangen
Deep sea-rederiene er mest fornøyd med
tilgangen på kapital til nye prosjekter.
Over halvparten av deep sea-rederiene
mener også at vilkårene kapital ytes på
har blitt bedre. Short sea-rederiene er
minst fornøyd med kapitaltilgangen,
men mer enn halvparten forventer at
tilgangen vil bli bedre i løpet av 2014.
Jo mer internasjonalt rettet rederiene er,
desto mer optimistiske er de med hensyn til tilgang på kapital i 2014. De mer
petroleumsrelaterte rederiene er mindre
optimistiske med hensyn til tilgang på
kapital i 2014. Dette har med flere faktorer å gjøre, der tonnasjekapasiteten og
rateutviklingen trolig er de viktigste. I
tillegg er petroleumsrelaterte prosjekter
blitt svært kapitalintensive.
Mindre selskaper som ikke er børsnoterte, og små unoterte rederier som
ikke er en del av et konsern, opplever
kapitaltilgangen som krevende. Norske
virksomheter i utenlandske konsern
opplever kapitaltilgangen som god.

Figur 57: Norske rederiers vurdering av egen virksomhets kapitaltilgang
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Hvordan opplever dere tilgangen på kapital til nye prosjekter?
Opplever dere at vilkårene kapitalen ytes på (krav til egenkapital, sikkerhet,
pant, pris, nedbetalingslengde mv.) har endret seg det siste året?
Forventer dere at tilgangen på kapital vil bli bedre eller dårligere i løpet av 2014?
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maritim politikk
gir resultater
4 1

Maritim politikk virker

Skipsfartsnæringen er kjennetegnet
ved at den er svært dynamisk og global. Et skip kan designes, finansieres,
forsikres, bygges, utrustes, bemannes,
flagges, opereres og vedlikeholdes hvor
som helst i verden. Det er hard inter
nasjonal konkurranse i markedene hvor
næringen opererer. Disse grunnleggende

trekkene ved næringen fører til at den
er svært sårbar for forskjeller mellom
ulike lands rammebetingelser i forhold
til konkurransedyktighet, stabilitet og
forutsigbarhet. Kort sagt kan vi slå fast at
maritim politikk virker. Endringer over
tid har vist at politiske beslutninger raskt
har gitt resultater.

Figur 58: Aktiv maritim politikk gir resultater
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Figur 58 viser utviklingen i størrelsen
på den norskflaggede flåten, den totale
norskkontrollerte flåten og antallet norske sjøfolk fra midten av 1960-tallet. I
tillegg er det lagt inn antall eide skip i
rederiskatteordningen siden etableringen i 1996. Det er lagt til noen politiske
forklaringsfaktorer for endring i utviklingen. I dette bildet er det selvsagt viktig
å ha med seg konjunkturutviklingen i
samme periode. Det er likevel grunnlag
for å hevde at de endringene som vises
er sterkt påvirket av politiske veivalg.
Et sentralt politisk grep i perioden var
etableringen av NIS som brøt en langvarig tendens hvor norskflagget tonnasje
og antallet norske sjøfolk ble redusert.
Etableringen av NIS viste seg å være et
godt tiltak for å øke andelen skip med
norsk flagg og for å bremse den sterkt
nedadgående trenden for antallet norske
sjøfolk i utenriksflåten.
Flere tiltak som rederibeskatning,
nettolønn, refusjonsordning og regelverksendringer har vært viktige og gitt
resultater. Politiske veivalg har blitt
foretatt i perioden for å tilpasse norsk
konkurransedyktighet til en verden i
konstant endring. Konkurransen om å
få rederietableringer og skip registrert
er hard, uten de grepene som norske
myndigheter har foretatt ville ikke norsk
maritim påvirkningskraft internasjonalt
vært det den er i dag.
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Norsk lokalisering
skaper innovasjon og
utviklingskraft
4 2

Den maritime næringen i Norge sysselsetter om lag 105 000 mennesker og
skaper årlig verdier for nær 160 mrd. kroner. Næringen har fortsatt stort potensiale for videre vekst. De underliggende
forutsetningene i form av kompetanse
og nyskapingsevne er godt utviklet.
For at vi skal kunne realisere de store
mulighetene i næringen, er det viktig
at næringsaktørene og myndighetene
sammen sørger for at forutsetningene
for næringens vekstkraft er til stede, også
i fremtiden. Det er også behov for å øke
næringens vekst- og innovasjonskraft
gjennom nye og målrettede tiltak.

Felles satsing gir fortjeneste
Den norske maritime næringen har skapt
en verdensledende kunnskaps
basert
maritim klynge kjennetegnet av en unik
innovasjons- og verdiskapingsevne. Verdiskaping per arbeidstaker er blant den
høyeste i Norge. Samtidig er det naivt å
tro at den norske næringens unike innovasjonsevne ikke kan kopieres. Vi må
være best både på kunnskap og innovasjon om vi skal beholde vårt globale forsprang. Kombinasjonen av rederier med
kunnskap om nye behov og en effektiv
næringsklynge, er hovedforklaringen på

Klyngebas
åpen og eff
informasjon

den maritime næringens posisjon. Rederiene og deres eiere er, i sin stadige søken
etter bedre og mer effektive løsninger,
motoren i den maritime næringen. Sjøfolkene er sentrale bærere av erfaringer
og kunnskap fra sjø til land og mellom
aktørene på land. Den norske maritime
klyngen har en bredde som gjør den
komplett innenfor kunnskapsintensive
områder, inkludert verft, utstyrsleverandører og maritime tjenester.

Figur 59: Rederiene er motoren i den maritime klyngen
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Det viktigste elementet for å sikre innovasjon og utviklingskraft i den maritime
næringen, er å sikre at Norge fortsatt er et
attraktivt sted for de mest innovasjonsdrivende delene av næringen. Næringens
egne tiltak innen rekruttering og kompetansebygging bidrar til å opprettholde
innovasjonsevnen på sikt.
I konjunkturundersøkelsen svarte åtte
av ti rederier at en komplett maritim
klynge er viktig eller avgjørende viktig
for virksomhetens lokalisering i Norge.
Det er ingen vesentlige forskjeller mellom rederigrupper når det gjelder klyngens viktighet. Hvis dette avstemmes
mot eierskap mener 40 % av norskeide
rederier at en komplett klynge er avgjørende for virksomhetens lokalisering i
Norge, mens 17 % av datterselskaper av
utenlandske konsern mener det samme.
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Figur 60: Rederienes vurdering av viktigheten av en komplett
maritim klynge for lokaliseringen i Norge
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Investering i forskning og
utvikling (FoU)
Det er behov for økt FoU-satsing i årene
som kommer. Økt FoU-satsing i den
maritime næringen er særlig lønnsomt i
og med den sterke innovasjonsdynamikken i næringen. Det er behov for å investere i ny forskningsmessig infrastruktur.
Realiseringen av Ocean Space Centre, et
kunnskapssenter for havromsteknologi
i Trondheim, vil gi oss det forspranget vi
trenger innen marinteknisk forskningskapasitet. Videre er det behov for å øke
den offentlige støtten til maritim forskning gjennom MAROFF-programmet,
som i dag er for lav til å kunne realisere
viktige prosjekter for samfunnet, prosjekter som omhandler miljøvern og
sjøsikkerhet samt avansert logistikk og
transport. Næringen har selv satt i gang
et av historiens største p
 rivatfinansierte
initiativer gjennom Global Maritime
Knowledge Hub. Så langt er over 21
professorater finansiert av næringen og
det arbeides for at disse skal utvides med
doktorgradsstipendiater.

Konkurransedyktige
maritime rammevilkår
4 3

Attraktiviteten til Norge som maritimt vertsland handler om at de maritime rammebetingelsene må være
stabile, forutsigbare og internasjonalt
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konkurransedyktige. Norges Rederiforbund mener at de maritime rammebetingelsene bør styrkes gjennom følgende
grep;

Konkurransedyktig
rederibeskatning
Uten norske rederier mister den maritime
næringen den viktigste innovasjons- og
nyskapingsdriveren. Innføringen av et
konkurransedyktig norsk rederiskattesystem i 1996 og i 2007 var viktige tiltak
som ga sterk flåtevekst innenfor den
norske rederiskatteordningen. I løpet av
de fire siste årene har antall skip i ordningen steget med om lag 75 % og nærmer
seg nå 1150 skip. Det er derfor svært viktig
å opprettholde og vedlikeholde konkurransekraften i den norske rederiskatteordningen slik at rederiene opplever det
som attraktivt å satse i Norge.
I konjunkturundersøkelsen svarer 82 %
av offshorerederiene at rederibeskatningen er avgjørende for at de skal fortsette
å være lokalisert i Norge. Tilsvarende
andeler for deep sea- og short sea-rederiene er henholdsvis 62 og 51 %. Også
for offshoreentreprenørene vurderes
rederibeskatningen som viktig, til tross
for at disse ikke er omfattet av reglene
for rederibeskatning. Det skyldes trolig
at selskapene legger stor vekt på betydningen av at det er et komplett maritimt
næringsmiljø i Norge.

Konkurransedyktig ordning for
sjøfolk (nettolønnsordningen)
Norske sjøfolks kompetanse og erfaring
er viktig for innovasjon og nyskaping i
den maritime næringen. En konkurransedyktig nettolønnsordning vil bidra til
å sikre rekrutteringen av norske sjøfolk
på norskregistrerte skip. Ordningen
er en god investering i innovasjon og
kompetanse. En konkurransedyktig
ordning vil gi rederiene incitament til
sysselsetting av flere norske sjøfolk på
skip i utenriksfart. I tillegg vil det også
styrke rekrutteringen av norske sjøfolk
i utenriksflåten gjennom økt bruk av for
eksempel lærlinger om bord.
Den gjeldende refusjonsordningen er
ikke lenger konkurransedyktig. Blant
annet må taket i dagens ordning fjernes,
den bør også gjelde for norske sjøfolk om
bord på NIS-registrerte skip. For å sikre
forutsigbarhet bør ordningen lovfestes.
I konjunkturundersøkelsen har rederiene
vurdert norsk flaggs konkurransekraft.
Ingen short sea- eller deep sea-rederier
i undersøkelsen anser Norsk Ordinært
Skipsregister (NOR) som konkurransedyktig. Bare ett av fem offshorerederier
vurderer NOR som konkurransedyktig.
Hele 85 % av rederiene mener at NIS vil bli
konkurransedyktig dersom fartsområdebegrensningene oppheves, og det innføres
nettolønnsordning i NIS. Potensialet for
innflagging til NIS er 350 skip.

Figur 61: Rederienes vurdering av de maritime rammebetingelsene for rederienes
lokalisering i Norge. (1 = Ikke viktig, 5 = Avgjørende)
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I konjunkturundersøkelsen svarer seks
av ti offshore servicerederier at nettolønnsordningen er avgjørende for at de
fortsatt skal være lokalisert i Norge.

Konkurransedyktig skipsregister
Skipsfarten reguleres i stor grad av
internasjonale regler. Internasjonal virksomhet må ha like regler for alle aktører,
uavhengig av registreringsland. Et konkurransedyktig NIS må derfor hvile på et
internasjonalt regelverk som må praktiseres uten særnorske fortolkninger. NIS
skal fortsatt være et kvalitetsregister og
ikke være i konkurranse med useriøse
flaggstater.
Et stort antall skip under nasjonalt flagg er
en viktig forutsetning for at Norge fortsatt
skal kunne påvirke skipsfartspolitikk- og
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Figur 62: Utvikling i antall skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) og
Dansk Internasjonalt Skipsregister (DIS)
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lovgivning internasjonalt. Skal Norge
opprettholde og videreutvikle sin innflytelse på utformingen av internasjonal
skipsfartspolitikk er det derfor avgjørende
at NIS-registeret ikke forvitrer. Skal NIS
være et attraktivt registreringsalternativ
må det være konkurransedyktig i forhold
til andre internasjonale registre. Det er
stor rift blant registrene om å tiltrekke seg
flest mulig skip. Det er nær sammenheng
mellom antall skip under nasjonalt flagg
og de nasjonale rammebetingelsene. For
å styrke Norges posisjon som attraktivt
maritimt vertsland, må fartsområdebegrensningene i NIS fjernes. Disse
begrensningene oppgis av rederiene som
den viktigste årsaken til at de benytter seg
av utenlandske flagg. Mange av rederiene
vil vurdere omregistrering til NIS dersom
fartsområdebegrensningene oppheves.
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Danmark innførte en mer aktiv maritim
politikk i 2007 som raskt har gitt positive
resultater. Som følge av kraftig vekst i
antall skip i Dansk Internasjonalt Skipsregister (DIS), kombinert med fall i antall
skip i NIS, har nå DIS vokst seg større enn
NIS. Dette illustrerer at maritim politikk
virker, og at det er behov for å gjennomføre offensive og målrettede tiltak for å
øke antall skip med norsk flagg.

Konkurransedyktige rammebetingelser
for eierskap er sentralt for videreutviklingen av den maritime verdiskapingen
i Norge. God eierskapspolitikk er god
næringspolitikk. Aktive private eiere er
viktig for å opprettholde en sterk rederinæring og for å tilføre hele den maritime
næringen sentrale innovasjonsimpulser.
Innovasjonen og nyskapingen i den norske rederinæringen er i stor grad drevet
av entreprenørskap.
Dagens eierbeskatning er ikke konkurransedyktig. Det er særlig skatteregler
(skattetyper) som anses som særnorske,
samt andre skatteregler som svekker
konkurransedyktigheten til norsk skipsfartsnæring og privat eierskap. I denne
sammenheng vil vi særlig fokusere på:
Formuesskatten, som i dag må anses som
en særnorsk skattetype. Blant OECDlandene er det kun Sveits og Frankrike
som praktiserer en form for formuesskatt,

men med store fritak for arbeidende
kapital. Våre hovedargumenter mot formuesskatten er: Formuesskatten er en
særskatt på norsk eierskap, som systematisk diskriminerer norske private eiere i
forhold til andre utenlandske eiergrupper.
Formuesskatten svekker incentivene til å
fornye virksomheten, da formuesverdien
for eldre, langt nedskrevne driftsmidler vil
være betydelig lavere enn for nye driftsmidler. Dette svekker produktivitetsveksten, og innovasjonstakten blir svakere.
Formuesskatt ilignes regelmessig på
eierskap (aksjer, andeler mv.), uavhengig
av selskapets lønnsomhet og likviditet.
Dette gjør selskapene spesielt sårbare i
nedgangstider, dersom eierne må ta ut
utbytte for å betale formuesskatten. Private eiere kan unngå formuesskatt ved å
bosette seg i land uten slik skattlegging.
Dette kan igjen føre til at eierne velger å
flytte virksomheten sin ut av Norge, herunder arbeidskraft og investeringskapital.
Dette vil svekke næringen og det private
eierskapet. Norges Rederiforbund mener
derfor at formuesskatten må avvikles.
Reglene om skattemessig bosted skaper
betydelige utfordringer for internasjonale eiere med skipsfartsvirksomhet i
Norge. Dette gjelder særlig kravet om at
gjennomsnittlig oppholdstid i Norge er
begrenset til 90 dager i året over en tre
års periode, dersom eieren skal unngå å
anses skattemessig bosatt i Norge. Dette
oppleves som en for kort oppholdstid for

Figur 63: Rederienes vurdering av rammebetingelsene for norsk
privat eierskap for lokalisering i Norge (1 = Ikke viktig, 5 = Avgjørende)
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at eieren skal kunne ivareta eierposisjoner og virksomhet på en forsvarlig måte.
Dette gjelder særlig for bedrifter med et
aktivt og industrielt fokusert eierskap.
De særnorske reglene om skattemessig
bosted er heller ikke i takt med reglene i
landene rundt oss. Til sammenligning er
gjennomsnittlig oppholdstid i de andre
nordiske landene seks måneder. Dette
fører til at Norge blir mindre attraktivt
som lokaliseringssted for internasjonal kapital. Rederiforbundet mener
at reglene om skattemessig bosted må
harmoniseres med landene rundt oss.
Arveavgiften, som ble fjernet 1. januar 2014
var et viktig og positivt bidrag til å styrke
rammevilkårene for norsk privat eierskap.
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Tilgang på kompetent
arbeidskraft
4 4

Norges Rederiforbund arbeider for at
våre medlemsbedrifter skal ha tilgang
på kompetent arbeidskraft til en konkurransedyktig pris. Vi har stort fokus
på det norske utdanningssystemet og den
norske maritime utdanningen. En sentral
målsetning for Rederiforbundet er at vi vil
ha flest mulig norske sjøfolk på flest mulig
norskflaggede skip. I tillegg til en konkurransedyktig maritim politikk krever det
en fremoverlent kompetansepolitikk. Vi
er også opptatt av kompetansesituasjonen
for hele den maritime klyngen.

Norsk maritim utdanning
Norge som maritim nasjon har vokst
frem som et resultat av en videreutvikling
av vår maritime kompetanse gjennom
generasjoner. I dag har vi en av verdens
mest avanserte og spesialiserte flåte.
Verdien av norsk maritim utdanning
er høy for hele den maritime klyngen.
I tillegg til at det er avgjørende for våre
rederier å få gode og motiverte lærlinger
og kadetter fra utdanningssystemet, er
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den maritime utdanningen grunnlaget
for mange karrierer som går på tvers
innen den maritime klyngen.
Verdensledende selskaper innen verft,
utstyrsindustri, klasseselskap, forsikring,
bank, mekling m.m. har stor nytte av å
rekruttere folk med seilende erfaring
fra maritim utdanning. En reduksjon av
antallet norske sjøfolk vil på sikt svekke
konkurransekraften til hele den maritime klyngen. Maritim utdanningspolitikk kan styrkes gjennom følgende grep:

Ansvarlig elevinntak
Søkningen til maritime utdanningslinjer
er høy på alle nivå. Det er udelt positivt
og det fører til at vi har svært mange
gode søkere til næringen. Det er likevel
en utfordring at høy søkning fører til at
det opprettes flere skoleplasser enn det
som er bærekraftig. I 2013 tok næringen
inn flere lærlinger- og kadetter enn noen
gang tidligere, men det var likevel noen
som aldri fikk plass. Manglende samordning av dimensjoneringen i utdanningen
med næringens behov fører til at veksten
i antallet elever og studenter er høyere
enn det som næringen klarer å ta unna
gjennom opplæringsstillinger.

Til tross for at det er fristende å utvide
antallet skoleplasser for at flest mulig skal
få innfridd sitt førstevalg, er det viktig at
fylkeskommunene holder igjen rundt i
landet. Vi gjør ungdommen en bjørnetjeneste ved å opprette flere skoleplasser
enn det som er forsvarlig. Tilpassing av
skoletilbudet må gjøres i samarbeid med
opplæringskontorene og næringen.

Opplæringsstillinger i offentlige
anbud
Ferge- og hurtigbåttrafikk som lyses ut
gjennom offentlige anbud bør ha krav
om opplæringsstillinger i utlysningen. Det er ikke realistisk at bedrifter
skal ta på seg ekstra kostnader som de
ikke er forpliktet til gjennom anbudet.
Det er et stort u
 utnyttet potensiale for
opplæringsstillinger i fergetransporten
langs kysten. Samtidig er det nødvendig at det gis mulighet for å tjene opp
maritime s ertifikater også innen fartsområde 1 og 2.

Bedret finansieringsmodell
Norges Rederiforbund ser positivt på
at regjeringen har iverksatt en gjennomgang av finansieringsordningen for
høyere utdanning. Særlig positivt er det
at det er satt i gang en konkret gjennomgang på kostnadssiden ved de ulike studiene. Gjennom mange år har tekniske og
utstyrstunge utdanninger, som ingeniørutdanning og maritim utdanning, kommet dårlig ut av finansieringssystemet.
Dette er studier som krever mye utstyr
og mye en-til-en-undervisning.
De fleste andre studier blir billigere per
student, siden mengde ikke er en kostnadsdriver. Kostnaden per student er
mer konstant på tekniske studier. Dette
har ført til at de tekniske studiene har
blitt svekket over flere år både kvalitativt
og kvantitativt. Det er stort etterslep på
utstyrsbehovet både i ingeniørutdanningen og innen maritim utdanning.

Flere teknologistudieplasser
Vi har et stort og voksende behov for
teknologer i Norge, både i privat og
offentlig sektor. Til tross for at søkningen
til studiene er rekordhøy mangler det
studieplasser.

Regjeringens kommende utredning
om nytt finansieringssystem for høyere
utdanning gir en mulighet for å rette opp
denne skjevheten. Det nye finansieringssystemet må ta hensyn til de utstyrstunge
og dyre utdanningene. Det vil bidra til
å løse en av de største utfordringene
Norge har med hensyn til forskjellen på
kompetansen vi trenger og kompetansen
vi utdanner.

Næringens egne initiativer

«Det er stort
etterslep på
utstyrsbehovet
både i ingeniør
utdanningen og
innen maritim
utdanning.»

Global Maritime Knowledge Hub
Siden 2008 har Global Maritime Knowledge Hub sponset over 21 gaveprofessorater til norske maritime kunnskapsinstitusjoner. Det vil si over 100 millioner
kroner til maritim forskning som videre
har utløst over 500 millioner i ytterligere
forskningsmidler. Det er et av mange
bidrag fra den maritime næringen til
å bygge Norge som kunnskapsnasjon.
Noen av disse professoratene er allerede
gått inn i institusjonens vanlige faglige
stab og vil bli erstattet av nye gaveprofessorater. Dette er med å bygge opp
de maritime forskningsmiljøene. Det
er flere nye initiativer på gang og det
vil trolig bli gitt nye gaveprofessorater
i løpet av 2014.
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Maritim Trainee
Norges Rederiforbunds traineeprogram
er for hele maritim næring og rekrutterer
ungdom som er ferdig med mastergrad.
Kull 8 startet opp i 2013 med 22 traineer
og i 2014 vil kull 9 starte med minimum
26 traineer. Til stillingene i 2014 var
det over 1400 søknader. Gjennom åtte
samlinger på to år blir kullet kjent med
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hele den maritime klyngen og de får et
nettverk som varer karrieren ut. De fleste
deltakerne som var med i dette programmet jobber fortsatt i maritim næring.
Traineene har hovedsakelig mastergrad
i jus, økonomi og teknologi. Dagens
Næringsliv har omtalt programmet som
Norges mest attraktive traineeprogram.

Norwegian Training Center
Norges Rederiforbund har siden 1990
drevet opplæringsvirksomhet gjennom
Norwegian Training Center i Manila.
Denne opplæringen er rettet mot filippinske sjøfolk som utgjør den desidert
største enkeltgruppen utenlandske
arbeidstakere på norskkontrollerte skip.
Dette har vært en ubetinget suksess siden

starten og senteret har etter hvert blitt ett
«bench mark» for denne type virksomhet. Etter snart 25 års drift har det siden
2011 vært jobbet aktivt med planene om
en kraftig oppgradering av senteret og
evt. flytting til nye og egne lokaler slik
at man står best mulig rustet til å møte
morgendagens krav til mari- tim trening.
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4 5

Tilgang på kapital

Rederinæringen er mer kapitalintensiv,
medsyklisk og internasjonalt eksponert enn de fleste andre virksomheter.
Næringen har typisk lang leveringstid
fra en investeringsbeslutning blir tatt
til investeringen er gjort. Det tilsier at
behovet for langsiktig finansiering er
stort. I Norge har vi to av verdens ledende
shippingbanker, DnB og Nordea.

Solid banknæring
Det er for tiden flere prosesser på gang
knyttet til utvikling av regelverk for
finanssektoren i Europa i kjølvannet av
finanskrisen. Den såkalte Baselkomiteen
har anbefalt et nytt regelverk for kapital og
likviditet for banker, som medfører strengere krav til hvor høy kjernekapitalen skal
være og kvaliteten på den. Videre stilles det
strengere krav til bankenes likviditet, og
vi får særskilte regler for banker som vurderes som viktige for hele banksystemet.
For samfunnet er det positivt med en
solid banknæring. Vi støtter derfor
hovedlinjene i det internasjonale arbeidet
med nye reguleringer av banknæringen.
God kapitaldekning er et konkurransefortrinn, og vår vurdering er at norske
banker ligger godt an. For å sikre god
konkurranse til beste for kundene, er det
imidlertid viktig at kravene gjøres så like
som mulig og gjennomføres samtidig i
de ulike landene.

Figur 64: Rederienes vurdering av viktigheten av eksportfinansieringsordningene
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KILDE: NORGES REDERIFORBUND

Konkurransedyktig eksport
finansierings- og garantitilbud
Norske rederier representerer en betydelig del av ordremassen ved norske verft,
og skaper store verdier for lokalsamfunnene langs kysten. Gode eksportfinansierings- og garantiordninger gjennom
Garanti-instituttet for eksportkreditt
(GIEK) og Eksportkreditt Norge AS, er
helt avgjørende for den maritime næringens konkurransekraft og sysselsetting.
Et velfungerende eksportfinansierings- og
garantitilbud sikrer tilgangen til finansiering av svært kapitalkrevende investeringer.
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Attraktiv
norsk sokkel
4 6

Største arbeidsgiverorganisasjon
Det skjer en betydelig maritimisering
av virksomheten på norsk sokkel. Teknologisk utvikling har ført til at skip
og rigger er i alle deler av verdikjeden
offshore. Et konkret uttrykk for dette er
at Norges Rederiforbund klart er største arbeidsgiverorganisasjon på norsk
kontinentalsokkel med om lag 12 000
ansatte i våre tariffavtaler. 6 500 av disse
er innenfor riggområdet.
Medlemmene i Norges Rederiforbund
drifter i hovedsak alle de flytende riggene
på norsk sokkel. I mer enn 40 år har rederiene bidratt avgjørende til utviklingen av
sokkelen. Norske selskaper kontrollerer
i overkant av 60 flyttbare offshoreinnretninger, de fleste er borerigger.
Norske rederier opererer i dag verdens
mest avanserte og moderne offshoreflåte, som teller over 600 fartøy. Det gjør
oss til verdens nest største maritime off
shorenasjon i antall fartøy, etter USA.
Ser vi på utviklingen de siste ti år har
denne flåten hatt en markant økning.
Fra rundt 350 fartøyer i 2004 til dagens
antall – en økning på rundt 70 %. Disse
fartøyene har et spesielt høyt innhold av
teknologi, kompetanse og kapital.
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Rederier i hele verdikjeden
Norsk maritim offshore og skipsfart
utgjør i sum en komplett verdikjede med
tanke på leting, utbygging, drift og vedlikehold av olje og gassfelt. De investeringene som foretas av riggrederiene er en
avgjørende forutsetning for norsk olje- og
gassvirksomhet. Riggrederiene har over
tid investert betydelig i oppgradering av
eksisterende riggflåte og nybygg i tråd
med utviklingen av det norske regelverket. De investeringer og den utvikling
som skjer på riggsiden har gjort, og vil
fortsatt gjøre, det mulig for oljeselskapene
å flytte virksomheten stadig lenger nord
under stadig tøffere klimatiske forhold.
Disse investeringene gjør det også mulig
å flytte virksomheten ut på stadig større
havdyp og utføre boreoperasjoner i svært
krevende geologiske strukturer.

Konkurranseutsatt norsk sokkel
Norsk sokkel har et betydelig potensiale
og gir fortsatt svært gode muligheter for
langsiktig verdiskaping. Tema knyttet til
norsk sokkels konkurransekraft er viktig
både fordi vi ønsker å høste grunnrenten
fra vår egen olje og gass på en effektiv,
sikker og miljøvennlig måte, men også
fordi norsk sokkel er hjemmebane og
arena for utvikling av internasjonal konkurransekraft for oljeselskaper og hele
den norske leverandørindustrien.

Norsk sokkels konkurransekraft er
under press både som følge av at andre
sokkelprovinser er blitt mer tilgjengelige
og attraktive og fordi teknologiskift har
gjort andre energikilder tilgjengelige på
en måte som påvirker både olje- og gassprisene. Tema knyttet til aktivitetsnivå,
aktørbilde, kostnadsnivå og kompetanse
er derfor viktige.

Mangfoldig aktørbilde
Dagens arbeidsdeling mellom oljesel
skaper og hoved- og underleverandører
er basert på solid forretningsmessig
erfaring, den beste måten å oppnå innovasjon, kvalitet og kostnadseffektivitet
på. Oljeselskapene har de siste tiårene
rendyrket sin kjernekompetanse, som
særlig er knyttet til geologisk forståelse,
reservoarbehandling, risikostyring, og
det å være prosjektleder for sine leverandører for best mulig gjennomføring
av krevende prosjekter.
Dette tillater samtidig leverandørene på
flere nivåer å rendyrke sine kjernekompe
tanser. Det er det høye kompetansenivået
som oppnås på denne måten, som har
gitt den norske petroleumsklyngen en
global kunnskapsledende posisjon.
Med oljeselskapene som krevende slutt
kunder for det mange anser som verdens
beste leverandørindustri, sikrer man et
lagarbeid som gjør oss i stand til å møte
store og vanskelige utfordringer. Tydelig

Figur 65: Skip og rigger i hele verdikjeden offshore
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rollefordeling i forhold til hvem som er
kunde og hvem som er leverandør, har
sikret et velfungerende samarbeid og
gode konkurranseforhold på norsk sokkel. Det er svært viktig for funksjonaliteten og videreutviklingen av den norske
petroleumsklyngen at denne effektive
arbeidsdelingen fortsetter.
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Figur 66: Operasjonskostnader per fat i de 30 største offshore nasjonene
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De siste årene er det gjort store oljefunn
som Johan Sverdrup i Nordsjøen og
Johan Castberg i Barentshavet. Dette er
betydelige funn selv i global målestokk,
som vil gi et viktig tilskudd til oljeproduksjonen mot slutten av inneværende
tiår. For å nå målsetningen om lønnsom
produksjon i et langsiktig perspektiv,
må det gjøres mange funn i årene som
kommer. Uten nye betydelige funn vil
Norge
produksjonen falle og verdiskapingen
reduseres utover 2020-tallet.Romania
Derfor er
Japan
det avgjørende viktig å opprettholde en
Spania
tilstrekkelig høy leteaktivitet
over tid.
Det vil kun være mulig dersom
en legger
Vietnam
til rette for utforsking også av nytt areal.
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Kostnadsnivå på sokkelen
Figur 67: Andel av offshore- og riggrederiene som mener at følgende tiltak
er viktige for å sikre norsk sokkels attraktivitet
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Kostnadsnivået på norsk sokkel er nå
på et slik nivå at det diskuteres hvorvidt
deler av næringen er i ferd med å tape
i den internasjonale konkurransen.
Viktige tema er særnorske krav til teknisk regelverk som begrenser mobilitet
av rigger mellom norsk og utenlandsk
sokkel. Lite systematisk bruk av kost/
nytte-vurderinger for HMS-tiltak og
regulatoriske pålegg virker også kostnadsdrivende. Høye personalkostander som følge av høyt lønnsnivå og
2:4 rotasjonsordning virker som en

Norg

Rom

Japa

Span
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Viet

kraftig driver på lønnskostnadene i
hele den offshorerelaterte verdikjeden.
Rotasjonsordningen er vokst frem som
følge av både lovmessige og avtalefestede
forhold. Vi mener dette er forhold som
må diskuteres innenfor rammen av et
tre-partssamarbeid.

Kompetanseutfordring
på sokkelen
Frem mot 2017 er det forventet at 13 nye
flyttbare rigger skal inn på norsk sokkel.
Det medfører et rekrutteringsbehov på
rundt 2000 nye riggarbeidere på kort tid.
Rekrutteringen til bransjen er god og det
er god tilvekst av unge arbeidstakere.
Den største rekrutteringsutfordringen
er folk med nok erfaring til å ta lederstillinger og andre nøkkelposisjoner.
Mye av erfaringen må bygges opp ute
på rigg. På grunn av begrensninger med
hensyn til logistikk og infrastruktur er
det vanskelig å få mange nok til å tilegne
seg denne erfaringen på én gang. Det er
for eksempel grenser for hvor mange
folk det er plass til eller forsvarlig å ha i
et boretårn. En løsning kan være å gjennomføre en større andel av opplæringen
på land ved bruk av boreoperasjoner på
treningsrigger og simulatorer. Det kan
kutte ned noe av treningen som må gjøres
på rigg og føre til flere med kritisk viktig
erfaring fortere.

Økt petroleumsforskning
Næringsrettet utdanning, forskning
og innovasjon i sammenheng med
ressursutnyttelse, petroleumsaktivitet
og næringsutvikling er av stor betydning.
Behovet for en styrking av næringsrettet
forskning og utvikling i olje- og gassektoren er avgjørende. Forskningsinnsats
innrettet mot olje- og gassektoren gir
også høy samfunnsmessig avkastning.
Det er et stort behov for økte offentlige
bevilgninger til petroleumsforskning.
Offentlige bevilgninger øremerket til
forskningssektoren gjennom Forskningsrådet hadde før Solberg-regjeringen økning på 36 millioner på statsbudsjettet for 2014, stått stille på om lag
350 millioner kroner siden 2006. Dette
tilsvarer så vidt over en promille av statens inntekter fra næringen. Samtidig
har kostnadsøkningen i sektoren vært
stor. Det påvirker også FoU-kostnadene,
slik at det har vært en betydelig reell nedgang i offentlig innsats på petroleumsforskning. Med de store utfordringene
norsk sokkel står overfor er utvikling av
kostnadseffektiviserende, sikker og miljøvennlig teknologi tidskritisk. N
 orges
Rederiforbund mener at rammene for
øremerkede offentlige bevilgninger til
petroleumsforskning bør økes til i størrelsesorden rundt 700 millioner kroner
per år.
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Fra land til sjø – stort
potensiale for økt satsing
på sjøtransport
4 7

Om lag 90 % av varene som inngår i
godstransportarbeidet i Norges utenrikshandel transporteres på skip. Av det
innenlandske godstransportarbeidet har
sjøtransporten imidlertid en markedsandel på kun 41 %. Prognosene for økonomien og for befolkningsutviklingen
indikerer en vekst i godstransporten på
35-40 % målt i tonnkilometer fram mot
2040. Det forventes fortsatt sterk relativ
vekst i veitransporten, og mindre vekst
på sjø.
Mer godstransport på sjø kan bidra til
å løse våre utfordringer i transportsektoren. Det vil bidra til færre ulykker,
lavere utslipp, mindre slitasje, støy og
køer på veinettet. Rapporter fra Transportøkonomisk Institutt viser at det er
tungtransporten som står for så godt
som all slitasje på norske veier. Ett skip
i nærskipsfart kan spare veiene for 200
lastebiler. Sjøtransporten taper imidlertid markedsandel og det er behov for en
målrettet satsing for å flytte varetransport fra land til sjø. På bakgrunn av
Nasjonal Transportplan 2014-2023 og
regjeringserklæringens formuleringer
for å fremme økt bruk av sjøtransport,
foreslår vi følgende konkrete tiltak for å
støtte opp om dette.

110

Norges Rederiforbund mener sjøtransportens konkurransekraft må
styrkes gjennom følgende grep;

Styrket konkurransekraft
Sjøtransportens relative konkurranseevne sammenliknet med konkurrerende
transportformer må styrkes. Regjeringen
må sørge for et avgifts- og gebyrregime
som styrker nærskipsfarten. Avgifter og
gebyrer knyttet til lostjenesten og anløp i
havn representerer en vesentlig byrde for
næringen. Dette svekker sjøtransportens
konkurranseevne og fører til at lasten
går med landtransport, fortrinnsvis på
veinettet.
Det anbefales å opprette en tilskuddsordning for godsoverføring hvor det i
forbindelse med godstransport gis et
statlig tilskudd for å velge sjøtransport
fremfor landtransport. Det er sentralt
at en slik ordning ikke virker konkurransevridende mellom aktørene innen
sjøtransporten og at det ikke virker
begrensende i forhold til type last.
Virkemiddelapparat for støtte til forskning, utvikling og innovasjon må
målrettes gjennom en større satsing på
maritim næring og sjøtransport gjennom
Innovasjon Norge, Forskningsrådet eller
Skattefunn.

I forbindelse med revidering av NTP er
det igangsatt et arbeid med å kartlegge
godsstrømmer. Det er viktig at næringen
inviteres inn i dette arbeidet, både når
det kommer til kartlegging av de varestrømmer som kan overføres og hvilke
forutsetninger som må oppfylles for at
dette kan skje. Samtidig må arbeidet
koordineres med eksisterende materiale.

Modernisering av lostjenesten
Sikker sjøtransport er høyt prioritert og
i alles interesse. Losplikt og farledsbevisordningen er viktig for å ivareta sikkerhet
langs kysten vår. Det er imidlertid en rekke
utfordringer med dagens lostjeneste.
Losutvalgets konklusjoner må derfor
raskt følges opp for å få en mer målrettet,
modernisert og effektiv ordning. Det må
legges til rette for økt bruk av farledsbevis,
og lostjenesten må skilles ut av Kystverket
for å sikre et tydelig organisatorisk skille
mellom forvaltningsoppgaver og operativ
drift. Det er et stort behov for å redusere
avgiftsnivået på lostjenesten som i dag er
100 % brukerfinansiert. Næringen betaler
alene over 700 millioner kroner i losavgift
årlig, staten må ta en større andel av denne
regningen.

Mer miljøvennlig nærskipsflåte
Sjøtransport er en energieffektiv transportform. Det er imidlertid et forbedringspotensial når det gjelder flåtens
alder som i snitt er rundt 30 år i dag, i tillegg

står sjøtransporten ovenfor en rekke
fremtidige miljøkrav som stiller nye og
strengere krav til skipene. Det er behov
for målrettede tiltak for flåtefornyelse i
form av en midlertidig vrakpantordning,
økte avskrivingssatser for skip, toppfinansieringsordning og tilsvarende garantier
til markedsvilkår fra Eksportkreditt
Norge og GIEK. Flåtefornyelse vil bidra
til en mer konkurransedyktig, mer miljøvennlig, effektiv og moderne sjøtransport.
Dette vil bidra positivt når vareeiere skal
velge transportform i et samfunn som
blir stadig mer fokusert på miljøvennlige
løsninger. Dette vil også bidra positivt til
arbeidsmiljøet om bord på skipene.

«Mer gods på
sjø vil bidra til
færre ulykker,
lavere utslipp,
mindre slitasje,
støy, og køer på
veinettet.»

Staten innehar stor markedsmakt når
det gjelder kjøp av transporttjenester, i
statsbudsjettet for 2014 er det bevilget
om lag 5 mrd. kroner til statens innkjøp
av transporttjenester. Ved å innføre
miljøkriterier ved innkjøp av transporttjenester kan staten bidra til større
etterspørsel etter miljøvennlig transport
og derigjennom økt sjøtransport. Det er
viktig at staten går foran og viser vei.
Det er potensiale for mer miljøvennlige
havneoperasjoner og skipsdrift, blant
annet gjennom økt bruk av landstrøm,
regenerering av kraft, hybriddrift, nytt
drivstoff, avgassrensing og endring av
driftsprofiler. Det må opprettes offentlige tilskuddsordninger som stimulerer
og tilrettelegger for miljøforbedring av
skips- og havneoperasjoner.
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Figur 68: Andelen short sea-rederier som mener at følgende rammevilkår
er viktige for at mer gods kan fraktes sjøveien
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Mer effektivt havneledd og 
satsing på infrastruktur
Det er stort behov for et kraftig løft av
sjøtransportens infrastruktur. I tillegg
til vedlikehold av farleder, er det viktig
å tilrettelegge for infrastruktur til og fra
havn i form av vei- og banetilknytning.
Dette er avgjørende for å oppnå en mest
mulig smidig transportkjede fra A til Å,
og ved veksling mellom transportformene. Fra 2014 etableres et nytt statlig
infrastrukturfond på 100 mrd. kroner.
Avkastningen av fondet skal øremerkes
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infrastrukturformål. Rederiforbundet
mener at infrastrukturfondet også må
omfatte sjøtransportens infrastruktur.
Effektivisering av havnene og havne
terminalene må ha høy prioritet. Målet
må være å redusere enhetskostnadene
for lasthåndtering i havn og redusere tid i
havn for skip og lastebil. Det må stimuleres til at godsterminaler lokaliseres i eller
nært tilknyttet havnene for å redusere
hente- og leveransekostnadene. Det
bør tilrettelegges for effektiv overføring
av gods mellom internasjonal sjøtransport og kysttransport med skip langs
norskekysten.

Norge
Romania

Det må utformes en helhetlig havne
strategi hvor fokus må være at havnene
blir effektive knutepunkter for gods
transport, og som blant annet medfører
en oppgradering av aktuelle godshavner.
Vi har store forventninger til regjeringens gjennomføringskraft når det
gjelder å nå den tydelige politiske mål
settingen om å flytte gods fra land til sjø.
En styrking av sjøtransportens relative
konkurransekraft vil være avgjørende
for å lykkes med dette.

Japan
Spania
Vietnam

Økt aktivitet i
Nordområdene
4 8

Maritim næring er viktig for verdiskaping og sysselsetting i Norge, Om lag 90
% av befolkningen bor nærmere enn 10
kilometer fra kysten. I flere av landets
kystkommuner er over halvparten av
innbyggerne ansatt i næringen. Norske
rederier har gjennom mange generasjoner erfaring fra krevende operasjoner,
også i Nordområdene. Sjøtransport har
vært livsnerven for en del av kystsamfunnene i nord på grunn av dårlig eller manglende infrastruktur på land. Aktivitet i
mørke, is og med polare lavtrykk som er
vanskelig å forutse, stiller mannskap og
utstyr overfor utfordringer som krever
spesialkompetanse og erfaring. Det er
derfor viktig at norske myndigheter
opprettholder og videreutvikler de maritime rammevilkårene, slik at Norge kan
beholde den maritime kompetansen som
har vært så viktig for å bygge opp norsk
skipsfart og norsk petroleumsnæring.
Erfaringene og kompetansen er utslagsgivende for utviklingen av næringsaktivitet i Nordområdene.

Stort potensiale for maritim
næring i Nordområdene
Potensialet for aktiviteter i Nordområdene er knyttet til tre forhold av særlig
interesse for den maritime næringen;
energiutvinning offshore, destinasjonstransport og transpolar gjennomfart. I
uminnelige tider har skip fraktet varer og
utstyr inn i området, og naturressurser ut.
I nyere tid har den største driveren vært
petroleumsressursene utenfor kysten.
Gjennomfart i nordlige sjørute vil også
kunne bli viktig, men vil i volum fortsatt
være begrenset de nærmeste årene.
Hovedutfordringen knyttet til næringsvirksomhet i Nordområdene er at den
arktiske naturen er sårbar for påvirkning
utenfra og har lang restitusjonstid etter
inngrep og ulykker. Norges Rederiforbund vil arbeide nasjonalt og internasjonalt for å sikre at næringsaktivitet i
Nordområdene følger høye standarder
for helse, miljø og sikkerhet, slik at
ulykker og skadelige utslipp begrenses
og forhindres. Aktiviteten som foregår
i Nordområdene skal være forankret i
en tydelig holdning til miljø, sikkerhet
og beredskap.
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«Utviklingen
i nord gir økt
ansvar for å
bidra til en
bærekraftig
utvikling.»

Regelverk, infrastruktur og
standarder er avgjørende for
utviklingen i Arktis
For å sikre at økende kommersiell aktivitet i Nordområdene og i Arktis foregår innenfor ordnede rammer og på en
bærekraftig og forsvarlig måte, mener
Rederiforbundet at følgende forhold er
helt avgjørende:
• relevant internasjonalt regelverk for
arktiske maritime operasjoner må på
plass,
• det må finne sted omfattende utbygging av relevant infrastruktur og
• det må utvikles tilfredsstillende
industrielle standarder
For det første er det et presserende behov
for at relevant regelverk for arktiske
maritime operasjoner utvikles i takt
med tiltagende aktivitet i Arktis. Det
har pågått en prosess i IMO (International Maritime Organization, FN) siden
2008 med mål om å utvikle en bindende
Polarkode for laste- og passasjerskip som
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utfører maritime operasjoner i Arktis og
Antarktis. Koden skal inneholde tilleggskrav til allerede eksisterende regelverk
for miljø (MARPOL), sikkerhet (SOLAS)
og kompetanse (STCW). Polarkoden
skal ikke regulere hvorvidt det skal foregå
maritime operasjoner i polare områder,
men stille krav slik at aktiviteten foregår
på en helse-, miljø- og sikkerhetsmessig
forsvarlig måte. IMO er satt under press
for å få fastsatt koden hurtigst mulig, noe
Rederiforbundet støtter fullt ut. Det er
ventet at koden fastsettes formelt på
høstsesjonene i IMO i november i 2014.
Rederiforbundet imøteser denne tidsrammen slik at ikrafttredelse skjer i 2016.
Det eksisterer også et stort behov for
omfattende utbygging av relevant infrastruktur for navigasjon, kommunikasjon,
værmeldinger, overvåking av drivis og
isingsforhold, beredskap, søk og redning, og baser for vedlikehold og forsyning. Det ligger muligheter i å styrke
samarbeidet mellom bedrifter og institusjoner som opererer i Nordområdene.

Et godt eksempel på et initiativ som tar
tak i dette er SARiNOR, der Norges
Rederiforbund er blant initiativtagerne
og sponsorene, et prosjekt med mål om
etablere Norge som verdensledende i
planlegging, koordinering og gjennomføring av søk- og redningsoperasjoner
til havs i Nordområdene.
For det tredje er det behov for å utvikle
tilfredsstillende industrielle standarder
for arktiske operasjoner for boring og
produksjon. Dette gjelder for eksempel
standarder for teknologi som fungerer
under harde og utfordrende klimatiske
forhold i Arktis, vinterisering av rigger
og utstyr, samt øvrige operasjonelle
prosedyrer. I tillegg vil rigger og andre
flytende produksjonsenheter måtte
være mer selvstendig med tanke på
vedlikehold , reparasjoner og beredskap.
Sammen med norsk petroleumsindustri,
har den maritime næringen tatt konkrete
initiativ for å utvikle forbedrede helse-,
miljø- og sikkerhetsstandarder for
offshore-operasjoner i Arktis.

Norges Rederiforbund tar initiativ
til en møteplass for Arctic Business
Utviklingen i nord stiller særskilte krav
til bred kunnskap og stor varsomhet.
Forventninger om et økt aktivitetsnivå
møter krav om vern av miljø, biologisk
og kulturelt mangfold. Den norske
maritime næringen har verdensledende
kapasitet både teknologisk og kompetansemessig til å gjennomføre krevende
maritime operasjoner på en sikker og
miljøvennlig måte.
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BODØ, NORWAY

Det skaper store muligheter, men gir
oss samtidig et ansvar for å bidra til en
bærekraftig utvikling. Vi må fortsette
å øke kunnskapen om de utfordringer
og muligheter som dette området gir
oss. Med mål om også å synliggjøre
skipsfartsnæringens avgjørende betydning for utviklingen i nord, har Rederiforbundet tatt initiativ til en møteplass
der bedriftsledere og beslutningstakere
i næringslivet kan forutsetningene for
bærekraftig næringsutvikling i arktiske
strøk. Første steg vil være en konferanse,
«Arctic Business 2014» i Bodø i oktober
i år.
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Datagrunnlag og metode
Datakilder benyttet i denne rapporten
er spesifisert i tekst, tabeller og figurer.
Datakilder og metodikk er beskrevet
nedenfor. Norges Rederiforbund har
samarbeidet med Menon Business
Economics (Menon) og DNV GL i deler
av analysearbeidet.

Norskkontrollert utenriksflåte –
definisjoner og avgrensinger
Norges Rederiforbund fører statistikk
over norskkontrollert utenriksflåte.
Statistikken gjennomgås nærmere i

kapittel 2 Status og utvikling. Avgrensningene av skip som inngår i den norskkontrollerte utenriksflåten er basert på
følgende prinsipper:
• Alle skip som er registrert i Norsk
Internasjonalt Skipsregister (NIS).
• Skip registrert i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR), som seiler i utenriksfart.
• Skip under utenlandske flagg, til
hørende norskkontrollerte rederier
(forutsetter norsk eierskap med 50 %
eller mer), og som seiler i utenriksfart.

Samarbeid med DNV GL
DNV GL har gjennomført en analyse av
globale megatrender for tidsperioden frem
mot 2030. Analysen danner grunnlaget for
kapittel 1 i rapporten. Konsekvenser for
maritim næring er inkludert i analysen.
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Prognosene og estimatene i kapittel 1 er
hentet fra en rekke eksterne kilder som
UN Population Division, IEA (International Energy Agency), EIA (US Energy
Information Agency), The Economist,
OECD, UNEP (United Nations Environment Programme) og IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).

Medlemsundersøkelse om
rederienes framtidsutsikter og
rammebetingelser
Norges Rederiforbund gjennomførte en
spørreundersøkelse hos egne medlemmer i perioden 15. januar til 13. februar
2014. Medlemmene fikk tilsendt et elektronisk spørreskjema hvor forventninger
om utviklingen i økonomiske nøkkeltall,
vekstmarkeder, kapital- og kompetansetilgang samt politiske rammebetingelser
ble kartlagt. Norges Rederiforbund har
150 medlemmer. 93 av 146 medlemsbedrifter er inkludert i analysen. De
øvrige fire er vurdert som uaktuelle for
denne medlemsundersøkelsen. Dette
gir en responsrate på 64 %. Svarene fra
undersøkelsen er bearbeidet av Menon.
Rederiene som deltar i undersøkelsen
er representative for medlemsmassen i
Norges Rederiforbund, både med hensyn til størrelse og type. Materialet gir
et godt grunnlag for å kunne generalisere fra utvalg til populasjon. Det er i de
fleste tilfeller toppledere som har besvart
undersøkelsen.

Verdsetting av verdens skipsflåte
Menon har estimert verdien på verdens
handelsflåte ved å beregne verdien innenfor ulike skipssegmenter hvert år basert
på nybyggingspriser, justert for flåtens
alder og størrelse. Fordelingen av antall
skip, bruttotonnasje og dødvekttonnasje
for hvert enkelt land, er basert på serien
fra IHS, «World Fleet Statistics», fra 2001
til 2013. Beregningene er foretatt for hver
av verdens 150 handelsflåter. Skip over
1000 bruttotonn er med. I tillegg er krigsskip, fritidsbåter, skip som ikke opererer
til havs og skip uten motorer ekskludert.
Totalt opererer vi med 12 kategorier; fire
for operativ sjøfart og åtte for fraktrelatert sjøfart. Det er beregnet verdi per
kategori for de største skipstypene som
IHS oppgir data for. Verdiestimatene
er basert på nypris justert for alder.
Nyprisene er blant annet hentet fra
«Shipping Intelligence Weekly», utgitt
av Clarkson Research Services Ltd, og
«Review of Maritime Transport», UNCTAD (United Nations Conference on
Trade and Development). Prisene for offshore service er i første rekke hentet fra
«Global Support Vessel Monthly», utgitt
av RS Platou ASA. Verdiene er justert
for skipenes alder ved å benytte lineær
nedskriving med skrapverdi innad i hver
periode. Den generelle avskrivningsperioden er satt til 30 år. I noen segmenter
anvendes skipene vesentlig lenger og
skipenes alder er mindre prekær. I disse
er avskrivningsperioden utvidet.

Om beregning av rederienes
omsetningsvekst i 2013 og 2014
Menon har en egen regnskapsdatabase
med oversikt over blant annet alle norske
rederiers omsetning i 2012.
I spørreundersøkelsen ble rederiene
bedt om å oppgi omsetning i 2012, 2013
og forventet vekst i prosent i 2014. Siden
Menon ikke har komplette omsetningstall for alle rederier i 2013, er dette beregnet på følgende måte:
a) Rederienes egenrapporterte omsetning
i 2012 er sammenlignet med revisorbekreftet omsetning samme år for å vurdere om
den egenrapporterte omsetningen i spørreundersøkelsen kan benyttes som grunnlag for å beregne omsetningen til den totale
populasjonen av rederier i Norge.
b) Egenrapportert omsetning i 2013 er
justert for andelen av den totale omsetningen i hver av de fire rederigruppene
som er inkludert i datagrunnlaget.
c) Prognosene for 2014 er beregnet ved å
multiplisere 2013-omsetningen til hver
medlemsbedrift med deres egenoppgitte
vekst i 2014. Deretter er den estimerte
omsetningen summert opp for de fire
rederigruppene. Videre er den estimerte omsetningen justert for andelen
av den totale omsetningen i hver av de
fire rederigruppene som er inkludert i
datagrunnlaget.
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Fotokreditering:
Side 6: Norges Rederiforbund
Side 9: Color Line AS
Side 11: Farstad Shipping ASA
Side 14: Scanpix
Side 17: Scanpix
Side 20: Scanpix
Side 25: Arriva Shipping AS
Side 26: Scanpix
Side 35: Norges Rederiforbund
Side 37: Scanpix
Side 41: Scanpix
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Side 44-45: Ulstein Group ASA
Side 46: Scanpix
Side 49: Scanpix
Side 52-53: Ulstein Group ASA
Side 54: Sea-Cargo AS
Side 57: Scanpix
Side 55: Farstad Shipping ASA
Side 61: Maersk Drilling Norge AS
Side 63: Norges Rederiforbund
Side 74: Farstad Shipping ASA
Side 77: Norges Rederiforbund

Side 82-83: Farstad Shipping ASA
Side 84: Norges Rederiforbund
Side 87: Viking Supply Ships AS
Side 88: BW Gas AS
Side 99: Farstad Shipping ASA
Side 100: Scanpix
Side 102-103: Norges Rederiforbund
Side 104: Scanpix
Side 113: Larvik Havn
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Norges Rederiforbund
Postboks 1452 Vika, 0116 Oslo
Telefon: 22 40 15 00
post@rederi.no
@Rederiforbundet
facebook.com/
NorgesRederiforbund
www.rederi.no

