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Sterkere, mer strategisk,
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Effekter av eksport- og internasjonaliseringstjenestene
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I hvilken grad bedriftene som har eksportert vil benytte
Innovasjon Norge i internasjonale prosjekter i fremtiden
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Asker

Renser kloakken til 75 millioner mennesker

Eksport starter hjemme
Tjenester fra Innovasjon Norge:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bedriftsnettverk
Tilskudd til miljøteknologi
Innovasjonslån
Rådgivning internasjonal satsing
Rådgivning i internasjonale markeder
Partnersøk og kobling
Eksportteknisk rådgivning
Eksportprogrammet Global Growth

Kontorer som har bidratt:

Foto: Cambi Group

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oslo Viken
Brasil
Canada
Danmark
The United Arab Emirates
India
Kenya
Kina
Nederland

•
•
•
•
•
•
•
•

Polen
Romania
Singapore
UK
Sør-Afrika
Sør-Korea
USA
Vietnam

Innledningen til regjeringens eksportstrategi
«For å øke norsk eksport må vi i større grad enn i dag
foreta strategiske satsinger. Vi må ha ambisjoner om
å løfte frem de næringene som har
konkurransefortrinn og koble disse med konkrete
muligheter i verdensmarkedene. Bedrifter,
bransjeorganisasjoner, klynger, virkemiddelaktører
og utenriksstasjoner besitter hver for seg verdifull
kompetanse om muligheter i markedene og norske
konkurransefortrinn. For å nå målet om økt
verdiskapende eksport er det vesentlig å nyttiggjøre
denne kompetansen på en enklere og mer effektiv
måte, slik at vi kan jobbe målrettet sammen inn mot
felles satsingsområder.»

Benchmark - analyse
Kriterier for valg av land

- vekst i eksportandeler siste 5 år
- høyere score enn Norge på andre
«export performance indicators»
- har gjort endringer i eksportbistanden
siste 5-10 år med lovende resultater
- kulturell nærhet

Eksempel på segmenteringsstrategi fra to ulike land
•

27 500 foretak

.

400 foretak
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Hva har kundene sagt de har behov for
•

«Eksport starter hjemme» – vekstfinansiering, markedsforståelse, strategi, forretningsmodellering

•

Kapitalstyrking og målrettede, fleksible og ubyråkratiske finansieringsordninger for eksportutvikling

•

Markedskunnskap og analyser

•

Kontakter og nettverk for effektivt å nå konkrete bedrifter og beslutningstakere

•

Døråpner og myndighetskontakt

•

Praktisk eksportbistand, handelsregler og dokumenter, godkjenninger mm

•

Verifisering av markedsbehov

•

Mentor/coach i eksportmarkedet med tung fagkompetanse innenfor bransje/sektor og
internasjonal forretningskompetanse

•

Et fagforum/arena/møteplass regionalt eller nasjonalt med bedrifter å dele kunnskap og erfaring
med

•

Èn kontakt som kan veilede og koordinere, kjenner relevante virkemidler og tjenester, ubyråkratisk

Rigget for eksport: Innovasjon Norges nye eksportstrategi
Fange opp og håndtere nye markedsmuligheter for å
diversifisere norsk eksport
Tydeligere prioriteringer som sikrer et mer
samkjørt og effektivt Team Norway
(1) Et digitalt breddetilbud til alle med med potensial,
(2) proaktiv og skreddersydd eksportrådgiving for de
med best forutsetninger og (3) store felles prosjekter
for å ta internasjonale posisjoner.
Økt fleksibilitet for å tilpasse ressurser, kompetanse og
nettverk til næringslivets skiftende behov
Økt offentlig og privat innsats

Digitalt basert breddetilbud for alle
•
•
•
•

•

Kostnadsfritt for bedriftene
Selvbetjent og lett tilgjengelig
Skalerbart
Mer effektiv bruk av ressurser og uavhengig av lokal
kapasitet
Digital først – kundedialog og sparring ved behov
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Digitalt Kompetansesenter Informasjon og kunnskap fra Innovasjon Norge og Team Norway

•

Integrert med «Min Side» og INs CRM-system

•

Relevant innhold kan eksponeres for kunder basert på
kunnskap og data om hvem kunden er

•

I etterkant av finansieringssøknad kan kunde få tips om
kurs- og kompetanseprogrammer og/eller informasjon
aktuelle markeder eller mulighetsområder

•

Grunnlag for segmentering av kunder til INs
eksportutviklingsprogram

•

Gjøres offentlig tilgjengelig for torsdag 12. november, se
www.kompetansesenter.innovasjonnorge.no

Eksportbistand til bedriftene med de
beste forutsetningene
•

Datadrevet segmentering av bedrifter

•

Et målrettet og spisset tjenestetilbud

•

Ett kontaktpunkt og èn dedikert rådgiver med
spisskompetanse

•

Forpliktende avtaler om mål og resultater

•

Tett samarbeid med Team Norway
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Hva sier forskningen om suksessfaktorer for å lykkes i et internasjonalt marked:
Registerdata:
Kvalitative kriterier:

Kundedialog/input fra kunde

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Økonomisk robusthet
Størrelse
Antall ansatte
Konkurranseevne
Internasjonalt eierskap

Kvalitative data:
Eksporterfaring
Kompetanse markedsføring
Nettverkskompetanse
Vekstambisjoner
Forretningsmodell
Språkkunnskaper og kulturforståelse

Nye faktorer
• Bruk av digitale plattformer
• Forståelse og bruk av nye teknologier
• Human capital – bedriftens evne til å
endre/tilegne ny kompetanse

Kriterier og segmentering for å finne de mest lovende bedriftene

Intervjuer

Datadrevet

Totalt antall
tilgjengelige
potensielle
selskaper

Eksporpotensial

Seleksjonskriterier
•
•
•
•

30-500 MNOK omsetning
Antall ansatte > 20
Årlig økning i omsetning > 5 %
Selskapsform: AS

•
•
•
•
•

Market potential
Product
Solution
Scaleability
Business Model

X antall bedrifter
Vilje, evne og
kapasitet
•
•
•
•

Kompetanse
Nettverk
Forankring
Finanisering

Pixii
Batteribasert energilagringssystem

Eksport starter hjemme
Kunde har fått:
• Innovasjonstilskudd
• Lavrisikolån
• Bedriftsnettverk
• Rådgivning i internasjonale markeder
• Partnersøk og kobling
Kontorer som har bidratt:
• Agder
• Danmark
• Singapore
• Storbritannia
• Tyskland
• Polen
• India
• Spania
Mål/ambisjoner

«Single point of contact»
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Kristiansand

Hvordan bidra til økt eksport
og norske arbeidsplasser?

Nytt initiativ for «high potential opportunities»

Innovasjon Norge vil bidra til å løfte frem næringer med konkurransefortrinn og
koble disse med konkrete muligheter i verdensmarkedene
Eksportandelen faller
Totalt 909 Mrd NOK i 2019
>50% til UK, Tyskland, Nederland, Sverige

Viktige norske næringer må vinne
internasjonale oppdrag for å
opprettholde norsk verdiskaping

«Team Norway» her hjemme må
samordne sin innsats......

Industri
Prosess &
Verksted

Maritime
Shippping

Energi

Næringslivet er i omstilling
Miljøteknologi

Forsvar,
Romfart

..... for å hjelpe norske bedrifter å vinne
internasjonale

«high potential opportunities»
HPO

Helse

Akvakultur

High Potential Opportunities (HPO)
•
•

•

•

Etterspørselsdrevet med markedsbehov som utgangspunkt
Et strukturert samarbeid mellom bedrifter, klynger,
næringsorganisasjoner og Team Norway.
Prosjektene skal hjelpe norske bedrifter med å vinne
internasjonale kontrakter og tiltrekke seg utenlandske
investeringer.
Fokusert bruk av hele verktøykassen, inkl.
næringslivsdelegasjoner.

Markedsbehov

Norske
komparative
fortrinn

Eksempel på markedsbehov og mulige
prosjekter
•
•
•
•

Havvind
Hydrogen CCS
Datasentre
Grønne maritime løsninger
*
/batteriteknologi
• Digitale løsninger
• Byggkonstruksjoner og smarte løsninger
• Bioteknologi

Bedrifter som
vil og kan
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Vi har laget programbeskrivelse, kriterier og mal for HPO
1.

En kontraktsinngåelse(r) skal komme norske bedrifter til gode. Dette kan for
eksempel være en større «lokomotiv» bedrift med flere mindre
underleverandørbedrifter.

2.

Deltakerne må forplikte seg til satsingen

3.

Den norske delen av kontraktsverdien skal minst være 500 millioner kroner.

4.

En kontrakt(er) skal oppnås innen 2-6 år. Marked, kunder og tidslinjer skal
identifiseres.

5.

Det skal være stor sannsynlighet for at norske bedrifter kan vinne kontrakten(e).
Dette skal være basert på en evaluering av konkurransesituasjonen.

6.

Team Norway skal gi merverdi til prosjektet. Team Norway «toolbox» skal brukes til
hjelp i et HPO prosjekt, for eksempel ambassade, INs utekontorer, offisielle
delegasjonsreiser, seminarer og workshop

Hva kreves for å realisere en HPO?
1. identifisere konkrete, kommersielle internasjonale
markedsmuligheter hvor norske bedrifter har komparative
fortrinn og konkurransekraft til å ta hjem store kontrakter og
nye eksportmuligheter
2. bidra til nye industrielle- eller næringslivssatsinger i Norge
som på lang og mellomlang sikt skal gi økt eksport og/eller
tiltrekke seg utenlandske investeringer.
3. strukturere samarbeid mellom relevante bedrifter og klynger,
næringslivsorganisasjoner, virkemiddelapparat , og andre
(Team Norway).

Innovasjon Norge har finansiering og kompetanse til å
fasilitere og koordinere prosjektene

Hva må utvikles:
Verktøykassen som vil inkludere
•
•
•
•
•
•
•

Analyser
finansiering
Koblerollen
Praktisk assistanse
myndighetsdialog
Strategisk posisjoneringstjenester/-verktøy
Annet

Metodeverket som vil inkludere
•
•
•

Validering vha ekspertise
Prosedyrer og sjekklister
Mm

Strukturert samarbeid som vil sikre helhetlige
og forutsigbare løsninger for de internasjonale
markedsaktørene og de norske
bedriftsgrupperingene

Fase 1
lete - finne

Fase 2

Fase 3

Fase 4

validere

beslutte

iverksette

HPO-kriteriene

Valideringsteam,
Analyse og vurdering

Prosjektstart

foreslå

Dokumentere oppfyllelse
av kriteriene - mal

Sortere og tilrettelegge

anbefaling og prioritering

fremmer anbefaling til beslutning

Utarb.plan, finansiering, utpeke prosjektledelse

HPO pilot-vurdering av havvind i Europa

Verdi:
•

Menons anslag for norsk industri; ca 20 % av det globale
markedet for flytende havvind:

•

Generere verdier på 117 milliarder kroner

•

ca 130.000 årsverk.

Utfordring/mulighet:
•

Krevende kapitalinvesteringer

•

Behov- og muligheter for allianser mellom store
energiselskaper og tidligere konkurrenter

•

Allianser dannes tidlig

Betydelige muligheter for norsk industri i kommende
havvind prosjekter i hele Europa.
Estimert behov i Europa; 450 GW havvind innen 2050
(ref Klimamål og Parisavtalen)

Ambisjon
For å posisjonere den norske batteriverdikjeden internasjonalt for å
tiltrekke flere investeringer til Norge og posisjonere Norge som en
høykvalitet leverandør av de ulike elementene i verdikjeden.
(Export)
Foreslåtte målbare mål:
•
5-10% markedsandel av forventet årlig omsetning på ~ 700
milliarder USD i 2050
•
10.000 nye arbeidsplasser i Norge når hele økosystemet er
inkludert
•
2 celleprosjekter i rørledning
•
Når vi lykkes med sistnevnte, vil omsetningspotensial være 10,15
milliarder USD i 2050 og opp- og nedstrømsaktiviteter er da ikke
medregnet
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Vi etablerer Norway Events fra 2021 •

Plattform for å gjennomføre proffe digitale events
– alternativ til fysiske events, eller som hybride
løsninger.

•

Vi tilrettelegger for
•
•
•
•

•

Seminarer
Rundebord diskusjoner
Digitale delegasjoner (inngående og utgående)
B2B Matchmaking

Alle aktiviteter kan ta i bruk The Explorer’s digitale
markedsføringskanaler for å skape synlighet til
arrangementet og skaffe deltagere.

www.TheExplorer.no

Innovasjon Norge - koordinering av felles innsats for å bidra til å realisere næringslivets lokale
ideer i internasjonale muligheter
•

700 «folk på bakken» i hele Norge og i de viktigste internasjonale markedene med et omfattende
nettverk og kontakter innenfor næringsliv, myndigheter, akademia og fagmiljøer

•

Finansieringsordninger som bidrar til risikoavlasting for vekst, innovasjon – og utviklingsprosjekter og
kompetanseheving

•

Et bredt spekter av rådgivingstjenester, henvisingskompetanse og sparringspartner for norske
bedrifter - i tillegg til blant annet:
* Gründersenter /gründertelefon

* Eksporthjelpen
* Digitalt kompetansesenter
* Handelsteknisk og IPR
* Forskning og teknologi utsendinger
* Profilering og branding, The Explorer
* EU og Horizon 2020 rådgiving

