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Nye tider,  
nye muligheter
Internasjonalt var 2016 året da den politiske ver-
den ble snudd på hodet. Britene stemte for å forlate 
EU og USA signaliserte en helt ny tilnærming til 
internasjonalt samarbeid og handel. Dette skaper 
et nytt bakteppe for vårt land og vår næring. 

2017 kan bli det året Kina inntar en ledende rolle 
i globalisering og internasjonalt samarbeid. Det 
kan også bli et skjebneår for Europa, og veien 
videre for europeisk integrasjon. Parallelt med 
forhandlingene om Storbritannias uttreden av 
EU, gjennomføres det valg i en rekke sentrale 
europeiske stater. Vi stiller oss spørsmålet - hvor-
dan vil disse nye utviklingstrekkene forme det 
internasjonale samarbeidet og samhandelen? 
Svaret vil være av stor betydning for vår næring. 

I en tid hvor mange føler usikkerhet og uro er det 
kanskje viktigere enn noen gang å være tydelig 
på grunnleggende verdier vi som næring ønsker å 
verne om. 

Vi ønsker en internasjonal rettsorden der bruk av 
makt er regulert og hvor folkeretten og universelle 
menneskerettigheter legges til grunn. Vi legger 
FNs bærekraftsmål til grunn for utviklingen 
av en bedre og mer rettferdig verden, hvor fat-
tigdomsutryddelse, bekjempelse av ulikheter og 
løsninger for å møte klimautfordringene står i 
sentrum. 

Vi ønsker internasjonalt samarbeid og handel på 
tvers av landegrenser. I en urolig verden trenger vi 
ledere som er samlende og som utviser integritet, 
ro og klokskap. Ledere som søker felles løsninger 
og samarbeid, for å møte felles utfordringer. Det 
er i vår felles interesse å verne om disse verdiene 
og det er vårt felles ansvar.

I vår egen næring opplever vi utfordrende og 
krevende tider. Mens transportsegmentene i 
den norske rederinæringen har vært preget av 
overkapasitet, svak etterspørsel og lave marginer 
siden finanskrisen, opplevde vi i 2014 et brått og 
kraftig omslag i offshoremarkedene som følge 
av et sterkt fall i oljeprisen. I februar 2016 lå 100 
skip og 16 rigger tilhørende Rederiforbundets 
medlemmer i opplag. Ett år senere teller vi 158 
skip og 25 rigger i opplagsbøyene, og den krevende 
situasjonen ser ut til å vedvare også gjennom 2017. 

Årets konjunkturrapport viser utviklingen i  
maritim næring i 2016, og våre medlemmers 
forventninger til 2017. Fjoråret ble et år preget 
av fallende omsetning og lønnsomhet, økt ned-
bemanning og flere skip i opplag. Forventningene 
til 2017 er at den krevende situasjonen vil vedvare. 
Det er ingen forventninger om store endringer i 
opplagstallene. Omsetningen og lønnsomheten 
er ventet å bli vesentlig svekket, særlig i offshore-
segmentene. Det er heller ingen forventninger 
om økt sysselsetting i rederiene samlet i året som 
kommer.

FORORD

I krevende markeder for de fleste av våre medlem-
mer er det godt å konstatere at vi i 2016 opprett-
holder vår posisjon som verdens sjette største 
skipsfartsnasjon, målt i flåteverdi. Det er også 
gledelig at flere av våre medlemmer flagger skip 
hjem. Årsakene er flere. Viktigst er endringer i 
fartsområde, styrket refusjonsordning og bedre 
service i Sjøfartsdirektoratet.

Søkelyset på skipsfarten og vårt samfunnsansvar 
globalt blir sterkere. Det forventes at vi driver 
etisk forsvarlig, tar ansvar for miljø- og klima-
avtrykket vårt og at vi bidrar der vi kan utover det 
rent kommersielle. Norsk kvalitetsskipsfart skal 
kjennetegnes ved å være ledende på klima, miljø 
og at vi tar et tydelig samfunnsansvar. Et sterkt 
norsk flagg bidrar til dette arbeidet, og det styrker 
Norge sin posisjon i å fastsette ambisiøse mål for 
skipsfarten internasjonalt.

Lokalmiljø, eiere, sjøfolk og leverandører langs 
hele kysten kjenner nå på en utrygghet for fremti-
den. Samtidig er historien om havet en fortelling 
om opp- og nedturer. Fra å være havets billige 
fraktemenn har Norge utviklet en global kvalitets-
skipsfart, og våre maritime tjenester er  
nå ettertraktet over hele verden. I løpet av noen 
tiår har vi bygget opp verdens mest avanserte  
offshorenæring. Dette har vi blant annet gjort  
med utgangspunkt i fiskerimiljøer langs kysten. 

De havbaserte næringene henter kunnskap og 
kompetanse fra hverandre. Med dette utgangs-
punktet skal vi ta nye steg inn i havrommet. Ikke 
på bekostning av det vi gjør i dag, men i tillegg til, 
og med kunnskap fra. 

Vi er for alvor i gang med å utforske havet og 
havets muligheter. I en verden som kommer til å 
vokse med to milliarder mennesker innen 2050 må 
vi finne nye løsninger som bidrar til klimavennlig 
og bærekraftig global vekst. 

OECD anslår at havbaserte næringer kan doble 
sitt bidrag til global verdiskaping i 2030. Havet 
har et stort potensiale når det kommer til energi-
effektiv transport, produksjon av mat, utvinning 
av energi, mineraler og metaller. Fremtidig vekst 
i havøkonomien er avhengig av at vi klarer å høste 
ressursene på en bærekraftig måte, og at vi ser 
havet i et helhetlig perspektiv. 

Nye muligheter vil skapes. Muligheter vi enda 
ikke aner omfanget og rekkevidden av. Samtidig 
er vi sikre på at havet vil stå helt sentralt i å løse en 
av de største globale utfordringene vi står overfor; 
å sikre bærekraftig vekst til en økende befolkning. 
Vi står på terskelen til «Havets Århundre».

Sturla Henriksen
Adm. direktør

Norges Rederiforbund
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SAMMENDRAG

Skipsfarten er global i sin natur, og påvirkes 
direkte av internasjonale trender og globale utvik-
lingstrekk. I årets konjunkturrapport kapittel 1,  
Nye handelsruter, søker vi å belyse trender og 
utfordringer som preger det globale landskapet 
næringen beveger seg i. Med president Trump i 
Det hvite hus vil USA føre en utenriks- og han-
delspolitikk som ventes å være grunnleggende 
forskjellig fra tidligere administrasjoner. I Europa 
er Storbritannias beslutning om å trekke seg ut 
av EU et brudd med 60 års europeisk integrasjon. 
Samtidig som USA fokuserer mer på indre anlig-
gender og Europa vil måtte bruke betydelig energi 
på skilsmisseforhandlingene med Storbritannia, 
fremstår Kina i økende grad som en pådriver for 
globalisering og internasjonalt samarbeid.

Tre regionale analyser i dette kapittelet vurderer 
henholdsvis amerikansk handelspolitikk, 
utsiktene for europeisk økonomi, og kinesiske 
perspektiver på globalisering og internasjonalt 
samarbeid. Felles for analysene er at risikobildet er 
betydelig og skaper usikkerhet for næringslivet. 

I kapittel 2, Norsk skipsfart – status og utvikling 
2017, ser vi at Norge opprettholder sin plass som 
verdens sjette største skipsfartsnasjon i 2016, målt 
i flåteverdi. Dette er samme posisjon som året før, 
hvor Hellas, Japan, Kina, USA og Tyskland ligger 
foran oss på listen.

Den norske flåten verdsettes til 51 mrd. dollar i 
2016, noe som er en nedgang fra 65 mrd. dollar 
i 2015. Dette tilsvarer et fall på 21 prosent. Det 
er offshoresegmentet som har hatt det største 
verdimessige fallet, med en nedgang som tilsvarer 
29 prosent. Verdensflåten verdsettes til 914 mrd. 
dollar i 2016. Dette er en nedgang på 13 prosent fra 
året før.

Den norske utenriksflåten har det siste året hatt 
en vekst i dødvekttonn, samtidig som den har 
holdt seg stabil i antall skip. Flåten teller nå  

1 716 skip med en dødvekttonnasje på 43,4 millioner 
tonn. Dette er en økning på over 6 prosent fra året 
før, målt i tonnasje. Skip under norsk flagg har 
hatt en økning, og NIS har styrket seg betraktelig 
gjennom året. Samtidig vet vi at en stor andel av 
rederiene, særlig i offshore-segmentet, har mange 
skip i opplag og dårlig inntjening.

Gjennomsnittsalderen på flåten blir stadig lavere, 
noe som vitner om god flåtefornyelse. Gjennom-
snittsalderen er ved inngangen til 2017 på 9,9 år. 
Ordreboken til utenriksrederiene har blitt halvert 
det siste året, både i størrelse og verdi. Ved norske 
verft har det nesten ikke blitt inngått nye kontrak-
ter av utenriksrederiene. Ser man på tallene for 
skipsbygging globalt, har ikke ordreinngangen 
vært så lav på over 30 år.

I kapittel 3, Konjunkturbildet 2017, ser vi at 2017 
blir et krevende år for rederiene. Norske rederier 
hadde fra 2010 til 2015 fem sammenhengende år 
med inntektsvekst. Utviklingen endret seg dra-
matisk fra 2015 til 2016, med et kraftig fall i omset-
ning på hele 16 prosent. Dersom våre prognoser 
viser seg å stemme, tilsier disse at det vil være et 
ytterligere fall i omsetning i 2017, dog ikke like 
kraftig som i 2016. 

Norske rederier i utenriksfart hadde en samlet 
omsetning i 2015 på 279 mrd. kroner, en vekst på  
5 prosent fra året før. Estimat fra årets medlems-
undersøkelse viser at rederienes samlede omset-
ning falt med 16 prosent i 2016 til 234 mrd. kroner. 
Omsetningstallene for alle rederiene i denne 
undersøkelsen er regnet om til norske kroner, og 
valutasvingninger kan derfor påvirke de samlede 
omsetningstallene. 

Rederienes forventninger for ett år siden, som 
Rederiforbundet presenterte i sin Konjunktur-
rapport for 2016, viste en forventet reduksjon i 
omsetning på 3 prosent. I realiteten falt omset-
ningen som nevnt med 16 prosent. Avviket på 

13 prosent skyldes svakere resultater i samtlige 
segmenter. Avviket er størst blant offshore entre-
prenører, der forventningen var en reduksjon på 
4,6 prosent, mens estimatet viser en reduksjon på 
hele 28 prosent. 

Rederiene totalt sett forventer en reduksjon i 
omsetning i 2017 på 10 prosent. Hvis prognosen 
slår til vil den samlede omsetningen for rederiene 
bli 210 mrd. kroner i 2017. Dette vil i så fall være en 
nedgang fra 279 mrd. kroner i 2015. 

Rederienes resultatforventninger for 2017 er 
svake. Halvparten av rederiene forventer at 
driftsresultatet vil bli dårligere i 2017 enn i 2016. 
27 prosent av rederiene forventer styrket resultat. 
Dette er en liten oppgang fra 2016. Innen short 
sea- og deep sea-segmentene er det en større andel 
rederier som forventer bedret driftsresultat enn 
de som forventer svekket driftsresultat.

Antall skip og rigger i opplag har vokst jevnt siden 
høsten 2014. Per februar 2017 ligger 158 skip og 25 
rigger tilhørende Rederiforbundets medlemmer 
i opplag. Dette er en økning på 57 skip og ni rigger 
sammenlignet med opplagssituasjonen per februar 
2016. 

Situasjonen er svært krevende både for våre 
medlemmer innenfor offshore service og offshore 
entreprenørvirksomhet. Av våre medlemmers 
om lag 550 offshore service-skip ligger nå 150 av 
disse i opplag. Dette tilsvarer mer enn hvert fjerde 
offshoreskip i våre medlemmers offshore service-
flåte. Blant offshore entreprenører ligger nå om lag 
45 prosent av våre medlemmers riggflåte i opplag.

Dersom forventningene til Rederiforbundets 
medlemmer om opplagssituasjonen viser seg å 
være riktig, betyr dette et vedvarende utfordrende 
marked i 2017, og ingen store endringer i opplags-
situasjonen i løpet av året. 

I 2015 så vi en betydelig nedbemanning i rederi-
ene. Da ble 7 300 oppsagt eller permittert. I følge 
rederienes forventninger, som ble presentert i 
Rederiforbundets Konjunkturrapport for 2016, 
skulle nedbemanningen avta i 2016. Totalt ble 
det forventet at om lag 4 000–4 500 ansatte ville 
bli permittert eller oppsagt. Resultatene viser at 
det i 2016 ble permittert eller oppsagt så mye som 
8 300 ansatte i rederiene. Av disse ble 15 prosent 
permittert, og 85 prosent ble oppsagt. Nedbeman-
ningene fordeler seg relativt jevnt mellom sjøfolk, 
rigg-ansatte og landansatte. Nedbemanningene 
og permitteringene skjedde i hovedsak blant 
offshore service-rederiene og offshore entrepre-
nørene. Samtidig var det i 2016 nesten 1 200 nyan-
settelser. Deep sea- og short sea-rederiene hadde 
en netto oppbemanning i 2016. 

Det er stor forskjell på tvers av segmentene 
i rederienes forventninger til 2017; offshore 
service-rederiene og offshore entreprenører er 
gjennomgående mer pessimistiske sammenlignet 
med short sea- og deep sea-segmentene. Våre 
medlemmer som opererer i offshoremarkedet er 
i en bransje som er sterkt preget av lav oljepris, 
lavt aktivitetsnivå, prispress, skarp konkurranse, 
fusjoner og oppkjøp. Den krevende markedssitua-
sjonen offshore preger de samlede resultatene i 
medlemsundersøkelsen i stor grad.

Norge er en verdensledende havnasjon - på, i og 
under havet. Det er viktig at vi bygger videre på 
den maritime kompetansen vi allerede har, og det 
er derfor viktig at Regjeringen satser strategisk 
på havrelaterte næringer. Norges Rederiforbund 
mener Regjeringens maritime strategi og de 
endringer som nå følges opp gir et godt grunnlag 
for å videreutvikle den norske maritime klyngen. 
Vi vil i den sammenheng understreke at ramme-
betingelsene som omtales i kapittel 4, Maritim 
konkurransekraft, er helt avgjørende for å sikre 
næringens innovasjonskraft.
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1  Nye handelsruter

Hvor er verden på vei? Dette er et spørsmål mange 
stilte seg ved begynnelsen av 2017. Sett fra et fugle-
perspektiv snirkler veien seg fremover gjennom et 
uutforsket terreng. For å hjelpe til med å tegne et 
kart over de nye handelsrutene har vi invitert tre 
ledende eksperter fra USA, Europa og Kina til å 
zoome inn på sine respektive regioner og komme 
med noen betraktninger om hva vi kan forvente 
oss i årene som kommer.  

Bidragsyterne til dette kapittelet er alle enige om at 
risikobildet er betydelig. De deler allikevel en for-
siktig optimisme hva gjelder mulighetene for prag-
matisk samarbeid over landegrensene. I Europa, på 
tross av frykten for at populistiske politiske krefter 
kan komme til å dominere politikken, er den økono-
miske veksten nå langsomt på vei opp igjen. Martin 
Sandbu fra Financial Times hevder likevel at selv om 
de kortsiktige økonomiske utsiktene for Europa er 
oppmuntrende, så er det en betydelig politisk risiko, 
som for eksempel utfallet av Brexit-forhandlingene. 
For første gang på flere tiår blir nå handelshindre 
bygget opp, ikke ned, i Europa. 

«The known unknown» er USA. Signalet fra 
president Trump er tydelig: USAs prinsipielle 
forpliktelse til frihandel er historie. Men hvordan 
vil dette se ut i praksis? Edward Alden, senior fel-
low i Council on Foreign Relations, hevder i sitt 
essay at president Trumps handelspolitikk kan bli 
svært utfordrende for USAs handelspartnere og 
for utenlandske selskaper. Alden mener det likevel 
finnes muligheter for Kongressen, handelspart-
nere og selskaper til å begrense denne utviklin-
gen, som han beskriver i «En proteksjonist i Det 
hvite hus: USAs handelspolitikk under Trump». 

Når USA nå trekker seg tilbake fra sin posisjon 
som den globale frihandelens forkjemper, frykter 
Hans Olav Lindal, styreleder og medeier i Viken 

Shipping AS og president i Norges Rederifor-
bund, at bilaterale handelsavtaler kan nøre opp 
under et enda større tilbakeslag for handelen, 
siden denne type avtaler ofte er svært partiske til 
fordel for den sterkere part. 

Kan USAs globale lederrolle erstattes av andre 
land? Mange ser nå til Kina for globalt lederskap, 
men dr. Yang Jian fra Shanghai-instituttene for 
internasjonale studier toner disse forventningene 
noe ned i intervjuet han ga til denne rapporten.  
«Når vi ser nærmere på Kina, er det klart at på 
tross av landets dyptgående forpliktelser til glo-
balisering, er landet ikke rede til å påta seg rollen 
som ‘global beskytter’», sier han. Isteden mener 
han at Kina vil sette sitt internasjonale fotavtrykk 
på konkrete områder som klimaendringer og 
«One Belt, One Road»-initiativet. 

Som en trøst for dem som frykter at verden i 2017 
vil ende i kaos, mener dr. Yang at samarbeidet 
mellom Kina og USA vil bli drevet av pragma-
tisme og et delt ansvar for vekst og stabilitet. 
Denne tilnærmingen vil forhåpentligvis også 
komme til å omfatte forholdet mellom Kina og 
Norge. Normaliseringen av forholdet bereder 
grunnen for et nærmere og bedre utviklet samar-
beid mellom kinesiske og norske selskaper. 

Verden i dag er karakterisert av mer usikre makt-
forhold enn på lenge, og globaliseringens «gyldne 
tidsalder» er tilsynelatende forbi. Samtidig kom-
mer alle våre bidragsytere med et budskap om at 
det finnes muligheter både for næringslivet og for 
politikerne til å sette kursen mot pragmatisme 
og samarbeid. Dette synet gjenspeiles av Kristian 
Siem, styreleder i Siem Industries og Subsea 7 AS, 
som i et intervju til denne rapporten mener at de 
grunnleggende drivkreftene i økonomien og sam-
funnet gir grunn til forsiktig optimisme. 

FOTO: NTB SCANPIX 11



Amerikanske presidenters innsettelsestaler har 
opp igjennom historien vært de mest optimistiske 
talene i løpet av hele presidentperioden, fylt med 
håp og høye ambisjoner – før den fulle byrden med 
å styre verdens største økonomi og forsvar begyn-
ner å tynge. Men Donald Trumps tale i år gjen-
speilet heller det dystre været. Til tross for syv år 
med vekst som hadde skapt 15 millioner arbeids-
plasser i USA etter lavmålet under resesjonen i 
2010, raste han mot «en amerikansk massakre» 
som hadde skapt «nedrustete fabrikker over hele 
landet som står der som gravstøtter». Istedenfor 
å rose styrken til USAs økonomiske og militære 
allianser, sa han at «i flere tiår har vi beriket 
utenlandsk industri på bekostning av amerikansk 
industri, og subsidiert militæret i andre land».

Når det gjaldt handel med resten av verden, levnet 
han ingen tvil om at USA hadde vært den tapende 
part. «En etter en», sa han, «ble fabrikker stengt 
og produksjonen flyttet til andre land, uten tanke 
på de mangfoldige millionene av amerikanske 
arbeidere som ble etterlatt. Velstanden til vår 
middelklasse har blitt revet fra hjemmene deres 
og fordelt utover hele verden.» Og han avsluttet 
med en uttalelse som få trodde de noensinne ville 
høre fra presidenten i USA, et land som lenge har 
kjempet for et globalt og åpent handelssystem. 
«Vi må beskytte våre grenser mot herjingene fra 
andre land som lager produktene våre, stjeler sel-
skapene våre og ødelegger jobbene våre», sa han. 
«Beskyttelse av innenlands produksjon vil føre til 
stor velstand og styrke.»

Å skru klokken tilbake
Donald Trump er den første erklærte proteksjo-
nisten til å innta Det ovale kontoret siden repu-
blikaneren Herbert Hoover for nesten hundre år 
siden. I løpet av sin presidentkampanje lovet han 
å rive istykker handelsavtaler og få industrijobber 
tilbake til USA, og han vant valget i de såkalte 
rustbeltestatene Ohio, Michigan og Pennsylvania 
som har vært hardest rammet av konkurransen 
fra lavkostland som Kina og Mexico. Selv om 
han vil bli hemmet av Kongressen, amerikan-
ske bedrifter og av globale handelsregler som 
gjennom flere tiår ble utviklet under amerikansk 
lederskap, representerer Trump-administrasjo-
nen likevel en slutt på USAs prinsipielle engasje-
ment for en friere handel. I de neste fire årene, 
minst, vil USA stille et annet spørsmål når det 
gjelder handel: Hva har vi å tjene på det?

I amerikanske historiebøker står det fortsatt at 
Hoovers godkjennelse i 1930 av Smoot-Hawley-
loven, som økte importavgiftene for å beskytte 
amerikanske bønder og amerikansk industri, 
var en av de store økonomiske katastrofene i det 
20. århundre. Det førte til at andre land svarte 
med samme mynt med det resultat at den store 
depresjonen på 1930-tallet ble enda dypere. Etter 
annen verdenskrig gikk USA, klok av skade, i spis-
sen for å redusere globale handelsbarrierer. I nært 
samarbeid med Europa i særdeleshet deltok USA i 
syv runder med forhandlinger i det som var kjent 
som Generalavtalen om toll og handel (GATT), 
som senket gjennomsnittlige importavgifter 
fra ca. 22 prosent i 1947 til under 3 prosent i dag i 
utviklede økonomier. Senere har til og med store 

utviklingsland som Kina og India redusert sine 
importavgifter til en ettsifret prosentsats.

Da USA ble frustrert over liten fremgang i de 
globale forhandlingene, arbeidet de for å få i stand 
både bilaterale og regionale frihandelsavtaler, 
blant annet North American Free Trade Agre-
ement (NAFTA) med Canada og Mexico, og en 
rekke enkeltavtaler ble inngått med nærmere to 
dusin land, blant andre Sør-Korea, Chile, Singa-
pore og Australia. Igjen har andre land fulgt etter; 
EU har flere bilaterale handelsavtaler enn USA; 
Mexico har flere enn noe annet land. Resultatet 
var en eksplosjonsartet økning i verdenshandelen 
– ledsaget av teknologiske endringer som veksten 
i containertransport og lavere kommunikasjons-
kostnader – som bare nylig har vist en nedgang. 

President Trump vil nå ta USA, og verden, i en 
helt annen retning. Hans første beslutning som 
president var å trekke USA ut av Trans-Pacific 
Partnership (TPP), en avtale som ville ha ført til 
friere handel mellom USA, Japan og ti andre land 
rundt Stillehavet. Forhandlingene hadde pågått 
i nesten ti år, men avtalen var ennå ikke blitt rati-
fisert av Kongressen, noe som gjorde det lett for 
Trump å trekke seg ut. En lignende avtale mellom 
USA og Europa – kjent som Trans-Atlantic Trade 
and Investment Partnership (TTIP) – ser nå også 
ut til å være i fare.

Hvis vi skal tro på hans rådgivere i Det hvite 
hus, er det mer i vente: bruk av trusler om høy-
ere importavgifter foran en reforhandling av 
NAFTA og andre handelsavtaler, iverksettelse av 

omfattende «buy America»-bestemmelser, bruk 
av skatte- og handelsbestemmelser for å fremme 
produksjon i USA på bekostning av produksjon i 
andre land, samt å legge press på handelspartnere 
når det gjelder valutaverdier. Avhengig av hvordan 
resten av verden reagerer, kan alt fra en moderat 
vekstreduksjon i handelen til en mye kraftigere 
nedgang bli resultatet etter hvert som nye restrik-
sjoner blir iverksatt.

Hvor langt og hvor raskt?
To store spørsmål melder seg for selskaper – og for 
USAs handelspartnere – som skal operere i denne 
uforutsigbare situasjonen. Det første er: Hvilke 
midler er tilgjengelige for å legge begrensninger 
på Trumps dagsorden, og hvor effektive vil de 
kunne være? Han vil møte betydelig motstand 
– fra amerikanske selskaper, fra deler av Kongres-
sen, fra guvernører og fra USAs handelspartnere. 
I henhold til den amerikanske grunnloven er det 
Kongressen som har ansvaret for handel, og selv 
om den har gitt mye makt på dette området til 
presidenten, vil ikke Trump ha frie tøyler. Mange 
republikanske ledere i Kongressen er fortsatt for 
frihandel, og de vil være bremseklosser for pre-
sidenten. Noen av Trumps mer sindige rådgivere 
– som finansminister Steve Mnuchin og lederen 
av Det nasjonale økonomiske rådet, Gary Cohn 
– kan også hjelpe med å holde ham i tømmene. 
Men det handlerommet presidenten har i handels-
spørsmål er svært stort, hvis han ønsker å benytte 
seg av det. 

Det andre spørsmålet er om Trump vil være 
konsekvent i gjennomføringen av sin politikk. 

En proteksjonist i Det hvite hus; 

USAs handels- 
politikk under Trump
Av Edward Alden FOTO: NTB SCANPIX
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Ofte virker det som om han er mer drevet av sitt 
ego enn av en klar idé om hva som tjener USAs 
interesser. Japan har for eksempel lenge vært 
utsatt for Trumps sinne på grunn av deres store 
handelsoverskudd med USA, men det ser ut som 
om Japans statsminister Shinzo Abe har sjarmert 
presidenten med sin rosende omtale av ham på et 
tidlig stadium. Dette kan skjerme Japan mot den 
amerikanske administrasjonens hets på handels-
området. Fordi personlige relasjoner er så viktige 
for den nye presidenten, kan man ikke på samme 
måte som under de siste presidentene forutsi hva 
USA vil gjøre bare på grunnlag av hva som vil 
tjene landets økonomiske interesser. 

Det er likevel ingen tvil om at Trumps handelsa-
genda vil være klart forskjellig fra alle tidligere 
presidenter etter annen verdenskrig. Ved å trekke 
USA ut av TPP-avtalen er han den første presi-
denten på nesten 70 år som har trukket landet fra 
en fremforhandlet handelsavtale. Han er også 
den første presidenten som foretrekker bilaterale 
handelsavtaler over regionale og multilaterale. 
Tidligere presidenter, både republikanske og 
demokratiske, har foretrukket bredere multila-
terale avtaler og bare sekundært arbeidet for å få 
i stand bilaterale avtaler. Han er den første presi-
denten som åpent antyder at han vil bryte USAs 
handelsforpliktelser ved å true med å innføre 
importavgifter, noe som vil være i strid med det 
USA har forpliktet seg til som medlem av Verdens 
handelsorganisasjon (WTO). Han har både snak-
ket om en avgift på 45 prosent på import fra Kina, 
20 prosent avgift på import fra Mexico så vel som 
målrettede tiltak for å straffe selskaper som flytter 
fabrikker ut av USA. Tidligere presidenter har 

til tider lagt restriksjoner på import, men de har 
prøvd å gjøre dette innenfor rammene av eksiste-
rende handelsregelverk.

De første skrittene
Det ser ut som om Mexico er det første landet 
som vil merke den nye kursen. Trump ønsker å 
reforhandle NAFTA som han kaller «den verste 
handelsavtalen i historien». Selv om de spesifikke 
kravene fortsatt er under utforming, har Trump 
som mål å oppmuntre selskaper til å investere mer 
i USA og ikke lenger bruke Mexico med sine langt 
lavere lønninger som et land å eksportere fra. Han 
gjør en klar distinksjon mellom USAs handels-
relasjoner til Canada – som han sier bare trenger 
«mindre justeringer» – og relasjonene til Mexico 
som han kaller «ekstremt urettferdige».

Trump hevder at det omfattende handelsunder-
skuddet som USA har med resten av verden – over 
500 milliarder dollar i 2016 – viser hvor mye USA 
har tapt på internasjonal handel. Han og råd-
giverne har vært spesielt kritiske mot land som 
Mexico, Tyskland, Japan og Sør-Korea som har 
store bilaterale handelsoverskudd overfor USA. 
Den største synderen etter denne målestokken er 
imidlertid Kina med et overskudd på nærmere 350 
milliarder dollar overfor USA i 2016.

Det ser allikevel ut som om Trump går forsiktig 
frem overfor Kina. Under valgkampen lovte han 
å anklage Kina for å være en valutamanipulator 
på «dag én» under presidentskapet. Men det 
gjorde han ikke, og han vurderer nå alternativer 
som er mindre konfronterende. I overgangspe-
rioden nevnte han at USA kunne revurdere sin 

tradisjonelle tilslutning til «ett Kina»-politikken 
som fastslår at Taiwan er en uatskillelig del av 
Kina, dersom Kina ikke var villig til å endre hvor-
dan de opptrer i internasjonal handel. Men i sin 
første telefonsamtale som president med Kinas 
president, Xi Jinping, gikk han tilbake på dette og 
sa at han fortsatt ville støtte «ett Kina»-politikken. 
Handelen med Kina vil utvilsomt være en kilde til 
konflikt i det neste året, men det er tidlige tegn på 
at den nye administrasjonen vil gå forsiktig frem.

Motstand
Kinas tidlige suksess i sin motstand mot USA 
antyder at andre land slett ikke bør føle seg mak-
tesløse overfor Trump-administrasjonens tøffere 
handelspolitikk. Mexico er det landet som er mest 
avhengig av det amerikanske markedet – rundt 
80 prosent av all eksport går nordover – men de er 
ikke uten virkemidler. Mexico har kommet med 
advarsler om at nye importavgifter fra USA vil 
føre til meksikanske mottiltak, for eksempel ved 
ikke lenger å kjøpe mais til en verdi av 2,5 milliar-
der dollar fra amerikanske bønder. Den trusselen 
fikk senator Charles Grassley fra Iowa til å advare 
president Trump mot tiltak som kunne skade 
amerikanske bønder som er avhengige av eksport. 
EU og andre har sagt at de aggressivt vil ta i bruk 
WTOs system for tvisteløsning hvis den nye 
administrasjonen setter i verk tiltak som bryter 
med globale handelsregler.

USAs partnere i den nå islagte TPP-avtalen  
– Australia, New Zealand, Singapore og andre 
– har sagt at de nå istedenfor vil knytte sterkere 
handelsrelasjoner til Kina og at de også vil vurdere 
å gjenopplive TPP uten USA. EU inngikk nylig en 

Perspektiver fra næringen
«Jeg er bekymret for økt protek-
sjonisme og tilhørende endrin-
ger i handelsmønstre», sier Hans 
Olav Lindal. Usikkerheten i hvor-
dan disse trendene vil innvirke 
på næringen, gjør det vanskelig 
å være sikker på de strategiske 
valgene.

Lindal tror det vil bli økt regio-
nalisering av handelsmønstre, for eksempel i Asia. En 
økende andel av arbeidsintensiv, lavkost industriproduk-
sjon flytter fra Kina og til andre land i Asia, samtidig som 
Kina investerer tungt i infrastruktur i disse landene. Dette 
påvirker verdikjedene, der trenden er å bli mer regional, 
siden både økt produksjon og økt konsum skjer i Asia. 
Transportmønsteret vil naturligvis også bli endret som 
følge av dette.

Lindal mener at en slik utvikling også vil innebære en 
dreining mot bilaterale eller regionale handelsavtaler. En 
bekymring ved denne utviklingen er at globale avtaler 
gjerne er basert på prinsipper om balansert distribusjon 
av godene, mens bilaterale avtaleverk gjerne preges av 
en sterk parts forfordeling i sin favør - «frihandel, men 
på våre premisser!» I en slik kontekst er mindre land mer 
eksponert. Motreaksjonene kan bli proteksjonisme og 
risiko for handelskriger, frykter Lindal.

Til tross for at mye lavkostproduksjon flytter til andre 
land i Asia, tror Lindal at de kommersielle mulighetene i 
Kina vil øke. «Som følge av at landet beveger seg oppover 
i verdikjeden, tror jeg også at Kinas import- og eksport-
sammensetning vil endres», sier Lindal.  

Et annet sentralt moment for norsk skipsfart er at kine-
siske finansinstitusjoner den senere tid har introdusert 
seg som interessante tilbydere av finansieringsløsninger 
for vestlige rederier. «Det er liten tvil om at normali-
seringen av forholdet til Norge gjør at norske rederier 
nå vil få lettere tilgang til det kinesiske finansmarkedet», 
mener Lindal.

Hans Olav Lindal er styreformann og medeier i Viken Ship-
ping AS. Han er også president i Norges Rederiforbund.
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ny handelsavtale med Canada og forhandler nå 
med Japan og India. Så selv om Trump har snak-
ket om nye bilaterale handelsavtaler med Japan 
og med post-Brexit Storbritannia, kan han få nye 
problemer hvis USA blir utelukket fra et voksende 
nettverk av handelsrelasjoner.

Hva vil næringslivet foreta seg?
Mens mange land vil forsøke å motstå presset fra 
Trump-administrasjonen, anser mange ameri-
kanske selskaper seg som mer sårbare, og de vil 
sannsynligvis iverksette tiltak for å redusere deres 
avhengighet av utenlandske markeder og inves-
teringer i andre land. Så tidlig som i mai 2016 sa 
Jeffrey Immelt, administrerende direktør i Gene-
ral Electric, at hans selskap i økende grad ville 
iverksette lokaliseringsstrategier ved å legge pro-
duksjon nærmere markedene. Han forutså – før 
Brexit-avstemningen og valget av Trump – at den 
nåværende motreaksjonen til globalisering ikke 
er et forbigående fenomen, men en ny virkelighet 
som næringslivet må forholde seg til. Siden han 
ble valgt har Trump med stort hell presset flere 
amerikanske selskaper – blant andre bilprodusen-
ten Ford og Carrier, verdens største firma innen 
kjøling – til å oppgi planer om å åpne fabrikker i 
Mexico. Andre selskaper, som Intel og sørkorean-
ske Samsung, har annonsert store investeringer i 
USA – for å innynde seg hos den nye presidenten.

Kongressen vurderer nå også en omfattende 
revisjon av selskapslovgivningen slik at det blir 
dyrere å importere varer til USA og billigere å 
eksportere – nok et forsøk på å tvinge selskaper til 
å trekke seg ut av globale verdikjeder som ledende 
selskaper fra Apple til Boeing har omfavnet. I 

et intervju med Financial Times, gikk Trumps 
handelsrådgiver i Det hvite hus, Peter Navarro, 
så langt som å foreslå at selskaper burde avvikle 
sine verdikjeder i utlandet og bringe dem hjem. 
«Vi trenger å produsere disse komponentene i 
en robust verdikjede her i USA; dette vil skape 
nye jobber og gi lønnsvekst», sa han. Endringer 
av denne størrelsesordenen vil utvilsomt ikke 
bli lette å gjennomføre, for mange amerikanske 
selskaper er sterkt imot de foreslåtte avgiftsend-
ringene og vil protestere mot andre tiltak som vil 
skade deres globale tilstedeværelse. Denne type 
motstand fra bedrifter har tidligere vært nok til 
at ambisiøse skatte- og avgiftsendringer ikke 
ble iverksatt. Men med Trump i Det hvite hus og 
mektige republikanere i Kongressen som støtter 
skatteforslagene, bør truslene om å endre tingenes 
nåværende tilstand tas alvorlig.

Hva blir det neste?
De handelspolitiske utsiktene for neste år er følge-
lig svært usikre. USA har lenge vært en sterk og 
forutsigbar forkjemper for frihandel og flere og 
bedre globale handelsregler. Men den nye admi-
nistrasjonen ønsker en utvikling som utvilsomt 
vil ha en negativ virkning på de globale handels-
utsiktene. Hvis president Trump gjør mindre enn 
han har truet med, og hvis Kongressen, selskaper 
og USAs handelspartnere legger hindringer i 
veien for ham, kan skaden bli moderat. Men resten 
av verden bør forberede seg på det verste og ha 
motstrategier klare. 

Edward Alden er senior fellow i Council on Foreign 
Relations og forfatter av boken «Failure to Adjust: How 
Americans Got Left Behind in the Global Economy».
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Kinesiske perspektiver på internasjonalt 
samarbeid og globalisering

Når asiatiske land ser på situasjonen i den vestlige 
verden, er de bekymret for graden av polarisering. 
Dette er blitt spesielt synlig etter Storbritannias 
beslutning om å forlate EU og presidentvalget i 
USA, sier dr. Yang Jian fra Shanghai-instituttene 
for internasjonale studier. «I Kina er vi bekymret 
for Europas fremtid. Vi ser på EU som et unikt 
pionerprosjekt. Integrasjonsprosessen i EU har 
inspirert arbeidet med regionale samarbeidsavta-
ler, som ASEAN i Asia og Den afrikanske union. 
Vi ser på utviklingen i EU som en forløper for den 
globale utviklingen, og dersom Europa nå mister 
tilliten til sitt eget prosjekt, vil det sende et nega-
tivt signal om at denne typen av dyp integrasjon er 
dømt til å mislykkes. I et mer oppsplittet Europa 
vil vi da kunne se en dreining mot «realpolitikk» 
der ‘den sterkestes rett’ vil gjelde, en utvikling som 
blant annet kan føre til at sentraleuropeiske land 
vil kunne finne det vanskelig å orientere seg mel-
lom øst og vest.» 

Dr. Yang er bekymret for en verden dominert 
av nasjonalistisk og proteksjonistisk politikk i 
kjølvannet av de politiske jordskjelvene som rystet 
Vesten i 2016. «Med de forestående valgene i flere 
europeiske land frykter jeg en dominoeffekt som 
resulterer i en politisk retning langs linjene av 
‘Storbritannia først’, ‘Frankrike først’ og så videre.»

Med president Donald Trump i USA som signali-
serer et større politisk fokus på indre amerikanske 
anliggender i årene som kommer, har mange 
kommentatorer pekt på Kina som den nye globale 
supermakten. Synet på at Kina vil være landet 
som sikrer fortsatt globalisering, vant spesielt 
frem etter president Xi Jinpings tale på World 
Economic Forum i januar 2017. Dr. Yang er enig, 
men understreker at det er viktig å nyansere dette 
synet noe. 

«Selv om Kina nå er verdens nest største økonomi, 
er det fremdeles også verdens største utviklings-
land. Vi må alltid finne balansen mellom den 

nasjonale utviklingen og vårt globale ansvar. Det 
er viktig å minne om det president Xi Jinping sa i 
Davos. Der sa han klart at Kina aldri vil gå tilbake 
på globalisering. Men det betyr ikke at Kina er 
villig til å overta ansvaret for globale fellesgo-
der, på samme måte som USA har gjort de siste 
tiårene. Vår utenriksminister, Wang Yi, har også 
understreket dette nylig. Kina har ikke til hensikt 
å erstatte noe annet land som verdensleder. På 
dette kritiske tidspunktet er et sterkt kollektivt 
lederskap, som inkluderer de viktigste økonomi-
ene i verden, en nødvendighet. Kina har fremdeles 
en rekke nasjonale utfordringer å fokusere på, 
inkludert fattigdomsreduksjon, noe som betyr at 
Kina ikke kan overta USAs ledende rolle på det 
globale plan. Kina både kan og vil bidra med fel-
lesgoder regionalt og globalt, men kommer ikke til 
å lede an.»

Dette betyr i prinsippet at kinesisk utenrikspoli-
tikk bør forstås som en visjon om ‘felles lederskap’. 
«Kina vil ikke være den nye globale lederen, og det 
er viktigere enn noen gang at Europa og USA i fel-
lesskap fortsetter å spille en aktiv rolle i interna-
sjonal politikk», sier dr. Yang. «Intet land i verden 
kan løse de største internasjonale problemene i 
vår tid på egen hånd.» 

Forholdet mellom Kina og USA har vært under 
lupen siden Trump vant presidentvalget i novem-
ber i fjor. «Det er svært vanskelig å spå hvordan 
det bilaterale forholdet mellom Kina og USA vil 
utvikle seg», sier dr. Yang. «Man kan forvente ‘små 
jordskjelv’ mellom de to landene, men det kan være 
greit så lenge det forhindrer ett stort. Kina og USA 
har et delt ansvar for den økonomiske utviklingen 
og for den regionale stabiliteten. Et godt eksempel 
på et område der våre to land allerede samarbeider, 
er utfordringene på den koreanske halvøya.»

For dr. Yang er klimapolitikken og ‘One Belt, One 
Road’-prosjektet (OBOR) eksempler på regionale 
prosjekter og fellesgoder som Kina vil sette sitt 
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stempel på. OBOR har som mål å gjenopprette 
den gamle silkeveien mellom Asia og Europa 
med veier, jernbaner, olje- og gassrørledninger og 
andre infrastrukturprosjekter.

«One Belt, One Road er et eksempel på et regionalt 
fellesgode der Kina hjelper til med å bygge ut 
regional infrastruktur i mer enn 60 land. Prosjek-
tet kan betraktes som en slags kinesisk ‘Marshall-
plan’ som skal hjelpe til med å utvikle økonomien 
i regionen i en tid med svak global vekst», sier dr. 
Yang. 

OBOR-initiativet ble lansert for mer enn tre år 
siden. «Så langt mener jeg at ‘One Belt’-delen av 
prosjektet, dvs. infrastrukturen til lands, har hatt 
god fremgang. Opprettelsen av Den asiatiske 
infrastrukturbanken (Asian Infrastructure 
Investment Bank) er også en suksessfaktor her. 
Den maritime delen har vist mindre fremgang», 
sier dr. Yang, som tror at Kina trenger å finne de 
riktige partnerne for å få fart på det internasjonale 
maritime samarbeidet. Disse bør ikke begrenses 
til landene langs den tradisjonelle maritime silke-
veien. «Når det gjelder de maritime aspektene av 
OBOR, tror jeg at det finnes et potensial for sam-
arbeid mellom Norge og Kina om store prosjekter 
i den blå økonomien», sier dr. Yang. Akkurat 
som i Norge står utviklingen av den maritime 
økonomien høyt på dagsorden i Kina. «I den 13. 
femårsplanen er maritim politikk, utviklingen av 
legemidler basert på ressursene i havet, utvikling 
av den maritime supply-sektoren og shipping 
temaer som er av stor betydning for ledelsen i 
Beijing.» 

Dette inkluderer Arktis, og spesielt utviklingen 
av den nordlige sjøruten. «Dette er et område 
der det kan være naturlig å se for seg et nærmere 
samarbeid mellom Norge, Kina og Russland», 
sier dr. Yang. «Det kan til og med bli en del av 
OBOR-prosjektet.» 

Et annet område der Kina står klar til å innta 
en rolle, er klimapolitikken. «Når det gjelder 
klimapolitikken og Paris-avtalen, er det viktig at 
hele verden leverer. Etter hvert som vi skaper flere 
arbeidsplasser og løfter folk ut av fattigdom, øker 
vi også forbruket av varer og genererer dermed 
større utslipp. Kina må bidra med sin del, noe som 
betyr at vi må se på hvordan vi kan endre vår pro-
duksjonsmodell og måten vi forbruker på», sier dr. 
Yang, som mener at Kina vil bidra med mer klima-
forskning i årene som kommer. Han tror også den 
kinesiske forskningsinnsatsen vil se nærmere på 
de arktiske områdene og hvordan disse bør regu-
leres. «Vi bør bidra med mer forskning på disse 
feltene. For eksempel har Kina en plan om å sam-
arbeide med de nordiske landene om å opprette 
felles observatorier i Arktis.», sier dr. Yang. 

I skjæringspunktet mellom klimapolitikk og 
OBOR finner vi en annen mulighet for samarbeid 
mellom Norge og Kina. «Det kinesiske markedet 
for tjenester som kan brukes til å beskytte økosys-
temet er enormt», sier dr. Yang til slutt. 

I den nye verdensordenen er det fremdeles havet 
som forbinder oss og gjør samarbeid mellom 
øst og vest mulig, slik det har vært opp gjennom 
historien. Med Kinas og Norges økte fokus på 
maritime spørsmål bør dette kunne berede 
grunnen for et enda nærmere samarbeid. 

Dr. Yang Jian er visepresident 
ved Shanghai-instituttene for 
internasjonale studier. SIIS 
er en statlig tenketank som 
rådgir beslutningstakerne 
ved å gjennomføre policy-
orienterte studier innen 
økonomi, utenrikspolitikk og 
spørsmål som angår inter-
nasjonal sikkerhet. 
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Globale trender
Siden midten av 2016 har verden beveget seg 
svært raskt fra pessimistisk stemning i form av 
«sekulær stagnasjon» til en forventning om en 
«ny reflasjon». En del av trendene som har preget 
stagnasjonsperioden – spesielt lav internasjonal 
handelsvekst og store gjeldsoverheng i både rike 
og fattige land – består, men et syklisk oppsving 
er merkbart. Dette oppsvinget, som kommer til 
syne i oppjusterte vekstestimater og høyere mar-
kedsrenter, er imidlertid kombinert med en dyp 
usikkerhet om fremtiden på mellomlang sikt og 
den høye risikoen for politiske sjokk. Dette gjelder 
fremfor alt den uberegnelige politikken fra USAs 
president Donald Trump og hans administrasjon. 
Europa påvirkes direkte av disse globale trendene, 
men står også overfor en regional versjon av det 
samme: en syklisk forbedring som har vært i gang 
siden midten av 2016 kombinert med den enorme 
usikkerheten rundt konsekvensene av Brexit.

De kortsiktige utsiktene for den europeiske 
økonomien gir grunn til optimisme
Kommentatorer som vurderer de økonomiske 
utsiktene for kontinental-Europa er ofte farget 
av de to monumentale sammenbruddene som 
har skjedd i løpet av det siste tiåret: den statlige 
gjeldskrisen i eurosonen og den doble resesjonen 
i 2011-2012 da andre deler av verden fortsatte 
oppgangen etter den globale finanskrisen. Disse 
erfaringene innebærer at mange synes det er 
vanskelig å forestille seg at økonomiene i euro-
sonen noen gang vil kunne oppnå noe mer enn 
middelmådig vekst, og tar det derfor for gitt at 
risikoen for en ny krise aldri er langt unna.

Men det er feil å se på den europeiske økonomien 
som strukturelt hemmet av euroen. En stabil, om 
enn forsinket, oppgang er nå under utvikling, og 
en forståelse av kreftene bak denne oppgangen 
gir grunn til å tro at veksten vil fortsette eller til 
og med tilta i nær fremtid. Dette forutsetter dog at 
styringssignalene ikke endres, og at ødeleggende 
politiske sjokk ikke inntreffer.

Mye av grunnen til at eurosonen presterte så dårlig 
under oppgangen var feilslåtte politiske valg som 
kunne vært unngått. Eksempler på dette er at man 
unnlot å restrukturere gjeld på et tidlig tidspunkt 
og gjøre endringer i banksystemet, intens finansi-
ell konsolidering i praktisk talt alle land samtidig, 
og en monetær innstramming i 2011. Mange av 
disse tiltakene er nå i det minste delvis endret, med 
en mer stimulerende finans- og pengepolitikk på 
plass siden 2014. Hos de fleste europeiske bankene 
er også balansen i bedre forfatning enn tidligere. 
Den generelle finansielle posisjonen til eurosonen 
har stort sett vært nøytral i tre år, og tidlig i 2015 
lanserte Den europeiske sentralbanken et betyde-
lig program for kvantitative lettelser. 

Det er klare tegn på at disse tiltakene har stimu-
lert økonomien, og at de ble forsterket av den posi-
tive virkningen av fallet i oljeprisene i 2014-2015 på 
husholdningsinntektene. Dette sammenfalt med 
dreiningen mot en mer stimulerende politikk. 
Kreditten i eurosonen har vokst jevnt. Tallene 
for vekst i BNP har vært noenlunde konstante og 
positive og i økende grad drevet av innenlandsk 
etterspørsel og ikke bare eksport. Et annet opp-
muntrende tegn er at sysselsettingen har økt jevnt 
i nesten alle europeiske land; i fjor skapte euroso-
nen like mange nye jobber som USA.

Det er to hovedgrunner til å tro at økonomien i 
eurosonen vil oppleve fortsatt vekst. Den ene er 
at disse tilpasningstiltakene opprettholdes, og at 
de som er beslutningstakere i økende grad viser 
tegn på at de forstår at tiltakene fungerer etter 
hensikten. Det burde styrke den politiske støtten 
til dagens politikk. (Europakommisjonen har for 
eksempel begynt å jobbe for en mer stimulerende 
finanspolitikk på aggregert eurosonenivå.) 

Den andre er at de globale økonomiske forhol-
dene, inntil videre, er positive: det er usannsynlig 
at oljeprisen igjen når historiske høyder, økt 
etterspørselsstimulans er ventet i USA og både 
næringslivs- og forbrukertillit har økt jevnt i de 
fleste avanserte økonomier siden i fjor. Tilliten 
blant amerikanske investorer ser ut til å ha fått 
en positiv dytt etter valget av Donald Trump som 
USAs president. Det vil kunne fyre opp under en 
selvforsterkende positiv periode med ekspansjon i 
næringslivet.

Mot denne bakgrunnen utgjør ikke den økono-
miske dynamikken i seg selv noen hindring for 
å fortsette, og til og med styrke, den senere tids 
vekst på nærmere 0,5 prosent per kvartal i gjen-
nomsnittlig BNP-vekst siden midten av 2014. 
Europakommisjonens siste prognoser anslår 
vekst på 1,6 og 1,8 prosent i henholdsvis 2017 og 
2018, helt i tråd med dagens mønster. Dersom den 

sykliske oppgangen gis mulighet til å fortsette, 
er det godt mulig at resultatene blir bedre enn det 
disse prognosene tilsier.

Den britiske økonomien er et spesialtilfelle. Den 
robuste veksten har vedvart etter folkeavstem-
ningen 23. juni i fjor, som konkluderte med at 
Storbritannia skal forlate EU, og har ligget på 
0,6 prosent per kvartal i andre halvår av 2016. Så 
godt som ingen økonomer forventet dette, og selv 
mange som kjempet for at Storbritannia skulle 
forlate EU trodde at et nei-flertall ville kunne føre 
til kortsiktig økonomisk kaos. Derfor må alle vur-
deringer for 2017 ta hensyn til denne overraskende 
robustheten i britisk økonomi.

Denne robustheten baserer seg på at forbrukerne 
har økt låneopptaket etter to år med stigende 
reallønn. Det foreløpig uteblivende økonomiske 
sjokket fra Brexit vil imidlertid ramme til slutt, og 
inntektsveksten ligger an til å avta brått igjen. Det 
er fortsatt meget sannsynlig at britisk økonomi vil 
bremse opp i vesentlig grad. Men som 2016 viste, 
er det svært vanskelig å beregne tidspunktet for 
slike endringer, og det er godt mulig at hele 2017 
blir tilbakelagt før de negative virkningene slår 
inn. Når det skjer, er det mulig at analytikerne 
igjen må senke forventningene for britisk øko-
nomi. Selv Europakommisjonens prognose på 1,5 
prosent årlig vekst i Storbritannia for 2017 og 1,2 

Økonomiske utsikter 
for Europa
Av Martin Sandbu
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prosent for 2018 vil kunne vise seg å være for opti-
mistisk. Frem til da kan det være at den britiske 
økonomien fortsetter å vokse med den nåværende 
takten på omtrent 2 prosent årlig.

Med mindre de europeiske økonomiene avviker 
fra den kursen de nå holder, er det derfor sannsyn-
lig at vi vil se en fortsettelse av den nåværende 
sykliske dynamikken, med mulighet for en svak 
økning på det europeiske kontinentet og med for-
ventning om en moderat nedgang i Storbritannia. 
Usikkerhetsfaktorene knyttet til denne vurderin-
gen av Europas kortsiktige økonomiske utsikter 
er stort sett alle politiske, og potensielt store. 
Utenom den globale politiske situasjonen finnes 
det mange hjemmeavlede risikofaktorer.

Den største er naturligvis Brexit. Den britiske 
regjeringen brukte lang tid på å avklare sine mål-
setninger for Brexit, men nå ser det ut til å være 
svært sannsynlig at Storbritannia forlater både 
det indre marked og EUs tollunion. Etter lengre 
tid med mye usikkerhet gir denne «hard Brexit»-
strategien en mye etterlengtet klarhet rundt veien 
videre, samtidig som den innebærer en mindre 
komplisert ny avtale mellom EU og Storbritan-
nia. De økonomiske kostnadene og den politiske 
bitterheten knyttet til en dyptgripende skilsmisse 
betyr at forhandlingene lett vil kunne gå galt 
i løpet av den to-årsperioden EU-traktatene 
fastsetter for utmeldingsforhandlinger. Dersom 
en avtale ikke oppnås, eller at en forsuring av rela-
sjonen ødelegger for annet, ikke-økonomisk sam-
arbeid mellom Storbritannia og resten av Europa, 
vil det kunne ha en sterk negativ effekt på den 
økonomiske stemningen og næringslivstilliten.

En annen relatert risikofaktor er fremveksten av 
anti-system og anti-europeiske bevegelser på det 
europeiske kontinentet. Populistiske outsidere 
som for eksempel Marine Le Pen i Frankrike og 
Geert Wilders i Nederland, og lignende politikere 
i andre land er klart oppmuntret av Brexit (og 
Donald Trumps valgseier) og ser på dette som sitt 
år. Sjansen for at populistene skal overta styringen 
i land i eurosonen er fortsatt liten, delvis på grunn 
av at valgsystemene favoriserer bred koalisjons-
bygging. Hvis det imidlertid skulle skje i et land 
i eurosonen vil det øyeblikkelig skape sterk tvil 
om hvorvidt euroen vil overleve. De økonomiske 
følgene av en europeisk populist ved roret i et euro-
soneland kan derfor bli verre enn de økonomiske 
konsekvensene av Brexit eller Trumps valgseier. 

Enhver analyse av Europas økonomiske utsikter 
bør derfor være klar over Frank Knights distink-
sjon mellom «risiko» – som innebærer sannsyn-
lighet som kan beregnes – og «usikkerhet», som 
stort sett ikke kan kvantifiseres. Det finnes små 
«risikofaktorer» rundt en økonomisk projisering 
om at veksten til en viss grad vil skyte fart på det 
europeiske kontinentet og gå noe langsommere i 
Storbritannia, dersom store politiske sjokk ikke 
inntreffer. Hvorvidt slike sjokk vil inntreffe er 
den store «usikkerheten», som det er liten vits i å 
forsøke å kvantifisere med presis sannsynlighet. 
Men hvis sjokkene faktisk materialiserer seg, 
vil de fort kunne endre Europas økonomiske 
vekstbane langt bort fra den retningen den har nå. 
Dette er en mulighet man forbereder seg bedre på 
gjennom å planlegge for flere scenarier enn gjen-
nom et sannsynlighetsbasert «konfidensintervall» 
knyttet til én enkelt sentral projisering.

Vær spesielt oppmerksom på Europas 
handelsrelasjoner
Verdens handelssystem blir nå trukket i tvil på en 
måte som ikke har skjedd tidligere i etterkrigsti-
den. Den største omveltningen i Europa er Brexit. 
Når Storbritannia velger en «hard Brexit»-strategi 
betyr det at selv om en avtale om tollfri handel 
med varer kan oppnås, vil ikke-tariffære han-
delshindre gjenoppstå mellom Storbritannia og 
resten av Europa. Utmelding fra det indre marked 
vil kunne komme til å bety mindre harmonisert 
regulering samt en større byråkratisk byrde hva 
angår etterlevelse og sertifisering. Det å forlate 
tollunionen innebærer en del former for tollkon-
troll der det i øyeblikket ikke finnes noen. Disse 
endringene vil gjøre handel med varer dyrere og 
handel med tjenester vanskeligere. Nyere fors-
kning indikerer at selv om Storbritannia erstatter 
EU-medlemskapet med en handelsavtale, vil 
Storbritannias handel med EU kunne falle med 
35 prosent for varer og 61 prosent for tjenester. 
Restriksjoner på retten til fri bevegelse for per-
soner vil kunne skape ytterligere problemer for 
handelen med tjenester. Retorikken om et «globalt 
Storbritannia» og ropet om en «sterk og ambisiøs» 
handelsavtale med resten av Europa bør ikke 
avlede oppmerksomheten fra det faktum at euro-
peiske handelsbarrierer nå bygges opp, ikke ned, 
for første gang på flere tiår.

Når det gjelder andre europeiske handelsrelasjo-
ner, indikerer Trump-administrasjonens syn på 
handel at handels- og investeringsavtalen mellom 
EU og USA, kjent som TTIP (det transatlantiske 
handels- og investeringspartnerskapet), er lagt 
på is på ubestemt tid. Ettersom avtalen ikke var 

Perspektiver fra næringen
Fra sin base i London observerer 
Kristian Siem en verden preget 
av raske endringer, som stiller 
nye utfordringer til lederrollen. 
– For 20 år siden trodde jeg på 
«end of history», og at den libe-
rale verdensorden var et sikkert 
kort. Men nå er det med stor 
bekymring at jeg ser på hvor lett 
det er å manipulere store grup-

per gjennom kløktig bruk av teknologi. IS er et eksempel 
på en gruppe som klarer dette. Kampen om det korrekte 
verdensbildet er med andre ord langt fra over, sier han. 

Med Brexit på trappene, blir 2017 et endringens år for 
den gamle verdensorden. «Brexit er en reaksjon på en 
sterk maktkonsentrasjon og mangel på lederansvar», 
tror Siem, som allikevel er positiv til fremtiden til det 
europeiske integrasjonsprosjektet. «Jeg er overbevist 
om at EU består denne testen, men jeg hadde ønsket at 
Storbritannia forble en del av EU slik at de kunne vært en 
reformpådriver fra innsiden.» 

Handelspolitikk har blit t et fremtredende tema de 
seneste årene, med mye kontrovers rundt de store han-
delsavtalene TTIP og TPP. «Både Trump og Brexit utfor-
drer det gamle hegemoniet, men jeg er ikke redd for at 
verdenshandelen stopper opp. Spørsmålet er heller hva 
rammene for verdenshandelen vil være. Personlig er jeg 
mer av en optimist enn en pessimist, og jeg betviler at 
president Trump er motstander av handel som sådan.»

Siems filosofi for å navigere i en uforutsigbar verden er å 
ta et skritt tilbake og analysere de fundamentale driverne 
i verdensøkonomien: befolkningsvekst, levestandard og 
hvilke behov de ulike markedene har fremover. «Ser vi 
på disse driverne, er utsiktene gode for shipping. Men 
dreiningen mot fornybar energi er viktigere enn tidligere 
antatt, og har blitt et satsningsområde for oss.» Han 
synes det er vanskelig å spå hva den nye x-faktoren 
blir, men i et kortere perspektiv er det «return of the 
markets» som gjelder: oljeprisen vil gå opp som følge av 
fortsatt etterspørselsvekst, samtidig som oljereservene 
reduseres. 

2017 er ikke bare endringens år politisk. Siem ser også for 
seg dyptgripende endringer innenfor offshore-segmen-
tet. «Vi vil se mer konsolidering og vertikal integrering. 
Dette må til for å oppnå effektivitet og et kostnadsnivå i 
tråd med lavere oljepris, og vil dermed gjøre ytterligere 
feltutbygging mulig». Han mener utvikling av nye felt 
kan ligge godt an, med langt lavere kostnader i dag enn 
før oljeprisen falt. Samtidig tror han at oljeselskapenes 
utbytter kan måtte vike for ny feltutvikling. «Fokus på 
drift i det korte løp er avgjørende for å lykkes i det lange 
løp.», avslutter Siem. 

Kristian Siem er styreformann i Siem Industries og 
Subsea 7 AS. 
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(Norsk oversettelse kap. 1 ved Samtext Norway AS)

sluttført, blir ikke eksisterende handel skadeli-
dende, men TTIP representerer en tapt mulighet. 
Samtidig er det signaler fra Trump-administra-
sjonen som indikerer at de ikke er fornøyd med 
Tysklands handelsoverskudd, noe som gjør det 
vanskelig å utelukke at det kan komme tiltak som 
er rettet mot eksisterende eksport fra EU. 

I rak motsetning til disse proteksjonistiske tren-
dene presser EU på for fortsatt liberalisering av 
handel på andre, mindre kjente fronter. CETA, 
handels- og investeringstraktaten med Canada, 
ble godkjent av Europaparlamentet bare måneder 
etter at den regionale regjeringen i belgiske Wal-
lonia forsinket signeringen av traktaten. I motset-
ning til dommedagsprofetier om at avtalen var i 
fare for å dø mot slutten av 2016, kan vi nå vente 
en rask implementering av handelselementene i 
CETA (de mer kontroversielle bestemmelsene om 
investeringer vil fortsatt kunne møte motstand) 
og med dem fordelene av større handel mellom to 
økonomier som befinner seg på sammenlignbart 
nivå.

Mye viktigere, gitt størrelsen på markedet, men 
merkelig nok ikke lagt særlig merke til av offent-
ligheten, er avtalen mellom EU og Japan som nå 
tikker i vei mot ferdigstillelse og signering på en 
mye mer smidig måte enn andre handelsrelasjo-
ner der EU er involvert. President Trumps pro-
teksjonistiske retorikk kan ha satt fart i forhand-
lingene mellom EU og Japan, og også mellom EU 
og Mexico, som har pågående handelspolitiske 
samtaler.  

Hva betyr dette for Norge?
Norges økonomi er tett sammenvevd med 
Europas økonomi. Det betyr at norsk økonomi vil 
merke både de positive og negative konsekvensene 
av de europeiske trendene som er nevnt ovenfor, 
selv om sterke offentlige finanser gir ly mot farlige 
vinder fra regionen. Den fortsatte europeiske 
oppgangen vil bidra til vekst i den norske 
økonomien, men eventuelle skadevirkninger av 
Brexit eller annen politisk usikkerhet vil også 
slå inn. Det at Storbritannia forlater det indre 
marked reiser automatisk handelshindringer 
mellom Norge og Storbritannia. Derfor kommer 
skadevirkningen av Brexit for Norge fra to 
kanter: indirekte gjennom en mulig svekkelse 
av EU27 og spesielt Storbritannias økonomi, og 
direkte gjennom nye handelsbarrierer mot en stor 
handelspartner. Dette er store utfordringer for en 
svært åpen økonomi.

Dette betyr at Norge trenger en smidig motkon-
junkturpolitikk i årene som kommer, for å kom-
pensere for virkningene av en eventuell nedgang 
andre steder i Europa. Men Norge trenger også en 
aktiv handelspolitikk. Den liberaliseringsagen-
daen som EU fortsatt følger er av nasjonal inter-
esse for Norge, men verdien av den vil avhenge 
av hvordan norske politikere følger opp EUs 
handelspolitikk.

Dersom EUs handelsintegrering med Canada og 
Japan fortsetter som planlagt, er det en risiko for 
at Norge vil kunne bli akterutseilt etter hvert som 
dypere handelsrelasjoner blir utviklet mellom 

disse store markedene: større markedsadgang for 
resten av Europa vil kunne få Norge til å fortone 
seg som et marginalt mindre attraktivt marked. 
Norge ville derfor gjøre klokt i å legge ned arbeid 
i å utvikle handelsrelasjonene med EUs nye part-
nere. Selv om disse langt fra er de eneste marke-
dene som teller, gir Japan og Canada i øyeblikket 
spesielle muligheter – og risikoer – på grunn av 
EUs handelspolitiske prosesser.

Når det gjelder Brexit, er Norge svært sårbar 
overfor den måten prosessen utfordrer etablerte 
handelsregler innad i Europa. Når Storbritannia 
forlater EUs indre marked innebærer det nye 
handelsbarrierer mellom Storbritannia og Norge. 
For Norge må det derfor være en prioritet å få 
til en frihandelsavtale med Storbritannia for å 
minimere denne utfordringen. Dette vil utvilsomt 
nødvendiggjøre koordinering med EUs egne 
Brexit-forhandlinger.

Det er også avgjørende for Norge å beskytte EØS-
avtalen for å sikre handelen med det gjenværende 
EU, som er Norges langt største handelspartner. 
Paradoksalt nok ville en «myk Brexit» ha medført 
større fare for Norges EØS-avtale. En EØS-løs-
ning for Storbritannia kunne ha ført til endringer 

for å ta hensyn til britiske interesser som ikke 
nødvendigvis ville vært til Norges fordel. Storbri-
tannias beslutning om å forlate det indre marked 
helt og holdent reduserer denne risikoen.

Politisk har imidlertid Brexit forsterket hjem-
meavlet norsk EU-skepsis. I en tid med utpreget 
internasjonal usikkerhet har ikke Norge råd til å 
miste sitt viktigste ankerfeste i det internasjonale 
handelssystemet. Det er derfor avgjørende at den 
norske EØS-debatten ikke bare gjenspeiler de 
økonomiske fordelene medlemskap i det indre 
markedet gir, men også det handlingsrommet 
avtalen gir Norge til å blant annet beskytte norske 
arbeidsmarkedsstandarder. Et eventuelt EØS-
opprør er ensidig; EU er stort sett komfortabel 
med EØS-modellen, og med en agenda som 
domineres av Brexit er det få i EU som ønsker å 
reforhandle andre avtaler. For å si det enkelt: det 
er Norge som har mest å tape på en oppløsning av 
EØS.

Martin Sandbu skriver «Free Lunch», Financial 
Times daglige nyhetsbrev om global økonomisk 
politikk. Han er også forfatter av boken «Europe’s 
Orphan: The Future of the Euro and the Politics of 
Debt», publisert i 2015.
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Figur 1: Kvartalsvis vekst i Europa 2012-2016
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2 Norsk skipsfart  
 – status og utvikling 2017

 

2.1 Vekst i den norskkontrollerte 
utenriksflåten

Vår norske maritime næring er global, og har 
sterke posisjoner i markeder verden rundt. Norge 
er en av verdens største skipsfartsnasjoner, og en 
av få med et komplett maritimt miljø. 

I løpet av det siste året er den norske utenriks-
flåten tilnærmet uendret i antall, og teller nå 
1 716 skip. Det har likevel vært en økning målt i 
dødvekttonn som tilsvarer over 6 prosent. Norsk 
internasjonalt skipsregister alene har hatt en 
netto vekst på over 40 skip det siste året, og en 
økning i tonnasje målt i dødvekttonn på 9 prosent. 
I 2016 ble det totalt levert 82 nybygg til utenriks-
flåten, og en stor andel av disse ble levert til NIS. 
Tilsvarende tall for 2015 viser at det ble levert  
63 nybygg til utenriksflåten.

Figur 2: Utviklingen i norskkontrollert utenriksflåte 2007-2017
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Sammensetningen av den norske utenriksflåten 
viser at offshore serviceskip er det største skips-
fartssegmentet målt i antall skip. Offshoreflåten 
kan fortsatt vise til stor vekst de siste ti årene målt 
i antall skip. Den norskkontrollerte offshoreflåten 
er verdens mest moderne og verdens nest største 
etter USA. Ingen andre segmenter har hatt like 
stor vekst de siste ti årene når vi teller antall skip. 
Vi vet at selskaper i dette segmentet opplever harde 
tider og meget krevende markeder. Selskaper 
konsoliderer og skriver ned verdien på flåtene, 
samtidig som skip selges. I februar 2016 lå det 
rundt 100 offshorefartøy i opplag, ett år senere er 
dette tallet betraktelig høyere.

Om statistikken:
Norges Rederiforbund fører statistikk over 
 norsk kontrollert utenriksflåte. Avgrensningene  
for  statistikken er som følger:

■■ Skip som er registrert i Norsk ordinært 
skipsregister (NOR), og seiler i utenriksfart

■■ Alle skip som seiler i Norsk internasjonalt 
skipsregister (NIS)

■■ Skip under utenlandsk flagg, tilhørende norsk-
kontrollerte rederier, etter definisjon norskeid  
med 50 prosent eller mer, som seiler i utenriksfart

Norges Rederiforbund benytter en mer avgrenset 
definisjon av norskkontrollert eierskap sammenlignet 
med andre fagmiljøer.

FOTO: AWILCO AS 27



Den mer tradisjonelle delen av utenriksflåten 
består av flere segmenter hvor norske rederier er 
verdensledende og innehar store markedsandeler. 
Segmenter som bilfrakt, tank, tørrbulk, LNG, 
kjemikalie, container og stykkgods er blant disse. 
Den norske flåten av blant annet LNG-skip, bøye-
lastere, bilskip og andre spesialskip er også større 
i dag enn for ti år siden. Samtidig har segmenter 
som bulkskip, passasjerskip/ferger, kjemikalie-
tankskip, og LPG-skip alle hatt tilbakegang, og 
teller færre skip i dag enn for ti år siden.

For ti år siden seilte 51 prosent av den norskkon-
trollerte flåten under norsk flagg (NOR og NIS). 
Dette bildet har endret seg noe, og ved inngangen 
til 2017 er andelen skip med norsk flagg 45 prosent. 
Målt i dødvekttonn (dwt) er andelen på norsk flagg 
noe høyere, og utgjør 47 prosent. 

Ved inngangen til 2017 er det 578 skip registrert 
i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS), mens 
det i 2007 var 637 skip i registeret. Dette er en ned-
gang på 59 skip (9 prosent) over en tiårs periode. 
Ser vi på endringen det siste året kan NIS vise til 
en vekst på over 40 skip og en økning i tonnasje 
målt i dødvekttonn på 9 prosent. Veksten som 

Figur 3: Tilgang og avgang i antall skip for norskkontrollert 
utenriksflåte 2007-2016
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Figur 4: Den norskkontrollerte utenriksflåtens sammensetning  
per 1. januar 2017
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Figur 5: Den norskkontrollerte utenriksflåten fordelt på flagg og 
skipstyper per 1. januar 2017
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Figur 6: Norskkontrollert utenriksflåte under utenlandske flagg  
per 1. januar 2017. Største registreringsland/flagg
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Norsk internasjonalt skipsregister nå opplever 
kommer i stor grad av innflagging fra utenlandske 
registre av primært konstruksjonsskip og short 
sea-tonnasje, og også leveringer av nye skip. Dette 
viser at å styrke NIS-registerets konkurransekraft 
har gitt resultater. 

Antall skip i utenriksfart i Norsk ordinært skips-
register (NOR) har blitt redusert over en tiårs 
periode, fra 259 skip til 200 skip. Nedgangen er på 
59 skip (23 prosent). 

KILDE: NORGES REDERIFORBUND KILDE: NORGES REDERIFORBUNDKILDE: NORGES REDERIFORBUND KILDE: NORGES REDERIFORBUND

Velger norsk flagg og satser på miljøvennlige 
løsninger
I løpet av andre halvår 2016 fikk Awilco AS levert fire store 
oljetankere, såkalte VLCCer (Very Large Crude Carriers), 
som nå alle seiler under norsk flagg (NIS).  Skipene er byg-
get ved Daewoo-verftet i Sør-Korea, og er på 300 000 
dødvekttonn. Hvert skip har kapasitet til å frakte 2 millioner 
fat råolje, som er mer enn hva Norge produserer på en dag. 

Rederi, verft og motorprodusent har samarbeidet tett 
for å utvikle gode og miljøvennlige løsninger. Ved en 
rekke store og små teknologiske forbedringer er det gjort 
store utslippsbesparelser på relativt små prosentvise 

forbedringer i drivstofforbruket. Dette dreier seg om alt 
fra å øke diameteren på propellen til 10,6 meter, optima-
lisere bulb for last- og ballast seilas og optimalisere frem-
driftssystemer, til lavfriksjonsbunnstoff og LED belysning 
om bord. Fokus har vært å redusere energiforbruket for å 
oppnå lavere drivstofforbruk og utslippsreduksjon av både 
klima- og miljøskadelige gasser. Rederiet mener selv at 
mindre forbruk og mindre utslipp vil være et konkurranse-
fortrinn for å lykkes i den internasjonale konkurransen som 
kjennetegner shipping. 

Skip i den norskkontrollerte flåten under uten-
landske flagg (register) har siden 2007 økt fra  
878 til 938 skip. Dette er en økning på 60 skip  
(7 prosent).

Det er i stor grad kommersielle hensyn som styrer 
valg av flagg. Flaggstatene Bahamas, Singapore, 
Marshall Islands og Malta er rangert som de mest 
attraktive, likt tidligere år. Flaggvalg er i stor grad 
styrt av skipsregisterets nivå på kvalitet og ser-
vice, tilgjengelighet, pris, og ikke minst særkrav i 
regelverk og praksis.

FOTO: AWILCO AS
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Figur 7: Utvikling i gjennomsnittsalder for norskkontrollert 
utenriksflåte 2007-2017 vektet med bruttotonn
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Gjennomsnittsalderen på den norske utenriks-
flåten har siden 2007 totalt sett gått ned med 
nærmere fire år, til et gjennomsnitt på 9,9 år 
ved inngangen til 2017. Skip med norsk flagg 
(NOR og NIS) har noe lavere gjennomsnittsalder 
enn skip med utenlandske flagg. Forskjellene 
er ikke store, og dette viser at både flåten under 
norsk flagg og utenlandske flagg kontinuerlig 
gjennomgår fornyelse, både ved levering av nyere 
tonnasje og secondhand salg, samt salg av skip til 
resirkulering.

2.2 Den norskkontrollerte riggflåten

Den norskkontrollerte riggflåten har blitt betyde-
lig redusert de siste årene. 85 prosent av de norsk-
kontrollerte riggene driver med boreaktivitet, 
mens de resterende 15 prosentene er i losjimarke-
det (floteller og boligrigger). 

Markedssituasjonen for rigg, og da særlig i Nord-
sjøen og på norsk sokkel, har vært, og er svært 
krevende. Vi ser en vedvarende nedgang i inves-
teringsnivået på norsk sokkel. Riggkontrakter 
har de siste årene blitt kansellert, og opsjoner på 
forlengelse av eksisterende kontrakter utøves i 
mindre grad. De få nye kontraktene som inngås, 
tegnes til betydelig lavere rater.

Norsk sokkel har vært, og er, det største enkelt-
markedet for de norskkontrollerte riggene, og 
over 30 prosent av riggene opererer på norsk 
sektor i Nordsjøen. 10 prosent opererer på britisk 
sektor. En stor andel rigger ligger i opplag.

2.3 Ordreboken er halvert på ett år

Norske utenriksrederier har per 1. januar 2017 
totalt 72 skip i ordre. Sammenlignet med fjor-
året, viser tallene en nedgang på over 50 prosent 
målt i antall, og en nedgang på 45 prosent målt i 
kroneverdi. De siste årene har det vært nærmest 
kontraheringsstopp, og i 2016 ble det kun inngått 
en håndfull nybyggingskontrakter. Ser man på 
tallene for skipsbygging globalt,  har ikke ordre-
inngangen vært så lav på over 30 år. Dette gjelder 
både i antall skip og tonnasje, og for de fleste 
skipssegmenter.

2008 er et foreløpig rekordår med tanke på norske 
utenriksrederiers ordremasse med 378 skip i 
bestilling. Nedgangen siden 2008 er på over 80 
prosent målt i antall skip. Av de 72 skipene i ordre 
er det 19 offshore servicefartøy, 16 kjemikalie-
tankskip, 12 gasstankskip og syv bulkskip. Det  
er også noen oljetankere, bøyelastere, bilskip, 
kombinasjonsskip, passasjerskip og skip for 

annen variert last. Ordremassen har en samlet 
verdi på 39 mrd. kroner per januar 2017, eller  
4,5 mrd. dollar. Over 70 prosent av skipene som 
ligger i ordremassen i dag har antatt levering i 
inneværende år, mens de resterende skal leveres 
mellom 2018 og 2020.

De viktigste byggelandene for norske utenriks-
rederier er Kina (44 prosent) og Sør-Korea  
(21 prosent) målt i antall skip. 13 prosent av 
dagens samlede ordrebok er plassert ved norske 
verft målt i antall (ni skip). Ordreinngangen fra 
utenriksrederiene til de norske skipsverftene 
har stagnert, og det er kun inngått noen få nye 
kontrakter det siste året. Utviklingen over tid 
viser derfor en kraftig ordrenedgang ved norske 
verft. Norske verft generelt opplever likevel en god 
ordreinngang hva gjelder andre segmenter, og det 
inngås også kontrakter av utenlandske rederier. 
Dette fremkommer ikke i denne statistikken.

Figur 10: Utvikling i norskkontrollert utenriksflåtes ordrebok 
2007-2017
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Figur 12: Norskkontrollert utenriksflåtes ordrebok fordelt på  
byggeland 1. januar 2017
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Figur 8: Utvikling i antall norskkontrollerte rigger 2008-2017
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Figur 9: Antall norskkontrollerte rigger fordelt på typer per  
1. januar 2017
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Figur 11: Norskkontrollert utenriksflåtes ordrebok fordelt på 
skipstyper per 1. januar 2017
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Figur 13: Utvikling av norskkontrollert utenriksflåtes samlede 
ordrebok ved norske verft 2007-2017
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2.4 Rigger i ordre

Norske riggselskaper har ved inngangen til 2017  
totalt fire rigger i ordre til en verdi av 15,6 mrd. kroner,  
eller 1,8 mrd. dollar. Dette er nærmest en halvering  
fra året før. Riggene bygges i Asia, fordelt på Sør- 
Korea, Kina og Japan. Det er to drillskip, samt to  
oppjekkbare enheter i ordre. Tre av riggene skal  
leveres i inneværende år, og en skal leveres i 2018.

2.5 Den norske skipsflåtens markedsverdi

Når man skal måle skipsfartsnæringens inter-
nasjonale 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. Lastekapasitet kan gi 
et skjevt bilde av skipsfartsnæringens internasjo-
nale posisjon og næringens verdiskaping. Det er 
flere grunner til dette. Den viktigste årsaken er at 
størrelsen på et skips lasterom bare gir begrenset 
informasjon om dets innhold og verdi. Den  
norske flåten består i stor grad av avanserte og 
kostbare fartøy som ikke nødvendigvis er kon-
struert for å maksimere fraktevolumer, men for  
å utføre avanserte operasjoner.

På oppdrag fra Norges Rederiforbund har 
analyseselskapet Menon Economics estimert 
verdien på verdensflåten ved å beregne verdien 
hvert år basert på priser innenfor de ulike skips-
segmentene, justert for flåtens alder og størrelse. 
Det er også lagt inn et estimat for 2017, basert 
på verdensflåtens størrelse i antall og tonnasje 
for 2016, hvor verdiene er hentet fra januar 2017. 
Dette er gjort, da sammenlignbare grunndata for 
verdensflåtens størrelse ikke var tilgjengelige på 
beregningstidspunktet.

Verdien av verdensflåten har økt fra 655 mrd. 
dollar i 2006 til 914 mrd. dollar i 2016. Den esti-
merte verdien på verdensflåten i 2017 er beregnet 
til 848 mrd. dollar, som er en nedgang på 7 prosent. 
Den norske flåten hadde en verdi på 51 mrd. dollar i 
2016, og estimatet for 2017 viser en verdi på 48 mrd. 
dollar. Den norske flåtens andel av verdensflåten er 
nærmere 6 prosent målt i verdi.

Figur 15: Utvikling i norsk skipsflåtes andel av verdens skipsflåte
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Figur 14: Utvikling i ordrebok for rigg 2007-2017

M
rd

. 
N

O
K

33

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

25

8

25

14 14 18 17 12
7 4

Verdi (mrd. NOK) Antall rigger

KILDE: NORGES REDERIFORBUND

FOTO: MAERSK DRILLING NORGE AS

3332



Målt i verdi ligger den norske flåten på en sjette-
plass på rangeringen over skipsfartsnasjoner i 
2016. Dette er samme plassering som i 2015.  
Hellas, Japan, Kina, USA og Tyskland er rangert 
foran Norge med Storbritannia, Singapore, Sør-
Korea og Danmark på plassene etter. De ti største 
landene målt i verdi er de samme som året før, 
med kun et par endringer i rekkefølge. I den  
norske flåten har offshoresegmentet høyest 
markedsverdi som foregående år, og det er kun 
USA som har en høyere markedsverdi på sin 
offshoreflåte.

I estimatet for 2017 ligger verdien på den norske 
skipsflåten på 48 mrd. dollar. Dette er en ned-
gang på 6 prosent fra året før. Isolert sett er det 
offshoresegmentet som har hatt det største 
verditapet fra 2016 til 2017 med 5,5 prosent.

Sammenligner vi estimatet for 2017 med 2015  
har den norske skipsflåten hatt en nedgang på  
25 prosent, og offshoresegmentet alene en ned-
gang på hele 32 prosent.

Figur 18: Utvikling i markedsverdien av den norske skipsflåten fordelt på segment

Figur 17: Markedsverdien av verdens totale skipsflåte
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Figur 16:Verdens 10 største skipsfartsnasjoner rangert etter flåteverdi 2016
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3 Konjunkturbildet  
 2017 

 

I årets konjunkturundersøkelse ser vi at rederiene 
forventer svekket omsetning og lønnsomhet for 2017. 
Rederiene forventer en reduksjon i omsetning på  
10 prosent i løpet av 2017. Om lag 50 prosent av 
rederiene forventer svakere lønnsomhet i 2017 enn i 
2016. Forventningene til opplagssituasjonen for 2017 
indikerer ingen store endringer i antall skip og rigger 
i opplag. Næringens samlede sysselsetting forventes 
opprettholdt i 2017. Det er stor forskjell på tvers av 
segmentene i rederienes forventninger til 2017; 
 offshore service og offshore entreprenører er gjennom- 
gående mer pessimistiske sammenlignet med short 
sea- og deep sea-segmentene. Våre medlemmer som 
opererer i offshoremarkedet er i en bransje som  
er sterkt preget av lav oljepris, lavt aktivitetsnivå, 
prispress, skarp konkurranse, fusjoner og oppkjøp. 
Den krevende markedssituasjonen offshore preger  
de samlede resultatene i medlemsundersøkelsen  
i stor grad. 

3.1 Dramatisk reduksjon i omsetning for 
rederiene

Norske rederier hadde fra 2010 til 2015 fem sam-
menhengende år med inntektsvekst. Utviklingen 
endret seg dramatisk fra 2015 til 2016, med et kraf-
tig fall i omsetning på hele 16 prosent. Dersom 
våre prognoser for 2017 viser seg å stemme, tilsier 
disse at det vil være et ytterligere fall i omsetning  
i 2017, dog ikke like kraftig som i 2016. 

Om medlemsundersøkelsen:
Konjunkturbildet for 2017 er basert på en spørreundersø-
kelse gjennomført blant medlemmene i Norges Rederifor-
bund, samt på statistikk fra våre egne databaser og Menon 
Economics’ verdiskapingsanalyser. I spørreundersøkelsen 
ble medlemsrederiene, norske rederier i utenriksfart, spurt 
om nøkkeltall som omsetning og driftsresultat, arbeids-
marked, markedssituasjon, kapitaltilgang, vekstmarkeder 
og globale utviklingstrekk. Undersøkelsen ble gjennomført 
i perioden 23. januar til 7. februar 2017. Til sammen er 99 
rederiers besvarelser inkludert i tallene som presente-
res i årets konjunkturrapport. Dette gir en svarprosent 
på 72 prosent. Se også beskrivelse av «Datagrunnlag 
og metode» i slutten av rapporten. Dette er femte gang 
Norges Rederiforbund gir ut en konjunkturrapport. Første 
gang var i 2013.

FIRE REDERISEGMENTER ER MED  
I  KONJUNKTURRAPPORTEN 2017:
■■ Deep sea shipping – tank, tørrbulk, LNG, LPG, 

kjemikalier, container, stykkgods og bilfrakt mellom 
kontinenter

■■ Short sea shipping – de samme segmentene som 
for deep sea, i regional fraktefart i Europa, samt 
passasjerskip i utenriksfart i Europa

■■ Offshore service – plattform forsyningsfartøy, 
ankerhåndteringsfartøy, konstruksjonsfartøy, 
seismikk- og andre offshorerelaterte spesialskip, 
samt subseafartøy

■■ Offshore entreprenører –  mobile rigger, boreskip, 
losjienheter og flytende produksjonsenheter for olje 
og gass (FPSO)

FOTO: SONDRE SOLVANG, ISLAND OFFSHORE 37



Norske rederier i utenriksfart hadde en samlet 
omsetning i 2015 på 279 mrd. kroner, en vekst på  
5 prosent fra året før. Estimat fra årets medlems-
undersøkelse viser at rederienes samlede omset-
ning falt med 16 prosent i 2016, til 234 mrd. kroner. 

Omsetningstallene for alle rederiene i denne 
undersøkelsen er regnet om til norske kroner, og 
valutasvingninger kan derfor påvirke de samlede 
omsetningstallene. 

Rederienes forventninger for ett år siden, som 
Rederiforbundet presenterte i sin Konjunktur-
rapport for 2016, viste en forventet reduksjon  
i omsetning på 3 prosent. I realiteten falt  
omsetningen med 16 prosent i 2016. Avviket på  
13 prosent skyldes svakere resultater i samtlige 
segmenter. Avviket er størst blant offshore 
entreprenører, der forventningen var en 
reduksjon på 4,6 prosent, mens estimatet viser  
en reduksjon på hele 28 prosent. 

Rederiene totalt sett forventer en reduksjon i 
omsetning i 2017 på 10 prosent. Hvis prognosen 
slår til, vil den samlede omsetningen for rederiene 
bli 210 mrd. kroner i 2017. Dette vil i så fall være en 
nedgang fra 279 mrd. kroner i 2015. 

Transportsegmentenes forventninger  
–  vekst i deep sea og svak reduksjon i short sea
I 2004 var deep sea-rederienes omsetning mer enn 
fire ganger høyere enn offshore service-rederienes 
samlede omsetning. Frem til 2011 var deep sea det 
største rederisegmentet i Norge, målt i omsetning. 
Offshore service-rederiene hadde imidlertid langt 
høyere vekst, og i 2012 var dette segmentet blitt det 
største av rederisegmentene i Norge. Det kraftige 
fallet i oljepris med påfølgende reduksjoner i olje-
selskapenes lete- og utbyggingsaktivitet har ført 
til at offshore service-rederienes inntekter har falt 
dramatisk. 

Det eneste segmentet som forventer vekst i 
omsetning i 2017 er deep sea-rederiene. Dette 
segmentet forventer å øke omsetningen med  
3 prosent til 100 mrd. kroner i 2017. Fra 2015 ble 
dette rederisegmentet igjen det største segmentet 
i norsk utenriks sjøfart, med 107 mrd. kroner i 
omsetning i 2015 og 98 mrd. kroner i omsetning 
i 2016.  Deep sea er ennå ikke tilbake til toppåret 
målt i omsetning, som var 2008, men har hatt en 
relativt jevn vekst siden finanskrisen, med unntak 
av 2016, da det var et fall på 8 prosent.
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«Rederiene totalt sett forventer en reduksjon  
i omsetning i 2017 på 10 prosent.»

«Det eneste segmentet som forventer vekst  
i omsetning i 2017 er deep sea-rederiene.»
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Figur 19: Norske rederiers endring i omsetning fra året før (inkludert estimat 2016 og prognose 2017)
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Figur 20: Omsetningsutvikling 2004 – 2017 (inkludert estimat 2016 og prognose 2017) – fordelt på segment
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Short sea-rederiene hadde en vekst på 2,5 prosent 
i 2016, og forventer en nedgang på 1 prosent i 2017. 
Dette vil gi en samlet omsetning i 2017 på i over-
kant av 18 mrd. kroner. Short sea-segmentet har 
vokst stabilt over mange år, med unntak av i 2009.  

Ser man short sea- og deep sea-segmentene 
samlet, har disse til sammen inntekter på over  
117 mrd. kroner i 2016. Disse to segmentene har 
samlet sett større omsetning enn den samlede 
omsetningen blant offshore service-rederiene og 
offshore entreprenørene (offshoresegmentene). 
For første gang siden 2008 har dermed 
transportsegmentene større samlet omsetning 
enn offshoresegmentene. 

Forventninger om ytterligere redusert 
omsetning blant rederiene i offshoresegmentene
Inntektene blant offshore service-rederiene er 
estimert til å ha falt med hele 21 prosent i 2016. 
Videre viser prognosene at rederiene forventer et 
ytterligere inntektsfall på 11 prosent i 2017.

Hvis prognosen for 2017 slår til, vil det innebære at 
offshore service-rederienes inntekter vil reduseres 
med om lag 40 prosent siden toppåret 2014. Inn-
tektene vil da ha falt med over 40 mrd. kroner på 
tre år, fra 100 mrd. kroner i 2014 til 59 mrd. kroner 
i 2017.  

Offshore entreprenørenes inntekter er estimert til 
å ha falt med 28 prosent til 50 mrd. kroner i 2016, 
sammenlignet med 2015. Prognoser for 2017 viser 
et forventet fall på ytterligere 43 prosent. Totalt vil 
dette føre til at den samlede omsetningen faller fra 
70 mrd. kroner i toppåret 2015, til 29 mrd. kroner i 
2017, dersom prognosen viser seg å være korrekt. 
Inntektene til offshore entreprenørene vil i så fall 
være mer enn halvert fra 2015 til 2017.  

158 skip og 25 rigger i opplag  
– ingen store endringer i 2017
Antall skip og rigger i opplag har vokst jevnt siden 
høsten 2014. Per februar 2017 ligger 158 skip og  
25 rigger tilhørende Rederiforbundets medlemmer 
i opplag. Dette er en økning på 57 skip og ni rigger 
sammenlignet med opplagssituasjonen per februar 
2016. 

Situasjonen er svært krevende både for offshore 
service-rederiene og offshore entrepenørene. Av 
våre medlemmers om lag 550 offshore service-skip 
ligger nå 150 av disse i opplag. Dette tilsvarer mer 
enn hvert fjerde offshoreskip i våre medlemmers 
offshore service-flåte. Medlemmene forventer 
ingen store endringer i opplagstallene gjennom 
2017. Dette indikerer at det også i 2017 er forvent-
ninger om at den betydelige overkapasiteten som 
eksisterer i dette markedet vil vedvare. 

Per februar 2017 er det 25 rigger i opplag, dette er en 
økning fra 16 rigger sammenlignet med opplags-
situasjonen per februar 2016. Dette innebærer at 
om lag 45 prosent av våre medlemmers riggflåte 
nå ligger i opplag. Det er ingen forventninger om 
betydelige endringer i opplagssituasjonen i dette 
segmentet gjennom 2017.

Dersom forventningene til Rederiforbundets 
medlemmer om opplagssituasjonen viser seg å 
være riktig, betyr dette et vedvarende utfordrende 
marked i 2017. Samtidig er det verdt å merke seg 
at ingen rederier forventer betydelige endringer 
av skip og rigger i opplag, i motsetning til hva 
som var tilfellet i 2016. Til tross for rederienes 
forventninger om at det ikke blir store endringer i 
opplagssituasjonen i løpet av 2017, er det fremdeles 
forventninger om vesentlig redusert omsetning og 
lønnsomhet blant rederiene samlet sett. 
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Figur 21: Utviklingen i antall skip og rigger i opplag fra 2015 til 2017
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Forventninger om reduksjon i rederienes 
petroleumsrelaterte inntekter
Fra 2015 til 2017 forventes norske rederiers  
samlede driftsinntekter fra olje- og gassmarkedet  
å falle med mer enn 40 prosent. Inkluderes  
reduksjonen i 2014, er inntektene halvert siden olje-
prisfallet startet i 2014. I 2016 var de petroleums-
rettede inntektene på 125 mrd. kroner. Dersom 
forventningene slår til, vil de petroleumsrelaterte 
inntektene for 2017 beløpe seg til 96 mrd. kroner.

For perioden 2015 til 2017 er forventningene om 
reduksjon størst blant offshore entreprenørene. 
Det forventes her en reduksjon på 60 prosent i 
petroleumsrelaterte inntekter i perioden fra 2015 

til 2017. I samme periode er reduksjonen forventet 
å være 31 prosent for offshore service-rederiene. 

Siden år 2000 har den norske maritime næringen 
i økende grad blitt offshoreorientert. Situasjonen 
har nå endret seg betraktelig. Tidligere anslag fra 
Menon Economics har vist at inntektene fra olje- 
og gassektoren har utgjort tre fjerdedeler av den 
maritime næringens samlede inntekter. Rederie-
nes andel har vært minst like høy, trolig over  
80 prosent. Dersom rederienes egne prognoser for 
2017 slår til, vil inntektene fra olje- og gassektoren 
for første gang på mange år utgjøre mindre enn 
halvparten av norske rederiers samlede inntekter.  

Figur 22: Norske rederiers inntekter fra petroleumsrelatert industri

«Dersom rederienes egne prognoser for 2017 slår 
til, vil inntektene fra olje- og gassektoren for første 
gang på mange år utgjøre mindre enn halvparten 
av norske rederiers samlede inntekter.»
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Forventninger til utenlandsmarkedene  
for 2017
Norske rederiers inntekter fra utenlands- 
markedene utgjør 64 prosent av rederienes  
samlede omsetning, omtrent 148 mrd. kroner  
i 2016. Inntektene fra utenlandske markeder 
har de siste årene blitt redusert. Fra 2015 til 2017 
forventes rederienes inntekter fra utenlandske 
markeder å synke fra 170 til 144 mrd. kroner. 
Reduksjonen i utenlandsmarkedene er mindre 
enn i det norske markedet.  Prognosen tilsier  at 
de utenlandske markedene vil styrke  sin relative 
betydning for rederiene i 2017.  

Rederienes inntekter fra det norske markedet 
forventes å synke fra 108 til 66 mrd. kroner fra 
2015 til 2017.  Dersom denne prognosen stemmer, 
vil dette føre til at utenlandsinntektene, som andel 
av rederienes totale inntekter, vil øke fra 61 prosent 
i 2015 til 68 prosent i 2017. 

Det er store forskjeller på tvers av rederisegmentene 
med hensyn til hvor viktige norske og utenlandske 
markeder er for deres inntekter. Deep sea-rederiene 
hentet 94 prosent av inntektene fra utenlandsmar-
kedene i 2016, mens andelen er henholdsvis 60 og 
14 prosent for offshore service-rederiene og off-
shore entreprenørene. For short sea-rederiene var  
inntektene fra utenlandsmarkedene på 56 prosent 
av inntektene i  2016. 
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Figur 23: Estimert omsetning i 2016 fordelt på norske og utenlandske markeder per segment

Deep sea-rederiene har klart størst inntekter 
fra utenlandske markeder. I 2016 er estimerte 
inntekter på 92 mrd. kroner. Det er likevel en liten 
reduksjon fra 2015, da inntektene var på 100 mrd. 
kroner.   

Offshore service-rederienes inntekter har falt 
kraftig siden 2014, mens andelen av inntektene fra 
utenlandske markeder har holdt seg relativt stabil. 
I 2016 er estimerte inntekter fra markeder utenfor 
norsk sokkel på 40 mrd. kroner. For offshore 
entreprenørene er estimerte inntekter på 7 mrd. 
kroner utenfor norsk sokkel. 

Short sea-rederiene har også større inntekter fra 
utenlandsmarkeder enn det norske markedet. 
Estimater for 2016 viser at utenlandsmarkedene 
utgjør 10 mrd. kroner for dette segmentet. 

Petroleumsrelatert omsetning er 
beregnet på følgende måte: 
Petroleumsrelatert omsetning er beregnet for hvert enkelt 
selskap i undersøkelsen og aggregert opp. Selskapene har 
oppgitt hvor stor andel av omsetning som i 2016 stammer 
fra petroleumsrelatert virksomhet, det vil si leveranser til 
olje-/gasselskaper og til offshore leverandørindustri. Vi har 
forutsatt at andelen er konstant i 2015–2017 og multiplisert 
omsetningen i disse tre årene med den oppgitte andelen 
for petroleumsrelatert omsetning.

Omsetning fra utenlandsmarkedene 
er beregnet på følgende måte: 
Omsetning fra utenlandsmarkedene er beregnet for 
hvert enkelt selskap i undersøkelsen og aggregert opp. 
Selskapene har oppgitt hvor stor andel av omsetningen i 
2016 som kommer fra virksomhet utenlands, samt oppgitt 
tall for omsetning. På denne måten kan også omsetning 
for det norske markedet/norsk sokkel beregnes. Vi har 
forutsatt at andelen er konstant i 2015–2017 og multiplisert 
omsetningen i disse tre årene med den oppgitte andelen 
for utenlandsomsetning.

«Prognosen tilsier  at de utenlandske markedene vil 
styrke  sin relative betydning for rederiene i 2017.»
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3.2 Rederiene forventer svakere lønnsomhet i 2017

Rederienes resultatforventninger for 2017 er 
svake. Halvparten av rederiene forventer at 
driftsresultatet vil bli dårligere i 2017 enn i 2016. 
27 prosent av rederiene forventer styrket resultat. 
Dette er en liten oppgang fra 2016. Innen short 
sea- og deep sea-segmentene er det en større andel 
rederier som forventer bedret driftsresultat enn 
de som forventer svekket driftsresultat.  

■■ 49 prosent forventer svekket driftsresultat  
(59 prosent i 2016)

■■ 23 prosent forventer uendret driftsresultat  
(18 prosent i 2016)

■■ 27 prosent forventer bedret driftsresultat  
(23 prosent i 2016)

Syv av ti rederier i offshoresegmentene   
forventer svakere lønnsomhet i 2017
Til tross for at 2016 har vært et ytterst krevende 
år for offshore service-rederiene og offshore 
entreprenører, forventer fremdeles syv av ti av 
disse rederisegmentene at 2017 skal gi ytterligere 
svekkelse i lønnsomheten. Dette er en liten 
bedring fra 2016, der åtte av ti forventet svakere 
lønnsomhet. Det er likevel et tydelig signal om  
at den krevende situasjonen som offshore-
næringen står i fremdeles vil vedvare.

Figur 24: Rederienes forventning til utviklingen i driftsresultat fra året før

Figur 25: Rederienes forventninger til driftsresultat i 2016 og 2017 fordelt på segment
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«Halvparten av rederiene forventer at 
driftsresultatet vil bli dårligere i 2017 enn i 2016. »
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3.3 Nedbemanningene i 2016 ble betydelig større enn antatt

I 2015 så vi en betydelig nedbemanning i 
rederiene. Da ble 7 300 oppsagt eller permittert. I 
følge rederienes forventninger, som ble presentert 
i Rederiforbundets Konjunkturrapport 2016, 
skulle nedbemanningen avta i 2016. Totalt ble 
det forventet at om lag 4 000–4 500 ansatte ville 
bli permittert eller oppsagt. Resultatene viser 
at det i 2016 ble permittert eller oppsagt så mye 
som 8 300 ansatte i rederiene. Av disse ble 15 
prosent permittert, og 85 prosent ble oppsagt. 
Nedbemanningene fordeler seg relativt jevnt 
mellom sjøfolk, rigg-ansatte og landansatte. 
Nedbemanningene og permitteringene skjedde 
i hovedsak blant offshore service-rederiene og 
offshore entreprenørene. Samtidig var det i 2016 
nesten 1 200 nyansettelser. Deep sea- og short sea-
rederiene hadde netto oppbemanning i 2016.

Ingen endring i den samlede  
sysselsettingen i 2017
For 2017 forventes det samlet sett ingen endring i 
sysselsettingen i rederiene. Like fullt er det store 
forskjeller på de enkelte segmentene. Offshore 
service er det eneste segmentet som forventer 
en ytterligere reduksjon i antall ansatte. I dette 
segmentet forventes en netto endring i syssel-
settingen på 620 færre ansatte i 2017. 

På den andre siden oppgir offshore entreprenørene 
at de forventer en netto oppbemanning på  
270 ansatte i 2017. En rigg av eller på kontrakt 
kan gi store utslag i sysselsettingstallene, da én 
rigg typisk syssel-setter 100 til 200 riggansatte. 
Til sammenligning sysselsetter ett offshoreskip 
typisk 30 til 40 sjøfolk. Deep sea- og short sea-
segmentene oppgir at de forventer en netto  
økt bemanning på henholdsvis 300 og 50 
ansatte. Totalt sett forventes det at netto samlet 
sysselsetting opprettholdes gjennom 2017. 

Ingen endringer i opplæringsstillinger i 2017
Seks av ti rederier som deltok i medlemsunder-
søkelsen har i dag opplæringsplasser. Til sammen 
har de nesten 2 100 opplæringsstillinger. Dette er 
en økning fra 1 860 på samme tid i fjor. I løpet av 
året forventes antall opplæringsstillinger å holdes 
stabilt. Det forventes en nedgang i antall opp-
læringsstillinger hos offshore service-rederiene 
på omtrent 80 stillinger. Samtidig forventer de 
andre tre segmentene en økning i antall opp-
læringsstillinger. Det er særlig utenlandske  
lærlingestillinger som vil bli noe redusert.  
Rederiene forventer en liten økning i bruk av  
norske og utenlandske kadetter, og de forventer 
også å beholde samme antall norske lærlinger. 

Figur 26: Antall oppsagt, permitterte og nyansatte  i 2016
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Figur 29: Rederienes forventninger til opplæringsstillinger i 2017
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Figur 28: Forventet endring i sysselsetting i norske rederier i 2017
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Figur 27: Fordeling av oppsagte og permitterte i 2016
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3.4 Rederiene forventer et fortsatt stramt kapitalmarked

Rederienes kapitaltilgang har blitt gradvis 
svekket siden oljeprisfallet i 2014. Fem av ti 
rederier vurderer tilgangen på kapital som 
stram eller meget stram i dagens marked. Det 
er omtrent på linje med 2016. Det er imidlertid 
en litt større andel rederier som i år opplever at 
kapitaltilgangen er god.

Ser vi på de enkelte rederisegmentene isolert, 
er det små endringer fra 2016 i deres opplevelse 
av dagens kapitalmarked. Unntaket er offshore 
entreprenørene, hvor en høyere andel opplever at 
tilgangen på kapital er stram. 

For offshore service-rederiene er situasjonen 
svært krevende. Åtte av ti rederier i dette 
segmentet opplever at kapitaltilgangen er stram  
– en enda høyere andel enn i fjor.

Deep sea-rederiene sliter minst med kapital-
tilgang, men også i dette segmentet opplever to 
av fem rederier kapitaltilgangen som stram. For 
short sea-rederiene er det i overkant av halvparten 
som opplever tilgangen på kapital som stram. 

Offshore service-rederiene er mest  
pessimistiske til kapitaltilgangen
Offshore service-rederiene ser ingen lysning i 
kapitalmarkedet. Seks av ti forventer at tilgangen 
på kapital vil bli enda dårligere i løpet av 2017. 
Noen få rederier forventer svak forbedring. 

Blant short sea-rederiene er det også flere som 
forventer dårligere tilgang på kapital enn bedret 
tilgang i løpet av 2017. 

Blant deep sea-rederiene er optimismen større. 
Fire av ti forventer at kapitaltilgangen skal bli 
bedre i løpet av 2017. I dette segmentet har for-
ventningene til kapitaltilgang snudd markant det 
siste året. På samme tid i fjor var det kun enkelte 
deep sea-rederier som forventet at tilgangen på 
kapital skulle bli bedre. I år forventer hvert tredje 
deep sea-rederi at kapitaltilgangen skal bli bedre. 
Kun 8 prosent av deep sea-rederiene forventer 
dårligere tilgang på kapital i 2017. 

I segmentet for offshore entreprenører er 
situasjonen en annen. Ingen av disse forventer 
bedre tilgang på kapital, mens to av ti forventer 
dårligere tilgang. De øvrige 80 prosent forventer  
at kapitaltilgangen vil forbli uendret gjennom året.

«Fem av ti rederier vurderer tilgangen på kapital 
som stram eller meget stram i dagens marked.»
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Figur 30: Rederienes forventninger om kapitaltilgang i 2017  
– fordelt på rederisegmenter
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3.5 Rederienes geografiske markeder

Norge, inklusive norsk sokkel, er i dag totalt sett 
det viktigste enkeltmarkedet for norske rederier. 
Dette gjelder i hovedsak for offshore service-
rederiene og offshore entreprenørene, der Norge 
og Storbritannia er de klart viktigste markedene. 
Like fullt er de utenlandske markedene samlet 
sett viktigere for norske rederier. For deep sea- og 
short sea-rederiene er de utenlandske markedene 
de viktigste. For short sea-rederiene er Tyskland 
det viktigste markedet, etterfulgt av Storbritannia. 
For deep sea-rederiene fremstår Kina og USA som 
de to desidert viktigste markedene. 

Rederienes geografiske markeder
Rederiene ble bedt om å rangere de tre viktigste 
geografiske markedene som «er av særlig interesse for 
videreutviklingen av ditt selskaps virksomhet fremover». 

Andre 13 %

Russland 2 %

Japan 3 %

Danmark 3 %
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Kina 9 %

USA 9 % Storbritannia  12 %
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Figur 31: De ti markedene rederiene oppgir som det viktigste

FOTO: HAGLAND
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Tyskland er short sea-rederienes viktigste land
For rederiene som opererer i short sea-segmentet 
er det Tyskland og Storbritannia som trekkes 
frem som de viktigste markedene. To av tre oppgir 
Tyskland som et av de tre viktigste markedene 
for deres virksomhet. Om lag halvparten oppgir 
Storbritannia når de blir spurt om det samme. 
Norge og Nederland trekkes også frem som viktige 
markeder for short sea-segmentet. Dette viser at 
short sea-rederienes geografiske tyngdepunkt i 
hovedsak ligger i Nordsjøen og Skagerrak, og til 
dels Østersjøen.

For deep sea-rederiene er Kina og USA viktigst
Deep sea-rederiene trekker frem Kina og USA 
som de to klart viktigste landene. Deretter følger 
Norge, Japan, Brasil og Sør-Korea. Alle verdens-
deler og økonomiske regioner er representert 
når deep sea-rederiene oppgir sine viktigste 
markeder. Dette tydeliggjør segmentets inter-
nasjonale karakter, og viser også hvor sterkt 
norskkontrollert skipsfart er knyttet til de 
økonomiske stormaktene Kina og USA.

Norsk og britisk sokkel viktigst  
for offshore service-rederiene
Offshore service-rederiene oppgir Norge og 
Storbritannia som sine primære markeder. Over 
halvparten av offshore service-rederiene oppgir 
Norge som sitt viktigste marked for videre- 
utvikling. Totalt oppgir fire av  fem offshore-
rederier Norge og Storbritannia som et av de tre 
viktigste markedene for deres virksomhet.   
Deretter følger Brasil, USA, Vest-Afrika og 
Russland. 

Norge er det klart viktigste markedet  
for offshore entreprenørene
Blant offshore entreprenørene er Norge det klart 
viktigste markedet. 80 prosent av selskapene 
oppgir Norge som det viktigste markedet for  
deres virksomhet. Videre oppgis Storbritannia 
som et av de tre viktigste markedene for 87 prosent 
av offshore entreprenørene. 70 prosent oppgir 
Storbritannia som deres nest viktigste marked 
etter Norge. 
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Figur 34: Offshore service-rederienes viktigste markeder

Figur 33: Deep sea-rederienes viktigste markeder 

Figur 35: Offshore entreprenørenes viktigste markeder 
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Figur 32:  Short sea-rederienes viktigste markeder
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Figur 39: Maritim verdiskaping og næringens andel av norsk næringsliv (eks. oljeselskapene) 2005-2015 i mrd. kroner. 

Figur 38: Verdiskaping i hovedgrupper og rederiundergrupper i 2015 
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Figur 37: Antall ansatte i maritim næring i Norge 2005 – 2015, fordelt på hovedgrupper 

Figur 36: Verdiskaping i maritim næring fra 2005 til 2015 fordelt på hovedgrupper i mrd. kroner 

Maritim næring  
– en av Norges største og viktigste næringer
Norge er et av ytterst få land med en tilnærmet komplett 
maritim klynge. Klyngen består av internasjonalt ledende 
rederier, verft, utstyrsprodusenter, klassifiseringsselskaper, 
skipsdesignfirmaer, meglere og tilbydere av tjenester 
innenfor assuranse og finans.  

2015 var et svakt år for maritim næring i Norge. 
Tusenvis av arbeidsplasser gikk tapt, og lønnsomheten 
nådde de laveste nivåer på mer enn 10 år. I 2015 hadde 
norsk maritim næring en verdiskaping på nærmere 175 
mrd. kroner, og 100 000 personer var ansatt i Norge. 
Dette er en markant nedgang fra 2014, da næringen 
nådde en rekordhøy verdiskaping på 190 mrd. kroner. 

Nedgangen er i stor grad relatert til et betydelig svakere 
offshoremarked, som følge av lav oljepris og aktivitetsfall. 
Like fullt innebærer den maritime næringens betydelige 
bidrag til Norges verdiskaping at den beholder sin 
posisjon som en av Norges største og viktigste næringer. 

Den maritime næringens andel av norsk næringslivs totale 
verdiskaping er nå på 11 prosent – når oljeselskapene 
holdes utenom. Dette er en liten nedgang fra 2014, da 
andelen var på 12 prosent. Den norske maritime næringens 
styrke er evnen til kontinuerlig innovasjon og fornyelse. 
I den krevende situasjonen vi nå opplever offshore, vil 
denne evnen til å fornye seg være avgjørende. 

En kunnskapsbasert maritim næring
Den norske maritime næringen har hatt høy produktivitets- 
vekst. Det vil si at næringen klarer å produsere mer 
eller bedre uten å øke kostnadene vesentlig. En av 
forklaringene på dette er at maritim virksomhet stadig 
blir mer kunnskapsbasert. Flere prosesser bidrar til 
denne utviklingen. Maritime bedrifter, både rederier, 
utstyrsprodusenter, verft og tjenesteytere, står sentralt 
i den uhyre avanserte teknologiutviklingen i olje- og 
gassnæringen. Spesialskip, posisjoneringssystemer og 
styringssystemer er noen eksempler på kunnskapsområder 
hvor den norske næringen leder an. 

Skipsfart blir i økende grad en del av komplekse 
internasjonale logistikksystemer, noe som krever 
avanserte databaser, overvåkningssystemer og 
kommunikasjonsformer. Norske aktører som Wilh. 
Wilhelmsen, Kongsberg Maritime og DNV GL står  
sentralt i denne utviklingen. Det stilles også stadig  
høyere krav til sikkerhet og miljø, hvilket fører til 
kontinuerlige innovasjoner og teknologiutvikling,  
for eksempel knyttet til skipsdesign, fremdrifts- 
systemer og ballastvann. Eksempler på dette er  
Ulstein Design, Eidesvik og OceanSaver. 

Verft
3 %

Utstyr
17 %

Tjenester
19 %

Rederi
61 %

Deep sea
24 %

Bore- og 
produksjonsselskaper

25 %

Short sea
15 %

Offshorerederier
36 %

Verdiskapingstallene er hentet fra Maritimt Forum sin Verdiskapingsrapport 2017. Disse er bearbeidet av Menon Economics. 
Maritim Verdiskapingsrapport er gitt ut som en årlig publikasjon de fem siste årene. Tallene er hentet fra 2015.
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Deep sea-flåten består av flere segmenter hvor norske rederier er verdensledende 
og innehar store markedsandeler. Segmenter som bilfrakt, tank, tørrbulk, LNG, 
kjemikalie, container og stykkgods er blant disse.

Rederiforbundets medlemmer i deep sea-segmentet kontroller over 550 skip 
som anløper havner over hele verden nærmere 30 000 ganger årlig. Selskapene 
har en rekke utenlandskontorer og norsk rederinæring har ved dette en sterk 
tilstedeværelse på alle kontinenter. 

Odfjell SE bygger verdens største kjemikalietankere 
med lastetanker i rustfritt stål. Rederiet har kontrahert 
en serie på fire kjemikalietankere som skal bygges ved 
to verft i Kina. Skipene er på 49 000 dødvekttonn, 
og har en lastekapasitet på 54 600 kubikkmeter. 
Dette blir verdens største kjemikalietankere med 
lastetanker i rustfritt stål. Første skip forventes levert 
sommeren 2019. Dette vil bli de mest kostnadseffektive 
kjemikalietankere med lastetanker i rustfritt stål 
som er bygget, og de er designet med hensyn til 
miljøeffektivitet. 

Short sea-segmentet, også kalt nærskipsfart, transporterer passasjerer og alle typer 
gods, både langs kysten, og til og fra havner i Europa. Sjøtransport er en viktig del av 
transportsystemet og 40 prosent av den interne transporten i Europa fraktes på kjøl. 
Nærskipsfarten spiller en avgjørende rolle for næringslivets transportbehov og norsk 
industris konkurransekraft. Rederiforbundets medlemmer i nærskipsfart kontrollerer 
om lag 150 skip. Næringen bidrar til effektive logistikk- og transportløsninger, og ett 
skip i nærskipsfart kan med en enkelt båtlast, løfte volum tilsvarende flere hundre 
lastebillaster av veien.

Color Line AS bygger verdens 
største hybridferge. Planen er at 
fergen settes inn på strekningen 
Sandefjord - Strømstad fra 
sommersesongen 2019. Fergen, 
som skal bygges ved Ulstein 
Group, blir en plug-in hybrid 
der batteriene lades via en 
strømkabel med miljøvennlig 
strøm fra eget landstrømanlegg 
eller lades om bord fra skipets 
generatorer. Fergen blir 160 
meter lang, og vil ha en kapasitet 
på 2 000 passasjerer og cirka 500 
biler. Skipet vil ha full batteridrift 
inn og ut fjorden til Sandefjord, 
og vil derfor ikke gi utslipp til luft 
av skadelige miljøgasser eller 
nitrogen- og svovelforbindelser i 
dette området.

Arriva Shipping AS eier og 
drifter bulk- og stykkgodsskip 
med operasjon i Nord-Europa. 
Rederiet har siden 1993 transportert 
betongelementer til vei- og 
jernbanetunneler i Norge. Et betong-
element kan veie mellom 5 og 7,5 
tonn, og på et skip lastes det i 
snitt 450 betongelementer per last. 
En lastebil har til sammenligning 
kun kapasitet til å transportere 
fire elementer per last. Hadde 
betongelementene blitt transportert 
med lastebiler fra Haugesund 
til Østlandet, ville det rullet 110 
lastebiler - per båtlast - på norske 
veier over Haukelifjellet og gjennom 
tettbygde strøk.

Westfal-Larsen fikk i 2016 levert verdens første 
havgående metanoldrevne skip. «Lindanger» er bygget i 
Sør-Korea og flagget i NIS, og er det første av en rekke 
lignende skip som skal gå på langtidskontrakter for 
det kanadiske selskapet Waterfront Shipping. Metanol 
inneholder ikke SOx og vil også kraftig redusere NOx- og 
partikkelutslipp.

foto Arriva

foto Westfal-larsen

Short sea Deep sea
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Østensjø Rederi AS bygger 
to spesialfartøy (SOV) for 
offshore vind for levering i 
henholdsvis 2017 og 2018. 
Fartøyene vil operere utenfor 
den engelske østkysten med 
basehavn Grimsby. Skipene 
bygges etter at rederiet 
inngikk en befraktningsavtale 
med Dong Energy i 2015. På 
grunn av reduserte oppdrag 
i petroleumsnæringen 
har Østensjø Rederi sett 
etter nye områder der 
de kan bruke sine fartøy, 
mannskaper og kompetanse 
fra offshorevirksomhet. 
Offshore vind anses som et 
attraktivt forretningsområde 
både for eksisterende og nye 
fartøyer. 

Den norske maritime verdikjeden offshore er komplett. Rederiene deltar i alle 
faser av petroleumsaktiviteten, fra de første seismiske undersøkelser og leting, 
til produksjon og nedstengning av avsluttede felt. Norsk sokkel er en svært viktig 
arena for å sikre internasjonal konkurransekraft for offshorerederiene.

Norge er en av verdens største maritime offshorenasjoner. Rederiforbundets medlemmer 
kontrollerer over 50 flyttbare offshoreinnretninger, de fleste borerigger, og den mest 
avanserte og moderne offshoreflåten i verden, bestående av omlag 550 fartøy. Ser vi på 
utviklingen de siste ti årene har denne flåten hatt en markant økning. Samtidig vet vi at 
en stor andel av rederiene i segmentet i dag opplever svært krevende markeder, med det 
resultat at mange skip og rigger ligger i opplag. 

Offshore

Solstad Shipping AS fikk i 
2016 overlevert sitt nyeste 
skip Normand Maximus. 
Det er det største fartøyet 
bygget ved Vard. Skipet er 
178 meter langt, 33 meter 
bredt og har et arbeidsdekk 
på over 2 500 kvadratmeter. 
Konstruksjonsskipet er 
utstyrt med et rørleggings-
system på 550 tonn, som 
skal gjøre det mulig å legge 
rør under krevende forhold 
og på store havdyp. 

FOTO: ISLAND OFFSHORE 5958



4 Maritim 
 konkurransekraft

4.1 Blå vekst – grønn omstilling

Norge – en maritim stormakt 
Den norske maritime klyngen er internasjonalt 
ledende, sysselsetter 100 000 mennesker i Norge 
og skaper årlig verdier for 175 mrd. kroner. 

Den norske maritime næringen har skapt en  
verdensledende, kunnskapsbasert maritim 
klynge, kjennetegnet av en unik innovasjons- og 
verdiskapingsevne. Samtidig kan vi ikke belage 
oss på at den norske næringens innovasjonsevne 
ikke kan kopieres av andre land. For å utvikle oss 
videre på en måte som sikrer at vi beholder vårt 
globale forsprang, må vi hele tiden arbeide for å 
være best på kunnskap, innovasjon og omstilling. 

Krevende markedssituasjon
Deler av maritim næring står i dag i en svært  
krevende markedssituasjon. Lavere aktivitet  
skaper bekymring for at større deler av vår hjem-
lige maritime verdikjede kan miste kompetanse 
og kapasitet på en måte som svekker vekstkraften 
og innovasjonsevnen i det norske maritime 
miljøet. 

I en tid der markedsforholdene er krevende er 
det ekstra viktig at den maritime politikken er 
forutsigbar og konkurransedyktig. Ved å fokusere 
på blå vekst og utvikling av en bærekraftig hav-
økonomi kan nye arbeidsplasser og nye muligheter 
vokse frem. Slik kan nærheten og kunnskapen vi 
nordmenn har til havet også i fremtiden bli over-
satt til teknologiutvikling og innovasjon. 

Bærekraftig blå vekst
I en verden som kommer til å vokse med to 
milliarder mennesker innen 2050 må vi finne 
nye løsninger som bidrar til klimavennlig og 
bærekraftig global vekst. Havet har et stort 
potensiale når det kommer til energieffektiv 
transport, produksjon av mat, utvinning av 
mineraler, metaller og energi.  

Sjøtransport er den mest energieffektive og 
klimavennlige transportformen, og står i dag for 
om lag 90 prosent av verdenshandelen. Skal de 
maritime mulighetene danne grunnlaget for økt 
verdiskaping og nye arbeidsplasser må vi bygge 
videre på det vi har og det vi er gode på. Med vår 
unike maritime kompetanse, og en særskilt evne 
og vilje til omstilling og nysatsing, ligger alt til 
rette for at Norge kan lede an i utviklingen av den 
blå økonomien. 

Mulighetene vi står overfor er enorme. 70 prosent 
av kloden er dekket av hav, 80 prosent er dypere enn 
3 000 meter og 90 prosent av havet er uutforsket. 
Rederiforbundet er overbevist om at havet vil stå 
helt sentralt i å løse en av de største globale utford-
ringene vi står overfor, å sikre bærekraftig vekst 
til en økende befolkning. 

FOTO: SOLVANG ASA 61



4.2 Aktiv maritim politikk virker

Skipsfarten er en global næring
Den norske maritime næringen er internasjonal 
og har en svært konkurranseutsatt posisjon. 
Dette medfører at den lett påvirkes av endring-
er i rammebetingelser, nasjonale så vel som 
internasjonale. 

Konkurransedyktige maritime rammevilkår som 
tar hensyn til næringens internasjonale natur, 
samt et godt trepartssamarbeid mellom de mari-
time bedriftene, arbeidstakerorganisasjonene 
og myndighetene, er viktige forutsetninger for at 
norske rederier og vårt hjemlige maritime miljø 
skal kunne opprettholde sin verdensledende  
posisjon. Historien har vist oss at både god og  
dårlig maritim politikk virker raskt. 

Opprettholde en konkurransedyktig 
rederibeskatning
En konkurransedyktig norsk rederiskatteordning 
er helt avgjørende for å kunne opprettholde  
Norges attraktivitet som vertsland for rederier  
og annen maritim virksomhet. Ordningens 
konkurransekraft må opprettholdes og løpende 
vedlikeholdes for at rederiene skal kunne satse  
i og fra Norge.

Styrke det norske flagget
Et stort antall skip under nasjonalt flagg er en 
viktig forutsetning for at Norge fortsatt skal 
kunne påvirke internasjonal skipsfartspolitikk  
og lovgivning. Norske skip er også en viktig base 
for utdanning av norsk maritim kompetanse. 

En styrking av det norske flagget er særlig 
avhengig av to faktorer: en konkurransedyktig 
nettolønnsordning for norske sjøfolk innenfor 
alle segmenter i både NOR og NIS, og et høyt 
service- og kvalitetsnivå i Sjøfartsdirektoratet. 

Styrke nettolønnsordningen for sjøfolk 
En konkurransedyktig nettolønnsordning er 
avgjørende for å bidra til rekrutteringen av norske 
sjøfolk på norskregistrerte skip. Formålet med 
nettolønnsordningen er å sikre konkurranse-
kraften til norske sjøfolk internasjonalt. For å 
sikre norsk maritim kompetanse er det viktig  
at nettolønnsordningen er internasjonalt kon-
kurransedyktig. Det er den dessverre ikke i dag.

Tiltak for å styrke den maritime 
konkurransekraften:
■■ Vedlikeholde en internasjonalt konkurransedyktig 

og forutsigbar norsk rederibeskatning

■■ Styrke nettolønnsordningen for norske sjøfolk  
på skip i NOR og NIS

■■ Endre refusjonsordningen for NIS, slik at den  
blir konkurransedyktig

■■ Sikre konkurransedyktig norsk flagg (NIS og NOR)

■■ Sikre konkurransedyktige eksportfinansierings-
ordninger gjennom Eksportkreditt Norge og GIEK

Viktig med god tilgang på kapital
Rederivirksomhet og investeringer i nye skip, ny 
teknologi eller nye innovasjoner er svært kapital-
intensivt. Tilgang på kapital er helt avgjørende for 
vekst og videre utvikling i den maritime næringen. 
Særlig det siste året har banker og finansinstitu-
sjoner strammet inn på utlån, med det resultat at 
tilgangen på kapital er vesentlig svekket, og kapi-
talen som tilbys er betydelig mer kostbar.

Gode eksportfinansieringsordninger gjennom 
Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og 
Eksportkreditt Norge AS, er helt avgjørende for 
den maritime næringens konkurransekraft og 
sysselsetting. Et velfungerende eksportfinansi-
eringstilbud som sikrer tilgangen til finansiering 
av svært kapitalkrevende investeringer er viktig.

Stort potensiale for økt 
hjemflagging
Skipsfarten reguleres i stor grad av internasjonale regler. 
Internasjonal virksomhet må ha like regler for alle aktører, 
uavhengig av registreringsland. Et konkurransedyktig 
Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) må derfor hvile 
på et internasjonalt regelverk som må praktiseres uten 
særnorske fortolkninger. NIS skal selvfølgelig fortsatt 
være et kvalitetsregister og ikke være i konkurranse med 
useriøse flaggstater. 

Forutsetningen for å bli karakterisert som et kvalitets-
register er at flaggstaten har ratifisert grunnleggende 
internasjonale konvensjoner, og har en administrasjon 
med kompetanse, evne og ressurser til å sørge for at 
reglene håndheves. Disse kvalitetene ligger i bunnen for 
rederienes valg av register. Utover dette er det ofte kom-
mersielle hensyn, slik som nivået på gebyrer og ikke minst 
servicegraden, som blir avgjørende for rederiets valg. 

I årets konjunkturundersøkelse rapporterer Norges 
Rederiforbunds medlemmer om et innflaggingspotensiale 
på 106 skip fordelt på segmentene deep sea, short sea og 
offshore service.

Flere flagger hjem
Etter flere år med nedgang i Norsk internasjo-
nalt skipsregister, er trenden nå snudd. I løpet 
av 2016 flagget over 100 skip om til NIS, og 
NIS-flåten teller nå nærmere 580 skip. Med 
57 slettelser utgjør det en nettoøkning på  
47 skip siden 2015.

I følge Sjøfartsdirektoratet kan 35 av ski-
pene som flagget inn i NIS i 2016 relateres 
til endringene i fartsområdebestemmelsene 
som ble innført 1. mars 2016. Der ble det 
blant annet åpnet for at konstruksjonsskip 
som opererer på norsk sokkel kan regi-
streres i NIS. Solstad Shipping flagget hjem  
11 skip i 2016, blant disse «Normand Vision».  
Skipet ble døpt i 2014, med næringsminister 
Monica Mæland som gudmor. I mars 2016 
flagget skipet hjem til NIS. Dette ble markert 
i en seremoni der blant annet næringsminis-
teren og direktør i Sjøfartsdirektoratet Olav 
Akselsen deltok.
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Figur 40: Potensial for nye skip i norske skipsregistre
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«Norske skip er også en viktig base for utdanning 
av norsk maritim kompetanse.»
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4.3 God eierskapspolitikk er god næringspolitikk

På norske hender
I norsk maritim næring generelt, og i rederi-
virksomhet spesielt, er det et tungt innslag av 
personlig eierskap. Konkurransedyktige ramme-
betingelser for norsk privat eierskap er derfor 
sentralt for videreutviklingen av den maritime 
verdiskapingen i Norge. 

Kapital alene er ikke nok for å realisere et nyskap-
ende og konkurransedyktig norsk næringsliv. Kom-
petent eierskap – evnen til å kanalisere kapital inn i 
de riktige prosjektene og utvikle disse til voksende, 
konkurransedyktige arbeidsplasser og bedrifter – 
er en viktig faktor. Norske eiere er ofte langsiktig 
engasjerte, og dermed villige til å bidra ekstra 
gjennom vanskelige og krevende tider. Mange eiere 
bidrar også inn i lokalsamfunnet på ulike måter, 
herunder til nyskaping i næringslivet gjennom å 
engasjere seg i utviklingen av nye bedrifter. Lokalt 
eierskap tilrettelegger for dette, da det er en tett og 
nær relasjon mellom eierne og de som arbeider i 
bedriften, og lokalsamfunnet for øvrig. 

Arbeidende kapital
Den særnorske formuesskatten diskriminerer 
norske, private eiere i forhold til utenlandske eier-
grupper og offentlig eierskap. Videre ilignes formu-
esskatt regelmessig på eierskap (aksjer, andeler mv.) 
uavhengig av selskapets lønnsomhet og likviditet. 
Dersom eierne må ta ut utbytte for å betale formu-
esskatten, medfører dette at selskapene blir spesielt 
sårbare i nedgangstider. I tillegg svekker formues-
skatten 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. Det viktigste som kan gjøres 
for å styrke tilgangen på kompetent og langsiktig 
kapital for å skape muligheter her i Norge, er å 
fjerne formuesskatten på arbeidende kapital. 

De norske reglene om skattemessig bosted
De norske reglene om skattemessig bosted skaper 
betydelige utfordringer for internasjonale eiere 
med skipsfartsvirksomhet i Norge. Dette gjelder 
særlig kravet om at gjennomsnittlig oppholdstid 
i Norge må være begrenset til 90 dager i året over 
en treårs periode, dersom eieren skal unngå å bli 
skattemessig bosatt i Norge. Dette oppleves som 
en for kort oppholdstid til at eieren skal kunne 
ivareta eierposisjoner og virksomhet på en forsvar-
lig måte. Dette gjelder særlig for bedrifter med et 
aktivt og industrielt fokusert eierskap. De særnor-
ske reglene om skattemessig bosted er heller ikke i 
takt med reglene i landene rundt oss. Til sammen-
ligning er gjennomsnittlig oppholdstid i de andre 
nordiske landene seks måneder. Dette fører til at 
Norge blir mindre attraktivt som lokaliseringssted 
for internasjonal kapital. Reglene om skattemessig 
bosted må harmoniseres med landene rundt oss.

Tiltak for å styrke norsk, privat eierskap:
■■ Innføre et fritak for formuesskatt på arbeidende kapital

■■ Harmonisere de norske reglene om skattemessig bosted 
med våre naboland
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Figur 41: Andel av rederiene som mener at avvikling av formuesskatten på arbeidende kapital er 
det viktigste tiltaket som kan gjennomføres for å sikre konkurransedyktige rammevilkår for norsk 
privat eierskap (fordelt på segmenter)
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4.4 Nærskipsfarten er broen til Europa

Sjøveien er miljøveien
Ett enkelt fartøy kan ta lastevolumer tilsvarende 
flere hundre trailere, med bare en brøkdel av de 
forurensende CO2-utslippene. Analyser viser 
at det er et potensiale for overføring av gods fra 
land til sjø påfem til syv millioner tonn gods. 
Utnyttes godsoverføringspotensialet fra land 
til sjø fullt ut, kan 300 000 lastebillaster løftes 
av veien og over på sjø. Dette kan bidra til å 
redusere klimaavtrykket med 300 000 tonn 
CO2 per år og redusere samfunnskostnadene 
med 1,3 mrd. kroner. For å lykkes med dette, må 
sjøtransportens konkurranseevne styrkes, slik at 
den blir mer på linje med andre transportformer. 
Dette innebærer at det må etableres en langt mer 
helhetlig, strategisk og planmessig tilnærming til 
sjøtransportens infrastruktur enn det vi ser i dag. 
Utvikling av store intermodale havner vil være en 
suksessfaktor for å binde sammen den nasjonale 
logistikken i en mer miljøvennlig, sømløs infra-
struktur mellom sjø, vei og bane. I en slik modell 
vil sjøveien spille en større rolle enn i dag. 

Ambisiøse mål
Europa er Norges nærmeste og viktigste marked. 
Det arbeides aktivt i EU med å flytte gods fra 
land til sjø. Kapasiteten for landtransport i EU er 
sprengt, og man arbeider planmessig for å bringe 
mer av transporten over på kjøl, enten som kyst- 
eller kanaltrafikk. EUs overordnede transport-
politikk har en målsetting om å få en utnyttelse 
av nærskipsfartens fulle potensial og et europeisk 
sjøtransportområde uten barrierer. Det er viktig 
at Norge har like ambisiøse mål. Derfor er det 
gledelig at Stortinget i 2016 vedtok mål om at  
30 prosent av godset som i dag går lange distanser 
på vei skal over til sjø og bane innen 2030, og  
50 prosent innen 2050.

FOTO: ARRIVA SHIPPING AS
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4.5 Konkurransekraft på norsk sokkel

Krevende tider
Lav oljepris, lav økonomisk vekst og en reduksjon 
av olje- og gassaktiviteten i Norge og internasjo-
nalt har slått hardt inn i hele den maritime verdi-
kjeden. Særlig har offshorerederiene opplevd en 
kraftig nedgang i aktiviteten. Selskapene gjør nå 
hva de kan for å overleve i et tøft marked. Konse-
kvensene av redusert aktivitet og for mye ledig 
tonnasje er lavere dagrater som fører til at skip 
legges i opplag, ansatte permitteres eller sies opp, 
leveranser utsettes og nye ordre reduseres. Det 
pågår nå konsolideringer på rederi- og eiersiden.

Som følge av den krevende markedssituasjonen 
har Norges Rederiforbund, Landsorganisasjonen 
i Norge, Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjø-
offisersforbund og Det norske maskinistforbund 
gått sammen om initiativet «Konkurransekraft til 
havs». Målet er å bidra til et enda høyere fokus på 
produktivitets- og effektivitetsarbeid i rederiene, å 
få ned kostnadsnivået, samt styrke konkurranse-
kraften til norske rederier.

Verdens mest moderne offshoreflåte
Norge er en av verdens største maritime offshore-
nasjoner. Rederiforbundets medlemmer kon-
trollerer over 50 flyttbare offshoreinnretninger, 
de fleste borerigger, og den mest avanserte og 
moderne offshoreflåten i verden, bestående av 
om lag 550 fartøy. Ser vi på utviklingen de siste ti 
årene, har denne flåten hatt en markant økning. 
Norsk sokkel er en svært viktig arena for å sikre 
internasjonal konkurransekraft.

Behov for å styrke sjøtransportens 
konkurransekraft
Et samlet Storting og skiftende regjeringer har 
lenge hatt ambisjoner om å flytte gods fra vei 
til sjø. For å få til dette må det være en målrettet 
satsing på sjøtransporten.

De siste årene har det blitt gjennomført 
positive endringer som styrker nærskipsfarten. 
Forenkling og reduksjon i avgifter, konkurranse-
utsetting av tilbringertjenesten for los og økt bruk 
av farledsbevis har vært viktige bidrag for å bedre 
konkurransekraften til sjøtransporten. 

I løpet av 2017 opprettes også en incentivordning 
for å flytte gods fra land til sjø. Dette kan bidra til 
å styrke sjøtransportens konkurransekraft gitt at 
ordningen er hensiktsmessig innrettet. I tillegg 
vil målrettede ordninger, som kondemnerings-
tilskudd og innovasjonslåneordning, være viktige 
bidrag for flåtefornyelse i nærskipsfarten, dersom 
ordningene innrettes riktig. 

Disse tiltakene vil imidlertid ikke være tilstrekke- 
lige for å nå Stortingets ambisiøse mål om gods-
overføring. Det er også behov for å bedre de myn-
dighetsbestemte rammebetingelsene for sjøfarten. 
Avgifter og gebyrer må reduseres i antall og nivå. I 
tillegg må havnene bli mer effektive gjennom blant 
annet regionalisering og spesialisering. Det er 
avgjørende at infrastrukturen, både langs kysten, 
og i og rundt havnene, gis et kraftig løft. Det er 
behov for en mer helhetlig transportpolitikk på 
tvers av transportformene, og sjøtransporten må 
gis langt høyere prioritet i Nasjonal transportplan. 

Tatt i betraktning den tverrpolitiske enigheten 
om at sjøtransporten skal styrkes, og vedtatte 
ambisiøse mål for godsoverføring, er det et 
paradoks at sjøtransportens infrastruktur og 
beredskap er så godt som fullt ut brukerfinansiert, 
når tilsvarende for veitransporten i hovedsak er 
statsfinansiert eller finansiert av privatbilister. 

Lostjenesten må moderniseres og effektiviseres
Den teknologiske utviklingen innebærer at evnen 
til å overvåke kysten har blitt dramatisk bedre. 
I tillegg er farledsbevisordningen forbedret. 
Vi mener derfor at tiden er inne for fornying av 
lostjenestens og trafikksentralenes omfang og 
innretning. Blant annet kan sjøtrafikksentralene 
samlokaliseres, og lostjenesten effektiviseres. 

Konkurransekraft  
– norsk sokkel i endring
31. januar 2017 vedtok KonKrafts Råd oppstart av prosjektet «Kon-
kurransekraft – norsk sokkel i endring». Formålet med prosjektet 
er å sikre verdiskaping, arbeidsplasser og global konkurransekraft 
for den norske olje- og gassnæringen på lang sikt. Utvalget skal 
levere sin innstilling innen 1. januar 2018. 

VIKTIGE TEMAER FOR UTVALGET VIL VÆRE:

■■ Sikre at kostnadsreduksjoner og tiltak fører til reelle,  
varige og langsiktige endringer

■■ Sikre et aktivitetsnivå som opprettholder og videreutvikler 
den norske kompetanse- og leverandørklyngen

■■ Sikre at en høy norsk andel er attraktivt både i forhold til 
bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske hensyn

■■ Foreslå overfor myndighetene nødvendige forbedringer  
i rammebetingelsene

■■ Anbefale tiltak fra bransjen og fra myndighetene for  
å realisere samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter

■■ Foreslå kortsiktige tiltak dersom det gir grunnlag for  
å sikre langsiktig verdiskaping

■■ Ivareta relevante deler av handlingsplanen for «Veikart for 
norsk sokkel – verdiskaping og reduserte klimagassutslipp 
på norsk sokkel frem mot 2030 og 2050»

■■ Øke bruken av digitale løsninger, automatisering  
og robotisering

■■ Øke innsatsen innen standardisering, forenkling  
og industrialisering

■■ Øke kostnadseffektiviteten i virksomheten til olje-  
og gassnæringen

■■ Styrke samarbeidet mellom operatører og leverandører 
gjennom økt samhandling, effektive grensesnitt, gjenbruk 
av løsninger og erfaringsoverføring

UTVALGETS SAMMENSETNING:
Walter Qvam, utvalgsleder
Hans-Christian Gabrielsen, nestleder LO 
Jakob Korsgaard, CEO, Maersk Drilling Norge 
Monica Bjørkmann, Vice President, Subsea 7 
Jannicke Nilsson, konserndirektør, Statoil 
Alv Solheim, Technical Director/Deputy Managing Director, 
Wintershall 
Atle Tranøy, konserntillitsvalgt Aker ASA 
Lill Heidi Bakkerud, leder, Industri Energi Statoil 
Jan Arve Haugan, konsernsjef, Kværner
Linn Cecilie Moholt, adm. direktør, Karsten Moholt 
Ståle Tungesvik, prosjektleder 

Tiltak for å styrke nærskipsfartens 
konkurranseevne:
■■ Forenkle og bedre avgifts- og gebyrregimet for 

sjøtransporten

■■ Effektivisere og modernisere lostjenesten og 
sjøtrafikksentralene

■■ Tilrettelegge for at havnene blir effektive knutepunkt 
for godstransport

■■ Vedlikeholde og utbedre farleder og infrastruktur  
til og fra havn

■■ Styrke innovasjonsprogrammer for utvikling  
og installasjon av klima- og miljøteknologi
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Figur 42: Andel av rederiene som mener at følgende rammevilkår er de viktigste for å flytte mer gods fra land til sjø 
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Jevnt og høyt aktivitetsnivå på sokkelen
Den norske maritime verdikjeden offshore er 
komplett. Rederiene deltar i alle faser av petro-
leumsaktiviteten offshore, fra de første seismiske 
undersøkelser og leting, til produksjon og 
nedstengning av avsluttede felt. 

En aktiv norsk petroleumspolitikk er avgjørende 
for å sikre et jevnt og høyt aktivitetsnivå på 
sokkelen. Det er viktig at petroleumspolitikken 
baserer seg på at olje- og gassvirksomheten 
er av svært langsiktig karakter. Dette krever 
langsiktige og forutsigbare rammebetingelser.

Olje- og gassnæringen vil være blant landets 
største og viktigste bidragsytere til verdiskaping 
og sysselsetting fremover. Norge har utviklet 
verdensledende kompetanse og kapasitet over tid. 
Skal dette opprettholdes, er det avgjørende med 
god ressursutnyttelse som legger til rette for et 
jevnt og høyt aktivitetsnivå på sokkelen.

Aktivitetsbro
Næringen er inne i en midlertidig svært krevende 
situasjon med fallende aktivitetsnivå på norsk 
sokkel. Det er grunn til å forvente at den krevende 
markedssituasjonen vil vedvare i 2017. Det er 
avgjørende at næringen ikke mister kritisk 
kompetanse og vekstkraft for å møte oppturen 
når den kommer. Dette kan sikres gjennom å 
innføre midlertidige, reversible og motsykliske 
tiltak i perioder. Tiltakene bør virke motiverende 
på verdikjeden og knyttes til leting, feltutvikling, 

vedlikehold og plugging av brønner. Et eksempel 
på et slikt tiltak er enigheten i KonKraft om 
endring av avskrivningsperioden fra seks til tre 
år, for å gjøre marginale felt mer lønnsomme. En 
reduksjon i avskrivningstid vil bidra til at flere 
funn på norsk sokkel blir utbygd og dermed sikre 
aktivitet og arbeidsplasser i næringen.

Helse, miljø og sikkerhet på norsk sokkel
Den norske petroleumsnæringen er kjent for sitt 
høye nivå når det gjelder helse, miljø og sikkerhet 
(HMS). Det gjelder i alle ledd av industrien, 
men ikke minst gjelder det både de flyttbare 
boreenhetene og på fartøysiden. Gode resultater 
innen HMS er en forutsetning for å operere på 
norsk sokkel, og er et konkurransefortrinn for 
flåten også andre steder i verden. I krevende tider 
for næringen blir sikkerhetsarbeidet viktigere 
enn noen gang. Kost/nytte vurderinger av tiltak 
og regelverksendringer er svært viktig. Norges 
Rederiforbund mener det er fullt mulig å forenkle 
og effektivisere, samtidig som man ytterligere 
hever sikkerhetsnivået på sokkelen. 

Norsk lov og norske 
lønns- og arbeidsvilkår 
på norsk sokkel
Industri Energi har over tid hevdet at det hersker lovløse 
tilstander på såkalte «flerbruksfartøy» på norsk sokkel, 
og de har fremmet krav om at arbeidsmiljøloven skal 
gjøres gjeldende for disse skipene. Sjømannsorganisa-
sjonene har på sin side fremmet krav om norske lønns- og 
arbeidsvilkår for alle skip som utfører støttefunksjoner på 
sokkelen. Forslagene vil ha omfattende næringspolitiske, 
juridiske, kommersielle og operative konsekvenser. 

Betegnelsen «flerbruksfartøyer» har hverken noen 
juridisk, kommersiell eller operativ definisjon, utover 
at mange fartøyer ganske åpenbart kan brukes til flere 
formål. Det er ikke tvil om at disse fartøyene er underlagt 
omfattende og detaljerte krav gjennom internasjonalt 
regelverk, klasseregler, bransjestandarder og kunde-
krav. Petroleumstilsynet gjorde en grundig vurdering 
av dette høsten 2016, og konkluderte med at reglene er 
«kompliserte, men ikke uklare». Det foreligger heller ikke 
noe dokumentasjon som viser at det er flere ulykker per 
millioner arbeidstimer på disse fartøyene enn det er på 
rigger eller faste installasjoner. 

En fellesnevner for forslagene er at de vil føre til mar-
kedsbarrierer og innlåsingseffekter som svekker kon-
kurransen og er kostnadsdrivende, stikk i strid med det 
arbeidet som for øvrig pågår for å få ned kostnadene 
på norsk sokkel. Det vil ytterligere svekke norsk sokkels 
konkurransekraft og evne til å tiltrekke seg internasjonale 
aktører, med negative konsekvenser for hele offshore-
miljøet her hjemme.

Satsing på fornybare 
energikilder - havvind
Vindenergiproduksjon utgjør en betydelig næring i Europa 
med over 300 000 jobber og 669 mrd. kroner i årlig omset-
ning. Vindkraft representerer videre et vesentlig potensial 
for dekarbonisering av energiproduksjonen, energisikker-
het og konkurransefortrinn for europeiske selskaper. 

Havvind (også kalt offshore vind) representerer et betyde-
lig potensial for fornybar energiproduksjon i store deler av 
verden. Europa er for tiden globalt ledende innen havvind, 
og det forventes en sterk vekst i denne sektoren fremover, 
både i Europa og andre steder i verden. Likevel er det i 
Europa vi finner det mest modne markedet. Mens havvind 
i andre steder i verden er i en tidlig fase, kan sektoren vise 
til over 20 års erfaring i Europa. Siden 2012 har det vært 
en kontinuerlig økning i energiproduksjonen fra havvind. 

Norges Rederiforbund vurderer det som positivt at Stortinget 
i forbindelse med behandlingen av energimeldingen har 
bedt Regjeringen om å legge frem en strategi som bidrar 
til realisering av demonstrasjonsprosjekter for flytende 
havvind og andre former for havbasert fornybar teknologi, 
og som ser på mulighetene for norsk leverandørindustris 
utvikling innen fornybar energiproduksjon.

Rederiforbundet mener også det er behov for en kart-
legging av muligheter for finansiering i form av offentlig 
kapital til utbygging av en demonstrasjonspark for flytende 
havvind, og at det må etableres standarder for sertifisering 
og verifisering rettet mot offshore vind.

USAs første offshore 
vindmøllepark
Fred. Olsen Windcarriers installerte USAs første offshore 
vindmøllepark sommeren 2016. Jack-up installasjonen Brave 
Tern fraktet installasjonene fra Europa til USA, før havvind-
møllene ble installert på Block Island utenfor Rhode Island i 
Connecticut.

De fem Alstom’s Haliade-turbinene (6 MW) ble installert på  
22 meters dyp og produserer 125 000 MWh i året. Det skal være 
nok til å dekke elektrisitetsbehovet til 17 000 amerikanske hjem.

Fred. Olsen Windcarrier har gjennom flere år installert de aller 
største havvindturbinene i Nordsjøen ved hjelp av sine spesia-
liserte installasjonsfartøy.
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Figur 44: Andel av rederiene som mener at følgende tiltak er  
de viktigste for å sikre en attraktiv norsk sokkel i et lengre perspektiv

Figur 45: Andel av rederiene som anser følgende havnæringer  
som interessante for sin virksomhet fremover, fordelt på segment
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Figur 43: Andel av rederiene som mener at følgende tiltak  
er de viktigste for raskt å utløse økt aktivitet på norsk sokkel
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Mangfoldig aktørbilde på sokkelen sikrer 
innovasjon
Konkurranse på sokkelen er avgjørende for å 
fremme innovasjon og nye teknologiske løsnin-
ger. Norsk sokkel preges i dag av at Statoil har en 
andel på mellom 70-80 prosent av all produksjon, 
inklusive SDØE. For å sikre økt konkurranse og 
en bedre markedsbalanse, er det viktig å legge til 
rette for økt mangfold av aktører og flere sterke 
operatørselskaper på norsk sokkel.

4.6 Grønn skipsfart 

Morgendagens vinnere 
Norges Rederiforbund har en offensiv og ambi-
siøs «nullvisjon» der målet er at norsk skipsfart 
og offshore entreprenørvirksomhet ikke skal ha 
miljøskadelige utslipp til sjø eller luft. 

Morgendagens vinnere i et internasjonalt marked 
må ha fokus på energieffektivitet og miljøvennlige 
løsninger. Den norskkontrollerte flåten av skip og 
rigger er svært avansert og bredt diversifisert. Den 
norske maritime klyngen ligger helt i front når det 
gjelder å utvikle og ta i bruk teknologi og konsep-
ter som bidrar til lavere utslipp og bedre miljø.

Grønne markeder gir grønn skipsfart
Miljøvennlig transport må lønne seg. For at 
skipsfarten skal være villig til å investere i nye 
kostbare og miljøvennlige løsninger, må det være 
en viss sikkerhet for at markedet etterspør og 
er villig til å betale for disse løsningene. I dag er 
betalingsviljen lav, men økende, for «grønne skip 
og tjenester» blant innkjøpere av transporttjenes-
ter. Myndigheter i alle land, også bedrifter der det 
offentlige har betydelige eierandeler, har en stor 
oppgave med å gå foran og etterspørre miljøvenn-
lig skipsfart. 

Maritim innovasjonskraft
En rekke banebrytende konsepter er under utvik-
ling som et resultat av en unik innovasjonskraft i 
den norske maritime klyngen. Eksempler på dette 
er den pågående utviklingen av gassdrevne og 
energieffektive lavutslippsmotorer, nye skrog- og 
propelldesign og utvikling av hybridløsninger 
ved bruk av batterier, flytende naturgass (LNG) og 
brenselceller. 

Det er viktig å arbeide for at det utvikles kom-
mersielt relevante alternativer, særlig til bruk av 
tungolje. Det bør stimuleres til økt bruk av alter-
nativt drivstoff, som LNG, biodiesel, batterier og 
flere varianter av hybridløsninger, gjennom gode 
og forutsigbare rammebetingelser og midler til 
forskning og innovasjon. Her vil investeringer i 
infrastruktur være nødvendig. 

Maritim miljøteknologi
Digitalisering er grunnlaget for ny maritim 
miljøteknologi som kan gi nye muligheter både 
innen eksisterende og nye næringer og markeder. 
Autonomi, automatisering og fjernstyring repre-
senterer et stort potensial for reduserte kostnader 
og sikrere operasjoner og gjør sjøtransporten 
konkurransedyktig i stadig nye segmenter. 

Transportsektoren står for en tredjedel av sam-
lede norske klimagassutslipp, og utslippene øker. 
At veitransporten tar en større andel i veksten av 
godstransporten bidrar til denne veksten. For å få 

Statoil – fra virkemiddel 
til maktfaktor 
Gjennom mer enn fire tiår har norsk sokkel fungert som 
en inkubator og katalysator for utviklingen av et av ver-
dens største og mest avanserte maritime offshoremiljøer, 
der nær en kvart million mennesker har sin arbeidsplass. 
Et mangfold av aktører i tett samarbeid og intens konkur-
ranse har vært en suksessoppskrift for et av våre viktigste 
og mest innovative næringsmiljøer. 

Utviklingen av et stadig mer dominerende Statoil har 
over tid utfordret denne avgjørende viktige industrielle 
dynamikken, og med kollapsen i oljeprisene har det 
skjedd en ytterligere kraftig omdreining. Statoil utnyt-
ter nå sin posisjon på en måte som truer med å svekke 
leverandørindustrien og samspillet i verdikjedene. Det er 
etter vår vurdering behov for nye politiske grep. Disse 
bør i første omgang inneholde to elementer:

For det første bør Statoils andel i virksomheten på sok-
kelen reduseres, slik både Høyre, FrP, Venstre og KrF tok 
til orde for i 2007. Disse partiene foreslo da en reduksjon 
«for produserende felt (...), for felt under utbygging eller 
i sen planleggingsfase, samt letelisenser». Statoil har en 
andel på mellom 70-80 prosent av all produksjon, inklusive 
SDØE. Det er verd å merke seg at både ESA og Europa-
kommisjonen generelt legger til grunn at det er særlig 
grunn til aktsomhet når et selskap har en markedsandel på 
40 prosent eller høyere.

For det andre bør forvaltningen av det statlige eierskapet 
i Statoil løftes ut av Olje- og energidepartementet (OED), 
ettersom det samme departementet også er ansvarlig 
for den ressursmessige reguleringen av selskapet. En slik 
sammenblanding av roller representerer et klart brudd 
med OECDs retningslinjer for styring av statlig eide fore-
tak. Dette uheldige forholdet er ytterligere forsterket av 
at OED også tildeler konsesjoner og lisenser på sokkelen.

Tiltak for å styrke konkurransekraften 
på norsk sokkel:
■■ Sikre et jevnt og høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel

■■ Legge til rette for økt aktørmangfold og konkurranse 
på sokkelen 

■■ Bevare stabile og forutsigbare skatter og avgifter 

■■ Styrke trepartssamarbeidet

■■ Videreføre TFO-ordningen

■■ Bidra til å utjevne aktivitetsnivået på norsk sokkel 
gjennom motsykliske tiltak

■■ Kost/nytte vurderinger av tiltak og regelverksendringer

■■ Styrke det aktive myndighetsbidraget til et lavere 
kostnadsnivå på norsk sokkel

■■ Styrke petroleumsrelatert forskning og utvikling
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ned klimagassutslippene fra transportsektoren er 
det behov for å overføre mer gods fra land til sjø, 
samt å gjøre hver transportform mer energieffek-
tiv og miljøvennlig. 

Miljøavtaler mellom myndighetene og nærings-
livet har vist seg som velfungerende og effektive 
virkemidler, der næringslivet forplikter seg 
til å oppnå gitte utslippsreduksjoner gjennom 
innbetaling til et miljøfond. Midlene tilbakeføres 
til næringsaktørene som investeringsstøtte for 
merkostnadene ved utslippsreduserende tiltak. 
Miljøavtalen om NOx (NOx-fondet) og SO2-
avtalen til prosessindustrien er gode eksempler 
på dette. Disse miljøavtalene har fått positiv 
oppmerksomhet langt utenfor Norges grenser. 

Norges Rederiforbund mener det bør etableres et 
internasjonalt CO2-fond for internasjonal skips-
fartsvirksomhet. Et internasjonalt CO2-fond kan 
bidra til å bryte barrierene for at ny klimavennlig 
teknologi tas i bruk. Norges Rederiforbund stiller 
seg også bak etableringen av et nasjonalt CO2-
fond for de deler av transportsektoren som i dag er 
omfattet av CO2-avgift, og som ikke vil omfattes 
av et internasjonalt CO2-fond. Et nasjonalt CO2-
fond bør etableres etter de samme prinsipper som 
NOx-fondet. 

Grønt kystfartsprogram
Grønt kystfartsprogram (GKP) er et samarbeidspro-
sjekt mellom myndigheter og privat næringsliv og har 
som formål å bidra til at flere tar i bruk miljøvennlige 
drivstoffløsninger på skip. Målet med programmet er 
at Norge skal bli verdensledende på miljøvennlig og 
effektiv skipsfart.

GKP skiller seg fra andre initiativer og klynger i mari-
tim sektor ved primært å fokusere på å utløse bruk av 
tekniske løsninger. At hele verdikjeden jobber sammen 
er viktig for å komme frem til de gode løsningene, og 
identifisere og fjerne barrierene. Programmet er såle-
des en katalysator for det grønne skiftet.

I inneværende fase av programmet gjennomføres 
pilotstudier på følgende tema; 

■■ Hydrogendrevet båt

■■ Ferge drevet med biodrivstoff

■■ Autonomt nullutslippsskip

■■ Lavutslipp fisketransport

Internasjonale miljø- og klimareguleringer 
Som en av Norges aller mest internasjonaliserte 
næringer, er den globale markedsplassen og 
den globale regelverksutviklingen svært viktig. 
Markedsadgang muliggjør utstrakt handel med 
varer og tjenester på tvers av verdenshavene, og 
internasjonale regler er avgjørende for at dette 
kan gjøres på en så effektiv måte som mulig. Felles 
internasjonale regler er svært viktig på miljøom-
rådet, da miljøregelverk ofte krever store investe-
ringer, men også innenfor andre områder som for 
eksempel skade- og erstatningsansvar. 

Det er en utfordring at mange land nøler med 
å ratifisere internasjonale konvensjoner som 
det har tatt år å bli enige om. Det er på høy tid at 
flere følger Norges eksempel og ratifiserer Hong 
Kong-konvensjonen som fastsetter globale regler 
for skipsopphugging. Det er også på høy tid at 
HNS-konvensjonen om erstatningsansvar ved 
utslipp av farlig avfall trer i kraft. Det er Rederi-
forbundets oppfatning at ratifisering av inter-
nasjonale konvensjoner er en forutsetning for å 
kunne avverge en utvikling mot regionalisering 
av skipsfartsregelverket, for eksempel i EU. Det er 
derfor svært positivt at IMO har igangsatt en for-
pliktende prosess med å få på plass et system for 
å regulere CO2-utslipp fra skipsfarten i tråd med 
målene vedtatt i Paris-avtalen (COP21). 

Tiltak for å styrke grønn skipsfart:
■■ Styrke miljøteknologiordningen

■■ Videreføre NOx-fondet etter 2017

■■ Etablere en miljøavtale mellom myndighetene  
og næringslivet om reduksjon av CO2-utslipp

■■ Stimulere til økt bruk av hybridløsninger og alternativt 
drivstoff, som flytende naturgass, biodiesel og 
batterier

■■ Styrke Forskningsrådets Brukerstyrt  
innovasjonsarena (BIA)

Plast i havet 
Plast i havet beskrives som verdens 
raskest voksende miljøproblem. Ifølge 
FNs miljøprogram havner over åt te 
millioner tonn plast i verdenshavene 
årlig. Dersom man ikke gjør noe raskt, 
vil det være mer plastsøppel enn fisk i 
verdenshavene innen 2050.

Prosjektet «The Ocean Cleanup» hevder 
å ha kommet frem til et kommersielt 
levedyktig system som kan rydde hele 
70 000 000 kilo plast over en periode på 
10 år. Det er 22 år gamle Boyan Slat som 
står bak initiativet. Han ønsker å sjøsette 
100 kilometer lange flytende barrierer 
på verdenshavene.

I Norge har Havila Shipping stilt sin PSV 
«Havila Favour» til disposisjon for pro-
sjektet Clean Coast i Vanylven. I tillegg 
har 17 båter det siste året levert havsøp-
pel gjennom forsøksprosjektet «Fishing 
for litter» i regi av Miljødirektoratet.

Ifølge Miljødirektoratet driver rundt 15 
prosent av marint avfall i land og blir 
liggende på strendene, mens 15 prosent 
flyter rundt i havet. De resterende 70 
prosent havner på havbunnen – og ender 
også i trålen til mange fiskefartøy langs 
kysten. Avfallet leveres på mottak i de 
tre utvalgte havnene Tromsø, Ålesund og 
Egersund.

Det norske selskapet Quantafuel har 
patent på en katalysator som omgjør 
plast til syntetisk drivstoff. De vil nå 
montere anlegget sitt på supplyskip, og 
samle plast på verdens hav. Selskapet 
har innledet et samarbeid med Norlense, 
som til vanlig lager lensesystemer til 
oljevern. De utvikler nå lenser for å samle 
inn plasten.

«Morgendagens vinnere i et internasjonalt marked 
må ha fokus på energieffektivitet og miljøvennlige 
løsninger.»
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4.7 Offensiv politikk for forskning, utdanning og kompetanse

Nyskaping og omstilling
Skal Norge fortsette å inneha en verdensledende 
rolle innen maritim næring er det, i tillegg til 
en konkurransedyktig maritim politikk, helt 
avgjørende med en offensiv kompetansepolitikk. 
Sjøfolks erfaringsbaserte kompetanse er viktig 
for innovasjon og nyskaping. For å være en led-
ende, kunnskapsbasert maritim klynge må det 
satses på utdanning, kompetanse og forsknings- 
og innovasjonsevne ved forskningsinstitusjonene  
og i næringslivet. 

Næringen står i en situasjon som krever betydelig 
nyskaping og omstilling. De fundamentale, lang-
siktige behovene er å styrke konkurransekraften 
gjennom utvikling og utnytting av ny teknologi, 
utvikle nye løsninger for utnytting av havrommet 
og sikre at næringen leder an i det grønne skiftet. 
Det betyr også at det vil bli stilt nye krav til mor-
gendagens medarbeider, og næringen er avhengig 
av å tiltrekke, utdanne og videreutvikle riktig 
arbeidskraft og kompetanse.

Integrert praksis og fleksibelt utdanningssystem
Det er behov for et fleksibelt, skalerbart 
utdanningssystem, hvor det i maritim utdanning 
i større grad enn i dag er integrert praksis i 
utdanningsløpene. Maritim utdanning bør 
inkludere både fag- og høgskole, og det er viktig 
med gode overgangsordninger mellom disse. 
Tradisjonelt rekrutterer fag- og høgskolene ulikt, 

og kandidatene som uteksamineres fyller ulike  
roller i næringen. Det er viktig at de maritime 
utdanningsinstitusjonene er godt forankret  
i lokalt næringsliv og at dyr infrastruktur  
i utdanningsøyemed samlokaliseres. 

Behov for å styrke finansieringssystemet 
Det er et paradoks at de teknologiske og 
maritime utdanningene i Norge kommer 
dårlig ut av finansieringssystemet både på 
fagskole-, bachelor- og masternivå. En styrket 
finansiering av teknologiske og maritime fag i 
utdanningssystemet er nødvendig for å unngå 
ytterligere svekkelse av matematikk, teknologi  
og naturvitenskapelig utdanning og forskning. 

Utvikling av havrommet 
Det er behov for å investere i ny og fremtidsrettet 
infrastruktur for forskning og utvikling av hav-
rommet. Det er derfor svært viktig å få realisert 
Ocean Space Centre, fremtidens marintekniske 
kunnskapssenter i Trondheim. 

Mange av utfordringene verden står overfor 
krever forskning over tid. Langsiktig og forutsig-
bar forskningsstøtte er derfor avgjørende. Økt 
offentlig støtte til FoU-satsing i prioriterte nær-
inger er en god investering. 

Maritim21 er en helhetlig strategi for forskning, utvik-
ling og innovasjon for maritim sektor som ble overlevert 
næringsminister Monica Mæland 1. oktober 2016. Rap-
porten legger vekt på at det må satses mer på at norsk 
maritim virksomhet skal være ledende teknologisk for å 
konkurrere internasjonalt.

Målet med Maritim21 er å stimulere til forskning, utvik-
ling og innovasjon som bidrar til bærekraftig vekst og 
verdiskaping, øke konkurranseevnen i maritim næring, og 
realisere det maritime potensialet i synergiene mellom 
de havbaserte næringene. Maritim21 er forankret både i 
næringen og i kunnskapsmiljøene. 

For å nå målet må det investeres mer i forskning, utvik-
ling og innovasjon, både fra bedrifter og myndigheter. 
Spesielt viktig er det å utvikle og ta i bruk ny teknologi 
som kan gi norske bedrifter et forsprang.

www.maritim21.no

Tiltak for å styrke maritim forskning, 
utdanning og kompetanse: 
■■ Investere i ny og fremtidsrettet infrastruktur for 

forskning 

■■ Realisere Ocean Space Centre 

■■ Videreutvikle MARKOM2020

■■ Styrket satsing på arbeidet med MarHub  
(Global Maritime Knowledge Hub) 

■■ Styrke støtten til forskning på havrommet og teknisk 
forskning innenfor de maritime felt, offshore og 
havbruk gjennom forskningsprogrammet MAROFF 

■■ Økt integrering av praksis i maritime utdanningsløp 

■■ Sikre at de maritime utdanningsinstitusjonene er godt 
forankret i lokalt næringsliv, og at dyr infrastruktur 
samlokaliseres 

■■ Sikre finansieringen av teknologiske og maritime fag 

Økt samhandling mellom akademiske 
institusjoner og mellom disse og næringen 
Videreutvikling av den maritime næringen 
er helt avhengig av et godt samarbeid mellom 
utdanning, forskning og næringsliv, og mellom 
ulike disipliner. Omstilling oppstår gjerne i 
krysningspunkt mellom egen eksisterende 
kompetanse og kunnskap fra andre felt og 
områder. Tilgang til komplementær kompetanse 
og kunnskapsmiljø er avgjørende for nyskaping 
og omstilling. 

Samhandling og vår evne til å koordinere og hente 
ut synergieffekter av arbeid utført i ulike kompe-
tansemiljøer, så vel akademiske som i næringslivet, 
er helt avgjørende for å opprettholde, og videre-
utvikle vår posisjon som kunnskapsnasjon.  
MARKOM2020 har spilt en viktig rolle i å sam-
kjøre de maritime akademiske institusjonene. I 
tillegg har et svært viktig bidrag fra næringslivet 
vært de over 20 gaveprofessoratene næringen har 
sponset i norske kunnskapsinstitusjoner gjennom 
MarHub (Global Maritime Knowledge Hub). Det 
ligger et stort uforløst potensiale i ytterligere å for-
sterke samhandling og utviklingsarbeid mellom de 
akademiske institusjonene og næringen. En fornyet 
satsing på MarHub vil prioriteres fra 2017. 

Rekordmange fikk kadettplass
Til tross for krevende tider for deler av bransjen har 531 fått kadettplass 
pr. 23. februar 2017. Dette er rekord i forhold til tidligere år. 

Flere andre rederier vurderer å ansette flere kadetter før kadettåret 
2016 avsluttes 31. mars 2017.

«Vi merker nedgangen i offshore, men samtidig er det mange rederier 
som tenker langsiktig og tar inn kadetter der det er mulig også på denne 
type fartøy», sier kadettkoordinator Tor Egil Fjelde i Maritimt Forum. 

FOTO: THOMAS KOHNLE, ODFJELL

7574



sikrer i dag norske borgere og næringsliv tilgang 
til det europeiske markedet på like vilkår. Det 
er vanskelig å overdrive betydningen av denne 
markedsadgangen. 

EØS-avtalen er også viktig i det daglige virke til 
norsk skipsfart, da særlig for nærskipsfarten som 
har mer enn 100 daglige anløp i europeiske havner. 
Felles regler og fri flyt av tjenester og personer 
er en forutsetning for at dette skal fungere i 
praksis. Storbritannia er et viktig marked for 
norsk eksport. Norges Rederiforbund mener 
det derfor er avgjørende at markedsadgangen til 
Storbritannia blir minst like god som i dag når 
Brexit er et faktum, og at det etableres et tett og 
godt regelverkssamarbeid på teknisk nivå mellom 
norske og britiske myndigheter for å unngå 
tekniske barrierer. 

4.8 Norske handelsinteresser

Globalisering viktig for velferden
De senere årene har handelspolitikk blitt en vik-
tigere del av den offentlige diskusjonen i mange 
land. Norges Rederiforbund ser med bekymring 
på at skepsisen mot velregulerte åpne markeder 
er voksende, og er av den oppfatning at globali-
sering – utstrakt kjøp og salg av varer og tjenester 
over landegrensene – er viktig for velferden både 
nasjonalt og globalt. Økt samhandel er også med 
på å skape en fredeligere og mer stabil verden. 
Det er derfor avgjørende at den skepsisen mot 
handelsavtaler som råder blant mange ikke møtes 
av retrett, men av en ambisjon om å utforme en 
handelspolitikk som i så stor grad som mulig tar 
hensyn til de bekymringene som blir ytret.

Proteksjonisme og nasjonale særkrav
Det er en uheldig utvikling med økende maritim 
proteksjonisme og nasjonale særkrav i flere land 
og markeder, noe som skaper utfordringer for den 
globale maritime næringen. Som en liten og åpen 
økonomi, er det viktig å opprettholde Norges pri-
mære og prioriterte utenrikspolitiske interesse, 
som er å forhindre svekkelse av internasjonal 

rettsorden og multilaterale styringssystemer. 
Bevaring og styrking av det multilaterale handels-
systemet er i Norges primære handelspolitiske 
interesse.

Samtidig er det viktig å forstå og å komme i inngrep 
med det nye handelspolitiske landskapet. Norge må 
både spille en konstruktiv rolle i multilaterale fora 
og aktivt engasjere seg opp mot et stadig økende 
antall regionale prosesser og rammeverk slik at 
norske næringsinteresser ivaretas. I en verden 
som preges av svekket tillit til internasjonalt sam-
arbeid og fremvekst av nye maktstrukturer, er det 
viktig at regional økonomisk integrering under-
støtter prinsippene om åpne markeder for inter-
nasjonal maritim transport. Proteksjonistiske og 
konkurransevridende tiltak må motarbeides.

EØS og Brexit
Brexit er en alvorlig test for EU og det europeiske 
samarbeidet. Norges Rederiforbund ser med 
bekymring på at Brexit også setter sitt preg på 
den hjemlige debatten om Norges forhold til EU 
generelt, og EØS-avtalen spesielt. EØS-avtalen 

Tiltak for å fremme norske 
handelsinteresser:
■■ Norge må fortsette å støtte opp om Verdens 

Handelsorganisasjon som den viktigste 
handelspolitiske arenaen internasjonalt 

■■ Norge må være en tydelig forkjemper for globale 
reguleringer og internasjonal rett

■■ Norge må arbeide for raskt å etablere handelsavtaler 
med fremvoksende økonomier 

■■ EØS-avtalen må ligge fast

■■ En eventuell handelsavtale mellom Norge og 
Storbritannia må sikre minst like god markedsadgang 
som i dag, og sørge for et tett og godt samarbeid 
mellom norske og britiske myndigheter
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4.9 Bærekraftig utvikling av 
næringsmulighetene i nord

Fortsatt interesse for nord
I nord møtes tre verdensdeler, her finnes noen av 
verdens største ressursforekomster av sjømat, olje 
og gass, metaller og mineraler, og her krysses vik-
tige geo-strategiske interesser. Dette skjer samtidig 
som vi ser med bekymring på utviklingen i form av 
en alvorlig nedsmelting av den nordlige iskappen. 

Det finnes et stort potensial for nye arbeidsplasser 
innenfor næringer som reiseliv og cruiseturisme, 
kommunikasjon, logistikk og maritime tjenester, 
energiproduksjon og mineralutvinning. Nordom-
råene er – og har vært – gjenstand for økende fokus 
fra mange aktører i politikk, akademia, nærings- 
og samfunnsliv.

Maritime erfaringer og kompetanse
Norske rederier har i generasjoner høstet erfar-
inger og bygget kompetanse gjennom å operere i 
krevende områder til havs, også i Nordområdene. 
I flere hundre år har skip fraktet varer og utstyr 
inn i området, og naturressurser ut. I nyere tid har 
også petroleumsressursene utenfor kysten bidratt 
til økt aktivitet. Samtidig har Norge en lang og 
stolt historie som stor polarnasjon. Aktivitet i 
mørke og is, og polare lavtrykk som er vanske-
lig å forutse, stiller mannskap og utstyr overfor 

utfordringer som krever spesialkompetanse og 
erfaring. Medarbeidere på sjø og land som jobber 
i området må ha kunnskap og forståelse for ark-
tiske forhold. Mot dette bakteppet mener Norges 
Rederiforbund at utviklingen av kommersiell 
aktivitet i Arktis fordrer en gradvis og ansvarlig 
tilnærming basert på vitenskapelig, industriell og 
erfaringsbasert kompetanse. Utvikling av gode 
og robuste løsninger som ivaretar sikkerheten til 
mennesker, miljø og verdier er helt avgjørende, 
spesielt i krevende og sårbare områder som 
Arktis.

Infrastruktur og kommunikasjon en 
forutsetning
For å sikre bærekraftige løsninger og verdiska-
ping, sikkerhet og akseptabel miljørisiko er det 
viktig at man har velfungerende infrastruktur og 
kommunikasjonssystemer. Det er også viktig for 
utviklingen av arbeidsplasser og for å stimulere 
næringsutviklingen. Det eksisterer et stort behov 
for omfattende utbygging av relevant infrastruk-
tur for navigasjon, kommunikasjon, værmeldin-
ger, overvåking av drivis og isingsforhold, bered-
skap, søk og redning, og baser for vedlikehold og 
forsyning. I dag har eksisterende systemer som 
tilbyr satellittkommunikasjon i områdene nord 
for 75 grader begrenset ytelse og kapasitet. Uten 
tilstrekkelig satellittdekning er det meget kre-
vende å operere i disse områdene.

Sjøkart og værmelding viktig for sjøsikkerheten
De stedlige og klimatiske forholdene i Nordom-
rådene, sett sammen med mangelfulle sjøkart og 
begrenset tilgang til kommunikasjonssystemer, 
utgjør en konstant utfordring for sjøsikkerheten. 
Sikker navigasjon i Arktis er avhengig av pålite-
lige maritime navigasjonskart og isdata, og er en 
viktig del av infrastrukturen for å sikre liv, helse, 
miljø og verdier. Kartleggingen av havområdene 
generelt er mangelfulle, og økt trafikktetthet, 
større dyptgående og mer hurtiggående fartøyer 
setter nye krav til kartene. 

Økt søke- og redningskapasitet i norske 
nordområder
I arbeidet med å utvikle den maritime bered-
skapen er det viktig å se på alle sider, og da særlig 
hvilke ressurser som kan settes inn dersom en 
ulykke skulle inntreffe. SARiNOR-prosjektet er i 
så måte en av de viktigste innsatsene som er fore-
tatt de senere årene på dette området. Prosjektet 
har som mål å identifisere forbedringspotensialet 
innenfor søk, redning, overlevelse i kaldt klima, 
kommunikasjon og delt situasjonsforståelse, samt 
felles operasjoner i de norske nordområdene. Pro-
sjektet har kommet med forslag til tiltak som kan 
forbedre ytelsen utover det som er mulig i dag, og 
har identifisert forsinkende faktorer fra ulykken  
skjer til den eller de forulykkede kommer til 
behandling. De viktigste norske aktørene som har 

Første norske skip med 
sertifisering i henhold til 
Polarkoden
Forsyningsskipet Stril Polar ble i november 2016 godkjent 
som første norske polarkode-sertifiserte skip.  Forsy-
ningsskipet er i utgangspunktet bygget for operasjon i 
kaldt klima og DNV GL har fasilitert prosessen for å oppnå 
Polarkode-sertifiseringen basert på kodens krav. 

«Når vi nå har implementert Polarkoden for Stril Polar, 
gir dette oss muligheten til å gå inn i polare strøk vel 
vitende om at sikkerheten for skip, mannskap og miljø er 
godt ivaretatt. Som følge av det gode samarbeidet vi har 
hatt med DNV GL, Sjøfartsdirektoratet og vårt eget for-
sikringsselskap er vi svært motiverte for at flere av våre 
andre fartøyer også skal bli sertifisert etter Polarkoden,» 
sier Anne Jorunn Møkster, administrerende direktør i 
Simon Møkster Shipping AS til en pressemelding. 

FOTO: SIMON MØKSTER SHIPPING AS
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4.10 Beredskap: maritim sikkerhet

Trusler mot skipsfarten
Norsk skipsfart er en global næring som blir 
berørt av en rekke ulike sikkerhetsmessige og 
operasjonelle utfordringer som følge av blant 
annet geopolitiske utviklinger og direkte trusler 
mot skipsfarten. For best å møte disse truslene 
har rederinæringen fokus på beredskap og 
planlegging. 

Den globale sikkerhetspolitiske situasjonen og 
regionale problemstillinger utsetter den norske 
flåten for utfordringer daglig. Væpnede konflikter, 
terrorisme, alvorlig kriminalitet og flyktninger 
bidrar til å skape et uoversiktlig bilde som må 
håndteres slik at verdens varehandel og verdipro-
duksjon fungerer. Truslene i cyberdomenet, innen-
for industrispionasje, sabotasje og påvirkning, kan 
ha alvorlige konsekvenser for skipsfarten. I tett 
samarbeid har Norges Rederiforbund og Den Nor-
ske Krigsforsikring for Skib forbedret kapasiteten 
til å detektere, analysere og varsle trusler mot nor-
ske skip. Gjennom god situasjons- og trusselforstå-
else iverksetter rederiene tiltak for å unngå aktuelle 
trusler mot skipene. Internasjonalt har skipsfarts-
næringen bidratt til etableringen av rapporterings-
sentre og andre samarbeidsformer, mens militære 
operasjoner og bistandsarbeid gjennomføres for å 
bedre situasjonen i utsatte regioner.

Behov for utenrikspolitisk strategi
Rederiforbundet har tatt til orde for at norske  
myndigheter må utarbeide en helhetlig uten-
rikspolitisk strategi som tar i bruk hele virke-
middelapparatet for å bidra til å sikre norske 
næringslivsinteresser i utlandet, inkludert mari-
tim sikkerhet. Bistandsmidler, forsvarsressurser, 
bilaterale og multilaterale dialoger kan bidra til å 

bekjempe sikkerhetstrusler gjennom blant annet 
kapasitetsbygging. Det er i tillegg viktig for Norge 
å både forebygge humanitære katastrofer slik vi 
har sett i Middelhavet siden 2014, men også å bidra 
aktivt med redningskapasiteter slik at det ikke er 
næringen, som er uegnet til redningsoperasjoner, 
som skal håndtere dette alene.  

Viktig beredskapsressurs
Skipsfarten er også en beredskapsressurs for 
norske myndigheter, og den koordinerende funk-
sjonen mellom norske myndigheter og næringen 
ivaretas av Norges Rederiforbund. Med utgangs-
punkt i skipenes globale tilstedeværelse, inkludert 
mer enn 700 landkontorer i 150 land, representerer 
den norskkontrollerte flåten en formidabel 
beredskapsressurs. Flåten har gjennom alle tider 
vist evne og vilje til å bidra til støtte i humanitære 
katastrofer og kriser av forskjellig karakter. Den 
pågående videreutviklingen av NORTRASHIP 
er et tidsaktuelt eksempel på skipsfartens støtte 
til myndighetene. Gjennom revitaliseringen av 
Totalforsvaret gjennomgår nå NORTRASHIP en 
planprosess for å tilpasse leveransene til nasjo-
nens behov for logistikkstøtte dersom det skulle 
bli nødvendig.

Tiltak for å styrke skipsfartens 
beredskap:
■■ Utvikle en norsk strategi som bidrag til internasjonal 

maritim sikkerhet

■■ Aktivt og målrettet benytte norske bistandsressurser  
i regioner der maritim sikkerhet utfordres

■■ Utnytte militære virkemidler for å drive kapasitets-
bygging i aktuelle regioner

■■ Videreutvikling av NORTRASHIP

En arena for samarbeid 
og handling
Arctic Business Council er en eksklusiv internasjonal 
møteplass for og av næringslivet. Årlig inviteres topp-
ledere fra bedrifter med aktivitet eller planer om aktivitet 
i Arktis personlig til toppledermøte.

Samarbeid og partnerskap er nøkkelen til suksess i Ark-
tis; deling av kunnskap, beste praksis og ideer. I tider 
med krevende markeder og omskiftende geopolitisk 
landskap, vil Arctic Business Council kunne fylle en svært 
viktig rolle som næringslivets arena for dialog, handling 
og samarbeid om hva som er nødvendig for å sikre en 
bærekraftig utvikling i nord. 

Arctic Business Councils oppdrag slik det ble formulert 
etter første toppledermøte i Bodø i 2014: engasjere, 
opplyse og utdanne næringslivet til en bærekraftig utvik-
ling av Arktis.

www.arctic-business.com

Tiltak for å sikre bærekraftig utvikling 
av mulighetene i Nordområdene: 
■■ Infrastruktur i nord generelt og i Longyearbyen 

spesielt, bør gis tilstrekkelig kapasitet for forventet 
økt aktivitet

■■ Det bør legges til rette for utbygging av landbaserte 
AIS-basestasjoner for å styrke den maritime 
trafikkovervåkingen i området

■■ Maritim kystradio bør utvides og det bør investeres i 
satellittkapasitet som kan dekke større deler av Arktis

■■ Norske myndigheter må påse pålitelige og oppdaterte 
maritime navigasjonskart og isdata

■■ Longyearbyens potensiale som base for rednings- og 
forurensningsberedskap, og som base for tilbud av 
maritime tjenester bør vurderes

■■ Det bør etableres en egen værradar på Svalbard som 
vil muliggjøre mottak av daglig vær- og isinformasjon

■■ Anbefalinger og funn i utredningsprosjektet om søk og 
redning i arktiske farvann, SARiNOR, bør følges opp

søk og redning til havs som ansvars- og kompe-
tanseområde har deltatt i prosjektet. Norges 
Rederiforbund mener SARiNOR-prosjektet er et 
viktig bidrag i norske myndigheters arbeid med 
å sikre god beredskap knyttet til søk og redning 
i nordområdene. Gitt tilstrekkelig oppfølging 
og fokus, mener vi at prosjektet kan bidra til å 
bekrefte Norges posisjon som verdensledende 
innen søk og redning i arktiske farvann. 
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Figur 46: Rederienes svar på i hvilken grad følgende sikkerhetstrusler hindrer deres virksomhets operasjoner. 
Skala fra 1 til 5, hvor 1 = Ingen grad og 5 = Svært stor grad
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Datagrunnlag og metode
Datakilder benyttet i denne rapporten er spesi-
fisert i tekst, tabeller og figurer. Datakilder og 
metodikk er beskrevet nedenfor. Norges Rederi-
forbund har samarbeidet med Menon Economics 
i deler av analysearbeidet.

Norskkontrollert utenriksflåte – definisjoner og 
avgrensninger
Norges Rederiforbund fører egen statistikk over 
norskkontrollert utenriksflåte. Statistikken gjen-
nomgås nærmere i kapittel 2 Status og utvikling. 
Avgrensningene av skip som inngår i den norsk-
kontrollerte 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, tilhørende 

norskkontrollerte rederier (forutsetter norsk 
eierskap med 50 prosent eller mer), og som 
seiler i utenriksfart 

Spørreundersøkelse om rederienes 
framtidsutsikter og rammebetingelser
Norges Rederiforbund gjennomførte en spørre-
undersøkelse hos egne medlemmer i perioden 23. 
januar til 7. februar 2017. Medlemmene fikk tilsendt 
et elektronisk spørreskjema hvor forventninger om 
utviklingen i økonomiske nøkkeltall, vekstmarke-
der, kapital- og kompetansetilgang samt politiske 
rammebetingelser ble kartlagt. 99 av 138 medlems-
bedrifter er inkludert i analysen som er utført av 
Menon Economics. Dette gir en responsrate på 72 
prosent. Rederiene som deltok i undersøkelsen er i 
gjennomsnitt større enn de som ikke har svart, slik 
at responsrate målt i andel av samlet størrelse er 
høyere enn 72 prosent. For øvrig anses deltakerne 
i undersøkelsen som representative for medlems-
massen i Norges Rederiforbund, både med hensyn 
til størrelse og type. Materialet gir derfor et godt 
grunnlag for å kunne generalisere fra utvalg til 
populasjon. Nesten uten unntak er det eiere og 
bedriftsledere som har besvart undersøkelsen.

Verdsetting av verdens skipsflåte
Menon Economics har estimert verdien av verdens 
handelsflåte fra 2001 frem til i dag, fordelt på 14 skips- 
segmenter og alle verdens land. Enkelte segmenter 

er slått sammen i denne rapporten. Innad i hvert 
segment baserer beregningene seg på nybyggings-
priser, fraktrater, alder, antall skip, anslått levetid, 
bruttotonnasje og dødvekttonnasje. Data om 
størrelsen på flåtene er i hovedsak hentet fra IHS 
Fairplay, mens prisdata er hentet fra en rekke kilder, 
inkludert Clarkson Research, Platou Offshore 
(nå Clarksons Platou AS), UNCTAD Review of 
Maritime Transport, og Worldyards. For 2017 er 
volumdata for 2016 kombinert med prisdata for 
2017 i utarbeidelsen av de estimerte verdianslag. 
Den mest substansielle endringen i beregningene 
i forhold til tidligere år er at fraktrater er tatt inn i 
beregningene. Dette innebærer at man legger mer 
vekt på nåværende markedssituasjon. Framtids-
utsiktene for de ulike markedene reflekteres frem-
deles i beregningene gjennom nybyggprisene.

Beregning av rederienes omsetningsvekst  
i 2016 og 2017
Menon Economics har en egen regnskapsdata-
base med oversikt over blant annet alle norske 
rederiers omsetning i 2015.

I spørreundersøkelsen ble rederiene bedt om å 
oppgi omsetning i 2015, anslag for omsetning i 
2016 og forventet vekst i omsetning for 2017 angitt 
i prosent. Siden Menon Economics ikke har kom-
plette omsetningstall for alle rederier i 2016, er 
dette beregnet på følgende måte:
a) Rederienes egenrapporterte omsetning i 2015 

er sammenlignet med revisorbekreftet omset-
ning samme år for å vurdere om den egenrap-
porterte omsetningen i spørreundersøkelsen 
kan benyttes som grunnlag for å beregne 
omsetningen til den totale populasjonen av 
rederier i Norge. 

b) Egenrapportering av omsetning i 2016 er 
justert for andelen av den totale omsetningen i 
hver av de fire rederigruppene som er inkludert 
i datagrunnlaget.

c) Prognosene for 2017 er beregnet ved å multipli-
sere 2016-omsetningen til hver medlemsbedrift 
med deres egenoppgitte vekst i 2017. 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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