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Innledning
Norsk næringsliv er opptatt av å skape
vekst. Gjennom igangsetting og oppstart av
bedrifter skaper vi nytt næringsliv. Alle ønsker
å vokse, det er gjennom vekst vi skaper
arbeidsplasser, muligheter og resultater. Eiere
ønsker at verdiene skal vokse, samfunnet
ønsker at næringslivet skal vokse og utvikle
seg, politikerne søker kontinuerlig nye
virkemidler som kan bidra til å skape vekst i
næringslivet.

Deloitte har ved hjelp av Future Present
Group gjennomført en studie som antyder
hva som skaper vekst i Norge. Vi har spurt et
representativt utvalg næringslivsledere om hva
som skal til for å skape vekst. Spørsmålene er
stilt i 2004, og igjen i desember 2014, for å se
på utviklingstrekk over en 10-års periode.
Resultatene gjengis i denne rapporten.
Joakim Marstrander
partner/advokat i Deloitte Advokatfirma

God strategi skaper vekst
I den norske debatten fremholdes ofte temaer som innovasjon og tilgang på offentlig og privat kapital som viktige
drivere for å utvikle næringsliv og skape vekst. Undersøkelsen antyder at selv om dette er viktige innsatsfaktorer, er
det helt andre drivere som er de viktigste faktorene.

God forretningsidé og strategier
Den viktigste faktoren for å skape vekst er
å ha en god forretningsidé og strategier.
Lederne understreker at vekst først og fremst
kommer gjennom å ha en god idé, et produkt
eller en tjeneste som har potensial for å finne
en attraktiv plass i markedet, og dernest en
god strategi på plass for å utnytte potensialet.
Dette er særlig viktig i de største bedriftene
i Norge, men også små bedrifter og
oppstartsbedrifter har dette øverst på listen.

Gode samarbeidspartnere
og underleverandører
Den neste faktoren på listen er evnen
til å ha og arbeide sammen med gode
samarbeidspartnere og underleverandører.
Dette er særlig viktig innen primærnæringene,
varehandler og bygg/anlegg, mens det er
mindre viktig i tjenesteytende sektorer. Gode
samarbeidspartnere vurderes for øvrig som
langt viktigere enn for eksempel «bevisste og
krevende kunder».

Aktive eiere
Aktive eiere er den tredje faktoren norske
ledere nevner som viktig for å skape vekst.
Spesielt oppstartsbedriftene og de små
bedriftene er opptatt av dette. «Aktive
eiere» anses som viktigere enn et aktivt og
profesjonelt styre.
Med tanke på den norske debatten er
det også verd å merke seg at temaer som
«innovasjon, forskning og utvikling» og tilgang
på kapital vurderes som viktig nok av lederne,
men ikke så viktig som punktene over.

God strategi skaper vekst
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Mitt syn:
Vekst er hardt arbeid
Halvor Moen
partner Strategy & Operations
Deloitte

Denne studien antyder at uten en god idé og en god
strategi, vil ikke bedrifter lykkes med å skape vekst. Personlig tror
jeg dette er en helt riktig oppfatning. En bedrift som planlegger
vekst og ekspansjon, bør først og fremst ha veldig klart for seg
hvilket behov i markedet de ønsker å dekke, hva forretningsideen er.
Deretter bør de bruke tid på å utvikle en god forretningsstrategi, en
gjennomarbeidet plan for ønsket markedsposisjon og hvordan det
aktuelle markedet skal erobres.
Vi har hørt om mange eksempler på solide konsepter med mye
kapital i ryggen, som ikke har lyktes fordi selve idéen ikke har vært
bærekraftig. Jeg tror norske bedrifter ofte legger for lite vekt på
strategifasen, og går for raskt over til operasjonelle problemstillinger,
eller bruker for mye til på kapitalinnhenting. Å skape vekst er mer enn
noe annet bare hardt arbeid: Få på plass god og operativ drift, som er
i tråd med en god strategi først. Da øker sannsynligheten for suksess.
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Endringer de siste ti årene
Spørsmålene som et utvalg norske ledere har
svart på nå, er en gjentakelse av en undersøkelse
i en tilsvarende gruppe (ikke akkurat de samme
bedriftene, men samme representativitet) for 10 år
siden. Undersøkelsen gir dermed et godt grunnlag
for å se på utviklingen av vekst i norsk næringsliv
over tid.
Sett opp mot hverandre er forskjellene
oppsiktsvekkende små. Næringslivslederne hadde
nesten eksakt samme mening om hvilke faktorer som
skapte vekst i 2004, som i 2014.

Også i 2004 var det gode forretningsideer og
strategier, gode samarbeidspartnere og underleverandører og aktive eiere som var på toppen av
ledernes liste.
I den grad vi kan peke på små utviklingstrekk, er
det at bevisste kunder og et aktivt styre har blitt
marginalt mindre viktig, mens innovasjon, forskning
og utvikling har gått noen få prosent frem.

AKTIVE EIERE

GODE STRATEGIER

GODE SAMARBEIDSPARTNERE

GODE FORRETNINGSIDEER

Endringer de siste ti årene
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Mitt syn:
Fokuserer virkemiddelapparatet riktig?
Joakim Marstrander
partner/advokat
Deloitte Advokatfirma

Det er svært interessant å se at forretningsstrategi og gode
ideer er det som skal til for å skape vekst. Jeg merker meg særlig
at dette også gjelder de små bedriftene og oppstartsbedriftene.
Vi har en tendens til å bruke mye tid og krefter på å snakke
om at virkemiddelapparatet må stille med tilgang til offentlige
støtteordninger og kapital, og at det er så viktig å satse på
innovasjon, forskning og utvikling.
Det er verd å legge merke til at til og med de små bedriftene setter
dette nederst på listen over faktorer som skaper vekst. Kanskje vi
burde vurdere det offentlige virkemiddelapparatet sett i lys av at den
viktigste støtteordningen bedriftene i denne analysen etterspør, er
tilgang til aktive eiere og et godt nettverk?
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Næringslivets satsingsområder
Lederne har i undersøkelsen prioritert viktigste
satsningsområder for egen bedrift i 2015. Også her er
svarene sammenliknet med tilsvarende spørsmål for ti år
siden.
Øverst på listen i 2014 ligger «rasjonalisering eller
effektiviseringer». Det har ikke blitt viktigere de siste ti
årene, men vurderes av ledere som så viktig at det er på
toppen av listen.
Respondentene i 2014 legger betydelig mindre vekt
på personalrelaterte satsningsområder, og områder
som «etterutdanning og kompetanseheving» og særlig
«forbedre arbeidsmiljøet» viser en sterk tilbakegang.

Satsingsområder
– helt enig og noe enig 2004 - 2014
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Næringslivets satsingsområder
På den andre siden legger lederne betydelig mer vekt
på å utvikle nye produkter og tjenester, samtidig som
vi ser en liten økning i «innovasjons, forsknings- og
utviklingstiltak».
Det er videre verd å merke seg at «investeringer i IKT og
Data» er noe ned fra 2004. Bedriftene ønsker i hvert fall
ikke å bruke mer ressurser på dette punktet i 2015. På
samme måte finner vi internasjonalisering og oppkjøp
eller fusjoner, som bare fremstår som viktig for under en
tredjedel av alle bedriftene.

Satsingsområder
– helt enig og noe enig 2004 - 2014
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Hvis vi ser på bare de respondentene som har svart «helt 30
enig» på dette spørsmålet, er bildet enda tydeligere.
20
Andelen bedrifter som er helt enig i at tiltak for å forbedre

arbeidsmiljøet er et satsningsområde, er mer enn halvert de
siste 10 årene. Til gjengeld har faktoren «utvikling av nye
produkter og tjenester» en svak stigning.
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Satsingsområder – helt enigChart
2004Title
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Mitt syn:
Rasjonalisering har blitt en kontinuerlig prosess
Halvor Moen
partner Strategy & Operations
Deloitte
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I vurderingen av dette resultatet må vi ta hensyn til at vi har
vært gjennom flere ulike makroøkonomiske faser i denne perioden.
I 2004 var rekruttering og tilgang på kvalifisert arbeidskraft en
vesentlig problemstilling, noe vi også ser på det forrige spørsmålet.
Dette er fortsatt viktig, men i 2014 er sentimentet at vi står
foran krevende tider. Det kan føre til mindre oppmerksomhet
knyttet til personalrelaterte satsningsområder, og mer fokus på
produktutvikling og innovasjon. At lederne i tillegg er opptatt av
rasjonalisering og effektivisering, overrasker meg ikke. Dette har
gått fra å være noe man drev med på skippertaksbasis, til å bli en
kontinuerlig prosess i norsk næringsliv. Dermed vil det alltid være et
viktig satsningsområde.

Utflytting og EU
Har din bedrift konkrete planer om å flytte hele eller deler
av virksomheten til utlandet?
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For 10 år siden var outsorcing et stort tema i den norske
næringslivsdebatten, og mange fryktet en storstilt utflagging av
arbeidsoppgaver fra Norge, ikke minst som følge av utviklingen av
det frie arbeidsmarkedet og tjenestemarkedet i EU.
Til tross for dette viste undersøkelsen vi gjennomførte i 2004 at svært
få, bare 3 % av alle virksomhetene, hadde konkrete planer om å
flytte hele eller deler av virksomheten.
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Denne situasjonen holder seg i 2014. Vi ser likevel en svak tendens i
retning av at litt større deler av næringslivet har konkrete planer om
å fylle deler av virksomheten ut av Norge. Dette gjelder særlig innen
store virksomheter med mer enn 100 ansatte, der hele 10 % av alle
bedriftene har konkrete planer om å flytte deler av virksomheten.
Analysen viser også at dette er spørsmål som diskuteres i industrien,
i varehandelen og innen hotell/restaurant, mens det naturlig nok i
mindre grad er aktuelt innen bygg/anlegg, transport/kommunikasjon
og tjenesteytende næringer.

Utflytting og EU
Sett i forhold til din egen bedrift, vil et eventuelt norsk medlemskap
i EU være positivt, negativt eller ikke spille noen rolle?
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Undersøkelsen viser også at næringslivet er
uinteressert i EU. Mens vi ser en økende andel
næringslivsledere som mener at et eventuelt
medlemskap i EU ikke spiller noen rolle, er det en
betydelig nedgang i antall ledere som ser positivt
på et potensielt EU-medlemskap.

Mitt syn:
Norske bedrifter bør søke internasjonale muligheter
Joakim Marstrander
partner/advokat
Deloitte Advokatfirma

I utgangspunktet bør vi se på det som et positivt trekk at norske bedrifter søker
internasjonale markeder, og ønsker å etablere seg internasjonalt, uavhengig av om det er
med salgsrepresentasjon eller med ulike former for produksjon- eller støttevirksomhet.
Undersøkelsen antyder at andelen norske bedrifter som ikke vurderer internasjonal
ekspansjon et stabilt høy. Likevel er det en svakt økende trend som går i retning av at
bedriftene vurderer å flytte virksomhet. Dette er helt i tråd med min erfaring på området.
Vi vil aldri se store tall på dette spørsmålet, men hvis 10 % av de store bedriftene i Norge
vurderer å flytte ut deler av virksomheten, vil det være en betydelig andel av landets
næringsliv som søker internasjonale muligheter.
At næringslivslederne følger holdningene i landet for øvrig, og er mindre opptatt av
EU nå enn tidligere, er kanskje naturlig. Dette kan kanskje tolkes dithen at næringslivet
allerede er såpass integrert med EU, at et eventuelt medlemskap ikke betyr så mye.
Personlig tror jeg ikke dette er riktig, hvis vi stiller dette spørsmålet igjen om nye ti år, tror
jeg andelen svar som sier «spiller ingen rolle» vil gå nedover, enten man ender på ja-siden
eller nei-siden.
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