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1.0 Innledning  

Lille julaften, 1969, oppdaget Phillips Petroleum Company Ekofiskfeltet i den sørlige delen 

av Nordsjøen. Under havbunnen lå datidens største oljefelt noen gang funnet1. Dette var 

starten på oljeeventyret som skulle forandre Norges økonomi og levekår. 

Likevel har oljen bydd på utfordringer for Norge. Dette er fordi mange næringer har blitt 

underleverandører til petroleumsindustrien og høy etterspørsel fra petroleumsnæringen har 

bidratt til vekst i andre næringer. Følgende har dette trukket opp lønninger og lønnsomhet i 

andre næringer. Dermed blir Norges eksportvarer i utlandet dyrere. Dessuten har høy 

avkastning i petroleumsnæringen gjort andre næringer mindre. På denne måten er Norge 

sårbart for svingninger innenfor én næring, noe landet fikk erfare under oljekrakket i 2014. 

Samtidig forventer man at etterspørselen fra petroleumsnæringen gradvis vil synke2 og 

veksten i realavkastningen fra oljefondet vil bremse3, noe som vil påvirke 

finansieringsbidraget til offentlige budsjetter. Norge trenger nye ben å stå på. 

Altså, Norge må omstille seg til en økonomi som ligner på andre vestlige økonomier uten 

høye petroleumsinntekter. Dermed må veksten skje i andre næringer og i denne analysen 

ønsker vi å se på hvordan landet skal få dette til. I den forbindelse skal vi greie ut om 

oljeprisens betydning for norsk økonomi ved bruk av makroøkonomiske modeller. Samtidig 

redegjør vi for de langsiktige konsekvenser av en vedvarende lav oljepris. I tillegg skal vi 

nevne tiltak regjeringen har tatt og utforske tiltak regjeringen burde ta for å unngå en 

nedskalering av velferdsgoder i framtida. 

2.0 Petroleumsprisen påvirker norsk økonomi  

Det er ingen hemmelighet at petroleumssektoren har bidratt med store eksportinntekter. 

Dermed er bortfallet av en så stor eksportinntekt kritisk for norsk økonomi. Derfor skal vi i 

dette kapitlet redegjøre for hvordan oljeprisfallet påvirker utenriksøkonomien, kronekursen og 

konjunktursvingninger ved bruk av makroøkonomiske modeller og til slutt se på hva en lav 

oljepris over tid vil medføre.   

 

                                                             
1 Finansdepartementet. «Perspektivmeldingen.» 31.03.2017. 

St. meld. nr 29 (2016-2017). Oslo: Finansdepartementet, 2017. 31.03.2017. s. 96 
2 Ibid. s. 101 
3 Ibid. s. 6 
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2.1 Endring i petroleumsinntekter påvirker utenriksøkonomien   

Det er krystallklart at Norge har forverret sitt bytteforhold overfor utlandet på grunn av 

oljekrakket. Et land forverrer nemlig sitt bytteforhold dersom prisene på landets produkter på 

verdensmarkedet synker, eller hvis prisene på de varene landet importerer, stiger. Den 

førstnevnte situasjonen illustrerer vi på figur 14. Her står vi overfor en tilbudskurve som viser 

summen av det eksportører ønsker å tilby ved ulike priser samt en etterspørselskurve som 

viser summen av innenlandsk etterspørsel. På figur 1 ser vi at verdensmarkedsprisen på 

petroleum synker fra P1 til P2. Da synker mengden med petroleum vi eksporterer fra M4-M1 til 

M3-M2. Dermed synker også den samlede verdien av eksporten. Her er det også viktig å nevne 

en forutsetning om at kronekursen på kort sikt ikke svekkes av en forverrelse i driftsbalansen, 

noe som betyr at modellen omfatter en kort tidsperiode. Hvis man derimot ser på hvordan 

oljekrakket faktisk utartet seg er det svært klart at kronen ble svekket som en følge av redusert 

eksport.   

 

 

  

Figur 1. Kilde: Samfunnsøkonomi 2 

  

2.2 Reduserte eksportinntekter fører til svekket kronekurs   

Vi har siden oljekrakket i 2014 opplevd en rekordsvak kronekurs hovedsakelig på grunn av 

reduserte eksportinntekter. Dette illustrerer vi i et kryssdiagram, se figur 25. I 

kryssdiagrammet oppstår det en likevektskurs hvor tilbud og etterspørsel etter euro møtes. 

                                                             
4 Hagen, Svein mfl. Forverret bytteforhold. Kryssdiagram. 2013. Figur 71. Gyldendal Norsk Forlag AS 
5 Hagen, Svein mfl. Mindre eksport fra Norge og større eksport til Norge styrker eurokursen. Kryssdiagram. 

2013. Figur 64. Gyldendal Norsk Forlag AS 
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Videre fører reduserte eksportinntekter til en reduksjon i tilbudet av euro. Når norske bedrifter 

selger færre enheter i utlandet ønsker de ikke å veksle like mye euro til norske kroner. Derfor 

får man et negativt skifte i tilbudskurven. Slik er det antallet kroner eksportørene ønsker å 

veksle sin euro til ved likevektskursen, lavere enn det importørene ønsket å kjøpe euro for. 

Figur 2 viser dermed at et lavere tilbud av valuta førte til en depresiert krone, men hvilke 

konsekvenser har dette for eksporten?   

  

Jo, hvis man forutsetter at prisen på verdensmarkedet forholder seg uendret, vil en svak 

kronekurs faktisk styrke eksporten. Dette er fordi norske eksportører får flere kroner når de 

veksler om fra euro. Dermed blir det lønnsomt å øke produksjonen som vist på figur 36. Figur 

3 viser summen av alle eksportbedriftenes tilbud for ulike priser. Dette virker dempende på 

det forverrede bytteforholdet overfor utlandet siden en svak krone fungerer som et automatisk 

korrektiv og balansen i utenriksøkonomien kan gjenopprettes gitt at pris- og lønnsveksten 

holder seg moderat. Derfor er forholdene svært gunstige til å bygge opp annen eksportrettet 

industri når kronen er svak. Det som derimot ikke er gunstig for den norske økonomien er 

lavkonjunkturen oljeprisfallet forårsaket.   

  

Figur 2. Kilde: Samfunnsøkonomi 

2.3 Oljeprisfall fører til lavkonjunktur   

Oljekrakket har ført til at veksten i BNP har falt som vist på figur 47, noe som har ført til en 

lavkonjunktur.  

                                                             
6 Hagen, Svein mfl. Høyere eurokurs (lavere kronekurs) gir eksportørene høyere priser i norske kroner, 

eksporten øker. Graf. 2013. Figur 66. Gyldendal Norsk Forlag AS 
7 Fondsfinans, «Økonomiske utsikter 2017.» 23.01.2017. 

 

Figur 3. Kilde: Samfunnsøkonomi 2  
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Dette skal vi illustrere i et kryssdiagram, figur 58. På x-aksen har vi samlet verdi av alle varer 

Norge produserer i løpet av et år. På y-aksen har vi inflasjonsnivået i landet. Grafen SE viser 

samlet etterspørsel etter konsumvarer- og tjenester, investeringsvarer- og tjenester, samt 

utlendingers nettoetterspørsel etter norske eksportvarer. På den andre siden viser grafen ST 

at inflasjonen er høy når produksjonen er høy fordi bedriftene må lokke med høyere lønn for å 

øke produksjonen og vice versa når produksjonen er lav. Derfor får vi en likevekt ved IN0.  

 

Videre ligger skjæringspunktet mellom samlet etterspørsel og tilbud til venstre for BNPpot, 

altså det produksjonsnivået som er forenlig med normal utnyttelse av produksjonsfaktorer9, 

fordi etterspørselen fra petroleumsnæringen falt drastisk fra og med 2014, se figur 610. Dette 

spredde seg til andre deler av økonomien fordi norske leverandører dekket 60 pst. av 

etterspørselen fra petroleumsnæringen i 201311. Dermed gikk den norske økonomien inn i en 

lavkonjunktur som følge av redusert oljepris og myndighetene måtte trå inn med ekspansiv 

finanspolitikk for å bringe økonomien inn i en normalkonjunktur igjen. Ekspansiv 

finanspolitikk stimulerer aktiviteten i økonomien gjennom reduserte skatter og avgifter samt 

økning i offentlig utgifter, se figur 712 hvor myndighetene øker samlet etterspørsel i 

samfunnet for å få økonomien på rett kjøl igjen.  

 

I de siste kapitlene har vi sett på hva et oljeprisfall har å si for den norske økonomien på kort 

sikt, men hva om oljeprisen holder seg lav over lengre tid?  

 

                                                             
8 Hagen, Svein mfl. Lavkonjunktur. Kryssdiagram. 2013. Figur 49. Gyldendal Norsk Forlag AS 
9 UiO, «Produksjon og etterspørsel.» Frigitt 25.08.2014. s. 18.  
10 Finansdepartementet. Etterspørsel fra petroleumssektoren. Perspektivmeldingen 2018. Figur B. Graf. 

31.03.2017. s. 108 
11 Finansdepartementet. «Perspektivmeldingen.» 2018. s. 99 
12 Hagen, Svein mfl. Lavkonjunktur. Kryssdiagram. 2013. Figur 52. Gyldendal Norsk Forlag AS 
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Figur 4. Kilde: Bloomberg                                                    Figur 5. Kilde: Samfunnsøkonomi 2  

 

  

Figur 6. Kilde: SSB og Finansdepartementet                            Figur 7. Kilde: Samfunnsøkonomi 2  

2.4 Vår analyse 

Det er helt klart petroleumsnæringen har vært en vekstmotor i norsk økonomi, men fremover 

burde vi heller se mot andre løsninger for å opprettholde den levestandarden vi er vant med. 

Grunnen til dette er at SSB i Perspektivmeldingen spår en halvering i etterspørselen fra 

petroleumsnæringen fram mot 2040, se figur 6 igjen.  

 

I tillegg kan det også bli fall i etterspørselen etter olje i forbindelse med den globale 

klimapolitikken. For eksempel kan Paris-avtalen påvirke etterspørselen etter fossilt brensel, 

noe som vil redusere verdien av petroleum på norsk sokkel. Samtidig øker investeringene i 

fornybare energikilder samtidig som kostnadene reduseres. Derfor må vi redusere 

avhengigheten av petroleumsinntekter ved å satse på andre næringer som allerede er 
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lønnsomme og hvor der det er behov for innovasjon. Hvis ikke, kan et oljeprisfall ha fatale 

konsekvenser for landets utenriksøkonomi på lang sikt.  

 

Vi vil trolig også møte andre utfordringer knyttet til en vedvarende lav oljepris, spesielt 

innenfor norsk budsjettering. Grunnen til dette er at store deler av statsbudsjettet avhenger av 

overføringer fra oljefondet, et fond myndighetene har opprettet for å sikre bærekraftig velferd 

for alle generasjoner. Dette innebærer at myndighetene overfører petroleumsinntekter til 

fondet samtidig som realavkastningen på denne formuen blir gradvis faset inn i norsk 

økonomi. Det myndighetene kan overføre til statsbudsjett hvert år reguleres av et norsk 

budsjettprinsipp som kalles for handlingsregelen. Handlingsregelen sier at regjeringen kan 

maksimalt tilføre statsbudsjettet 3 pst. av fondets verdi årlig13.  

 

I det siste har veksten i oljepengebruken vært stor selv om regjeringen har holdt seg under 

handlingsregelen, se figur 814. Dette presenterer en rekke utfordringer i fremtiden fordi 

veksten i fondet ser ut til å flate ut og da vil vi ha mindre handlingsrom i dårlige tider. I tillegg 

har oljefondet selv sagt at 1 000 mrd. kroner av fondets verdi skyldes av en svak kronekurs, 

noe som kan gå andre veien også15.  

 

Videre tror finansministeren at dagens vekst i oljepengebruk er så kritisk at man vil erfare et 

25 pst. underskudd på statsbudsjettet i 2040 hvis man opprettholder veksten på dette nivået16. 

For å motvirke dette må vi rette våre produksjonsfaktorer mot andre konkurranseutsatte 

næringer og nedskalere offentlig sektor. På denne måten vil vi gjøre opp for et tap av 

offentlige inntekter, men denne omstillingen vil være krevende.  

 

Likevel er forholdene for omstilling gunstige fordi svekket kronekurs og moderat pris- og 

lønnsvekst har gjort det lettere for andre konkurranseutsatte næringer å vokse. I tillegg har 

oljeprisfallet vært tilbudssidedrevet17. Dette antyder at kostnadene reduseres i land som selv 

ikke produserer olje. Dermed øker den internasjonale etterspørselen etter andre norske 

eksportvarer. Derfor burde andre utekonkurrerende næringer være tilstede for å møte denne 

potensielle internasjonale etterspørselen. Hvis Norge derimot ikke finner nye ben å stå på 

                                                             
13 Finansdepartementet. «Perspektivmeldingen.» 2018. s. 99  
14 Dagens Næringsliv. Oljepengebruken bør bremses. Graf. 2017. Finansdepartementet. 
15 Hovland, Kjetil Malkenes. «Varsler tøffere tider for Erna.» e24. 12.09.2017. 
16 Hovland, Kjetil Malkenes. «Siv om bruken av oljepenger: Derfor må Norge bremse.» e24. 01.11.2016 
17 Finansdepartementet. «Perspektivmeldingen.» 2018. s. 100 
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kan det hende at velferdsgodene må nedskaleres når inntektene faller. For å unngå kutt i 

velferdsordninger er det derfor viktig at myndighetene tar ansvar og iverksetter tiltak som 

legger opp til vekst innenfor konkurranseutsatt sektor.  

 

 

Figur 8. Kilde: Finansdepartementet 

3.0 Hvilke tiltak har myndighetene iverksatt? 

Vi nevnte tidligere at Norge trenger flere ben å stå på. For å sørge for at norsk økonomi, også 

i fremtiden vil kunne oppleve konkurranseevne, vekst og stabilitet, har myndighetene 

iverksatt en rekke tiltak som vi skal se på i dette kapittelet. I tillegg vil vi også vurdere hvilke 

tiltak myndighetene kan gjøre fremover.  

3.1 Skattelette  

Regjeringen Solberg har de siste fire årene redusert skatter og avgifter med omtrent 22,9 mrd. 

kr. Målet med skattepolitikken er å kunne finansiere fellesgoder så effektivt mulig, samtidig 

som man vil redusere skatt- og avgiftsnivået for å øke verdiskapingen. Som en del av 

ekspansiv finanspolitikk er lavere skatter på bedrift og alminnelig inntekt vekstfremmende. 

Selskapsskatten er samlet redusert med 6,1 mrd. kr, fra 28 pst. i 2013 til 24 pst. i 2017. I 

tillegg foreslår regjeringen en ytterligere reduksjon til 23 pst. gjennom Statsbudsjettet i år. 

Ved å redusere kapitalkostnadene til bedriftene, blir det mer lønnsomt å investere i nye 

prosjekter. Videre har regjeringen foreslått å øke verdsettelsesrabatten på 

formuesbeskatningen av aksjer fra 10 pst. til 20 pst. i 2018. Tilgang på kapital er en annen 

forutsetning for å utvikle næringslivet, og denne rabatten som incentiv fremhever at det skal 

lønne seg å investere i Norge. 

3.2 Forskningsstøtte 

For å fremme mer innovasjon i næringslivet, har myndighetene økt støtten til arbeid innenfor 

forskning og utvikling (FoU) gjennom Skattefunn-ordningen. Ordningen går ut på at et 
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foretak kan få skattefradrag for prosjektkostnader som er godkjent som forskningsarbeid. I 

Statsbudsjettet 2017, har myndighetene økt beløpsgrensen for egenutført FoU fra 20 mill. til 

25 mill. kr18. Dessuten har man nådd målet om å bevilge 1 pst. av BNP til FoU gjennom 

budsjettet, og på lang sikt ønsker man at 3 pst. av BNP skal utgjøre FoU.19 I tillegg har 

myndighetene også etablert det statlige investeringsselskapet Fornybar AS. 

Forvaltningsselskapet skal redusere klimautslipp ved å investere i ny teknologi fra 

utviklingsfase til kommersialisering. I Statsbudsjettet ble det bevilget opptil 400 millioner kr 

for investeringer i år, og ambisjonene er å ha 20 mrd. kr til disposisjon i fondet20.  

Høy produktivitet er svært viktig for et konkurransedyktig Norge med høye lønnskostnader. 

Forskning kan bidra til økt produktivitet og lønnsomhet i en rekke næringer ved å innføre ny 

teknologi som effektiviserer og reduserer produksjonskostnadene. Slik vil bedriftene kunne få 

et positivt skifte i tilbudskurven. Resultatet blir økt mengde og redusert pris. Dersom flere 

bedrifter i et land blir mer produktive, vil den samlede tilbudskurven på lang sikt skifte mot 

høyre. Dermed kan vi også få et positivt skifte i BNPpot når den samlede verdiskapingen er 

større enn tidligere, se figur 921. 

Satsingen i lav- og nullutslippsløsninger gjennom Fornybar AS, kan potensielt gjøre Norge til 

et foregangsland når det kommer til innovasjon i klimavennlige løsninger. Norge kan bli det 

landet man velger for å realisere miljøteknologien. I neste del, skal vi se eksempler på 

hvordan kunnskap kan overføres slik at Norge kan bli dette foregangslandet. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 Statsbudsjettet, «Statsbudsjettet fra A til Å».  
19 Regjeringen, «Høye ambisjoner for forskning.». 09.06.17 
20 Løvås, Jostein. «Styret klart i Fornybar AS.» Dagens næringsliv. 21.12.2017  
21 Khan Academy. «Shifts in aggregate supply.» 

Figur 9. Kilde: Khan Academy 
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3.3 Kunnskapsomstilling 

Kunnskap er en viktig forutsetning for økonomisk vekst, og dette har myndighetene i lengre 

tid investert i gjennom velferdspolitikken. En studie fra OECD viser at det er en klar 

sammenheng mellom arbeidsstyrkens lese- og skrivekompetanse og produktiviteten i et land, 

se figur 1022. Høyt kunnskapsnivå åpner muligheten til å ta i bruk nye produksjonsmetoder og 

teknologi fra hele verden. Utdanning og produktivitet ivaretar norsk konkurranseevne, og vil 

være desto viktigere i fremtiden. Hvordan bidrar kunnskap til omstilling? 

Petroleumsnæringen har bidratt til å skape et høyt kompetansenivå i Norge. Prosjektet 

Norway Pumps & Pipes23 er et eksempel på hvordan kunnskap og teknologi overføres fra 

oljesektoren til helsevesenet. Hos Stavanger universitetssykehus, bruker de oljeteknologi til å 

forhindre hjerteinfarkt. Siden oljeinntektene ikke vil spille en like stor rolle for økonomien i 

fremtiden, er det hensiktsmessig å legge til rette for at teknologi fra oljesektoren kan bidra til 

å styrke og løse utfordringer knyttet andre næringer. Statoil har hatt lang tradisjon innen 

oljeutvinning og er i dag en av de fremste aktørene innenfor utvikling av havbasert vindkraft 

og karbonfangst. Statoil kanaliserer altså kunnskap til nye produkter som de i fremtiden kan 

skape store verdier av. Samtidig bruker de også kompetansemiljøet til å løse utfordringer 

knyttet klimaendringer, med sitt bidrag innenfor CO2-fangst. Med slik kompetanse og 

utvikling i miljøvennlige løsninger, kan Norge spille en verdensledende rolle innenfor 

lavutslippsproduksjon av olje og gass i fremtiden.  

                                                             
22 OECD. «Skills matter; Further Results from the Sur- vey of Adult Skills.» OECD Skills Studies, OECD 

Publishing, Paris. 28.06.2016 
23 Norway Pumps & Pipes, “Norway Pumps & Pipes project presented in NRK TV” 02.02.2018 
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Utdanningsnivå er også viktig i en tid preget av omstilling. Solid utdanningsbakgrunn gir 

større yrkesmessig mobilitet. Statistikk fra Perspektivmeldingen 2017 viser at ledighet 

rammer størst hos arbeidsstyrken med grunnskoleutdanning24. Den gode nyheten er at andelen 

høyt utdannede av arbeidsstyrken har økt med årene, se figur 1125. Det er viktig å motvirke 

langtidsledighet, siden den også kan være en ekstra byrde for eldrebølgen i fremtiden. Flere 

pensjonister og arbeidsløse vil øke offentlige utgifter betraktelig.  

 

3.4 Pensjonsreform og innvandringspolitikk 

Skal vi forberede norsk økonomi for fremtiden er det også aktuelt å diskutere løsningene 

knyttet til den kommende eldrebølgen. I dag brukes 40.6 pst. av skatteinntektene til pensjon 

og sosiale ytelser26. Stadig flere lever lengre og andelen pensjonister i befolkningen øker. Med 

denne utviklingen vil statens utgifter øke, og det vil være færre skattebetalere per pensjonist i 

fremtiden. 

I 2011 innførte myndighetene pensjonsreformen. Reformens incentiv går ut på at jo lengre 

man står i arbeid, jo mer pensjon opptjenes. Videre ønsker regjeringen å vurdere muligheten 

til å heve eller fjerne pensjonsalderen slik den står i arbeidsmiljøloven. På denne måten vil det 

bli enklere for den eldre arbeidsstyrken å fortsatt kunne ta del i arbeidslivet basert på fri vilje. 

Slik sett vinner alle på det. For det første vil det samlet sett gi flere skattebetalere. For det 

andre vil næringslivet kunne få beholde flere erfarne arbeidstakere med verdifull kompetanse. 

For det tredje sørger arbeidslivet for at det sosiale nettverket ikke blir en mangel for 

                                                             
24 Finansdepartementet. “Perspektivmeldingen”, 2018. 
25 Ibid 
26 SSB. «Slik brukes skattepengene.» 09.11.2017 

Figur 10. Kilde: OECD Figur 11. Kilde: SSB 
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arbeidstakeren, slik det kunne ha vært med lange pensjonsår i møte. Uten forandring i 

pensjonsnormen, kan vi potensielt utvikle et samfunn der folk er utgiftsposter for staten halve 

livet. Vi studerer til vi nesten blir 30, og lever som pensjonister i 25 år.  

Muligens kan vi også se mot utlandet for å løse fremtidens vansker. Arbeidsinnvandring vil 

virke dempende på eldrebølgen. Innvandring fører til økt tilbud av arbeidskraft, se figur 1227. 

Samlet sett kan det bedre forholdet mellom andelen skattebetalere og pensjonister. Men for at 

innvandring skal kunne motvirke utfordringene knyttet til eldrebølgen, må myndighetene 

legge til rette for en sunn integreringspolitikk. Det må være lett å kunne tilpasse og godkjenne 

medbragt kunnskap, og det må stilles krav til nødvendig språkopplæring og faglig fordypning. 

Er det vanskelig å komme inn på arbeidsmarkedet, blir innvandring heller en byrde for 

offentlige utgifter. Til tross for utfordringene ved arbeidsinnvandring tror vi at en bærekraftig 

innvandringspolitikk vil være avgjørende i møtet med eldrebølgen. Det som derimot kan være 

en større utfordring er å tilby norske produkter i utlandet.  

 

Figur 12. Kilde: Owenzidar 

3.5 Økt markedsadgang 

Den maritime bransjen er Norges nest største eksportnæring. Svak krone knyttet oljeprisfallet 

i 2014, har styrket konkurranseevnen og optimismen knyttet norsk sjømateksport. Blant annet 

ser vi tydelig vekst i Oslo Seafood Index (OSLSFX) i de siste fem årene, se figur 1328. Det 

ligger store vekstmuligheter i norsk maritim eksport. I forbindelse med dette, har regjeringen 

interesser i å bedre markedsadgangen til både EU-markedet og fremvoksende markeder.  

                                                             
27 Owenzidar. «The Economics of Immigration.» Wordpress. 04.02.13 
28 Oslo Børs, «Oslo Seafood Index.» 17.02.2018 

Økt arbeidsinnvandring øker tilbudet av 

arbeidskraft i samfunnet. Det gir et positivt 

skifte i T-kurven (*her S=>S1). Resultatet 

er økt mengde arbeidstakere, og lavere 

lønnsvekst.  
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Myndighetene har bidratt med gode samtaler for å bedre handelsvilkårene med våre 

eksportmarkeder. I desember 2017 halverte Kina tollavgiftene for utenlandsk sjømat grunnet 

økt etterspørsel. Landet regnes som et av Norges topp 10 eksportmarkeder knyttet til 

fiskerinæringen. Siden tollhalveringen har forventningene om økt eksport til Kina vært 

merkbar. Bare i løpet av november 2017 økte norsk lakseeksport til Kina betraktelig, se figur 

1429. Normaliseringen av forholdet mellom Kina og Norge var et viktig steg i riktig retning 

for norsk sjømat. Myndighetene har også fokusert mye på våre nærmeste handelspartnere. EU 

er det viktigste markedet for norsk sjømat. Derfor har regjeringen siden 2015 bedret eksport-

vilkårene til unionen ved å forhandle frem utvidelser av våre tollfrie kvoter.  

Økt markedsadgang er en viktig forutsetning for vekst i norsk maritim bransje. Derfor mener 

vi at myndighetene bør fortsette med å jobbe for mer frihandel og redusere tollbarrierer for 

norsk sjømat. Slik blir norske sjømatsvarer mer attraktive. Sett fra norsk maritim næring vil 

det også være større inntekter å få dersom vi kan normalisere forholdet til Russland og 

gjenoppta eksportmulighetene dit. Landet som i 2012 var Norges største marked for 

lakseeksport, satte importstopp som følge av vestlige sanksjoner. Resultatet ble at norsk 

sjømat ble byttet ut med vår viktigste konkurrent: Chile. Månedlig importmengde fra Chile i 

2014 økte fra 1 700 tonn i januar, til 11 098 tonn i september30. Muligheten for å normalisere 

handelen med Russland slik vi har opplevd med Kina er der, men utfordringen ligger i det 

underliggende geopolitiske presset knyttet sanksjonene.  

 

Figur 13. Kilde: Oslo Børs 

  

                                                             
29 Norsk sjømatråd, «Kina senker tollsatser for sjømat.» 06.12.2017  
30 Norsk sjømatråd, «Hva skjer når Russland ikke har norsk laks?» 19.07.17  

Vekst i Oslo 

Seafood Index 

(OSLSFX). Figuren 

viser utviklingen 

over de fem siste 

årene. 

https://seafood.no/aktuelt/nyheter/kina-senker-tollsatser-for-sjomat/
https://seafood.no/aktuelt/Fisketanker/hva-skjer-nar-russland-ikke-har-norsk-laks/
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3.6 Oppsummering 

Som sagt trenger Norge nye ben å stå på og vi har gransket hva myndighetene har gjort for å 

realisere dette budskapet samt pekt på hvilke av Norges ben det er verdt å utforske videre.  

Med dette mener vi at myndighetene har lagt opp til vekst gjennom skatte- og 

avgiftsreduksjoner innen næringslivet og forskning. Samtidig må vi bli mer produktive, noe 

som kan oppnås ved videre forskning, overføring av kunnskap og et høyt kompetansenivå. På 

dette området ligger vi bra an fordi petroleumsnæringen har skapt et sterkt kompetansemiljø. 

Likevel står vi overfor vår generasjons største utfordring: eldrebølgen. For fremtiden ser mørk 

ut når velferdsgodene må betales av de få. Derfor må nordmenn jobbe lengre, eller så må vi 

importere arbeidskraft, for å unngå kutt i velferdsnivået vårt. En annen utfordring vi står 

overfor er å tilby norske varer i utlandet grunnet internasjonal spenning. Skal vi nyte 

velferdsgodene våre i fremtiden er det viktig at vi har inntekter og derfor er det viktig å ha 

adgang til markeder hvor norske produkter er attraktive. Av den grunn må vi jobbe videre 

med å normalisere forhold med land som Russland samt inngå flere handelsavtaler med andre 

land.  

For å oppsummere finnes det gode løsninger og myndighetene er på rett vei. Det viktigste 

fremover vil være å realisere disse løsningene og la oljeeventyret ende mens leken enda er 

god.  

Figur 14. Kilde: Norsk sjømatråd 

Figur 14. Kilde: Norsk sjømatråd 
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4.0 Vår konklusjon 

Nå står vi overfor slutten på oljeeventyret som startet i 1969. Samtidig som vi har mye å takke 

oljen for: et godt utviklet velferdssystem, et høyt kompetansenivå og høye inntekter; så har 

avhengigheten av petroleumsinntekter gjort oss sårbare. Oljekrakket i 2014 illustrerte dette og 

med fornybare energikilder i horisonten vil petroleumsnæringen ikke stå like sterkt i 

fremtiden. Tiden for omstilling har kommet og i denne oppgaven har vi sett på hvorfor og 

hvordan Norge skal overkomme utfordringer som venter i forbindelse med denne 

omstillingen. Dette innebærer at Norge må ligne på andre vestlige land uten 

petroleumsinntekter og fremme vekst i andre næringer samt at nordmenn må bli mer 

produktive og jobbe lengre. For hvis ikke Norge reduserer sin oljeavhengighet i de kommende 

årene vil trolig våre velferdsgoder være truet.  
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