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Sammendrag
Aktiviteten i næringslivet i Møre og Romsdal har falt betydelig som følge av Covid-19 pandemien. Først
og fremst på grunn av redusert omsetning i en rekke bransjer på grunn av tiltak for å redusere
smittespredningen. I løpet av få uker har arbeidsledigheten mer enn doblet seg, permitteringer har
skutt i været og mange bedrifter frykter for konkurs. Samtidig med pandemien opplevde man et
drastisk fall i oljeprisen, delvis som konsekvens av at pandemien, men også som følge av bruddet i
forhandlingene mellom OPEC og Russland. Det er ikke kjent hvor lenge denne situasjonen vil vare.
På oppdrag fra Møre og Romsdal fylkeskommune har Møreforsking Molde analysert situasjonen for
eksportrettet næringsliv i fylket og analysert hvordan tiltakspakkene løser utfordringene for
næringslivet på kort- og lang sikt. Oppdraget er løst ved å intervjue sentrale aktører i næringslivet i
Møre og Romsdal, sende ut en spørreundersøkelse til eksportbedrifter og ved å analysere
regnskapsdata opp mot tiltakene.
Gjennomgangen viser at næringslivet i Møre og Romsdal er hardt rammet av restriksjonene for å
begrense smittespredningen. Nedenfor gis en gjennomgang av hovedfunn per bransje:
Maritim næring har slitt med lav lønnsomhet de siste årene og står allerede i en omstillingsprosess.
Mange bedrifter i denne bransjen er derfor i en sårbar økonomisk situasjon. Enkelte mindre bedriftene
opplever likviditetsproblemer, mens mange bedrifter har en høy gjeldsgrad. Det vurderes som at det
er en fare for nedbygging av klynga og at spisskompetanse kan forsvinne fra regionen. På kort sikt er
de viktigste tiltakene å skaffe en transportkorridor for personell og til dels tilføre likviditet. På lengre
sikt sees et omstillingsbehov til nye markeder (grønn skipsfart, offshore vind og havbruk, CCS og
biomarine næringer). Næringen har behov for tiltak for å understøtte denne omstillingen.
Marin- og sjømatsnæringen har ikke hatt den samme bråstoppen i omsetning som andre bransjer.
Næringen har hatt god drift de siste årene og tilfredsstillende økonomi. Den viktigste utfordringen
gjelder utsiktene i eksportmarkedene og etterspørselen her frem i tid. Tiltakene oppfattes grovt sett å
være tråd med det som etterspørres.
Underleverandører til petroleumssektoren opplever et todelt bilde. Bedrifter som tilbyr drift- og
vedlikeholdstjenester har hatt betydelig redusert aktivitet, mens aktører knyttet til baseaktivitet og
logistikk har sett mindre effekter. Felles for all petroleumsrelatert aktivitet er imidlertid konsekvensene
av lavere investeringer for produksjon og leting av olje og gass fremover pga. oljeprisfallet. De viktigste
tiltakene for denne bransjen gjelder tiltak fra norske myndigheter for å opprettholde aktivitet på norsk
sokkel.
Reiselivsbransjen har det største omsetningsfallet på kort sikt. Her er det også fare for redusert
aktivitet flere år fremover. Bransjen består av mange små bedrifter med begrenset egenkapital. En
mulighet for denne bransjen er å klare å omstille seg til større grad av turister fra Norge. Vår
gjennomgang gir ikke noe entydig svar om behovet for ytterligere tiltak innen denne bransjen.
Møbelbransjen opplevde nedgang i omsetning fra kjedeprodusenter (Skeidar, Bohus o.l.) og store
aktører har permittert mange ansatte. Denne omsetningen kan imidlertid komme tilbake når
restriktive tiltak reduseres. Bedrifter i denne bransjen har likviditet som den største utfordringen. For
eksportorienterte bedrifter er framtidsutsiktene usikre og avhenger etterspørselen fra
eksportmarkedene.
Halvparten av bedriftene sier de opplever tiltakene å være i liten grad tilpasset. Svarene viser at
bedrifter med mer enn 50 prosent eksportandel opplever tiltakene som klart mindre tilpasset enn
bedrifter med lavere eksportandel. Bedring av tilgang på arbeidskraft og transportkorridorer er et
punkt som nevnes av flere aktører. Et slikt tiltak kan være et effektivt virkemiddel for eksportrettede
1

bedrifter som heller ikke krever betydelige ressurser. Samlet sett er oppfatningen at totaliteten i
tiltakene bidrar til at mange får hjelp.
Forventninger om fremtidig aktivitet viser at nesten halvparten av bedriftene (45 prosent) ser for seg
et lavere aktivitetsnivå om 6 måneder men færre er like negative ett år frem i tid. Det er i hovedsak
marin og reiselivsbransjen som er mer optimistiske ett år frem.
Den største utfordringen med dagens tiltakspakke er knyttet til økonomisk bærekraft på kort og lang
sikt. Flere tilbakemeldinger går også om at dagens tiltak i mindre grad opplevelse som treffende,
spesielt for eksportrettet virksomhet. For det første er det mange bedrifter som påpeker at ordninger
som er rettet mot ytterligere låneopptak ikke er rett medisin. Analysene som er gjort på regnskapsdata
indikerer at for enkelte næringer er gjeldsandelen i ferd med å bli stor, lønnsomheten blant mange av
de bedriftene som er i hard konkurranse er lav, og disse forholdene vil gjøre mange bedrifter mer
sårbare i fremtiden ved en høyere gjeldsandel. For det andre, er det mange som påpeker utfordringer
med kompensasjonsordningen, der vekstbedrifter, bedrifter som har vært gjenstand for store
omstillinger og bedrifter der inntektene kommer usystematisk blir rammet vilkårlig ved dagens
ordning.
Gjennomgangen av svar på behov for omstilling viser i hovedsak et mulig behov for å omstilles seg til
nye/andre markeder, men også et behov for økt digital kompetanse og kompetanse innen FoU. Dette
kan henge sammen med den betydelig usikkerheten om fremtidens markedssituasjon. Det klareste
resultatet her er at enkelte bedrifter frykter for om bedriften økonomisk kan bære de kostnadene en
mulig omstilling krever.
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1 Innledning
I løpet av månedene februar og mars 2020 har Norge, og resten av verden, opplevd et av de aller
kraftigste sjokkene i fredstid, som følge av koronaviruset (Covid-19). Prognosene knyttet til Covid-19
tilsier at en fortsatt vekst i antall smittede i månedene som kommer. Restriksjonene myndighetene
verden over har innført i forhold til ferdsel over
landegrenser, forbud mot forsamlinger av
mennesker og utstrakt bruk av karantene i
forsøk på å begrense spredningen vil derfor
fortsette.
Restriksjonene for å hindre spredningen har hatt
betydelig økonomiske konsekvenser. Både
økonomisk aktivitet og oljeprisen har falt
betydelig. Ifølge de siste økonomiske analysene
fra Statistisk sentralbyrå er norsk økonomi nå i
en lavkonjunktur, som trolig vil vare i flere år
framover
Aktiviteten i næringslivet i Møre og Romsdal har
også falt betydelig. Først og fremst på grunn av
en plutselig og kraftig reduksjon omsetning. I
løpet av noen få uker har arbeidsledigheten mer
enn doblet seg, permitteringer har skutt i været
og mange bedrifter frykter for konkurs. For å
avdempe de økonomiske konsekvensene har
myndighetene på kort tid presentert en rekke
tiltakspakker som skal avdempe de økonomiske
konsekvensene.
På oppdrag fra Fylkeskommunen og Partnerskapet (NHO, LO, NFR, IN, NAV, FM, SIVA og klyngelederne)
har Møreforsking Molde analysert tiltakspakkene og vurdert treffsikkerheten av tiltakene for det
eksportrettede næringslivet i Møre og Romsdal.
Formålet med analysene er å skaffe seg et kunnskapsgrunnlag over konsekvensene for næringslivet i
Møre og Romsdal, vurdere hvilke tiltak som er til hjelp for virksomhetene og hvilke tiltak som ikke
treffer målgruppa i fylket. Resultatet fra prosjektet skal kunne nyttes av Møre og Romsdal
fylkeskommune som dokumentasjon i det videre arbeidet mot de sentrale styresmaktene for å få
klarlagt hvilke tiltak næringslivet trenger for å komme gjennom denne krisa. Prosjektet skal se på både
de kortsiktige tiltakene som allerede har vært introdusert i den siste tida, men også hvilke tiltak
næringene selv har behov for slik at de ikke bukker under som følge av Covid-19, men gjør dem
konkurransedyktige slik at de skal kunne overleve på lengre sikt.
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2 DEL 1: Tiltakene og situasjonen i næringslivet før Covid-19 (kartet)
2.1 Kort om myndighetenes tiltak
I løpet av mars-april har norske myndigheter iverksatt svært mange tiltak i forbindelse med Covid-19
pandemien. Tiltakene har blitt utarbeidet i løpet av få dager, og tiden fra fremsettelse til
komitébehandling og vedtak har også vært svært kort. Dette gjelder også tiltakene som er direkte
rettet mot norsk næringsliv for å avhjelpe bedrifter som kommer i økonomiske vanskeligheter som
følge av de konsekvenser pandemien fører med seg. I dette kapitlet forsøker vi å lage en tidslinje over
tiltakene som er innført.
Tabell 1: Tidslinje over myndighetenes tiltak for å hjelpe bedrifter økonomisk i forbindelse med Covid-19
LETTER PÅ REGLER
FOR PERMITERING
MOTSYKLISK KAPTAL-BUFFER
SETTES NED

NB SETTER NED
RENTEN MED 0.75 %
(TIL 0.25 %)

FØRSTE PERSON MED
CORONAVIRUSET
26 feb

4 mar

11 mar

18 mar

UTSATT BETALING AV
FORSKUDDSSKATT
NB SETTER NED
RENTEN MED 0.5 %

25 mar

KOMPENSASJONSORDNINGEN

GRANTIORDNINGEN ÅPNES
FOR STØRRE BEDRIFTER

1 apr

50 MRD I GARANTILÅN
50 MRD I OBLIGASJONSLÅNLÅN

8 apr

PAKKE MARIN
OG MARITIM

15 apr
TILTAKSPAKKE
FOR GRÜNDERE

IN ØKER RAMMER
FOR UTLÅN

10. mars varslet regjeringen at den ville komme med strakstiltak til næringslivet for å bøte på
konsekvensene av at verdensøkonomien hadde bremset betydelig opp.
13 mars. kom de første forlagene på bordet. To spørsmål som er betimelig å stille seg er: i) hvorvidt de
ulike tiltakene treffer bedrifter som en har tiltenkt, det vil si sunne og gode bedrifter som blir hardt
rammet av korona-viruset, og ii) hvorvidt tiltakene er tilpasset på en slik måte at bedriftene er godt
nok rustet når en har kommet tilbake til normalsituasjonen igjen.
Selv bedrifter med gode utsikter kan gå konkurs dersom den ikke har nok kontanter til betale sine
forpliktelser. Tilgang til likvide midler har derfor stått sentralt i myndighetenes utforming av tiltakene
til bedriftene. I denne sammenhengen kan tiltakene deles i tre typer:
1. Lette på lånebetingelser slik at bedriftene kan øke likvider ved låneopptak, herunder:
o Garantilån til små og mellomstore bedrifter der staten står som garantist for 90 % av
lånebeløpet og bankene for er siste 10 %. Her kan SMB låne opptil 50 MNOK og store
bedrifter opp til 150 MNOK. Lånebeløpet kan imidlertid ikke overstige to ganger
lønnskostnaden i 2019
o Gjenopprettingen av Statens obligasjonsfond for store bedrifter
o Økte rammer til Innovasjon Norges låneordninger. Kort fortalt går tiltakene her ut på
at SMB bedrifter (under 250 ansatt) kan låne mer, ha lavere krav til sikkerhet og
mindre egenkapital.
o Økte rammer til Investinor som i sin tur kan tilføre mer kapital i markedet gjennom
investeringer i oppstarts- og vekstselskaper
o Lånegarantier til enkeltbransjer
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2. Gi likvider direkte til bedriften i form av tilskudd, blant annet gjennom:
o Kompensasjonsordningen, der bedrifter med omsetningsfall på minst 30 prosent i april
og mai (20 % i mars) får dekket en andel av de uunngåelige faste kostnadene
o Økt rammer til Innovasjon Norges tilskuddsordninger
3. Utsette, redusere eller frita bedriftene fra betalingsforpliktelser. Her er listen lang og vi nevner
kun noen av dem:
o Lavere rente fra Norges bank, noe som i sin tur vil føre til lavere rente fra bankene og
lavere rentekostnader for bedriftene. Dette tiltaket innebærer også større insentiver
for bedriftene til å låne mer, jfr. punkt 1
o Endring i permitteringsreglene, som innebærer at bedriftenes kostnader ved
permitteringer reduseres
o Utsettelse av formueskatt, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift
Utover dette kan det også nevnes at det også har vært tilført midler til kompetansehevende tiltak.
Det bør også nevnes at mange at regjeringens tiltak handler om å begrense spredningen av smitte i
befolkningen. Eksempler på dette er forbud mot innreise, karanteneregler og begrensninger på
transport av varer. Disse tiltakene har negative økonomiske konsekvenser for mange av bedriftene
som vi ser på i dette notatet. En analyse av dette forholdet er utenfor oppdragets ramme. Vi vil
imidlertid peke på et generelt poeng her: Dersom de nevnte restriksjoner i Norge er strengere enn i
land som næringene konkurrerer med å vil norske bedrifter bli påført en svekkelse i konkurransekraft
som kan øke sårbarheten i fremtiden.

2.2 Den økonomiske situasjonen for eksportrettet næringsliv i Møre og
Romsdal
Før vi ser på konsekvensene av tiltakene for eksportrettet næringsliv i Møre og Romsdal gir vi først et
overblikk over næringslivet i fylket og går gjennom noen forhold som er relevant for utformingen av
tiltakene som har blitt iverksatt av myndighetene. Gjennomgangen følger i grove trekk tilnærming til
Menon Economics, som nylig har vurdert hvordan eksportrettede næringer på nasjonalt nivå var rustet
i forhold til Covid-19 pandemien og oljeprisfallet (Menon, 2020 kap. 3).1 I likhet med Menon Economics
fokuserer vi på følgende relevante indikatorer for bedriftene: 1) lønnsomhet, 2) gjeldsgrad, 3)
egenkapital og 4) likviditet (beholdning av kontanter og andre likvide investeringer).
Datamaterialet som er som er benyttet er regnskapstall hentet fra Brønnøysundregisteret. Siste
tidspunkt for regnskapstallene er fra 2018 i og med at det er svært få bedrifter som har rapportert inn
tall for 2019.
I analysen fokuserer vi på følgende seks bransjer:







Maritime næringer, med redere, skipsverft, leverandørindustrien og skipsdesignere
Marin- og sjømatsnæringen
Petroleumsrelaterte næringer
Reiseliv
Møbelindustri
Prosessindustri

Nesten halvparten av de som jobber i privat sektor i Møre og Romsdal tilhører en av disse bransjene.

1

Fjose, S., A. Helseth, J. Erraia, H. Baustad, M. N. Basso, E. Jakobsen og K. E. Schjøtt-Pedersen (2020). Effekt av
korona på norsk eksportrettet næringsliv, Menon-publikasjon 33/2020
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2.2.1 Lønnsomhet
Hvor godt rustet en bedrift er til å tåle en plutselig nedgang i omsetning avhenger av lønnsomheten i
bedriften. Lønnsomheten kan måles på flere ulike måter. To indikatorer som er hyppig brukt er
totalrentabilitet og resultatgrad. Med totalrentabiliteten ser man på hvilket resultat selskapet har fått
i forhold til den gjennomsnittlige totalkapitalen (sum egenkapital og gjeld) som bedriften har. Et
naturlig sammenligningsgrunnlag for å si noe om totalrentabiliteten er å se denne opp mot
gjeldsrenten til bedriften. Det andre målet på lønnsomhet, resultatgraden, sier noe om hvor stort
årsresultatet er i forhold til omsetningen, og sier noe om foretakets evne til å hente margin på
driftsinntektene. Hvor stor resultatgraden «bør» være har blant annet sammenheng med risikoen og
hvor mye av kapitalen som er bundet opp. Jo høyere disse to faktorene er, jo høyere bør vanligvis
resultatgraden være. Proff forvalt opererer med en resultatgrad på 7 prosent som en indikasjon
«meget god» resultatgrad.
Tabell 2 Totalrentabilitet. Bedrifter i Møre og Romsdal. Gjennomsnitt.

Bransjer

2014-2018

Maritime næringer

6.4

Sjømat og marine næring

3.4

Olje og gass

-13.5

Møbelindustri

4.4

Reiseliv

-17.6

Annen industri

3.7

Målt med totalrentabilitet er lønnsomheten god for maritime næringer men noe svakere for
næringene reiseliv, sjømat/marine næringer og annen industri (Tabell 2). For de sistnevnte bransjene
ligger totalrentabiliteten i samme område som gjeldsrenten. For reiseliv og leverandørindustrien innen
olje og gass har lønnsomheten vært svak i denne perioden.
Lønnsomhet, målt med resultatgraden, varierer både mellom næringer og de siste årene. For den
maritime næringen og for leverandørene innen olje og gass ser vi at dette tallet er kraftig negativt for
perioden etter oljeprisfallet i 2014, med henholdsvis -13 og -7 prosent. Det store fallet, sammenlignet
perioden 2009-2013 skyldes negative resultater, kombinert med et kraftig fall i omsetning. Om en går
nærmere inn i datamaterialet ser en de store aktørene innen offshorerederiene hadde store tap i 2016
som bidrar til det store fallet innen maritim næring. Dette er imidlertid et marked der en kan se store
svingninger fra år til år. Videre ser vi at både reiseliv, sjømat/marine næringer, og annen industri har
hatt forholdsvis lav resultatgrad i hele perioden fra 2009 til 2018, mens møbelindustrien scorer noe
høyere på denne indikatoren.
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Figur 1: Utvikling av resultatmarginen for periodene 2009-2013 og 2014-2018

Oppsummert ser vi, ikke overraskende, at variasjonen i lønnsomheten har vært størst innen maritime
næringer og olje og gass, som henger sammen med de store variasjonene en har sett i forhold til
oljeprisen. For den maritime næringen er lønnsomheten forholdsvis sunn om en ser den opp mot
totalkapitalen. Samtidig har lønnsomheten, sett opp mot omsetningen falt mye etter oljeprisfallet i
2014. Det er først og fremst offshore service rederiene som bidrar til de store svingningene. Når det
gjelder den forholdsvis svake lønnsomheten for de fire andre bransjene, som kommer til syne ved de
to indikatorene, så må dette til dels sees i sammenheng med at vi finner mange eksportbedrifter i
populasjonen som konkurrerer internasjonalt, og at mange av bedriftene som er rettet mot
hjemmemarkedet også møter internasjonal konkurranse. Og, konkurranse presser profittmarginene
nedover.
2.2.2 Gjeld og egenkapital
Bedrifter med høy gjeld vil også være dårligere rustet til å tåle et kraftig fall i inntekstgrunnlaget.
Investeringer finansieres ofte med låneopptak. I motsetning til bedriftens kostnader til drift vil
nedbetaling av gjeld og rentekostnader løpe uavhengig av om bedriften får solgt varene eller
tjenestene sine. Alle de seks bransjene som vi har søkelys på må kunne sies å ha opplevd slike sjokk
tidligere av ulike grunner, det være seg fall i prisen på olje, aluminium, fisk, endringer i valutakurser
som enten gjør eksportvaren mindre verdt i utlandet eller kostnaden på importerte varekostnader
høyere, eller regelrett svikt i eksportmarkedene av andre grunner. Dette stiller altså bedriftene i
risikosonen når omsetningen plutselig faller.
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De store investeringene finner
vi først og fremst i den
maritime næringen og innen
sjømat og marine næringer.
For perioden 2009 til 2013 var
investeringsnivået for disse to
næringene omtrent like. Fra
2014 og frem til 2018 ser vi at
investeringsnivået
i
den
maritime næringen nesten har
halvert seg. Samtidig vet vi at
denne næringen har hatt en
omstilling mot nye produkter
og tjenester. Investeringene
innen sjømat og marine
næringer har vokst med over
30 prosent noe som både skyldes en volumvekst, men har også delvis sammenheng med omstilling
mot nye og mer bærekraftige løsninger. For annen industri finner vi også en vekst i investeringene de
siste 5 årene.
En betydelig andel av bedriftene hadde negativ egenkapital ved utgangen av 2018 (17 prosent). De
fleste av disse, 75 prosent, er riktignok mikrobedrifter med færre enn 6 ansatte, mens 21 prosent er
bedrifter som har mellom 6 og 50 ansatte. Bedrifter under 50 ansatte utgjør størsteparten av
bedriftene, og sysselsetter om lag en tredjedel i de seks næringene.
Den maritime næringen er mest gjeldsbelastet, etterfulgt av sjømat og marine næringer. Om en ser på
gjeld i forhold til egenkapitalen finner vi at for maritim næring, olje og gass, møbelindustri og reiseliv
så utgjør gjeld om lag 75 prosent av totalkapitalen. For de to øvrige næringene er dette tallet om lag
60 prosent.
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Figur 2: Gjeld og egenkapital for ulike bransjer. Tall fra 2018 (i MNOK)

Datamaterialet viser at det kan være store variasjoner fra år til år når det gjelder sammensetningen av
totalkapitalen. Delvis har dette sin årsak i at enkelte av de største bedriftene kan gjøre store utslag for
et enkelt år, men det kan også være et resultat av store investeringer blant mange aktører på et
tidspunkt.
Om vi sammenligner perioden 2009–2013 med perioden etter oljeprisfallet (2014 - 2018) finner vi en
kraftig vekst i gjeldsgraden i siste periode for maritime næringer og for olje og gass. For gruppen annen
industri har det vært en marginal økning, mens for de andre tre næringene har gjeldsgraden falt noe.
For siste femårsperiode sett under ett ser vi at gjeldsgraden er godt under fem for alle næringer. Proff
Forvalt karakteriserer en gjeldsgrad på mindre enn to som «god». Med dette som utgangspunkt ser vi
at det kun er annen industri som tilfredsstiller dette kravet. Om en ser på gjeldsgraden for perioden
2014-2018 er det først og fremst maritim næring, sammen med leverandørene innen olje og gass som
har et tall som er betydelig høyere enn denne terskelverdien. Det er også tydelig at situasjonen har
forverret seg kraftig for disse to næringene sammenlignet med perioden før oljeprisfallet.
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Figur 3 Gjeldsgrad for ulike næringer (i MNOK)

Soliditet er et annet vanlig mål for å vurdere selskapets evne til å betale på lang sikt. Soliditeten er her
gitt som egenkapital dividert på totalkapitalen.2 Figur 4 med unntak av maritime næringer og olje og
gass holder dette målet seg forholdsvis konstant over tid. Gruppen annen industri har en soliditet som
ligger rundt 40 prosent, noe som ansees som meget godt. For olje og gass forverret soliditeten seg
frem til 2016 da den var nede på ti prosent. Imidlertid har denne styrket seg kraftig de to siste år. Når
det gjelder maritim næring ser vi en forverring fra 2015, og soliditeten i 2018 ligger litt over ti prosent.
Når vi setter denne negative trenden i sammenheng med de fallende investeringene i maritime
næringer i samme tidsrom, så kan dette være en indikasjon på at denne næringen ikke er godt rustet
mot tilbakeslag og tap, og at de krisepakkene som innebærer en ytterligere gjeldsbyrde kanskje ikke
er god medisin for mange av aktørene i maritime næringer. Vi vil her påpeke at det kan være store
variasjoner innad i næringen. Vi vil også påpeke at dette heller ikke er en robust konklusjon, og må
tolkes med varsomhet.

2

Den verdijusterte egenkapitalen er et bedre mål på aksjonærenes kapital enn egenkapital. Verdijusterte
egenkapitalen er lik markedsverdien minus nettogjeld.
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Figur 4: Soliditetsgrad for ulike bransjer, perioden 2009 - 2018 (i %)

2.2.3 Kapitalbeholdning og likvider
Som nevnt er tilgangen til likvide midler helt nødvendig for å komme gjennom en situasjon der
omsetningen faller helt bort eller blir kraftig redusert. I en nylig rapport fra Menon Economics ble dette
illustrert ved å se på hvor lenge en medianbedrift kunne fortsette med å betale lønn uten noen
omsetning.3 Denne rapporten ble gjennomført for utvalgte næringer Norge. Om en tok utgangspunkt
i alle bedrifter i Norge viste det seg at medianbedriften hadde nok kontanter til å lønne arbeiderne
sine i 5,6 måneder før kassabeholdningen gikk tom, gitt null produksjon. I denne nasjonale
undersøkelsene kom både maritim og offshoreindustri, prosessindustri og reiseliv dårlig ut, med
verdier som var godt under denne gjennomsnittsverdien. Vi har reprodusert denne analysen for de
utvalgte næringene i Møre og Romsdal.4 I tillegg til å se på lønnskostnader har vi også sett på summen
av lønn og husleie.
Eksportbedriftene i Møre og Romsdal har lavere tilgang til likvide midler enn det nasjonale
gjennomsnittet. Med unntak av sjø og marine næringer ligger alle næringene under det nasjonale
snittet. For møbelindustrien og leverandørnæringen til olje og gass har medianbedriften knappe to
måneder med kontanter til å dekke lønnskostnader, gitt at alle driftsinntekter uteblir. Dersom man
inkluderer husleiekostnader blir situasjonen markant forverret. Unntaket her er annen industri og til
dels møbelindustri.

3

Fjose, S, A. Helseth, J. Erraia, H. Baustad, M. N. Basso, E. Jakobsen og K. E. Schjøtt-Pedersen. (2020), Effekt av
korona på norsk eksportrettet næringsliv, Menon-publikasjon Nr. 33/2020.
4

Undersøkelsen vår er ikke helt sammenlignbar med den som var utført av Menon Economics. Grunnen til dette
er at Menon Economics har samlet maritim og offshore under ett, samt at de har skilt ut sjøfrakt, og rigg/supply
som egne grupper. I våre tall inngår rederivirksomhet i maritime næringer, mens i gruppen olje og gass er det
først og fremst leverandørindustrien som er inkludert.
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Figur 5 illustrerer hvor raskt bedrifter kan komme opp i en likviditetsskvis dersom driftsinntektene
faller bort, og hvor viktig det var at myndighetene kom med tiltak raskt. Endringen av
permitteringsreglene, der arbeidsgiverperioden ble redusert fra 15 til to dager, sammen med
kompensasjonsordningen må kunne betrakte som helt nødvendige strakstiltak.

Figur 5: Antall måneder medianbedriften i ulike næringer kan dekke lønnskostnader med nåværende cashbeholdninger
(nasjonalt snitt hentet fra Menon Economics, 2020)

To andre indikatorer som er hyppig brukt for å vurdere likviditet er de såkalte likviditetsgrad 1 og
likviditetsgrad 2. Det første nøkkeltallet beregnes ved å dividere omløpsmidlene på kortsiktig gjeld,
mens det andre nøkkeltallet trekker ut varelager fra omløpsmidlene og dividerer denne differanse på
kortsiktig gjeld. Forskjellen på de to nøkkeltallene er at i det første antar man at varelageret er likvid,
mens det andre nøkkeltallet ikke betrakter varelager som lett omsettelig. En tommelfingerregel for
likviditetsgrad 1, som ofte benyttes, er at en verdi under 1 indikerer dårlig likviditet, mens over 2
ansees som god likviditet. Tilsvarende terskelverdier for likviditetsgrad 2 er at verdi under 0,5
representerer dårlig likviditet, mens over 1 innebærer god likviditet.
I henhold til kriteriene for likviditetsgrad 1 er det indikasjon på at maritim næring har svak likviditet.
Ingen av næringene tilfredsstiller kravet for god likviditet. Om en ser på likviditetsgrad 2, som mange
mener gir et bedre uttrykk for selskapets likviditet, så er det ingen av bransjene som kan sies å ha dårlig
likviditet. Her har sjømatnæringen, olje og gass, reiseliv og annen industri et nøkkeltall over 1, og kan
således sies å ha god likviditet.
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Figur 6: Likviditetsgrad 1 og 2 for ulike bransjer

Om en ser de tre likviditetsindikatorene under ett kommer sjømat og marine næringer best ut, mens
maritim næring kommer dårligere ut.

2.3 Noen kommentarer i forhold til myndighetenes tiltak
Gjennomgangen som er gjort over, der vi har tatt for oss noen av de sentrale nøkkelindikatorene som
ofte benyttes når en skal vurdere «sunnheten» i en næring, er på et overordnet nivå. Figurene som er
presentert er i all hovedsak gjennomsnittsbetraktinger av næringer, der en vil kunne finne stor
variasjon, både i forhold til hvilket produkt eller tjeneste det er snakk om, i forhold til økonomiske
realiteter og i forhold til kundegrunnlag. Derfor ligger det mange nyanser i datamaterialet som det ikke
har vært mulig å analysere nærmere, gitt de premisser som var lagt til grunn i forhold til omfang og
leveringsfrister. De få kommentarene som er gitt under må derfor sees i lys av dette.
For næringene der omsetningen falt drastisk eller stoppet opp var det viktig at tiltakene kom tidlig.
Tallene over indikerer at for mange bedrifter ville kontantbeholdningen kun holdt i et par måneder før
man hadde havnet i en likviditetsskvis og fare for konkurs. Permitteringsreglene var derfor et viktig
tiltak i og med at myndighetene da tok en stor del av den kostnadsbelastningen som arbeidsgivere
ellers ville hatt.
I forhold til alle tiltak som letter tilgangen til lån så vil dette i prinsippet skaffe likviditet til bedrifter.
Samtidig tror vi ikke at dette er en god løsning for alle. Som nevnt over så er det om lag 17 prosent av
alle bedrifter som har negativ egenkapital og dermed vil ha problemer med å få lån så lenge bankene
må bære en del av risikoen. Når det gjelder garantiordningen så er det i prinsippet bankene som gjør
vurderingene og eventuelt gir tilsagn. Et krav til bedriftene som ønsker å benytte seg av
garantiordningen er at bedriften ikke hadde økonomiske vanskeligheter før utbruddet av Covid-19. Et
slikt kriterium har imidlertid flere svake sider ved seg. Et åpenbart problem er at alle de bedrifter som
er i en omstilling, som har gjennomført store investeringer, eller som av andre grunner er i en situasjon
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der øyeblikksbildet ikke samsvarer med realitetene når det gjelder bedriftens sunnhet vil ha problemer
med å få garantilån. For større bedrifter med mer enn 250 ansatte må to kriterier være oppfylt; i)
bokført gjeld kan ikke overskride 7,5 ganger den bokførte egenkapitalen og ii) EBITDArentedekningsgrad må være høyere enn 1. Lignende kriterier vil i praksis også være det bankene
kommer til å forholde seg til forhold til mindre bedrifter. Dersom begge disse kravene skal være oppfylt
så antyder databasen fra Brønnøysund at nesten halvparten av bedriftene i fylket vil få problemer med
å oppfylle begge kriteriene.
Som illustrert i gjennomgangen over så er det ikke først og fremst egenkapitalkravet som er
hovedproblemet, men rentedekningsgraden. Rentedekningsgraden er et mål for å vurdere bedriftens
evne til å betale sine renteforpliktelser. Sant nok er dette kravet lavere i garantiordningen enn det som
er praksis ved alminnelige lønnsomhetsvurdering. Med en rentedekningsgrad på 1 så går hele
overskuddet fra driften pluss finansinntektene i sin helhet med til å betale rentekostnadene
(finanskostnad).
Et annet moment er at maksimumsgrense ved lån innenfor garantiordningen begrenser seg til to
ganger lønnsinntekten. For næringene maritim, sjømat/marin og annen industri innebærer denne
grensen at en maksimalt kan låne tilsvarende 5-6 måneders driftsinntekt.
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3 DEL 2: Bransjevise funn fra intervju med næringsaktører i Møre og
Romsdal
3.1 Kort om intervjuundersøkelsen
Den andre delen av undersøkelsen omfatter intervju av et bredt spekter av næringslivsaktører i Møre
og Romsdal. Formålet er å få en situasjonsrapport av hvordan næringslivsaktørene opplever tiltakene
som har kommet i kjølvatnet av Covid-19, og hvordan tiltakene fra styresmaktene avhjelper
situasjonen.
I løpet av 7. og 8. april gjennomførte fire forskere telefonintervju med 9 informanter, den 10. ble
intervjuet etter påskens helligdager, den 14. april 2020. Intervjuene varte mellom 30-45 minutter. Det
ble ikke gjort noen form for opptak. Alle forskere benyttet samme intervjuguide, og temaene for
intervjuene var delt i tre hovedbolker: 1) Nåsituasjonen for bransjen, 2) Vurdering av dagens
tiltakspakke og 3) Sammenfattende refleksjoner og behov fremover.5
Informanter representer eller uttaler seg om de næringene de kjenner til gjennom sitt virke
(organisasjoner i parentes):








Maritim (GCE Blue Maritime, MAFOSS, Maritimt Forum)
Møbel (Norwegian Rooms)
SMB og gründer-segmentet (Innovasjon Norge)
Marin (Blue Legasea)
Petroleum, leverandør (NorSea Vestbase)
Reiseliv (Innovasjon Norge)
Generelt (NHO og LO)

Vi presenterer her resultatet fra disse intervjuene bransjevis og deler inn innspillene i kategoriene:
nåsituasjonen, utfordringsbildet og tiltak.
Momentene i sammenfatningen bygger på det som ble meddelt i telefonintervjuene, dvs. vi har ikke i
analysene hatt anledning til å gå gjennom annen relevant informasjon, som for eksempel innspill
klynger eller interesseorganisasjoner har formidlet gjennom andre kanaler. Innspillene er endret på
noen få punkt etter tilbakemeldinger fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Spesielt gjelder dette
nåsituasjonen for underleverandører til petroleumsindustrien og maritime næringer.
Det er viktig å presisere at endelig versjon av dette notatet er oversendt til Møre og Romsdal
fylkeskommune 04. mai 2020. Dette betyr at informasjonen fra telefonintervjuene er 3-4 uker gamle.
I denne perioden har svært mye endret seg, som eksempelvis; i) faktorer som det var knyttet
usikkerhet til på et tidspunkt kan ha blitt avklart, samtidig som at nye forhold har blitt usikre, ii)
myndigheter, både nasjonalt og internasjonalt kan ha endret retningslinjer og bestemmelser etter
hvert som ny informasjon om pandemien har kommet frem og iii) rammebetingelse eller andre
forutsetninger som er lagt til grunn for forventninger i markeder kan ha endret seg. Alle disse
forholdene peker på den helt åpenbare kjensgjerning: telefonintervjuene kan IKKE betraktes som en
situasjonsbeskrivelse av realitetene slik verden ser ut 04. mai 2020, men er et uttrykk for
informantenes beskrivelse, gitt all den usikkerhet som eksisterte på det tidspunkt intervjue ble gjort.

5

For nærmere dokumentasjon av intervjuene ta kontakt med Møreforsking Molde.
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Maritim: Frykter nedbygging av klynga6

SITUASJONEN PRIMO APRIL

UTFORDRINGSBILDE














Verft som har omstilt fra olje til cruise er
hardt ramma – frykter en ny omstilling
Mindre verft med lokalt marked gjør det
bra
Store utfordringer for store verft globalt
Rederiene har høy gjeld og lav inntjening
Egenkapitalen er på et lavt nivå, pga. av
omstilling etter forrige krise – næringen er
derfor sårbar
Fare for konkurser
Permittering av ansatte
Det er vanskelig å få utenlandsk
arbeidsstokk inn








Likviditetsproblemer for SMB-segmentet
Balanseproblemer (egenkapital og gjeld)
for store aktører
Karantenetid og transport av personell
over landegrensene
Hvem skal betale kostnadene med å ha
personell i karantene?
Utfordringer med å få ferdigstilt
leveranser
Fare for nedbygging av klynga
Spisskompetansen kan forsvinne ut av
regionen
Behov for omfattende omstilling og
restrukturering for å kunne møte de nye
markedssegmentene som vokser frem i
havnæringen (som grønn skipsfart,
offshore vind og havbruk, CCS og
biomarine næringer).

TILTAK











6

Transportkorridorer for personell
Tilskudd eller tilførsel av egenkapital for å bedre likviditet
Sikring av likviditet gjennom skatteutbetaling på balanseført underskudd
Statlig garantiordning, f. eks gjennom GIEK,
Midlertidig oppheving av taket på nettolønnsordningen
Incentivordninger for fornying av fiskeflåten
Aktivitet eneste løsning: Bygge fartøy i og for Norge (elektriske ferjer, forskningsfartøy,
offshore vind, autonome skip)
Utdanningsløp og fagkombinasjoner som produserer fastboende fagarbeidere
Redusert egenandel for offentlige virkemidler settes ned til 25 prosent i 2020 og 2021 eller gis
som lån
Opplæring under permittering for å kunne heve kompetanse for neste omstilling (BIO)

Innspill fra GCE av brev til myndighetene, datert 20. april 2020, er inkludert i innspillene.
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Marin: Følsomme for endringer i forsyningskjedene

SITUASJONEN PRIMO APRIL

UTFORDRINGSBILDE














Bråstopp i ferskfisksalget, men det
produseres mer frossenfisk
Salget av fisk har ikke falt mye samlet sett
Ingen stor nedgang i salg av
helseprodukter, men usikkert om dette
skyldes hamstring
Noe utfordringer for drift knyttet til
karanteneregler, men vilje blant ansatte
til å stå på ekstra
Tro på at klyngen klarer seg bra, siden det
er mat- og helseprodukter
Situasjonen med lav kronekurs gir
muligheter til økte markedsandeler i
eksportmarkedene på sikt








Usikkerhet i eksportmarkedene
Usikkerhet rundt import av råvarer f.eks. til
produksjon av omega 3
Forventning om kanselleringer av ordrer
pga. vanskelig økonomi ute hos kundene
Stengte forsyningskjeder: Bedriftene er
helt avhengig av å få produktene sine ut i
markedet
At pris-situasjonen endres
Utfordringer knyttet til lagring av fisk
Generell bekymring for at folk vil spare i
stedet for å konsumere

TILTAK





Foreløpig er dagens tiltak i tråd med det som etterspørres
Viktigste tiltak fra myndighetene i dag: låne- og likviditetsordninger, utsettelse av skatter og
avgifter, gode permitterings- og omsorgsordninger, opplæringsmuligheter under permittering
Ønsker tiltak som kan imøtekomme fremtidige utfordringer
Ønsker tiltak som går på kompetanseheving innen digital ledelse, produksjon og logistikk,
prosjektledelse og internasjonalisering
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Møbel: Avhengig av et større marked enn kun hjemmemarkedet

SITUASJONEN PRIMO APRIL

UTFORDRINGSBILDE












Kjedeprodusenter er hardt rammet –
mens de som leverer til
kontraktsmarkedet er mindre rammet
Mindre besøk i butikkene fører til svært
stor nedgang i dette segmentet
Ekornes har permittert betydelig
(Sykkylven har arbeidsledighet på 22
prosent7)
Ikke forskjeller mellom store og små
bedrifter
Uunngåelig at noen av de svakeste
bedriftene vil forsvinne






Likviditet er den store utfordringen
Stor usikkerhet for fremtiden pga. høy
eksportandel
Avhengig av tilgang på et internasjonalt
marked for å kunne produsere effektivt
Proteksjonisme en betydelig trussel
Usikkert om incitamentene treffer
for fremtiden
Kompetansemiljø og FoU mangler for
denne bransjen

TILTAK





7

Eksportutviklingsordning, dvs. risikoavlastning for å utvikle marked på linje med andre land
som Danmark og dels Sverige, og på linje med GIEK for eksempel maritim industri
Stimulere til høyere foredlingsgrad
Styrking av utdanning av fagarbeidere for å redusere innleie av utenlandske fagarbeidere og øke
graden av fastboende.
Bygge FoU-kompetanse

NAV. Arbeidsledige. Mars 2020
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Petroleum (leverandør): Todelt bilde og utfordringer på sikt

SITUASJONEN PRIMO APRIL*

UTFORDRINGSBILDE











Redusert etterspørsel etter operasjons- og
vedlikeholdstjenester, men lite effekt for
basevirksomhet (Vestbase)
Fokus på å opprettholde aktiviteten i
leverandørnæringene og sikre leveranser
til kundene (basevirksomhet)
Noen forsinkelser pga. karantene av
utenlandsk arbeidskraft
Permitteringer, men ingen fra
basevirksomhet
Oljeprisfallet gir full stopp i investeringer
og dermed kraftig brems i
leverandørkjedene







Konsekvenser på sikt av overskuddstilbud
av olje og gass
Næringen påvirkes på lengre sikt enn
mange andre bedrifter
Tar tid å få næringen i gang etter
nedturene
Karantenetid av personell over
landegrensene kan påvirke tilgang på
arbeidskraft
Kompetanse kan gå tapt hvis aktiviteten
går ned

TILTAK





Tydelige tiltak for å opprettholde aktivitet og tiltak på norsk sokkel
Tiltak som bidrar til å forskuttere likviditet
Skattetilpasninger som bidrag til å utvikle investeringer
Skatteforskyving i stedet for skattebetalinger senere i tid

* Gjennom media har det i etterkant av telefonintervjuet fremkommet informasjon som tilsier at
situasjonen er mer alvorlig for denne næringen. Dette kommer blant annet til utrykk i et felles opprop,
den 19. april der 32 ordførere fra «oljetunge» kommuner der de peker på at næringen opplever en
dobbel krise, både covid-19-pandemien og den globale oljekrisen. I oppropet pekes det blant annet på
at for kommuner som har et næringsliv med vesentlig olje- og gassrelatert virksomhet er situasjonen
spesielt alvorlig i forhold til arbeidsledighet. Videre har en studie fra Rystad Energy antydet at dersom
det ikke raskt tas grep kan investeringene i denne næringen halveres frem mot 2022.8

8

https://www.rystadenergy.com/globalassets/pdfs/rystad-energy_covid-19-report_15-april_2020_final-publicversion.pdf
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Reiseliv: Null drift, null omsetning og mulig tapt fremtidsmarked

SITUASJONEN PRIMO APRIL

UTFORDRINGSBILDE











Null drift, null omsetning og avbestillinger
langt fremover
2020-sesongen nær avlyst
Kanskje er 2021 et internasjonalt marked,
men ikke slik det var før korona
Mister inntekstgrunnlaget for å ruste seg
til kommende sesong/ drive (lovpålagt)
vedlikehold
Vil komme konkurser, også blant de gode
bedriftene











Sesongbaserte virksomheter mister sin
likviditetsbase (eks. skianlegg)
Har satset mye på Sør-Europa som
marked, et marked som antagelig ligger
nede lenge
Flere med indirekte avbestillinger som
ikke gir rett til refusjon (f.eks.
turdistribusjon)
Svak struktur og organisering blant de
opplevelsesbaserte aktørene
Ingen kompensasjon for tapt fremtidig
inntektsstrøm
Destinasjonsselskapene mister også
marked og salg når bedriftene ikke er i
drift
Omstilling: Vridning fra internasjonalt til
nærmarked, tenke ulike sesonger og flere
ben å stå på

TILTAK




Kompetanse og utvikling – hva er mulig når ansatte er permittert?
Stabilt samarbeid med kvalitet i alle ledd avgjørende for næringen
Effektivisering av drift, for eksempel digitalisering, er det mye å hente på
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SMB/Gründer-segmentet: Mørkt for mange, men også mange nye
"gryteklare" prosjekter

SITUASJONEN PRIMO APRIL

UTFORDRINGSBILDE















Knapt halvparten har/skal permittere
ansatte
Bedrifter med betalingsvansker er
mangedoblet
Enkelte bedrifter har økt aktivitet som
følge av Covid-19
Enkelte bruker tiden proaktivt for å
komme styrket ut av krisen
De nasjonale tiltakene har i hovedsak
truffet godt
Summen av alle tiltak gjør at det
monner
Kompensasjonspakken har lite å si for
SMB-segmentet
Nye permitteringsregler og
avdragsutsettelse, utsatt skatt og
utsatt arbeidsgiveravgift er viktig
Innovasjonslån og innovasjonstilskudd
mye benyttet







Investorer som vegrer seg og det er tørke på
risikokapital for både nye gründerbedrifter og
veletablerte bedrifter
Eksportrettede bedrifter opplever fall i
etterspørsel og problemer med vare- og
personflyt over landegrensene
Dyp bekymring for langvarige konsekvenser
Gjeldsfinansiere seg ut av krisen er ingen god
løsning
Mange bedrifter har kostnader hele året,
men inntjeningen i løpet av en uke, eksempel
Moldejazz, uklart i hvilken grad de dekkes av
dagens tiltak

TILTAK




Reduserte krav til egenkapital for å kvalifisere for lån
Tilføre nok likviditet til sunne bedrifter for å overleve den kritiske fasen
Forenkling av regelverk og prosesser for hjelp og støtte, uoversiktlig mye av det som kommer
fra IN og Forskningsrådet
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LO og NHO: Mangfoldet av tiltak fra myndighetene bidrar til at mange får
hjelp

SITUASJONEN PRIMO APRIL

UTFORDRINGSBILDE
















Mange medlemmer opplever usikkerhet i
forhold til arbeidsplass og egen økonomi
Fra arbeidstakersiden: tiltak rundt
permittering, sykelønn, omsorg og
arbeidsledighet har vært viktig
Bedrifter opplever at permittering,
kredittilgang og kompensasjon har vært
viktig
Omsetningsendring: Bedrifter med akutt
fall her, stenges ned og har behov for
juridisk bistand
Det er ikke vits i skatt- og avgiftslette for
bedrifter uten omsetning
Kompensasjonsordningen som ble vedtatt
7. april er et godt bidrag
Reiselivssesongen oppleves som tapt
Reise, handel og service har stor nytte av
tiltak som kutter faste kostnader raskt og
sikrer likviditet










Eksportrettede SMB'er mangler
økonomiske muskler til å stå ut krisen
Maritim næring og leverandørnæringen
har slitt også forut for covid-19 og
rammes ekstra hardt (i tillegg kommer
redusert oljepris og valuta)
Garantiordningen for eksport kan være
viktig, men vanskelig å si hvordan
tiltakene treffer på lengre sikt
Fiskeri og havbruk: tilgang på arbeidskraft
og tollbarrierer er største utfordringer
At kvaliteten på arbeidskraft forvitrer med
utgangspunkt i permitteringer og
oppsigelser
Tiltakene favner for bredt

TILTAK







Tiltak som bidrar til at ansatte kommer i arbeid, eks. opprusting av offentlig sektor
Viktig at det kommer tiltak som sikrer stabilitet på lengre sikt
Fokus på kompetansehevende tiltak
Lærlinger og bedriftsinterne tiltak er viktig for å holde kompetansearbeidere i gang.
Spesifikke bransjepakker: Tiltak som treffer utfordringene i den enkelte bransje
Mangfoldet av tiltak fra myndighetene bidrar til at mange får hjelp
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4 DEL 3: Resultater fra spørreundersøkelse
4.1 Kort om spørreundersøkelsen
Vi satte opp et elektronisk versjon av spørreskjema ved hjelp av programvaren QuestBack.
Spørreskjemaet besto i hovedsak av avkryssingsbokser, men inneholdt også flere fritekstspørsmål der
respondenten kan skrive inn svaret med egne ord.9 Spørsmålene var inndelt i fire hovedtema:
1.
2.
3.
4.

Kjennetegn ved bedriften
Utfordringer som følge av korona-krisen
Om myndighetenes tiltakspakke så langt
Om fremtiden og behov for tiltak på lengre sikt

I distribusjon av undersøkelsen hadde vi ikke tilgjengelig et epost-register for utvalget. Derfor er
utvalget invitert til å svare ved at vi distribuerte en (ikke individuell) lenke til spørreundersøkelsen.
Undersøkelsen ble sendt ut via e-postlister og nyhetsbrev fra ulike bransjeorganisasjoner, samt at det
ble laget nyhetssaker i Sunnmørsposten, Romsdals Budstikke, Tidens Krav og NRK regionalt for å
rekruttere flere svarere. Møre og Romsdal fylkeskommune informerte også om undersøkelsen på sin
nettside, og Møreforsking publiserte nyhetssaker i egne kanaler.
I invitasjonen til undersøkelsen ble det understreket at det var eksportrettede næringer som var
målgruppen for undersøkelsen, og det ble gitt en instruks om at vi ønsket kun ett svar per bedrift (se
vedlegg for mer info).
Undersøkelsen pågikk perioden 15.-20. april 2020. Det kom inn totalt 92 svar. Fordi vi ikke har et
definert utvalg med e-postadresser som undersøkelsen ble sendt til, er det ikke mulig å beregne
svarprosent. Rent metodisk er det flere svakheter ved den tilnærmingen som ble valgt. For det første
mister vi kontroll på hvem som faktisk har svart. I teorien kan for eksempel en helt vilkårlig ha svart på
vegne av en bedrift som han (heller hun) ikke representerer. Vi gikk derfor gjennom svarene manuelt.
To av svarene ble vurdert som useriøse og to andre svar hadde store mangler på både kjennetegn og
på de variable som ble tatt opp. Disse fire svarene ble fjernet og vi står da tilbake med 88 svar som er
gjenstand for undersøkelsen. Det kan her nevnes at valg av tilnærming til informanter er begrunnet
med den korte tidsfristen oppdragsgiver la opp, og som vi mener er både rett og viktig i dette
prosjektet.
I den følgende rapporteringen er det respondentenes egenrapporterte bransjetilhørighet vi benytter,
da det ikke har vært mulighet for å koble svarene pr bedrift til andre datakilder.
4.1.1 Karakteristika ved bedrifter som har svart
Fra survey ble det spurt om hvilken bransje/næring tilhører din bedrift, der følgende svaralternativer
ble gitt:








9

Maritim næring
Olje og gass
Sjømat og marine næringer
Møbelindustri (og leverandører til møbelindustri)
Reiseliv
Prosessindustri
Annen næring

Ytterligere dokumentasjon om spørreundersøkelsen kan fås ved henvendelse til Møreforsking.
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Det kom ingen svar fra prosessindustrien. Når det gjelder restgruppen annen næring så inneholdt den
en liste over 16 bedrifter der åtte av dem var innen industriproduksjon og de resterende åtte tilhørte
diverse andre næringer. Disse to gruppene er heretter kalt «Annen industriproduksjon» og «Annen
næring». I kategorien «Annen næring» er det i hovedsak bedrifter som ikke vurderes som
eksportrettet.
Figur 7 viser antall svar fordelt på de ulike bransjene. Av totalt 88 svar, var det flest svar fra maritim,
reiseliv og marin. Hvert svar skal i prinsippet være fra én bedrift. Fordelingen mellom eksportbedrifter
og bedrifter rettet mot hjemmemarked er noenlunde jevnt fordelt for de bransjene som har flest
innkomne svar. Legg merke til at det er få antall svar innen kategoriene olje og gass (5) og møbel (4),
hvilket betyr at de kvantitative resultatene må tolkes med en viss forsiktighet.

Figur 7: Svarfordeling per bransje, antall svar

Geografisk er svarene godt fordelt. Av svarene fra surveyen kom 51 prosent fra bedrifter fra Sunnmøre,
mens det kom 25 og 21 prosent fra Romsdal og Nordmøre. Fordelingen mellom de tre regionene er
noenlunde i overenstemmelse med fordelingen på hele populasjonen i fylket. Om lag halvparten
svarene fra Sunnmøre kom fra den maritime næringen, mens 17 prosent kom fra sjømat og marine
næringer. Fra Romsdalsregionen utgjorde Reiseliv og maritime næringer de to største bransjene.
Nordmøre, som er dårligst representert i surveyen, hadde flest svar fra Reiseliv og sjømat/marine
næringer.
Store bedrifter er noe overrepresentert. Bedriftene ble også sortert på størrelse i forhold til antall
ansatte. Om man sammenligner med populasjonen i foretaksregisteret så er det en klar
underrepresentasjon av bedrifter med færre en 10 ansatte. I segmentet 11-49 er representasjonen i
tråd med populasjonen, mens det er en klar overrepresentasjon av bedrifter med mer enn 50 eller
flere ansatte. Med ett unntak er alle de største bedriftene, med mer enn 250 ansatte, innen maritim
næring.
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Det ble også stilt spørsmål om bedriften var etablert i løpet av de siste fem år, noe som 14 prosent
svarte bekreftende på. Det ble vurdert dithen at gruppen nyetablerte var så pass få og at utvalget
rommet svært ulik næringer. Derfor ble denne variabelen utelatt i oppsummeringen av resultatene.

4.2 Resultater fra spørreundersøkelsen
Spørsmålene fra surveyen er sentrert rundt tre temaer:




Utfordringer som følge av koronakrisen
Myndighetenes tiltakspakker
Framtiden og tiltak på lengre sikt

Fremstillingen under vil følge denne inndelingen. Det er ikke lagt opp til noen omfattende analyse av
spørreundersøkelsen, men en kort fremstilling av hovedresultatene. Vi vil supplere med noen av
svarene fra fritekstspørsmålene for hvert av temaene for å presentere bedriftenes egen stemme inn i
de kvantitative resultatene.
4.2.1 Utfordringer som følge av koronakrisen
De to svaralternativene som har fått klart flest svar fra informantene og som skiller seg ut som en
hovedutfordring er knyttet til omsetningssvikt/ordrenedgang og kanselleringer av ordrer.

Figur 8: Hvilke utfordringer har din bedrift opplevd som følge av koronautbruddet og påfølgende restriksjoner?

26

Få
rapporterer
om
umiddelbare
likviditetsproblemer, noe som kanskje kan antyde
at problemene ligger frem i tid for mange. Flere
nevner at pandemien først og fremst har mye å si i
forhold til utsiktene fremover og at
ordreinngangen er
det som bekymrer.
Ordrereserven i dag gir arbeid, men denne
tømmes, uten påfyll av nye ordrer. En annen
tilstøtende utfordring går tidsforskyvingen mellom
produksjon og salg (jfr. sitat denne side).

«Utfordringen vår er at vi i perioden apriljuli i stor grad produserer for lager for
salg i perioden august - desember. Vi har
derfor lav omsetning i perioden og vil
derfor ikke ha noe stort inntektstap i
perioden. Vi er også bekymret for å ta på
oss mer gjeld via en garantiordning.
Denne skal etter planen tilbakebetales
innen 3 år. Det vil påvirke vår mulighet til
å drifte hensiktsmessig (likviditet) og til å
investere i nytt utstyr og teknologi.»

Utfordringsbildet for eksportbedriftene og
hjemmemarkedsbedriftene er ganske likt. Innen
Sjømat og marin næring
maritim og marine næringer er utfordringene mer
sammensatt enn det som rapporteres fra reiseliv.
Det synes som at det er problemer knyttet til
logistikk, samt at en del bedrifter hemmes av at reiserestriksjoner. For aktører innen maritime
næringer rapporteres det også om at karanteneregler begrenser aktiviteten. Det er og verd å merke
seg at ingen innen maritim eller marine næringer rapporterer om driftsstans.

Figur 9: Hvilke utfordringer har din bedrift opplevd som følge av koronautbruddet og påfølgende restriksjoner? Eksport og
hjemmemarked
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«Endret regelverk rundt permittering slik
at ansatte kunne fått bidra til å gjøre
bedriften bedre i stand til å komme ut av
koronakrisen på en best mulig måte.
Ansatte opplever det som mot sin hensikt
at man skal forbys å bidra til sikre
arbeidsplassen når man er permittert.
Dette er et dilemma. En løsning
tilsvarende det man har i Danmark kan
kanskje vurderes?» (Maritim)

«Kompensasjonsordningen ved tapt
inntekt er etter vår informasjon
gjeldende for utfakturert omsetning.
Ordreinngang er en mer riktig måling av
effekten
av
koronasituasjonen.
Hovedtyngden av salget er ordrebasert,
og utfakturert omsetning i regnskapet for
mars og april måned er i all hovedsak
ordrer solgt i januar før korona.»
Møbel

Maritime næring

Fra reiselivsnæringen er bildet helt entydig: kanselleringer, omsetningssvikt og driftsstans rammer
næringen hardt og momentant (jfr. sitat denne side). Denne næringen består av svært mange små
aktører. Kostnader knyttet til leie utgjør en stor utgiftspost (jfr. Figur 5 i del 1 av notatet) og det vil
ikke ta mange måneder før mangel på kontanter vil bli et problem. Flere aktører med stort anslag av
utenlandsturisme påpeker at sesongen, som er fra mars/april og ut september, er over for i år og at
kompensasjonsordningen derfor må utvides til hele denne perioden. Naturlig nok er det innen reiseliv
en finner hovedtyngden av bedrifter som melder om driftsstans.

Figur 10 Utfordringer innen maritim næring, Marin- og sjømatnæring og reiselivet.
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4.2.2 Myndighetenes tiltakspakker
Bedriftene ble spurt om hvor god kjennskap de har til vedtatte tiltakspakker som er relevant for
bedriften. Svaralternativene var gitt på en fire-punkts skala fra svært lite kjennskap til svært god
kjennskap.
Som det fremkommer av Figur 11 virker det som at det er et skille mellom mikrobedrifter under 19
ansatte og de største bedriftene. Blant de største bedriftene er det over 60 prosent som hadde god
eller svært god kjennskap til tiltakene, mens denne andelen kun var på om lag 25 prosent for de minste
bedriftene.

Figur 11 Kjennskap til vedtatte tiltakspakker (spørsmål 11). Andeler i prosent.

I forhold til myndighetenes tiltakspakker ble det
også stilt et spørsmål om bedriftene opplever
tiltakene som godt tilpasset utfordringene til
bedriften på kort sikt. Svaralternativene var gitt på
en fem-punktskala som gikk fra i svært liten grad til
i svært stor grad.
Vi fikk et svar i hvert av ytterpunktene. Disse har vi
i Figur 12 henholdsvis puttet inn i kategoriene «I
stor grad tilpasset» og «I liten grad tilpasset».
Hovedbildet er at det er en klar overvekt av
bedrifter som svarer at tiltakene er tilpasset i stor
grad. Som vi ser av figuren er det innen maritim
næring og annen næring der det er færrest som
svarer tiltakene er svært godt tilpasset.
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«Mangler tiltak for bedrifter med hurtig
vekst som uteblir. Vi har økte kostnader
som vi ikke får kompensert.» (Sjømat og
marine næringer)
Sjømat og marine næringer

I fjor på denne tiden ble hyttene renovert
og var ikke klar for utleie før ut i mai.
Dermed ingen tall å sammenligne
omsetningssvikt med, slik det ser ut til å
være lagt opp til.
Reiseliv

Figur 12: Oppleves tiltakene som godt tilpasset bedriften på kort sikt? (Spørsmål 12). Svarfordeling per bransje. Prosent.

Blant eksportbedriftene er det så å si ingen som mener at tiltakene er tilpasset behovet i stor grad.
Som nevnt tidligere opererer mange eksportbedrifter i svært konkurranseutsatte markeder, og det
synes som at dette er et forhold ikke helt fanges opp i tiltakene og virkemidlene.

Figur 13: Oppleves tiltakene som godt tilpasset bedriften på kort sikt? (Spørsmål 12). Svarfordeling på bedrifter innen
hjemmemarked og eksportbedrifter. Prosent.
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«I januar og februar ansatte vi to nye
medarbeidere etter at vi målbevisst
gjennom mange år har tålmodig ventet
på denne muligheten for ekspansjon. Vi
kunne ha god bruk for "kontantstøtten",
men den er ikke tilpasset bedrifter som er
inne i en ekspansjon.» (Olje og gass)

«Vår bransje har ikke behov for
ytterligere gjeld. Utfordringen relatert til
nedgang i marked/manglende inngåelse
av nye kontrakter vil få effekt i årene
fremover og vi faller derfor ikke under
kompensasjons-ordningen
for
tapt
inntekt. Utbetaling av balanseført
fremførbart underskudd ville vært en god
løsning som ville gitt viktig tilskudd i en
krevende periode.»

Olje og gass

Bedriftene ble spurt om hvilke tiltak de har hatt
nytte av, eller vil ha nytte av på kort sikt.
Svaralternativene er gjengitt i Figur 14.

Maritim næring

Permitteringsordningen kommer best ut, sammen med utsettelse av innbetaling av skatter og avgifter.
Få bedrifter anser at lettelser av lånebetingelser for å skaffe likvider som et tiltak som er tilpasset
bedriften, og ingen av de store anser obligasjonsfond som et alternativ. Vi fant også at blant dem
innenfor maritim næring var det nesten ingen som anså garantiordningen som nyttig. Kommentarene
i fritekstspørsmålene forsterker dette. (jfr. sitat denne side) Det er også i samsvar med det vi så i del 1
der tegnet et bilde av den maritime næringen som forholdvis gjeldstung.

Figur 14: Hvilke tiltak har din bedrift hatt nytte av, eller vil ha nytte av på kort sikt (spørsmål 13). Antall

Både eksportbedrifter og bedrifter rettet mot hjemmemarkedet anser permitteringsregler og
betalingsutsettelse som det tiltaket som en har mest nytte av. Det er for øvrig ingen store forskjeller i
fordelingen på svargivingen her.
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Figur 15 Opplevd nytte av tiltak. Bedrifter i gruppe hjemmemarked og mer enn 50% eksport.

Når vi ser på opplevelse av tiltak mellom næringer så finner vi at sjømat og marine næringer skiller seg
ut ved at det er i disse næringene der garantiordningen ansees som er nyttig tiltak

Figur 16: Opplevd nytte av tiltak. Fordelt på bransjer
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4.2.3 Framtiden og tiltak på lengre sikt
I den siste delen av surveyen ble bedriftene spurt
følgende spørsmål: Sammenlignet med før
koronakrisen, hva slags aktivitetsnivå ser du for deg
at bedriften din har om, i) 6 måneder og ii) om 12
måneder?
Ikke uventet finner vi at de fleste av bedriftene ser
for seg at aktivitetsnivået er betydelig eller noe
svekket om 6 måneder. Også 12 måneder frem i tid
er det mange som ser for seg at situasjonen ikke
styrker seg. Dette går også igjen i
kommentarfeltene.

«Stor grad av fleksibilitet fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge mht. å støtte
opp om innovasjon, produkt- og
kompetanseutvikling for dermed å styrke
næringslivet på lengre sikt.»

«Vi vil sannsynligvis oppleve at kundeporteføljen vil endre seg. Mange små og
mellomstore importører av våre
produkter vil forsvinne og større enheter
vil oppstå (hovedsakelig supermarked).
Dette betyr at vi som bedrift må få den
kompetansen og godkjenninger som den
nye hverdagen tilsier.»
Sjømat og marine næringer

«Styrke kunnskap om AI, sikkerhet og
fjerndiagnose. Styrke kunnskap om
oppbygging av global tilstedeværelse og
partnerskap/ allianser.»
Maritim næring

«Prosessutvikling, kompetanseheving,
Produktutvikling og markedsutvikling.»
(Møbel)

Maritim næring

Møbelindustri

Figur 17: Hva slags aktivitetsnivå ser du for deg at bedriften din har om, i) 6 måneder og ii) om 12 måneder? (Spørsmål 16)
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FORDELT PÅ BRANSJE

Figur 18: Hva slags aktivitetsnivå ser du for deg at bedriften din har om, i) 6 måneder og ii) om 12 måneder? (spørsmål 16),
fordelt på bransjer

FORDELT PÅ REGION

Figur 19: : Hva slags aktivitetsnivå ser du for deg at bedriften din har om, i) 6 måneder og ii) om 12 måneder? (spørsmål
16), fordelt på region
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FORDELT PÅ BEDRIFTSSTØRRELSE

Figur 20: : Hva slags aktivitetsnivå ser du for deg at bedriften din har om, i) 6 måneder og ii) om 12 måneder? (spørsmål
16), fordelt på bedriftsstørrelse

FORDELT PÅ EKSPORT /HJEMMEMARKED

Figur 21: : Hva slags aktivitetsnivå ser du for deg at bedriften din har om, i) 6 måneder og ii) om 12 måneder? (spørsmål
16), fordelt på markedssegment
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4.3 Utfordringer med dagens tiltakspakke
Bedriftene har også blitt spurt om mangler ved eksisterende tiltak som gjelder deres bedrift eller
bransje.10
Den største utfordringen med dagens tiltakspakke er knyttet til økonomisk bærekraft på kort og lang
sikt. Flere tilbakemeldinger går også om at dagens tiltak i mindre grad opplevelse som treffende. For
det første er det flere som rapporterer at kompensasjonsordningen for tapte inntekter ikke treffer
dem fordi den baseres på et beregningsgrunnlag for 2019. Bedrifter som vokser raskt, eller som brukte
fjoråret til investeringer heller enn ordinær drift, eller bedrifter der normal aktivitet er sesongbasert
og inntekter ujevnt fordelt i kalenderåret, faller utenfor. På litt lengre sikt er det bekymring blant
bedriftene knyttet til hvordan fremtidige inntektstap skal kompensere og hvorvidt tiltakenes varighet
tar høyde for dette. Et tredje forhold særlig aktører innen sjømatnæringen påpeker, er utfordringer
knyttet til levering og lagring av varer, og usikkerhet rundt kunders betalingsvansker. En fjerde
utfordring er knyttet til permittering, og at flere bedrifter ønsker å holde ansatte i aktivitet heller enn
å permittere, og viser til at tiden kan brukes til formål nyttige for bedriften, som kompetanseheving.

4.4 Behov for omstilling i etterkant av koronakrisen
For å innhente vurderinger om omstillingstillingsbehov som følge av koronakrisen ble bedriftene spurt
om omstillingsbehov og hvilke tiltak som trengs for å muliggjøre omstillingen.11
Gjennomgangen av svar på behov for omstilling viser først og fremst et behov for å omstilles seg til
nye/andre markeder, men også et behov for økt digital kompetanse og FoU kompetanse. Det er
spesielt innen Maritim bransje behovet for å omstille seg til nye markeder nevnes. Digitalisering gjelder
både økt bruk av digitale møteplattformer, men også et behov for å digitalisere for at
forretningsmodellen skal være mer bærekraftig. Noen få tilbakemeldinger er eksplisitte på at man
trenger FoU og kompetanse i en kommende omstilling, men dette er ikke tyngden i innspillene. Flere
har faktisk skrevet at de ikke ser at de har behov for omstilling, når markedssituasjonen normaliseres.
Korona har også ført til en skjerpet bevissthet rundt behovet for systematisk håndtering av smittevern
og hygienetiltak i egen produksjon.
Bekymring rundt likviditet kommer også til syne i spørsmålene om omstilling. Gjennomgangen av
kommentarene viser at respondentene først og fremst er opptatt av å sikre kapitaltilskudd for å
opprettholde aktivitet og innrette seg mot nye kompetanser, markeder og produkter. Det korte svaret
er enkelt: de trenger både kapital og kompetanse for å kunne omstille seg.

10

Følgende spørsmål ble stilt, med muligheter for fritekstsvar: «Er det mangler ved eksisterende tiltak som ikke
fanger opp spesielle utfordringer for din bedrift eller bransje?»
11
Følgende spørsmål ble stilt, med muligheter for fritekstsvar: «Hvilke omstillinger tror du din bedrift eller
bransje trenger å gjøre i etterkant av koronakrisen?» og «Hvilke tiltak trengs for å styrke eller muliggjøre denne
omstillingen?».
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