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Havets Århundre 
– The New Blue
Fjoråret ble svært krevende for mange norske 
rederier. Mens store deler av den tradisjonelle 
skipsfarten har opplevd svake markeder siden 
finanskrisen, fikk vi i 2015 et brått og kraftig 
omslag i offshoremarkedene. Gjennom året gikk 
vi fra 0 til 100 skip og rigger i opplag. 

I denne konjunkturrapporten beskriver vi utvik
lingen i maritim næring i 2015 og forventningene 
for 2016. Norske rederier er hovedmotor i den 
maritime klyngen. Hele verdikjeden preges når 
rigger og skip går i opplagsbøyene. I løpet av 
2015 ble 7300 personer oppsagt eller permittert i 
 rederiene. For 2016 venter vi at dette tallet vil øke 
med ytterligere 4000–4500 personer.

Ut over store markedsmessige bevegelser, var 
fjoråret også preget av store endringer i det 
 internasjonale omgivelsesbildet. Norge er et lite 
land med en åpen økonomi. Det gjør at de store 
økonomiske, politiske, sosiale og sikkerhets
messige utfordringer som nå preger verden 
 påvirker oss både direkte og sterkt. 

De globale økonomiske fremtidsutsiktene preges 
av svak vekst og stor usikkerhet. Historisk lave 
renter og et bredt og kraftig fall i råvarepriser, 
er uttrykk for at kraften i den internasjonale 
 økonomien er svekket. De toneangivende landene 
har i praksis brukt opp handlingsrommet i  penge 
og finanspolitikken, og Kina skal gjennom en 
krevende omstilling.

Maritim næring har alltid vært preget av store 
markedsmessige svingninger. Med de krevende 
tidene vi nå står i er det oppmuntrende at Norge 
opprettholder sin posisjon som verdens 6. største 

skipsfartsnasjon, målt i flåteverdi. Det gir et godt 
utgangspunkt når vi også fremover skal posisjo
nere oss globalt. 

Den globale sikkerhetspolitiske situasjonen blir 
stadig mer utfordrende, fragmentert og dyna
misk. I NordAfrika og Midtøsten herjer fire 
borgerkriger. Samfunn og sosiale strukturer er i 
ferd med å falle fra hverandre, og ekstreme og vol
delige terrorgrupper blir stadig sterkere maktfak
torer. Dette utfordrer også maktbalansen mellom 
stormaktene og kraften i etablerte allianser. 

Samtidig ga utgangen av fjoråret også håp for det 
nye året. Under COP21 i Paris klarte verdenssam
funnet å enes om en ambisiøs klimaavtale. I arbei
det med å nå klimamålene er skipsfarten en del av 
løsningen. Næringen kan bidra til å redusere de 
samlede klimagassutslippene både ved å effektivi
sere egne operasjoner, utvikle nye miljøvennlige 
teknologiske løsninger og ved at en større del av 
den regionale og lokale varetransporten flyttes 
over fra land til sjø.

For Norge markerte 2015 for alvor slutten på en 
helt eventyrlig periode med økonomisk vekst og 
et særdeles gunstig bytteforhold overfor utlandet. 
Nå har de varene vi eksporterer falt vesentlig i 
pris, mens prisene på de mange varene vi importe
rer har økt. Oljeprisen har falt til nær en tredjedel 
av nivået for bare et par år siden, og aktiviteten 
på norsk sokkel er kraftig redusert. Ettersom 
olje sektoren står for om lag halvparten av norsk 
eksport, en tredjedel av statsinntektene og en 
femtedel av nasjonalproduktet, sier det seg selv at 
dette slår direkte og tungt inn i norsk økonomi. 

FORORD
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Det kraftige fallet i offshoreaktiviteter interna
sjonalt og på norsk sokkel representerer en svært 
krevende kommersiell utfordring for mange av 
våre medlemmer. Nedtrekket i aktivitet skaper 
også bekymring for at større deler av vår hjemlige 
maritime verdikjede kan miste kompetanse og 
kapasitet på en måte som svekker vekstkraften og 
innovasjonsevnen i det norske miljøet fremover. 

I en tid der markedsforholdene er svært krevende 
for deler av næringen, er det ekstra viktig at den 
maritime politikken er forutsigbar og konkurran
sedyktig. Norske myndigheter har over tid vist vilje 
og evne til å satse på maritim sektor. I fjor la regje
ringen frem sin Maritime Strategi med erklærte 
ambisjoner om å videreutvikle vår posisjon som 
en av verdens ledende sjøfartsnasjoner. Vi vil gi 
regjeringen anerkjennelse for en offensiv maritim 
politikk. Det er nå viktigere enn noen gang at de 
omfattende tiltakene i strategien gjennomføres for 
å sikre konkurransekraften til bedrifter, ansatte og 
eiere i vårt unike maritime miljø.

70 prosent av planeten er dekket av hav, 80 prosent 
av havet er dypere enn 3000 meter og 90 prosent 
av havet er ennå ikke utforsket. Vi vet mer om 
verdensrommet enn om havrommet. Først nylig 
har man klart å nå det dypeste punktet på jorden, 
Marianergropen. Den virkelige utforskningen av 
planeten vår er bare i sin spede begynnelse.

Havrommet representerer store muligheter for å 
møte de store behovene som følger av global vekst. 
Havet kan mette milliarder av mennesker, men i 

dag utgjør mat fra havet mindre enn 5 prosent av 
vårt kosthold. 

Skipsfarten står i dag for 90 prosent av handelen 
mellom kontinentene og er den mest energieffek
tive transportformen. Ett skip i nærskipsfart kan 
erstatte flere hundre trailere på veiene. Med enda 
mer effektive skip og ytterligere bruk av ny tek
nologi som LNG og batteridrift, vil verden kunne 
oppleve økt handel uten økte utslipp. 

Verdens havbunner har store mengder mineraler 
og metaller hvor det bare er spørsmål om tid før 
de er kommersielt utvinnbare. Offshore står i dag 
for om lag en tredjedel av verdens olje og gasspro
duksjon. I tillegg rommer havet store muligheter 
for produksjon av fornybar energi. Vindkraft, 
bølger og tidevann produserer allerede strøm til 
millioner av hjem.

Disse perspektivene gir inspirasjon og retning 
for de krevende omstillinger vi nå skal gjennom 
i viktige deler av vår maritime næring. En unik 
maritim kompetanse, og en særskilt evne og vilje 
til omstilling og nysatsing, har gjennom genera
sjoner gjort oss til en av verdens ledende skips
fartsnasjoner. Det gir oss et unikt utgangspunkt 
når vi nå står ved inngangen til det vi er overbevist 
om vil være Havets Århundre – «The New Blue».

Sturla Henriksen
Adm. direktør

Norges Rederiforbund
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SAMMENDRAG

De utfordrende geopolitiske, økonomiske og mar
kedsmessige utviklingstrekkene vi så i 2014, har 
eskalert gjennom 2015 og fortsetter inn i 2016. Det 
kraftige fallet i oljeprisen er ikke bare et resultat 
av den rikelige tilgangen på amerikansk skiferolje, 
SaudiArabias og Russlands fortsatt høye oljepro
duksjon og lettelser i sanksjoner overfor Iran. Det 
er også et uttrykk for usikkerheten som nå råder i 
den globale økonomiske utviklingen, med svakere 
økonomisk vekst og redusert etterspørsel i viktige 
markeder. Det er i denne sammenheng viktig å 
merke seg at oljeprisfallet er en del av et bredt fall i 
priser på råvarer verden over. 

Skipsfarten er global i sin natur, og påvirkes 
direkte av internasjonale trender og globale 
utviklingstrekk. I kapittel 1 av årets konjunktur
rapport, Store bevegelser, søker vi derfor å belyse 
trender og utfordringer som preger det globale 
landskapet som næringen beveger seg i. 

Maritim næring er Norges nest største eksport
næring og hadde en samlet verdiskaping i 2014 
på nærmere 190 milliarder kroner og 110 000 
personer sysselsatt i Norge. Holdes oljeselskapene 
utenom er næringens andel av norsk næringslivs 
verdiskaping på 12 prosent. 

I kapittel 2, Norsk skipsfart – status og utvikling 
2016, ser vi at Norge opprettholder sin plass som 
verdens 6. største skipsfartsnasjon i 2015 målt i 
flåteverdi. Japan, Hellas, Kina, Tyskland og USA 
er rangert foran Norge med Storbritannia, Sin
gapore, SørKorea og Danmark på plassene etter. 

Den norskkontrollerte utenriksflåten teller 1724 
skip per 1. januar 2016. Av disse er 535 registrert i 
NIS, 214 i NOR, mens 975 skip seiler under uten
landsk flagg. 

Norske utenriksrederier hadde per 1. januar 
2016 totalt 149 skip i ordre. Sammenlignet med 
fjoråret, viser tallene en nedgang på 15 prosent 
målt i antall, og en nedgang på 8 prosent målt 
i kroneverdi. De to viktigste byggelandene for 
norske utenriksrederier er nå Kina (34 prosent) og 
SørKorea (33 prosent) målt i antall skip. 9 prosent 
av dagens samlede ordrebok er plassert ved nor
ske verft. Ordreinngangen fra utenriksrederiene 
til de norske skipsverftene viser en markant 
reduksjon. Ordreboken ved norske skipsverft har 
hovedsakelig vært knyttet til oljerelatert skipsfart 
og nedgangen må ses i lys av aktivitetsbremsen 
offshore. 

I kapittel 3, Konjunkturbildet 2016, ser vi at året blir 
svært krevende for store deler av den maritime 
næringen. Etter fem sammenhengende år med 
inntektsvekst, falt rederienes omsetning for 2015. 
Prognosene tilsier at omsetningen vil fortsette å 
falle i 2016.

Norske rederier i utenriksfart hadde en samlet 
omsetning i 2014 på 274 mrd. kroner, en vekst på 
hele 9 prosent fra året før. Estimat fra årets kon
junkturundersøkelse viser at rederienes samlede 
omsetning falt med 3,3 prosent i 2015 til 265 mrd. 
kroner. Fallet i kronekursen innebærer at den 
faktiske reduksjonen i omsetning er større enn 
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det som fremkommer av analysen. Den norske 
utenriksflåten er diversifisert og består av ulike 
segmenter av avansert industriell skipsfart innen 
short sea og deep sea, til hele den maritime ver
dikjeden offhore. Den brede sammensetningen 
i flåten fører til at det samlede fallet i aktivitet 
jevnes noe ut.

Prognosen for 2016 viser at rederiene forventer 
et omsetningsfall på 3 prosent. Hvis prognosen 
stemmer vil den samlede omsetningen for rederi
ene bli 257 mrd. kroner i 2016. Ser vi på de ulike 
segmentene er bildet sammensatt, short searede
riene og deep searederiene forventer positiv vekst 
i omsetningen, mens offshore servicerederiene 
og offshore entreprenørene venter redusert 
omsetning. 

Om lag 60 prosent av rederiene venter at driftsre
sultatet vil svekkes i 2016. 23 prosent av rederiene 
forventer bedret driftsresultat i 2016. Med unntak 
av short sea er alle rederisegmentene mindre 
optimistiske med tanke på styrket lønnsomhet i år 
enn de var i fjor.

Antall skip og rigger i opplag har dessverre økt 
jevnt siden høsten 2014. Per februar 2016 er 101 
offshorefartøy tilhørende Rederiforbundets med
lemmer i opplag. Hvis rederienes anslag stemmer, 
vil antallet øke med 10 fartøy innen utgangen av 
juni 2016. Det forventes en betydelig økning i 
antall rigger i opplag. Per februar 2016 er antallet 
16 og offshoreentreprenørene forventer at antal
let skal stige til 23 innen utgangen av juni 2016.

Rederiene forventer ytterligere nedbemanninger 
i 2016. Totalt forventes det at mellom 4000 og 4500 
ansatte vil bli permittert eller oppsagt i løpet av året, 
mot 7300 i 2015. Antall opplæringstillinger forventes 
redusert med om lag 200 i løpet av året. Det er særlig 
norske lærlingplasser innen segmentene offshore 
entreprenør og offshore service som vil bli borte.

Norges Rederiforbund mener regjeringens mari
time strategi og de endringer som nå følges opp 
gir et godt grunnlag for å videreutvikle den nor
ske maritime klyngen. Vi vil i den sammenheng 
understreke at de maritime rammebetingelsene 
som omtales i kapittel 4, Maritim politikk for  
krevende tider,  er helt avgjørende.

FOTO: ANDERS DALSETH, FARSTAD SHIPPING
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1 Store  
 bevegelser 

Av Valeria Criscione

I fjorårets Konjunkturrapport beskrev vi hvordan 
krisen i Syria hadde skapt den verste flyktninge
katastrofen siden andre verdenskrig. Vesten 
var fortsatt i sjokk over Russlands annektering 
av Krimhalvøya. Med et kraftig oljeprisfall, 
geopolitisk usikkerhet og svak økonomisk vekst 
som bakteppe, var det dessuten høyst uklart om 
klimaforhandlingene under COP21 i Paris ville bli 
en suksess.

Gjennom intervjuer med ledende eksperter til 
årets Konjunkturrapport, har målet vært å forstå 
nye trender og utfordringer innenfor geopolitikk, 
økonomi og energi. Svært urolige tider innenfor 
alle disse områdene har satt sitt preg over hele 
verden. Spørsmålet er om vi kan forvente roligere 
farvann i tiden fremover? 

Et hovedspørsmål i årets rapport er om en ny 
verdens orden er i støpeskjeen, ledet an av et 
 ambisiøst Kina som fyller vakuumet etter et 
USA som er mindre aktivt på verdensscenen, et 
Russland i økonomiske vanskeligheter som følge 
av lave oljepriser, samt kaldkrig retorikk over den 
vanskelige situasjonen i Midtøsten.

Disse tre trendene vil påvirke politikkutforming, 
næringslivsaktivitet, jobbskaping og energipriser.

Fjoråret fikk likevel en positiv avslutning med et 
vellykket COP21. En lærdom fra klimaforhand
lingene i Paris er at internasjonalt samarbeid er 
mulig. Forhåpentligvis vil dette også bidra til et 
bedre samarbeidsklima på andre internasjonale 
politikkområder.

Utfallet av klimamøtet vil utvilsomt påvirke 
handlingsrommet til myndigheter og nærings
livet de neste tiårene. Utfordringene står i kø, men 
nye muligheter vil også oppstå.  Næringslivet må 
forberede seg på en teknologisk revolusjon som 
vil true eksisterende, men også skape nye arbeids
plasser. Dette vil skje samtidig som næringslivet 
må etterkomme nye, ambisiøse  utslippsmål. Det 
er i dette bildet hovedutfordringene, og mulig
hetene, vil ligge i tiden fremover.

VALERIA CRISCIONE

Valeria Criscione er tidligere 
 korrespondent for Financial Times 
i Oslo, hvor hun dekket politikk-, 
næringsliv- og kultursaker. I dette 
kapittelet har hun intervjuet en rekke 
meningsbærere og beslutningstak-
ere, med fokus på å identifisere 
sentrale utviklingstrekk som både 
påvirker den maritime næringen og 
som vil forme vår fremtid.

Criscione har en mastergrad i 
 journalistikk fra Columbia  University 
i New York. Hun har jobbet 
 freelance siden 2008.
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Global økonomi: 

En ny normal? 

Av Valeria Criscione

Leder av Det internasjonale pengefondet Christine 
Lagarde advarer mot en «ny middelmådighet» i 
den globale økonomien. Joseph Stiglitz, som vant 
Nobelprisen i økonomi i 2001, kaller det «det nye øko-
nomiske uføret». Og mange anser nå Kinas overgang 
fra en tosifret vekstrate til en årlig vekst på 6 prosent 
som «den nye normalen».   

Under finanskrisen i 2008 ble Justin 
Yifu Lin den første sjeføkonomen i 
Verdensbanken som kom fra et utvik
lingsland. Dette representerte en 
milepæl, ikke bare for den kinesiske 
økonomen (født på Taiwan) men også 
for den internasjonale utviklingsin
stitusjonen. Det var en anerkjennelse 
av Kinas stadig viktigere lederrolle i 
verdensøkonomien.

«Kina var et av de fattigste landene 
i verden», sa Lin. «Da Kina startet 
sin overgang fra sosialistisk til 
 markedsdrevet økonomi i 1979, var 
bruttonasjonalproduktet per inn
bygger mindre enn en tredjedel av 
gjennomsnittet i et afrikansk land.»

Mer enn 90 prosent av landets pro
duksjon var ikke engang en del av det globale 
markedet i tiden før 1979. Siden den gang har 
Kinas BNP i gjennomsnitt vokst med 9,7 prosent 
hvert år. Målt i kjøpekraftsparitet (PPP), har Kina 
gått forbi USA, og er nå den største økonomien i 
verden. 

«Fra 1979 til 2008 ble 680 millioner mennesker 
i Kina løftet ut av fattigdom», sa Lin på KPMGs 
topplederkonferanse i Oslo i november. Lin 
er også grunnleggeren av China Centre for 
 Economic Research og professor ved Peking
universitetet. «Det er antakelig grunnen til at jeg 
ble senior vice president i Verdensbanken.»

Krise? Hvilken krise?

Kinas samlede BNPvekst har falt fra 10 pro
sent i 2010 til 6,9 prosent i 2015. Den reduserte 
veksten har blitt «den nye normalen» for Kina, 
men er fortsatt et usikkerhetsmoment for 
verdensøkonomien. 

Lagarde har pekt på faren for en ny middelmådig 
periode for verdensøkonomien, med lavere vekst 
over en lang periode. IMF har redusert sine vekst
prognoser for verdensøkonomien i 2016 en rekke 
ganger, den siste gangen til 6,5 prosent for Kina og 
3,4 prosent for resten av verden. IMF advarer om 
at dersom vekstreduksjonen i Kina blir større enn 
ventet, vil dette utgjøre den største trusselen for 
verdensøkonomien i år, ettersom det kan svekke 
tilliten til Kinas økonomi, og påvirke internasjo
nal handel og råvarepriser. 

«Dette er den første gangen siden reformen startet 
i 1979, at vi har en slik lang periode med opp
bremsing i den kinesiske økonomien», sier Lin.

CHRISTINE LAGARDE  
FOTO: NTBSCANPIX

JUSTIN YIFU LIN  
FOTO: NTBSCANPIX
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«Men disse ‘historisk sett enestående’ tosifrede 
veksttallene var rett og slett ikke bærekraftige», 
sier Joshua Cooper Ramo, coCEO i Kissinger 
Associates og tidligere utenriksredaktør i Time 
Magazine. I Beijing, hvor han har bodd de siste 13 
årene, har innbyggerne opplevd en fantastisk årlig 
vekst på 17–18 prosent. Ramo mener at vi ikke står 
overfor en krise i Kina, men at lavere vekstrater 
skyldes en bevisst beslutning av kinesiske myn
digheter om å endre fra vekst preget av kvantitet 
til vekst basert på kvalitet.

«Problemet med økonomien er rett og slett at den 
ikke var lagt opp til å opprettholde dette vekst
nivået», sa Ramo i et intervju i Oslo i november 
2015. «Det var som å kjøre en bil med turbo. 
Dagens økonomiske situasjon i Kina var uunn
gåelig, fordi den gamle vekstmodellen ganske 
enkelt ikke var bærekraftig, og den kunne ikke 
videreføres med en årlig vekst på 10 prosent. Den 
kunne heller ikke videreføres med 8 prosent årlig 
vekst. Man måtte rett og slett senke hastigheten. 
Så det de nå forsøker er å forbedre den økono
miske modellen og samtidig holde ting gående. 
Og jo fortere det går, desto vanskeligere er det.»

«Jeg mener at intensjonen (med Silkevei prosjektet) 
viser at det er bevissthet om både de økonomiske 
og politiske realitetene», la han til. «Etter hvert 
som ting utvikler seg, blir det stadig vanskeligere 
å snakke om 6 prosent vekst. Med en økonomi av 
en slik størrelse og med en slik vekst, blir 1 prosent 
så mye mer enn for bare fem år siden. Derfor er det 
vanskelig for dem å generere store veksttall.»

Strukturelle endringer

Lin er av den oppfatning at det ikke dreier seg 
om en krise, men heller et fenomen som finner 
sted i alle fremvoksende markedsøkonomier. 
Det samme skjer også i enkelte mer avanserte, 
eksportorienterte økonomier, som SørKorea, 
Taiwan og Singapore. Reduksjonen i vekstraten er 
enda større i disse landene enn i Kina. Kina greier 
seg derfor relativt bra. Lin mener også at vekst
reduksjonen avspeiler at store høyinntektsland, 
som USA, EU og Japan, ikke fullt ut har kommet 
seg etter 2008krisen.

«I 2008 iverksatte alle land motkonjunkturtiltak 
for å stimulere økonomien, og nå er disse tiltakene 
sluttført», sier Lin. «Men den globale økonomien 
er ikke friskmeldt. Uten nye stimulanser vil 
investeringsveksten derfor bli mindre. Den eneste 
vekstdriveren er forbruk. I Kina vokser forbruket 
relativt sett svært dynamisk og kraftig.»

Til tross for de nylige, kraftige børsfallene tviler 
internasjonale eksperter på at Kinas økonomi 
er på vei mot en hard landing. På et møte om 
fremtidsutsiktene for verdensøkonomien under 
World Economic Forum i Davos var Lagarde, 
Credit Suissesjefen Tidjane Thiam og sjefen for 
den japanske sentralbanken Haruhiko Kuroda, 
enige om at den asiatiske supermakten vil unngå 
et kraftig fall. Det er heller slik at Kina endrer 
sin vekst på tre forskjellige måter: fra industri til 
tjenestebasert økonomi, fra eksport til hjemme
marked og fra investeringer til forbruk.

FOTO: NTBSCANPIX
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Problemet er imidlertid at det ikke bare er Kina 
som gjør strukturelle endringer, ifølge Joseph 
Stiglitz fra Columbiauniversitetets School of 
International and Public Affairs. Dette skjer 
samtidig over hele verden, for eksempel USA og 
Europas overgang fra industri til tjenestebasert 
økonomi.  Dette bidrar til både voksende ulikhet 
og svekket global etterspørsel. 

«Historien viser at markeder aldri har klart å gjøre 
disse endringene uten problemer, og nå ser vi det 
nok en gang», sa Joseph Stiglitz i Davos. «Kina har 
de siste 15 årene, og  særlig de siste 7, vært motoren 
i verdens økonomien. Dette er delvis på grunn av 
en enorm etterspørsel etter naturressurser. Brasil 
dro nytte av dette, det samme gjorde Afrika og 
LatinAmerika.»

«Det burde vært opplagt at det ikke kunne 
 fortsette. Markeder er imidlertid alltid nærsynte, 
og de så ikke det uunngåelige. Resultatet ble at 
Kina måtte legge om fra kvantitet til kvalitet med 
 hensyn til vekst. Det ble mindre ressurskrevende, 
noe som påvirket råvareprisene, inkludert for olje.»

Overproduksjon av olje

Oljeprisene har falt fra over 120 USD per fat i 
2012 til under 30 USD ved begynnelsen av 2016. 
Dette er en hovedårsak til at utsiktene er  usikre. 
Prisene er lave, fordi markedet svømmer i 
olje, både på grunn av lavere etterspørsel etter 
energi og OPECs manglende vilje til å begrense 
 produksjonen. Prisene falt ytterligere etter 
 sanksjonslettelsene mot Iran i januar.

Iran har planer om raskt å øke produksjonen med 
500 000 fat per dag, og håper å nå 1 million fat 
per dag i økt produksjon innen årets utgang. Det 
er imidlertid usikkert hvor raskt dette kan skje, 
og om OPEC vil overtale Iran til ikke å gjøre det. 

SaudiArabia og Russland inngikk en 
midlertidig avtale i Doha i februar, om 
å fryse produksjonen på januar nivå 
og prøver nå å få Iran, Venezuela og 
Qatar til å slutte seg til avtalen.

«Nye investeringer i Iran må finne sted 
før vi kan forvente en stor økning i olje
produksjonen», sa Fatih Birol, leder for 

Det internasjonale energibyrået IEA, i et intervju 
i Oslo i november 2015. «For at det skal skje, må de 
riktige forutsetningene for investeringer være på 
plass, og jeg har inntrykk av at det er diskusjoner 
mellom Irans regjering og selskapene om hvorvidt 
disse forutsetningene er til stede. Jeg tror ikke 
dette vil skje fra den ene dagen til den andre. Dette 
vil være en prosess.»

Den lave oljeprisen er en god nyhet for Europa 
som energiimportør. Olje fra Iran kan også dempe 
EUs bekymringer når det gjelder sikker energi
tilgang, med tanke på Tyskland og ØstEuropas 
avhengighet av russisk gass og den geopolitiske 
uroen etter annekteringen av Krim. Men det er 
dårlige nyheter for oljeeksportører som Russland 
og SaudiArabia. Dersom prisen på olje fort
setter å være 30 USD fatet, kan det redusere BNP 
i Midtøsten med 20 prosent og med 10 prosent i 
Russland, sa Birol i Davos.  

«Jeg vil si at sanksjonene har hatt en helt marginal 
påvirkning på Russlands økonomiske utvikling», 
sa Fredrik Erixon, leder for European Centre 
for International Political Economy i Brussel, 
i et intervju i Oslo i november. «Av langt større 
 betydning for Russland og den russiske økono
mien er fallet i oljeprisen.»

Vekst uten arbeidsplasser

Det markante fallet i råvarepriser, kombinert med 
betydelig mindre vekst i fremvoksende økonomier, 
har en dramatisk effekt på sysselsettingen. Både 
Brasil og Russland opplever tilbakegang på grunn 
av den lave oljeprisen. Den internasjonale arbeids
organisasjonen ILOs rapport «World Employment, 
Social Outlook, Trends 2016» anslår at arbeidsløs
heten kan stige med 3 millioner til 200 millioner i 
2017, hovedsakelig i fremvoksende økonomier. 

Samtidig vil den rikeste ene 
 prosenten av verdens befolkning 
eie over 50 prosent av rikdom
mene i verden dette året, opp fra 
44 prosent i 2009, og nærmere én 
 milliard arbeidere vil leve i  moderat 
 fattigdom, ifølge ILO. Oxfam 
International rapporterte nylig 
at 62 enkeltpersoner nå eier like mye som den FATIH BIROL 
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fattigste halvdelen av jordens befolkning. Denne 
voksende ulikheten er en av de underliggende 
årsakene til svak etterspørsel i  verdensøkonomien 
og «det store økonomiske uføret», ifølge Stiglitz. 

«De på toppen bruker ikke så mye av inntekten 
sin som de på bunnen, som må bruke 100 prosent 
og noen ganger enda mer», sa Stiglitz. «Når du har 
denne økende ulikheten, som virkelig har vært 
ganske forbløffende de siste 30 årene, får du en 
svak økonomi.»

En annen årsak til uro er digitaliseringen og hva 
den vil bety for sysselsettingen. Ifølge World 
 Economic Forums «Future of Jobs Report», 
som kom ut i januar og er basert på analyser av 
15  økonomier, kan disruptiv teknologi gjøre til 
sammen 5,1 millioner jobber overflødige i løpet av 
perioden 20152020. Det vil først og fremst dreie 
seg om administrative rutinejobber. I studien 
«The Future of Employment» fra 2013 anslår 
universitetet i Oxford at nesten halvparten av alle 
arbeidsplasser i USA kan bli erstattet av maskiner 
i løpet av de neste 30 årene. 

Fordeling av rikdom

Samfunnet bør fokusere på å komme fremtiden i 
møte, istedenfor å beskytte fortiden, mener Erik 
Brynjolfsson, professor ved MIT Sloan School 

of Management og medforfatter av «The Second 
Machine Age». Dette forutsetter at man øker 
 kompetansen og tilpasser organisasjonsapparatet 
slik at man kan dra full nytte av den nye tekno
logien, og at man legger til rette for at velstanden 
fordeles. 

«Det er sant at teknologien gjør kaken og vel
standen større, men det er ingen økonomisk lov 
som sier at alle skal få sin rettmessige del», sa 
Brynjolfsson i Davos.

«Det er mulig at noen vil lykkes, mens andre slett 
ikke vil gjøre det. De siste 20 årene har vi sett det 
som (MITkollega) Andrew McAfee og jeg selv 
har kalt ‘den store frakoblingen’. Dette dreier 
seg om en fortsatt produksjonsvekst. BNP er på 
toppnivå i de fleste landene. Vi har flere million
ærer og milliardærer enn noen gang. Samtidig er 
 middelsinntektene nå lavere i USA og 
mange andre land, enn det de var sent 
på 1990tallet. Så produktivitetsvekst 
har blitt skilt fra inntektsvekst. En 
medvirkende årsak er at teknologisk 
fremgang ikke nødvendigvis kommer 
alle til gode.»

Brynjolfsson mener at samfunnet bør 
være forberedt på å gjøre viktige institusjonelle og 
organisatoriske endringer, som også ble gjort etter 
den tidlige industrielle revolusjonen, da damp
maskiner og elektrisk drevne maskiner gjorde 
kroppsarbeid overflødig. Den gang innførte USA 
allmenn utdannelse og forandret trygdesystemet 
for å gjøre overgangen mindre «smertefull.»

«Teknologi kan brukes både til å skape og 
 ødelegge jobber», sier Brynjolfsson. «Svaret er 
imidlertid ikke å holde fast ved det vi har. Vi må 
utvikle nye jobber og jobbmuligheter raskere. 
Dette er hva økonomen Joseph Schumpeter kaller 
«kreativ ødeleggelse». De økonomiene som gjør 
dette raskt, og de selskapene som implementerer 
det, vil lykkes bedre. Og til syvende og sist er det 
på denne måten vi best kan heve levestandarden 
og skape velstand for de mange, og ikke bare for 
noen få.»

ERIK BRYNJOLFSSON  
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Geopolitisk sikkerhet:

En ny verdensorden

For ett år siden var frykten for en ny kald krig med 
Russland, i kjølvannet av annekteringen av Krim, 
den store geopolitiske bekymringen. I dag  snakkes 
det om en kald krig i Syria, og mellom Iran og 
Saudi- Arabia. 

Selv om konflikten i Ukraina ikke 
 lenger er vår største sikkerhets
utfordring er den en viktig del av et 
bredere bilde med tre geopolitiske, 
strategiske konflikter mellom 
 nøkkelaktører; Russland mot Ukraina, 
Midtøsten, og ØstAsia med et stadig 
mektigere Kina, ifølge Espen Barth 
Eide, tidligere norsk utenriksminister 

og nå direktør i World Economic Forum (WEF). 

«Dette skiller seg fra konflikter verden opplevde 
for 15–20 år siden, i perioden etter avslutningen 
på den kalde krigen, hvor det var mindre fokus 
på sterke stater og mer fokus på stater som 
gikk i  oppløsning, som Jugoslavia, Rwanda og 
 Afghanistan», sier Eide. «I dag skjer dette langt 
flere steder, og forsterkes av strategisk kon
kurranse mellom sterke stater med motstridende 
interesser.» 

«De sikkerhetspolitiske trendene vi ser i dag, er 
de mest urovekkende siden WEF utarbeidet den 
første Global Risks Report for 11 år siden», sier 
Eide fra Brussel i et intervju i januar i år. «Mange 
av temaene som ble diskutert i fjor har bare blitt 
verre. Vi ser at nøkkelaktørene blir stadig sterkere. 
Samtidig ser vi også en tendens i retning av økt 

fragmentering, svekket tillit og statsoppløsninger, 
både i Midtøsten og andre steder. Og i 2015 ble det 
enda tydeligere at disse to tendensene møtes.»

Svake stater

Syria og Irak er klare eksempler på svake stater, 
hvor mektige land konkurrerer om innflytelse 
i regionen. Iran og SaudiArabia konkurrerer 
regionalt, mens Russland og USA for første gang 
opererer på samme slagmark i kampen mot 
Daesh/ISIL (Den islamske stat i Irak og Levanten), 
med mål om en løsning på konflikten i Syria.

Situasjonen i Syria har stadig forverret seg siden 
konflikten startet for fem år siden. Over syv mil
lioner syrere er fordrevet i eget land og enda flere 
har flyktet, hovedsakelig til nabolandene Tyrkia, 
Libanon, Jordan og Irak. Europakommisjonen 
anslår at tre millioner migranter vil komme til 
Europa i perioden 2015–2017. 

«Jeg har besøkt leirene», forteller Eide. «Det er 
ikke et sted å oppholde seg i årevis, og dermed 
sette livet sitt på vent. De har gitt opp tanken på å 
komme hjem igjen.»

Masseutvandringen har fått mange Schengen
land til å innføre midlertidige grensekontroller, 
og til å iverksette maritime operasjoner for å 
begrense menneskesmuglingen. I fjor iverksatte 
EU EUNAVFOR MED Operasjon Sophia i det 
sørlige, sentrale Middelhavet, og i februar i år 
satte NATO inn sin Standing Maritime Group 2 
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i Egeerhavet for å overvåke og kontrollere illegal 
overfart mellom Tyrkia og Hellas.

De fleste av de en million migrantene og asyl
søkerne som kom til Europa i fjor ankom sjøveien, i 
følge Den internasjonale organisasjonen for migra
sjon. Nesten 4 000 ble rapportert omkommet eller 
savnet. I Syria har ca. 11,5 prosent av befolkningen 
blitt drept eller skadet i løpet av den militære kon
flikten, i følge Syrian Centre for Policy Research. 
Den desperate situasjonen har brakt hovedaktør
ene til den FNledede fredsprosessen i Genève. 

«Ville du for en eller to måneder siden drømt om at 
representanter for Den russiske føderasjonen og 
amerikanere satt ved samme bord og på samme 
side som FN, i et forsøk på å finne en løsning for 
Syria?» sa Staffan di Mistura, FNs spesialutsen
ding til Syria, på en pressekonferanse i november 
2015 etter samtaler i Oslo med Norges utenriks
minister Børge Brende. «Ville du for bare tre uker 
siden drømt om at SaudiArabia og Iran, ikke bare 
i ett minutt, heller ikke i femten minutter, men i 
syv hele timer satt sammen og snakket om hvor
dan denne forferdelige konflikten kan avsluttes? 
Det er dette som har endret seg.»

Endringer i maktforholdene i Midtøsten

Likevel sitter ikke alle på den samme siden av 
bordet.

SaudiArabia brøt de diplomatiske relasjonene 
med Iran i etterkant av voldelige opptøyer ved deres 
ambassade i Teheran som følge av SaudiArabias 
henrettelse av den shiamuslimske skriftlærde 
Nimr alNimr. Det hersker også usikkerhet i 
 SaudiArabia etter at sanksjonene mot Iran ble 
opphevet i forbindelse med atomavtalen med 
sikkerhetsrådets fem faste medlemmer (Kina, 
Frankrike, Russland, Storbritannia og USA), samt 
Tyskland. Usikkerheten skyldes blant annet om 
sanksjonslettelsene kan bidra til en mulig endring 
i allianseforholdet  mellom USA og SaudiArabia til 
fordel for Iran. 

«Det spesielle forholdet mellom SaudiArabia 
og USA har vært basert på USAs avhengig
het av deres olje», sier Eide. «Dersom de nå er 
mindre avhengige av olje og produserer sin egen 
 skifergass, vil dette redusere viktigheten.» 
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Skjer det en politisk normalisering utover denne 
avtalen, ser Eide for seg at Iran ikke bare blir sett 
på som et akseptert medlem av det internasjonale 
samfunnet, men et velkomment medlem som 
kan spille en positiv rolle. Samtidig kan Irans 
nye posisjon bli betraktet som en trussel av noen 
Gulfstater som har vært vant til å være privilegerte 
partnere, og som har kunnet regne med støtte fra 
USA i en eventuell konflikt med Iran. 

«Vi merker en viss nervøsitet og bekymring hos 
noen Gulfstater», sier Eide. «Vi må huske at dette 
skjedde da oljeprisene i lengre tid hadde vært 
svært lave, noe som viser at organisasjoner som 
OPEC har manglende evne til å forhindre fall. 
Dette vil føre til endringer i Midtøsten. Sam
tidig har vi også de regionale konfliktene. Vi er 
forberedt på at det blir noen interessante år med 
endringer i maktforholdene i Midtøsten.»

En post-amerikansk periode

«Dette kan til og med være oppløpet til en 
kald krig mellom Iran og SaudiArabia», sier 
 Christopher Coker, professor i internasjonale 
relasjoner ved London School of Economics and 
Political Science. Han peker spesielt på konflikten 
i Jemen, hvor den Saudiledede koalisjonen har 
bekjempet den Iranallierte Houthimilitsen som 
støtter tidligere president Ali Abdullah Saleh. 

«Det er en reell mulighet for uro i 
SaudiArabia, da den regjerende 
familien er farlig og ukyndig, og den 
kan bli offer for en palassrevolusjon», 
sa han i et intervju fra London. «Men 
det gamle regimet i Iran holder også 
landet tilbake. Kina nekter å være en 
aktør. De vil gjerne være på lag med 
både Iran og SaudiArabia, men vil 

snart måtte velge side.» 

I januar besøkte president Xi Jinping Midtøsten. 
Det er første gang på syv år at et kinesisk stats
overhode besøker SaudiArabia. Han møtte også 
Irans president Hassan Rouhani, og de ble enige 
om at Kina vil øke handelen med 600 milliarder 
dollar de kommende tiårene. Midtøsten er et stra
tegisk område i Kinas ambisiøse Silkeveiprosjekt. 
Via transittruter gjennom Midtøsten, både på 

land og langs sjøveien, ønsker Kina å knytte seg 
nærmere til Europa og Afrika.

«En ting er klart, vi er vitne til en postamerikansk 
periode i Midtøsten», sa Coker.

Den andre stormakten som sitter på begge sider 
av bordet i Syriakonflikten er Russland. Russland 
har engasjert seg direkte militært i Syria med 
bombekampanjer mot opposisjonens styrker. 
Russland og USA er enige om en felles strategi 
for å bekjempe Daesh/ISIL, men de er uenige 
om Assadregimets fremtid. USA og Russland 
la i februar fram forslag om våpenhvile for å få i 
gang de haltende FNledede fredsforhandlingene 
igjen. Eide tror at Russlands intensjon er å sikre at 
Syrias president vil komme relativt godt ut av det 
under fredsforhandlingene. Samtidig er det viktig 
å huske at Russland i betydelig grad er påvirket 
av sanksjonene fra Vesten på grunn av Ukraina
konflikten og de lave oljeprisene. 

«Alle partene i Syriakonflikten støtter forskjel
lige sider», sier Coker. «Alle hevder at de står 
sammen i kampen mot ISIL, men Russland og 
Tyrkia trenger begge ISIL for sine respektive 
agendaer. 

Prioriteringen av Russlands viktigste sikker
hets utfordringer gjøres først og fremst med 
utgangspunkt i Putinregimets interesser. Og 
det Putin frykter mest, om enn irrasjonelt, er en 
regimeendring i Russland. Han må gjøre alt han 
kan for å styrke sin posisjon nå som en sjettedel 
av Russlands befolkning lever på fattigdoms
grensen, og landet som helhet opplever en tydelig 
økonomisk tilbakegang. Det viktigste for Putin 
nå er å fortsette å presse Vesten, komme nærmere 
Kina, og å bli oppfattet som en uunnværlig aktør i 
Midtøsten.»

Kina på vei oppover

Russlands lederambisjoner er likevel mer et 
regionalt enn et globalt spørsmål, i følge Fredrik 
Erixon, direktør for European Centre for Inter
national Political Economy. Den viktigste globale 
tendensen er svekkelsen av USAs dominans og 
Kinas utvikling som supermakt med globale øko
nomiske ambisjoner. 

CHRISTOPHER COKER  
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Et illustrerende eksempel på dette skiftet er 
krangelen mellom USA og Kina i SørKinahavet: 
USAs marine patruljerer her farvann som Kina 
og andre naboland hevder de har krav på. Andre 
eksempler er Kinas bygging av nye øyer ved 
Spratlyøyene, og det nye Silkeveiprosjektet med 
et maritimt belte og bygging av havner en rekke 
steder i Asia. 

«Det kan være en rekke forskjellige grunner til 
at de gjør dette», sa Erixon i et intervju i Oslo i 
november. «Men én god grunn er selvfølgelig at 
de ønsker å komme bort fra det USAkontrollerte 
Malakkastredet, som er den foretrukne handels
ruten mellom Asia og Europa. 

Dette er et svært praktisk og kon
kret eksempel på kombinasjonen 
av økonomi og politikk, og hvilke 
typer politiske konflikter vi vil se 
de neste 20–30 årene, etterhvert 
som Kina iverksetter sine globale 
planer.»

«Jeg kjenner en rekke personer som ikke kan 
karakteriseres som hauker, men som er av den 

oppfatning at det vil bli en krig i Asia», la han til. 
«Og den krigen vil sannsynligvis involvere Kina 
og Vietnam.»

I februar utplasserte Kina antiluftskyttsraketter  
på den omstridte Woody Island i Paracel 
øygruppen, som også Vietnam og Taiwan gjør 
krav på. Det er også spenninger i ØstKinahavet 
over de japanske, ubebodde Senkakuøyene og 
fire nye gassplattformer som ble satt i produksjon 
nær midtlinjen mellom Kina og Japan. 

Geo-økonomi

Kina er Japans viktiste handelspartner. Men USA 
jobber nå for å knytte tettere bånd med Japan 
gjennom Trans Pacific Partnership (TPP), en 
regional handelsavtale mellom 12 nasjoner som 
representerer 40 prosent av verdensøkonomien. 
Avtalen, som ble underskrevet i februar i år 
og som Kina ikke er en del av, er ett av mange 
geoøkonomiske verktøy, sanksjoner, preferan
sehandelsavtaler og internasjonal infrastruktur, 
som i økende grad blir brukt for å oppnå politiske 
formål, ifølge Eide. 
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«Moderne konflikter har en tendens til å være 
hybridkonflikter», sa han. «Det dreier seg ikke 
bare om en klassisk militærkonflikt. Når atom
makter konkurrerer med hverandre, ønsker de 
ikke en regulær krig.»

Mens TPP etterhvert vil få sin virkning, konsoli
derer Kina på sin side en lederrolle både i regionen 
og globalt gjennom den nyopprettede Asian 
Investment Infrastructure Bank (AIIB). Japan 
og USA er merkbart fraværende blant medlems
landene, men over 50 nasjoner – inkludert Norge 
– har blitt medlemmer i denne multilaterale 
utviklingsbanken, som en måte å bidra til økte 
infrastrukturinvesteringer i Asia. 

Etableringen av AIIB retter seg mot to forhold, 
ifølge Justin Yifu Lin, tidligere sjeføkonom i 
 Verdensbanken og grunnleggeren av China 
 Centre for Economic Research: mangelen på 
reformer i den eksisterende utviklingsarkitektu
ren, som ble opprettet etter annen verdenskrig og 
som avspeiler USAs interesser på den tiden, samt 
det enorme behovet for investeringer i regionen, 

som Verdensbanken og de regionale utviklings
bankene ikke har kunnet dekke. Det kan også 
tenkes at medlemslandene gjerne vil innynde seg 
hos kineserne på denne måten, forteller Erixon.

«(AIIB) er for meg symbolet på den forvirrende 
måten Kina prøver å gjøre sin innflytelse i verden 
gjeldende på, og hvordan de ønsker å bruke sine 
økonomiske rikdommer», sier Erixon. «Det er helt 
åpenbart at de bruker penger til å bygge politiske 
allianser. Dette sjekkheftediplomatiet har den 
kinesiske regjeringen nå perfeksjonert. Måten de 
vil bruke pengene på å bygge politiske allianser. 
Den nye Silkeveien eller «Ett belte, En veiprosjek
tet», er en kombinasjon av geopolitikk og Kinas 
ønske om å eksportere noen av sine egne økono
miske svakheter. Den store utviklingstendensen 
vi nå ser, er s vekkelsen av USAs herredømme, 
ikke bare innenfor den globale økonomien, men 
også innenfor globale politiske spørsmål i bredere 
forstand.»
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Global energi: 

Nytt klima

Revolusjon er ikke noe fremmedord for Christiana 
Figueres. Hennes far var José Figueres, tidligere 
 president og revolusjonær i Costa Rica. Selv omta-
les hun som «vår klodes reddende engel» etter det 
 vellykkede COP21 i Paris. 

«Jeg er glad for å kunne kalle dette en revolusjon», 
sa lederen for FNs klimakonvensjon (UNFCCC) 
entusiastisk fra scenen på Aftenpostens klima
konferanse i Oslo i oktober 2015, noen uker i  forkant 
av klimatoppmøtet i Paris. «Nå er det ingen vei til
bake, eller ingen marcha atrás som vi sier på spansk.»

Mange har i ettertid betegnet Parismøtet som en 
suksess. 12. desember 2015 samlet nærmere 200 
nasjoner seg og vedtok den mest omfattende klima
avtalen noensinne, med enighet om å oppnå togra
dersmålet. Industrilandene har også forpliktet seg 
til å bidra med NOK 860 milliarder (USD 100 billion) 
årlig frem til 2020, til klimatiltak i utviklingsland.

Avtalen tar også sikte på å holde den globale gjen
nomsnittlige temperaturøkningen på 1,5 °C over 
førindustrielle nivåer, et mer ambisiøst mål enn 
de 2 °C man ble enige om på COP15 i København 
i 2009. Dette er gode nyheter for lavtliggende 
øystater som er i ferd med å synke i havet. Avtalen 
lover også å nå null nettoutslipp mellom 2050 og 
2100 ved hjelp av karbonlagring.

«Dette representerer et betydelig vendepunkt for 
verden, og det er spesielt oppmuntrende for OECD. 
Vi var den første internasjonale organisasjonen 
som ville ha null nettoutslipp i andre halvdel av 

århundret, en pris på CO2 og større 
innsats for å kanalisere midler inn 
i lavkarbonøkonomien», sa OECDs 
generalsekretær Angel Gurría.

Industriell revolusjon

Så, hva skjer etter Paris? Intet mindre 
enn en revolusjon, i følge Samantha 
Smith, leder for WWFs internasjonale arbeid for 
klima og energi. Klimaavtalen vil føre til en omfat
tende gjennomgang neste år av alle forpliktelsene 
under Kyotoprotokollen, etterfulgt av en mer 
omfattende gjennomgang i 2018, når industrilan
dene vil legge frem hvordan de kan bidra mer. Det 
er fortsatt et stort sprik mellom landenes forplik
telser, også kjent som nasjonalt bestemte bidrag 
(Intended Nationally Determined Contributions 
– INDC’s), og togradersmålet. Etter 2018 skal mål
settingene gjennomgås og forbedres hvert femte år. 

Det viktigste er imidlertid den nye «industrielle 
revolusjonen», som medfører grunnleggende for
andringer for noen av de største globale sektorene, 
inkludert shippingindustrien.

«Vi er ved starten av en overgang til nye energifor
mer, og jeg ville ikke ha sagt dette for bare ett år 
siden», sa Smith i et intervju med oss i Oslo. Hun 
hadde nettopp ankommet fra Paris, hvor WWFs 
forventninger ble «oppfylt, overgått og noen ikke 
innfridd». «Men det er ingen tvil om at vi er på vei 
vekk fra fossil energi og mot utnyttelse av forny
bare energikilder.»

CHRISTIANA FIGUERES  
FOTO: NTBSCANPIX
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Dette får selvfølgelig de største følgene for 
 energisektoren, som ifølge Det internasjo
nale energibyråets (IEA) 2015utgave av «CO2 
 Emissions from Fuel Combustion» står for nesten 
to tredjedeler av alle utslipp av drivhusgasser. Den 
sektoren som slipper ut mest CO2, er elektrisitets 
og varmeproduksjon, der 42 prosent fortsatt i 
stor grad er avhengig av kull. Dernest kommer 
transportsektoren, først og fremst med utslipp 
fra veitransport. Shippingindustrien står for 2,2 
prosent av CO2utslippene.

Overgangsstrategier

IEA anslår at det blir nødvendig med totalt NOK 
116 billioner (USD13,5 trillion) i investeringer i 
lavkarbonteknologier og energieffektivitet innen 
2030, dersom de mer enn 150 landene som forplik
tet seg innen oktober 2015, leverer sine nasjonalt 
bestemte bidrag (INDC’s). Ytterligere NOK 26 
billioner (USD 3 trillion) vil behøves for å iverk
sette IEAs overgangsstrategi, som benytter seg av 
eksisterende teknologi for å redusere utslipp sam
tidig som den økonomiske veksten opprettholdes.

Fem tiltak innenfor energisektoren kan, under 
IEAs foreslåtte overgangsstrategi, gi en tidlig topp 
i totale energirelaterte utslipp av drivhusgasser 
– uten økonomiske kostnader. Over halvparten 
av de NOK 116 billionene (USD 13,5 trillion) vil 
brukes på energieffektivisering i industrien, 
bygninger og transport, mens resten vil bli brukt 
til dekarbonisering i energisektoren. Det siste 
innebærer at de minst effektive kulldrevne ener
giverkene blir erstattet, og at det ikke blir bygd 
nye; en nærmere 50 prosents økning til NOK 3400 
milliarder (USD 400 billion) i fornybare energi
teknologier i kraftsektoren; utfasing av fossile 
subsidier innen 2030 samt kutt i metanutslipp fra 
petroleumsproduksjon.

«Vi kom nettopp tilbake fra COP21 i 
Paris, og en konsekvens av COP21 er 
at mye hydrokarboner vil måtte forbli 
uutnyttet i all fremtid, med mindre 
ny teknologi innen karbonfangst og 
 lagring gjør utnyttelse for svarlig. 
Det vil si at det på lengre sikt, de 
neste 20–30 årene, ikke ser bra ut 
for oljeetterspørselen», sa Bob Ford, 

visedirektør for landstudieavdelingen i OECD i 
Oslo i januar, i forbindelse med presentasjonen av 
OECD  Economics Survey Norway 2016. 

«Det blir allikevel viktig å unngå en demonisering 
av olje og gassindustrien. Vi må akseptere at den 
vil spille en viktig rolle under overgangen», sa 
Figueres i Davos under møtet i World Economic 
Forum. Olje og gassindustrien har tilgang til 
kapital, teknologi og ingeniører som kan flyttes 
til de nye økonomiske områdene, mens olje og 
gass fases ut. Industrien må imidlertid både finne 
ut hvilke investeringer som er uholdbare, og 
 fokusere på mer kostnadseffektive prosjekter. 

«Samtidig er det også nødvendig at industrien 
begynner å fungere som motoren i overgangen», 
sa Figueres.

En rettferdig overgang

Samantha Smith fra WWF er ikke 
blant dem som ser på gass som en 
god overgangsordning fra kull, 
og mener at bruk av fossilt brenn
stoff helt må opphøre innen 2050. 
Denne overgangen til en ny, grønn 
økonomi vil hverken bli problemfri 
eller bare gå i én retning. Vi må 
beskytte planeten mot utslipp fra 
fossilt brennstoff, og samtidig hjelpe de mennes
kene som hadde jobber som var avhengige av det. 
Klimaavtalen i Paris vil føre til fremvekst av nye 
sektorer og potensielt lavere forbruk. Regjeringer, 
arbeidsgivere og arbeidstakere må samarbeide 
om det som fagforeninger kaller en «rettferdig 
overgang.»

«Dette er stort, som en ny industriell revolusjon», 
sa Smith. «Hvis du er ung og arbeider i olje
sektoren her i Norge, omskolerer du deg til en 
ny jobb. Hvis du nærmer deg pensjonsalder, er 
pensjonen din sikret. Regjeringen må bruke alle 
tilgjengelige mekanismer til å skape nye jobber 
i nye sektorer, og det må planlegges for en rask 
og rettferdig overgang i økonomien, for dette 
 kommer til å bli riktig stort og disruptivt.»

«Som ved alle store overganger oppstår det 
 usikkerhet, fordi mange jobber og sektorer vil 

SAMANTHA SMITH FOTO: WWF

BOB FORD FOTO: NTBSCANPIX
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 forsvinne», la hun til. «Vi opplever også digitali
sering og automatisering, som på sin måte også 
revolusjonerer arbeidsmarkedet. Mange ting som 
gjorde ting vanskeligere, blir fjernet av digitali
seringen. 3Dprinting kan redusere behovet for 
transport av ferdige produkter.

Det er spennende, men hvis du jobber i olje og 
gassindustrien, er det et livsviktig spørsmål. Se 
på hva som skjer innenfor kullsektoren, i USA, 
Australia og Kina mistet 100 000 arbeidere jobben 
på én dag. Kullsektoren forsvinner, og ingen var 
egentlig forberedt på det.»

Lykkelig skilsmisse

Verden vil imidlertid fortsatt være avhengig av 
fossilt brennstoff for å dekke sitt økende energi
behov. World Energy Outlook (WEO) 2015 fra 
Det internasjonale energibyrået (IEA) anslår at 
 andelen ikkefossilt brennstoff vil øke fra 19 pro
sent til 25 prosent av totalen innen 2040, samtidig 
som det globale energiforbruket øker med en 
tredjedel. 

Michael Liebreich, leder av det råd
givende organet hos Bloomberg New 
Energy Finance, har beskrevet COP21 
slik: «Verden sier ikke at den ønsker seg 
ut av et voldelig ekteskap med drivstoff
industrien. Paris var stedet der skilsmis
sepapirene for den globale økonomien 
ble overlevert», skrev han i desember på 
bloggen We’ll Always Have Paris.

Men det er en lykkelig skilsmisse, ifølge Fatih 
Birol, direktør i IEA.

Etterspørselen hos de verste miljøsynderne, kull
produsentene, forventes å falle dramatisk – fra 45 
prosent av energimiksen til bare 10 prosent frem 
mot 2040, sier IEA. Fallet i bruken av kull, spesielt 
i Kina, har bidratt til det Birol gjerne kaller «den 
lykkelige skilsmissen». Utslipp av drivhusgas
ser er ikke lenger knyttet til BNP, og det viser at 
den globale økonomien kan vokse samtidig som 
utslippene reduseres. 

I 2014 stod globale CO2utslipp fra energisektoren 
stille, ifølge IEA. Dette har kun skjedd tre ganger 

tidligere, henholdsvis tidlig på 1980tallet, i 1992 
og i 2009, og alltid i tilknytning til svekket global 
økonomi. Det spesielle i 2014 med et stabilt nivå 
på 32,2 milliarder tonn, var at den globale økono
mien vokste. 

Til og med Kina, som er den nest raskest voksende 
økonomien, opplevde i 2015 lavere energietter
spørsel til tross for et voksende BNP. Dette 
 skyldtes strengere regler for energieffektivisering 
og overgangen fra tungindustri til lettindustri. 
Kina investerte mer i fornybar energi i 2014 enn 
USA, EU og Japan. 

«Tror du ikke på en lykkelig skilsmisse?» spurte 
Birol i et intervju i Oslo i november. «I Kina ser vi 
en splittelse mellom økonomisk vekst og energi
etterspørsel, og det er veldig bra. Det betyr at du 
kan vokse uten å bruke for mye energi, og også 
etterlate et mindre karbonfotavtrykk.»

Nytt forretningsklima

Figueres håper at COP21 vil bli best husket for 
denne «skilsmissen»; at Parisavtalen vil gjøre det 
mulig for den globale økonomien å vokse, spesielt 
i utviklingsland, samtidig som prognosene for 
utslipp av drivhusgasser reduseres. «At vi får en 
struktur som tillater en frakobling av BNP fra 
utslipp av drivhusgasser», sa hun i forkant av 
COP21. «Disse to størrelsene som har gått hånd i 
hånd de siste 100 årene, trenger å bli frakoblet.»

Den andre målestokken for suksess er hvordan 
verdenssamfunnet «tolker og agerer på de svært 
sterke signalene fra Paris om å fase ut fossilt 
brennstoff i den globale økonomien», sa hun i 
Davos. Det er ikke lenger noen diskusjon om 
hvorvidt klimaforandringer finner sted, eller om 
hvorvidt fornybar energi er lønnsomt. Vannverket 
i Abu Dhabi beregnet at den laveste prisen for 
solenergi var litt under 0,06 USD per kilowattime 
i fjor, og den billigste vindkraften i Marokko ble 
nylig prissatt til 0,03 USD, ifølge Figueres. 

«Fornybar energi er ikke lenger bare en romantisk 
historie», sa Birol i Davos. «Den fasen er over. Nå 
må vi integrere disse løsningene for å nå målene 
som ble satt i Paris.»

MICHAEL LIEBREICH  
FOTO:  NTBSCANPIX
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Dette forutsetter årlige investeringer i ren energi 
i en størrelsesorden på minimum NOK 8,6 milli
arder (USD 1 billion), som en del av over gangen 
til en lavkarbonøkonomi, ifølge The  Global 
 Commission on Economy and Climate. Det er 
bare ett av 10 foreslåtte nøkkelområder for å oppnå 
nærmere 96 prosent av de utslippsreduksjonene 
som er nødvendige innen 2030, for å holde global 
oppvarming under 2 °C. Dette kan også gi betyde
lige økonomiske gevinster, som de anslåtte NOK 
155 billioner (USD 18 trillion) som kan spares glo
balt innen 2035 ved å investere i energieffektivitet. 

«Ærlig talt; Selv om vi har arbeidet mot dette i 20 
år, var det den lette delen av jobben», sa Figueres. 
«Nå begynner den vanskelige biten.»

«Faren min pleide å si at hvis ting går dårlig, skal 
du fortsette kampen, og hvis det går bra, skal du 
finne en ny kamp. Alle er nå enige om retningen, 
så den neste kampen er å øke farten. Det spesielt 
positive ved Parisavtalen, er at den bygger en 
bred motorvei som gjør det mulig for landene å 
velge hver sin fil.»

FOTO: NTBSCANPIX

(Norsk oversettelse ved Samtext Norway AS)
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2 Norsk skipsfart  
 – status og utvikling 2016

 

2.1 Stabil utvikling i den norskkontrollerte 
utenriksflåten det siste året

Den norske maritime næringen er global, med 
sterke posisjoner i markeder verden rundt. 
Norge er fortsatt en av verdens største skipsfarts
nasjoner, og en av svært få med et komplett 
 maritimt miljø. I løpet av det siste tiåret har den 
norske utenriksflåten vokst med i underkant av 
100 skip. Det har likevel vært en nedgang i antall 
skip det siste året,  samtidig som tonnasjen målt i 
dødvekttonn har økt noe. Denne utviklingen må 
ses i sammenheng med en kraftig aktivitetsbrems 
i de globale  offshoremarkedene. I 2014 var hele  
70 prosent av leverte nybygg til den norskkon
trollerte flåten offshore serviceskip. For 2015 er 
 tilsvarende tall kun 30 prosent.

Figur 1: Utviklingen i norskkontrollert utenriksflåte 2006–2016

KILDE: NORGES REDERIFORBUND

Sammensetningen av den norske utenriks
flåten viser at offshore serviceskip er det største 
 segmentet målt i antall skip. Offshoreflåten kan 
vise til stor vekst de siste ti årene målt i antall 
skip. Den norskkontrollerte offshoreflåten er 
verdens mest moderne og avanserte, og verdens 
nest  største i antall skip etter USA. Ingen andre 
 segmenter kan vise til tilsvarende økning når 
vi teller antall skip. Likevel vet vi at rederiene 
nå skriver ned de markeds messige verdiene på 
sine flåter, og at mer enn 100 norskkontrollerte 
offshores kip ligger i opplag. 

Den norske flåten av LNGskip, bøyelastere, 
 bilskip og andre spesialskip er også større i 
dag enn for ti år siden. Samtidig har segmenter 
som bulkskip, passasjerskip/ferger, kjemikalie
tankskip, og LPGskip alle hatt tilbakegang, og 
teller færre skip i dag enn for ti år siden.

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.
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Figur 4: Norsk utenriksflåte under utenlandsk flagg  
per 1. januar 2016. 10 største registreringsland/flagg

KILDE: NORGES REDERIFORBUND

Figur 2: Den norske  utenriksflåtens sammensetning  
per 1. januar 2016 målt i antall skip

KILDE: NORGES REDERIFORBUND

Figur 3: Den norske utenriksflåten fordelt på flagg  
og skipstyper per 1. januar 2016

KILDE: NORGES REDERIFORBUND
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For ti år siden var 53 prosent av den norsk
kontrollerte flåten registrert i norske skipsregistre 
(NOR og NIS). Dette bildet har endret seg, og ved 
 inngangen til 2016 er andelen skip med norsk 
flagg  sunket til 43 prosent. Målt i dødvekttonn 
(dwt.) er andelen norskregistrerte skip noe høyere, 
og utgjør 46 prosent. 

Ved inngangen til 2016 er det 535 skip registrert i 
Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS), mens 
det i 2006 var 629 skip i NIS. Dette er en  nedgang 
på 94 skip (15 prosent) over en tiårs  periode. Antall 
skip i utenriksfart i Norsk  Ordinært Skipsregister 
(NOR) har også sunket på ti år, fra 242 skip til  
214 skip. Nedgangen på  nærmere 30 skip utgjør  
11 prosent. 

Det er stor global konkurranse blant registrene 
om å tiltrekke seg flest mulig skip. Det er nær 
 sammenheng mellom antall skip under nasjonalt 
flagg og de nasjonale rammebetingelsene. Skal 
Norge opp rettholde og videreutvikle sin inn
flytelse  internasjonalt er det derfor avgjørende 
at NISregisterets konkurransekraft styrkes.  
Skal NIS være et attraktivt register må det være 
konkur ransedyktig i forhold til andre internasjo
nale registre og ha stabile og forutsigbare ramme
betingelser. I kapittel 4 foreslås tiltak som kan 
bidra til å styrke NIS. 

Antall skip i den norskkontrollerte flåten under 
utenlandske flagg (register) har siden 2006 økt fra 
771 til 975. Dette er en økning på over 25 prosent. 
Tilveksten under utenlandske flagg kommer fra 
leveringer av nybygg og kjøp av annenhånds
tonnasje, men er også forårsaket av utflagging av 
skip fra de norske skipsregistrene.
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Det er i stor grad kommersielle hensyn som 
styrer valg av flagg. I tillegg til NIS og NOR har 
de  norske utenriksrederiene flest skip registrert i 
flaggstatene Bahamas, Singapore og Malta. Flagg
valg er i stor grad styrt av  skipsregisterets nivå på 
kvalitet og service, tilgjengelighet, pris, og ikke 
minst nasjonale særkrav i  regelverk og praksis.

Gjennomsnittsalderen på den norske utenriks
flåten har siden 2006 gått ned med nærmere tre år. 
Ved inngangen til 2016 er  gjennomsnittsalderen 
10,7 år. Skip med norsk flagg (NOR og NIS) har en 
lavere gjennomsnittsalder enn skip registrert i 
andre land. 

Figur 5: Utvikling i gjennomsnittsalder for norskkontrollert utenriksflåte 2006–2016. Vektet med bt.
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Figur 7: Antall norskkontrollerte rigger fordelt på typer  
per 1. januar 2016

KILDE: NORGES REDERIFORBUND

2.2 Den norskkontrollerte   
riggflåten faller

Den norskkontrollerte flåten består av i alt  
44 rigger. Det har vært en tydelig nedgang de 
siste årene. Markedssituasjonen offshore, og da 
 særlig i Nordsjøen og på norsk sokkel, er nå svært 
 krev ende. 90 prosent av de norsk kontrollerte 
 riggene driver med boreaktivitet, mens de 
 resterende 10 prosentene er i losjimarkedet 
 (flo teller og bolig rigger). 13 av riggene er registrert 
under norsk flagg (NOR), noe som utgjør over  
20 prosent.

Vi ser en nedgang i investerings nivået på norsk 
sokkel. Denne reduksjonen  kommer fra et nivå 
som historisk sett har ligget høyt. Riggkontrakter 
har den siste tiden blitt kansellert, opsjoner på 
forlengelse av eksisterende riggkontrakter utøves 
sjelden, svært få nye kontrakter inngås og de 
som inngås kontraheres til klart lavere rater. På 
bakgrunn av dette forventes det færre mobile 
rigger i arbeid på norsk sokkel i tiden fremover, og 
nedgangen i antall planlagte letebrønner må ses i 
lys av dette.

Norsk sokkel har vært, og er, det største enkelt
markedet for de norskkontrollerte riggene, og 
om lag 40 prosent av riggene opererer på norsk 
sektor i Nordsjøen. 13 prosent opererer på britisk 
sektor. Per 1. januar 2016 ligger 27 prosent av 
de  norsk kontrollerte riggene i opplag, eller er 
 mellom kontrakter.
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Figur 8: Antall norskkontrollerte rigger etter  
 oppdragsområde per 1. januar 2016
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Figur 6: Utvikling i antall norskkontrollerte rigger 2008–2016
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Figur 9: Utvikling i norske utenriksrederiers ordrebok – antall skip og verdi, 2006–2016

KILDE: NORGES REDERIFORBUND

2.3 Nedgang i ordreboken til norske 
utenriksrederier

Norske utenriksrederier har per 1. januar 2016 
totalt 149 skip i ordre. Sammenlignet med fjoråret, 
viser tallene en nedgang på 15 prosent målt i antall, 
og en nedgang på 8 prosent målt i krone verdi. 
2008 er et foreløpig rekordår med tanke på norske 
rederiers ordremasse, med 378 skip i bestilling. 
Nedgangen siden 2008 og frem til i dag er på  
60 prosent målt i antall skip. Av de 149 skipene i 

ordre er det 36 offshore servicefartøy, 35 gasstank
ere, 23  kjemikalietankskip og 20 bulkskip. Det er 
også flere oljetankere, bilskip, kombinasjonsskip 
og skip for annen variert last. Ordremassen har en 
samlet verdi på 85 mrd. norske kroner per 1. januar 
2016, eller 9,6 mrd. amerikanske dollar. Stadig 
stigende dollarkurs er med på å opprettholde den 
høye verdien i norske kroner. Tre fjerdedeler av 
skipene som ligger i ordremassen i dag forventes 
levert  inneværende år, mens 25 prosent av skipene 
har antatt levering i 2017 og 2018. 
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Figur 10: Norske utenriksrederiers ordrebok fordelt på skipstyper – antall skip per 1. januar 2016
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Figur 11: Norske utenriksrederiers ordrebok  
fordelt på leveringsår per 1. januar 2016

KILDE: NORGES REDERIFORBUND

De to viktigste byggelandene for norske utenriks
rederier er nå Kina (34 prosent) og SørKorea 
(33 prosent) målt i antall skip. Kun 9 prosent av 
dagens samlede ordrebok er plassert ved norske 
verft. 

Ordreinngangen fra utenriksrederiene til de 
 norske skipsverftene har stagnert, og det er kun 
inngått et fåtall nye kontrakter det siste året.  
Dette vil gi store negative ringvirkninger for 
norsk industri.

 Ordreboken ved norske skipsverft har hoved
sakelig vært knyttet til oljerelatert skipsfart og 
nedgangen må ses i lys av aktivitetsbremsen 
 offshore. Utviklingen over tid viser derfor en 
 kraftig  nedgang i ordreinngangen ved norske 
verft. Vi må tilbake til starten av 2000tallet for 
tilsvarende lav ordreinngang.

Figur 12: Norske utenriksrederiers ordrebok  
fordelt på  byggeland per 1. januar 2016
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Figur 13: Utvikling av norske utenriksrederiers  
ordrebok ved norske verft 2006–2016

KILDE: NORGES REDERIFORBUND

2.4 Antall rigger i ordre reduseres

Norske riggselskaper har ved inngangen til 2016 
totalt syv rigger i ordre til en verdi av 29 mrd. 
norske kroner, eller 3,3 mrd. amerikanske dollar. 
Dette er en nedgang på fem rigger siden fore
gående år. Disse har blitt levert eller kansellert. 
Nye ordre er ikke inngått. Alle riggene bygges i 
Asia, fordelt på SørKorea, Kina og Japan. 

Figur 14: Utvikling i ordrebok – antall rigger og mrd. NOK 2006–2016

KILDE: NORGES REDERIFORBUND

Figur 15: Ordrebok – norskkontrollerte rigger per 1. januar 2016
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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 inter
nasjonale 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 nødvendig
vis er konstruert for å maksimere fraktevolumer, 
men for å utføre avanserte operasjoner.

På oppdrag fra Norges Rederiforbund har analyse
selskapet Menon Economics estimert verdien på 
verdensflåten ved å beregne verdien hvert år basert 
på priser innenfor de ulike skipssegmentene, 
justert for flåtens alder og størrelse. Det er også lagt 
inn et estimat for 2016, basert på verdens flåtens 

Figur 16: Utvikling i norsk skipsflåtes andel av verdens skipsflåte

KILDE: IHS/MENON ECONOMICS

Figur 17: Verdens 10 største skipsfartsnasjoner rangert etter flåteverdi 2015. Mrd. USD
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størrelse i antall skip og tonnasjens størrelse for 
2015, og verdiene er hentet fra januar 2016. 

Verdien av verdensflåten har økt fra 437 mrd. 
USD i 2001 til 1 333 mrd. USD i 2015. Den  estimerte 
 verdien på verdensflåten i 2016 har falt til 1 220 
mrd. USD. Den norske flåten hadde en verdi på 
72 mrd. USD i 2015, og estimatet for 2016 viser en 
verdi på 64 mrd. USD. Den norske flåtens andel 
av verdensflåten er i overkant av 5 prosent, målt i 
verdi.

Målt i verdi ligger den norske flåten på en 
 sjetteplass på rangeringen over skipsfartsnasjoner  
i 2015. Japan, Hellas, Kina, Tyskland og USA 
er rangert foran Norge med Storbritannia, 
 Singapore, SørKorea og Danmark på plassene 
etter. I den norske flåten har offshoresegmentet 
høyest markedsverdi, og det er kun USA som 
har en høyere markedsverdi på sin offshoreflåte. 
Sammenligner vi årene 2005 og 2015 har offshore
segmentet hatt størst verdiøkning,  etterfulgt av 
kjemikalietank og gasstanksegmentet.

Figur 18: Markedsverdien av den norske skipsflåten i 2005 og 2015 fordelt på segmenter

KILDE: IHS/MENON ECONOMICS

Figur 19: Utvikling i markedsverdien av den norske skipsflåten fordelt på segmenter
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3 Konjunkturbildet  
 2016 

 

I årets konjunkturundersøkelse ser vi at rederi-
ene posisjonerer seg for fall i aktivitet og svakere 
lønnsomhet. Om lag 60 prosent av rederiene venter 
svakere lønnsomhet i 2016 enn i 2015. Rederiene for-
venter også å legge ytterligere rigger og offshoreskip 
i  opplag allerede før sommeren. Antallet ansatte som 
blir permittert eller sagt opp innen offshore segmen-
tene forventes å stige i 2016.

3.1 Maritim næring skaper store verdier

Norge er ett av ytterst få land med en tilnærmet 
komplett maritim klynge. Klyngen består av 
interna sjonalt ledende rederier, verft, utstyrs
produsenter, klassifiseringsselskaper, skips
designfirmaer, meglere og tilbydere av tjenester 
innenfor assuranse og finans.  

Om konjunktur
undersøkelsen: 
Konjunkturbildet for 2016 er basert på en spørre
undersøkelse gjennomført blant medlemmene i 
Norges Rederiforbund, samt på statistikk fra våre egne 
databaser og Menon Economics (Menon) verdiskapings
analyser. I spørreundersøkelsen ble medlemsrederiene, 
 norske rederier i utenriksfart, spurt om nøkkeltall som 
 omsetning og driftsresultat, arbeidsmarked, markeds
situasjon, kapitaltilgang, vekstmarkeder og globale 
 utviklingstrekk. Undersøkelsen ble gjennomført i 
perioden 2. til 25. februar. Til sammen er 109 rederiers 
besvarelser inkludert i tallene som presenteres i årets 
Konjunkturrapport. Se også beskrivelse av «Datagrunnlag 
og metode» i slutten av rapporten. Dette er fjerde gang 
Norges Rederiforbund gir ut en konjunkturrapport. Første 
gang var i 2013. 

FIRE REDERISEGMENTER ER MED I 
 KONJUNKTURRAPPORTEN 2016:
■■ Deep sea shipping – tank, tørrbulk, LNG, 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, 
anker håndteringsfartøy, konstruksjonsfartøy, 
 seismikk og andre offshorerelaterte spesialskip, 
samt subseafartøy. 

■■ Offshore entreprenører – rigger, boreskip og flytende 
produksjonsenheter for olje og gass (FPSO).
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Med en samlet verdiskaping på nærmere 190 
milliarder kroner og 110 000 personer ansatt i 
Norge, er maritim næring en av Norges største og 
viktigste næringer. Holdes oljeselskapene utenom 
er næringens andel av norsk næringslivs verdi
skaping på 12 prosent. Norges maritime næring er 
en global kompetansenæring med en sterk posi
sjon i markeder over hele verden. Norges ledende 

posisjon i næringen er skapt gjennom kontinuer
lig innovasjon og fornyelse. Denne evnen vil 
være avgjørende for næringen, som nå møter et 
betydelig svakere offshoremarked som følge av lav 
oljepris og aktivitetsfall. Verdiskapingen har aldri 
vært høyere enn i 2014. Samtidig var 2014 et år 
hvor store endringer slo inn over næringen.

Figur 20: Verdiskaping i maritim næring fra 2004 til 2014 fordelt på hovedgrupper i mrd. kroner

KILDE: MENON ECONOMICS

Figur 21: Antall ansatte i maritim næring i Norge 2004–2014, fordelt på fire hovedgrupper
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Figur 22: Verdiskaping i hovedgrupper (t.v) og rederi-undergrupper (t.h) 2014
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Figur 23: Maritim verdiskaping og næringens andel (ekskl. oljeselskapene) av norsk næringsliv 
2004–2014 i mrd. kroner

KILDE: MENON ECONOMICS

Bore-‐	  og	  
produksjons-‐
selskaper	  
23	  %	  

Deep	  sea	  
shipping	  
21	  %	  

Offshore-‐
rederier	  
43	  %	  

Nærskipsfart	  
13	  %	  

Ver$	  
4	  %	  

Rederi	  
58	  %	  

Tjenester	  
20	  %	  

Utstyr	  
18	  %	  

«Norges maritime næring er en global 
 kompetansenæring med en sterk posisjon 
i markeder over hele verden.»

39



3.2 Høy kompetanse gir høy produktivitet 
og høy lønn

Maritim virksomhet blir stadig mer kunnskaps
basert og flere prosesser bidrar til denne utvik
lingen. For det første står maritime bedrifter, 
rederier, utstyrsprodusenter, verft og tjeneste
ytere sentralt i den svært avanserte teknologi
utviklingen i olje og gassnæringen. Spesial skip, 
posisjoneringssystemer og styringssystemer 
er noen eksempler på kunnskaps områder hvor 
den norske næringen leder an. For det andre 
blir skipsfart i økende grad en del av komplekse 
internasjonale logistikksystemer, noe som krever 
avanserte databaser, over våknings systemer 
og kommunikasjonsformer. Norske aktører 
som Wilh. Wilhelmsen, Kongsberg Maritime 
og DNV GL står sentralt i denne utviklingen. 
For det tredje stilles det stadig høyere krav til 
sikkerhet og miljø, hvilket fører til kontinuerlig 
innovasjons og teknologiutvikling, for eksempel 
knyttet til skipsdesign, fremdriftssystemer og 
ballastvannteknologi. 

Det høye kompetansenivået i maritim næring 
lar seg lese ut av bedriftenes lønnskostnader per 
ansatt. Disse er et uttrykk for arbeidskraftens 
produktivitet og representerer et minimums 
nivå for de ansattes gjennomsnittlige bidrag 
til  bedriftenes verdiskaping. Dersom lønns
kostnader per ansatt er høyere enn de ansattes 
bidrag til verdiskapingen vil bedriftene tape 
 penger og på sikt bli konkurrert ut av markedet. 

Gjennomsnittlige lønnskostnader inkludert 
arbeidsgiveravgift og pensjons kostnader var, de 
siste tre år, på 975 000 kroner per ansatt i  maritim 
næring. I norsk næringsliv som helhet var lønns
kostnadene til sammenligning 565 000 kroner per 
ansatt. 

Lønnsnivået i maritim næring er med andre ord 
nesten 75 prosent høyere enn gjennomsnittet i 
hele norsk næringsliv, noe som er et tegn på at 
kompetansen og produk tiviteten blant de ansatte 
er meget høy. Høye  lønnskostnader og verdiska
ping betyr også at  skatteinntektene fra bransjen 
er langt høyere enn det antallet ansatte skulle 
tilsi. Med det norske progressive skattesystemet 
er skatteinngangen fra lønnsinntekter 88 prosent 
høyere per ansatt i maritim næring enn i privat 
næringsliv ellers. I neste avsnitt viser vi hvordan 
denne forskjellen er beregnet.

«Maritim virksomhet blir stadig mer 
 kunnskapsbasert og flere prosesser bidrar  
til denne utviklingen.»
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Vesentlige inntekter fra maritim næring til 
samfunnet

Lønnskostnadene i maritim næring var i 2014 
på 105 mrd. kroner, mens lønnskostnadene i hele 
norsk næringsliv var på 980 mrd. kroner. Maritim 
næring står med andre ord for 11 prosent av lønns
kostnadene i næringslivet. Næringens bidrag 
til statens og kom munenes skatteinntekter er 
imidlertid langt høyere enn denne andelen skulle 
tilsi. Det skyldes at lønnskostnader per ansatt 
er langt høyere i maritim næring sammenlignet 
med næringslivet forøvrig. Lønns differansen 
innebærer at en ansatt i maritim næring i gjen
nomsnitt bidrar med 48 000 kroner mer i arbeids
giveravgift enn en gjennomsnittsansatt i norsk 
næringsliv. Det høres ikke så mye ut, men med 
over 110 000 ansatte blir det 5,2 mrd. kroner i økt 
arbeidsgiveravgift. 

Forskjellene i inntektsskatt er enda større. Med 
en lønnskostnad per ansatt i maritim næring 
på om lag 960 000 kroner, betalte en ansatt i 
2014 i gjennomsnitt 405 000 kroner i skatt. Til 
sammenligning betalte en gjennomsnittsansatt 
i norsk næringsliv, med en inntekt på 575 000 
kroner, om lag 215 000 kroner i skatt. Maritimt 
ansatte betaler med andre ord 190 000 kroner 
mer i skatt. Summerer vi denne forskjellen for alle 
ansatte, betyr det at ansatte i maritim næring til 
sammen betaler 20,8 mrd. kroner mer i skatt enn 
gjennomsnittet for ansatte fra andre sektorer i 
norsk næringsliv. Fra dette beløpet må vi trekke 
subsidiene til  sjøfolk. I 2014 ble det bevilget 1,7 
mrd. kroner til tiltak for sysselsetting av  sjøfolk 
om bord på skip i NIS og NOR, med andre ord 
 mindre enn 10 prosent av differansen i beregnede 
skatteinntekter. 

Menon Economics beregninger tyder på at kom
munenes og statens inntekter fra lønnskostnader 
i maritim næring i 2014 var mer enn 19 mrd. 
kroner høyere enn de ville vært med et lønnsnivå 
i næringen som tilsvarte gjennom snittet i norsk 
næringsliv. Trolig er den reelle forskjellen enda 
høyere, fordi vi ikke har tatt hensyn til spredning 
i lønnsinntekt innad i næringene eller til varia
sjoner i arbeidsgiveravgift mellom regioner. 

Figur 24: Verdiskaping og lønnskostnader per sysselsatt – maritim næring sammenlignet  
med norsk næringsliv som helhet. Snitt (2012–2014)
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3.3 Rederiene forventer redusert 
omsetning i 2016

Etter fem sammenhengende år med inntekts
vekst, har omsetningen falt i 2015. Prognosene 
tilsier fortsatt fall i 2016.  

Norske rederier i utenriksfart hadde en samlet 
omsetning i 2014 på 274 mrd. kroner, en vekst 
på hele 9 prosent fra året før. Estimat fra årets 
konjunkturundersøkelse viser at rederienes 
samlede omsetning falt med 3,3 prosent i 2015 til 
265 mrd. kroner. Fallet i kronekursen innebærer 
at den faktiske reduksjonen i omsetning er større 
enn det som fremkommer av analysen. Den 
norske utenriksflåten er diversifisert og består 
av avansert industriell skipsfart. Den avanserte, 
diversifiserte flåten fører til at det samlede fallet i 
aktivitet  jevnes noe ut.  

Rederienes forventninger for ett år siden, som 
Rederiforbundet presenterte i sin Konjunktur
rapport for 2015, viste en forventet omsetnings
vekst på 2,3 prosent. Avviket på 5,6 prosent skyldes 
i hovedsak at offshore entreprenørenes drifts
inntekter ble vesentlig lavere enn forventet. For de 
andre rederisegmentene ser prognosene fra i fjor 
ut til å ha truffet bra.

Rederiene er langt mindre optimistiske i år enn i 
fjor og forventer et omsetningsfall i 2016 på  
3 prosent. Hvis prognosen slår til vil den samlede 
omsetningen for rederiene bli 257 mrd. kroner i 
2016.

Deep og short sea-rederiene forventer vekst i 
omsetningen

I 2004 var deep searederienes omsetning mer enn 
fire ganger høyere enn offshore servicerederienes 
samlede omsetning. Frem til 2011 var deep sea den 
største rederigruppen i Norge, målt i omsetning. 
Offshore servicerederiene hadde imidlertid langt 
høyere vekst, og i 2012 var denne gruppen blitt den 
største av rederigruppene i Norge. Det kraftige 
fallet i oljepris med påfølgende reduksjoner i 
oljeselskapenes lete og utbyggingsaktivitet har 
ført til at offshore servicerederienes inntekter 
falt med 10 prosent i 2015. Dette, kombinert med 
vekst i deep searederienes inntekter, medfører at 
deep searederiene igjen er blitt den største grup
pen i norsk utenriks sjøfart, med 93 mrd. kroner i 
samlet omsetning i 2015. Omsetningen forventes 
å øke til 95 mrd. kroner i 2016. Deep sea er ennå 
ikke tilbake til toppåret 2008 målt i omsetning, 
men det har vært en stabil vekst hvert år siden 
finanskrisen. 

Short searederiene hadde en tilnærmet nullvekst 
i 2015, og forventer vekst på 3,9 prosent i 2016,  
noe som vil gi en samlet omsetning på nærmere  
18 mrd. kroner.  
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Figur 26: Omsetningsutvikling 2004–2016 fordelt på fire rederigrupper, inklusiv estimat for 2015 
og prognose for 2016

Figur 25: Norske rederiers endring i omsetning i norske kroner fra året før. Estimat 2015 og prognose 2016
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Offshorerederiene forventer redusert omsetning

Den estimerte nedgangen i offshore service
rederienes inntekter i 2015 er på 10 prosent. Det er 
første gang på 13 år at dette segmentets omsetning 
faller. Rederiene forventer ytterligere inntektsfall 
i 2016 på 8 prosent. Hvis prognosen slår til, vil det 
innebære at offshore servicerederienes inntekter 
faller med 17 mrd. kroner på to år, fra 103 mrd. 
kroner i 2014 til 86 mrd. kroner i 2016.

Offshore entreprenørene forventet 9 prosent vekst 
i omsetning i 2015. Estimatet basert på selska
penes egen rapportering tyder på at inntektene 
snarere har falt med 8 prosent. I 2016 forventer 
offshore entreprenørene at fallet vil bli noe lavere, 
5 prosent. Totalt sett vil det føre til at den samlede 
omsetningen i denne gruppen faller fra 66 mrd. 
kroner i 2014 til 58 mrd. kroner i 2016. Som følge 
av store endringer i riggmarkedet må vi være 
forberedt på ytterligere fall i den samlede omset
ningen fra denne gruppen. 

Riggmarkedet er betydelig svekket både globalt 
og på norsk sokkel. Utnyttelsen av mange av 
enhetene ble kraftig utfordret i 2015, og forventes å 
bli ytterligere utfordret i 2016 og 2017, da en større 
andel av flåten kommer av kontrakt sammenlignet 
med 2015. 

23 rigger forventes å være i opplag innen 
utgangen av juni 2016

Antall skip og rigger i opplag har vokst jevnt siden 
høsten 2014. Per februar 2016 er 101 offshorefartøy 
tilhørende Rederiforbundets medlemmer i opplag. 
Hvis rederienes anslag stemmer, vil antallet øke 
frem mot sommeren. Det forventes en betydelig 
økning i antall rigger i opplag. Per februar 2016 
var 16 enheter i opplag og offshore entreprenørene 
 forventer at det skal stige til 23 innen utgangen av 
juni.
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Figur 27: Antall skip og rigger i opplag per februar, og anslag ved utgangen av juni 2016
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Forventninger om reduksjon i rederienes 
petroleumsrelaterte inntekter

Fra 2014 til 2016 forventes driftsinntekter fra 
olje og gassmarkedet å falle med 9 prosent. Fallet 
 dempes av at deep searederienes petroleums
relaterte omsetning øker med 25 prosent i samme 
periode, mens offshore service og entreprenør 
 faller med henholdsvis 16 og 12 prosent. Fallet 
erstattes ikke av vekst i rederivirksomhet som 
ikke er relatert til petroleum. Driftsinntektene 
fra andre markeder enn olje/gass er tilnærmet 
uendret i perioden 2014–2016.

Forventninger til utenlandsmarkedene for 2016

Norske rederiers inntekter fra utenlands
markedene utgjør 59 prosent av rederienes 
samlede omsetning, cirka 155 mrd. kroner i 2015. 
Inntektene fra utenlandske markeder falt med  
1 prosent fra 2014 til 2015, og forventes å falle med 
ytterligere 2 prosent i 2016. Det er likevel vesentlig 
bedre enn utviklingen i det norske markedet, som 
forventes å falle med 10 prosent fra 2014 til 2016. 

Deep searederiene har klart størst inntekter 
fra uten landske markeder, med 82 mrd. kroner i 
estimerte inntekter i 2015, en betydelig økning fra 
2014. I 2016 forventes en svak vekst.

Rederiene innen offshore service og entreprenør 
hadde kraftig vekst i utenlandsinntektene i både 
2013 og 2014. I 2015 sank inntektene, og for årene 
2014 til 2016 forventes en nedgang på henholdsvis 
15 og 13 prosent. Det er store forskjeller mellom 
rederigruppene med hensyn til hvor viktig norske 
og utenlandske markeder er for deres inntekter. 

Deep searederiene hentet 88 prosent av inn
tektene fra utenlandsmarkedene i 2015, mens 
andelen er henholdsvis 53 og 26 prosent for 
offshore servicerederiene og offshore entrepre
nørene. For short searederiene er inntektene delt 
50/50  mellom norske og utenlandske markeder.

Figur 29: Estimert omsetning i fire rederigrupper i 2015 fordelt på norske og utenlandske markeder
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Figur 28: Norske rederiers inntekter fra petroleumsrelatert 
industri fordelt på segment i perioden 2014–2016
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Omsetning fra utenlandsmarkedene 
er beregnet på følgende måte: 
Omsetning fra utenlandsmarkedene er beregnet for 
hvert enkelt selskap i undersøkelsen og aggregert opp. 
Selskap ene har oppgitt hvor stor andel av omsetnin
gen i 2014 som kommer fra virksomhet utenlands, 
samt  oppgitt tall for omsetning. På denne måten kan 
også omsetning for det norske markedet/norsk sokkel 
beregnes. 

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 2014 stammer 
fra petroleumsrelatert virksomhet, det vil si leveranser 
til olje/gasselskaper og til offshore leverandørindustri. 
Vi har forutsatt at andelen er konstant i 2013–2015 og 
 multiplisert omsetningen i disse tre årene med den 
 oppgitte andelen for petroleumsrelatert omsetning.

FOTO: ARRIVA SHIPPING
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3.4 Rederiene forventer svakere 
lønnsomhet i 2016

Til tross for at rederiene var langt mindre 
 opti mistiske om egen lønnsomhet i 2015 enn de 
var året før, er forventningene enda mer negative 
i år. Kun 23 prosent av rederiene forventer styrket 
resultat, mot 35 prosent i 2015. Om lag 60 prosent 
venter at driftsresultatet vil svekkes i 2016. 
Til sammenligning var det kun 8 prosent som 
 forventet svekket lønnsomhet da vi gjennomførte 
undersøkelsen i 2014.

■■ 59 prosent forventer svekket driftsresultat  
(42 prosent i 2015)

■■ 18 prosent forventer uendret driftsresultat  
(23 prosent i 2015)

■■ 23 prosent forventer bedret driftsresultat  
(35 prosent i 2015)

 

Offshorerederiene mest negative

Med unntak av short sea er alle rederisegmentene 
mindre optimistiske med tanke på styrket lønn
somhet i år enn de var i fjor. Deep searederiene 
var den mest  optimistiske av de fire gruppene i 
2015, men  andelen som tror på styrket lønnsomhet 
er nesten halvert fra i fjor, fra 60 prosent til drøyt  
30 prosent.

Hele 85 prosent av offshore servicerederiene tror 
lønnsomheten vil gå ned, og kun 5 prosent venter 
bedret resultat. I alt 82 prosent av riggrederiene 
forventer svakere  driftsresultat i år.

«Hele 85 prosent av offshore service 
rederiene tror lønnsomheten vil gå ned …»
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Figur 30: Rederienes forventning til utvikling i driftsresultat fra året før

KILDE: NORGES REDERIFORBUND/MENON ECONOMICS

Figur 31: Andel av rederiene som forventer svekket driftsresultat
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Figur 32: Andel av rederiene som forventer bedret driftsresultat
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3.5 Rederiene forventer ytterligere 
nedbemanninger

I følge rederienes egne vurderinger vil ned
bemanningen avta i 2016. Totalt forventes det at 
om lag 4000–4500 ansatte vil bli permittert eller 
oppsagt, mot 7300 i 2015. I alt 3150 jobber forsvant 
innen offshore service i 2015, mens rederiene for
venter at ytterligere 1000–1500 jobber blir borte i 
2016. Offshore entreprenørene stod for 50 prosent 
av nedbemanningene i 2015. Andelen forventes 
å øke til 60 prosent i 2016. Deep searederiene 
forventer også å øke antall  nedbemanninger i 2016 
sammenlignet med 2015.

Antall opplæringsstillinger reduseres

60 rederier som deltok i medlemsundersøkelsen, 
55 prosent, har i dag opplæringsplasser. Offshore 
service utgjør halvparten av disse rederiene. I hver 
av de tre andre gruppene er det om lag ti rederier 
som har opplæringsstillinger. Deep searederiene 
har flest stillinger per rederi, mer enn 70 per 
rederi mot snaut 30 innen offshore service. Antall 
opplæringsstillinger blant våre medlemmer er i 
dag i underkant av 1900. I løpet av året forventes 
antall stillinger å reduseres med om lag 200. Det 
er særlig norske lærlingplasser innen segmentene 
offshore entreprenør og offshore service som vil 
bli borte.

«Totalt forventes det at om lag 4000–4500 ansatte vil 
bli permittert eller oppsagt i 2016 mot 7300 i 2015.»

FOTO: ODFJELL SE
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Figur 33: Antall oppsagte og permitterte i 2015

KILDE: NORGES REDERIFORBUND

Figur 34: Antall oppsagte og permitterte i 2015
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Figur 36: Rederiene forventer redusert antall opplæringsstillinger i 2016
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Figur 35: Antall oppsagte og permitterte fordelt på rederigrupper
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3.6 Rederiene forventer stramt 
kapitalmarked i 2016

Rederienes kapitaltilgang har blitt gradvis svek
ket de to siste årene. I 2015 var det fremdeles 1 av 4 
rederier som opplevde kapitaltilgangen som god, 
mot nesten 50 prosent i 2014. Nå, i 2016, er det bare 
15 prosent som vurderer kapitaltilgangen som god, 
og ingen av disse mener den er meget god.

Fra 2015 er det også en kraftig økning i andelen 
rederier som vurderer kapitaltilgangen som 
meget stram. Andelen var mindre enn 10 prosent i 
2015. Nå opplever 1 av 3 rederier at kapitaltilgangen 
er meget stram. Forventningene til utviklingen i 
kapitalmarkedet gjennom 2016 er negative. Knapt 
noen rederier forventer bedring og 55 prosent 
forventer ytterligere forverring.

Offshore servicerederiene er mest pessimistiske 
til kapitaltilgangen

Alle fire rederigrupper opplever at tilgangen på 
kapital er stram i 2016. Særlig er offshore service
bedriftene negative. Kun ett rederi (3 prosent) 
opplever at tilgangen på kapital er god, mens 2 av 
3 opplever den som stram eller meget stram. Det 
har også vært en klar forverring i kapitaltilgangen 

til offshore entreprenører, men i denne gruppen er 
det fremdeles 18 prosent som opplever at kapital
tilgangen er god, mens 45 prosent opplever tilgan
gen som stram. Alle fire rederigruppene forventer 
at kapitaltilgangen blir klart dårligere i løpet av 
2016. Det samme gjorde de i 2015 – noe som altså 
viste seg å stemme. 

Rederier med utenlandsk eierskap vurderer kapi
taltilgangen som bedre enn de norskeide rederi
ene. Når det gjelder forventningene til utviklin
gen i tilgang på kapital er forskjellene mindre. 
Det er bare marginale forskjeller i vurderingen 
av kapitaltilgang mellom børs og ikkenoterte 
rederier. De noterte rederiene er litt mer pessimis
tiske. Det innebærer at notering på børser hjelper 
lite på kapitalsituasjonen i dagens marked. 

For to år siden var situasjonen helt annerledes. Da 
opplevde selvstendige norske rederier at tilgangen 
på kapital var vesentlig dårligere enn hva rederier 
som var del av et norsk eller utenlandskeid kon
sern gjorde. Vi forklarte det med at disse rederiene 
er små og at de mangler den kredittverdighet som 
følger av å ha en eier/morselskap med finansielle 
muskler. Det samme mønsteret fant vi med hen
syn til børsregistrering. Noterte rederier hadde 
klart bedre tilgang på kapital enn de ikkenoterte.

«Nå opplever 1 av 3 rederier at kapitaltilgangen  
er meget stram. Forventningene til utviklingen i 
kapitalmarkedet gjennom 2016 er negative.»
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Figur 38: Rederienes forventninger om kapitaltilgang i 2016 – fordelt på rederigrupper
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Figur 37: Rederienes forventninger til kapitaltilgang
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3.7 Rederienes geografiske markeder

Rederiene mener at Norge totalt sett vil være 
den viktigste markedsregionen for rederienes 
 utvikling fremover.

Tyskland er short sea-rederienes viktigste land

Når de 18 short searederiene som har deltatt i 
undersøkelsen blir bedt om å spesifisere hvilke tre 
land som er viktigst for deres egen virksomhets 
utvikling, oppgir de totalt 15 land. 11 av 18 rederier 
nevner Tyskland, mens Danmark blir trukket 
frem av fem rederier. Samtlige land som oppgis av 
mer enn ett rederi er i NordEuropa. Dette viser 
at short searederienes geografiske tyngdepunkt 
fremover vil ligge i Nordsjøen, Skagerak og 
Østersjøen.

For deep sea-rederiene vil Kina  
og USA være viktigst

De 33 deep searederiene som deltar i under
søkelsen nevner totalt 25 ulike land når de bes om 
å angi hvilke land som er viktigst for utviklingen 
fremover. 23 av rederiene har Kina blant de tre 
viktigste landene. Det vil si at 7 av 10 norske 
deep searederier anser at Kina vil bli et av deres 
viktigste markeder fremover. Nesten halvparten 
av rederiene har USA på listen.  Deretter følger 
Norge, Brasil og Russland som de viktigste lan
dene. Alle verdensdeler og økonomiske regioner 
er inkludert blant de 25  landene som oppgis av 
deep searederiene.

Figur 39: De viktigste landene for utviklingen  
av norske short sea-rederier
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Figur 40: De viktigste landene for utviklingen  
av norske deep sea-rederier
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Rederienes geografiske markeder
Rederiene ble bedt om å oppgi hvilke tre land som er 
viktigst for deres egen virksomhets utvikling. I kakedia
grammene er det kun de viktigste landene innenfor de 
ulike segmentene som er spesifisert. De øvrige er samlet 
under «Andre land». Prosentandelene som fremkommer 
av kake diagrammene viser hvor mange ganger landet er 
nevnt i prosent av totalt antall land på listen.
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Norsk og britisk sokkel viktigst for  
offshore service-rederiene

6 av 10 offshore servicerederier oppgir Norge 
som et av sine tre viktigste land for utviklingen 
fremover. Litt færre har UK på listen.  Deretter 
 følger Brasil, Russland og Tyskland som de 
 viktigste landene. Totalt 24 land over hele verden 
blir nevnt. 

Offshore entreprenører vil være konsentrert 
rundt norsk og britisk sokkel eller spredt tynt 
over resten av verden

Henholdsvis 60 og 50 prosent av selskapene har 
oppgitt Norge og UK som et av sine tre viktigste 
markeder. Deretter er det et betydelig sprang ned 
til Canada og USA på de to neste plassene. 13 av 
landene er kun oppgitt av et selskap, for eksempel 
Elfenbenskysten, Irland og Iran. 

Figur 41: De viktigste landene for utviklingen  
av norske offshore service-rederier
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Figur 42: De viktigste landene for utviklingen av  
norske offshore entreprenører
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«… 7 av 10 norske deep searederier anser  
Kina som et av sine viktigste land.»
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#TheNewBlue

70 prosent av jordoverflaten er dekket av hav. I århundrer har havet bundet 
kontinentene sammen – 90 prosent av verdens varer transporteres på kjøl. Skipsfart 
er i dag den mest energieffektive form for transport av varer mellom kontinentene. 

Med ny teknologi, Big Data og digitalisering vil skipsfarten endre seg dramatisk, 
bli mer effektiv og operere smartere. Økt transport på kjøl vil bidra til global 
bærekraftig vekst.

AV JORDEN ER 
DEKKET AV HAV70%
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«Spørsmålet vi stiller oss i Klaveness er ikke om 
vi skal ta del i utviklingen, men hvordan vi gjør 
det. Derfor har vi besluttet at vi går ‘all in’, vi 
ønsker å forme digital shipping. Kort sagt, det er 
vårt mål å ta global kombinasjons- og tørrbulk 
digitalt mot 2021», sier adm. direktør Lasse 
Kristoffersen i Klaveness.

Nor Lines to søsterskip, Kvitbjørn og Kvitnos, 
er trolig verdens mest miljøvennlige godsskip. 
Skipene er utstyrt med rene gassmotorer fra 
Rolls-Royce, de første i sitt slag.

I oktober 2011 ble verdens største cruiseskip 
med bildekk, M/S Color Magic, koblet til 
Norges første høyspent landstrømanlegg. 
Landstrømprosjektet i Oslo ga viktige signaler 
om miljø og innovasjon, samt vilje og evne til å 
satse maritimt og fremtidsrettet.  

Verdens første batteriferge var i drift over 
Sognefjorden mellom Lavik og Oppedal januar 
2015. Ampere eies av NorLed og er 120 meter 
lang. Et årsforbruk på 1 million liter diesel er 
erstattet med strøm fra 10 tonn batterier på 
1000 kWh. 
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#TheNewBlue

De store havdypene er jordens siste uutforskede områder. Hele  
80 prosent av havet er dypere enn 3000 meter, og bare fem 
prosent av verdens havarealer er utforsket. Med bred kunnskap og 
erfaring fra arbeid på dype og utsatte havområder, leder norske 
aktører an i avanserte operasjoner i, på og under havet.

ER DYPERE ENN 
3000 METER80%

FOTO: TECHNIP, OPTIME SUBSEA SERVICES, BLUEEYE
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Hvorfor vet vi mindre om havbunnen enn vi vet om 
overflaten på Mars? Og hvorfor har vi kun kartlagt 
fem prosent av havene? BlueEye gjør det morsomt og 
enkelt å utforske havet og du kan enkelt dele video og 
bilder av dine eventyr under vann, eller lagre data for 
dokumentasjon, kartlegging eller overvåking. 

Østensjø Rederi går inn i offshore vind segmentet med 
bestilling av et nytt SOV-fartøy. Skipet blir et av de 
første i verden spesielt designet for servicearbeid på 
offshore vindparker og leveres i 2017.

Åsgard Subsea Compression er verdens første 
undervannskompresjonssystem og et stort steg for 
næringen mot fremtidens «Subsea Factory». I 2012 ble 
Technip tildelt en kontrakt med Statoil for installasjon og 
service på prosjektet. 
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#TheNewBlue

Behovet for energi, mineraler og mat øker i takt med befolkningsveksten.  
I havet ligger store ressurser - 90 prosent av havet er ennå ikke utforsket.  
Havets ressurser, høstet med ny teknologi, vil skape bærekraftig vekst  
og møte økte behov i en verden med voksende befolkning.

AV HAVETS RESSURSER 
GJENSTÅR Å UTFORSKE90%

FOTO: SCANPIX, ATLANTIS RESOURCES
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SalMar har funnet en 
konseptløsning for et anlegg 
som er robust og som i tillegg 
kan drive effektivt havbruk 
langt til havs. Ved å ta i bruk 
offshorenæringens kompetanse 
om installasjoner i værutsatte 
havområder, får kjempemerdene 
en total høyde på 67 meter 
og en diameter på 110 meter. 
Vekten på enheten er 5 600 tonn, 
merden har et volum på 245 000 
kubikkmeter. 

Skottland satser tungt på 
fornybare energikilder. Totalt 
skal 269 turbiner senkes ned til 
den skotske havbunnen. Dette 
blir verdens største samling av 
undersjøiske tidevannsturbiner og 
vil generere nok strøm til 175 000 
hjem eller husstander.

I januar 2016 ble spesialskipet SS 
NUJOMA sjøsatt ved Kleven verft. 
Skipet er opprinnelig designet 
for offshore konstruksjonsarbeid, 
men er tilpasset diamantleting på 
havbunnen. Skipet skal jobbe med 
diamantutvinning utenfor kysten 
av Namibia der elven Orange 
River har lagt igjen sedimenter  
i 3 millioner år. Dette er første 
steg på veien i utvinning av 
mangfoldet av mineraler på 
havbunnen.
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4 Maritim politikk  
 for krevende tider

4.1 Verdensledende klynge

Den norske maritime klyngen er inter nasjonalt 
ledende, sysselsetter 110 000 mennesker og skaper 
årlig verdier for nærmere 190 mrd. kroner. Den 
norske maritime næringens konkurransekraft 
og omstillingsevne er bygget på generasjoner 
med erfaring og kompetanse. Det er god grunn 
til å hevde at denne kompetansen er en av Norges 
 viktigste fornybare ressurser. Næringens evne 
til å finne nye løsninger vil være avgjørende for å 
møte dagens og morgendagens utfordringer for 
viktige deler av norsk nærings- og arbeidsliv. 

Den norske maritime næringen har skapt en 
verdensledende kunnskapsbasert maritim klynge 
kjennetegnet av en unik innovasjons- og verdi-
skapingsevne. 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. 

Sjøveien er miljøveien

Norge har naturgitte forutsetninger for å utvikle 
fremtidens miljøvennlige og bærekraftige trans-
portløsninger basert på nærskipsfart. I tillegg har 
vi en maritim næring som har lang erfaring med 
å løse krevende transport- og logistikkoppdrag 
internasjonalt. Vår lange kystlinje bør kunne tjene 
som inkubator for tekniske løsninger som siden 
kan eksporteres og gi globale ringvirkninger. 

Den norske maritime posisjonen i dag er bygget på 
en grunnmur av kompetanse, kvalitet og en kom-
plett maritim klynge. Samspillet mellom aktørene 
og oppmerksomheten om å ivareta miljøet har hatt 
helt avgjørende betydning for å sikre utvikling av 
nye, miljøvennlige teknologier og konsepter for 
fremtiden. Det stilles stadig nye og strengere mil-
jøkrav. Morgendagens  vinnere i et internasjonalt 
marked må ha fokus på energi effektivitet og miljø-
vennlige løsninger. Bare de nærmeste årene vil det 
komme nye internasjonale regu leringer knyttet til 
rensing av ballastvann, utslipp av svovel- og nitro-
genoksyder fra eksos og utslipp av CO2.

REDERIER
Klynge og 

innovasjonsdrivere

Verft

Utstyrs-
leverandører

Sjøfolk
bærere av 
praktisk 
kunnskap

Maritime
tjenester

Figur 43: Rederiene er motoren i klyngen
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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 hybridløsnin-
ger ved bruk av batterier, naturgass (LNG) og 
brenselceller. 

4.2 God maritim politikk virker 

Næringen opplever krevende tider 

Som konjunkturbildet i kapittel 3 viser, blir 2016 et 
svært krevende år for store deler av den maritime 
 næringen.  Rederier som allerede manøvrerer 
i krevende farvann, ser enda mørkere skyer i 
horisonten. De bekymringsfulle geopolitiske, 
økonomiske og markedsmessige utviklingstrek-
kene vi så i 2014, har eskalert gjennom 2015 og 
fortsetter inn i 2016. Det kraftige fallet i oljeprisen 

er ikke bare et resultat av den rikelige tilgangen 
på  amerikansk skiferolje, Saudi-Arabia og Russ-
lands fortsatt høye oljeproduk sjon og lettelser i 
sanksjoner  overfor Iran. Det er også et uttrykk 
for usikker heten som nå råder i den globale øko-
nomiske utviklingen, med svakere økonomisk 
vekst og redusert etterspørsel i viktige markeder. 
 Olje pris fallet er en del av et bredt råvareprisfall. 

Det er viktig at både næringen, politikere og 
 myndigheter har den samme virkelighets-
forståelsen. Mot bakteppet av den uro og 
 usikkerhet som nå preger det globale omgivelses-
bildet, vil det være ekstra viktig at regjeringens 
maritime strategi følges opp raskt og bidrar til 
mer konkurransedyktige norske rammebetin-
gelser. Situasjonen fordrer et  politisk lederskap 
som iverksetter nødvendige tiltak, for å bevare 
og  videreutvikle vår posisjon som en av verdens 
ledende maritime nasjoner.  

«Situasjonen fordrer et  politisk lederskap som 
iverksetter nødvendige tiltak …»

FOTO: NTBSCANPIX
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Den norske maritime næringen har en inter-
nasjonal og svært konkurranseutsatt posi-
sjon. Dette medfører at den lett påvirkes av 
endringer i rammebetingelser, nasjonale så vel 
som  inter nasjonale. Samtidig gjør næringens 
 internasjonale natur den svært sårbar for for-
skjeller mellom ulike lands rammebetingelser.

Konkurransedyktige rammevilkår som tar inn over 
seg næringens internasjonale natur, samt et godt 
samarbeid med myndighetene, er viktige forutset-
ninger for at norske rederier skal kunne opprett-
holde sin verdensledende posisjon. Endringene 
i næringen er sterkt påvirket av politiske veivalg. 
Både god og dårlig maritim politikk virker raskt. 

Et sentralt politisk grep som har påvirket 
næringen positivt var etableringen av Norsk 
Internasjonalt Skipsregister (NIS) i 1987. Dette 
viste seg å være et godt tiltak for å øke andelen 
skip med norsk flagg og for å bremse den sterkt 
nedadgående trenden for antallet norske sjøfolk i 
utenriksflåten. Flere tiltak, som rederibeskatning 
og nettolønns- og refusjonsordning, har også vært 
viktige og gitt positive resultater. Regjeringens 
lempelser i fartsområdebegrensningene for skip 

registrert i NIS har ført til at en rekke skip har 
flagget inn til Norge, og med det styrket det norske 
flagget. Norges Rederiforbund forventer ytter-
ligere innflagging som følge av de endringer som 
nå trer i kraft.

Figur 44 viser utviklingen i størrelsen på den 
norskflaggede flåten, den totale norskkontrollerte 
flåten og antallet norske sjøfolk fra midten av 
1960-tallet. Figuren inneholder også antall eide 
skip i rederiskatteordningen siden  etableringen i 
1996. Det er også lagt til noen  forklaringsfaktorer 
for endring i  utviklingen. I dette bildet er det selv-
sagt viktig å ha med seg konjunkturutviklingen 
i samme periode. Attraktiviteten til Norge som 
maritimt vertsland er avhengig av at de maritime 
rammebetingelsene er stabile,  forutsigbare og 
internasjonalt  konkurransedyktige. 

Norges Rederiforbund mener regjeringens mari-
time strategi og de endringer som nå følges opp 
gir et godt grunnlag for å videreutvikle den norske 
maritime klyngen. Vi vil i den sammenheng under-
streke at de maritime rammebetingelsene som 
omtales i de følgende avsnittene er helt avgjørende.
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Figur 44: Aktiv maritim politikk gir resultater
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Opprettholde en konkurransedyktig 
rederibeskatning

Uten norske rederier, mister den maritime 
 næringen den viktigste innovasjonsdriveren. 
 Innføringen og videreutviklingen av et kon-
kurransedyktig norsk rederiskattesystem i 1996 
og i 2007 var viktige tiltak som ga sterk flåtevekst 
innenfor den norske rederiskatteordningen. I 
løpet av tjue år har antall skip i ordningen mer enn 
tredoblet seg, og er nå på over 1253 skip.

Rederiskatteordningen er en suksess. Den er også 
helt nødvendig for å kunne opprettholde Norges 
attraktivitet som vertsland for  rederier og annen 
maritim virksomhet. Det er  viktig å vedlikeholde 
konkurranse kraften i den norske rederiskatteord-
ningen slik at  rederiene opplever det som attraktivt 
å satse i og fra Norge. 

Ordningen har begrensninger vedtatt i 1996, som 
ikke reflekterer den utviklingen og omstillingen 
som har vært i offshoresektoren de siste årene. 
Stadig flere alternative energikilder utnyttes 
offshore, som for eksempel vindturbin parker 
til havs. Ved etableringen av slike  installasjoner 
trengs det offshore vind service-fartøy. Denne 
type skip kan imidlertid ikke påta seg slike opp-
drag uten å tre ut av rederi skatteordningen. Der-
for bør rederiskatteord ningen utvides, slik at alle 
fartøy som kvalifiserer for ordningen kan delta i 
arbeidet med å etablere, utvikle og vedlikeholde 
blant annet offshore vindturbinparker.

Bedre nettolønnsordningen for sjøfolk 

Norske sjøfolks kompetanse og erfaring er viktig 
for innovasjon og nyskaping i den maritime 
næringen. En konkurransedyktig nettolønns-
ordning vil bidra til å sikre rekrutteringen av 
norske sjøfolk på norskregistrerte skip. I  tillegg vil 
rekrutteringen også styrkes gjennom økt bruk av 
lærlinger og andre opplærings stillinger om bord. 
Ordningen er en god investering i innovasjon 
og kompetanse. Rederiforbundet er positive til 
regjeringens bedring av rammevilkårene for NIS 
gjennom  lemping i fartsområdebegrensning ene. 
Samtidig er den gjeldende nettolønnsordningen 
for skip registrert i NIS fremdeles ikke like 
konkurranse dyktig som tilsvarende ordning 
for NOR, og bør derfor styrkes gjennom økt 
refusjonssats. 

Styrke det norske flagget

Skipsfarten reguleres i stor grad av internasjonale 
regler. Internasjonal virksomhet må ha like regler 
for alle aktører, uavhengig av registreringsland. 
Et stort antall skip under nasjonalt flagg er en 
viktig forutsetning for at Norge fortsatt skal 
kunne påvirke internasjonal skipsfartspolitikk og 
regelverksutvikling. Det er stor konkurranse blant 
registrene om å tiltrekke seg flest mulig skip, og det 
er nær sammenheng mellom nasjonale ramme-
betingelser og antall skip under nasjonalt flagg.

En styrking av det norske flagget er særlig 
avhengig av to faktorer: konkurransedyktig 

«Det er viktig å vedlikeholde konkurransekraften i 
den norske rederiskatteordningen slik at rederiene 
opplever det som attraktivt å satse i og fra Norge.»
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nettolønnsordning for norske sjøfolk innenfor 
alle segmenter, både i NOR og NIS, og et høyt 
service- og kvalitetsnivå i Sjøfartsdirektoratet og 
Skipsregistrene. 

Som figur 45 viser, vurderer norske rederier den 
 norske rederiskatteordningen som konkurranse-
dyktig. Videreføring av dagens rederiskatteord-
ning vil være viktig for å sikre konkurransekraf-
ten til norske rederier.  Samtidig vurderes refu-
sjons- og nettolønnsordningen som mindre kon-
kurransedyktig. Dette gjelder særlig for rederier 
som opererer i nærskipsfarts segmentet. For rede-
rier i dette segmentet er det nå åpnet for å kunne 
registrere skip, som går mellom norske havner, 
i NIS. Satsen i refusjonsordningen i NIS , utgjør 
bare en fjerdedel av satsen i nettolønnsordningen 
for skip i NOR. På grunn av denne forskjellen er 
det bare 1 av 10 short sea-rederier som mener at 
refusjonsordningen er konkurransedyktig. 

Tiltak for å styrke maritime 
rammevilkår:
■■ Bevare en konkurransedyktig rederibeskatning

■■ Utvide rederiskatteordningen slik at alle fartøy 
som kvalifiserer for ordningen kan delta i arbeidet 
med å etablere, utvikle og vedlikeholde blant annet 
 offshore fornybar energi, som vindkraft

■■ Bedre nettolønnsordningen for sjøfolk ved å sikre en 
nettolønnsordning i NIS på samme nivå som i NOR

■■ Sikre et konkurransedyktig norsk flagg gjennom et 
høyt service- og kvalitetsnivå hos Sjøfartsdirektora-
tet og Skipsregistrene

Figur 45: Andel rederier som vurderer den norske rederiskatteordningen og refusjonsordningen for norske sjøfolk på en 
skala fra ikke konkurransedyktig til svært konkurransedyktig

KILDE: NORGES REDERIFORBUND
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Skip flagges hjem til Norge
Siden Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) ble opp-
rettet i 1987 har det ikke vært anledning til å registrere 
skip som går mellom norske havner i registeret. Dette 
har medført at en rekke norskeide skip har måttet bruke 
utenlandske registre dersom de både går mellom euro-
peiske og norske havner, da utenlandske registre ikke har 
disse begrensningene.  

Fra 1. januar lempet regjeringen på begrensningene i 
NIS. Dette åpnet for at skip i kystfart som går mellom 
norske havner, som en del av en rute mellom europeiske 
havner, fikk anledning til å registreres i registeret. Som 
følge av denne endringen vil en rekke skip som går i 
nærskipsfart flagge inn. Flere skip i norsk register inne-
bærer at det norske flagget blir styrket betraktelig. Et 
sterkt flagg er viktig for Norges tyngde og innflytelse i 
internasjonale maritime fora. 

MV Bimi var det første skip som flagget inn til NIS etter 
at endringene trådte i kraft. Skipet eies av Misje Rederi 
AS – et 60 år gammelt short sea-rederi som holder til 
i Bergen – som eier og driver 12 skip. Disse seiler over 
hele Europa med Norge som utgangspunkt. På grunn av 
begrensningene i de norske registrene har 11 av skipene 
vært registrert på Bahamas. Nå flagges skipene hjem som 
følge av regjeringens positive endringer i den maritime 
politikken. Aktiv maritim politikk virker og MV Bimi er et 
klart og tydelig bevis på dette. 

FOTO: GRIEG STAR
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4.3 God eierskapspolitikk er god 
næringspolitikk 

Dagens eierbeskatning er ikke 
konkurransedyktig 

Norsk maritim næring generelt, og rederi-
virksomhet spesielt, er dominert av personlig 
eierskap.  Konkurransedyktige rammebetingelser 
for  eierskap er derfor sentralt for videreutvik-
lingen av den maritime verdiskapingen i Norge. 
Aktive og kompetente private eiere er viktig for å 
opprettholde en sterk rederinæring og for å tilføre 
hele den maritime næringen sentrale innova-
sjonsimpulser.  Innovasjonen og nyskapingen i 
den norske rederinæringen er i stor grad drevet av 
entreprenørskap. 

Dagens eierbeskatning er ikke konkurranse-
dyktig, blant annet som følge av den særnorske 
formuesskatten som ilignes norsk privat eierskap. 
Norges Rederiforbund mener formues skatten 
systematisk diskriminerer norske private eiere i 
forhold til utenlandske eiergrupper og  offentlig 
eierskap. Videre svekker formuesskatten 

 incentivene til å fornye virksomheten, da 
formues verdien for eldre, langt nedskrevne 
driftsmidler vil være betydelig lavere enn for nye 
driftsmidler. Dette svekker produktivitetsveksten 
og innovasjonstakten. I tillegg ilignes formues-
skatt regelmessig på eierskap (aksjer, andeler mv.) 
uavhengig av selskapets lønnsomhet og likvidi-
tet. Dersom eierne må ta ut utbytte for å betale 
 formuesskatten, medfører dette at selskapene blir 
spesielt sårbare i nedgangstider. 

I tillegg er norske eiere 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.

Majoriteten av norske rederier mener at en 
 avvikling av formueskatten på arbeidende kapital 
vil være tilstrekkelig for å sikre konkurranse-
dyktige rammevilkår for norsk privat eierskap.

«Dersom eierne må ta ut utbytte for å betale 
 formuesskatten, medfører dette at selskapene 
blir spesielt sårbare i nedgangstider.»

68



Norges Rederiforbund mener at det bør innføres 
et fritak for formuesskatt for eien deler som inngår 
i næringsvirksomhet – såkalt  arbeidende kapital. 

Krevende kapitaltilgang

Rederivirksomhet og investering 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. Etter finanskrisen i 2008 har banker 
og finansinstitusjoner radikalt endret sine krav 
til soliditet og inntjening på de prosjektene de er 
villige til å finansiere. Dette følger av økt risiko-
aversjon, kombinert med flere myndighetspålagte 
soliditetskrav. Særlig det siste året har banker 
og finansinstitusjoner strammet inn i låne-
porteføljene, med det resultat at tilgang på kapital 
er vesentlig svekket og kapitalen som tilbys er 
betydelig mer kostbar.

Konkurransedyktige 
eksportfinansieringsordninger 

Gode eksportfinansierings- og garantiordninger 
gjennom Garanti-Instituttet for Eksport-
kreditt (GIEK) og Eksportkreditt Norge AS er 
helt avgjørende for den maritime næringens 
 konkurransekraft og sysselsetting. Et velfunge-
rende eksportfinansierings- og garantitilbud som 
sikrer tilgangen til finansiering av svært kapital-
krevende investeringer er viktig. 

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

kapital

■■ Sikre tilgang til finansiering av kapitalkrevende 
investeringer

Figur 46: Andel rederier som mener avvikling av formuesskatten på arbeidende kapital vil 
være tilstrekkelig for å sikre konkurransedyktige rammevilkår for norsk privat eierskap

KILDE: NORGES REDERIFORBUND
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4.4 Konkurransekraft på norsk sokkel

Norge er verdens nest største maritime offshore-
nasjon i antall fartøyer, etter USA. Norske rederier 
kontrollerer 50 flyttbare offshore-innretninger, 
de fleste borerigger, og den mest avanserte og 
moderne offshoreflåten i verden bestående av mer 
enn 600 fartøy. Ser vi på utviklingen de siste ti 
årene, har denne flåten hatt en markant økning. 

Rederiene deltar i alle faser av petroleums-
aktiviteten offshore, fra de første seismiske under-
søkelser og leting, til produksjon og nedstengning 
av avsluttede felt. Teknologisk utvikling har ført 
til at skip og rigger er i alle deler av verdikjeden 
offshore.

Kraftig aktivitetsbrems offshore

Det globale markedsbildet har endret seg kraftig 
for hele verdikjeden offshore. Offshorenæringen 
opplever for tiden en sjelden kombinasjon av 
uventede hendelser som alle trekker offshore-
aktiviteten ned;

■■ Oljepriser i fritt fall med påfølgende kutt i 
 offshoreinvesteringer over hele verden.

■■ Vestlige sanksjoner mot Russland som 
 indirekte rammer norskkontrollerte skip i 
 russisk Arktis.

■■ Korrupsjonsskandalen som lammer mye av 
virksomheten på brasiliansk sokkel, der norske 
rederier er den klart største aktøren. 

Konsekvensene har kommet raskt og kraftig, 
og har slått rett inn i hele verdikjeden offshore. 
I 2015 gikk det fra 0 til mer enn 100 offshoreskip 
i opplag, og antallet fortsetter å stige. I tillegg lå 
også 13 rigger i opplag ved inngangen til 2016. Som 
vi omtaler i kapittel 3, vil situasjonen ytterligere 
forverres i år. 

Aktørene kutter nå kostnader i stor skala. 
 Nybyggingskontrakter kanselleres, og det er 
omfattende oppsigelses- og permitterings-
prosesser både om bord og på land. Mange 
rederier forhandler med banker og obligasjons-
eiere om restrukturering av gjeld og utsettelser av 
avdrag. 
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Rederienes kostnadsreduksjoner skyldes en 
 dramatisk aktivitetsreduksjon og et voldsomt 
press fra  operatørsiden om å kutte kostnader 
gjennom lavere marginer slik at oljeselskapenes 
kontantstrøm kan beskyttes. 

Konkurranse på sokkelen er avgjørende for 
å fremme innovasjon og nye teknologiske 
 løs ninger. Norsk sokkel preges i dag av at Statoil 
kontrollerer nær 80 prosent av all produksjon, 
inklusive SDØE. For å sikre økt konkurranse og 
en bedre markeds balanse, er det viktig å legge til 
rette for økt  mangfold av aktører og flere sterke 
operatør selskaper på norsk sokkel.

Det er dessverre grunn til å tro at vi ikke har sett 
det verste av nedgangen enda. For mange rederier 
er det først i år at kontrakter og kontantstrømmer 
for alvor begynner å tørke ut.  Dette betyr ytter-
ligere reduksjoner i aktivitet, flere oppsigelser 
og restruktureringer både på selskapssiden og 
eiersiden.

Verdens energibehov er økende

Det internasjonale energibyrået (IEA) estimerer 
at det globale energibehovet kommer til å være  
37 prosent høyere i 2040. Det forventes at olje-
etterspørselen vil øke med 16 prosent til 2040, 
mens gassetterspørselen vil øke med mer enn  
50 prosent, noe som er den raskeste veksten 
innenfor fossilt brensel.

Det vil derfor være behov for leveranser av norsk 
olje og gass i mange år fremover. EUs energi-
sikkerhetspakke som ble lansert 16. februar 2016 
bekrefter at norsk gass vil spille en avgjørende 
rolle i den europeiske energimiksen også i 
fremtiden. Norsk petroleumsproduksjon er 
ledende når det gjelder teknologi og lave utslipp 
til luft og vann. I dag er petroleumsvirksom-
heten Norges største næring målt i verdiskaping, 
 skatteinntekter og eksportverdi.

Norsk petroleumspolitikk er av gjørende for å 
sikre et jevnt aktivitetsnivå på sokkelen. Det er 
viktig at petroleumspolitikken baserer seg på at 
olje- og gassvirksomheten er av svært langsiktig 
karakter. Dette krever lang siktige og forutsigbare 
rammebetingelser. 
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Det er behov for å sikre høyt og jevnt aktivitets-
nivå på norsk sokkel. Olje– og gassnæringen 
vil være blant landets største og viktigste 
næringer fremover. Samtidig er næringen inne 
i en midlertidig svært krevende situasjon med 
 fallende  aktivitetsnivå på sokkelen. Skal Norge 
opprettholde den verdensledende kompe tansen 
som er utviklet over tid, samt en fremtidig 
 fornuftig ressursutnyttelse på norsk sokkel, er det 
avgjørende med et jevnt og høyt aktivitetsnivå i 
hjemmemarkedet. 

Figur 47 viser at det er en rekke tiltak som kan 
iverksettes for å utløse økt aktivitet på norsk sok-
kel. Blant annet peker både offshore entreprenør 
og offshore service-rederiene på økt leteaktivitet 
som det viktigste tiltaket for å øke aktivitet på 
norsk sokkel. Plugging av brønner er også trukket 
frem, av begge segmentene, som et av de viktigste 
tiltakene for å øke aktiviteten.

Positivt med nytt leteareal

Det er positivt at Olje- og energidepartementet 
har tildelt 56 utvinningstillatelser på norsk sokkel 
i konsesjonsrunden «Tildeling i forhåndsdefinerte 
områder 2015». Tilgang på nytt, attraktivt areal 
er avgjørende for den langsiktige aktiviteten på 
norsk sokkel. Gjennom den 23. konsesjonsrunde 
har det for første gang siden 1994 blitt gitt tilgang 
til et helt nytt område på norsk sokkel ved åpning 
for leting i Barentshavet sørøst. 

«KonKraft»
KonKraft er et samarbeidsorgan mellom Norges 
 Rederiforbund, Norsk olje og gass, Norsk Industri og 
Landsorganisasjonen i Norge. 

KonKraft har to arbeidsprosesser våren 2016. Den 
ene er et «veikart for norsk olje- og gassnæring» 
med et 2050-perspektiv. Prosessen skal ha både et 
verdiskapings perspektiv og et klimaperspektiv. 

Den andre er en rapport som drøfter aktivitetsnivå 
i nordområdene innenfor en  tids horisont til 2030. 
 Følgende tema tas opp i rapporten:

■■ Arealtilgang i åpnede og ikke åpnede områder 

■■ Hvordan ressursgrunnlaget av olje og gass kan bli 
basis for nye utbygginger

■■ Mulighetsrommet for infrastruktur og 
 transport løsninger for olje og gass

■■ Utfordringer innen HMS og ytre samt sentrale 
forskningsaktiviteter

■■ Utfordringer knyttet til oljevernberedskap i 
nordområdene
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Tiltak for å styrke 
 konkurransekraften på norsk sokkel: 
■■ Stabile og forutsigbare skatter og avgifter

■■ Styrket trepartssamarbeid

■■ Opprettholdelse av aktivitetsnivået gjennom 
 motsykliske tiltak

■■ Aktivt myndighetsbidrag til et lavere kostnadsnivå 
på norsk sokkel

«Konkurransekraft  
til havs»
Norges Rederiforbund har, sammen med LO, Norsk 
 Sjøoffisersforbund, Det norske Maskinistforbund og 
Norsk  Sjømannsforbund, gått sammen om initiativet 
«Konkurransekraft til havs»  
 (www.konkurransekrafttilhavs.no). 

Initiativet er et samarbeid mellom partene for å 
få ned kostnadsnivået og øke effektivitets- og 
 produk tivitetsarbeidet i rederiene. Dette  er et godt 
 eksempel på samarbeid mellom arbeidsgiver- og 
arbeidstakersiden, som står samlet for å styrke nærin-
gens konkurransekraft.

Figur 47: Andel av rederiene som mener at følgende tiltak er viktigst for raskt å utløse økt aktivitet på norsk sokkel

KILDE: NORGES REDERIFORBUND
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om det skal innføres en fradragsbegrensning for 
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4.5 Broen til Europa 

Med over 100  daglige anløp til europeiske havner er 
nærskipsfarten broen til Europa for passasjerer og 
norsk eksport og import av varer.

Sjøtransporten har i flere år tapt markedsandeler  
sammenlignet med gods transport på vei. 
 Hundrevis av trailere går hver dag i lengde-
retningen av vårt langstrakte land via tett 
 trafikkerte hovedferdselsårer. Dette medfører økt 
risiko for ulykker i  trafikken, klima-, miljø- og 
helseskadelige utslipp, veislitasje og unødige 
køer. Samtidig ligger de maritime  motorveiene 
klare, ferdig brøytet, saltet og  vedlikeholdsfrie. 
Ett enkelt fartøy kan ta  lastevolumer tilsvarende 
flere hundre trailere, med bare en brøkdel av de 
forurensende utslipp ene. Sjøtransporten har få 
begrensninger når det gjelder kapasitetsutnyt-
telse, og det er relativt lave kostnader knyttet til 
utbygging av infrastruktur sammenliknet med 
andre transportformer. 

Utnyttes godsoverføringspotensialet fra land til 
sjø fullt ut, kan – ifølge NTP Godsanalyse –  
300 000 trailere løftes av veien, bare knyttet til den 
årlige varetransporten mellom våre fem største 
byer og over Svinesund. For å lykkes med dette, 
må sjøtransportens konkurranseevne styrkes, slik 
at den blir likere den for 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. 

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. 

Regjeringen har gjennomført positive endringer 
som styrker nærskipsfarten. Reduksjon i avgifter, 
konkurranseutsetting av tilbringertjenesten og 
økt bruk av farledsbevis, har vært viktige bidrag 
for å bedre konkurransekraften til sjøtran-
sporten. I tillegg vil kondemneringstilskudd og 
innovasjonslåneordning være et viktig bidrag 
for flåtefornyelse. Dette vil imidlertid ikke være 
tilstrekkelig for å nå målet om godsoverføring av 
5–7 millioner tonn fra land til sjø. 

Innføring av en incentivordning, der vareeier 
får et bidrag for å velge sjøveien, vil både styrke 
sjø veiens konkurransekraft og samtidig være 
et bidrag til å nå Norges utslippsreduksjons-
for pliktelser. Det er også behov for å bedre de 
myndighetsbestemte rammebetingelsene for 
sjøfarten. Avgifts- og gebyrregimet må reduseres 
og forenkles. Infrastrukturen, både langs kysten, 
samt i og rundt havn må bedres. I tillegg må 
 havnene blir mer effektive.

Ett skip kan løfte flere hundre trailere av veien
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Figur 48: Andel av rederiene som mener at følgende rammevilkår er viktigst for å flytte mer gods fra land til sjø

KILDE: NORGES REDERIFORBUND
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Tatt i betraktning at det er en tverrpolitisk enig-
het om at  sjøtransporten skal styrkes, er det et 
 paradoks at sjøtransportens infrastruktur og 
beredskap er fullt ut brukerfinansiert, når til-
svarende for veitransporten i hovedsak er stats-
finansiert eller finansiert av privatbilister.

Lostjenesten må moderniseres og effektiviseres

Den teknologiske utviklingen innebærer at evnen 
til å overvåke kysten har blitt dramatisk bedre. 
Nå har man bedre oversikt over hvor det enkelte 
fartøy befinner seg, digitale sjøkart og forbedret 
ruteplanlegging gjør at ferden er sikrere, god 
ruteplanlegging reduserer også utslipp til luft 
og sjø, og beredskapen langs kysten er god.  
Farledsbevisordningen er forbedret, og vi ser 
at tiden er inne for fornying av lostjenestens og 
trafikk sentralenes omfang og innretning. Blant 
annet kan sjøtrafikksentralene samlokaliseres, og 
lostjenesten effektiviseres.

Behov for effektive havner og infrastruktur

Havnene er et viktig ledd i logistikkjedene og en 
sentral del av sjøtransportens infrastruktur som 
også har stor betydning for næringsvekst og regio-
nal utvikling. En viktig forutsetning for sjøfartens 
konkurranseevne er effektive  havneanløp. Det er 
også helt avgjørende med effektiv infrastruktur 
både i og rundt havnene for å sikre effektive logis-
tikkjeder. Effektive knutepunkter hvor sjø-, vei- og 
banetransport møtes er forutsetninger for å lykkes 
med målet om å flytte last fra land til sjø. 

Short sea-rederiene mener at lavere avgifter, 
gebyrer og vederlag for sjøtransporten vil være 
det viktigste tiltaket for å styrke sjøtransportens 
konkurransekraft mot veitransporten. Dette 
vil kunne flytte mer gods fra land til sjø. I tillegg 
pekes det på incentivordning for godsoverføring 
og tiltak for flåtefornyelse som viktige bidrag for å 
styrke nærskipsfarten.

Ett skip kan løfte flere hundre trailere av veien

Tiltak for å styrke nærskipsfartens konkurranseevne:
■■ Forenkling og bedring av avgifts- og gebyrregimet

■■ Opprettelse av en midlertidig tilskuddsordning for 
godsoverføring hvor vareeiere får tilskudd for å velge 
sjøtransport fremfor landtransport

■■ Effektivisering og modernisering av lostjenesten og 
sjøtrafikksentralene

■■ Tilrettelegging for at havnene blir effektive knutepunkt 
for godstransport

■■ Vedlikeholdelse og utbedring av farleder og infrastruktur 
til og fra havn
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4.6 Forskning for vekst

Mer næringsrettet forskning  
gir økt konkurransekraft

En unik innovasjons- og nyskapingsevne 
 kjennetegner den norske maritime næringen. 
Evnen til å ligge i forkant av utviklingen er  årsaken 
til at næringen har lykkes gjennom generasjoner. 
For å opprettholde Norges posisjon som en maritim 
stormakt, er det behov for en  helhetlig forsknings-
politikk med tydelig prioriterte  satsingsområder, 
som legger til rette for langsiktig og helhetlig fors-
kning basert på samfunnets og næringens behov.

Behov for gode hoder 

Et velfungerende forskningssystem må baseres 
på et utdanningssystem som stimulerer og 
 motiverer til videre utdanning og forskning. Dette 
for utsetter at vi har rett kvalitet og nødvendig 
kvantitet på de som deltar i undervisning og 
forskning. En  forutsetning for dette er utvikling 
av norske utdannings- og forskningsinstitusjoner, 
samt gode relasjoner med andre relevante miljøer 
i utlandet. Et viktig ledd i å skaffe de gode hodene, 

er en solid teknologisk utdanning. Forskning 
i verdenstoppen forutsetter også tilgang til 
moderne og relevant infrastruktur. Infrastruk-
tur omfatter både laboratorier, regneverktøy, 
modelleringsverktøy og relevante kommunika-
sjonsplattformer. For å lykkes i å opprettholde og 
utvikle Norges posisjon som en globalt ledende 
maritim nasjon, er det behov for å investere i ny 
og fremtidsrettet infrastruktur for forskning og 
utvikling. Det er derfor svært viktig å få realisert 
Ocean Space Centre, fremtidens marintekniske 
kunnskapssenter i Trondheim.

Behov for økt innsats på forskning

Mange av utfordringene verden står overfor 
 krever forskning over tid. Langsiktig og 
 for ut sigbar forskningsstøtte er derfor avgjørende. 
Økt offentlig støtte til FoU-satsing i prioriterte 
 næringer er en god investering og bidrar til å 
 realisere næringenes ambisiøse målsettinger. Det 
må være et klart mål å øke satsingen på forskning 
og høyere utdanning målt som andel av BNP. 
Målet må være at godt over tre prosent av BNP 
skal gå til forskning og utvikling, slik det i dag er i 
to av våre naboland, Sverige og Finland. 
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Maritim forskning må styrkes

Det er etablert nye og gode støtteordninger for 
maritim næring gjennom Enova og Innovasjon 
Norge. Norges Rederiforbund mener at parallelt 
med disse virkemidlene er det stort behov for 
å styrke støtten til teknisk forskning innenfor 
det maritime felt, offshore og havbruk gjennom 
 forskningsprogrammet Maritim virksomhet og 
offshore operasjoner, MAROFF. 

Tiltak for å styrke  forskningen  
i maritim næring:
■■ Investere i ny og fremtidsrettet infrastruktur for 

 forskning og utvikling, som Ocean Space Centre

■■ Sikre langsiktig og forutsigbar forskningsstøtte, og 
økt offentlig støtte til FoU-satsing i maritim næring

■■ Styrke bevilgningen til forskning, med ambisjon om å 
nå mer enn 3 prosent av BNP

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

Maritim21 – næringens 
strategi for forskning, 
utvikling og innovasjon
Maritim 21 er en helhetlig strategi for maritim forskning 
og innovasjon utarbeidet av den maritime næringen 
selv, på oppdrag av Nærings- og fiskeridepartemen-
tet.  Strategien skal skape en helhetlig tenkning rundt 
satsingen på  maritim  forskning, utvikling og innovasjon 
gjennom å koble  myndigheter, virkemiddelapparatet, 
næringsliv, organisa sjoner og forskningsmiljøer nærmere 
sammen. 

Strategien vil i løpet av 2016 bli oppdatert. Det er 
 nedsatt en strategigruppe for dette arbeidet, hvor 
 Norges Rederiforbund er representert. 

Strategigruppen skal se på de norske havnæringene 
i sammenheng, identifisere synergier mellom disse 
næringene og peke på kunnskapsbehov for  maritim 
næring langs hele verdikjeden fra forskning til 
 kommersialisering. De norske havnæringene omfatter i 
denne sammenheng rederivirksomhet, havbruk, fiskeri, 
offshore olje og gass og offshore fornybar energi, samt 
tjeneste- og utstyrs leverandører til disse  næringene. 
Det innebærer at den nye Maritim21-strategien 
vil favne langt bredere enn den forrige strategien. 
Strategi gruppens rapport skal leveres  Nærings- og 
 fiskeridepartementet 1. november 2016.
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4.7 Maritim kompetanse – en av Norges 
viktigste fornybare ressurser

Det pågår for tiden tunge  ned beman nings - 
prosesser i den maritime  næringen som en følge 
av den krevende markedssituasjonen. Mange av 
dem som berøres av  kuttene innehar kritisk viktig 
kompetanse, som er  avgjørende for å sikre videre-
føring av de hav baserte  industriaktivitetene når 
situasjonen for næringen igjen bedrer seg.  

Verdien av norsk maritim utdanning er høy for 
hele den maritime klyngen. Verdensledende 
selskaper innen blant annet verft, utstyrsindu-
stri, klasseselskap, forsikring, bank og megling 
har stor nytte av å rekruttere folk med praktisk 
 erfaring fra sjøen. En reduksjon av antallet norske 
sjøfolk vil på sikt svekke konkurransekraften til 
hele den maritime klyngen. 

Dimensjonering og utdanningsstruktur

Det er en generell utfordring at markedene  skifter 
raskere enn utdanningsløpene. I en syklisk 
næring vil det derfor alltid være utfordrende å 
dimensjonere inntak til utdanningsløp i forhold 
til næringens behov. 

I tillegg til en konkurransedyktig maritim poli-
tikk kreves det en offensiv kompetansepolitikk. 
Skal Norge fortsette å inneha en verdensledende 
rolle innen maritim næring, er det helt  avgjørende 
at det satses på utdanning, kompetanse og 
 forskningsevne ved forskningsinstitusjonene 

og i næringslivet. Samtidig er det behov for et 
 utdanningssystem som gir incentiver til videre 
utdanning og forskning. Utfordringen er ikke 
bare å utdanne mennesker med den kompetansen 
næringen trenger i dag, men også den det er 
behov for 10 og 20 år frem i tid. For å få til dette må 
utdanningssystemet være fleksibelt og skalerbart. 
For de praktiske utdanningsløpene må det i større 
grad enn i dag være et fokus på å integrere praksis 
i utdanningen. 

Utdanningskvalitet må være førende, og det bør 
ligge en felles strategi for fremtidens maritime 
utdanning i bunn. Maritim utdanning bør både 
inkludere fag- og høgskole, men 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.

Praksis inn i utdanningsløpet

De internasjonale kravene som ligger til grunn 
for uteksaminering av maritimt personell som 
kan tjenestegjøre om bord, forutsetter erfaring 
 opptjent på sjøgående skip. Å skaffe slike praksis-
plasser i krevende tider er utfordrende. Vi mener 
derfor at høyeste prioritet nå bør være integrering 
av praksis i utdannings løpet. Det må jobbes for at 
utdanningen inkluderer praksiselementet på en 
ny måte, dette vil sikre at utdanningen gir flere 
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muligheter for den enkelte kandidat enn i dagens 
system der man er avhengig av fartstid i etterkant 
av den teoretiske utdanningen. Satsingen på høy-
ere maritim  utdanning (master- og ph.d.- grad) må 
også videreføres. 

Styrket finansiering av maritim utdanning

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 utdannings-
systemet er nødvendig for å unngå ytterligere 
svekkelse av matematikk, teknologi og natur-
vitenskapelig utdanning og forskning.

Tiltak for å styrke den  norske   
maritime kompetansen:
■■ Økt integrering av praksis i utdanningsløpet

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

■■ Styrke finansieringen av teknologiske- og maritime fag

Island Offshore – årets 
maritime lærebedrift
Bredde og langsiktighet i arbeidet med kompetanse er 
deler av grunnen til at Island Offsohre ble kåret til  
«Årets maritime lærebedrift 2015».

I 2015 har Island Offshore hatt 53 nyutdannede i 
 opplæringsstillinger rundt om i flåten. 21 av disse er 
nye lærlinger som ble tatt opp i 2015, 21 er andreårs-
lærlinger, mens 14 er  kadetter. Dette er langt over 
det behovet rederiet selv har for påfyll av offiserer og 
matroser, og viser hvilket ansvar Island Offshore tar 
for oppbygging av maritim kompetanse. Rederiet er 
også opptatt av å ta inn kandidater med ulik bakgrunn. 
I 2015 hadde Island Offshore både lærlinger innen 
matros-, motormann-, og skipselektrikerfaget, samt 
 kokkelærlinger. Kadettene hentes både fra fag- og 
høgskolen, og det  rekrutteres særskilt jenter. 5 av 14 
kadetter i 2015 var jenter.

Island Offshore satser ikke bare på kvantitet og bredde 
når det kommer til opplæring. Også kvaliteten på opp-
læringen som gis er viktig for rederiet. Island Offshore 
sender alle sine instruktører og assessorer på kurs i 
opplæring og bedømming – slik at de skal være godt 
forberedt på å gi god opplæring i hht. STCW-konvensjo-
nens krav til opplæring og sertifisering av norske sjøfolk 
om bord på norske fartøy.

FOTO: ISLAND OFFSHORE
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4.8 Nordområdene – viktig 
interesseområde

Norske rederier har gjennom mange genera sjoner 
høstet betydelig erfaring og kunnskap fra krevende 
operasjoner, også i Nordområdene. I flere hundre 
år har skip fraktet varer og utstyr inn i området, og 
naturressurser ut. I nyere tid har også petroleums-
ressursene utenfor kysten bidratt til økt aktivitet. 

Globale klimaendringer har  
store konsekvenser for Arktis

Konsekvensene av de globale klimaendringene 
er kanskje mer tydelige og dramatiske i Arktis 
enn noe annet sted i verden. De generelle for-
holdene for menneskelig aktivitet i regionen er 
meget komplekse og krevende, og det arktiske 
miljøet er stedvis meget sårbart. Det samme er 
livsgrunn laget og kulturen for urfolk som bor i 
området. Med dette som bakteppe mener Norges 
 Rederiforbund at utviklingen av kommersiell 
aktivitet i Arktis fordrer en gradvis og ansvarlig 
tilnærm ing basert på vitenskapelig, industriell 
og erfarings basert kompetanse. Samtidig er det 
viktig å erkjenne at det er, og har vært, betydelig 
aktivitet i deler av Arktis igjennom århundrer.

Utvikling i nord stiller krav til kunnskap

Forventninger om økt aktivitet i nord krever 
økt spesialkompetanse og erfaring, og stiller 
også strenge krav til vern av miljø og biologisk 
 mangfold. Norges Rederiforbund arbeider 
 nasjonalt og internasjonalt for å sikre at nærings-
aktivitet i nordområdene følger de  høyeste 
 standarder for helse, miljø og sikkerhet (HMS), 
slik at ulykker og skadelige utslipp begrenses 
og  forhindres. Aktiviteten som foregår i Nord-
områdene skal være forankret i en tydelig 
 holdning til HMS og beredskap. 

Regelverk, infrastruktur og standarder er 
avgjørende for utviklingen i Arktis

For å sikre at kommersiell aktivitet i Nord-
områdene foregår innenfor ansvarlige  rammer 
og på en bærekraftig og forsvarlig måte, mener 
 Rederiforbundet at det må finne sted omfattende 
 utbygging av relevant infrastruktur, og at det må 
utvikles tilfredsstillende industrielle standarder.  

Det eksisterer et stort behov for omfattende utbyg-
ging av relevant infrastruktur for  navigasjon, 
kommunikasjon, værmeldinger,  overvåking av 
drivis og isingsforhold,  beredskap, søk og redning, 
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og baser for vedlikehold og  forsyning. I arbeidet 
med sjøsikkerhet, er det viktig å se på alle sider ved 
beredskap, og i særdeleshet hvilke ressurser som 
kan settes inn dersom en ulykke skulle inntreffe. 
SARiNOR (søk og redning i Nordområdene), som 
Norges Rederiforbund er deltaker i, er et meget 
viktig prosjekt i dette henseendet.

Det er svært positivt at Polarkoden nå har  kommet 
på plass, med ikrafttredelse 1.  januar 2017. Med 
dette har det blitt utformet et  relevant internasjo-
nalt regelverk for arktiske maritime operasjoner. 
Det er et presserende behov for at relevant regel-
verk for arktiske  maritime operasjoner utvikles i 
takt med økende aktivitet i Arktis. 

Videre er det behov for å utvikle tilfredsstillende 
industrielle standarder for arktiske operasjoner 
for boring og produksjon. Dette gjelder for 
 eksempel standarder for teknologi som fungerer 
under harde og utfordrende klimatiske forhold 
i Arktis, vinterisering av rigger og utstyr, samt 
øvrige operasjonelle prosedyrer. 

Rederiforbundet har gjennom sin rolle i World 
Economic Forum Global Agenda Council on 
the Arctic vært med på å utarbeide en Arctic 
Investment Protocol. Protokollen fungerer som 
retningslinjer for aktører som vurderer  aktivitet 
i de arktiske områdene. Rederiforbundet har 
gitt sin tilslutning til protokollen sammen 
med blant andre Statoil og det amerikanske 
 investeringsselskapet Guggenheim Partners. 

Arctic Business
Det er i næringslivets interesse å være organisert, 
 koordinert og å ta ledelsen i å forberede grunnen for 
sikrere og  bærekraftige operasjoner i Nordområdene. 
Bedriftene må vise at de kan lede vei, og sikre en 
ansvarlig utvikling av disse områdene. 

Med dette som utgangspunkt etablerte Norges 
 Rederiforbund, i samarbeid med DNV GL, og støttet  
av Kongsberg Gruppen, Statoil og Nordland fylkes-
kommune, initiativet Arctic Business. 

Initiativet består av en næringslivskonferanse som 
arrangeres annethvert år i Bodø, et topp leder forum, 
Arctic Business Council, som samles hvert år, og et 
 permanent sekretariat i Bodø som følger opp initiativene 
og prosjektene som utgår fra topplederforumet. 

Sekretariatet jobber også med å formidle nærings-
livets interesser, intensjoner og forslag til relevante 
 myndigheter og institusjoner, lokalt, regionalt,  
nasjonalt og internasjonalt.

I tider med krevende markeder og omskiftende 
 geopolitisk landskap, vil Arctic Business kunne fylle en 
svært viktig rolle som næringslivets arena for dialog, 
handling og sam arbeid om hva som er nødvendig for  
å sikre en bærekraftig utvikling i nord. 

Det er et behov for såkalte «first movers» til å bane vei 
for andre hva gjelder ansvarlig og bærekraftig utvikling 
i Nordområdene. Arctic Business Council vil være en 
arena for nettopp disse aktørene, og vil tilrettelegge for 
at nye ideer og initiativer videreforedles og utvikles.

Tiltak for å sikre bærekraftig aktivitet 
i Nordområdene:
■■ Kommersiell aktivitet i Arktis må basere seg på 

en gradvis og ansvarlig tilnærming med grunnlag 
i vitenskapelig,  industriell og erfaringsbasert 
kompetanse

■■ Norske myndigheter må samarbeide med private 
aktører nasjonalt og internasjonalt for å sikre at 
næringsaktiviteter følger de høyeste standarder for 
helse, miljø og sikkerhet (HMS), slik at ulykker og 
skadelige utslipp forhindres og begrenses

■■ Omfattende utbygging av relevant infrastruktur og 
utvikling av tilfredsstillende  industrielle standarder

■■ Styrking av beredskapskapasiteten i Nordområdene 
med spesielt fokus på hvilke ressurser som skal 
 settes inn dersom en ulykke inntreffer
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Datagrunnlag og metode
Datakilder benyttet i denne rapporten er 
 spesifisert i tekst, tabeller og figurer. Datakilder 
og metodikk er beskrevet nedenfor. Norges 
 Rederiforbund har samarbeidet med Menon 
Economics i deler av analysearbeidet.

Norskkontrollert utenriksflåte – definisjoner  
og avgrensninger
Norges Rederiforbund fører egen statistikk 
over norskkontrollert utenriksflåte. Statistik-
ken  gjennomgås nærmere i kapittel 2 Status og 
utvikling. Avgrensningene av skip som inngår i 
den norskkontrollerte utenriksflåten er basert på 
følgende prinsipper: 

■■ Alle skip som er registrert i Norsk 
 Internasjonalt Skipsregister (NIS).

■■ Skip registrert i Norsk Ordinært Skipsregister 
(NOR), som seiler i utenriksfart.

■■ Skip under utenlandske flagg, 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 
 spørreundersøkelse hos egne medlemmer i 
perioden 2. til 25. februar 2016. Medlemmene fikk 
tilsendt et elektronisk spørreskjema hvor forvent-
ninger om utviklingen i økonomiske nøkkeltall, 
vekstmarkeder, kapital- og kompetansetilgang 
samt politiske rammebetingelser ble kartlagt.  
109 av 144 medlemsbedrifter er inkludert i 
 analysen som er utført av Menon Economics. 
Dette gir en responsrate på 76 prosent.  Rederiene 
som deltok i undersøkelsen er i gjennomsnitt 
større enn de som ikke deltar, slik at responsrate 
målt i andel av samlet størrelse er høyere enn  
76 prosent. For øvrig anser vi deltakerne i under-
søkelsen som representative for medlemsmassen 
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 
skipssegmenter og alle verdens land. Enkelte 
segmenter er slått sammen i denne rapport en. 
Innad i hvert segment baserer beregningene seg 
på nybyggingspriser, 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), UNCTAD Review 
of Maritime Transport og Worldyards. For 2016 
er volumdata for 2015 kombinert med prisdata for 
2016 i utarbeidelsen av foreløpige verdianslag.

Beregning av rederienes omsetningsvekst  
i 2015 og 2016
Menon Economics har en egen regnskaps-
database med oversikt over blant annet alle  norske 
rederiers omsetning i 2014.

I spørreundersøkelsen ble rederiene bedt om å 
oppgi omsetning i 2014, anslag for omsetning i 
2015 og forventet vekst i omsetning for 2016 angitt 
i prosent. Siden Menon Economics ikke har 
 komplette omsetningstall for alle rederier i 2015, 
er dette beregnet på følgende måte:

a) Rederienes egenrapporterte omsetning i 
2014 er sammenlignet med revisorbekreftet 
 omsetning samme år for å vurdere om den 
egenrapporterte omsetningen i spørre-
undersøkelsen kan benyttes som grunnlag for 
å beregne omsetningen til den totale popula-
sjonen av rederier i Norge. 

b) Egenrapportering av omsetning i 2015 er 
justert for andelen av den totale omsetningen i 
hver av de fire rederigruppene som er inkludert 
i datagrunnlaget.

c) Prognosene for 2016 er beregnet ved å 
multiplisere 2015-omsetningen til hver med-
lemsbedrift med deres egenoppgitte vekst i 2016. 
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 rederi-
gruppene som er inkludert i datagrunnlaget.
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