
Situasjonen i industrien 
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Store utfordringer for industrien på
grunn av finanskrisen

• Verdensøkonomien er muligens i verste økonomiske 
nedgang siden 1945

• Norge er svært avhengig av global vekst på grunn av 
høy eksport

• Norge hadde en særnorsk krise fra 1986 (fallet i 
oljepris) som ikke var over før i 1993, og hvis vi får 
en krise av dette kaliber vil de nærmeste årene bli 
svært vanskelig

• Men eksportindustrien hadde en relativt god periode 
på slutten av 80-tallet…

• Krisen fra 1974 og ut 70-tallet og industrikrisen 
2002/03 var verre for industrien
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2002/03

• Sammenfallende internasjonal nedgangskonjunktur, 
økning i kraftprisen og svært sterk norsk krone 
forårsaket et kraftig nedgang for eksportindustrien

• 30 000 industriarbeidsplasser gikk tapt
• Både verdensøkonomi, kronekurs og kraftpris justerte 

seg raskt og krisen ble kortvarig og virket i liten grad 
inn på resten av økonomien

• Nå er den internasjonale nedgangen større, men de 
andre faktorene er uendret (kraftpris) eller motsatt 
(kronekurs)

• For industrien er det viktigste spørsmålet når snur 
den internasjonale konjunkturen og hva kan gjøres 
mens vi venter på oppgangen
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Etter krisen i 02/03 er nå
industrisysselsetting igjen over 300 000
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Grunnen til økningen er en kraftig 
vekst i omsetning
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Særlig har det vært vekst i bedriftene 
som leverer varer og tjenester til oljen
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Tiltak for å styrke industrien –
industripakke på kort sikt

• Avskrivningssatsen for maskiner må økes til 25%
• Formuesskatten på arbeidende kapital må fjernes
• Petroleumsaktiviteten må opprettholdes, politikerne må

slutte med signal om reduksjon av aktiviteten i 
nedgangstider, dette kan bli selvoppfyllende

• Industrikonsesjonsloven må endres slik at industrien kan 
eie egne kraftverk, som de har gjort siden 1800-tallet

• Industri og myndigheter må samarbeide om å beholde 
mest mulig av den nye arbeidskraften fra Øst-Europa

• Budsjettene til veibygging bør økes
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Hvor mange av de sysselsatte personer 
som ikke er bosatt kan vi beholde i 2009?
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Tiltak for å styrke industrien –
industripakke på lengre sikt 

• Samlet forskningsaktivitet bør styrkes, en større del av 
midlene må gå til næringsrettet forskning og 
forskningsaktivitet bør få økte skatteincentiver 

• Det må etableres løsninger på kraftmarkedet som skjermer 
europeisk industri fra prisøkninger via kvotehandel, hvis 
ikke blir det karbonlekkasje for Europa

• Norsk Industri vil ta initiativet til et industriprogram 
sammen med Innovasjon-Norge for å styrke industrien i 
forkant av neste oppgang

• Gassrør må bygges til Østlandet for å styrke industrien
• Gasskraftverk med CO2-håndtering må etableres i Midt-

Norge
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Utfordringen for industrien

• Etablere nettverk og programmer for å sikre nærmere 
samarbeid mellom leverandørbedriftene og kundene i 
verdikjedene:
!Petroleum er godt i gang, også med internasjonalisering
!Fornybar energi kommer
!Prosessindustri er forbedret, i ferro/solcellesilisium spesielt
!Næringsmiddel?
!For oppdrett er TEKmar et første skritt

• Industrien i Norge vil ha et høyt kostnadsnivå også
etter finanskrisen

• Ved en gjennomtenkt industri- og næringspolitikk vil 
industri fortsatt være viktig for Norge
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