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MØREFORSKING MOLDE



MØREFORSKING MOLDE

• Både regional og nasjonal forskningsaktør

• Næringsnær forskning og utvikling

• Forskningsbasert kunnskapsformidling

• Skape verdier i et bærekraftig samfunn

• Ledende kunnskapsmiljø på og for Nordvestlandet.
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INNLEDNING MFM RAPPORT 1702

• Hovedtema i rapporten: Studere hvilke muligheter og 
begrensninger som finnes for omstilling og reorientering 
innen den maritime og petroleumsrelaterte 
leverandørnæringen i Møre og Romsdal etter 2014.

• Sektoren har hatt sammenhengende vekst gjennom 
oljeprisoppgangen fra begynnelsen av 2000-tallet og ble 
derfor hardt rammet av konsekvensene av oljeprissjokket 
høsten 2014

• Analysen av de regionale næringene baserer seg på 
spørreundersøkelser som ble distribuert i desember 2016, 
samt dybdeintervjuer gjennomført i april/mai 2017



PROBLEMSTILLINGER

• Hva er status for den økonomiske situasjonen for denne sektoren i 
dag?

• Hvilke konsekvenser har fallet i oljeprisen hatt å si for sektoren?

• Hvilke omstillinger tvinger seg frem, dersom olje/gass sektoren holder 
seg på et lavt aktivitetsnivå?

• Hvilke alternativer til olje og gass ser næringen for seg ift en mere varig 
omstilling?

• Hva skjer med klyngemekanismene ved en varig omstilling?

• Hvorvidt kan kompetansen som finnes i næringen i dag overføres til 
næringer knyttet opp mot de store utfordringene verden står overfor 
de neste tiår?

• Vil omstilling kreve behov for store investeringer?

• I hvilken grad kan virkemiddelapparatet bidra positivt til eventuelt 
omstillingsarbeid.
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STATUS ETTER OLJEPRISFALLET 2014

• Ca 11 prosent av bedriftene som var virksom i 2012 ekstisterte ikke ved utgangen 
av 2016.

• Det var en overrepresentasjon av nedlagte bedrifter i Kristiansundsregionen

• Av de gjenværende bedriftene har mange nedbemannet eller skåret ned 
aktiviteten til et minimum, (men vi har sett en vekst igjen i den siste tiden etter at 
rapporten ble levert).

• To og et halvt år etter oljeprisfallet uttrykte 68 prosent av bedriftene innen 
petroleumsrelatert tjenesteyting at vedvarende lavt aktivitetsnivå i oljebransjen 
vil gi negative konsekvenser, sammenlignet med 57 prosent av bedriftene innen 
den maritime næringen.

• Totalt er andelen 60 prosent, noe som illustrerer hvor alvorlig bedriftene ser på 
tapet av etterspørselen olje- og gassmarkedet.

• Selv om mange har hatt forventning om at markedet skal snu i 2018 og ta seg opp 
frem mot 2020, er det knyttet stor usikkerhet til hva som blir den nye 
«normaltilstanden» for oljenæringen.

• For noen har manglende tiltro til fremtidig vekst, ført til omstillingsprosesser mot 
nye markeder
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KONSEKVENSER AV FALLET I OLJEPRISEN

• I Møre og Romsdal gikk arbeidsledigheten opp fra 2,1 prosent i 2013 til 
3,2 prosent ved utgangen av 2016.

• Av de tre byene i fylket var økningen i ledigheten høyest i Kristiansund 
og Molde, på henholdsvis 40 og 35 prosent, mens økningen var på 17 
prosent i Ålesund – målt fra høsten 2014 til høsten 2016.

• Forskjellen mellom Nord og Sør i fylket skyldes blant annet store 
nedbemanninger innen tekniske tjenester og logistikk i 
Kristiansundsregionen, samt nedbemanninger innen en rekke 
industribedrifter i Molde.

• Lengre tradisjoner innenfor alternative markeder og større fleksibilitet 
har gjort at den maritime klyngen i større grad har klart å kompensere 
med alternativ aktivitet innenfor nære markeder, sammenlignet med 
bedriftene i petroleumsklyngen.
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OMSTILLINGSBEHOV

• Den økonomiske situasjonen for oljenæringen og oljerelatert virksomhet 
henger sammen med globale faktorer. Skiferrevolusjonen, konkurranse fra 
vind- og solkraft og politisk uro bidrar til en antagelse om at aktivitetsnivået på 
norsk sokkel ikke vil komme opp på tilsvarende nivå som før 2014 på kort sikt.

• Olje og gass vil fortsatt være viktige ressurser i mange år, men næringens 
kostnadsfokus vil føre til at leverandørindustrien trolig beveger seg mot mer 
kompetitiv industri, som må klare seg på et mindre volum og lavere 
lønnsomhet.

• Næringen er selv tydelig på at de har et omstillingsbehov og bedriftene i 
spørreundersøkelsen uttrykker at utvikling av nye forretningsmodeller vil stå 
sentralt ift deres omstillingsprosesser (jf. figur i på neste foil).

• Dersom kvalitet og skreddersøm ikke lenger er et konkurransefortrinn og 
konkurrentene opererer i lavkostland, er det utfordrende å skulle matche på 
pris, selv om man er dyktig til å effektivisere. Omstillingsevne kan derfor 
handle om å gjøre smartere det konkurrentene gjør billigere.
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OMSTILLING – HVILKE FAKTORER BETYR MEST?



MULIGHETER I FORHOLD TIL REORIENTERING

• To tredjedeler av bedriftene i spørreundersøkelsen hadde konkrete planer om 
omstilling - med vekt på ulike nisjer:



MULIGHETER PÅ LENGRE SIKT

• Når bedriftene blir utfordret til å angi potensielle virksomhetsområder man ser på 
som relevante for næringen  i Møre og Romsdal på lengre sikt oppgis:

– Digitalisering

– Autonome og batteridrevne fartøy

– Offshore vind 

– Havbruk

– Deep sea mining

• Nærhet og erfaring knyttet til utnyttelse av havrommet for øvrig, gir muligheter for 
næringer innen vareproduksjon, som ikke nødvendigvis har karakter av å være 
høyteknologibedrifter.
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OMSTILLING I FORHOLD TIL KLYNGEMEKANISMER

• Koblingene mellom virksomhetene i den maritime klyngen i Møre og Romsdal var 
sterke allerede på 2000-tallet, både vertikalt og horisontalt, og disse forsterket seg 
frem mot 2014, da klyngen i stadig større grad rettet seg mot oljebransjen.

• Orienteringen mot nye markeder og virksomhetsområder kan endre på denne 
situasjonen, men foreløpig forventer bedriftene liten endring i omfanget av lokale 
leverandører til klyngen, så lenge markeder innebærer bygging av andre typer 
fartøy

• Forventningen til andel lokale kunder er også relativ lik, selv om bedriftene 
antyder at disse kundene ikke nødvendigvis er de samme som tidligere. Dette 
gjelder også bedrifter innen den petroleumsrelaterte klyngen

• På spørmål om omstillingsscenario vil endre samhandlingsmønsteret mellom ulike 
relasjoner i klyngen, oppgir bedriftene i den maritime klyngen en positiv 
forventning til at samhandlingen vil fortstette, spesielt med hensyn til relasjonene 
knyttet til FoU-samarbeid. Bedriftene i petroleumsklyngen oppgir noe mer 
pessimistisk forventning.

• Vi tror at et styrket FoU-samarbeid er viktig for å lykkes i den fremtidige 
konkurransen uavhengig av virksomhetsområde.
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DAGENS KOMPETANSE MED FORTSATT LAV 
OLJEAKTIVITET

• Bedriftene i spørreundersøkelsen oppgir at 65 prosent av dagens ansatte må 
oppgradere sin kompetanse eller at man har behov for ny kompetanse, dersom 
oljebransjen ikke tar seg opp igjen - og synet på dagens kompetanse er ulik i de to 
klyngene:



DAGENS KOMPETANSE OG OMSTILLINGSBEHOV

• Noe over halvparten av de spurte bedriftene mener at det er 
behov for igangsettelse av FoU-aktivitet og innovasjonsarbeid i 
forbindelse med en omstilling

• Dagens kompetanse og erfaringer med å operere under strenge 
sikkerhetskrav, er en kompetanse som kan utgjøre et 
konkurransefortrinn inn mot andre bransjer som havbruk, 
transport og kraftbransjen

• Global befolkningsvekst, klimaendringer og teknologiske fremskritt 
åpner for nye aktiviteter tilknyttet havnæringer, som marine 
ressurser, fornybar energi og mineralutvinning. Det meste av 
kjernekompetansen er tilgjengelig i næringen og kan videreføres 
mot slike alternative aktiviteter.
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REALKAPITAL OG INVESTERING

• Kun 15 prosent av bedriftene i spørreundersøkelsen anslår at en omstilling vil 
innebære omfattende kostnader i oppgradering av realkapitalen og disse er nesten 
utelukkende leverandører innen den maritime klyngen

38.5%

44.9%

15.4%

1.3%

Ingen kostnader Moderate kostnader

Betydelige kostnader Vet ikke

Kilde: Møreforsking Molde



VIRKEMIDDELAPPARATETS BIDRAG TIL 
OMSTILLING

• Innen det offentlige virkemiddelapparatet synes omstillingsbegrepet å knytte 
seg til hvilke fremtidige behov som ligger til for nasjonale og globale drivere og 
megatrender ett godt stykke frem i tid.

• Relevante eksempler er myndighetenes «Langtidsplan for forskning og høyere 
utdanning 2015-2024», der havrommet er ett av seks satsingsområder, og 
«Havstrategien fra 2017», som indikerer økt satsing på forskning og innovasjon 
gjennom utdannings- og kompetansesystemet.

• Myndighetenes planlagte virkemidler anerkjenner dermed betydningen av 
eksisterende havnæringer og overgangen derfra til oppbygging av nye 
næringer, og vi kan si at virkemiddelapparatets satsinger støtter opp under 
endringsprosesser som næringen i Møre og Romsdal selv ser for seg

• For den enkelte bedrift er imidlertid fokus rettet mot bedriftens overlevelse 
her og nå, under gjeldende markeds- og rammebetingelser. Holdning til 
omstilling går da gjerne mot enten nye markeder eller nye produkter, ikke 
begge deler samtidig.
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ULIKE PERSPEKTIVER PÅ OMSTILLING

• Selv om myndighetene ser det som sin rolle å legge føringer for hvilke 
virksomhetsområder som skal prioriteres med hensyn til fremtidige satsinger, er det 
viktig å erkjenne at omstilling tar tid og i stor grad innebærer trinnvis forflytning mot nye 
produkter og markeder – gjennom en vekselvirkning – og ikke i ett og samme sprang



TA GJERNE KONTAKT!
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• Forskning

• Innovasjon og omstilling

• Konkret, praktisk erfaring

Ta kontakt dersom du har et prosjekt, innspill eller vil diskutere noe:

lage.lyche@himolde.no
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