Sammendrag
Nærings- og fiskeridepartementet har bedt Innovasjon Norge om å gi en anbefaling om Innovasjon
Norges fremtidige tilstedeværelse i utlandet og rigg for å bidra til økt eksport, flere internasjonale
investeringer og økt kunnskaps- og teknologisamarbeid.
Våre anbefalinger innebærer en omlegging av arbeidsmodeller og organisering av arbeidet med
eksport:
•
•
•
•
•

•

Et styrket samlet eksportarbeid gjennom økt offentlig finansiering, økt egenbetaling fra
næringslivet og frigjøring av ressurser i Innovasjon Norge.
En ny beslutnings- og styringsstruktur, der næringslivet får en sentral rolle i validering av,
beslutning om, og gjennomføring av større strategiske satsinger.
Et grunntilbud til alle deler av norsk næringsliv.
Datadrevet segmentering og proaktiv eksportrådgivning til bedriftene med best
forutsetninger.
Økt kapasitet og kompetanse i relevante eksportmarkeder, gjennom flere spesialiserte
speidere og prosjektkontorer, i tillegg til fast tilstedeværelse i de største og mest relevante
eksportmarkedene.
En styrking av samarbeidet i Team Norway, med en tydeligere arbeidsdeling, raskere
avklaringer og tettere koordinering.

Bakgrunn og kunnskapsgrunnlag
Bærekraftig vekst og eksport har en sentral plass i Innovasjon Norges strategi med konkrete
resultatmål om å øke eksporten og ta de beste norske bedriftene ut i verden. Gjennom
prosjektet «Rigget for eksport» har Innovasjon Norge gjort en grundig analyse av hvordan vi kan
bidra til å øke eksporten og tiltrekke oss mer utenlandsk kapital og kompetanse. Anbefalingen
bygger blant annet på analyser av næringslivets behov og en internasjonal benchmark-analyse
gjennomført i 2020. Anbefalingen svarer også ut innspill og råd fra områdegjennomgangen av
det næringsrettede virkemiddelapparatet i 2019. Forslagene som nå oversendes Nærings- og
fiskeridepartementet har også vært drøftet med næringsorganisasjoner, klynger,
samarbeidspartnere og enkeltbedrifter. Næringslivets innspill reflekterer at behovene er ulike,
men det synes å være bred enighet om behovet for en styrking av eksportfremmearbeidet,
særlig med koronakrisen som bakteppe, og om hovedlinjene i den strategiske retningen
Innovasjon Norge nå foreslår.
Styrket eksportinnsats
Behovet for økt og mer diversifisert eksport har stått på den politiske agendaen i flere år.
Regjeringens eksportstrategi «Verda som marknad» løftet frem behovet for å utvikle et
konkurransekraftig næringsliv som utvikler varer og tjenester verden har behov for. Det ble vist til at
Norge er en sterk eksportnasjon innen havbaserte næringer og at det her ligger store muligheter for
økt eksport.
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Samtidig har vi sett sårbarheten ved at store deler av norsk eksport er konsentrert om få næringer,
herunder olje og gass. Denne sårbarheten kan reduseres hvis vi evner å hente ut eksportpotensialet i
andre næringer, og å bygge nye sterke norske verdikjeder for eksport. Det vil gi norsk økonomi flere
ben å stå på. De usikre utsiktene for internasjonal handel og internasjonale verdikjeder som følge av
koronapandemien, samt et fall i oljeprisen, betyr endrede og mer bevegelige rammebetingelser for
norsk næringsliv som skal ut i internasjonale markeder. Innovasjon Norge vurderer at eksport og
internasjonalisering av norsk næringsliv er av stor strategisk betydning for hvordan norsk økonomi
klarer seg gjennom krisen.
NHO har i sitt arbeid “Grønne elektriske verdikjeder” synliggjort eksport- og verdiskapingspotensialet
innen en rekke nye næringer. Innen 2030 viser deres beregninger at det samlede
omsetningspotensialet for hver av verdikjedene hydrogen, batterier, energisystemer, havvind og
maritim ligger i størrelsesordenen 5 til 20 milliarder euro. En avgjørende forutsetning for at Norge
skal lykkes på disse og andre områder er at innovasjon, regional næringsutvikling, skalering og
eksport sees i sammenheng. Vi må utvikle løsninger som dekker faktiske behov og vi kan ikke
eksportere noe vi ikke har.
Både Innovasjon Norges egne erfaringer og det vi ser i våre naboland, viser at næringslivet er villig til
å finansiere målrettede, strategiske satsinger og at disse gir resultater. I nært samarbeid med norsk
forsvarsindustri, gjør Innovasjon Norge for eksempel et arbeid i Washington DC som bidrar til
sysselsetting og verdiskaping i Norge. Tilsvarende satsinger er gjennomført og initiert innen helse- og
landbruksteknologi. En arbeidsmetodikk som innebærer å forankre strategiske muligheter i
næringslivet, for deretter å gjennomføre satsinger i nært samarbeid med større bedrifter,
næringsorganisasjoner og klynger, er med andre ord ikke noe helt nytt for Innovasjon Norge. Vi
ønsker imidlertid å styrke dette arbeidet kraftig og ser at næringslivet uttrykker ønske om det
samme.
En forutsetning for å lykkes med denne dreiningen, er at de strategiske satsingene kan finansieres.
Det kan kun skje gjennom en styrking av Norges samlede innsats for eksport. Per dags dato
investerer Norge mindre i eksportfremme sammenlignet med våre naboland. Offentlige
investeringer er lavere, men hovedforskjellen sammenlignet med for eksempel Danmark og Sverige
ligger i næringslivets eget bidrag. Med vår næringsstruktur og koronakrisen som bakteppe, vurderer
vi det på kort sikt som urealistisk å få opp egenbetalingen til samme nivå som våre naboland. Det vil
også ta tid før organisasjonsendringer i Innovasjon Norge vil kunne gi kostnadsreduksjoner som kan
legges inn i en styrket innsats.
I lys av de underliggende utfordringene, den betydelige økonomiske oppsiden for Norge på
identifiserte områder, den situasjonen norsk næringsliv står i som følge av koronakrisen, og det store
behovet for tempo i gjennomføringen av en ønsket strategisk endring, er vår vurdering at det er
behov for en opptrapping av det offentliges eksportinnsats.
Omlegging av arbeidsform og organisering
Gjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet konstaterte et behov for et styrket og
mer strategisk apparat for norsk næringsfremme ute. Næringslivet etterspør et enklere og mindre
fragmentert støtteapparat som i større grad prioriterer i samråd med næringene. Dette bakteppet
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har Innovasjon Norge tatt høyde for når vi anbefaler en ny rigg for å fremme norsk
internasjonalisering og eksport. Forslaget innebærer omlegging av arbeidsmodeller og organisering
av arbeidet med eksport.
Våre anbefalinger innebærer et mer differensiert tilbud til næringslivet. Virkemidler for
eksportfremme skal støtte et næringsliv som har svært ulikt utgangspunkt og behov.
Virkemiddelapparatet må derfor ha en verktøykasse som treffer de ulike målgruppene. Det er stor
variasjon i behovene hos små og mellomstore bedrifter med lite eksporterfaring og de større mer
etablerte eksportbedriftene. Det er også svært ulikt fra bedrift til bedrift hvordan det er å gå inn i
umodne markeder og bransjer der Norge ikke har en internasjonal posisjon.
Innovasjon Norge anbefaler en mer spisset satsing på de bedriftene og miljøene som har best
forutsetninger for å lykkes med eksport. Enkeltbedrifter med riktig kompetanse og stort potensial for
å vokse internasjonalt vil motta et skreddersydd tilbud som løper over flere år. Forskning ligger til
grunn for vår anbefaling av sterkere seleksjon av hvilke bedrifter som vil motta en spisset
eksportutviklingsbistand. Vår analyse av internasjonale eksportdata og litteraturgjennomgang gir
tydelige indikasjoner på hvilke kriterier som beskriver bedrifter som lykkes i en eksportsatsing. En
systematisk og datadrevet kundesegmentering er derfor en forutsetning for å lykkes med å velge rett
virkemiddel til de ulike behovene i næringslivets internasjonaliseringsprosess.
Norsk eksportfremme har i stor grad vært tilbudsstyrt. Innovasjon Norge anbefaler å supplere dette
med virkemidler som bidrar til en mer etterspørselsdrevet arbeidsform som evner å fange opp og
håndtere nye markedsmuligheter. Mer av den offentlige innsatsen bør rettes mot konkret
etterspørsel i internasjonale markeder etter tjenester og produkter hvor Norge har komparative
fortrinn.
Som et lite land i kan vi ikke være til stede i alle markeder og vi anbefaler derfor en mer fleksibel rigg
for å håndtere behov i endring. Vi må tilpasse spisskompetansen og nettverkene i
virkemiddelapparatet til næringslivets skiftende behov og markedsmuligheter som åpner seg
internasjonalt.
Prioriteringen av de internasjonale satsingene må gjøres i et mer koordinert Team Norway hvor
næringslivet selv er med å sette retning og prioritere. For å evne å fange opp næringslivets behov og
prioriteringer anbefaler Innovasjon Norge et tettere samarbeid mellom Team Norway og
næringslivets egne organisasjoner som bidrar til et mer samordnet Team Norway som er
kostnadseffektivt og lett å bruke. En strategisk eksportsatsing vil kun gjennomføres og finansieres om
det samlede verdiskapingspotensialet vurderes å være betydelig.
I Sverige opererer Business Sweden med en nedre grense på 1 milliard svenske kroner. I tillegg må
satsingen oppfylle andre vilkår, der bedrifters interesse og gjennomføringsevne vurderes som de
viktigste. Kriteriene for å utløse offentlig finansiering bør defineres etter innspill fra
næringsorganisasjonene, mens det i valideringsprosessen vil være naturlig å trekke på kompetanse i
næringsorganisasjoner, klynger og øvrig virkemiddelapparat.
Særlig har utenriksstasjonene en viktig rolle. Innovasjon Norge samarbeider allerede tett med
ambassadene og generalkonsulatene ute, men ser at de samlede ressursene kan anvendes mer
målrettet fremover. I de store fellesprosjektene vil utenriksstasjonene ha en nøkkelrolle både i å
identifisere muligheter og som sentral samarbeidspartner for næringslivet og Innovasjon Norge i
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gjennomføringen. Ofte utløses store kommersielle muligheter av politiske beslutninger, for eksempel
ambisjoner om satsing på fornybar energi. Norges utenriksstasjoner har en nøkkelrolle i å fange opp
og forfølge slike muligheter. Mulighetene må raskt vurderes siden slike “kommersielle vinduer” har
begrenset varighet. Vårt næringsliv konkurrerer med andre lands næringsliv.
Innovasjon Norges foreslåtte arbeidsmodell innebærer at vi, i tett samarbeid med næringslivet og
øvrig virkemiddelapparat, vil foreta valideringen hurtig. Det vil over tid gi lavere samlede kostnader
og mer målrettet næringsfremmearbeid ved utenriksstasjonene. Utenriksstasjonene har også en
viktig rolle som hjem for norske utsendinger. Det ligger betydelig verdi i at Innovasjon Norges
utsendinger har tilgang til og deltar i relevante fora ved ambassader og generalkonsulater, og for alle
praktiske formål er representanter for Norge.
Som del av den foreslåtte omleggingen, er vår vurdering at også offisielle besøk med
næringslivsdelegasjoner kan brukes mer målrettet. På basis av næringslivets prioriteringer og
valideringen av strategiske muligheter, kan det offisielle Norges representanter også besøke de
markeder der effekten antas å være størst.
Som konsekvens av Innovasjon Norges omorganisering 1. januar 2020, ble arbeidet med skalering og
eksport samlet i Divisjon Entreprenørskap, Vekst og Eksport. Eksportarbeidet gjøres både på våre
regionkontorer i Norge og på utekontorer i hele verden. Innovasjon Norges kunder er tilfredse med
arbeidet som gjøres, og eksterne evalueringer viser at eksportrådgivningen gir effekt. I divisjonen
ligger ansvaret for vår eksportrådgivning, eksportutvikling og arbeidet med «Invest in Norway» samt
enheten som vil være sekretariat for gjennomføring av større strategiske satsinger (“Eksportsenter”).
Det er etter vår vurdering avgjørende at dette sees i sammenheng. For eksempel har arbeidet med å
få utenlandske investeringer til Norge og med å gjennomføre strategiske eksportsatsinger store
synergier. Vi vil også understreke at virkemiddelapparatets bidrag til å øke norsk eksport ikke er
avgrenset til eksportfremme, men handler minst like mye om å bidra til utvikling av løsninger som
kan eksporteres gjennom kompetanse og kapital.
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1. Innledning
1.1 Bakgrunn
I henhold til oppdragsbrevet skal Innovasjon Norge innen 1. september 2020 gi en anbefaling til
Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) om fremtidig rigg for å bidra til økt eksport, flere
internasjonale investeringer og økt kunnskaps- og teknologisamarbeid i næringslivet. Vurderingen
skal inkludere både behov, omfang og type tilstedeværelse. Anbefalingene skal begrunnes og
budsjettmessige konsekvenser omtales. Prosessen skal være transparent med innspill fra eksterne
parter.

1.2 Mål og avgrensning av arbeidet
Anbefalingen bygger på et omfattende kunnskapsgrunnlag*
og innebærer et forslag til omlegging av det internasjonale
tilbudet til norsk næringsliv for å møte dets behov for bistand
gjennom en kostnadseffektiv drift av tjenestene.
En overordnet analyse av trender og makrodata er også en del
av det overordnede situasjonsbildet.

*)
•
•
•
•
•
•

Internasjonal benchmark (2020)
Analyse av eksportutviklingen (2020)
Virkemiddelgjennomgangen (2019)
Analyse av våre eksportkunder (2019)
Dialog med interessenter (2020)
Litteraturgjennomgang (2020)

I tråd med bestillingen fra NFD er hovedmålet at dette skal bidra til
- økt eksport
- økte internasjonale investeringer
- økt teknologisamarbeid
Med basis i kunnskapsgrunnlaget er det utarbeidet et sett av designkriterier som ramme og
retningslinjer for arbeidet.
1. Hensiktsmessig dimensjonering og finansieringsmodell
2. Spisse og differensiere tilbudet til næringslivet for å øke eksportverdien
3. Fange opp og håndtere nye markedsmuligheter for å diversifisere norsk eksport
4. Tilpasse spisskompetanse og nettverk til næringslivets skiftende behov
5. Bidra til et samordnet Team Norway som er kostnadseffektivt og lett å bruke
Innovasjon Norges anbefaling om dimensjonering og innretning av det offentlige tilbudet skal ta
utgangspunkt i behovene fra næringslivet som ikke løses av markedet og hvor ikke andre aktører
eller tiltak er mer treffsikre (tiltak skal være utløsende).
Arbeidsmodell og tilstedeværelse for å levere på spesialoppdrag som EØS- og Visit Norwayoppdragene inngår ikke i prosjektet.

1.3 Fremgangsmåte og datagrunnlag
Innovasjon Norge har lagt opp til en kunnskapsbasert og transparent prosess for å sikre at grunnlaget
er tungt nok og at involveringen er grundig nok til at forslag til beslutning er tilfredsstillende og kan
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etterprøves. Prosjektarbeidet ble igangsatt våren 2020. Som følge av koronapandemien og
nedstenging i mars ble fremdriftsplanen revidert, og i samråd med NFD ble fristen utsatt til 1.
september 2020.
For mer utfyllende informasjon om kunnskapsgrunnlagene, se vedlegg.

2. Status og utfordringer for norsk eksport
2.1 Behovet for økt og mer diversifisert norsk eksport
For å opprettholde og eventuelt øke norsk levestandard, må vi importere en rekke varer og tjenester
fra utlandet. Importen finansieres hovedsakelig gjennom eksport og eventuelle overføringer fra
oljefondet. Siden slutten av 1980-tallet har vi generelt hatt et betydelig handelsoverskudd, men de
siste ti årene har importen vokst raskere enn eksporten. Tredje kvartal 2019 var første gang siden
1998 at handelsbalansen var negativ. Siden avkastningen på oljefondets investeringer har vært svært
positiv, er driftsbalansen mot utlandet fortsatt positiv, men også denne har falt fra fjoråret og er
betydelig svakere enn normalen fra rundt tusenårsskiftet. Det gjaldt også før koronapandemien slo
ut.
Samlet norsk vare- og tjenesteeksport var ifølge nasjonalregnskapet på rundt 1 300 milliarder kroner
i 2019. Dette var en nedgang på 4,2 prosent fra 2018 (6,2 prosent i inflasjonsjusterte priser).
Nedgangen kom til tross for at 2019 var et rekordår for norsk sjømateksport, som for første gang
oversteg 100 milliarder kroner. Reduksjonen i eksportinntekter skyldtes hovedsakelig lavere olje- og
gasspriser. USAs økte gassproduksjon og kamp med Russland om det europeiske markedet, drev ned
prisen på naturgass, og naturgassprisen var i 2019 om lag to tredeler av prisen i 2018. Norsk eksport
utenom olje og gass steg med 7,5 prosent (5,2 prosent i inflasjonsjusterte priser) fra 2018 til 2019. Til
sammenligning har den årlige veksten siden 2010 i gjennomsnitt vært 4,2 prosent (2,6 prosent i
inflasjonsjusterte priser). Olje- og gasseksport står fortsatt for over halvparten av norsk vareeksport,
og for mellom 35 og 40 prosent av samlet eksport. Svingninger i tilbud og etterspørsel for disse
varene gir derfor store utslag.
De relativt solide norske eksporttallene må ses i sammenheng med at den norske kronen har svekket
seg mot våre handelspartneres valutaer over lengre tid. Eksportveksten utenom olje og gass, målt i
dollar, har samlet vært negativ siden toppunktet i 2014 og er det også i 2019. Målt i euro har den
vært svak, men positiv de siste årene, og har tatt seg opp noe i 2018 og 2019. Uansett er
eksportveksten målt i utenlandske valutaer svært lav. Veksten målt i euro er svakere enn noen
andre av EU- og EFTA-landene og en indikasjon på at norsk eksport har stagnert. Norge er også det
eneste av landene i EU og EFTA som har hatt nedgang i samlet eksport siden 2015, målt i euro.
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Figur 1:Konsentrasjonsindeks for benchmark-landenes vareeksport. 0 = Helt diversifisert. 1 = Eksport av kun én vare

Kilde: Verdensbanken

En komparativ analyse Innovasjon Norge har gjort av ulike lands eksport gir grunn til bekymring.
Norge skiller seg klart fra de andre landene ved å være minst diversifisert, men med en trend mot
økende diversifisering siden årtusenskiftet. Dette er en viktig del av konteksten når vi utvikler en ny
rigg for eksportfremme, og illustrerer behovet for systematisk å bygge nye eksportnæringer som vil
gjøre oss mindre sårbare og sikre inntekter til en stadig mer kostbar velferdsstat.

2.2 Konsekvensene av koronapandemien
Koronapandemien har fått store konsekvenser for norsk økonomi. Offisielt er vi nå i en resesjon
etter to sammenhengende kvartaler med negativ økonomisk vekst. Nedgangen på 6,3 prosent i
fastlands-BNP i andre kvartal 2020 er det største fallet Statistisk sentralbyrå (SSB) noen gang har
målt. Omfanget av de økonomiske konsekvensene av pandemien er uklare. Det som er åpenbart, er
at pandemien allerede har gitt - og fremover kommer til å gi - ytterligere store negative
konsekvenser for norsk og global økonomi. Usikkerheten om omfanget gjør at det er store forskjeller
i prognosene for fremtidig økonomisk vekst. I juniutgaven av Organisation for Economic Cooperations (OECD) Economic Outlook ble det anslått at Norge vil være et av landene der økonomien
raskest vil komme tilbake på rett kjøl (anslag på 4,7 prosent BNP-vekst mellom 2020 og 2021)
dersom det ikke kommer en ny smittetopp med påfølgende nedstengning av samfunnet.
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Figur 2: Endring i vareeksportverdi sammenlignet med samme uke i fjor. Fireukers glidende snitt. Prosent. Uke 5 - Uke 33
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Kilde: Statistisk sentralbyrå

Vareeksporten har i norske kroner sunket kraftig siden mars, se figur 2. Selv om den har tatt seg opp
noe de siste ukene, er den fortsatt negativ. Veksten skyldes at eksporten av raffinerte
petroleumsprodukter har økt noe fra bunnpunktet da oljeprisen stupte i mars. Innovasjon Norge har
under pandemien fått signaler fra norske eksportbedrifter. For en del bedrifter har pandemien ført til
store likviditetsutfordringer og til nedskalering av driften. Flere bedrifter gir signaler om at
pandemien vil føre til varige endringer ved at de ønsker å flytte deler av, eller hele leverandørkjeden
nærmere seg. Dette for å redusere sårbarheten de opplevde knyttet til tilgangen på innsatsvarer
spesielt i de første månedene av utbruddet. Det er ikke bare i Norge dette har vært et tema under
pandemien. Dersom næringslivet over hele verden flytter leverandørkjeden hjemover vil
handelsmønstre kunne endres på varig basis, og de nære markedene bli enda viktigere. Fremtidige
handelsmønstre er preget av betydelig usikkerhet.
For mer informasjon om status for norsk eksport se vedlegg 1.

3. Næringslivets behov fremover
Næringslivets behov og bedriftens opplevelse av det offentlige tilbudet innen eksport og
internasjonalisering skal ligge til grunn når Innovasjon Norge anbefaler endringer i egne tjenester
eller samarbeidet i Team Norway. I denne delen benytter vi tre hovedkilder.
1) Analyser og rapporter i virkemiddelgjennomgangen
2) Egne innspillsmøter gjennomført i forbindelse med prosjektet
3) Analyser av etterspørsel og innspill fra næringslivet våren og sommeren 2020
9

3.1 Analyser og rapporter i virkemiddelgjennomgangen
Det har vært økende oppmerksomhet rundt eksport og internasjonalisering de senere årene.
Innovasjon Norge har selv vært en pådriver for dette, og departementet utviklet en eksportstrategi
for Norge. Siden er det vært gjennomført en områdegjennomgang av uteapparatet 1, og en av hele
virkemiddelapparatet 2 hvor Norges og Innovasjon Norges bidrag til å fremme norsk eksport er
evaluert.
Virkemiddelgjennomgangen fra Deloitte et al. konstaterer at det samlet benyttes under én promille
av total eksportverdi til ulike tiltak for eksportfremme. Det er ikke mye dersom vi skal reversere den
negative utviklingen for norsk eksport de senere årene. Deloitte et al. peker på at det er behov for å
styrke eksportrådgivningen gjennom å tilby mer kvalifisert rådgivning og å utnytte klynger og
nettverk til eksportmobilisering. Videre mener de det er viktig å foreta en grundig gjennomgang og
prioritering av utenlandsvirksomheten med sikte på tydeligere fokus og bedre effektivitet. De
anbefaler å benytte flere lokalt ansatte med relevante nettverk og markedskompetanse og mer bruk
av innleid personell. Rapporten sier også at man bør vurdere utvidet brukerbetaling fra bedrifter som
har betalingsevne.
Innovasjon Norge støtter Deloittes konklusjoner om et økt behov for eksportrettede virkemidler i
Norge og at dagens rigg er for lite koordinert. Innovasjon Norge mener det er avgjørende med gode
samarbeidsløsninger mellom eksportvirkemiddelaktørene dersom vi skal lykkes med at flere
bedrifter skalerer internasjonalt. Aktørene tilbyr komplementære løsninger som må virke sammen
for å kunne tilby næringslivet gode og kostnadseffektive løsninger. Det er behov for mer strategiske
satsinger og en bedre prioritering av innsatsen. Næringslivet selv må kobles tettere på enn det som
er tilfellet i dag når det offentlige prioriterer sin innsats.
Innovasjon Norge mener imidlertid at forslagene som legges frem på eksportområdet i
virkemiddelgjennomgangen ikke i stor nok grad bidrar til forenkling for kundene. Formålet med
endringer i tilbudet må være et mer konsolidert og enklere virkemiddelapparat, ikke en ytterligere
oppdeling og fragmentering. Innovasjon Norge mener eksport starter hjemme, og at det derfor er
viktig å se eksportvirkemidler i sammenheng med øvrige virkemidler i det nasjonale
virkemiddelapparatet. Økt vekst gjennom eksport fra eksisterende og nye eksportnæringer krever at
små bedrifter med begrenset internasjonal erfaring mobiliseres, kvalifiseres og modnes. Dette er
bedrifter som er sårbare for den risiko internasjonale operasjoner medfører, og som må settes i
stand til å vokse før de kan nyttiggjøre seg kvalifisert eksportrådgivning. Veien fra å ha internasjonale
ambisjoner til å få etablerte internasjonale markedsandeler er en utviklingsprosess som krever en
kombinasjon av fasetilpassede virkemidler for vekst, både i form av kapital, kompetanse og nettverk,
og skreddersydd rådgivning.
Mens det etablerte næringslivet er godt organisert, er det fremvoksende næringslivet det i mindre
grad. Om Norge skal lykkes med å ta internasjonale posisjoner på nye områder, er det derfor
avgjørende at tilbud om bistand ikke begrenses av eksisterende bransje- og næringsstrukturer.
Innovasjon Norge har med sin distribuerte organisasjon og bredde av virkemidler et godt
utgangspunkt for å ha det koordinerende ansvaret for arbeidet med eksportrådgivning og
1
2

PWC/Oslo Economics desember 2018, «Områdegjennomgangen av det næringsfremme i utlandet»
Deloitte et al. Rapport 1-4 2019/2020
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handelsfremme. Vi ønsker et tett samspill med både klynger, næringsorganisasjoner og andre
virkemiddelaktører i eksportarbeidet, og ser behov for et tettere samarbeid med næringslivet for å
fange opp nye behov og endringer i prioriteringer. Vi vil derfor anbefale en ny rigg for samarbeid og
koordinering som ivaretar dette.

3.2 Innspill fra næringslivet og deres organisasjoner
Som en del av dette prosjektet er det gjennomført kvalitative intervjuer med de største norske
bedriftene, et utvalg klynger og næringslivsorganisasjoner, samt enkelte aktører i Team Norway og
regionale interessenter.
Det er gjennomgående stor tilslutning til Innovasjon Norges forslag fra aktørene som er hørt i
prosessen. Mange trekker frem behovet for at Team Norways prioriteringer legges tettere opp til
næringslivets behov og at det er behov for en mer spisset og koordinert innsats. Aktørene ønsker
gjennomgående mer involvering. De etterlyser gode strukturer for løpende og effektivt å kunne
komme med inngrep med virkemiddelapparatet, samt prinsipper og mekanismer for strategisk
prioritering. Team Norway oppfattes som for fragmentert både hjemme og ute.
Når det gjelder konkrete innspill på tilstedeværelse i internasjonale markeder, varierer aktørenes
behov. De største norske bedriftene etterspør tilstedeværelse i fremvoksende og krevende
markeder. Særlig land med høy grad av korrupsjon og lite norsk eksport fra før trekkes frem som
markeder hvor døråpnerfunksjon og dialog med lokale aktører er viktig. Dette står i kontrast til de
små og mellomstore bedriftene som ofte trekker frem de største markedene som sine primære
satsingsområder.
De norske klyngenes ønsker for internasjonal tilstedeværelse er sterkt knyttet til hvilket
næringssegment de har som medlemmer. I tillegg er det stor variasjon i modenheten til både
bedriftene og til klyngenes markeder, hvilket tilsier stor variasjon i behov for støtte internasjonalt.
Mange av interessentene ønsker arenaer for økt samarbeid mellom norske næringslivsaktører, slik at
Norge er bedre koordinert og samlet i våre internasjonaliseringsaktiviteter. Langsiktighet og evne til
å se forbi krisen, er også et element flere vektlegger.
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Tabell 1: Oversikt over aktører som er intervjuet i prosessen:
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3.3 Analyser av etterspørsel og innspill fra næringslivet våren og sommeren 2020
Grunnet koronakrisen har Innovasjon Norge i perioden april-mai gjennomført færre møter med
næringslivet og andre relevante aktører enn planlagt. Dette er i noen grad kompensert med at
Innovasjon Norge har styrket sin lyttepostfunksjon for regjeringen, hvor vi løpende henter inn
informasjon fra våre kunder.
Koronakrisen er global. Bedriftene med internasjonal handel rettet mot Asia var blant de første som
ble oppmerksomme på effektene av krisen. Gjennom de siste månedene har nedstenginger og
restriksjoner preget verden i en bølge som startet i Asia, gikk over i Europa og til slutt har rammet
Amerika. De strenge tiltakene innført i ulike land førte til endringer i atferdsmønster og etterspørsel i
flere næringer. WTO anslår for eksempel at global handel vil falle med mellom 13 og 32 prosent i år,
avhengig av hvor alvorlig krisen blir.
Koronakrisen har aktualisert problemstillinger og dilemmaer knyttet til nasjonal forsyningssikkerhet
og utfordringer knyttet til internasjonal proteksjonisme. Pandemien og påfølgende nedstengning
førte til at mange bedrifter fikk utfordringer med å skaffe nødvendige forsyninger. Bedrifter med
europeiske underleverandører har opplevd få forsyningsproblemer, mens bedrifter med hele eller
deler av produksjonen utenfor Europa, allerede i januar opplevde utfordringer med ustabile
leveranser. Eksempelvis erfarte deler av prosessindustrien at avtalte leveranser stoppet helt opp
over lengre tid, og vi har sett flere eksempler med leveranser som har fått utfordringer ved ulike
grenseoverganger. Generelt er trenden at bedriftene ønsker å gjøre seg mindre avhengig av
leverandører utenfor Europa gjennom for eksempel å inngå alternative avtaler med europeiske
leverandører. Samlet sett vil dette kunne medføre betydelige endringer i organiseringen av
produktutvikling, prototyping og produksjon (Sørheim et al. 2020).
Parallelt med økt risiko knyttet til leveringssikkerhet, uttrykker næringslivet bekymring for økt global
proteksjonisme og nasjonalisme. Denne bekymringen forsterkes av nasjonale støtteordninger som
verner om sine egne bedrifter. Norge er en liten åpen økonomi som er avhengig av internasjonal
handel. Det er derfor avgjørende for norsk næringsliv at internasjonale handelsstrømmer fungerer
og har stabile og langsiktige rammebetingelser. Det fremheves derfor at det er viktig at norske
myndigheter opprettholder og videreutvikler handelsavtaler gjennom WTO, EØS-avtalen og
bilaterale handelsavtaler. Et annet innspill er viktigheten av at Norge ikke er med på å bygge opp
handelsbarrierer og selv bidrar til økt proteksjonisme. Koronakrisen har aktualisert behovet for å ha
kontroll på hele/større deler av verdikjeden innenfor visse næringer.
På kort sikt har pandemien forårsaket en rekke utfordringer i internasjonal handel. Men bedriftene
Innovasjon Norge har kontakt med understreker at dette også gir et mulighetsrom. De sier at Norge
må bruke denne muligheten på å tenke langsiktig og satse på å bidra til å løse globale
samfunnsutfordringer. Bedriftene trekker spesielt frem satsninger på grønn energi og på grønn
skipsfart.
I en spørreundersøkelse hos bedrifter gjennomført 19. mars spurte Innovasjon Norge om
forventningene om eksportandeler i 2020. For bedriftene med det internasjonale markedet som sitt
viktigste, er forventningene nokså jevnt fordelt. Blant de spurte er det 36 prosent som forventer at
eksportandelen vil være større i 2020 enn i 2019. Dette er hovedsakelig bedrifter fra IKT og faglig,
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vitenskapelig og teknisk tjenesteyting. Blant bedriftene som forventer tilsvarende eksportandeler
som eller lavere eksportandeler enn i fjor, er det flest industribedrifter.

Forventninger om eksportandel 2020
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Figur 3 Forventning om eksportandeler fremover (2020 under koronapandemien)

I Innovasjon Norges lyttepostrapporter har det også vært trukket frem at noen bedrifter har benyttet
krisen til å innrette virksomheten annerledes og ta nye muligheter som har åpnet seg. Dette gjelder
blant annet nye, smarte tekniske løsninger, grønne løsninger mm. Slike muligheter kan bli enda
viktigere satsingspunkter for norske bedrifter. Likevel er det viktig å ha i mente at krisen for svært
mange bedrifter fører til at det blir et trangere marked og at flere må legge ned. En annen mulig
konsekvens av trangere tider er at bedrifter vil bli mindre risikovillige. Flere av bedriftene Innovasjon
Norge har snakket med har for eksempel fortalt at de nå fokuserer på kjernedriften. Manglende
risikovilje kan få konsekvenser også for norsk eksport, da beslutningen om å satse i et ukjent marked
kan innebære høye oppstartskostnader og usikre gevinster.

4. Sammendrag av internasjonal benchmark-analyse

Som en del av arbeidet med å designe en ny rigg for eksport har Innovasjon Norge gjort en
komparativ analyse av fem lands «Trade Promotion Organisations» (TPOer) og deres arbeid med
nærings- og eksportfremme. Landene er Frankrike, Sverige, Finland, Danmark og Irland, og er valgt ut
fra tre kriterier:
1. Eksportutvikling: Landene skårer bedre enn Norge på ulike eksportindikatorer
2. Læringspotensial: Landene har gjort endringer i sitt eksportarbeid de siste årene
3. Kulturell nærhet: Innovasjon Norge har valgt land hvor økonomi og samfunnsforhold ikke
skiller seg for mye fra Norge, slik at tiltak og organisering har overføringsverdi til norske
forhold.
Hypotesen var at valgte land hadde elementer i sin modell for eksportfremme som Norge kan ta
læring av.
Hensikten med den komparative analysen er å få innsikt og kunnskap til egen utvikling, ikke
nødvendigvis å kopiere. Et tiltak som har vært vellykket i et land, er ikke nødvendigvis overførbart til
Norge. Grunnen til dette er at næringsstrukturen og eksportsammensetningen er svært ulik. Det
samme gjelder rammevilkår og konteksten næringslivet i de ulike landene jobber i, samt den
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politiske oppmerksomheten rundt eksportfremme. Nettopp fordi denne konteksten de ulike TPOene
opererer i er så forskjellig, er det svært utfordrende å gjennomføre en komparativ analyse etter
objektive kriterier som har samme meningsinnhold i alle land. Innovasjon Norge har imidlertid brukt
analysen som et kunnskapsgrunnlag for å øke egen innsikt i arbeidet med å designe ny eksportrigg.
Analysen er både kvalitativ og kvantitativ. For å få et godt sammenlikningsgrunnlag er det nødvendig
å forstå den makroøkonomiske sammenhengen. Vi ser blant annet på parametere som andel
eksportbedrifter, omfang av offentlige investeringer i eksportfremme, samt verdien av eksport som
andel av bruttonasjonalprodukt (BNP) i benchmark-landene.
Primær kilde til de kvantitative dataene har vært OECDs statistikkbank. I den kvalitative analysen har
vi primært basert oss på følgende kilder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Intervjuer og møter med ansatte i søsterorganisasjoner i andre land
Årsrapporter, og annen informasjon om tjenester og kundedialog som er tilgjengelig på nett
Områdegjennomgangen av næringsfremme i utlandet (PwC/Oslo Economics – 2018)
Rapporter og kunnskapsoppsummeringer i regi av internasjonale kunnskaps- og
medlemsorganisasjoner som TAFTIE (Et europeisk nettverk av innovasjonsbyråer,
ETPO og NTPO (nettverk av eksportråd)
OECDs kartlegging av Investment promotion agencies i OECD-land fra 2018
Menons følgeevaluering av «Invest in Norway» fra 2019
Deloittes omtale av eksportfremme i virkemiddelgjennomgangen fra 2019
Intervjuer med nøkkelpersoner i Innovasjon Norge

Innovasjon Norge vil i denne oppsummeringen trekke frem noen viktige læringspunkter som kan
bidra til å heve kvalitet på, og måloppnåelse for eksportfremmearbeidet i Norge. Funnene blir
vurdert langs de samme fem designkriteriene som benyttes når Innovasjon Norge skal anbefale
endringer i arbeidsform, organisering og type tilstedeværelse for eksport, utenlandsinvesteringer og
teknologisamarbeid i næringslivet.
Direkte sammenligning er også vanskelig fordi landene har ulik kobling mellom eksportfremme og
arbeidet med å tiltrekke utenlandsinvesteringer. Analysen omtaler koblingen mellom eksport- og
utenlandsinvesteringer under designkriterium 3 (fange opp og håndtere nye markedsmuligheter).
Konteksten næringslivet i de ulike landene opererer under er også ulik. Eksempelvis er andel
eksportbedrifter av samlet næringsliv ikke veldig forskjellige mellom benchmarklandene. Danmark
stikker seg ut med høyest andel. Frankrike og Irland ligger litt bak. Norge, Sverige og Finland har alle
mellom fem og seks prosentandel eksportbedrifter. I Danmark, Norge og Irland dominerer de store
bedriftene med 2/3 av eksporten. Sverige skiller seg ut i motsatt ende av skalaen, ved at de har
nesten dobbelt så stor andel eksport fra mikrobedriftene (14,2 prosent) som noe annet land i
analysen. Norge kommer på andreplass når det gjelder mikrobedriftenes andel med sine 7,9 prosent.
Når det gjelder andel utenlandskeide eksportbedrifter er det Frankrike som skiller seg ut med at 23
prosent av eksportbedriftene har utenlandsk eierskap. De andre landene ligger mellom 10 og 14
prosent, og Norge er på andreplass bak Frankrike. Det er imidlertid ingen klar sammenheng mellom
andel utenlandskeide selskaper og eksporten de står for. Det er i Irland og Sverige andelen av
eksporten fra de utenlandskeide selskapene er høyest.
Når det kommer til diversifisering av eksport skiller Norge seg helt klart fra de andre
benchmarklandene ved å være minst diversifisert, som vist i kapittel 1. Det har imidlertid vært en
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trend mot økende diversifisering siden årtusenskiftet. Å bidra til en mer variert eksportnæring er et
sentralt mål i Innovasjon Norges forslag en ny rigg for eksportfremme.

4.1 Hensiktsmessig dimensjonering og finansieringsmodell
I dette avsnittet oppsummeres landenes finansieringsmodeller og vi ser nærmere på dimensjonering
av ressursinnsatsen.
For å korrigere for forskjeller i størrelsen på økonomien og antall mulige eksportbedrifter TPOene
bistår, har vi delt ressursinnsatsen på eksportverdi for de respektive landene. Felles for TPOene i
analysen er at innsatsen kun utgjør promiller av eksportverdien. Dette er en av parameterne som
kan si noe om ressursinnsatsen på eksportfremme. På den andre siden har vi ikke belegg for å hevde
at det er en kausal sammenheng mellom et lands modell for eksportfremme og landets score på
forskjellige eksportparametere. Likevel er det til en viss grad dokumentert at eksportfremmeinnsatsen gir effekter, gjennom å kvalifisere unge lovende, høyt spesialiserte små- og mellomstore
bedrifter til internasjonal vekst.
Alle fem land har en form for TPO og Investment Promotion Agency (IPA), men arbeidet er nokså
ulikt organisert. Innovasjon Norge har ikke inkludert innsats for profilering av reiselivet i analysen.
Arbeidet med å tiltrekke seg utenlandsinvesteringer er forsøkt inkludert for alle. Tilsvarende har ikke
alle TPOene tilbud om akseleratorprogrammer og internasjonal rådgivning for oppstarts- og
skaleringsbedrifter slik som Innovasjon Norge har. For å kunne sammenlikne er derfor den samlede
innsatsen fra Innovasjon Norge, inkludert tilbudet til oppstart og skalering vist på egen linje i
tabellen.
Tabell 2 Samlet innsats og finansieringsmodell for eksport og utenlandsinvesteringer i TPOene i fem land
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Tabell 3 Internasjonal tilstedeværelse og antall ansatte i TPO og IPA for fem land

Norske offentlige investeringer i eksportutvikling og utenlandsinvesteringer via Innovasjon Norge er
beregnet til ca. 0,02 prosent av landets eksportverdi (0,024 om skaleringstilbudet tas med). Dersom
man ser bort fra Irland og Frankrike, varierer de offentlige investeringene i TPO og IPA relativt lite
mellom landene, mellom 0,019 - 0,031 prosent av landets eksportverdi. Norge avviker altså ikke mye
fra de andre landene i analysen. Norge har likevel den minste riggen av alle landene i analysen med
29 kontorer i 24 land.
Kolonnen helt til høyere i tabell 2 viser størrelsen på landenes eksport sammenlignet med Norge. Av
landene vi sammenligner oss med, er det Danmark og Finland som ligger nærmest Norge i
eksportverdi, mens Sveriges eksport er dobbelt så stor som Norges, Irlands er fire ganger så stor, og
Frankrikes eksport er over seks ganger større. Det vil derfor være litt forskjellige forutsetninger som
ligger til grunn for landenes innsats med eksportfremme.
Som det framgår av tabell 2, er det betydelig variasjon i finansieringsmodellen de ulike TPOene
benytter i sin eksportsatsing. Når det gjelder egenbetaling, ligger Innovasjon Norge midt på treet
med ca. 18 prosent av finansieringen som kommer fra egenbetaling fra næringslivet. Irland og
Finland har 0 prosent egenbetaling, mens Sverige og Frankrike har høyest andel privat finansiering
med hhv. 34 prosent og 45 prosent egenbetaling.
Noen av forskjellene i finansieringsmodell kan forklares med forskjeller i næringsstruktur og hvilke
selskaper TPOene bistår, ulik næringspolitikk, samt ulik tradisjon for å ta seg betalt for offentlige
tjenester. Finansieringsmodell og egenbetaling må dermed også ses i sammenheng med konteksten
TPOene opererer i, samt eventuell segmenteringsmodell.
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Funnene i analysen viser at det er ulike prinsipielle oppfatninger og argumentasjon rundt valg om og
graden av egenbetaling; på den ene siden vil egenbetaling kunne fungere som «segmentering» i seg
selv fordi det viser at bedriften mener alvor med eksportsatsningen. Når bedriften betaler for
tjenesten vil den derfor være mer dedikert til prosjektet, og dermed øke sannsynligheten for at de
blir mer fornøyde med resultatet enn om tjenesten hadde vært kostnadsfri. Et annet argument er at
brukerbetaling vil kunne føre til økt kvalitet på tjenestene gjennom økt kompetanse og større
kapasitet da organisasjonen får mer ressurser tilgjengelig. I den komparative analysen har
eksempelvis Business Sweden høyest grad av finansiering (ift. eksportverdi), samt høy grad av
brukerbetaling (41 prosent).
På den andre siden er faren for at det offentlige «forstyrrer» det private konsulentmarkedet. Dette
er bakgrunnen for at Business Finland etter påtrykk fra bransjeorganisasjoner og senere
myndighetene til å overføre eksportrådgiverne sine til et privat selskap og ikke ta betalt for sine
enklere tjenester. Også Innovasjon Norge fikk fra 2004 krav om redusert brukerbetaling med samme
begrunnelse etter påtrykk fra bransjeorganisasjoner. Videre er et for stort fokus på salg en
problemstilling som kom frem i analysen; et av argumentene for at Enterprise Irland gikk bort fra
brukerbetaling, var at de mente at kontorene blir for fokusert på salg av timer og mindre opptatt av
å finne klientenes kunder og samarbeidspartnere. Videre vil høy grad av brukerbetaling bety økt
sårbarhet for konjunkturelle svingninger. Eksempelvis forventer Business Sweden reduksjon i
brukerbetaling som følge av koronakrisen og som sammenfaller med et kutt i det offentlige
budsjettet for 2020.

4.2 Spisse og differensiere tilbudet til næringslivet for å øke eksportverdien

Felles for TPOene i analysen er at de til en viss grad gjør en form for segmentering og differensierer
tjenestene til de ulike kundesegmentene. Metoden som brukes for å segmentere er ulik.
Ved å segmentere kunder og differensiere tilbudet ut fra gitte designkriterier vil organisasjonen få
mulighet til å tilby bedriftene tjenester tilpasset behov og gjennomføringsevne. Videre vil dette gi
rom for å allokere interne ressurser til å bistå prosjekter med potensial for høy verdiskaping.
Et viktig læringspunkt i analysen har vært at TPOenes kunder ser ut til å stå for en relativt liten andel
av eksportbedriftene - i alle fall målt i forhold til deres lands samlede eksportverdi. Eksempelvis
utgjør eksporten fra Enterprise Irelands kunder kun 4-5 prosent av Irlands samlede eksportverdi. Det
betyr at de etablerte eksportbedriftene i mindre grad benytter TPOene, og at markedskunnskap om
eksportmarkedene de opererer i er kjernekompetanse de må ha selv. Forskning viser at TPOene er
mindre utslagsgivende for store bedrifters adferd enn små og mellomstore bedrifter. Det er viktig å
finne «et riktig nivå» på de man skal arbeide med for å få god effekt.
Oppmerksomheten TPOene retter mot oppstarts- og små vekstbedrifter er ikke stor. I Sverige er det
en arbeidsdeling med ALMI, og i Frankrike er det en tydelig arbeidsdeling hvor Bpi France håndterer
gründere og små og mellomstore bedrifters utvikling og vekst. Også i Irland og Finland har de andre
(regionale samarbeidspartnere) som håndterer brorparten av de mindre vekstbedriftene.
Enterprise Irland (EI) anvender en segmenteringsmodell med fem kategorier. Dette er en praktisk
tilnærming som binder sammen behov med tilbud, og en modell som Innovasjon Norge har søkt
kunnskap fra i utvikling av egen segmenteringsmodell.
De fem kundekategoriene EI bruker er: 1) High potential start ups, 2) Exporter Development, 3)
Core client, 4) Accelerate clients, 5) Large clients.
I Finland er det Team Finland og oppdragsgiverne som legger eventuelle føringer på sektorer som
skal ha spesiell oppmerksomhet (men naturligvis også basert på Business Finlands forslag).
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Næringslivet i Finland kan være trygge på at når virkemiddelapparatet først har inngått en avtale
med interesseorganisasjonene og politisk nivå, vil byråkratiet stå fast ved prioriteringene.
Eksempelvis ble cleantech valgt som prioritert område for 10 – 15 år siden- et område som fortsatt
er i fokus. Langsiktighet og kontinuitet er med andre ord et suksesskriterium i Finland.
Trade Council i Danmark har søkelys på små og mellomstore bedrifter fordi det primært er dette
segmentet som trenger hjelp til å bli større eksportører. Videre segmenterer Trade
Council på virksomhetsstørrelse, sektorer/bransjer som for
eksempel landbruk/næringsmidler, healthtech, samt subsektorer innenfor disse
kategoriene. Kommunikasjonen spisses mot tre målgrupper:
1) bedrifter som trenger hjelp til å åpne dører i internasjonale markeder
2) SMBer med behov for klassisk eksportfremme
3) oppstartsbedrifter
Business Sweden segmenterer kunder innenfor SMB-segmentet med forutsetninger for å lykkes
internasjonalt. Utgangspunktet for segmenteringen er det totale utvalget bedrifter innenfor enkelte
industrier. For å finne de riktige SMBer innenfor rett industri av en viss størrelse, benytter
Business Sweden datadreven segmentering. Eksempler på segmenteringskriterier er at bedriftene
må ha eksportert før, og ha minimum 1 million svenske kroner i egenkapital. Innovasjon Norge
bruker kunnskap fra hvordan Business Sweden segmenterer og differensierer sine tilbud i designet
av egen segmenteringsmodell.
Det er viktig at bedrifter som ikke kvalifiserer for et spisset eksportutviklingstilbud, har tilgang på et
grunntilbud innen eksport og internasjonalisering. Dette grunntilbudet vil være et fellesgode som i all
hovedsak er gratis. Eksempelvis tilbyr det danske Trade Council 15 timer gratis eksportsparring
(dette er et samarbeid mellom regionale aktører og Eksportrådet).
Et fortrinn med den Norske modellen er at vi både har et distribuert apparat nært bedriftene og i
markedene ute, med tilgang til både penger og kompetanse som kan settes inn i utviklingsløpene.
Dette fortrinnet er Enterprise Ireland veldig tydelige på at det er viktig å utnytte. Koblingen mellom
kapital og eksportvirksomhet er et viktig premiss for anbefalingene fra Innovasjon Norge.

4.3 Fange opp og håndtere nye markedsmuligheter for å diversifisere norsk eksport

Alle TPOene Innovasjon Norge har intervjuet har som oppgave å identifisere internasjonale
markedsmuligheter, ofte i samspill med ambassadene. Det er også vanlig å publisere omtale av
markedsmulighetene på web.

Det som betraktes som High Potential Opportunities (HPO) er gjerne store offentlige
infrastrukturinvesteringer. Business Sweden nevnte «Flyplass i Tyrkia» som en HPO, mens Business
Finland nevnte «Digitalisering i Afrika».
Business Sweden har et krav om at en HPO skal ha et potensial på 1 milliarder svenske kroner og at
det er tilstrekkelig mange selskaper som vil delta og betale for det (det er uklart om den ene
milliarden skal regnes i økt eksport eller økt vekst i verdiskaping i Sverige). For å innarbeide rutiner
for HPO-arbeidet, startet Business Sweden med å «tvinge» alle utekontorene til å lete fram og
dokumentere nye muligheter. Videre har de etablert et lite team ved hovedkontoret som velger ut
noen muligheter hvert år. Teamet er sammensatt av folk med lang erfaring fra utekontorer og
eksportfremme, og ansatte med generell kompetanse. En rekke aktører er involvert i
utvelgelsesprosessene, ikke minst næringslivet. Noen ganger er de ledende bransjeforeningene
aktive. Det er viktig å få med så mange bedrifter som mulig, og alle som deltar betaler en avgift. På
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spørsmål om hvordan de konkret arbeidet med disse mulighetene, brukte Business Sweden «ny
flyplass i Tyrkia» som case. Her fikk de samlet en rekke svenske bedrifter til å delta, og kontoret i
Tyrkia samlet det de kunne av relevant informasjon om prosjektet. Å undersøke hvem som er
innkjøpere, samt finne informasjon om innkjøpsprosessene var krevende arbeid og ikke noe man
kunne google seg fram til. Formidling av kunnskapen skjedde på flere vis, blant annet gjennom
seminarer og arrangementer, møter med innkjøpere, samt gjennom matchmaking. Innovasjon Norge
har høstet mye kunnskap fra den svenske modellen når vi anbefaler en ny arbeidsform for å jobbe
mot internasjonale muligheter.
Danske Trade Council mener det er viktig å være proaktiv for å identifisere muligheter globalt. Man
må også være proaktiv i arbeidet med å finne og aktivt oppsøke de riktige kundene. Nettverk og
analyse er avgjørende for å vite hvilke bedrifter organisasjonen skal kontakte, og det er viktig å
opptre koordinert for å ikke «slite ut» de samme bedriftene. De globale sektorteamene i Danmark er
hele tiden ute for å bygge kunnskap, være til stede, holde webinarer og ha dialog med
bransjeorganisasjoner innenfor utvalgte sektorer. Dette innebefatter også klynger, handelskamre og
andre nettverk som jobber for å finne best mulig match mellom bedrifter og muligheter.
Irland har en databasert tilnærming til sin seleksjon av muligheter internasjonalt. For eksempel er
det data om markedsutvikling og trender i markedene ute som legges til grunn for hvor de skal være
til stede. Også ambassadene fremskaffer kjennskap om nye muligheter, men utfordringen er å
matche muligheter med konkurransefortrinn i irsk næringsliv. Enterprise Ireland trekker fram at det
er deres jobb å se om det er bedrifter hjemme som kan være i stand til å utnytte de mulighetene
som trekkes fram. Når rådgiverne ser globale muligheter tas dette tilbake til sektorteamene.
Datasentre, ren energi og bilindustri er noen eksempler på HPO-er som de arbeider med. Enterprise
Ireland setter opp et team som sjekker ut forslagene, og etablerer deretter en «konkurranse» internt
for å få finansiering til å gå etter store nye markedsmuligheter. Forslagene blir «pitchet» internt
foran en intern komite som beslutter hvilke muligheter de skal gå for (2-3 ganger per år). Denne
gruppen kan settes sammen på kort varsel om det er muligheter som skal svares ut raskt.
Business Finland har en prosess hvor rådgiverne ved utenlandskontorene screener hva som skjer i
markedet. De forskjellige sektor teamene leter etter de mest interessante mulighetene som de kaller
«Mega opportunities». Et eksempel på en slik mulighet er digitalisering i Afrika hvor innsatsen nå
trappes opp.
Team France har ikke egne HPO-prosjekter, men de satser stort og målrettet på handelsdelegasjoner
som virkemiddel for eksportfremme og for å utforske nye større muligheter. Utvelgelsen av hvilke
handelsmesser det skal satses på starter på regionalt nivå gjennom innspill fra sektororganisasjoner
og prioriteringer fra politisk ledelse i regionene. Dette resulterer i 6-700 forslag. Deretter forhandles
det om disse på nasjonalt nivå. Det er rom for et betydelig antall satsinger per år, og siden regionene
finansierer organiseringen, har hver enkelt betydelig prioriteringsmakt. For å sikre et visst potensial
som følge av deltakelsen tas det aldri initiativ til å delta på en messe med mindre minst seks
bedrifter som kan være med. Helst bør det være en del flere, og i fjor var rekorden 800 franske
bedrifter på en enkeltmesse.
Det er med andre ord forholdvis stor variasjon mellom landene når det gjelder valg av metode for å
lete etter og definere store muligheter internasjonalt. Innovasjon Norges modell er ikke en kopi av
noe enkeltland, men har hentet innsikt i denne analysen for å finne fram til en arbeidsform som gjør
dette treffsikkert og effektivt for Norge og norsk næringsliv.
Når man jobber med slike nye muligheter er det naturlig å samkjøre innsatsen for økt internasjonalt
salg (HPO), og økte investeringer i nasjonalt, «high quality investments» (HQI). Valg av store
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muligheter vil kreve bredere kompetansebase enn markedskunnskap i ulike markeder. Jakten på
«High Quality Investments» vil være like viktig.
I Sverige defineres HQI slik:

Tabell 4 Business Swedens kriterier for vurdering av HQI (kvalitetsbedømming investeringsprosjekter). Kilde: Intervju og
SOU 2019:21

Som vi ser av tabellen over er disse knyttet til kvaliteten ved investeringer, det vil si investeringens
størrelse og antall arbeidsplasser, innovasjon og internasjonale markedsmuligheter. Sverige
inkluderer kriterier knyttet til investorens kvaliteter og de mulige langsiktige ringvirkningene av
investeringer (fremtidig nytte av investeringen). Ved å benytte antall HQI fremfor antall investeringer
som et suksessmål, har de også et mål på virkningene av investeringene. Både Sverige og Danmark
oppgir at de benytter HQI-kriteriene også som et verktøy for å prioritere hvilke prosjekter de skal
legge ressurser i. Dette avdekkes gjennom kundeundersøkelser hvor bedriftene blir spurt om
tjenesten påvirker investeringsbeslutningen. Sverige, Danmark og Finland oppgir de at de kun teller
med investeringer der tilbakemelding fra kunden er at de har hatt en påvirkning på
investeringsbeslutningen, altså addisjonaliteten.
TPO- og IPA-aktiviteter er sammenfallende på en rekke områder i de fleste land. Dette kan
eksempelvis være merkevarebygging, kartlegging av muligheter for eksport og investeringer, samt
felles målretting av TPOenes «High Potential Opportunities» og IPAenes «High Quality Investments».
En utfordring kan imidlertid være at IPA-ene til en viss grad kan bli for «usynlige» for investorene når
de er del av en større enhet. Videre er det ikke åpenbart at IPAene skal sette søkelys på
næringsområder der landene allerede er sterke i dag, men heller jobbe for å tiltrekke seg
utenlandske investorer på nye områder.
Utfordringene er gjerne knyttet til at TPO-arbeidet ofte er en kortsiktig jakt på mulige prosjekter for
kunder og samarbeidspartnere, mens jakten på de mest relevante investorene er et langsiktig arbeid.
Det er derfor viktig å legge strategier som hensyntar til begge oppdragene, om man skal operere i
samme organisasjon. Felles for både TPOer og IPAer er imidlertid at man må «opp av stolen og ut til
kundenes kunder og/eller investorer».
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Et eksempel på samkjøring av disse to oppdragene er i Business Sweden som nå slår sammen
eksport- og investeringsfremme fordi de også ser betydningen av å fremme hele økosystemer i
arbeidet med større eksportfremstøt. Det betyr at Invest in Sweden ikke lenger vil være en egen
avdeling, men være integrert med eksportfremmearbeidet. De vil inngå i 4-5 nye avdelinger som vil
sette søkelys på 6-7 sektorer, verdikjeder eller økosystemer.

4.4 Tilpasse spisskompetanse og nettverk til næringslivets skiftende behov

Å bygge inn større grad av fleksibilitet i eksportriggen vil gi både fordeler og utfordringer. Det er
spesielt bruk av tidsavgrensede kontrakter for de lokalt ansatte ute, som har vært pekt på av noen
TPOer som mulig retning å øke fleksibiliteten ved skiftende markedsmuligheter/behov for ulik
sektorkompetanse. Enterprise Irland er et eksempel på en organisasjon som forsøker å øke graden
av fleksibilitet gjennom bruk av midlertidig ansatte (kontakter på 2-5 år). Hensikten er å kunne
tilpasse kompetansen til næringslivets skiftende behov. Enterprise Ireland rekrutterer ofte ansatte
med sektorkompetanse til utenlandskontorene, og det er et krav at de som ansettes har arbeidet i
en relevant bransje for irsk næringsliv, og dermed kjenner aktørene. For å ivareta nettverkene de
ansatte bringer inn i organisasjonen (som er et kriterium for ansettelse), vil det være avgjørende at
organisasjonen har system og insentiver til å dele nettverket sitt.
Arbeidsrettslige forhold i de forskjellige landene kan imidlertid gjøre det vanskelig å få oppfylt ønsket
om større fleksibilitet gjennom korte kontrakter. Business Sweden hadde imidlertid det motsatte
synet av Irland, nemlig at de ser det som viktig å ha kontinuitet i de lokalt ansatte, samt
dybdekunnskap om svensk næringsliv og deres skiftende behov hos de som er utsendte på
kontrakt. Per i dag er de fleste som jobber med eksportfremme i Innovasjon Norge lokalt fast
ansatte. Lokalt ansatte er vanligvis betydelig billigere enn utsendinger, på den andre siden gir det
mindre grad av fleksibilitet.
Bruken av ekstern kompetanse vil også kunne gi organisasjonene økt fleksibilitet. Samtidig, vil
organisasjonen være avhengig av å bygge og besitte kompetanse internt for å være en relevant
sparringspartner for næringslivet, jf. danske Trade Council som poengterer: «du må kjenne dine
kunders kunder» for å hjelpe kunden med salg og for å bygge relevante nettverk.
Enterprise Ireland opererer ut fra samme logikk.
En utfordring som flere land peker på, er ønsket om høy og økende grad av sektor-/
verdikjedekompetanse. Det snakkes om bredere kompetanse om hele økosystemer, ikke bare
bedrifter eller bransjer. Enkelte ser verdien av å sette sammen eksport- og investeringsfremme i nye
avdelinger eller koble kompetansene sammen i globale team som kan se bredere på
internasjonaliseringsmuligheter. Andre løfter frem High Potential Opportunities (HPO), eller
High Quality Investments (HQI) som bredere prosjekter som man bør jobbe mer tålmodig med for å
kunne lykkes på sikt. Det er derfor litt overraskende å observere at de spurte TPOene har liten
oppmerksomhet rundt teknologiutsendinger. Innovasjon Norge søker nå å utarbeide en modell med
større grad av fleksibilitet som blant annet gjør det enklere å tiltrekke seg kompetanse på sektor og
teknologi. Erfaringene fra de ulike TPOene har vært en del av beslutningsgrunnlaget på dette
området.
Norge har den mest ensidige riggen med få ansatte på «Invest in»-området i forhold til
eksportfremme. Investorkompetanse og langsiktige horisonter, kompletterer den mer kortsiktige
prosjektorienterte eksportfremmekompetansen. TPOene som ser disse i sammenheng forteller om
enkelte utfordringer ved å få disse til å samarbeide godt, fordi man har ulike arbeidsprosesser og
tidshorisonter i tillegg til ulik spisskompetanse. Når man lykkes i store prosjekter, er det imidlertid
svært verdifullt.
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Når det kommer til fleksibilitet når det kommer til kontorstruktur, bruker eksempelvis Enterprise
Ireland ofte en «stifinner» i nye markeder før de beslutter om det skal opprettes kontor. Enkelte
TPOer har kontorer som dekker flere land, og noen har fleksibilitet i at de kan “låne ut” de ansatte
mellom kontorene ved store prosjekter. Det er lite utberedt at TPOene er representert ved andre
aktører i utenlandsmarkedene.

4.5 Bidra til et samordnet Team Norway som er kostnadseffektivt og lett å bruke

Områdegjennomgangen av næringsfremme i utlandet (PwC m.fl. 2018) peker på fragmentert tilbud,
samt fravær av felles strategiske prinsipper som aktørene i Team Norway jobber etter. Konsulentene
anbefaler et styrket Team Norway hjemme.
I benchmark-analysen er det spesielt interessant å se hvordan Frankrike har løst utfordringen med å
redusere transaksjonskostnadene mellom aktørene og designe et kundevennlig Team France. For å
viske ut grenseflatene utad mot bedriftene har man opprettet Team France Export. For bedriftene
skal det være uvesentlig og ikke tydelig hvilke av aktørene i Team France Export som leverer
tjenester til dem. Videre opererer Team France Export med felles CRM- system. Rent praktisk har
Business France ansvar for det meste av de tradisjonelle eksportoppdragene, mens Bpi France er en
finansieringsaktør med hovedfokus på oppstarts- og innovasjonssegmentene, men som også tilbyr
eksportkreditt.
Et annet eksempel er Team Finland. Team Finland er en paraplyorganisasjon, og bedriftene opplever
det som utfordrende å forstå aktørenes ansvarsområder. I 2019 ble det derfor laget et ny Team
Finland-strategi hvor aktørene ble enige om å unngå overlappende tjenester. I praksis innebærer
dette blant annet at alle aktører i Team Finland skal informeres før nye tiltak iverksettes.
Den svenske regjeringen oppdaterte sin «eksport- og investeringsstrategi for flere jobber i hele
landet» fra 2015 i 2020. Verden har endret seg siden 2015, og trusselen mot frihandelen har økt
samtidig med en skjerpet konkurranse om investeringer. Sverige har imidlertid lykkes med å øke
eksporten under den første strategiperioden – i alle landsdeler. De globale målene for bærekraftig
utvikling i Agenda 2030 og Parisavtalen har skapt nye muligheter for svenske bedrifter til å bidra til
klimaomstillingen. Sverige uttrykker at de skal bli verdens første fossilfrie velferdsland og de skal
eksportere løsninger som skal gjøre verden fossilfri. Koordineringen i Team Sweden fortsetter langs
bransjedimensjonen i revidert strategi 2020. Det virker å være ulik frekvens i møteaktivitetene og
prosjektene i de ulike bransjene.
Innovasjon Norge har ved flere anledninger og senest i Innovasjonstalen 2020, tatt til orde for et mer
systematisk og strategisk samarbeid i Team Norway. Forslaget er i så måte på linje med tiltakene som
er gjennomført i Frankrike, Sverige og Finland.
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5. Eksportbistand til næringslivet i Norge
5.1 Team Norway - de viktigste aktørene og deres rolle
Det offentlig finansierte norske apparatet for næringsfremme i utlandet kalles gjerne Team Norway.
Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet og Utenriksdepartementet er de
mest sentrale departementene for Team Norway. Det formelle ansvaret på departementsnivå for å
samordne Team Norway ligger hos Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).
Regjeringen presenterer på sin hjemmeside 12 virkemiddelaktører som inngår i Team Norway. Ikke
alle organisasjonene er like aktive i de ulike markedene og ikke alle har aktiviteter som er like tungt
innrettet mot næringslivet:
• Eksportkreditt Norge
• Norges Forskningsråd
• GIEK
• GIEK kredittforsikring
• Innovasjon Norge
• NORWEP
• Norad
• Norfund
• Norges Sjømatråd
• DOGA
• Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (DIKU)
• Music Norway
Andre nøkkelaktører som bidrar i Team Norways arbeid ute er organisasjoner som NHO, LO, IKT
Norge, Virke, Norske Maritime Eksportører, Norges Rederiforbund m.fl.
I 2017 utgjorde den samlede ressursbruken for utenrikstjenesten, NORWEP, Sjømatrådet og
Innovasjon Norge 1 447 millioner kroner (i overkant av en promille av norsk eksportverdi samme år).
Dette er avgrenset til aktiviteter knyttet til næringsfremme i utlandet og inkluderer
administrasjonskostnader.

5.2 Innovasjon Norges rolle og tilbud
Innovasjon Norges hovedoppgaver
Innovasjon Norges arbeid med internasjonalisering og eksportbistand til næringslivet inngår i vårt
hovedoppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), kalt innovasjons- og
internasjonaliseringsoppdraget. Hensikten med internasjonaliseringsoppdraget er å stimulere norske
bedrifter med stort vekstpotensial til å søke muligheter utenfor landegrensene. I oppdraget inngår
programmer som er innrettet mot tre hovedmål:
1) Økt salg i internasjonale markeder
2) Tiltrekke flere utenlandsinvesteringer
3) Økt teknologisamarbeid i næringslivet og posisjonering av norske løsninger
Innovasjon Norge tilbyr i dag eksportbistand til næringslivet med ressurser ved utekontorene, ved
regionkontorene i Norge, samt spesialistfunksjoner ved hovedkontoret i Oslo.
Innovasjon Norge har i tillegg betydelige oppdrag innen finansiering av innovasjonsprosjekter, et
landbruksoppdrag og et bankoppdrag som bidrar til langsiktig finansiering av investeringer i hele
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landet. Internasjonaliserings- og eksportoppdraget er sterkt sammenvevd med
innovasjonsoppdraget ettersom kunder som søker vekst normalt vil ha behov for internasjonale
kunder for å lykkes med dette. Innovasjon Norge leverer derfor på eksportoppdraget gjennom hele
kontorstrukturen hvor koblingen mellom våre regionale kontorer og vårt uteapparat er sentral.
Selskapet har også oppdrag knyttet til distrikts- og regionalutvikling, forvaltning av EØS-midler,
utvikling av nye og innovative løsninger for nødhjelpsmarkedet, utvikling av reiselivet og profilering
av Norge som reiselivsdestinasjon. Disse oppdragene er ikke nærmere omtalt her.
Offentlig finansiering
Innovasjon Norges arbeid med eksportfremme finansieres hovedsakelig over kap. 2421, post 74 fra
NFD. Posten finansierer tre hovedsatsinger:
- Vekst og eksport
- Profilering av reiselivsnæringen
- Innovasjon og Gründerskap (Gründerplanen)
De tre siste årene har fordelingen vært slik:
Tabell 5 Offentlig finansiering over post 74 (2018-2020)

Offentlige investeringer over Kap. 2421, post 74
Vekst og eksport1
Innovasjon og gründerskap2
Reiseliv3
Totalt
1)
2)
3)

2018
259,7
55,3
231,5
546,5

2019
256,3
67,5
231,5
555,3

2020
262,1
37,9
178,0
478,0

I denne inndelingen er EU-rådgivning inkludert i tallene for vekst og eksport. I de oppdaterte analysene er EUrådgivning inkludert i skalering.
Post 74 Innovasjon og gründerskap dekker også aktiviteter i regionene som ikke er relevant for eksport og skalering.
Disse er tatt ut i de oppdaterte analysene
Reiselivsprofilering er et spesialoppdrag som ikke er med i de oppdaterte analysene. I statsbudsjettet for 2020 fikk
reiselivssatsingen et kutt på 53,5 millioner. Kontorene i Europa og i New York har både medarbeidere innen eksport og
reiselivsprofilering, og nedbemanningen på reiseliv øker kostnadene per ansatt for disse kontorene.

Utvikling over tid: offentlig finansering
I 2011 fikk Innovasjon Norge et kutt i post 74 på om lag 100 millioner kroner. Dette medførte
betydelig omlegging av driften og en større nedbemanning ved utekontorene. Ca. 25 prosent av de
ansatte måtte gå. Hardest gikk det utover Europa og da særlig nærmarkedene Sverige, Danmark og
Finland. Det ble også nedleggelse av eller reduksjon i staben ved noen kontorer i Asia/Midtøsten.
Utvikling per år, og fordelingen av rammen på de ulike områdene er vist i grafen under. Over 30
prosent av posten dekker direkte kostnader knyttet til gjennomføring av kundeprosjekter, mens
resten dekker lønn og driftskostnader for ansatte ved våre kontorer ute og hjemme. Post 74 blir som
hovedregel ikke justert i tråd med lønns- og prisvekst i samfunnet ellers. Uendret budsjett betyr i
praksis en reell nedgang i eksportinnsatsen på 6-8 millioner kroner per år avhengig av lønns- og
prisvekst i de ulike markedene, samt valutaendringer.
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Brukerbetaling
All skreddersydd individuell rådgivning fra utekontorene krever brukerbetaling. I tråd med
statsstøtteregelverket får små og mellomstore bedrifter subsidiert 50 prosent av rådgivningskostnadene ved kontorene ute (omfatter timekostnaden, ikke direkte prosjektkostnader).
Messedeltakelse, internasjonale business events, og kompetanseprogrammer har også
brukerbetaling. Informasjon og råd av mer generell karakter som enkel markedsinformasjon fra
utekontorene og handelsteknisk rådgivning, er avgrenset i omfang og blir sett på som et offentlig
gode. Denne typen små kompetansetjenester leveres kostnadsfritt til kundene.
Inntekter fra brukerbetaling av eksportfremmetjenester utgjorde ca. 64 millioner kroner i 2019.
Dette har variert lite over tid og utgjør om lag 17-18 prosent av samlet norsk innsats for eksport og
skalering. Messer og internasjonale business events sto for over halvparten av inntektene, med ca.
37 millioner kroner. Inntektene fra den individuelle rådgivningen ved utekontorene var 11,7 millioner
kroner. I tillegg har Innovasjon Norge egenbetaling fra næringslivet/andre inntekter knyttet til
kontoret i Washington (samarbeid med forsvarsindustrien), handelstekniske kurs og prosjekter som
Nordic Innovation House i Palo Alto. Eksportprogrammet Global Growth og de globale akseleratorprogrammene er rettet mot lovende oppstartselskaper og små bedrifter, og egenbetalingen er
derfor beskjeden.
Tabell 6 Egenbetaling 2019 fordelt på ulike tjenester

Egenbetaling 2019
Internasjonal markedsrådgivning
International business events
Global growth programmes
Global enrepreneurship Programmes
Other projects
Sum

Mill NOK
11,7
36,7
4,1
4,0
7,7
64,2

Bakgrunn for dagens finansieringsmodell
Finansieringsmodellen er styrt politisk og har gjennom årenes løp variert mellom høy og lav grad av
brukerbetaling. Eksportrådet hadde før 2004 en annen finansieringsmodell med høyere grad av
egenbetaling på sine tjenester. Argumentasjonen for lav grad av brukerbetaling hviler på teorien om
at eksportfremme er et fellesgode for landet. Ønske fra næringsorganisasjonene, ut fra lav
betalingsevne hos mange små og mellomstore bedrifter i målgruppen for de offentlige tiltakene,
bidro også til endring av finansieringsmodell etter etableringen av Innovasjon Norge.
Det siste året har det kommet signaler om at Innovasjon Norge i større grad skal ta betalt for sine
eksporttjenester. I 2019 ble det gjort en innstramming for å ta ned andelen gratis småleveranser fra
utekontorene. Dette ble både gjort for å sikre at man jobber mer langsiktig med de riktige kundene,
og for å nå budsjettmål. Noe økt egenbetaling ble implementert i budsjettene for 2020, og trenden i
starten av året var positiv for mange kontorer. Etter nedstengingen på grunn av koronapandemien i
mars 2020, er imidlertid aktivitetsnivået og dermed egenbetalingen fra næringslivet synkende.
Innovasjon Norge forventer derfor ikke å nå den planlagte økningen i egenbetalingen for 2020.
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Andel ansatte som jobber med eksport og utenlandsinvesteringer
Om lag 140 av Innovasjon Norges 750 ansatte (2019) jobber utelukkende med eksportbistand og
utenlandsinvesteringer. Litt over 70 prosent av disse jobber ved utekontorene. Figur 4 viser
fordelingen av ansatte som jobber med eksport- og investeringsfremme ute og hjemme. I utlandet er
Innovasjon Norge regjeringens viktigste virkemiddel for økt eksport, sammen med utenrikstjenesten
De fleste medarbeiderne er markedsrådgivere med spisskompetanse om og nettverk i de lokale
økosystemene. Markedsrådgiverne leverer rådgivnings-, kompetanse- og nettverkstjenester som skal
gi norske bedrifter raskere og bedre tilgang til markedet. I noen land har vi også mer spesialiserte
rådgivere innen teknologisamarbeid og utenlandsinvesteringer.
Ved regionkontorene jobber 12 internasjonaliseringsrådgivere med å mobilisere norske bedrifter
som har gode forutsetninger for å lykkes med internasjonal satsing i tett samarbeid med
finansieringsrådgiverne, samt tre «Invest In»-rådgivere som er finansiert av regionene. Sammen
fungerer de som sparringspartnere for næringslivet og kobler bedrifter til aktuelle medarbeidere i
utlandet, eller til andre offentlige eller private aktører når
det er relevant. Ved hovedkontoret har Innovasjon Norge 31 medarbeidere i kunderettede
funksjoner. Dette omfatter blant annetmedarbeidere som gir handelsteknisk rådgiving og rådgivning
knyttet til immaterielle rettigheter (IPR), samt ansatte på «Invest In», ledelse og støttefunksjoner.
Eksportsenteret bistår norsk næringsliv med informasjon om rammebetingelser og regelverk innen
internasjonal handel og EØS. IPR-teamet reduserer risiko ved å bidra til at bedrifter utnytter
immaterielle rettigheter bevisst i sin forretningsutvikling.
Figur 5 Fordeling av ansatte som jobber direkte med eksport på
hovedkontoret i Oslo (N= 31)

Figur 4 Fordeling av ansatte på eksport- og
investeringsfremme ute og hjemme (N=140)
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The Explorer

Lederne som har ansvar for regionene Midtøsten og Afrika, Asia og Europa har kontorsted Oslo,
mens regionleder for Americas jobber ved kontoret i San Fransisco.
Ressursene ved hovedkontoret fordeles som vist til høyre.
Kort om kontorene ute
I 2019 hadde Innovasjon Norge 36 kontorer i 29 land. Kontorene i Romania, Bulgaria, Hellas og
Kroatia, jobber utelukkende med EØS-midlene, kontoret i Haag er et rent reiselivskontor.
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Om disse holdes utenfor, er det totalt 29 kontorer i 24 land som jobber med eksportbistand og
posisjonering av norsk næringsliv for eksport og investeringer.
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Antall land

Figur 6: Antall kontorer og land per region (2019)

Ansatte på utekontorene
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Figur 7: Årsverk ute fordelt på Eksport, investeringer og teknologi (2019)
• Legge til rette for økt
teknologisamarbeid (utsendinger i
samarbeid med Norges forskningsråd)
I tillegg er 32 årsverk knyttet til spesialoppdrag innen reiselivsprofilering og EØS finansieringsordningene (omtales ikke
videre). 108 ansatte ved utekontorene jobber i dag med eksportfremme. Grafen under viser hvordan disse er fordelt
geografisk per kontor og region i dag:
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Figur 8 Eksportbistand Antall ansatte fordelt per region og land (2019)
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Kontorene med spesialstillinger innen investeringer er München, Tokyo, Beijing og San Fransisco. De
samarbeider tett med Invest in Norways fire medarbeidere i Norge. Kontorene som har
teknologiutsending i samarbeid med Forskningsrådet er Japan, India og Brasil. I tillegg er det en
stilling i Singapore som er finansiert av Innovasjon Norge, Universitetet i Tromsø og SINTEF. Det er
uvisst om kontraktene med Forskningsrådet blir fornyet. Det arbeides med en alternativ og mer
fleksibel modell.
Fleksibilitet
Innovasjon Norges eksportsatsing består i dag hovedsakelig av faste ansatte. Kun unntaksvis er
medarbeidere ansatt uten å være knyttet til en lokasjon.
Av 108 medarbeiderne som jobber med eksport og utenlandsinvesteringer ved kontorene i utlandet,
er så si alle fast ansatte. Om lag 80 prosent er lokalt ansatte. Som hovedregel er det kun lederen ved
kontorene som har status som utsending fra Norge med kontrakt i 2-4 år. Flere av kontorene har
også lokalt ansatt leder, oftest er dette en person med norsk bakgrunn.

29

Figur 9 Lokalt ansatte og utsendinger - Eksport- investeringer
og teknologiutsendinger (2019)
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Det er lavt turnover i selskapet, ikke minst blant lokalt ansatte ute. Mulighetene i det interne
arbeidsmarkedet brukes primært av ansatte i Norge som ønsker erfaring fra utekontorene. Det
benyttes i noen grad ekstern kompetanse/bistand inn i kundeleveranser. 2019 brukte Innovasjon
Norges utekontorer om lag 9,5 millioner kroner på eksterne konsulenter innenfor områdende Invest
In Norway, gründer og eksport.
Det foreligger enkelte avtaler om representasjon mellom aktørene. Eksempelvis representerer
Innovasjon Norge Norwep (og tidligere Eksportkreditt) i Singapore. Innovasjon Norge har et formelt
samarbeid med de andre nordiske landene gjennom Nordic Innovation House. Avtalene regulerer
blant annet finansieringen av Nordic Innovation House. Per i dag har Innovasjon Norge ingen
formelle avtaler med andre nordiske land om å representere hverandre i markeder hvor landene selv
ikke har tilstedeværelse.
Erfaringsbakgrunn, kompetanse og nettverk
Vi har sett på utdanningsnivå, hvor de de ansatte er rekruttert fra, samt formell utdannelse på et
utvalg som består av 58 personer som primært jobber med eksport og internasjonalisering i
Innovasjon Norge. I dette utvalget har majoriteten utdannelse på mastergradsnivå (74 prosent). De
fleste i utvalget har utdanning innenfor internasjonal business/markedsføring eller økonomi. Andre
fagretninger som er representert er ingeniør, rettsvitenskap, samfunnsvitenskap og
turisme/kommunikasjon/journalistikk. Andelen som er rekruttert fra privat sektor er noe høyere enn
andelen fra offentlig sektor.
Tilbakemelding fra Innovasjon Norges kunder
Innovasjon Norge får jevnlig tilbakemelding om servicegrad og opplevd nytte for kunden av dialogen
med våre rådgivere og deltakelsen i våre eksportrettede programmer.
Kundene er jevnt over tilfreds med de tjenestene som tilbys. Løpende kundetilfredshetsmålinger for
utekontorene og andre eksportrelaterte tjenester har en jevnt høy score med 4,5-5 av 6 mulige
poeng. Kontorledere har ansvar for å følge opp kunder som gir lav score på
kundeserviceundersøkelsen etter endt leveranse. I en undersøkelse utført av Oxford i 2016 svarte 92
prosent av i alt 1 461 kunder ja på spørsmålet om de vil benytte Innovasjon Norge dersom de skulle
forsøke seg internasjonalt i fremtiden. Det er ingen forskjeller mellom gründere og etablerte
bedrifter i svarene på dette spørsmålet.
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Vil du benytte Innovasjon Norge om du skulle forsøke deg internasjonalt i fremtiden?

Tabell 7 Svar på spørsmålet «Vil du benytte Innovasjon Norge igjen (eksportkunder) Oxford Research AS (2017)

6. Hvordan møte næringslivets behov fremover - anbefalt modell
Når Innovasjon Norge nå anbefaler en ny plattform for arbeidet med eksportfremme, er dette basert
på innspill fra næringslivet og deres behov, status for norsk eksport og prognoser for fremtiden, samt
læring fra den komparative analysen av andre land. Anbefalingene tar utgangspunkt i de fem
designkriterier som må balanseres når Innovasjon Norge anbefaler endringer i organisering,
arbeidsmetoder og type tilstedeværelse.
En styrket rigg for norsk eksport
Trenden i utviklingen av norsk eksport gir grunn til bekymring. Norge er det eneste landet i EU som
har hatt nedgang i eksporten siden 2015, målt i euro. Eksporten fra Norge er konsentrert om få
næringer, noe som gjør oss ekstra sårbare. At Norge i tillegg må gjennom en større omstilling av
økonomien på grunn av demografiske endringer og en global overgang til et mindre karbonavhengig
samfunn, øker behovet for verdiskaping og produktivitet. Risikoviljen i næringslivet er mindre enn
tidligere som følge av den pågående pandemien. Det gir også redusert vilje til å satse internasjonalt
og forsterker gjeldende markedssvikter knyttet til slik satsing. For et lite land som Norge er
internasjonal handel avgjørende skal vi lykkes. De videre anbefalingene forutsetter en økt offentlig
satsing i eksportfremme. Innovasjon Norge anbefaler en økning i offentlige innsats på minimum 100
millioner og en betydelig omlegging av arbeidsform.

6.1 Fange opp og håndtere nye markedsmuligheter for å diversifisere norsk eksport
Innovasjon Norge erfarer at dagens eksportrigg i stor grad har vært tilbudsstyrt. Vi har i for liten grad
klart å koble norske fortrinn opp mot konkrete internasjonale markedsmuligheter. Vi er små og må
prioritere. Næringslivet gir utrykk for at økt samarbeid mellom bedrifter som del av en internasjonal
markedsorientering er ønskelig. Derfor har det vært et sentralt kriterium at våre forslag skal bidra til
at vi fanger opp og håndterer nye markedsmuligheter bedre enn vi hittil har klart. Dette vil bidra til
en diversifisering av norsk eksport slik analysen foran peker på at det er behov for. Innovasjon Norge
anbefaler derfor et strategisk program innrettet mot store internasjonale markedsmuligheter.
Programmets arbeidsform og innretning er beskrevet under.
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6.2 Tilpasse spisskompetanse og nettverk til næringslivets skiftende behov
Internasjonale markedsmuligheter endrer seg raskt og konkurransen er stor. Koronakrisen har
forsterket usikkerheten i internasjonale verdikjeder og vi ser tendenser til økt regionalisering og
proteksjonisme. Dette krever et internasjonalt apparat som raskt kan snu seg mot nye
eksportmuligheter for norsk næringsliv. Innovasjon Norges analyser viser at dagens rigg for
eksportfremme er relativt lite fleksibel. Ressursene er i stor grad bundet opp i årsverk ved en fast
lokasjon. For å for mer ut av de offentlige investeringene og kunne bistå næringslivet der det er
behov, anbefaler Innovasjon Norge at det bygges inn økt fleksibilitet i organiseringen av tilbudet. Det
betyr i tillegg til fast tilstedeværelse internasjonalt en organisering som gjør at vi evner å
omprioritere ressurser raskere mot identifiserte markedsmuligheter ute, trekke på spisskompetanse
fra eksterne og på tvers av markedene. Det betyr også et enda tettere samspill mellom hjemme- og
uteapparatet og tilsier en sterkere grad av prioritering av tilgjengelige ressurser mot identifiserte
muligheter.

6.3 Et samordnet Team Norway som er kostnadseffektivt og lett å bruke
Virkemiddelgjennomgangen peker på at Norge trenger en styrket og mer samkjørt eksportinnsats for
å forenkle for næringslivet og kapitalisere mer på våre langsiktige investeringer i forskning, utvikling
og innovasjon. Tilbakemeldingene fra næringslivet peker i samme retning. Team Norway må i større
grad koordinere seg hjemme og ute og jobbe ut fra en felles strategisk retning. Derfor er kriteriet å
bidra til et samordnet Team Norway sentralt for riggen. Innovasjon Norge er enig i at den norske
innsatsen må samkjøres bedre, og foreslår samarbeidsformen «Business Norway».
Den komparative analysen viser at andre land løser koordineringsutfordringene i sine «Team
Norway» på ulikt vis. Spesielt interessant er det å se hvordan Frankrike har redusert
transaksjonskostnadene mellom aktørene og lyktes i å designe et kundevennlig Team France. For å
viske ut grenseflatene utad mot bedriftene har man opprettet Team France Export. Det betyr at
bedriftene ikke vet hvor skillet mellom de ulike aktørene går. Videre opererer Team
France Export med et felles system for CRM (Customer Relationship Management).
«Business Norway» er tenkt som en arbeidsform hvor hele økosystemer jobber sammen for å ta nye
globale posisjoner og utvikle nye eksportnæringer. Store og små bedrifter, kompetansemiljøer og
bransjeforeninger jobber sammen med virkemiddelaktørene og myndighetene for å vinne store
internasjonale kontrakter, tiltrekke oss utenlandske investeringer og skape flere arbeidsplasser.
Norsk næringsliv er verdensmestre i samarbeid, men i dag utnytter vi ikke det vår internasjonale
satsing. Det skal vi gjøre fremover.
Business Norway betyr også mer koordinert innsats og forpliktende partnerskap. Det gir ekstra
tyngde og synlighet når bruk av statsbesøk, Team Norway og politikere støtter opp om de prioriterte
prosjektene slik at bedriftene kan trekke på myndighetene som døråpner. Derfor foreslår Innovasjon
Norge en tett dialog med myndigheter, næringsforeninger og klynger. Samarbeidet mellom store og
små bedrifter er sentralt i en slik satsing slik at Norge bringer med seg verdikjeder ut i markedene.
Dialog med næringslivet viser at bedriftene etterlyser at det offentlige tar en slik koblerrolle.

6.4 Spisse og differensiere til næringslivet for å øke eksportverdien
Virkemidler for eksportfremme skal støtte bedrifter som kan ha svært ulikt utgangspunkt og ulike
behov. Virkemiddelapparatet må derfor ha en verktøykasse som treffer de ulike målgruppene. Det er
bakgrunnen for at Innovasjon Norge har valgt «spisse og differensiere tilbudet til næringslivet for å
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øke eksportverdien» som et av designkriterium for våre forslag. Det er stor variasjon i behovene hos
små og mellomstore bedrifter med lite eksporterfaring versus de større mer etablerte
eksportbedriftene. Det er også stor forskjell for en bedrift å gå inn i umodne markeder innen
bransjer Norge ikke har en internasjonal posisjon vs. kjente markeder og etablerte eksportbransjer.
Eksempelvis vil et stort selskap som Equinor ha behov for offentlig assistanse når det går inn i
fornybar, men ikke nødvendigvis for dagens kjernevirksomhet.
Spissing og differensiering av tilbudet må baseres på tydelige kriterier som tar utgangspunkt i
forskningsfunn. Innovasjon Norges analyse av internasjonale eksportdata og litteraturgjennomgang
(vedlegg 2) gir tydelige indikasjoner på hvilke kjennetegn som beskriver bedrifter som lykkes med
eksport.
Bedriftens størrelse, økonomiske robusthet og konkurranseevne er avgjørende kvantitative faktorer.
I tillegg er det noen kvalitative egenskaper som skalerbare forretningsmodeller,
markedsføringskompetanse, nettverk og vekstambisjoner avgjørende for å lykkes med eksport. Å
bidra til å mobilisere, selektere og utvikle norske bedrifter som er klare for en eksportsatsing er en
viktig rolle for Innovasjon Norge. En systematisk og datadrevet kundesegmentering er derfor en
forutsetning for å lykkes med å velge rett virkemiddel til de ulike behovene i næringslivets
internasjonaliseringsprosess.
Innovasjon Norges rolle som offentlig aktør er å gi et tilbud til alle bedrifter med eksportambisjoner.
Derfor må bedrifter som ikke svarer til kriteriene som tilsier at de er modne for eksport ha et
grunntilbud for å øke sin eksportkompetanse.
For best mulig svare ut disse designkriteriene foreslår derfor Innovasjon Norge en tredeling av
eksporttilbudet til næringslivet. Koordinering og strategisk prioritering vil ivaretas gjennom Business
Norway modellen skissert ovenfor.

Figur 10
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Digitalt grunntilbud til alle
Innovasjon Norge skal tilby grunnleggende bistand som et fellesgode til eksportører og nye
eksportbedrifter. For mange bedrifter vil grunntilbudet være deres første møte med Innovasjon
Norge, og her får kunden oversikt over ulike tilbud og hvilke krav som stilles. De kan også sparre med
rådgivere i Innovasjon Norges for å få ekspertråd, avklare sine behov og eventuelt bli koblet til
partnere som er mer relevant for kundens videre løp.
For å oppfylle kriteriet om en hensiktsmessig finansieringsmodell må tilbudet til bedriftene i større
grad tilpasses bedriftens behov og utviklingsfase. For å kunne tilby dybderådgivning og
kompetansetiltak for bedrifter som står klare for et eksportløp, må deler av det øvrige tilbudet
effektiviseres gjennom digitalisering. Norske bedrifter stiller nye krav til virkemiddelapparatets
digitale tilgjengelighet og selvbetjeningsløsninger. Også virkemiddelgjennomgangen pekte på
behovet for å i større grad digitalisere «enkle» tjenester. Koronakrisen har aktualisert behovet for
digitale løsninger for kompetanseheving. Innovasjon Norge er i gang med å utvikle et digitalt basert
grunntilbud med tilgang til handelsteknisk ekspertise, selvbetjente digitale kurs, webinarer, nettprat
med en rådgiver, informasjon om markedsmuligheter, henvisning til andre aktører etc. (figur 11)

Dette vil være et gratis tilbud (fellesgode) som hele
næringslivet kan benytte seg av. Ved at tilbudet blir
mer digitalt, vil Innovasjon Norge tilby samme kvalitet
til kunder i hele landet og betjene flere kunder enn i
dag uten økt bruk av rådgivertid.
Innovasjon Norge betjener ca. 2500 kunder årlig
gjennom et i all hovedsak manuelt basistilbud
bestående av kort rådgivning, henvisninger og
orienteringer. Dette er tjenester som vil utgjøre et
basistilbud, men i dag leveres dette i praksis av alle
rådgivere, og ikke et utvalg som har dette som
kjernevirksomhet. Tjenestene leveres også primært
analogt eller individuelt, og ikke digitalt og
standardisert. Dette er lite effektivt, og muligheten for
gevinstrealisering her er stor.

Figur 11

Et digitalt basert grunntilbud er avgjørende for å sikre lik behandling av kunder med samme
potensial uavhengig av hvilke regioner de innretter seg mot og hvilke kontorer som til enhver tid har
kapasitet til å gjennomføre kundemøter og svare på telefon.
I tiden fremover må grunntilbudet bli bedre og mer skalerbart, slik at Innovasjon Norge kan innfri
økte forventinger til selvbetjening fra næringslivet generelt.
Sammenliknet med dagens hovedsakelig manuelle grunntilbud, skal Innovasjon Norge nå flere
bedrifter med jevnt høy kvalitet, uten økt bemanning.
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Spisset satsning på eksportutvikling for de beste
Innovasjon Norge har lagt forskning til grunn når vi nå anbefaler en sterkere seleksjon av hvilke
kunder som vil motta en spisset eksportutviklingsbistand. Forskningen viser at det er en del
kjennetegn som er gjennomgående hos bedrifter som blir eksportører. Fremover vil det i større grad
bli lagt vekt på slike kjennetegn for å målrette og differensiere tilbudet til næringslivet basert på
bedriftens forutsetninger for å lykkes med en internasjonal satsing.
I oppsummeringen av forskningen under skilles det mellom kvantitative og kvalitative kjennetegn (se
figur 12 under). Se vedlegg 2 for en grundigere gjennomgang av forskningslitteraturen.

Figur 12

I Norge er mange av de kvantitative kjennetegnene (venstre side i figuren) offentlig tilgjengelig og
kan hentes inn uten at kunden eller Innovasjon Norge bruker tid (riktignok med en viss
tidsforsinkelse). Data om hvorvidt bedriften er eksportør/har eksporterfaring er imidlertid ikke
tilgjengelige per i dag.
For å evaluere de kvantitative kjennetegnene (høyre side av figuren) er det ofte nødvendig med
input fra eller dialog med kunden, men Innovasjon Norge har nå tilgang til en del data som kan gi
indikasjoner også på de mer kvalitative kjennetegnene som grunnlag for seleksjon og videre dialog.
Fremover vil Innovasjon Norge tilby enkeltbedrifter med riktig kompetanse og stort potensial for å
vokse internasjonalt, en skreddersydd pakke over to - tre år. Pakken kan inkludere kapitalstyrking og
kompetanseprogrammer, så vel som individuell rådgivning og sparring. Dette er viktig fordi vi vet at
skreddersydde kombinasjoner av kompetanse-, rådgivnings- og kapitalvirkemidler øker sjansen for at
bedrifter lykkes. I denne prosessen vi partnere som Eksportkreditt, GIEK, Norwep og ambassader
kobles på når det er relevant for kunden.
Kunden vil bli gitt et fast kontaktpunkt i Innovasjon Norge som følger opp og legger til rette for at
kunden skal lykkes med sin internasjonale satsing. Rådgiveren skal vær sparringspartner og avtale
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konkrete leveranser tilpasset kundens behov. Vedkommende skal videre følge opp avtalte
resultatmål og milepæler kvartalsvis og avslutte prosjekter som ikke har god fremdrift.
Innovasjon Norge vil benytte felles nasjonale kriterier for
å selektere kunder med stort potensial og gode
forutsetninger for å lykkes med internasjonal vekst og
for å tilby dem et mer spisset og skreddersydd tilbud
enn i dag. I boksen til høyre er en oversikt over viktige
kriterier for segmentet eksportutvikling. Kriteriene er
forskningsbaserte og vil testes ut høsten 2020 (se
vedlegg for litteraturreferanser).
Erfaringer fra blant annet Sverige og Irland tilsier at en
mer spisset satsing med noe større og mer modne
bedrifter, vil bidra til at flere av bedriftene som får
offentlig bistand øker sitt internasjonale salg og blir
varige eksportører med høy andel eksportandel.

Criteria export dev. segment
(draft for testing fall 2020)

•
•
•
•
•

> 20 full time employees
> 30 mnok annual turnover
> 5-15% annual growth
Specific export targets
Healthy and profitable
operations in previous periods
• Professional board
• International internet domains,
English-language websites

Fra norske undersøkelser vet vi at kunder som følges opp over tid og mottar finansielle tjenester i
tillegg til betalt rådgivning og sparring, har inntil tre ganger så høy vekst i omsetning som kunder som
kun mottar en internasjonal markedsrådgivning (ni prosentpoeng mervekst). Se vedlegg 3 for
oppsummering av effekter og resultater på Innovasjon Norges eksporttjenester.
Dette forutsetter at tilstrekkelig mange kvalifiserte
bedrifter forplikter seg til langsiktige eksportutviklingsløp og at Innovasjon Norge klarer å innfri økte
krav og forventinger fra mer modne kunder.
Høsten 2020 vil Innovasjon Norge gjennomføre en pilot
med 30-50 kunder hvor vi sammen med hver enkelt av
disse setter konkrete mål for vekst i verdiskaping, økt
internasjonalt salg i målmarkeder osv. I boksen til
høyere er et utkast til KPI-er som skal testes i
piloteringen.

Result (KPIs) export dev. segment
(draft for testing fall 2020)

•
•
•
•
•

# int. partner agreement
# int. contract negotiations
# int. contract wins
commitment to milestone-plan
% increased international sale in
target markets
• increased share export/turnover
• % growth in turnover
• % growth in # employees

Norge har imidlertid relativt få bedrifter med tilstrekkelig kompetanse og finansielle muskler til å stå i
krevende flerårige internasjonaliseringsløp alene. Dette skyldes blant annet næringsstrukturen og at
vi har mange små underleverandører med høy teknologikompetanse, men med beskjeden
internasjonal erfaring. Det vil derfor ikke gi tilstrekkelig resultatforbedring å kun prioritere tiltak
rettet mot enkeltbedrifter.
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Store internasjonale muligheter
Både de store bedriftene og virkemiddelaktørene etterlyser en mer spisset eksportinnsats.
Innovasjon Norge foreslår derfor en prioritert og koordinert innsats mot utvalgte store
internasjonale muligheter hvor etterspørsel etter norske løsninger er identifisert. Koronakrisen har
aktualisert dette ettersom tilgang til internasjonale markeder nå oppleves som ekstra krevende for
næringslivet. Skal Norge lykkes med å øke og diversifisere eksporten fra norsk næringsliv, er det ikke
tilstrekkelig at hver virkemiddelaktør forbedrer sine ordninger og sitt tilbud til enkeltbedrifter. Skal vi
styrke eksporten og tiltrekke oss flere internasjonale investeringer, må vi dreie mer av innsatsen over
på nye arbeidsformer hvor vi samler kreftene og styrker samarbeidet med næringslivet.
Innovasjon Norge foreslår et program «Store internasjonale muligheter» for å prioritere mellom
konkrete internasjonale markedsmuligheter ute og tilrettelegge for et koordinert samarbeid innen
rammen av et Business Norway (Team Norway, næringsorganisasjoner, bedrifter og øvrig
virkemiddelapparat) for å utnytte disse. Tiltakene skal kobles med arbeidet med å tiltrekke
investeringer til Norge.
Programmet skal bidra til å diversifisere norsk eksport gjennom utvikling av områder hvor Norge har
muligheter til å ta nye markedsposisjoner og hvor markedssvikten er stor. Videre skal
enkeltprosjekter i programmet bidra til å løse samfunnsutfordringer og bidra positivt til FNs
bærekraftsmål.

Målet er å etablere et program som retter seg mot store internasjonale muligheter – både for økt
internasjonalt salg «high potential opportunities» (HPO) og økte investeringer til norsk næringsliv
«high quality investments» (HQI). Det krever en etterspørselsdrevet og langsiktig strategi rettet mot
å identifisere behov i markedet som matcher norske komparative fortrinn og hvor det identifiseres
norske bedrifter som «kan og vil». Dette betyr blant annet at Innovasjon Norges «Invest In»-funksjon
knyttes tettere til programmet (se vedlegg fem for analyse av utenlandsinvesteringer og
eksportfremme).
Som det fremgår av Innovasjon Norges komparative analyse slår Business Sweden nå sammen
eksport- og investeringsfremme fordi de ser betydningen av å utvikle hele økosystemer i arbeidet
med større eksportfremstøt. Det betyr at «Invest in Sweden» ikke lenger vil være en egen avdeling,
men integrert med eksportfremmearbeidet. Den vil være en av fire -fem nye avdelinger som vil sette
søkelys på et mindre antall sektorer, verdikjeder eller økosystemer. Ingen bransjer vil imidlertid være
ekskludert.
Prosess for valg av store internasjonale muligheter
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For å sikre at relevante store globale muligheter for norsk næringsliv fanges opp er det viktig å få til
en samlet innsats fra ulike aktører som ambassadene, teknologiutsendingene, klyngene,
handelskamre og nordiske partnere – i tillegg til Innovasjon Norges utekontorer.
Innovasjon Norge foreslår en arbeidsmetodikk basert på en totrinnsmodell. I første fase identifiseres
store globale muligheter etter gitte kriterier og innhentes kunnskap om disse som så kvalifiseres. I
fase to iverksettes prosjektet for å realisere markedsmulighetene og målene om verdiskaping. Det er
viktig at denne prosessen er transparent.
En potensiell mulighet spilles inn til et sekretariat under Business Norway for rask vurdering av
igangsettelse av pre-fase for innhenting av relevant informasjon for å kunne prioritere og beslutte
opprettelse av et prosjekt eller ikke. Leveransen fra pre-fasen svarer ut de definerte
vurderingskriteriene, og inneholder en
Kriterier for HPO-prosjekt
anbefaling om iverksettelse av prosjekt med
forslag til milepælsplan, eller anbefaling om
A. Markedet/muligheten:
nedprioritering.
• markedsstørrelse og relevans
• beskrivelse av konkrete markedsmuligheter
• barrierer og konkurransesituasjonen i de
aktuelle markedene
• regulatoriske mangler og modenhet
• aktive investorer i markedet med interesse for
næringssegmentet
• prosjektet er sammenfallende med politiske
ambisjoner/ strategiske satsingsområder

For å kunne vurdere om den internasjonale
muligheten bør satses på, vil kriteriene i
boksen nedenfor være sentrale.
Basert på disse kriteriene vil prosjektene
materialisere seg i ulike grupper:
1. Store prosjekter med langsiktig horisont (46 år) som eksempelvis CCS, havvind, hydrogen
eller store infrastrukturprosjekter. Avhengig av
markedets modenhet sett i forhold til
etablerte reguleringer, norsk næringslivs
investeringsvilje- og evne, m.m., vil disse
prosjektene ha ulik tidshorisont og milepæler.
Typisk for disse prosjektene er høy risiko og at
det kreves større investeringer over flere år før
eventuelle kontraktsinngåelser og
måloppnåelse. Samtidig vil disse prosjektene
kunne gi høy avkastning i form av norsk
eksport og verdiskaping som står i forhold til
investerte offentlige kroner.

B. Norske fortrinn/potensiale:
• eksisterende klynger og
kompetanse/teknologimiljøer
• tilstedeværelse av viktige næringslivsaktører
(«lokomotiver innen næringssegmentet»)
• tilstedeværelse av enkeltbedrifter i det aktuelle
næringssegmentet
• interesse for markedet fra kritisk masse av
norske bedrifter med eksportpotensiale
• satsingen underbygger aktivitet for å bidra til
samfunnsutfordringer/bærekraftmålene og
politiske ambisjoner
• eksisterende eller potensiell internasjonal
anerkjennelse av norsk kompetanse/løsninger
innen næringssegmentet

2. Prosjekter av noe mindre størrelse og
kortere horisont (2-3 år), for eksempel bygg i
tre og smarte byer/elektrifisering i Europa,
agri-tech og off-grid fornybar energi i Øst og
Sør-Afrika eller autonom skipsfart i Singapore.
Typisk for disse prosjektene er lavere risiko
hvor avkastning i form av eksport,
investeringer og verdiskaping vil følge tidlig i
prosjektperioden. Samtidig er det rimelig å
anta at disse prosjektene vil gi lavere

C. Balansert portefølje
• diversifisering av teknologimiljøer, verdikjeder,
markedssegmenter og spekteret av norske
næringslivsaktører.
• diversifisering ut fra risiko,
investeringsintensitet, tidshorisont, prosjektløp
og samfunnsutfordringer
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verdiskaping i prosjektenes levetid, men at den vil fortsette å øke etter prosjektets
avslutning.
.

Vi foreslår at et sekretariat ledet av Innovasjon
Norge koordinerer prosessen og tar imot forslag,
validerer forslagene og gir en anbefaling til et bredt
sammensatt strategisk råd som prioriterer
fellesprosjekter på vegne av Team Norway. Forslag
til deltakere i strategisk råd er vist til høyre.
Det er avgjørende for tilliten at en uavhengig aktør
som Innovasjon Norge validerer forslagene og gir
en anbefaling til strategisk råd, og at denne er
basert på objektive kriterier. Det er ikke Innovasjon
Norges rolle å prioritere enkeltsektorer eller teknologier. Videre skal Innovasjon Norge sikre transparente prosesser og profesjonell oppfølging av
fremdrift, samt evaluering av resultater fra de fellesprosjektene som er igangsatt.
Å gjennomføre store fellesprosjekter krever spisskompetanse og velutviklede nettverk nasjonalt og
internasjonalt. Prosjektene kan derfor ikke rigges og bemannes ut fra hvor det finnes ledig kapasitet
hos de offentlige aktørene. Innovasjon Norge og de andre virkemiddelaktørene bidrar med
kompetanse og tjenester når det er relevant. Andre aktører i partnerskapet sitter i førersetet når det
er de som besitter den beste kompetansen. Derfor krever denne arbeidsformen mer fleksible
ressurser og frie midler som ikke er bundet i ansatte på faste lokasjoner.

Figur 13 Prosess for å foreslå, validere, prioritere og gjennomføre store prosjekter i Team Norway
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Innovasjon Norge har i 2020 innhentet kunnskap fra
søsterorganisasjoner i andre land og gjennomført egne piloter
for å høste erfaringer fra en slik arbeidsprosess. Til høyre er en
foreløpig oversikt over mulige fellesprosjekter av ulik størrelse.
Innovasjon Norge planlegger å fortsette piloteringen høsten
2020. Det legges opp til en åpen prosess med
samarbeidspartnere, næringsliv og klynger for å få inn flere og
mer kvalifiserte forslag. Innovasjon Norge vil også starte formell
validering av de ulike forslagene. Prosjekter som prioriteres må
både ha tilstrekkelig markedspotensial, håndterbare
markedsbarrierer, konkrete kjøps- og investeringssignaler,
dokumenterte konkurransefortrinn og interesse fra kompetente
og betalingsvillige bedrifter, investorer og kompetansemiljøer.
For å måle resultater av prosjekter rettet mot store internasjonale muligheter, kan eksempelvis KPIene skissert under inngå i et måleregime.
Results/KPIs Team Norway projects
• Portefølje på 10-15 prosjekter diversifisert
for risiko, bransje og marked
• Verdiskaping i Norge ≤1 milliard NOK ≥10
år i snitt per prosjekt målt i eksport,
arbeidsplasser, investeringer
• 50-50 splitt mellom offentlige midler
egenbetaling fra næringslivet

6.5 Hensiktsmessig dimensjonering og finansieringsmodell
Anbefalingene over må ses opp mot kriteriet hensiktsmessig dimensjonering og finansieringsmodell.
Omfanget av og innretningen på virksomheten i de aktuelle markedene samt budsjettmessige
konsekvenser omtales i separat oversendelse.
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Vedlegg 1 Kunnskapsgrunnlag - status for norsk eksport
Svakere tider for norsk eksport
Samlet norsk vare- og tjenesteeksport var ifølge nasjonalregnskapet på rundt 1 300 milliarder kroner
i 2019. Dette var en nedgang på 4,2 prosent fra 2018 (6,2 prosent i inflasjonsjusterte priser).
Nedgangen kom til tross for at 2019 var et rekordår for norsk sjømateksport som for første gang
oversteg 100 milliarder kroner. Reduksjonen i eksportinntekter skyldtes hovedsakelig lavere olje- og
gasspriser. USAs økte gassproduksjon og kamp med Russland om det europeiske markedet driver
ned prisene på naturgass, og i 2019 var prisene om lag to tredjedeler av prisen i 2018. Utenom olje
og gass steg norsk eksport med 7,5 prosent (5,2 prosent i inflasjonsjusterte priser) fra 2018 til 2019.
Til sammenligning er den årlige trendveksten siden 2010 på 4,2 prosent (2,6 prosent i
inflasjonsjusterte priser). Olje- og gasseksport står fortsatt for over halvparten av norsk vareeksport,
og mellom 35 og 40 prosent av samlet eksport, så svingninger i tilbud og etterspørsel for disse
varene gir store utslag.
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Figur 14: Gjennomsnittlig årsvekst i eksport utenom olje og gass. Målt i norske kroner. 1990 - 2019
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Kilder: Statistisk sentralbyrå og Innovasjon Norge

De relativt solide norske eksporttallene må ses i sammenheng med at den norske kronen har svekket
seg mot våre handelspartneres valutaer over lengre tid. Eksportveksten utenom olje og gass målt i
dollar har samlet vært negativ siden toppunktet i 2014 og er det også i 2019, mens målt i euro har
den vært svak men positiv de siste årene, og har tatt seg opp noe i 2018 og 2019. Uansett er
eksportveksten målt i utenlandske valutaer svært svak, noe som er en indikasjon på at norsk eksport
har stagnert. En bekymringsverdig trend er at Norge som det eneste av landene i EU og EFTA har hatt
negativ eksportvekst siden 2015, målt i euro. Utenom olje og gass, har eksportveksten målt i euro
vært lav, men positiv på rundt 3 prosent, svakere enn noen andre av EU- og EFTA-landene.
For å ha den levestandarden nordmenn er vant med, må vi importere varer og tjenester fra utlandet.
Dette finansieres hovedsakelig gjennom eksport og eventuelle overføringer fra oljefondet. Siden
slutten av 1980-tallet har vi generelt hatt et betydelig positivt handelsoverskudd, men de siste 10
årene har importen vokst raskere enn eksporten, og tredje kvartal 2019 var første gang siden 1998 at
handelsbalansen var negativ. Siden avkastningen på oljefondets investeringer har vært svært positiv,
er driftsbalansen mot utlandet fortsatt positiv, men også denne faller fra fjoråret og er betydelig
svakere enn normalen fra rundt tusenårsskiftet.
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Figur 15: Vekst i eksportverdi målt i ulike valutaer. Glidende femårsperioder. 1999 - 2019
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Kilder: Norges Bank, Statistisk sentralbyrå og Innovasjon Norge

43

2010

2012

2014

2016

2018

Figur 16: Eksportvekst målt i euro de siste fem årene i EU og EFTA. 2013 - 2018

Irland
Nord-Makedonia
Island
Kosovo
Polen
Bosnia og Herzegovina
Serbia
Malta
Romania
Kroatia
Albania
Slovenia
Montenegro
Luxembourg
Kypros
Bulgaria
Tsjekkia
Portugal
Ungarn
Latvia
EU 27
Euroområdet
Spania
Østerrike
Tyskland
Litauen
Slovakia
Nederland
Belgia
Hellas
Tyrkia
Estland
Italia
Frankrike
Danmark
Storbritannia
Finland
Sverige
Sveits
Fastlands-Norge
Norge
-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Kilder: Eurostat, Statistisk sentralbyrå, Norges Bank og Innovasjon Norge

Den svake kronekursen har vært positiv for konkurranseevnen til våre eksportbedrifter. Samtidig er
vi som land avhengig av også import fra andre land, og som sentralbanksjef i Norges Bank, Øystein
Olsen, var opptatt av i sin årstale 2020, så har ikke vår økte konkurranseevne ført til en bedring av
den oljekorrigerte handelsbalansen. Dette illustreres i figuren under ved at norske lønnskostnader,
et mål på konkurranseevne har sunket siden 2013. Likevel har handelsunderskuddet fortsatt å øke.
Det har vært rasjonell politikk å rette mye av norsk virksomhet mot oljenæringen, og å bruke de
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120%

statlige inntektene fra denne virksomheten til å bygge opp oljefondet. Verdien av fondet – pluss
andre oljerelaterte inntekter – har siden det ble funnet olje i Nordsjøen vært åpenbart mye større
enn alternativkostnaden ved å satse på annen eksport alle disse årene. Avkastningen fra fondet har
vært svært høy og virker som en buffer mot mulige fremtidige eksportfall. Samtidig er det også en
kjensgjerning at oljeinntekter som andel av norske samlede inntekter vil falle i fremtiden, og at en
omstilling av økonomien er nødvendig. Som sentralbanksjefen påpekte i årstalen, er også den svake
kronen årsak til nesten en fjerdedel av verdistigningen i oljefondet over de siste ti årene. Et
ankepunkt mot å legge for mye vekt på at handelsunderskuddet uten olje og gass har økt, er at det
her ikke er tatt hensyn til at mye av import er knyttet til aktiviteten på norsk sokkel, så dette målet
kan være misvisende.
Figur 17: Handelsunderskudd og konkurranseevne. 2000 - 2019
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Kilde: Norges Bank

Veien fremover
Det er allerede tegn til at norske bedrifter har endret atferd noe. Etter det store oljeprisfallet i 2014,
ble etterspørselen fra oljesektoren kraftig redusert og vi så at oljenæringen gjorde nødvendige og
varige effektiviseringstiltak. Virkningene av redusert etterspørsel fra oljenæringen kunne kjennes i
norsk økonomi, men ikke like sterkt som man kunne ha trodd. Og selv om de trangere tidene spesielt
ble merket i Stavanger-regionen, ga det ikke utslag i negativ sysselsettingsvekst i landet generelt.
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Figur 18: Historisk og anslått etterspørsel fra oljevirksomheten i prosentandel av fastlands-BNP. 1970 - 2040
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Beregninger Innovasjon Norge gjorde i 2016, basert på SSB-framskrivninger, viste at for å møte
fremtidens importbehov og finansiere økende offentlige utgifter, må Norge doble eksporten av
andre produkter enn olje og gass innen 2040 målt i faste priser. 3 Da må denne eksporten vokse med
mellom 3 og 3,5 prosent i året. Til sammenligning har veksttakten siden 2010 i faste priser vært på
2,6 prosent årlig siden 2010, og enda lavere de siste fem årene. Målt i euro har eksport uten olje og
gass bare vokst med 2,3 prosent årlig siden 2010. Vi står dermed overfor en betydelig utfordring med
å omstille oss for å møte fremtidens utfordringer. Noe av dette vil nok løses naturlig ved at det vil
skje en forflytting av kapital og arbeidskraft mot andre næringer når det ikke lenger er like mange
nye lønnsomme oljeutvinningsprosjekter, men det er fortsatt ingen automatikk i at vi kommer til å
skape nye eksportsuksesser.
Norges største verdi er humankapitalen vår, det vil si befolkningens kunnskaper og ferdigheter.
Nåverdien av Norges humankapital, eller fremtidige arbeidsinnsats anslås å være tre fjerdedeler av
nasjonalformuen, og er tre ganger mer verdt enn summen av naturressurser, produksjonskapital og
finanskapital til sammen. 4 Når Norge fortsetter omstillingen mot en økonomi for fremtiden, er det
humankapitalen vi må trekke på. Det er vårt viktigste kort fremover.
En åpenbar utfordring fremover er at handelssituasjonen i verden er mer krevende enn på lenge.
USA og Kinas handelskrig har pågått i to år, og selv med en såkalt fase 1-handelsavtale ble
undertegnet i desember 2019, ga det ikke umiddelbare impulser til en verdensøkonomi som har lidd
under stormaktenes rivalisering. Rivaliseringen får ikke bare konsekvenser direkte for de landene
3
4

Innovasjon Norges beregninger basert på SSB-fremskrivninger
Kilder: Årstalen og Perspektivmelding 2017
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som handler med USA og Kina, men gir også videre ringvirkninger. Tyskland er sett på som motoren i
europeisk økonomi, men industrien som er den viktigste delen av tysk økonomi har hatt svært
dårlige tider, blant annet på grunn av redusert etterspørsel etter tyske biler fra USA. Dette førte til at
Tyskland bare så vidt unngikk en resesjon i 2019. Dermed reduseres også etterspørselen i Tyskland,
noe som merkes i land som Norge som eksporterer varer og tjenester til Tyskland. Den tette
sammenkoblingen av økonomier gjør dermed at vi er svært sårbare for økonomiske og politiske
sjokk.
USA driver en hard kamp for å sikre best mulig handelsvilkår for landet. De har sett seg lei på det de
mener er urettferdige handelsvilkår og praksis i andre land. På grunn av dette har de lagt ned veto
mot nye oppnevnelser til WTOs ankeorgan, med det resultat at det nå ikke lenger kan behandle nye
saker. Dermed er det ikke lenger mulig å løse handelstvister mellom land for et upartisk organ, med
mindre man avtaler det bi- eller multilateralt. Dette er et alvorlig skudd for baugen for det liberale,
regelstyrte handelssystemet i verden som til nå har ført til forutsigbarhet og økonomisk vekst. Dette
kommer på et svært dårlig tidspunkt, da proteksjonistiske strømninger øker i verden, og veksten i
verdenshandelen går ned.
Brexit fører også til stor usikkerhet for eksport. Hvordan forholdet mellom Storbritannia og EU skal
se ut etter at overgangsperioden er over i slutten av 2020 er uavklart. Norges framtidige
handelsvilkår med Storbritannia må avklares. Det kommer høyst sannsynlig til å bli større
transaksjonskostnader knyttet til handelen med Storbritannia fremover. Størrelsen på kostnadene
kommer an på hvor integrert i EUs/EØS’ indre marked Storbritannia vil fortsette å være.

Norsk økonomi er nå mindre eksportrettet enn våre nabolands
Verdien av norsk eksport har siden 1990 til nå stort sett ligget mellom 37 og 45 prosent av BNP. I
2016 hadde vi et bunnpunkt, der eksportverdien var rundt 35,5 prosent av BNP, og etter det har det
igjen tatt seg opp til å være rundt 38,5 prosent av BNP i 2018. Over denne tidsperioden er Norge et
av bare tre OECD-land hvor eksportandelen av BNP har blitt redusert. De to andre er Israel og Chile.
Norge ligger likevel konsekvent over gjennomsnittet for OECD-land for eksportandel av BNP, selv om
gjennomsnittet har økt fra 19,4 prosent i 1994 til 30,1 prosent i 2018. Av våre naboer, har Finland i
det store og det hele hatt veldig lik prosentandel eksport som oss, mens siden år 2000 har Sverige
(45,8 prosent i 2018) og Danmark (55,6 prosent i 2018) hatt en mer positiv utvikling.
Eksport som andel av fastlands-BNP av varer og tjenester ikke relatert til olje-, gass og shipping, har
holdt seg jevnt på mellom 20 og 22 prosent mellom 2010 og 2019.
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Figur 19: Eksport i prosent av BNP for utvalgte land og områder. 1990 - 2018
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I Norge er det store foretak som eksporterer mest. Sist Statistisk sentralbyrå gjorde en beregning av
dette i 2014 var to tredeler av eksportverdien i Norge skapt av foretak med 250 eller flere ansatte.
Basert på den samme beregningen, kan vi si at kun rundt 4,6 prosent av norske foretak faktisk
eksporterer. Dette er noe lavere enn OECDs statistikk som viser at utenom primærnæringer, finans,
forsikring, servering og overnatting, så eksporterer rundt 5,9 prosent av norske foretak.
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Figur 20: Norsk eksportverdi fordelt på bedriftsstørrelser. 2014. Prosent
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Vareeksport
Vareeksporten har tradisjonelt vært viktigere for Norge enn tjenesteeksporten. Innen vareeksporten
er det råvarer som dominerer. Olje- og gasseksport sto for rundt 50 prosent av samlet verdi fra norsk
vareeksport i 2018, og 55 prosent i 2019, basert på foreløpige tall. Dette er en del lavere enn
gjennomsnittet de siste 30 årene, som er på rundt 63 prosent av total vareeksport.
Etter olje og gass er sjømat og metaller våre viktigste eksportnæringer. Rundt 70 prosent av
sjømateksporten er laks. Aluminium står for rundt halvparten av norsk metalleksport.
Sjømateksporten spesielt har økt veldig mye i verdi over de siste 20 årene, og endte i 2019 med en
verdi på 104 milliarder kroner, og står nå for 26 prosent av norsk vareeksport utenom olje og gass,
mot bare 18 prosent i 2010. Verdien av sjømateksport har bortimot doblet seg mellom 2010 og
2018. Men som sentralbanksjef Øystein Olsen påpekte i sin årstale, har egentlig sjømateksporten i
volum stått stille i flere år nå. Det er høyere priser som har drevet mye av verdiøkningen i det siste.
Det er ikke bare sjømateksport som har doblet verdien siden 2010. Dette gjelder også blant annet
viktige varer for norsk eksport som kjemiske produkter og kjøretøyer for vei. Tømmer, trelast og kork
har mer enn tredoblet verdien, mens dyrefôr har nesten firedoblet verdien.

49

Figur 21: Andel av norsk vareeksport utenom olje og gass. 2000 - 2019
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Det aller meste av norsk vareeksport går til europeiske og andre rike land. Rundt 70 prosent av
Norges fastlandseksport gikk til Europa i fjor, og rundt 83 prosent til andre OECD-land. Storbritannia
har vært vårt viktigste eksportmarked de siste årene. Årsaken er først og fremst at de importerer
svært mye gass fra Norge. Gassen fraktes i rør mellom landene, og er en av få varer og tjenester som
neppe kommer til å bli påvirket av nye handelsforhold som følge av Brexit.
De viktigste vareeksportmarkedene utenom olje- og gass, er litt avhengig av hvem som måler. Ifølge
Statistisk sentralbyrå er det Nederland som er det viktigste markedet for Norge, men dette er nok i
stor grad på grunn av at det er et viktig transittland, og at statistikken bygger på tolldeklarasjonen til
varen. Basert på hva våre handelspartnere rapporterer inn selv, er Nederland nummer fem på listen,
bak Sverige som er desidert størst, Tyskland, USA og Danmark. Den relative viktigheten av ulike
markeder svinger en del, men siden tusenårsskiftet er det tydelig at land som Kina, Sør-Korea,
Singapore, Thailand og India mottar større deler av norsk vareeksport.
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Figur 22: Andel av norsk vareeksport utenom olje og gass til Norges viktigste handelspartnere. 2000 - 2019
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Tjenesteeksporten blir stadig viktigere for Norge
Verdien av norsk tjenesteeksport økte med nesten 50 prosent mellom 2011 og 2018, målt i norske
kroner, fra rundt 244 milliarder kroner til nærmere 362 milliarder kroner. Dette var godt hjulpet av
en krone som svekket seg over perioden, for målt i dollar falt tjenesteeksporten hvert år mellom
2014 og 2017, og var i 2018 fortsatt lavere enn 2012-nivå. Dette ifølge statistikk fra Statistisk
sentralbyrå.
Tjenesteeksporten har blitt viktigere for norsk økonomi. Nasjonalregnskapet viser at fra å stort sett
stå for mellom 20 og 25 prosent av samlet eksportverdi hvert kvartal mellom år 2000 og 2012, har
tjenesteeksporten siden da stort sett stått for mellom 25 og 30 prosent av samlet eksportverdi. Det
foreløpige toppunktet kom i tredje kvartal 2019, da 36 prosent av norsk eksportverdi kom fra
tjenestesektoren.
Siden 2011 er det tjenesteeksporten til Nord-Amerika som har økt mest per 2018. Til Canada har den
økt med 237 prosent, til USA med 136 prosent, fulgt av Tyskland (116 prosent) og Kina (109 prosent).
Over den samme perioden er det bare til Afrika og Sentral- og Sør-Amerika at tjenesteeksporten er
mindre enn i 2011.

51

Ifølge tall fra UNCTAD, FNs handels- og utviklingskonferanse, har Norge økt markedsandelene innen
tjenestehandel til viktige handelspartnere som USA, Sverige og Polen. Samtidig er markedsandelene
til andre viktige europeiske handelspartnere redusert eller på stedet hvil over det samme
tidsrommet. Samlet for de av våre 25 viktigste handelspartnerne våre som UNCTAD har tall for, har
Norges tjenestemarkedsandeler blitt redusert noe siden 2011. Tall fra Eurostat viser at dette også
stemmer for EU samlet, men Norge har blant annet økt markedsandelen innen tjenester til Baltikum
betraktelig over perioden.
Figur 23: Norges tjenesteeksportmarkeder. Prosent av total tjenesteeksport. 2011 - 2018
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Finansbransjen blir viktigere
Innen tjenesteeksport er det finans- og forsikringstjenesteeksport som har økt mest de siste fem
årene. Eksporten herfra har doblet seg siden 2013. Historisk har denne sektoren stått for rundt fire
prosent av norsk tjenesteeksport, men denne andelen har vokst gradvis de siste fem årene til å nå
være rundt ni prosent.
Det har også vært god vekst i de fleste andre tjenestekategorier, annet enn tjenester tilknyttet oljeog gassvirksomhet og revisjon og juridiske tjenester. Blant annet har vår viktigste tjenestesektor
bruttofrakter innen utenriks sjøfart vokst med 7,4 prosent årlig. Også informasjonstjenester og
reisetjenester har vokst med over 7 prosent årlig siden 2013.
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Figur 24: Utvikling i norsk tjenesteeksport. Målt i millioner kroner. 2000 - 2018
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Fallende utenlandsinvesteringer i Norge
Beholdningen av utenlandske direkteinvesteringer i Norge har tapt seg i verdi siden 2013, selv om
OECD og SSB er uenige i fasiten for 2018. OECD mener at verdien ble redusert ytterligere, og SSB
rapporterer høy avkastning og dermed høyere verdi. OECDs tall viser en samlet beholdning av
utenlandsinvesteringer i Norge på 135 milliarder amerikanske dollar, eller rundt 1 100 milliarder
norske kroner. Målt i dollar er det en nedgang på 28,9 prosent siden 2013, målt i kroner en oppgang
på 3,6 prosent.
Nettoflyten av utenlandske investeringer i Norge var også negativ i 2018 (-4,39 prosent av BNP). FDIflyten vil svinge fra år, så et år med negativ utvikling trenger ikke være bekymringsverdig, men over
de siste fem årene har nettoflyten vært minus 23 milliarder dollar. Av våre 25 viktigste
handelspartnere er det bare Belgia, Østerrike og Island som har opplevd en reduksjon over det
samme tidsrommet. 5 En åpenbar forklaring på den samlede reduksjonen er reduksjonen i
oljeinvesteringene over det samme tidsrommet, men også investeringsverdien i en rekke viktige
tjenestekategorier har blitt redusert.
Tjenesteeksport vokser raskere enn vareeksport, og særlig innen finans- og forsikringstjenester,
informasjonstjenester og reisetjenester. Samtidig har ikke utenlandsinvesteringene i disse sektorene
5

Verdensbanken: Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$, 1970 - 2019)
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økt. Det er et tankekors, og kan tyde på at mulighetene både i de allerede eksporterende bedriftene
og i sektorene generelt er underkommunisert eller underestimert. Ingen kommer og kaster penger
etter norske bedrifter, man må gjøre en innsats for å tiltrekke seg dem. Den sektoren som drar inn
mest penger i investeringer er olje- og gassektoren, ca. det samme som sektorene «finans, forsikring
og eiendom» og industri til sammen. De to sistnevnte sektorene er de største mottakerne av
utenlandske investeringer i de fleste sammenlignbare land i Nord- og Vest-Europa. I Danmark er
derimot handelssektoren største mottaker av utenlandske investeringer. Bortsett fra at olje- og
gassbransjen naturlig nok tiltrekker seg store investeringer i Norge, er ikke resten av
investeringssituasjonen så spesiell i europeisk målestokk.

Figur 25: Andel av utenlandske direkteinvesteringer i Norge fordelt på sektorer. 2018
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Figur 26: Utenlandske direkteinvesteringer i Norge. Verdi av beholdning målt i dollar. 2013 - 2018
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Asia
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Figur 27: Endring i dollarverdien av utenlandske direkteinvesteringer i Norge fra 2012 til 2018
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Det er andre industrialiserte økonomier, og særlig EU-land, og resten av OECD som står for
mesteparten av direkteinvesteringene i Norge. I 2018 var 72 prosent av direkteinvesteringene i
Norge fra EU. Med flere fremvoksende økonomier som har kapital å investere, skulle man tro det var
mulig å tiltrekke seg investorer også fra andre deler av verden. En undersøkelse som nettopp er gjort
av NUPI-forskerne Morten Skamsrud Andersen og Ulf Sverdrup viser at nordmenns holdninger til
investeringer i Norge fra Kina og Russland er klart negative. På spørsmålet om hva holdningene dine
er til utenlandske investeringer i landet, svarer flere «både og» enn «positiv». 6 Det er neppe sånn at
den jevne bedriftseier er like negativ, men det er kanskje et tegn på at det må en holdningsendring til
for å bedre investeringsklimaet i landet. Dette gjelder spesielt siden vi vet at utenlandskeide
bedrifter vokser og eksporterermer enn rent norskeide.

Andersen, S.K. og Sverdrup, U. 2020. Holdninger til utenlandske investeringer fra Kina i de nordiske land. Tidsskriftet
Internasjonal Politikk. Vol 78 Nr 1 (2020)
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Norske investeringer i utlandet er litt bredere rettet, men også her går mesteparten til EU-land, men
spesielt Nord-Amerika og Asia er viktigere enn for inngående investeringer. Mellom 2013 og 2018
har også omsetningen til norske datterselskap i utlandet vokst med 253 milliarder kroner, noe som
tilsvarer en økning på 22,2 prosent (8,1 prosent i faste priser). Det er omsetningen fra Europa og
Nord-, Mellom- og Sør-Amerika som står for økningen i denne perioden, mens omsetningen har falt
litt i Asia. Det er spesielt i industrien, bergverksdrift og utvinning, faglig, vitenskapelig og teknisk
tjenesteyting og forretningsmessig tjenesteyting at omsetningen har vokst. Antallet sysselsatte i
norske datterselskap i utlandet har vokst svakere enn omsetningen, med 4,7 prosent fra 288 000
sysselsatte til 302 000.
Markedet hos våre handelspartnere
Olje- og oljeprodukter er fortsatt den viktigste importvaren blant våre handelspartnere, men denne
importen er redusert mellom 2010 og 2018, som en av få produkter. Samtidig har samlet import blant de
samme landene har økt med 26,6 prosent, så det er åpenbart fortsatt muligheter for å øke Norges eksport
til våre tradisjonelle handelspartnere. Som det går fram av figuren under har blant annet sjømatimporten
fra disse landene økt kraftig, det samme har importen av ulike typer maskiner.
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Figur 28: Prosentendring i våre 25 største eksportmarkeders vareimport siden 2010. Utvalgte varegrupper. 2010 - 2018
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Tjenesteimporten hos våre handelspartnere øker innenfor sektorer som vokser i Norge, som blant
annet finans, forretningsmessig tjenesteyting og revisjon. Her bør Norge fortsatt etterstrebe å ta
posisjoner fremover.
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Figur 29: Prosentendring i tjenesteimporten til våre største eksportmarkeder i OECD siden 2010. 2010 - 2018
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Tabellen nedenfor viser ulike indikatorer for forretningsvennlighet, inkludert
endring fra fjoråret. Rangering i parentes.
Tabell 8 Kilder: Verdensbanken, World Economic Forum og Transparancy International

Land rangert etter
eksport fra Norge

Ease of doing
business

Global
Transparancy
competitiveness score

Storbritannia
Tyskland
Nederland

83.5 (8) -0.1
79.7 (22) +0.4
76.1 (42)

81.2 (9) -0.8
81.8 (7) -1
82.4 (4)
59

77 (12) -3
80 (9)
82 (8)

500%

Sverige
USA
- Los Angeles
- New York City
Frankrike
Danmark
Belgia
Kina
- Beijing
- Shanghai
Spania
Polen
Canada
Finland
Italia
Japan
- Osaka
- Tokyo
Sør-Korea
Singapore
Irland
Brasil
- Rio de Janeiro
- São Paulo
Sveits
Litauen
Tyrkia
Portugal
De forente arabiske
emirater
Island
Egypt
Angola
Malaysia
Nigeria
- Kano
- Lagos
India
- Delhi
- Mumbai
Russland
- Moskva
- St. Petersburg
Thailand
Australia

82 (10)
84 (6) +0.4
82.2 +0.8
85.2 +0.2
76.8 (32)
85.3 (4) +0.1
75 (46) +0.3
77.9 (31) +3.9
78.2 +4.3
77.7 +3.7
77.9 (20) +0.2
76.4 (40) -0.5
79.6 (23) -0.1
80.2 (20) +0.2
72.9 (58) -0.1
78 (29)
78.4 -0.1
77.8
84 (5)
86.2 (2) +0.4
79.6 (24)
59.1 (124) +0.5
59.5 +0.5
58.8 +0.5
76.6 (36)
81.6 (11) +0.6
76.8 (33) +1.5
76.5 (39) +0.1
80.9 (16) -0.7

81.2 (8) -0.4
83.7 (2) -2
78.8 (15) +0.8
81.2 (10) +0.6
76.4 (22) -0.2
73.9 (28) +1.3
75.3 (23) +1.1
68.9 (37) +0.7
79.6 (14) -0.3
80.2 (11)
71.5 (30) +0.8
82.3 (6) -0.2
79.6 (13) +0.8
84.8 (1) +1.3
75.1 (24) -0.6
60.9 (71) +1.4
82.3 (5) -0.3
68.4 (39) +1.2
62.1 (61) +0.5
70.4 (34) +0.2
75.0 (25) +1.6

85 (4)
69 (23) -2
69 (23) -3
87 (1) -1
75 (17)
41 (80) +2
62 (30) +4
58 (41) -2
77 (12) -4
86 (3) +1
53 (51) +1
73 (20)
59 (39) +2
85 (4)
74 (18) +1
35 (106)
85 (4)
60 (35) +1
39 (91) -2
62 (30) -2
71 (21) +1

79 (26)
60.1 (114) +1.6
41.3 (177) +0.1
81.5 (12) +0.2
56.9 (131) +3.5
58.2 +2.2
56.5 +3.9
71 (63) +3.5
71.9 +3.8
70.1 +3.3
78.2 (28) +0.8
78.3 +0.8
77.9 +0.7
80.1 (21) +0.6
81.2 (14) +0.5

74.7 (26) +0.2
54.5 (93) +1
38.1 (136) +1.1
74.6 (27) s+0.2
48.3 (116) +0.8
61.4 (68) -0.7
61.4
61.4
64.4 (43) +1.1
68.1 (40) +0.6
78.7 (16) -0.1

78 (11) +2
35 (106)
26 (146) +7
53 (51) +6
26 (146) -1
41 (80)
41
41
28 (137)
36 (101)
77 (12)
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Sør-Afrika
Østerrike
Vietnam
Tsjekkia
Saudi-Arabia
Hellas
Mexico
- Mexico City
- Monterrey
Taiwan
Indonesia
- Jakarta
- Surabaya
Estland
Luxembourg
Hong Kong
Romania
Latvia
Aserbajdsjan
Ukraina
Togo
Ungarn
Israel
Chile
Malta
Kypros
Hviterussland
Marokko
Slovakia
Argentina

67 (84) +0.3
78.7 (27)
69.8 (70) +1.2
76.3 (41)
71.6 (62) +7.8
68.4 (79) +1
72.4 (60) +0.1
71.7 +0.1
75.7
80.9 (15) -0.1
69.6 (73) +1.4
69.8 +1.4
68.8 +1.4
80.6 (18) -0.2
69.6 (72)
85.3 (3) +0.2
73.3 (55) +0.8
80.3 (19)
76.7 (34) +3.1
70.2 (64) +1.1
62.3 (97) +7
73.4 (52) +0.2
76.7 (35) +1.7
72.6 (59) +0.3
66.1 (88) +0.6
73.4 (54) +0.6
74.3 (49) -0.1
73.4 (53) +1.7
75.6 (45) +0.2
59 (126) +0.8

62.4 (60) +1.7
76.6 (21) +0.3
61.5 (67) +3.5
70.9 (32) -0.3
70.0 (36) +2.3
62.6 (59) +0.5
64.9 (48) +0.3
80.2 (12) +1
64.6 (50) -0.3
70.9 (31) +0.2
77.0 (18) +0.4
83.1 (3) +0.9
64.4 (51) +0.9
67.0 (41) +0.7
62.7 (58) +2.7
57.0 (85)
65.1 (47) +0.8
76.7 (20) +0.1
70.5 (33) +0.3
68.5 (38) -0.2
66.4 (44) +0.8
60.0 (75) +1.5
66.8 (42) -0.1
57.2 (83) -0.3

44 (70) +1
77 (12) +1
37 (96) +4
56 (44) -3
53 (51) +4
48 (60) +3
29 (130) +1
65 (28) +2
40 (85) +2
74 (18) +1
80 (9) -1
76 (16)
44 (70) -3
56 (44) -2
30 (126)
30 (126) -2
29 (130) -1
44 (70) -2
60 (35) -1
67 (26)
54 (50)
58 (41) -1
45 (66) +1
41 (80) -2
50 (59)
45 (66) +5

Vedlegg 2 Karakteristikker ved bedrifter med eksportsuksess
Kvantitative karakteristikker ved bedrifter med eksportsuksess
Innen forskningen er det funnet en del kvantitative karakteristikker som går igjen blant suksessfulle
eksportbedrifter. En del av disse faktorene er det enkelt for oss å sortere bedrifter etter da
opplysningene kan hentes rett fra selskapenes årsmeldinger. Som en første grovsortering og
identifisering av bedrifter vi potensielt bør yte ekstra bistand til, er karakteristikkene veldig nyttige.
Vi kan også finne bedrifter med eksportpotensiale utover vår bedriftsportefølje.
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Eksportører har for eksempel sterkere økonomiske resultater enn ikke-eksportører 7), og de har færre
likviditetsbegrensninger enn ikke-eksportører. Samtidig viser studier at bedrifter som møter disse
kriteriene ikke nødvendigvis selv velger å eksportere. 89
Det har lenge vært enighet innen samfunnsøkonomien om at eksportører er mer produktive enn
andre bedrifter. Dette er vist gjennom flere empiriske studier, og er brukt i noen av de mest
innflytelsesrike økonomiske forklaringsmodellene innen internasjonal handel. 10Det har vært noe
diskusjon om hvorvidt årsakssammenhengen er at de mest produktive firmaene er i stand til å
eksportere, eller at mindre produktive firmaer som starter å eksportere blir tvunget til å effektivisere
i konkurranse med utenlandske aktører, og dermed selv blir mer produktive. Forskningen har
imidlertid blitt tydeligere på at retningen er at det er de bedriftene som allerede er produktive som
lykkes best med eksport. 111213
Gode mål påproduktivitet, som vi også enkelt kan hente inn fra regnskapsdatabaser er bedriftens
lønnsomhet, egenkapital, salgsinntekt og vekst. Konkurransen på eksportmarkedene er stor, og det
er gjerne relativt høye oppstartskostnader knyttet til eksportarbeidet. Dermed er det ofte
lønnsomme bedrifter med en del egenkapital som har best forutsetninger for å lykkes.
Eksporterende bedrifter er også gjennomgående større enn bedrifter som ikke eksporterer, målt i
antall ansatte, også før de begynner å eksportere. 1415 Dette forklares gjerne i samfunnsøkonomisk
litteratur ved at større bedrifter er i stand til å utnytte skalafordeler og dermed redusere
stykkpriskostandene mer enn det mindre bedrifter er i stand til.
Dermed er det naturlig å se på bedriftsstørrelse når vi forsøker å finne bedrifter med potensial for
eksport. Størreøse må balanseres mot føringer fra oppdragsgiverne om at Innovasjon Norges innsats
skal være utløsende og behov for balanse mellom å økt eksport fra etablerte sektorer og behovet for
å differensiere eksporten på lengre sikt. Differensiert eksport tilsier en balanse mellom store og små
selskaper, mellom etablerte bedrifter og oppstartsbedrifter.
Kvalitative karakteristikker ved bedrifter med eksportsuksess
I tillegg til de forholdsvis lett kvantifiserbare egenskapene ved den jevne eksportbedrift, peker
forskningen også på en del kvalitative kjennetegn ved selskaper som har forutsetninger for å lykkes
UK Department for Business Innovation & Skills (2011) - International Trade and Investment - the Economic Rationale for
Government Support. BIS Economic Paper No. 13
8 Arndt, Buch, & Mattes (2009) - Barriers to Internationalization: Firm-Level Evidence from Germany. IAW Discussion Papers
No. 52
9 Greenway & Kneller (2007) - Firm heterogeneity, exporting and foreign direct investment. The Economic Journal Vol. 117.
Issue 517
10 Melitz (2003) - The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity. Econometrica
Vol. 71. No. 6
11 Bernard & Jensen (1999) – Exceptional exporter performance: cause, effect or both? Journal of International Economics.
Vol. 47
12 Roberts & Tybout (1997) - The Decision to Export in Colombia: An Empirical Model of Entry with Sunk Costs. American
Economic Review. Vol. 87. Issue 4
13 Clerides, Lach & Tybout (1998) - Is Learning by Exporting Important? Micro-Dynamic Evidence from Colombia, Mexico,
and Morocco. The Quarterly Journal of Economics. Vol. 113, Issue 3
14 Bernard & Jensen (2004) – Why Some Firms Export. The Review of Economics and Statistics. Vol. 86. Issue 2
15 Wagner (2001) - A Note on the Firm Size – Export Relationship. Small Business Economics Vol. 17
7
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med vekst gjennom internasjonalt salg. Noen kvalitative kjennetegn kan hentes inn fra registre og
utvidete regnskapsdatabaser, mens andre krever dialog med den enkelte bedrift.
Blant annet er det flere studier som peker på nettverkskompetansen til leder og sentrale personer i
bedriften som spesielt viktig for i hvor stor grad den vil lykkes med eksport. Til vårt formål vil det her
være naturlig å se på om daglig leder og styreleder er forskjellige personer, om styret er profesjonelt,
om styremedlemmer også sitter i andre styrer og lignende for å bruke som indikatorer på
profesjonalisering og nettverkskompetanse. Noen av disse kjennetegnene vil forhåpentligvis være
mulig å bruke som automatisk utvalgskriterier fremover, hentet direkte fra Vainu. Kombinert
med dialogen vi har med potensielle kunder, er dette kjennetegn på gjennomføringsevne som kan
valideres.
I en kartleggingsrapport gjennomført på oppdrag for Innovasjon Norge ble følgende anført om
viktigheten av marekdsundersøkelser og interansjonale nettverk:
«Solberg (2006) «viser at markedsanalyser i internasjonale markeder gjennomført av
bedrifter med begrenset nettverk ikke nødvendigvis leder til ønsket resultat. Alt for ofte ser
man at beslutningstakere gjennomfører slike analyser mer for å få bekreftet sin allerede
kjente kunnskap enn for å få ny informasjon (Diamantopoulos og Souchon 1999), eller at
ledelsen faktisk ikke tror på resultatene av undersøkelsen når de går imot “vedtatte
sannheter” internt i bedriften (Caplan, Morrison og Stambaugh 1975).» Derimot har
«informasjon skaffet til veie gjennom (uformelle) nettverk av pålitelige kontakter og partnere
i markedet har i Tryggesets (2012) undersøkelse direktepåvirkning på markedsinnsikt».16
Av andre kjennetegn ved leder og eier, vet vi fra før at en sannsynligheten for at en bedrift med
utenlandsk eierskap eksporterer er større enn den er for en bedrift med norsk eier Dette viser
forskningen, og vi ser det også i våre kundeeffektundersøkelser. Nettverk er en av de mest
sentrale predikatorene for eksportsuksess, og det følger naturlig at den utenlandske eieren har
nettverk og markedskunnskap i opprinnelseslandet. Det er ikke naturlig å sette utenlands eierskap
som utvalgskriterium, men bør tas inn i kundedialogen, særlig for selskaper som trenger å hente inn
kapital fra nye investorer.
Ganotakis og Love fant i 2012 at ledere med kommersialiseringserfaring hjelper firmaet i å bli
eksportør, men etter at bedriften har blitt eksportør er lederens utdanningsnivå en bedre
suksessindikator enn erfaring. 17 Generelt er også at bedriften har ansatte
med markedføringskompetanse en indikator for om den vil kunne eksportere. 18 Norske bedrifter er
teknologisk avanserte, og vi gjør det for eksempel alltid svært godt på kåringer over de mest
teknologisk og digitalt konkurransedyktige nasjoner (se for eksempel IMDs World
digital competitiveness rankings). Dette er også inntrykket blant utenlandske næringslivsledere, men
til gjengjeld peker de på at vi er for dårlige på markedsføring og å gjøre produktene våre kjent
(Innovasjon Norge - Norge 2016: Sterk på produkt, svake på marked). I den samme
Solberg, Gripsrud & Hunneman (2014) – Kartlegging av eksportmønstre og -strategier. Sluttrapport til Innovasjon Norge
Ganotakis & Love (2012) - Export propensity, export intensity and firm performance: The role of the entrepreneurial
founding team. Journal of International Business Studies. Vol. 43. Issue 8
18 Love, Roper & Zhou (2015) - Experience, age and exporting performance in UK SMEs. International Business Review. Vol.
25. Issue 4
16
17
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undersøkelsen blir det også hevdet at norske bedrifter er for fokuserte på å skape avanserte
prototyper og i for liten grad er opptatt av de faktiske behovene i markedet. For sterkt produktfokus
kan være en av grunnene til at forskningen på feltet sjelden finner sammenheng mellom FoU og
eksportsuksess. Igjen viser det hvor viktig markedsfokus er for at bedriftene skal lykkes med
eksport. Når vi har grovsortert bedrifter ut fra andre kriterier, er det mulig å hente inn signaler som
at de har avertert ledige stillinger innen markedsføring/kommersialisering og ha dette som et
positivt utvalgskriterium. Her kan vi også se om de for eksempel nevner «eksport», «internasjonal»,
e.l. i utlysningstekstene. Her vil det også dialogen med bedriftene være svært viktig for å vurdere den
internasjonale gjennomføringsevnen deres.
I innovasjonstalen 2019 fremhevet vi at forskningen viser at bedrifter med konkrete vekstambisjoner
oftere lykkes med å oppnå vekst enn andre. Tilsvarende må man anta at selskaper ikke slumper til å
oppnå eksport, men at de med konkrete vekst- og eksportmål oftere lykkes enn andre. Noe av
dette vil kunne fanges opp raskt ved å se om bedriften for eksempel har internasjonale
internettdomener (.com), eller engelskspråklige hjemmesider. Senere vil man i dialog med bedriften
høre om de konkrete vekst- og eksportambisjonene.
Eksportbedrifter er også mer innovative enn andre. 19 Firmaer som har endret produkt viser seg også
å være mye mer tilbøyelige til å bli eksportører. 20 Innovasjon Norge tilbyr risikoavlastning for
innovasjon og har derfor et naturlig tilfang av slike bedrifter i vår portefølje. Vi kan også bruke
informasjon fra samspillsdatabasen som indikasjon på om bedriften er innovativ.
Empirien viser også at de som tidligere har eksportert oftere lykkes med eksport når de forsøker
igjen. Dette gjelder både på firmanivå 21 og for eiere/ledere i et nytt firma. For firmaer synker
sannsynligheten for at de eksporterer igjen sakte år for år. Basert på dette utviklet Bernard og Jensen
en hypotese om at en bedrifts første eksport medfører en relativt høy oppstartskostnad, men som er
å regne som en sunk cost etter at den første eksporterfaringen er gjort. I dialogen med bedrifter bør
derfor tidligere eksporterfaring vektlegges.
Hvilke bedrifter får mest effekt ut av eksportbistand
Hvilke bedrifter som får mest ut av eksportbistand fra statlige aktører er viet lite plass i forskningen.
De fleste studiene vi har undersøkt legger mer vekt på virkemidlene enn egenskaper ved bedriftene,
og funnene spriker noe i konklusjonene.
En del av studiene som er gjort undersøker enkeltlands tjenester, og her er det viktig ikke å dra for
store paralleller til norske forhold, da andre lands bedrifter kan stå overfor helt andre utfordringer
enn norske. For eksempel undersøker en god del av forskningen vi har kommet over eksportbistand i
fremvoksende økonomier.

UK Department for Business Innovation & Skills (2011) - International Trade and Investment - the Economic Rationale for
Government Support. BIS Economic Paper No. 13
20 Bernard & Jensen (2004) – Why Some Firms Export. The Review of Economics and Statistics. Vol. 86. Issue 2
21 Ibid.
19
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Et av arbeidene som er gjort innen dette feltet omhandler canadiske eksportbedrifter som har fått
eksportbistand. 22 De finner at effekten av den bistanden som blir gitt er større for eldre bedrifter enn
for yngre. Bedrifter med et større antall ansatte har også mer effekt av bistanden.
Dette er det motsatte av hva en nyere studie av dansk eksportbistand viser. 23. Studien finner at det
er bedrifter med mellom 1 og 20 ansatte som øker sjansen for å eksportere mest når de får
eksportbistand og gir mest effekt for sysselsetting og verdiskaping. Dette tolker de som at små
bedrifter står overfor større inngangsbarrierer enn større bedrifter. Funnene viser også at det er de
mellomstore firmaene som øker eksportverdien mest når de får eksportbistand.
I den canadiske studien finner de også at dersom bedriften allerede eksporterer til flere markeder, er
den faktiske virkningen av å gi dem hjelp til å etablere seg i enda et marked, mindre enn å hjelpe en
bedrift som ikke er like erfaren. Generelt er det sånn at jo lengre bedriften allerede har kommet i
internasjonaliseringsarbeidet, jo mindre effekt gir en ekstra dollar i innsats dem, sammenlignet med
andre eksportbedrifter.
Annette Schminke og Johannes Van Biesebroeck finner for belgiske bedrifter at effekten av
eksportbistand er svært stor også for bedrifter som ikke tidligere har eksportert. 24 Ien annen studie
viser dataene at eksportbistand også har god effekt når det kommer til å hjelpe allerede
eksporterende bedrifter å få fotfeste i nye produktmarkeder, og i nye land
(Volpe Martincus og Caballo 2010).
I de studiene som er gjort, er det blitt tatt aktive grep for å kontrollere for at flere bedrifter som er
modne for å eksportere uansett ville tatt kontakt med eksportfremmeaktører og eksportert, såkalt
selvselektering mot eksportbistand og eksport. At det finnes positive eksporteffekter i de fleste
studiene tyder på ikke alle som bør eksportere starter med dette, eller kontakter de offentlige
virkemiddelaktørene.
Konklusjon
Innovasjon Norge skal bidra til økt eksport og at flere norske bedrifter lykkes internasjonalt. Rollen er
viktig, men også begrenset. Selv om bedriftene får relevant eksportbistand av høy kvalitet, viser
forskningen at det er mange bedrifter som ikke kommer til å lykkes. For å redusere risikoen må vi
benytte kunnskapsbaserte kriterier mer systematisk for å velge ut bedrifter til offentlige tiltak for
eksport. Vi har begrenset kunnskap om hvilke egenskaper ved bedrifter som gjør at de får mye effekt
av eksportbistand, men kunnskap om generelle karakteristikker ved bedrifter som lykkes med
eksport vil trolig være et godt utgangspunkt. Kriteriene må ta høyde for at innsatsen fra det
offentlige skal være utløsende, samtidig som bedriftene som mottar tyngre rådgivningstjenester har
de nødvendige forutsetningene for å lykkes med en langsiktig internasjonal satsing.

Van Biesebroeck, Yu & Chen (2015) - The impact of trade promotion services on Canadian exporter performance.
Canadian Journal of Economics. Vol. 48 Issue 4
23 Munch & Schaur (2018) - The Effect of Export Promotion on Firm-Level Performance. American Economic Journal:
Economic Policy. Vol. 10, No. 1
24 Schminke & Van Biesebroeck (2017) - The impact of export promotion on export market entry. Journal of International
Economics. Vol. 107
22
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Vedlegg 3 Effekter og resultater av Innovasjon Norges tiltak
Undersøkelser viser at bedrifter som mottar en kombinasjon av kompetanse og kapital lykkes bedre
enn de som kun mottar kapital. Det er imidlertid metodisk utfordrende å «bevise» kausale
sammenhenger av kompetanse- og rådgivingstjenester i effektmålinger da investering i
kompetanseheving vanligvis utgjør en relativt beskjeden andel av en bedrifts totale virksomhet målt i
tid og penger. Videre er tilgangen til eksportdata en utfordring ved måling av effekter og resultater
på eksporttjenester. Det overordnende målet for Innovasjon Norges eksporttjenester er økt eksport,
men bedriftens eksporttall er ikke offentlig tilgjengelig data i Norge. Fangst av data på bedriftens
eksportindikatorer må derfor gjøres gjennom andre regimer.
Innovasjon Norge gjennomfører kontinuerlige effekt- og resultatmålinger på deler at eksporttjenestene, samt enkelte «dypdykk» for å få forstå sammenheng mellom kompetanse og kapital.
Disse effektene og resultatene vil presenteres kort i avsnittene under.
Effektmål basert på regnskapstall - Internasjonal markedsrådgivning gir økt vekst
Hvert år måler Samfunnsøkonomisk analyse (før SSB) effekter av Innovasjon Norges
finansieringstjenester. I tillegg måles effekten av tjenesten Internasjonal markedsrådgivning.
Estimatene for effekter i tabellen under er prosentpoeng gjennomsnittlig årlig mervekst hos de som
har benyttet seg av Innovasjon Norges Internasjonale markedsrådgivningstjenester, målt over tre år i
forhold til en kontrollgruppe sammenliknbare selskaper. De bedriftene som har fått internasjonal
markedsrådgivning fra Innovasjon Norge i 2019 har 8,2 prosentpoeng høyere vekst i omsetning og
4,1 prosentpoeng høyere vekst i verdiskaping enn sammenliknbare bedrifter som ikke har benyttet
seg av tilbudet.
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Tabell 9 Effekt for kunder som har mottatt Int. Markedsrådgivning (SSBs effektanalyer basert på regnskapsdata)

2015

2016

2017

2018

2019

Salgsinntekter

2,7

2,7

4,1

6,2***

8,2***

Verdiskaping

6,1*

5,5*

6,1**

3,3*

4,1**

Produktivitet

2,4

3,4

2,1

2,8**

2,3*

Antall ansatte

4,6**

3,1

0,7

-0,2

2,5**

Lønnsomhet

0,9

1,0*

0,8

0,3

-0,5

***: 99% signifikant **:95% signifikant *: 90% signifikant

Det er en kortere historikk med gode kundedata for Internasjonal markedsrådgivning (kun fra 2009).
Dette skyldes skifte av datasystemer og rutiner. Men selv om vi har færre år å måle på ser vi klare
effekter på eksempelvis verdiskaping. Tallene for 2018 og 2019 viser dessuten signifikante effekter
på salgsinntekter og produktivitet.
Resultatmål basert på data fra kundene: Internasjonal markedsrådgivning gir økt eksport
Hvert år gjennomføres det en såkalt kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som har mottatt
finansieringstjenester og/eller enkelte rådgivings- og kompetansetjenester av Innovasjon Norge. Det
gjennomføres både en før-undersøkelse og en etter-undersøkelse av de samme kundene. Førundersøkelsen gjennomføres like etter at støtten fra Innovasjon Norge er gitt og sier noe kundenes
forventninger knyttet til nytten av tjenesten. Etter-undersøkelsen gjennomføres fire år etterpå og gir
en vurdering av faktisk nytte av tjeneneste. Kundeeffektundersøkelsen er en egenvurdering fra
bedriftene.
Vi kan se resultater av tjenesten Internasjonal markedsrådgivning i kundeeffektundersøkelsen.
Denne tjenesten skiller seg ut som mer effektiv enn tjenestene totalt med andelen av prosjekter som
i stor grad bidrar til økt eksport. Det litt ulikt hvordan kundene oppfatter nytten av internasjonal
markedsrådgivning. Det er generelt høyere resultater for tjenesten på samarbeid, innovasjon,
kompetanse og addisjonalitet. Samtidig rapporterer bedriftene om lave resultater på vekst i antall
ansatte.

Resultatmål basert på data fra kundene: Kombinasjon av kompetanse og kapital virker
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Evalueringer og effektmålinger viser at finansielle tjenester fra Innovasjon Norge gjennom økt
tilførsel av risikokapital har betydelig effekt. Samtidig erfarer vi at risikoavlastning også kan gis
gjennom «myke virkemidler» som informasjon, veiledning, rådgivning og oppfølging.
Innovasjon Norge møter kunden gjennom ved våre kontorer i Norge og internasjonalt. En rådgivergår
i dialog med bedriftene for å avdekke kundens behov, ikke en distansert søknadsportal. Dialogen
avgjør hvilke tiltak eller virkemidler som eventuelt igangsettes. Dette krever øvede
kompetansebaserte ressurser i vårt apparat, altså kunnskap og virkemidler som ikke bare er
finansielle, men også kompetansebaserte.
Tabellene under er eksempler på betydningen av kompetanse- og rådgivningstjenester.

Figur 30 Hva betyr mest for om kunden gjennomfører prosjekt – alle tjenester (Oxford Research 2015, De gode historiene)

Ikke uventet oppgir bedriftene at finansielle tjenester har større betydning enn kompetanse/rådgivningstjenester for deres beslutning om å gjennomføre prosjektet. Vi ser likevel at ikke alle
bedriftene har svart at de finansielle tjenestene er viktigst; faktisk svarer 40 prosent at kompetanse/rådgivningstjenesten(e) de mottok var enten like viktige eller viktigere enn de(n) finansielle
tjenesten(e) i deres beslutning om å gjennomføre prosjektet. Det samme mønsteret finner Oxford
når de ser på forventninger til økonomisk utvikling. Kompetanse-/ rådgivningstjenestene er med
andre ord også viktige for bedriftenes prosjekter og deres forventninger til økonomisk utvikling.
I denne sammenheng er det spesielt interessant å se hvordan dette fordeler seg når det gjelder
betydning for økt eksport. Her er andelen som mener kompetanse- og rådgivningstjenestene er like
viktige eller viktigere hele 50 prosent. Dette rimer godt med en hypotese om at bedrifter som jobber
internasjonalt med eksport, bedre ser kompleksiteten i det å jobbe utenlands, og opplever at
Innovasjon Norges rådgivningstjenester kan redusere risikoen ved å gå inn i internasjonale
markeder.
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Figur 31 Hva betyr mest for om kunden gjennomfører prosjekt – eksportbistand (Oxford Research 2015, De gode
historiene)

Oxford Research har sammenstilt informasjon om eksportadferd fra Kundeeffektundersøkelsene fra
2010 til 2019 i et eget notat til Innovasjon Norge. De finner at over fire tusen foretak, om lag 18
prosent av alle kundene som har svart på førundersøkelsene i perioden, oppgir en positiv andel av
sin omsetning som eksporteres.
Ved å sammenlikne svarene i før- og etterundersøkelsene kan man vurdere om eksporten har
utviklet seg negativt eller positiv i fireårsperioden. Om lag 1700 foretak som har svart på begge. Det
er signifikant høyere andeler blant virksomhetene som oppgir en vellykket eksport som har mottatt
enten kombinasjonen av finansielle og kompetanse/rådgivningstjenester (47 prosent vellykket), eller
kun kompetanse- og rådgivingstjenester (55 prosent vellykket) sammenlignet med virksomheter som
kun har mottatt finansielle tjenester (35 prosent vellykket). Den dominerende
kompetanse/rådgivningstjenesten som er inkludert i denne analysen er Internasjonal
markedsrådgivning. To av tre av de virksomhetene som kun har mottatt
kompetanse/rådgivningstjenesten har mottatt denne. I tolkingen av denne analysen, er det
imidlertid viktig å ha med seg at resultatene kun gjelder for tjenester som inngår i
kundeeffektundersøkelsen. Det betyr at en rekke av kundene som inngår i
kundeeffektundersøkelsen sannsynligvis har mottatt flere tjenester.
Analyse av veksttall: kunder som mottar tyngre bistand over tid vokser mer
I 2019 ble det foretatt en gjennomgang av Innovasjon Norges kunder som hadde mottatt både
tyngre finansieringstjenester og internasjonal markedsrådgivning i tidsrommet 2003 til 2017.
Gjennomgangen viste at det gjaldt rundt 250 bedrifter og at disse bedriftene stort sett har oppnådd
svært gode resultater. I 2018 hadde de en medianomsetning på over 27 millioner kroner, noe som er
nærmere tre ganger så høy omsetning som de bedriftene som kun hadde mottatt finansiering i en
runde i tillegg til internasjonal markedsrådgivning. Mellom 2015 og 2018 har medianbedriften som
har mottatt flere finansieringsrunder og internasjonal markedsrådgivning hatt en årlig
omsetningsvekst på 7,2 prosent.
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Vedlegg 4 Utenlandsinvesteringer og eksportfremme
I 2017 gjennomførte OECD en kartlegging av Investment Promtion Agencies (IPAer) i OECD-land. 25
Kartleggingen av IPAene i OECDs undersøkelse viser at 91 prosent er offentlige virksomheter, enten
som en del av et departement eller direktorat eller som en selvstendig offentlig virksomhet. Videre
viser den at kombinasjonen av investeringsfremme, eksportfremme og innovasjonsfremme er
relativt vanlig. Forskning viser at utenlandsk eide selskaper eksporterer mer enn andre.
I OECDs kartlegging oppga 56 prosent av IPAene i undersøkelsen at de hadde eksportpromotering og
innovasjonspromotering som mandat i tillegg til investeringsfremme. I samme undersøkelse er det
derimot kun ni prosent som oppgir at turistpromotering er en del av deres mandat.
Av OECDs kartlegging (OECD, 2018) ser vi at det er en stor variasjon i antall ansatte hos de ulike
landenes IPAer. Norge er blant de landene med færrest antall ansatte knyttet opp mot en nasjonal
«Invest in»-funksjon. Ser vi bort fra Norge er gjennomsnittet blant alle organisasjonene i OECDS
undersøkelse 70 ansatte rettet mot «Iinvest in»-funksjonen. I Norden, ekskludert Norge, er
gjennomsnittet 32 ansatte.
Ifølge OECD (2018) benytter alle OECD-lands IPAer seg av strategier som favoriserer enkelte sektorer
og land. I tillegg prioriterer om lag 75 prosent av dem utvalgte typer investeringsprosjekter.
Rasjonale for å prioritere er å gjennomføre aktiviteter som senker barrierer og asymmetrisk
informasjon der hvor disse er mest betydelige eller hvor den positive effekten av økte utenlandske
investeringer er størst. Slike strategier har i litteraturen vist seg å stimulere til høyere utenlandske
investeringer. OECD viser til at budsjettene til IPAer som prioriterer utvalgte investorer og prosjekter
i gjennomsnitt er større enn de som ikke gjør det.
I henhold til OECD kan IPAenes målsettinger deles inn i fire klasser. De fire klassene er «image
building», «investment generation», «investment facilitation and retention» og «policy advocacy».
Beskrivelsen av disse fire kategoriene er gjengitt i tabellen under 26.
Tabell 10: Kategorisering av IPAenes hovedmål. Kilde: OECD (2018)

Image building

Hovedmål:

Investment
generation

Investment
facilitation and
retention

Policy advocacy

Skape oppmerksomhet

Ta kontakt med

Fasilitere

Undersøke og

og positivitet rundt

utenlandske

investeringsprosessen,

overvåke

landet som

investorer og aktivt

optimere de økonomiske

utenlandske

investeringslokasjon.

jobbe med å

fordelene og skape

investorers

overbevise dem om

«follow-up»

oppfatning av

å investere i landet.

investeringer.

landets
investeringsklima og
forslå endringer som

25
26

OECD 2018, Mapping of investment promotion agencies in OECD countries
Ibid.
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kan bedre
forholdene.

Tilgang på ressurser varierer mye mellom de ulike IPAene. I Norden, utenom Norge, er
gjennomsnittet 32 ansatte, men her drar Island kraftig ned, med sine fire ansatte. Sverige, Danmark
og Finland har 35-55 ansatte i sin «Invest in»-funksjon. De fordeler seg om lag 50 prosent hjemme og
50 prosent utenfor landets grenser. For OECD-landene samlet er gjennomsnittlig antall ansatte i
«Invest in»-funksjoner vesentlig høyere, men også her ligger medianen rundt 40 ansatte 27. Ser vi
bort i fra Island, er Invest in Norway, per i dag, vesentlig mindre enn «Invest in»-funksjoneni våre
naboland. Til sammenlikning – Irland – et land som likner Norge på mange vis, har 250 ansatte i IDA –
Irland. Menon (2019) hevder at Norge stiller med en klar ulempe siden «Invest in»-tjenesten er lavt
dimensjonert.
Med begrensede ressurser må man enten prioritere sitt arbeid strengere eller søke samarbeid med
andre relevante ressurser internt og/eller utenfor organisasjonen. Med 10 ansatte i Invest in Norway
og et moderat driftsbudsjett er det krevende både å opprettholde en aktiv og synlig tjeneste ut i
næringene og regionene i Norge, samt å drifte et apparat utenfor Norge.
Fordi «Invest in Norway» i lang tid har operert som en liten tjeneste innenfor Innovasjon Norge er
det relativt få i organisasjonen som har hatt denne tjenesten høyt oppe på agendaen. Ledelsen i
«Invest in Norway» arbeider derfor nå aktivt med å bevisstgjøre resten av organisasjonen på hva
dette arbeidet innebærer. Denne bevisstgjøringen retter seg primært mot andre ansatte ved
utekontorene og mot regionkontorene. Det er gjennom bedre samarbeid med disse to delene av
Innovasjon Norge at man kan skaffe til veie ressurser og kompetanse som kreves for å drive effektiv
promotering av utenlandske investeringer.
Menon 28 har følgende anbefalinger til prioritering av næringer og investeringsegenskaper:
•

Det er en dårlig ide å prioritere næringer og teknologier som man ikke har solid og relevant
kompetanse om i organisasjonen eller i nære nettverk. Eksempelvis vil det ikke være
hensiktsmessig at Invest in Norway prioriterer bioøkonomi dersom det ikke finnes
kompetanse knyttet til dette tett på de ansatte og/eller deres nettverk.

•

Det er hensiktsmessig å ikke prioritere næringer og teknologier for sterkt, men heller bygge
en portefølje av case langs veien mens man går. Da er det de gode business casene som styrer
satsingen og ikke næringenes og teknologiområdenes styrke a priori.

•

Det er ikke gitt at man i all hovedsak bør fokusere på sterke norske næringer. Invest in Norway
kan nettopp tilby tjenester til de næringene som sliter mest med å hente inn kompetent
kapital i Norge.

27
28

Ibid.
Menon 2019, Følgeevaluering av Invest in Norway
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Felles KPI for flere IPAer er antall investeringer. Men mest antall High Quality Investments (HQI).
Finland har gjort et meget bevisst valg da de gikk fra å telle alle til HQI. I Sverige defineres HQI slik:
Tabell 11: Business Swedens kriterier for vurdering av HQI (kvalitetsbedømming investeringsprosjekter). Kilde: Intervju og
SOU 2019:21

Kriterie

Beskrivelse

Investeringens størrelse

- Satset kapital

(Vekt 35 %)

- Antall arbeidsplasser planlagt

Direkte nytte av investeringen

- Ny teknologi og innovasjon

(Vekt 35 %)

- Markedsutvikling
- Internasjonalisering

Kvalitet på investor

- Varemerke

(Vekt 15 %)

- Historikk av internasjonale investeringer

Fremtidig nytte av
investeringen

- Nye arbeidsplasser (indirekte)

(Vekt 15 %)

- Tiltrekke andre investorer

- Ytterligere investeringer
- Annen fremtidig nytte

Som vi ser av tabellen over er disse knyttet til kvaliteten ved investeringer, det vil si investeringens
størrelse og antall arbeidsplasser, innovasjon og internasjonale markedsmuligheter. Sverige har med
kriterier knyttet til investorens kvaliteter og de mulige langsiktige ringvirkningene av investeringer
(fremtidig nytte av investeringen). Ved å benytte antall HQI fremfor antall investeringer som et
suksessmål, har de også et mål på virkningene av investeringene. Både Sverige og Danmark oppgir at
de benytter HQI-kriteriene også som et verktøy for å prioritere hvilke prosjekter de skal legge
ressurser i. Samtlige land i Menons undersøkelse viser også til en kundeundersøkelse hvor man i
tillegg til effekt spør investorene om «invest-in»- funksjonens innvirkning på
investeringsbeslutningen og generell kundetilfredshet. Sverige, Danmark og Finland oppgir de at de
kun teller med investeringer der tilbakemelding fra kunden er at de har hatt en påvirkning på
investeringsbeslutningen, altså addisjonaliteten.
Som det framgår, er det sammenfall på mange områder mellom TPO- og IPA-aktiviteter. Både i
forhold til merkevarebygging av Norge og norsk næringsliv, kartlegging av muligheter for eksport og
investeringer, samt felles målretting av TPOenes «High Potential Opportunities» og IPAenes «High
Quality Investments».
Et område som kan skape konflikt er at IPAene kan bli litt for «usynlige» for investorene når de er del
av en større enhet. Og så er det ikke åpenbart at IPAene skal sette søkelys på næringsområder der
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man allerede er sterke i dag, men heller få inn utenlandske investorer på nye områder, eller på
områder der det er et svakt utviklet egenkapitaltilbud i Norge i dag, men med store muligheter for
verdiskaping og vekst framover.
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