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Hva er god næringspolitikk?
Av Steinar Juel og Lars Peder Nordbakken

I den brede politiske debatten om statens og politikkens rolle og oppgaver i forbindelse med 
verdiskapende omstilling og næringsutvikling benyttes ofte begreper som næringspolitikk, industri-
politikk og innovasjonspolitikk om hverandre, med til dels overlappende innhold. Her har vi valgt  
å ta utgangspunkt i begrepet næringspolitikk, som ofte diskuteres med utgangspunkt i karakteri- 
stikker som «aktiv» og «passiv», og hvor det gjelder å fremstå som mest mulig «aktiv». Slike 
merkelapper kan si noe om en politisk intensjon, men står ofte i veien for en mer opplysende 
diskusjon om det som virkelig teller: politikkens innhold og resultater. 

Dette notatet har til hensikt å klargjøre begrepet næringspolitikk, belyse to vesensforskjellige 
hovedinnretninger av næringspolitikken og vise til noen systematiske utviklingstrekk i de senere 
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tiårenes næringspolitikk i Norge. Notatet begrunner vår prinsipielle anbefaling av en markeds-
konform næringspolitikk, som underbygger en åpen og konkurransebasert markedsøkonomi, 
og avrundes med å anvende begrunnelsen i diskusjonen rundt noen næringspolitiske forslag i 
forbindelse med det grønne skiftet. 
   

Om begrepet næringspolitikk
I ytterste konsekvens vil all politikk kunne påvirke et lands næringsutvikling og verdiskaping. Det 
gjelder spesielt alle former for økonomisk politikk, fra makroøkonomisk politikk, som penge-, 
valuta-, finans- og skattepolitikk, til mer direkte strukturpåvirkende politikk som handels- og 
konkurransepolitikk, forsknings- og utdanningspolitikk, innovasjonspolitikk, samt sektorspesifikk 
politikk innen alt fra samferdsel til landbruk, olje- og energiområdet mv. Dertil kommer alle lover 
og regler knyttet til arbeidsmarkedet, miljøvern, forbrukervern og ulike organisasjonsformer,  
samt en rekke næringsspesifikke reguleringer for å nå politisk vedtatte målsettinger og grunn-
leggende hensyn til rettigheter og felles interesser. 

Som disse ulike eksemplene antyder, gir det liten mening å sammenfatte alt dette i et altopp- 
slukende begrep om næringspolitikk. Vi foreslår derfor å avgrense begrepet næringspolitikk til  
alle politiske tiltak, så vel generelle som direkte inngripende tiltak, som har til hensikt å påvirke 
utviklingen i en eller flere næringer i en bestemt retning. Det kan være forskjellige typer tiltak som 
kan brukes, alt fra bruk av generelle og indirekte virkemidler som å påvirke prisene i et marked, til 
detaljstyrte angivelser av hva som skal/ikke skal produseres, og hvordan. Karakteristikkene «aktiv»  
og «passiv» kan knyttes til alle typer tiltak. I den politiske debatten knyttes imidlertid gjerne  
betegnelsen «aktiv» til mer detaljstyring om hva som skal produseres, og «passiv» til en markeds-
bestemt retning. Dette har liten mening, og vi vil ikke forfølge disse betegnelsen videre her. Det som 
teller er innhold og resultater. 

Uansett hva slags næringspolitikk vi velger er det likevel noe vi ikke kan velge bort: den aktuelle 
utgangssituasjonen og eksternt bestemte utviklingstrender. Dette definerer næringspolitikkens 
utgangspunkt uansett hvilken retning som velges. Siden den relevante utgangssituasjonen endres 
over tid, er det tilnærmet umulig å skape forutsigbare rammebetingelser for næringsaktører  
uten en prinsipiell forankring av næringspolitikken. For å være relevant og effektiv bør nærings-
politikken være konform med, det vil si i overensstemmelse med, det økonomiske systemet man 
legger til grunn. 

I en markedsøkonomi som den norske betyr dette at næringspolitikken i utgangspunktet bør være 
markedskonform. Det vil si at man i næringspolitikken må bidra til å sikre at markedene er mest 
mulig effektive. Når det av en eller annen grunn skal gripes inn i markedet, bør det i hovedsak 
brukes indirekte virkemidler som påvirker handlingene til aktørene i økonomien, fremfor direkte 
å peke ut hva som skal produseres. Velfungerende markeder basert på fri konkurranse, gir den 
beste ressursutnyttelse, enten det gripes inn i prisdannelsen med avgifter og subsidier eller ikke.  
 
Hovedmålet med næringspolitikken bør alltid være å sikre en høyest mulig samfunnsøkonomisk 
verdiskaping, noe som også innebærer at sosial og økologisk bærekraft blir ivaretatt.
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To vesensforskjellige typer næringspolitikk
I motsetning til en næringspolitikk som baserer seg på markedskonform rammestyring, det vil si 
hvor næringsutviklingen bestemmes dynamisk gjennom åpen konkurranse og innovasjonsdrevne 
markedsprosesser, finner vi ulike former for ikke-markedskonforme innretninger av næringspolitikken. 
Den mest aktuelle retningen, som med visse variasjoner forfektes i debatten som «aktiv» nærings-
politikk, innebærer bruk av ulike former for direkte statlige inngrep i den økonomiske prosessen. 
Ideen er at staten bør gripe inn med direkte støttetiltak for å fremme utvalgte næringer eller 
enkeltbedrifter – «plukke vinnere». Seleksjonsmotivet er ofte en kombinasjon av antatt strategisk 
viktighet for landet, for eksempel for å lykkes med det grønne skiftet, eller at det private næringslivet 
ikke anses å kunne innfri de politiske næringsambisjonene på egen hånd. Støttetiltakene kan dreie  
seg om alt fra statlig eierskap til økte statlige investeringer, tilskudd og subsidier, til selektive skatte-
fritak og skattereduksjoner, selektiv støtte til forskning, teknologiutvikling, innovasjon, pilotering, 
oppskalering, tildeling av monopolrettigheter, samt diverse direkte eller indirekte handelspolitiske 
beskyttelsestiltak mv. 

En mer defensivt motivert variant av en slik selektiv næringspolitikk ble ganske utbredt på 1970- 
tallet, og bestod i en rekke direkte støttetiltak for å hindre nedleggelse av lite lønnsomme næringer 
og bedrifter, fra tekstilindustri til skipsverft. Konsekvensen ble en konservert næringsstruktur,  
en opphopning av ikke-lønnsomme bedrifter som ble varig avhengige av statlig støtte, samt et  
stort underskudd på produktiv omstilling og innovativt entreprenørskap. Politikken var mislykket  
når vi ser det opp mot målet om å sikre høyest mulig verdiskaping. Erkjennelsen av dette ble også 
tydelig understreket i St. meld. nr. 54 (1980-81), som var en oppfølging av Lied-utvalgets (NOU 
1979:35) mye omtalte oppgjør med den selektive næringspolitikken. 

 (…) vårt land i hovedsak bør bygge på en desentralisert markedsøkonomi som system. Samtidig 
er det også enighet om at markedsøkonomien må reguleres gjennom rammebetingelser; d.v.s. 
lover, regler, skatter og avgifter m.v. (…) Innenfor et slikt system vil den enkelte bedrift også være 
samfunnsøkonomisk lønnsom dersom den driver ut fra bedriftsøkonomiske vurderinger.1   

Felles for all ikke-markedskonform næringspolitikk er at deler av næringslivet blir særbehandlet 
og helt eller delvis slipper å bevise sin egen berettigelse via den avgjørende markedstesten, 
dvs. i likeverdig konkurranse med andre næringsaktører. Dermed undergraves hovedkilden til 
produktivitetsvekst, dynamisk omstilling av produktive ressurser via konkurransedrevet innovasjon 
og «kreativ ødeleggelse».  

Siden 1970-tallet har norsk økonomi blitt gradvis mer markedskonform gjennom en rekke  
reformer som i økende grad har bidratt til å vri rammebetingelsene i en retning som utsetter 
bedrifter for markedstesten. I økende grad har derfor også næringsutviklingen blitt formet av 
overskuddssøkende bedrifter som konkurrerer med hverandre, og som anstrenger seg for å levere 
de beste produktene til lavest mulig kostnader. Vi har lang erfaring med at dette fungerer godt 
på de fleste områder, og at private aktører har stor evne og vilje til å omstille seg når de ser nye  
muligheter. De mest grunnleggende næringspolitiske tiltakene i en markedsøkonomi er derfor å  
sikre virksom konkurranse, sørge for at terskelen for nyetableringer er lav, og at det er enkelt for 
bedrifter å legge ned og omstille seg.
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På noen områder kan det være såkalt markedssvikt. Det skjer blant annet der den enkelte over-
skuddssøkende bedrift ikke finner det lønnsomt å levere verdifulle fellesgoder som ulike former 
for infrastruktur. Et annet område er grunnforskning, det vil si forskning som utvikler ny kunnskap 
som ikke umiddelbart er kommersielt utnyttbar. Slike investeringer forutsetter ofte finansiering fra  
det offentlige for å komme samfunnet til gode. I overgangen mellom forskning og kommersialisering 
kan det også være behov for at staten bidrar til å sikre tilgangen på kapital til å utvikle og 
kommersialisere produkter med lang utviklingstid.  Man kan også ha situasjoner hvor samfunnet  
har sterkere interesse av at et produkt blir lansert raskt, for eksempel via offentlig innkjøp, enn å 
vente til at etterspørselen i markedet er etablert. 

I debatten om næringspolitikk knyttet til det grønne skiftet vises det ofte til at staten også må 
gi støtte til ny teknologiutvikling, fordi nyutviklet teknologi kan være forbundet med svært høye 
kostnader. Dette er imidlertid ikke noe særegent for ny grønn teknologi, men er helt vanlig  
innen de fleste områder, og det blir daglig håndtert av private bedrifter, banker og investorer i 
markedet. Ikke minst er dette et fenomen som gjør seg gjeldende for digitale produkter. Det er helt 
normalt at banebrytende ny teknologi er dyr til å begynne med, og at kostnadene og prisene går 
kraftig ned over tid. Dersom man ønsker å øke hastigheten på at det nye skal tas i bruk, kan man 
gjøre det ved å avgiftsbelegge de gamle løsningene ekstra, og/eller forby salg av dem.

Produkter og produksjonsprosesser kan ha det som kalles positive eller negative eksterne  
effekter på en tredjepart, det vil si gevinster eller kostnader som ikke produsentene tar hensyn til, 
fordi de ikke inngår i deres bedriftsøkonomiske kalkyler. Forurensning og miljøskader er typiske 
eksempler på negative eksterne effekter. Når en bedrift driver opplæring av ansatte er det noe 
fremtidige arbeidsgivere også får glede av, og det er derfor et eksempel på en positiv ekstern effekt. 
Eller bedrifter kan ta inn personer som har falt utenfor arbeidslivet og få dem tilbake igjen. Det siste 
kan spare samfunnet for store kostnader. 

Negative eksterne effekter tilsier bruk av avgifter eller reguleringer. Positive eksterne effekter  
tilsier støtte. Avgifter gjør at det blir mindre bruk av det som skader andre, og at det skapes et 
marked for å utvikle løsninger som vil redusere skadevirkningene av et produkt eller produksjon. 
Subsidier sørger for at det blir gjort mer av det som virker positivt på samfunnet, men som  
bedriften i utgangspunktet ikke får betalt for.

Alle områder som er forbundet med betydelig markedssvikt, tilsier i utgangspunktet korrigerende 
politiske tiltak. Mulige tiltak må imidlertid vurderes opp mot risikoen for styringssvikt, og tilstrebes 
å være mest mulig effektive. Som oftest vil markedskonforme tiltak være mest effektive og være 
lettest å utforme slik at styringsrisikoen blir lav. 

Utviklingen i næringspolitikken over tid
Mål og virkemidler i næringspolitikken har endret seg med tiden. I de første tiårene etter andre 
verdenskrig hadde vi i Norge en næringspolitikk med sterke innslag av sentralstyrt planøkonomi, 
hvor staten gikk langt i retning av å angi hva som skulle produseres, av hvem, til hvilken pris, for  
hvem osv. Staten etablerte og holdt liv i mange bedrifter som ikke ville greid seg alene. Siden  
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1980-tallet har næringspolitikken vært mer rettet inn mot å tilrettelegge for markedsrettet 
verdiskaping enn mot å bevare og beskytte enkeltnæringer og bedrifter. Næringspolitikkens 
hovedinnretning ble dermed mer markedskonform, karakterisert ved utpreget rammestyring og  
et tilsvarende fravær av direkte statsinngrep. Flere statseide bedrifter med store underskudd ble  
lagt ned, nedskalert eller reorganisert, og støtte til enkeltnæringer, som til tekstilindustrien, ble i 
mange tilfeller avviklet.

Endringen i retning av en mer generell næringspolitikk kom etter mange år med dårlige erfaringer 
med støtteordninger rettet mot enkeltbedrifter og enkeltnæringer, hvor motivene var arbeids- 
plasser, spesielt i distriktene, og/eller at visse produkter skulle produseres i Norge. Bruk av «billig» 
vannkraft til industriutvikling var også et selvstendig mål i næringspolitikken.2 Støtte som ble 
gitt, fungerte som soveputer. Man greide sjelden å få bedrifter til etter hvert å stå på egne bein. 
Støtten hindret omstillinger og bandt opp kapital og arbeidskraft i bedrifter med lav eller ingen 
verdiskaping. Støtten belastet også statsbudsjettet og fortrengte andre prioriterte oppgaver. 
Det var disse erfaringene, og i svært liten grad ideologi, som var hovedmotivet for omleggingen 
av næringspolitikken til å vektlegge gode rammebetingelser for verdiskaping, og i mindre grad å  
plukke næringer og bedrifter som skulle prioriteres. I kjølvannet av den nevnte omleggingen ble 
begrepet næringsnøytralitet mye benyttet, som en næringspolitisk handlingsregel.3

Endringene næringspolitikken gjenspeiles også i måten politikkområdet etter hvert ble organisert 
på. Før 1997 var det et eget Industridepartement, Fiskeridepartement og Handels- og skipsfarts-
departement. Videre lå ansvaret for Konkurransetilsynet under Fornyings-, administrasjons- og kirke-
departementet, og for selskapslovgivningen i Justisdepartementet. Gjennom flere omorganiseringer 
er alt nå samlet i Nærings- og fiskeridepartementet. 

Ansvaret for politikken overfor landbruk, og for olje og energi er fortsatt organisert i egne 
departementer.

Målet for næringspolitikken er nå mer rettet inn mot verdiskaping. Det kom tydelig til uttrykk  
St. meld. nr. 41 fra 1998 om næringspolitikk fra Bondevik I-regjeringen:4 

«Menneskenes behov for å skape, finne nye løsninger og se resultater av sin virksomhet er avgjørende 
drivkrefter for utvikling av næringsvirksomhet. Et verdiskapende næringsliv er nødvendig for å gi 
trygghet for enkeltmenneskenes inntekt og fellesskapets behov for å finansiere fellesgoder. Dette er 
utgangspunktet for Regjeringens næringspolitikk.

Alle trenger trygghet for inntekt. Mange ønsker også å skape et livsgrunnlag av egne ideer, enten 
det skjer som arbeidstaker i en bedrift eller ved å forsøke å etablere en egen. Næringspolitikken skal 
legge til rette for slik kreativitet og også ta hensyn til at ikke alle lykkes.
Konkurranse mellom næringsdrivende er en av de viktigste drivkreftene for forbedringer og  
fornyelse i samfunnet. En framtidsrettet næringspolitikk tillater friest mulig konkurranse innenfor 
rammer satt av hensyn til den enkeltes rettigheter, fellesskapet og miljøet.»

Det samme var tilfellet i Meld. St. 39 (2012-13) fra den rødgrønne Stoltenberg II-regjeringen.5 



C i v i t a - n o t a t  n r .  1 6  2 0 2 1

6

«Den overordnede målsetting for næringspolitikken er størst mulig samlet verdiskaping i norsk 
økonomi og arbeid til alle. Målsettingen om størst mulig samlet verdiskaping har implikasjoner 
for vurdering av næringspolitiske tiltak og for valg av næringspolitiske områder. Begrepet verdi- 
skaping oppfattes forskjellig avhengig av den enkeltes ståsted. En bedriftseier vil ta utgangspunkt  
i bedriftens økonomiske resultat. På̊ nasjonalt nivå̊ refereres ofte til et lands brutto nasjonalprodukt, 
BNP. Det er nødvendig å skille mellom hvordan tiltak påvirker verdiskapingen innenfor en enkelt 
næring eller bedrift og hvordan tiltaket påvirker den samlede verdiskapingen i hele økonomien. Ved 
å definere størst mulig verdiskaping i norsk økonomi som samfunnsøkonomisk lønnsomhet.»

Denne meldingen ble imidlertid ikke behandlet av Stortinget på grunn av valget og regjerings- 
skiftet i 2013. Det kom ingen ny melding om den samlede næringspolitikken etter 2013, kun  
meldinger om politikken overfor enkeltnæringer som industrien, handelsnæringen, maritime 
næringer, helsenæringen og sjømatindustrien. Det betyr at den siste samlede meldingen om nærings- 
politikk, som ble behandlet i Stortinget, er fra 1998.

Som nevnt bør målet for næringspolitikken være høyest mulig verdiskaping innen fastsatte rammer. 
Det innebærer at man bør unngå en politisk prioritering av bestemte næringer fremfor andre. 
Skal det gjøres, må det være særlig vektige samfunnsmessige grunner til det, grunner som er 
tilstrekkelig sterke til at en aksepterer kostnadene i form av lavere verdiskaping. Sterke beredskaps- 
og bosettingshensyn kan være slike grunner. Det er derimot vanskelig å se noen grunn til at for 
eksempel industri, og særlig eksportindustri, skal prioriteres fremfor tjenesteytende næringer, eller 
næringer som konkurrerer med import. 

Det kan likevel finnes gode grunner til at enkeltnæringer underlegges særegne lover, regler og 
tilsyn, til tross for at de fleste rammebetingelsene er felles for alle næringer. Det skyldes at ulike 
næringer kan være vesensforskjellige. Av hensyn til forbrukerbeskyttelse og finansiell stabilitet  
bør for eksempel banker underlegges strenge krav til soliditet og forretningsadferd. En klesbutikk 
bør ikke underlegges slike regler. Utvinning og anvendelse av naturresurser bør underlegges en 
rekke egne bestemmelser for å sikre fellesskapets interesser og hindre overbeskatning. Det må  
også være slik at næringer som forurenser mye, som for eksempel sementindustrien, vil rammes 
hardere av CO2-avgifter eller utslippskvoter enn et forsikringsselskap.  

Det er næringens egenart som bør avgjøre om en næring skal underlegges særlige regler, eller 
om den vil rammes særlig hardt av generelle regler - ikke næringens navn. Men også her møter vi  
på spørsmålet om hvordan særregler skal utformes. Det markedskonforme minstekravet er å  
sikre konkurransenøytrale rammebetingelser for alle aktører innen samme næring. 

Næringspolitikk og det grønne skiftet
Det er vanskelig å se noen grunn til at det bør tenkes prinsipielt annerledes om næringspolitikk  
i forbindelse med det grønne skiftet enn det som er skissert foran, selv om endringene som må til, 
er store. De klimapolitiske målene innebærer at rammene for næringsvirksomhet og produkt-
utvikling må endres mye på mange områder for å redusere klimaavtrykket fra produksjons- 
prosesser og bruken av produkter. Det endrer ikke at målet for næringspolitikken fortsatt bør være 
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høyest mulig samfunnsøkonomisk verdiskaping. I regnestykket for verdiskaping må det i langt  
større grad enn før legges vekt på skadene, det vil si kostnadene, ved utslipp. At endringene som  
må til er omfattende og i større eller mindre grad vil berøre de fleste produksjonsprosesser,  
produkter og forbrukervalg, er i seg selv et argument for å spille på markedskreftene, fremfor 
at myndighetene skal forsøke å peke ut vinnerteknologier og produkter. Likevel ser vi at sterke  
krefter trekker i retning av å angi ganske detaljert hva «det bør satses på» av næringsvirksomhet  
og teknologier i Norge fremover. 

La oss ta noen eksempler:

I notatet «Grønn vekst for framtida», utarbeidet av representanter fra Arbeiderpartiet (Ap), 
Miljøpartiet de grønne (MDG), Senterpartiet (Sp) og Sosialistisk venstreparti (SV), initiert og publisert 
av Tankesmien Agenda, heter det at det må føres en mer retningsgivende næringspolitikk, staten  
må ta mer risiko.6 Videre: «Staten kan bidra til å fylle hull i grønn næringsutvikling som er lang- 
siktig og en del av verdikjeder der norske aktører deltar i flere faser», og «Det statlige eierskapet  
skal brukes systematisk og strategisk for å bygge nye, norske næringsmuligheter.»

I Arbeiderpartiets program foran stortingsvalget 2021 er det flere ganske detaljerte mål for 
enkeltnæringer og aktiviteter.7 Her er noen eksempler:

•	 Norsk eksport utenom olje skal øke med 50 prosent innen 2030.
•	 Satse på nye eksportnæringer som karbonfangst og lagring, hydrogen, havvind, batteriteknologi 

og grønn skipsfart.
•	 Doble verdiskapingen fra havbruk innen 2030. 
•	 Legge til rette for et stabilt aktivitetsnivå på norsk sokkel, med økt innslag av nye næringer som 

karbonfangst og -lagring, hydrogen, havvind, havbruk og gruvedrift. 
•	 Etablere en sentral arena der aktører fra myndigheter, næringsliv og kunnskapsmiljøer går 

sammen for å realisere ambisjonen om Norge som verdens ledende havnasjon. 
•	 Legge til rette for mer industri i Norge og vil gi norsk industri en større plass i norsk arbeids- og 

næringsliv. 

Sannsynligvis kan norske bedrifter gjøre det godt innen flere av disse områdene, men også innen 
andre. Når det settes som politisk mål at eksporten utenom olje skal øke med 50 prosent de neste  
ti årene, at aktivitetsnivået på norsk sokkel skal være stabilt og at verdiskapningen innen havbruk  
skal dobles innen 2030, går man langt i retning av den type næringspolitikk som ble forlatt på  
grunn av dårlige erfaringer. Flere av områdene som politisk nevnes som satsinger i Norge  
(hydrogen, batterier, havvind), nevnes også som satsinger i andre land. Det er grunn til å stille 
spørsmål ved hvor lurt det er at næringslivet i mange land gis politiske føringer om å satse på  
det samme. Som vi har erfart over flere tiår, er det bedre at det utvikles en arbeidsdeling  
gjennom internasjonal handel, basert på konkurranse og komparative fortrinn. Det er også grunn  
til å stille spørsmål ved hvorfor industri er det som særlig nevnes når det er tjenesteytende  
næringer som har vokst sterkt i alle utviklede land siden 1970-tallet. 
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I den politiske debatten har det vært argumentert med at Norge vil bli hengende etter dersom 
staten ikke aktivt peker ut satsningsområder som så støttes, siden andre land gjør dette. Det vil  
være infrastrukturprosjekter som staten bør støtte og eventuelt initiere. Infrastruktur er typisk et 
område hvor det ofte er vanskelig å få til gode løsninger uten at det lages fellesordninger. Men  
hvis det for eksempel i mange land satses på bygging av batterifabrikker ved hjelp at statlig  
støtte, er det heller et godt argument for at vi ikke bør gjøre det samme, enn et argument for at 
vi også bør gjøre det. Når private investorer finner det lønnsomt å bygge batterifabrikker i Norge  
uten statlig støtte, er det noe annet. 

Norge blir ikke økonomisk hengende etter ved å la være å støtte prosjekter på samme måte som 
andre. Tvert imot. Ved ikke å gjøre det, sikrer vi et næringsliv som er lønnsomt og konkurranse- 
dyktig uten støtte, og som ikke vil få problemer når støtten etter hvert må avvikles. Statlig støtte  
blir ofte en sovepute for næringslivet. Stater vil over tid ønske å avvikle støtteordninger av 
statsfinansielle årsaker og fordi støtteordninger hindrer økt verdiskaping. 

Dersom batteriproduksjon igjen brukes som eksempel, er det også en gryende erkjennelse av at 
det vil være store utfordringer med bærekraftig produksjon av batterier til el-biler etter hvert som 
antallet øker.8 Dette er det liten oppmerksomhet om i den norske debatten. Verden trenger flere 
batterier, men myndighetenes oppgave er å være en effektiv reguleringsmyndighet som sikrer at 
produksjonen blir bærekraftig. Skulle staten selv bli eier eller støtte batteriproduksjon, kan det 
svekke statens interesse av å være en effektiv reguleringsmyndighet.

Regjeringen har vedtatt å støtte et prosjekt for CO2-fangst ved sementfabrikken til Norcem i  
Brevik. Prosjektet kalles Langskip, investeringene anslås å bli på 17,1 mrd kroner og driftskostnadene 
de første ti årene 8 mrd. kroner, til sammen 25,1 mrd. kroner. Basert på disse tallene, anslås det 
at staten vil støtte prosjektet med 16,8 mrd kroner.9 Prosjektet består av to deler, CO2-rensing 
av sementproduksjonen og en infrastruktur for transport og lagring av CO2 på havbunnen. Infra-
strukturdelen har fått navnet «Northern Lights».

Sementproduksjon har svært store utslipp av CO2. På verdensbasis anslås det at produksjonen  
står for 8 prosent av klimagassutslippene. Til sammenligning står utslippene fra skip og fly for  
om lag 5 prosent av utslippene. Ifølge en analyse foretatt av forskere ved Frisch-senteret og 
Universitetet i Oslo, og presentert i tidsskriftet Samfunnsøkonomen 3-2021 i juni 2021, vil det 
med nåværende priser på CO2-kvoter være mulig, og lønnsomt, å redusere CO2-utslippene ved 
sementproduksjonen med 50 prosent på andre måter. Tar man også med mulighetene til å bruke 
mindre sement og betong, og å gjenbruke betongkonstruksjoner, anslås det at utslippene vil kunne 
kuttes med 85 prosent med dagens kvotepriser. Kostnadene vil være langt lavere enn kostnadene ved 
karbonfangst (CCS). Prosjektet Langskip legger dessuten ikke opp til mer enn 50 prosent reduksjon i 
utslippene i Brevik. 10

Et av problemene med å satse på én teknologi, som CO2-fangst ved sementfabrikken i Brevik,  
er at det er uklart om dette blir den teknologien som kommer til å vinne. I tillegg til de mulighetene 
som allerede finnes, forskes det rundt om i verden på andre måter å få ned utslippene fra 
sementproduksjonen på, på nye typer sement, og på å binde CO2 inn i sementen.11  Når man allerede  
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i dag kan kutte utslippene fra sementproduksjonen med 50 prosent på en langt billigere måte,  
og redusere utslippene med ytterligere 35 prosentpoeng ved å redusere bruken av sement,  
fremstår CCS-prosjektet i Brevik som et tvilsomt økonomisk prosjekt. 

Fordelen ved å bruke avgifter for å få ned utslipp fremfor å støtte ett teknologisk opplegg, er at det 
bidrar til flere adferdsendringer. Avgifter på utslipp 

•	 stimulerer til å finne de mest effektive og billigste måtene å få ned utslippene på, 
•	 reduserer bruken av betong til fordel for andre materialer, blant annet tre, 
•	 og stimulerer til å konstruere bygg, slik at betongelementer lettere kan gjenbrukes.

Etter hvert som prisen på CO2 øker, blir disse effektene sterkere. Men det kan også være at CO2-
prising bør suppleres med støtte til forskning, nye regulative krav til bygningsmaterialer mv.

Et hovedmotiv for Langskip synes å være knyttet å utvikle en infrastruktur for transport og lagring  
av CO2 (Northern Lights) slik at Nordsjøen gjøres disponibel for lagring av CO2 også for virksom-
heter utenfor Norge. I tillegg synes det å være et viktig motiv å utvikle kompetanse for CCS i  
Norge. Selv om utvikling av infrastruktur for transport og lagring av CO2 er hovedmålet, er det  
grunn til å stille spørsmål ved hvor klokt det er å gjøre det knyttet til CO2-fangst fra sement-
produksjon. Selv om mange mener at karbonfangst vil være nødvendig for å nå klimamålene, er 
det fortsatt høyst uklart hvor stor etterspørselen etter en slik infrastruktur vil bli, fordi kostnadene  
ved CCS fremstår som for høye. I en potensielt stor kunde som Tyskland mener selv partiet De  
grønne at CCS er en dårlig løsning.12

Det vi ser konturene av, med støtte fra viktige organisasjoner i arbeidslivet og næringslivet, er at klima- 
målene kommer i skyggen av ganske detaljerte næringspolitiske mål. Skal klimamålene nås, må 
tiltakene rettes inn mot å nå disse målene, ikke mot å realisere bestemte produksjonsprosesser, 
og produksjon og eksport av politisk bestemte produkter. Effektive tiltak for å nå klimamålene,  
det vil i hovedsak si å la forurenser betale, vil føre til avvikling og/eller nedskalering av miljøskadelig 
produkter og produksjonsprosesser, og til at det skapes større markeder og produksjons- 
muligheter for nye klimavennlige produkter. Vi har gjentatte ganger sett at norske bedrifter er 
innovative, omstillingsdyktige og gode til å se nye muligheter når det byr seg i et internasjonalt 
marked. I Meld. St 36 (2020-21) omtales det også at norske bedrifter har vunnet flere kontrakter 
knyttet til havvind i andre land, selv om hjemmemarkedet for dette til nå har vært omtrent ikke-
eksisterende.

Konklusjoner
Debatten om næringspolitikk sporer av når den løsrives fra hva som skal være politikkens formål.  
Målet med politikken bør være å bidra til høyest mulig samfunnsøkonomisk verdiskaping. Det 
får en best til når næringspolitikken rettes inn mot å sikre at det er effektive markeder med sterk 
konkurranse og fri etableringsrett. I tillegg må det korrigeres for vesentlige positive og negative 
eksterne virkninger av produksjonen og forbruket. Normalt vil det best kunne gjøres ved å avgifts- 
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belegge negative effekter og gi subsidier der det er positive eksterne effekter. Dette kan også 
kombineres med forbud, påbud og kvoter. 

Det er ingenting som ikke tilsier at slike markedskonforme virkemidler også vil være de mest 
effektive for å nå målene om reduserte klimautslipp. Heller tvert imot. Avgifter på klimaskadelige 
utslipp vil ramme utslipp gjennom hele verdikjeden. Det vil skape markeder for nye produkter, 
produksjonsmetoder og føre til redusert bruk av det som skader klimaet. Det vil også vri incentivene 
i kapitalmarkedet mot grønne investeringer. Det vil ikke være mulig å oppnå det samme, dersom 
regjeringen eller et statlig organ skal velge hvilke produktkategorier det skal satses på. En slik 
næringspolitikk vil gi lavere verdiskaping og en langt mindre effektiv klimapolitikk.

I den politiske debatten fremstilles direkte statlige valg av hva som skal produseres og statlige mål  
for denne produksjonen, som aktiv næringspolitikk. Det fremstilles som passivt når nærings-
politikken rettes inn mot å fremme effektive markeder og sette rammer for næringsvirksomhet, og 
så overlate til markedsaktørene å finne ut hva som skal produseres. Dette er en meningsløs debatt, 
fordi man blander sammen mål og virkemidler. Det som bør stå i sentrum for debatten, er hva vi 
ønsker å oppnå, og hvilke virkemidler som er mest effektive for å nå målene. En aktiv næringspolitikk 
er å bruke de virkemidlene som er mest effektive til å nå målene om høyest mulig verdiskaping og 
kutt i klimagassutslippene. All erfaring tilsier at bruk av markedskonforme virkemidler representerer 
en langt mer aktiv og effektiv næringspolitikk enn at staten på en eller annen måte skal peke ut hva 
som skal produseres. 

I tråd med dette notatet kan det formuleres noen hovedprinsipper som næringspolitikken bør  
bygge på:

1. Hovedmålet med næringspolitikken må være å fremme høyest mulig samfunnsøkonomisk 
verdiskaping. Tiltak for å fremme effektive markeder bør være de viktigste virkemidlene, da 
dette har vist seg å være mest effektivt for å nå hovedmålet. 

2. Hovedvirkemiddelet mot negative eksterne effekter av produksjon og forbruk, som utslipp av 
klimagasser, bør være avgifter og prising av utslippskvoter.

3. Spilleregler og rammebetingelser bør så langt som mulig være like på tvers av næringer.
4. Der dette ikke er mulig eller hensiktsmessig (og der begrunnelsen for avvik er god og samtidig 

tilfredsstiller grunnleggende krav til konkurransenøytralitet), bør det etableres så generelle 
og like spilleregler som overhodet mulig innen samme næringsgren eller produktkategori/
marked.

5. Alle avvik fra de styrende prinsippene som er nevnt over, bør bygge på grundige og offentlig 
tilgjengelige analyser og vurderinger (bl.a. faglig underbygde kostnad-nytte-vurderinger), hvor 
bevisbyrden alltid må ligge på forslag til særordninger og selektive tiltak. 
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Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt kunnskap og oppslutning om 
liberale verdier, institusjoner og løsninger, og fremme en samfunnsutvikling basert på respekt for 
individets frihet og personlige ansvar. Civita er uavhengig av politiske partier, interesseorganisasjoner 
og offentlige myndigheter. Den enkelte publikasjons forfatter(e) står for alle utredninger, konklusjoner 
og anbefalinger, og disse analysene deles ikke nødvendigvis av andre ansatte, ledelse, styre eller 
bidragsytere. Skulle feil eller mangler oppdages, ville vi sette stor pris på tilbakemelding, slik at vi kan 
rette opp eller justere.

Ta kontakt med forfatterne på larspeder@civita.no, steinar@civita.no eller civita@civita.no.
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