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Sammendrag på norsk: 
Globaliseringen av råvaremarkedet for fryst torsk og god tilgang på billig arbeidskraft har bidratt til at 
en stor andel av produksjonen av fryst torskefilet er flyttet til Kina. Norsk filetindustri har ikke klart å 
konkurrere med Kina på pris og tapt betydelige markedsandeler i det europeiske markedet. Mange 
norske filetbedrifter har gått konkurs, lagt om produksjonen eller avviklet sin virksomhet. Lønnsvekst 
truer imidlertid Kinas tilgang på billig arbeidskraft og kan bidra til at deler av produksjonen av fryste 
filetprodukter av torsk flyttes tilbake til lavkostland i Europa, først og fremst fordi andre asiatisk land 
allerede møter eller vil møte mange av de samme utfordringene som kinesisk foredlingsindustri. Filet-
bedrifter lokalisert nærmere fangstområder og konsummarkedet har større råvare- og produktfleksi-
bilitet, lavere finanskostnader og kortere leveringstider. Dersom en større andel av produksjonen av 
fryste filetprodukter flyttes fra Kina til Europa, vil det kunne skape enda større konkurranse for de få 
filetbedriftene som fortsatt er igjen i Norge, fordi mulighetene til å produsere enkeltfryste filetproduk-
ter basert på ferskt råstoff er ett av de viktigste konkurransefortrinnene til norsk filetindustri. 

 
Abstract in English: 
Modern freezing and thawing technology, combined with cheaper logistic and onboard freezing of 
wild caught fish have made production of frozen fish fillets a global business. Low labour costs, high 
yield in production due to manual work and low investment in capital intensive equipment; explains 
why China has outcompeted Norwegian filleting companies in the important EU market. Frozen filets 
produced in China and other countries far away from the fishing grounds are however frozen twice, 
that is, before and after filleting. The industry in Norway has changed their production from frozen to 
fresh fillets in an attempt to meet the competition from low-cost countries such as China. To compete 
with China in the frozen fish segment, segmentation of the market, positioning and developing a com-
petitive marketing mix is necessary.   

Innledning  

Fryst filet var lenge det største videreforedlede 

produktet av torsk i norsk fiskeindustri. De siste 

10–15 årene har imidlertid filetindustrien møtt 

stadig sterkere konkurranse både i råvare- og 

sluttmarkedet og det har blitt stadig færre slike 

bedrifter i Norge. Økt globalisering er en viktig 

forklaring på den økte konkurransen. Dreyer 

(2000) forklarer globalisering med tre dimensjo-

ner; liberalisering, internasjonalisering og tek-

nologiutvikling. Liberalisering er knyttet til at 

lovverket endres i en retning hvor ulike hinder 

og barrierer for internasjonal produksjon og 

handel reduseres eller fjernes. Internasjonalise-

ring innebærer at nasjonalstatens grenser får 

mindre betydning. Ny teknologi er med på å 

fjerne eller reduserer geografiske barrierer for 

organisering av produksjonen. Moderne fryse- 

og tineteknologi, billigere transportløsninger og 

lave tollsatser har gjort at fryste filetprodukter 

av torsk, som tidligere kun ble produsert nært 

fangststedet, nå kan produseres mer eller 

mindre uavhengig av fangst- og konsumsted 

(Egeness, 2013). 

Dette har i kombinasjon med Kinas tilgang på 

billig arbeidskraft bidratt til at en betydelig an-

del av produksjonen av fryste filetprodukter er 

flyttet til Kina. Kinas tilgang på billig arbeidskraft 

gitt et konkurransefortrinn i produktkategorier 
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hvor arbeidskraftkostnadene utgjør en betyde-

lig andel av totalkostnadene, slik tilfellet er for 

fryste filetprodukter av hvitfisk. Norsk filetindu-

stri har ikke klart å konkurrere med Kina på pris 

og har derfor tapt betydelige markedsandeler i 

det europeiske markedet. Mange norske filet-

bedrifter har derfor gått konkurs, lagt om pro-

duksjonen, eller avviklet sin virksomhet. Den 

økonomiske veksten i Kina har imidlertid gitt 

lønnsvekst i industrien og truer derfor Kinas til-

gang på billig arbeidskraft. Dersom dette kon-

kurransefortrinnet forvitrer, kan deler av pro-

duksjonen av fryste filetprodukter av torsk flyt-

tes tilbake til Europa. Andre asiatiske land har 

allerede – eller vil på sikt møte – mange av de 

samme utfordringene som Kina står ovenfor i 

dag. Fordi bedrifter lokalisert nærmere fangst-

feltene kan bruke både ferskt og fryst råstoff i 

produksjonen vil en flytting av produksjonen av 

fryst filet fra Kina til Europa øke konkurransen 

for norsk filetindustri, både i råstoff- og slutt-

markedet. Dette er kritisk fordi mulighetene til 

å produsere enkeltfryste eller ferske filetpro-

dukter basert på ferskt råstoff er ett av de vik-

tigste konkurransefortrinnene til norsk filetin-

dustri i en global næring og er en av forklaring-

ene på hvorfor norske filetprodukter betales 

bedre enn kinesiske produkter. Økt tilbud i 

denne kategorien vil imidlertid kunne redusere 

marginene til norsk filetindustri ytterligere og 

skape enda større utfordringer for en del av 

hvitfisknæringen som i gjennomsnitt har hatt 

svært begrenset eller negativ lønnsomhet de 

siste årene (Bendiksen, 2013). 

 

I denne artikkelen drøftes følgende spørsmål; 

 

o Vil Kina fortsette å være den største ekspor-

tøren av fryste torskefileter til EU?  

o Hvilke forhold bidrar til at filetproduksjon 

flyttes fra Kina til EU? 

o Hvordan vil en eventuell flytting av produk-

sjonen av fryste filetprodukter fra Kina til EU 

kunne påvirke;  

 Fangstleddet i Norge  

 Foredlingsleddet i Norge 

Kunnskap om disse spørsmålene er viktig av 

flere grunner. For det første gir det et innblikk i 

konkurranseevnen til arbeidsintensiv norsk 

fiskeindustri som opererer i konkurranseutsatte 

globale markeder. Kunnskap og forståelse om 

hvor den framtidige produksjonen av fryste 

torskefileter sannsynligvis vil være lokalisert, er 

avgjørende for å forstå vareflyten for fersk og 

fryst hel torsk. Slik kunnskap er strategisk viktig 

både for flåteleddet og fiskeindustrien og dess-

uten relevant for myndighetene i deres arbeid 

med næringens rammebetingelser.  

 

Artikkelen er organisert på følgende måte. I 

neste kapittel redegjøres det for Kinas rolle for 

norsk fiskerinæring, både som marked og kon-

kurrent. Videre forklarer vi den vitenskapelige 

metoden som er benyttet for å samle inn data 

for å besvare problemstillingene som er beskre-

vet over. Deretter presenteres våre resultater 

før vi til slutt trekker konklusjoner og diskuterer 

implikasjoner for både industri, flåteledd og 

myndigheter. 

Kina som marked og konkurrent 

Fryst, sløyd og hodekappet torsk passerte i 2013 

klippfisk som den største produktkategorien for 

norsk torsk målt i mengde rund vekt.  Totalt gikk 

50 prosent av all fryst sløyd og hodekappet torsk 

som ble eksportert fra Norge i 2014 til Kina (Nor-

ges Sjømatråd, 2014). Det kinesiske markedet er 

derfor avgjørende for omsetningen av torsk fra 

den norske havfiskeflåten. Torsken foredles til 

filetprodukter i Kina før den eksporteres til EU 

og USA, hvor den konkurrerer med blant annet 

fryste filetprodukter av torsk produsert i Norge. 

I 2014 gikk 58 prosent av Kinas eksport av fryst 

torskefilet til EU og 36 prosent til USA målt i 

mengde. En slik varestrøm gjør at Kina både er 

et viktig marked og en betydelig konkurrent. Fo-

kuset i denne artikkelen er på Kina som en kon-

kurrent, fordi en større grad av global arbeids-

fordeling har redusert både mengden fryste 

torskefileter som er produsert av norsk industri 

og antall norske filetbedrifter i en periode med 

økte torskekvoter (Egeness, 2013; Xie & Myr-

land, 2013). Konsekvensene for fiskeflåten har 

primært vært at kundene befinner seg i et annet 

geografisk området. 
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Figur 1 Norsk eksport av torsk etter produktgruppe i perioden 2000–2014 (Norges Sjømatråd/Statistisk 

Sentralbyrå/Nordea Bank Norge ASA) 

Metode og data 

For å belyse våre spørsmål har vi benyttet flere 

ulike datakilder. En slik kombinasjon av forskjel-

lige data kalles triangulering (Ringdal, 2001). Tri-

angulering er definert av Jick (1979) som en 

kombinasjon av ulike metoder i studier av 

samme fenomen. Triangulering gjør at vi kan 

være tryggere på resultatene som presenteres, 

analysene blir mer detaljrike og det er enklere å 

følge opp overraskende funn underveis i studien 

(Miles & Huberman, 1994). Triangulering bidrar 

likeledes til å gi forskningsresultatene større 

troverdighet (Yin, 1989; Eisenhardt, 1989). 

 I forbindelse med denne artikkelen har vi 

gjennomført samtaleintervju med produsenter, 

eksportører og importører av fryste torskefile-

ter lokalisert i både Norge, Polen, Storbritannia, 

Tyskland og Kina i perioden fra 2010–2015. 

Disse respondentene ble valgt ut i samarbeid 

med norske bedrifter, fordi en mente disse res-

pondentene hadde best forutsetninger for å be-

lyse de problemstillingene vi var ute etter å be-

svare. Samtaleintervju er en fleksibel datainn-

samlingsteknikk som gjør det mulig å følge opp 

relevante funn underveis i samtalen. Målset-

tingen med samtaleintervjuene var å oppnå en 

bredde slik at en får dekket flere relevante 

problemstillinger og utfordringer, samtidig som 

en oppnår dybde til å diskutere hver enkelt di-

mensjon (Keegan & Ward, 2010). Slike interv-

juer er ofte beskrevet som en samtale (Lofland 

& Lofland, 1995) eller en samtale med mening 

(Webb & Webb, 1932). Totalt hadde vi samtaler 

med 21 industrielle aktører. Vi så da at de 

samme elementene gikk igjen og vi valgte der-

for å avslutte datainnsamlingen (Yin, 1989). Av 

disse var ti norske, en polsk, fire engelske, to 

tyske og fem kinesiske. Intervjuene ble gjen-

nomført på norsk, engelsk og kinesisk. I 2014 ble 

det også gjennomført samtaleintervju med en 

norsk og en internasjonal utstyrsleverandør til 

filetindustrien, hvis hensikt var å få en bedre 

forståelse for etterspørselen etter innsatsfakto-

rer i denne industrien globalt.  

 Vi har også gjennomført markedsobservasjo-

ner av fryste torskefiletprodukter i ulike super-

markeder i det svenske, polske, britiske, franske 

og spanske markedet. Slike observasjoner gir 

innsikt i hvordan slike produkter presenteres i 

dagligvarehandelen, inkludert i hvilken grad in-

formasjon om opprinnelse er gitt. I tillegg har vi 

gjort analyser av internasjonal handelsstatistikk 

for å få informasjon om eksporten av fryste tors-

kefileter fra ulike produsentnasjoner i mengde 

og analysert hvilke priser de oppnår. Norges Sjø-

matråd sine databasert har vært svært verdi-

fulle i arbeidet med å kartlegge vareflyten til 
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både råvarene og sluttproduktene i filet-

næringen. Parallelt har vi fulgt utviklingen i in-

dustristrukturen i Norge for å få kunnskap om 

hvordan globaliseringen av både råvare- og 

sluttmarkedet har påvirket antall filetbedrifter i 

Norge. 

Historisk utvikling i den norske fi-
letindustrien  

Utfordringene i den norske filetindustrien star-

tet før markedet for fryst råstoff av torsk ble glo-

balisert. Filetindustrien skulle etter andre ver-

denskrig være med på å modernisere og indust-

rialisere Nord-Norge (Finstad et al., 2012). Indu-

strien ble derfor bygget opp med sterk statlig fi-

nansiering. Filetbedriftene fikk for eksempel til-

delt trålkvoter for å redusere sesongvariasjo-

nene i fisket. Fra 1960-tallet til i dag har flere 

sentrale rammebetingelser endret seg. Nyere 

økonomisk politikk har en mer liberalistisk ret-

ning med klarere rolledeling mellom stat og næ-

ringsliv, samtidig som WTO har satt klare kjøre-

regler for internasjonal konkurranse og stats-

støtte. Etablering av nytt havrettsregime med 

innføring av 200 mils økonomisk sone, med til-

hørende nasjonal fordeling av bestander og kvo-

ter, har tatt bort motivene for økonomisk støtte 

til den norske fiskerisektoren i internasjonal 

konkurranse om ressursene (Arbo & Hersoug, 

1997). Kunnskap om effektene av en globalisert 

produksjon av fryst torskefilet er en forutset-

ning for å forstå konkurransesituasjonen for 

norsk filetindustri i dag. Fokuset i denne artikke-

len er derfor på konkurransen fra lavkostland, 

eksemplifisert gjennom den kinesiske filetindu-

strien. Foreløpig har prosessen med å automa-

tisere produksjonen i Norge ikke vært tilstrekke-

lig for å møte konkurransen fra lavkostland. Ut-

fordringene er i første rekke relatert til den 

store variasjonen i utbyttet mellom manuell og 

automatisert produksjon og mulighetene til 

kontinuerlig utnyttelse av produksjonskapasite-

ten på grunn av sesongvariasjoner i fisket.  

Globalisering av råvaremarkedet 

Norske fiskeribedrifter er lokalisert nært de 

største fangst- og gytefeltene til den nordøstat-

lantiske torsken. En slik lokalisering har historisk 

gitt foredlingsbedriftene en unik tilgang på fisk 

og vært grunnlaget for deres industrielle virk-

somhet. Industrien har benyttet dette fortrin-

net til å produsere ulike torskeprodukter (Sogn-

Grundvåg et al., 2008), Fryste filetprodukter var 

lenge ett av de viktigste produktformatene i 

norsk foredlingsindustri. I 2001 passerte klipp-

fisk fryst filet som det største produktet i norsk 

torskenæring målt i rund vekt, slik det er vist i 

Figur 1. Det skjedde fordi torsken ble tilgjengelig 

i et globalt marked på slutten av 1990-tallet. Da 

moderne fryse- og tineteknologi og konkurran-

sedyktige transportløsninger gjorde det mulig å 

foredle torsken uavhengig av hvor og når den 

var fanget, mistet norske bedrifter ett av sine 

viktigste konkurransefortrinn (Arbo & Hersoug, 

1997; Bendiksen, 2009; Egeness, 2013). Globali-

seringen av råvaremarkedet rammet særlig ar-

beidsintensiv industri som filetindustrien, fordi 

kineserne kunne utnytte sine lave arbeidskraft-

kostnader til å produsere fryste filetprodukter 

av torsk til et globalt marked til en lavere kost-

nad enn sine norske konkurrenter. 

Kinesiske konkurransefortrinn 

Kina er i dag den største eksportøren av fryste 

torskefileter til det europeiske markedet. Lave 

lønnskostnader gjør at kineserne kan produsere 

fryste filetprodukter med manuell arbeidskraft 

(Egeness, 2013). Det gir et høyere utbytte enn 

hos konkurrentene som har en mer automati-

sert produksjon. Kinesisk filetindustri har et fi-

letutbytte på mellom 65–70 prosent fra fryst 

sløyd og hodekappet torsk. Til sammenligning er 

utbyttet i norsk industri på rundt 55 prosent 

(Egeness, 2013; Xie & Myrland, 2013). Kine-

serne får dermed mer filet igjen for samme 

mengde råstoff og unngår samtidig investe-

ringer i kapitalkrevende produksjonsutstyr. Et 

annet fortrinn med manuell produksjon er at 

det gir større fleksibilitet, slik at kineserne enk-

lere kan tilpasse sine produkter til kundenes 
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ønsker og behov, og dermed levere på nøyak-

tige spesifikasjoner til en lavere kostnad enn 

konkurrentene. Manuell produksjon gjør at man 

raskere kan skifte mellom ulike produktvarian-

ter i produksjonen; uten å måtte endre innstil-

linger på maskinene.  

 Kina hadde ikke vært den største eksportø-

ren av fryste torskefileter til EU uten at marke-

det hadde akseptert kvaliteten på filetproduk-

ter produsert av tint råstoff. Kvalitet er, ved si-

den av pris, kanskje den viktigste egenskapen 

ved et produkt. Kina er markedsleder for fryste 

filetprodukter i EU fordi de har de laveste pro-

duksjonskostnadene og pris er det viktigste 

kjøpskriteriet. Det forteller likeledes at kvalite-

ten på disse produktene oppfattes som tilstrek-

kelig for flere segmenter i markedet. Egeness 

(2013) viser at rundt 50 prosent av EUs import 

av fryste torskefileter er dobbeltfryste produk-

ter fra lavkostland i Asia, nærmere 95 prosent 

av dette volumet kommer fra Kina.  

Sesongvariasjoner 

Det norske torskefisket har en betydelig sesong-

profil. For fiskeflåten er det rasjonelt å konsent-

rere sine aktiviteter i tid og rom når inntektene 

er høye og kostnadene lave (Hermansen & 

Dreyer, 2010). En usikker og varierende tilgang 

på råstoff gjennom året skaper problemer for 

industriell produksjon (Henriksen, 2014) og bi-

drar til at norske filetanlegg ikke utnyttes opti-

malt. Figur 2 viser at den uregelmessige til-

gangen på råstoff også gir utslag i store variasjo-

ner i eksportvolumet av norsk eksport av fersk 

og fryst filet (eksklusiv filet i blokk) per måned. 

Det er kritisk når en har kapitalintensive fored-

lingsanlegg som bør ha tilgang til tilstrekkelig rå-

stoff for å gi en høy kapasitetsutnyttelse gjen-

nom mesteparten av året (Tveterås & Grimsrud, 

2005) for å gi lønnsomhet.  

 Kineserne kan utnytte sin produksjonskapa-

sitet mer optimalt enn norske bedrifter fordi en 

bruker fryst torsk som innsatsfaktor i produksjo-

nen. Dermed kan en i større grad kjøpe inn torsk 

basert på etterspørselen i markedet og utnytte 

eksisterende produksjonskapasitet bedre enn 

hva som er tilfellet i norsk industri, hvor det er 

store sesongvariasjoner i landingene av fersk 

torsk. 

 

 
Figur 2 Norsk eksport av fersk og fryst torskefilet etter måned i 2013 (Norges Sjømatråd/Statistisk Sentral-

byrå).  
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I våre intervjuer med representanter for kine-

sisk filetindustri ble det hevdet at lave lønns-

kostnader og stor produksjonsfleksibilitet ikke 

er deres eneste konkurransefortrinn. Ledelsen i 

kinesiske filetbedrifter peker også på betyd-

ningen av industrielle klynger og god infrastruk-

tur og logistikk som andre forklaringer på hvor-

for en stor andel av verdens produksjon av 

fryste filetprodukter av torsk skjer i Kina.  Mars-

hall (1890) forteller at industrielle klynger kan gi 

opphav til reduserte kostnader for industrien 

som helhet, til tross for at den enkelte bedrift 

opererte i samme skala som før samlokalise-

ringen. Årsakene til dette er et felles arbeids-

marked, spesialiseringsmuligheter for leveran-

dørindustrien og kunnskapsspredning. Disse 

forholdene antyder at lønnskostnader alene 

ikke er avgjørende for hvor den framtidige pro-

duksjonen av fryste torskefileter vil være lokali-

sert. Lønnskostnadene har imidlertid størst be-

tydning fordi det er den største kostnadskom-

ponenten i kinesisk filetindustri utenom råstof-

fet (Xie & Myrland, 2013). 

Forretningsstrategier  

Kina kan tilby de billigste filetproduktene, og har 

vunnet det europeiske markedet for fryste filet-

produkter av torsk med en kostnadslederstra-

tegi basert på billig arbeidskraft og høyt filetut-

bytte. Porter (1980) viser at en kostnadsleder 

enten kan prise sine produkter likt eller lavere 

enn konkurrentene. Hvis det er begrensede mu-

ligheter til å implementere en differensierings-

strategi, vil kundene være likegyldig om de kjø-

per fra en høykosts- eller lavkostprodusent. Hvis 

kostnadslederen priser sine produkter likt med 

konkurrentene vil konkurrentene oppnå normal 

profitt, mens en selv oppnår mer enn normal 

profitt. En annen strategi er å prise produktene 

lavere enn hva konkurrentene gjør. Dersom det 

ikke er grunnlag for produktdifferensiering vil 

kunden ikke være i tvil om hvor og fra hvem en 

skal handle. Et slikt valg vil naturlig tiltrekke seg 

flere kunder og dermed øke den relative mar-

kedsandelen til kostnadslederen. 

 Analyser av internasjonal handelsstatistikk 

viser at kinesisk fryst torskefilet oppnår lavere 

pris enn både norsk, russisk og islandsk fryst 

torskefilet. Til tross for dette hevder represen-

tanter for kinesisk foredlingsindustri at de har 

en fortjeneste på USD 100–200 per tonn fored-

let torskefilet (Xie & Myrland, 2013). Filetindu-

strien lokalisert i Kina har dermed lyktes med å 

oppnå en lønnsom produksjon med utgangs-

punkt i en kostnadslederstrategi. Til tross for at 

det er stor spredning i resultatene og det er en-

keltbedrifter som har gått med pluss, har norske 

filetbedrifter som helhet, kun hatt positiv lønn-

somheten i 3 av 13 år i perioden 2000–2013 

(Henriksen, 2014).  

 

 
Figur 3 EUs import av fryste torskefileter fra Norge og Kina 2000–2013 (Norges Sjømatråd/Statistisk Sent-

ralbyrå).  
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Figur 4 Prisdifferansen mellom norsk og kinesiskprodusert filet til EU i perioden 2000–2013 (Eurostat).

Produktdifferensiering  

Produktdifferensiering er en mye brukt strategi 

for å møte konkurransen fra kostnadsledere 

(Porter, 1980). Det er en forretningsstrategi 

hvor bedrifter forsøker å få et konkurransefor-

trinn ved å øke den oppfattede verdien av sine 

produkter. En slik strategi krever at en tilbyr noe 

som oppfattes som unikt og verdifullt for kun-

den. Hvilke egenskaper som bidrar til å differen-

siere et produkt begrenses bare av bedrifters 

evne og vilje til å identifisere og utnytte nye og 

eksisterende markedsmuligheter (Porter, 

1980). Hvis en differensieringsstrategi skal være 

vellykket, må kundene være villig til å betale en 

pris som minst forsvarer kostnadene med utvik-

lingen og markedsføringen av det differensierte 

produktet. Det krever at det finnes heterogene 

kundepreferanser i markedet. Dersom alle øns-

ker det samme produktet er det ikke grunnlag 

for differensiering. Dersom prisforskjellen mel-

lom en enkeltfryst og dobbeltfryst filet blir for 

stor, kan det bidra til at det ikke lengre er grunn-

lag for differensiering (Ragnan & Bowman, 

1992).  

 Figur 3 viser at norske filetbedrifter oppnår 

en prispremie sammenlignet med filetproduk-

ter produsert i Kina.  Handelsstatstikken viser en 

prispremie for norske kontra kinesisk produsert 

filet på NOK 11,07 per kilo i 2014. Det er imid-

lertid et begrenset antall segmenter med prefe-

ranser for slike produkter. Det er en av årsakene 

til at mange norske filetbedrifter har gått kon-

kurs eller endret produksjonen på grunn av kon-

kurransen fra Kina. I 1997, som var det første 

året en fikk eksport av fryste filetprodukter fra 

Kina til EU, var det 35 filetbedrifter i Norge. Seks 

år senere var antallet nesten halvert til 18 be-

drifter. I dag er det kun 9 filetfabrikker for hvit-

fisk igjen i Norge (Egeness, 2013).  

 Figur 4 viser at fryste torskefileter produsert 

i Norge i gjennomsnitt har oppnådd en prispre-

mie på NOK 11,2 per kilo i gjennomsnitt i perio-

den fra 2001 til 2011, sammenlignet med tors-

kefileter produsert i Kina. Utfordringen for 

norsk industri er at prisdifferansen i stor grad til-

svarer merkostnadene i produksjonen av fryst 

torskefileter. Med utgangspunkt i en råvarepris 

på NOK 10,50 (minstepris i 2013) koster det om-

trent NOK 27 per kilo å produsere en kilo med 

filetprodukter i Kina og eksportere den til EU. Til 

sammenligning er kostnadene i Norge NOK 36 

per kilo (Xie og Myrland, 2013). Denne prisdiffe-

ransen kan forklares med differansen i både ut-

bytte og lønnskostnader. Prisgevinsten som 

norsk industri oppnår har vært og er en forut-

setning for tilstedeværelsen av en norsk filetin-

dustri. 

Kina mister fortrinn   

Til tross for at de mest effektive filetbedriftene 

som er lokalisert i Kina tjener penger, overlevde 

en rekke bedrifter på egenkapital i etterkant av 

finanskrisen i 2008 (Xie & Myrland, 2013). Fra 

2011 til 2012 gikk flere små og lite effektive be-

drifter i Kina konkurs. En av Norges største eks-

portører av fryst torsk til Kina antyder en ned-

gang på 15–20 prosent i antall filetbedrifter i 
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Kina de siste årene. Markedet er imidlertid langt 

mer uoversiktlig enn hva tilfellet er i Norge. Våre 

analyser antyder at kinesisk filetindustri kan 

miste sitt viktigste konkurransefortrinn fordi 

lønnskostnadene øker kraftig. De siste årene 

har lønningene til kinesiske filetarbeidere økt 

med mellom 20 og 30 prosent årlig. Det er bety-

delig høyere enn hos konkurrentene. Våre sam-

taler med kinesisk foredlingsindustri antyder en 

dobling av lønnsnivået fram mot 2020 sammen-

lignet med 2010. Det er kritisk siden lønnskost-

nadene utgjør 70 prosent av kostnadene i den 

kinesiske filetproduksjonen dersom vi holder rå-

stoffkostnadene utenfor. Filetarbeiderne i Kina 

tjener i dag mellom NOK 2.600–6.000 i måne-

den, avhengig av hvilken jobb en utfører. Lønns-

kostnadene for å produsere ett tonn torskefilet 

er estimert til USD 650–750 per tonn (Xie & 

Myrland, 2013). I tillegg til økte lønnskostnader 

sliter deler av fiskeindustrien med å beholde ar-

beidskraften, fordi det finnes mer attraktive in-

dustriarbeiderplasser enn fiskeforedling, som er 

preget av kalde og fuktige omgivelser. I framti-

den forventer en større etterspørsel etter ser-

vice og tjenester i den kinesiske økonomien og 

en større andel av arbeidsstyrken må være sys-

selsatt innenfor tjenesteytende næringer. 

 Siden fortrinnet til filetindustrien som er lo-

kalisert i Kina er en unik tilgang på billig arbeids-

kraft, kan den ikke respondere på økte løn-

ninger med automatisering uten å miste eller i 

det minste redusere verdien av sitt konkurran-

sefortrinn. Automatisering vil redusere utbyttet 

og øke kapitalkostnadene og medføre at en 

mindre andel av den globale produksjonen av 

fryste torskefileter vil være lokalisert her.  

Leieproduksjon  

Økte lønnskostnader er ikke den eneste trusse-

len mot tilstedeværelsen av en foredlingsindu-

stri i Kina. Historisk har det vært kinesiskeide 

selskaper som i stor grad har kjøpt fryst hvitfisk 

fra Nordøst-Atlanteren, videreforedlet denne 

og eksportert fryste fileter tilbake til EU. I 2008 

var nesten 70 prosent av produksjonen i Kina 

«egenproduksjon» og bare 30 prosent var såkalt 

«leieproduksjon», hvor kinesiske bedrifter pro-

duserte filetprodukter uten selv å eie torsken. I 

2013 hadde balansen endret seg til 45 prosent 

egenproduksjon og 55 prosent leieproduksjon 

(Xie & Myrland, 2013). Samtaler med kinesiske 

filetbedrifter i 2014 og 2015 antyder at ulike sel-

skaper velger forskjellige strategier. En stor fi-

letprodusent vi møtte hadde økt sin andel av lei-

eproduksjon fra 60 prosent i 2012 til 80 prosent 

i 2015.  Enkelte mindre filetprodusenter hadde 

gått motsatt vei og forsøker å øke andelen egen-

produksjon fordi økt konkurranse har gjort at de 

ikke har fått stabile og langsiktige kontrakter. En 

forklaring kan være at de globale filetprodusen-

tene i større grad enn før, tester ut ulike produk-

sjonslokaliteter både i Kina, Vietnam, Thailand 

og Øst-Europa for å få erfaring med forskjellige 

produksjonslokalitetene. Siden mer enn halv-

parten av produksjonen av torskefilet i Kina i 

dag er leieproduksjon for multinasjonale selska-

per, vil deres beslutninger om produksjonssted 

avgjøre hvor betydelige deler av produksjonen 

av fryste torskefileter vil være lokalisert.  

Stort forbruk av ressurser 

En slik «leieproduksjon» generer begrensede 

inntekter til den kinesiske staten. Skatten på ar-

beidsinntekt i foredlingsindustrien er beskjeden 

fordi lønnsnivået er lavere enn i andre deler av 

det kinesiske arbeidsmarkedet. Importen av rå-

varer til videreforedling bidrar heller ikke til 

store tollinntekter. Tollsatsene for import av 

torsk er to prosent, men en unngår denne toll-

satsen når råstoffet videreforedles og eksporte-

res ut av landet. Produksjonen av fryste filetpro-

dukter krever også betydelig med begrensede 

ressurser som vann og elektrisitet. Det kan på 

sikt bidra til at den kinesiske stat ikke ønsker til-

stedeværelsen av en filetproduksjon. Kina for-

venter økt konsum av sjømat nasjonalt. En 

større andel av sjømatproduksjonen vil derfor 

kunne konsumeres nasjonalt, heller enn å bli 

eksportert. 

Tollbarrierer 

En annen utfordring for filetindustrien lokalisert 

i Kina er de tariffere handelsbarrierene i EU. 

Verdens handelsorganisasjons (WTO) bundne 
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tollsatser for fryste torskefileter er på 7,5 pro-

sent. Produkter som er mer foredlet, møter toll-

satser opp mot 20 prosent. Kinesiske bedrifter 

har tilpasset seg tollbarrierene med å ekspor-

tere en stor andel av filetene i bulk for ytterli-

gere foredling eller emballering i EU (Xie & Myr-

land, 2013). I 2014 ble det eksportert nesten 

25.000 tonn med fryste torskefileter fra Kina til 

Storbritannia. Til tross for at Storbritannia er det 

største markedet for kinesiskproduserte torske-

fileter, viser markedsobservasjoner i britiske su-

permarkeder få eksempler på produkter merket 

med at de er produsert i Kina. Forbrukerne får 

bare informasjon om at fisken er fanget i Nord-

øst-Atlanteren (FAO-27) og pakket i EU eller i 

konsumlandet. Denne informasjon tilfredsstiller 

imidlertid kravet i EU-reglementet om at hvert 

ledd i verdikjeden må dokumentere fra hvem de 

har mottatt råvarene/produktet, og til hvem de 

har sendt produktet. Flere studier viser at opp-

rinnelse er en av de produktegenskapene som 

vektlegges mest når forbruker kjøper fisk 

(Carlucci et al., 2015). Forbruker har klar prefe-

ranse for lokale produkter først og fremst på 

grunn av kvalitet, ferskhet og mattrygghet, sam-

menlignet med importerte produkter. Handels-

barrierer og kravene til merking av opprinnelse 

er sentrale forklaringer på hvorfor importen fra 

Kina domineres av fileter i bulk. 

 De tariffere handelsbarrierene har gjort at 

flere av de store filetprodusentene har inngått 

samarbeid med aktører i EU eller har egen virk-

somhet der de videreforedler filetene som im-

porteres til EU i bulk. Mange ønsker derfor ikke 

å konkurrere med sine kunder i EU og har derfor 

spesialisert seg på å produsere i bulk. Enkelte 

mindre produsenter som sliter med lave margi-

ner har forsøkt å gå andre veien og produserer 

ferdige konsumprodukter i et forsøkt på å øke 

marginene, slik at de kan dekke inn økte lønns-

kostnader. 

Lokalisering  

Med bakgrunnen i utviklingen i Kina blir det na-

turlig å stille spørsmål om hvem som skal produ-

sere fryste filetprodukter av hvitfisk til det euro-

peiske markedet hvis flere kinesiske bedrifter 

avvikler eller reduserer sin produksjon på grunn 

av manglende lønnsomhet? Til tross for at hele 

77.600 tonn med fryste torskefileter ble ekspor-

tert fra Kina til EU i fjor, antyder våre analyser at 

lavkostland i Europa vil ta over som produsent 

av fryste filetprodukter av torsk i årene som 

kommer, dersom lønnsveksten i Kina blir større 

enn i EU framover. Polen har for eksempel noen 

av de laveste industriarbeiderlønnene i EU. Det 

tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjø-

rene (TBU) estimerte at lønnskostnadene i polsk 

industri i 2011 var NOK 38 per time. Det tilsvarte 

kun 12 prosent av lønnskostnadene i Norge. 

Gjennomsnittlige lønnskostnader per arbeidet 

time var 13,5 prosent av norsk nivå (NoU 

3:2014) og våre estimater antyder at Polen og 

Kina vil få det samme lønnsnivået mellom 2016–

2020. Reduserte differanser i lønnskostnadene 

er ikke det eneste fortrinnet til bedrifter lokali-

sert i Øst-Europa. Den lange avstanden mellom 

råstoffbasen, produksjonslokalitetene og kon-

summarkedet skaper utfordringer for kinesisk 

filetindustri (Barney, 2002). Utfordringene er i 

første rekke knyttet til finanskostnader, begren-

set fleksibilitet i råvaremarkedet og for sluttpro-

duktet, samt lengre distribusjonstid. 

Finanskostnader 

Torsken, som er råstoff i den kinesiske fored-

lingsindustrien, er fanget enten i Nordøst-Atlan-

teren eller i Stillehavet. Produktene eksporteres 

til EU eller USA etter foredling.  Varestrømmen 

bidrar til at kapitalen bindes i minst seks måne-

der fra kjøp av råstoff til salg av sluttproduktet. 

Dette gir betydelige finanskostnader, stor grad 

av kapitalbinding og svekket likviditet. Mange 

kinesiske selskaper opererer imidlertid med 90 

dager kredittid når de kjøper inn råvarene, slik 

at reelle finanskostnader blir noe mindre. Siden 

bedrifter lokalisert i EU er nærmere både 

fangstfeltene og konsummarkedet skjer kapital-

bindingen over en mye kortere periode. Det er 

særlig kritisk i perioder med fallende råvarepri-

ser. Da kan kjedene kreve at kontrakter refor-

handles på grunn av endrede forutsetninger fra 

det tidspunktet kontrakt ble inngått.  
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Fleksibilitet 

Filetindustrien i Kina befinner seg langt unna 

både fangstfeltene og konsummarkedene, og 

kan derfor bare bruke fryst råstoff som innsats-

faktorer i produksjonen og produsere dobbelt-

fryste filetprodukter. Filetbedrifter lokalisert i 

Europa kan produsere ferske, tinte eller fryste 

produkter avhengig av hva som gir best lønn-

somhet. Dette gir en langt større fleksibilitet og 

skaper grunnlaget for et betydelig fortrinn. Be-

drifter lokalisert nærmere fangstområdene har 

likeledes større råvarefleksibilitet som de kan 

utnytte for å maksimere profitten. Sesongvaria-

sjonene i det norske torskefisket bidrar til at pri-

sen på ferskt råstoff i perioder faller på grunn av 

stort tilbud. Prisdifferansen mellom ferskt og 

fryst råstoff er særlig stor i første halvår, når det 

er store landinger av fersk torsk i Norge. En kan 

derfor anta at det i perioder er mer lønnsomt å 

produsere fryste fileter av ferskt enn tint rå-

stoff. Samtaler med norske utstyrsleverandører 

antyder likeledes en varierende kapasitet og ut-

styr for tining av fisk i Polen. Kinas geografiske 

lokalisering gjør at en kun kan bruke fryst råstoff 

i produksjonen. Det er kritisk fordi mange seg-

menter har preferanser for enkeltfryste produk-

ter og betaler derfor mer for slike produkter enn 

dobbeltfryste filetprodukter. 

Distribusjon  

En annen ulempe for Kina i konkurranse med 

lavkostland i EU er at lokalisering nært sluttmar-

kedet gir muligheter for raskere distribusjon. 

Det gjør at kunden behøver mindre varelager og 

enklere kan korrigere bestillingene dersom et-

terspørselen er større enn forventet. Det kan gi 

en merverdi i forbindelse med salgskampanjer 

og være grunnlag for et konkurransefortrinn og 

gi økt betalingsvilje. Et annet poeng er at kunder 

i Europa kun kan kjøpe fisk i hele containere fra 

Kina. Når produsentene er lokalisert i EU kan en 

kjøpe mindre mengder filet enn en hel contai-

ner, dermed øker en antall potensielle kunder. 

Lokalisering 

Kina har fremdeles lavere lønnskostnader enn 

for eksempel Polen og bruker derfor primært 

manuell arbeidskraft i produksjonen (Xie & Myr-

land, 2013). Det gir et høyt utbytte og stor pro-

duksjonsfleksibilitet. Til sammenligning er pro-

duksjonen i EU mer automatisert fordi lønns-

kostnadene er høyere her. Fordi lønnskostna-

dene øker i Kina kan en tenke seg at en får en 

todeling i produksjonen av fryste filetprodukter 

av torsk; Standardisert produksjon av faste pro-

dukter med store volum vil skje i EU med stor 

grad av automatisering, mens produksjon av 

partier og produkter som krever større fleksibi-

litet vil skje i Kina så lenge lønnsnivået gjør det 

lønnsomt.   

Polen 

Til tross for at våre strategiske analyser peker i 

retning av en større produksjon i EU på lang sikt, 

viser handelsstatistikk fra Norges Sjømatråd og 

Eurostat en begrenset økning i eksporten av 

torskefileter til EU fra både Polen, Litauen og 

Estland. En forklaring på dette kan være den be-

tydelige økningen i konsumet av blant annet 

torsk i Polen, hvor konsumet økte med 7.500 

tonn fra 2012 til 2013. Vi ser likeledes i Figur 5 

at eksporten av fryst torskefilet fra Polen til EU 

falt fra 2013 til 2014. Siden Polen primært im-

porterer fryst og fersk sløyd og hodekappet fisk 

har mye av økningen i produksjonskapasiteten i 

Polen blitt konsumert i hjemmemarkedet. En 

viktig forklaring på dette er at lavere torskepri-

ser har økt etterspørselen etter torsk i Polen. 

Dermed er det naturlig å anta at en høyere tors-

kepris vil kunne medføre en økt eksport fra Po-

len, dersom konsumet innenlands faller. 
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Figur 5 Polsk, estisk og litauisk eksport av fryst 

torskefilet til EU i perioden (Eurostat).  

Norge oppnår en prispremie sammenlignet med 

torskefileter produsert i Kina. Handelsstatistik-

ken fra Eurostat viser imidlertid at norsk, polsk 

og estisk fryst torskefilet oppnår nærmest iden-

tiske priser i markedet.  I 2013 var snittprisen på 

fryste torskefileter fra Polen, Litauen og Estland 

til EU NOK 35,62 per kilo. Kina fikk i snitt NOK 

25,66 for sine filetprodukter eksportert til EU. 

Til sammenligning var snittprisen fra Norge NOK 

36,66. Norge fikk dermed en prispremie på NOK 

1,04 til lavkostlandene i EU, mot NOK 11 i diffe-

ranse mot Kina. Det viser at Kina har de laveste 

kostandene, men også at betalingsvilligheten 

for filetprodukter produsert i Kina er lavere enn 

tilsvarende produkter produsert i EU. En viktig 

forklaring er at en kan produsere enkeltfryste fi-

letprodukter i EU (Egeness, 2013).  

Konsekvenser av flytting av  
produksjon 

Hvordan vil en flytting av deler av produksjonen 

av fryste torskefileter fra Kina kunne påvirke flå-

teleddet og industrien i Norge? Hvor store kon-

sekvensene blir, vil være avhengig av hvor stor 

andel av produksjonen som blir flyttet fra Kina 

til EU. Våre analyser antyder følgende konse-

kvenser; 

 

o Økt konkurranse om det ferske råstoffet  

o Økt konkurranse i sluttmarkedet 

o Redusert etterspørsel etter fryst torsk av 

små størrelser 

 

I dag produseres det også fryste filetprodukter i 

andre lavkostland i Asia, som for eksempel Thai-

land og Vietnam. Produksjonsvolumet i disse 

landene er imidlertid svært lavt sammenlignet 

med Kina. Det er derfor urealistisk å tro at disse 

landene på kort sikt vil kunne ta over rollen til 

den kinesiske industrien. Disse landene møter 

også mange av de samme utfordringene som 

Kina fordi de er lokalisert langt fra både råvare- 

og sluttmarkedet. 

Konkurranse 

I perioder av året er det naturlig å anta at ferskt 

råstoff vil være en mer lønnsom råvare i produk-

sjonen av fryste filetprodukter enn fryst råstoff. 

Både fordi ferskt råstoff vil være billigere enn 

fryst og fordi enkelte markedssegmenter har 

høyere betalingsvilje for enkeltfryste enn dob-

beltfryste produkter. En vil da få økt tilbud av 

enkeltfryste filetprodukter i markedet og påføl-

gende prisreduksjon. Det vil være kritisk for 

norsk filetindustri som i dag er avhengig av pris-

differansen mellom enkeltfryst og dobbeltfryst 

filet for å oppnå lønnsomhet. Samtidig gir til-

gang på ferskt råstoff muligheter for å produ-

sere ferske filetprodukter. Det øker konkurran-

sen for norsk filetindustri også i den produktka-

tegorien.  

 I dag er det tilstrekkelig med ferskt råstoff for 

foredlingsindustrien i perioder med store lan-

dinger av torsk. De siste tre årene har det imid-

lertid vært en betydelig økning i eksporten av 

fersk torsk, slik det er vist i Figur 1. Europeisk 

foredlingsindustri kjøper omtrent 70 prosent av 

dette råstoffet. I perioder med begrensede lan-

dinger av fersk torsk kan utfordringen til filetin-

dustrien bli at de potensielt kan tjene mer på å 

selge torsken som blank-iset til europeisk filet-

industri. Det vil skje dersom industrien i EU er 

mer effektiv enn industrien i Norge og dermed 
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har høyere betalingsevne og -vilje for råstoffet 

enn norsk industri. I september i 2015 ble det 

eksempelvis eksportert kun 168 tonn fersk tors-

kefilet, mot 1.418 tonn fersk hel torsk. Dersom 

en ikke lykkes med å få høyere priser eller redu-

sere kostnadene til det samme nivået som kon-

kurrentene i EU, vil det kunne føre til at produk-

sjonen av fryste torskefileter i Norge vil fort-

sette å falle.  

Redusert etterspørsel etter fryst 

Økt produksjon av torskefileter basert på ferskt 

råstoff vil kunne redusere etterspørselen etter 

fryst torsk av mindre størrelser. Historisk har fis-

kerne fått bedre betalt for det fryste råstoffet. 

En av forklaringene er at markedet for det fryste 

råstoffet har vært globalt. Økt etterspørsel etter 

fersk fisk av størrelser tilpasset filetindustrien vil 

kunne gi mindre prisforskjeller mellom ferskt og 

fryst råstoff. Havfiskeflåten som fryser fisken 

om bord prioriterer allerede andre fiskerier enn 

torskefisket i perioder med store landinger av 

fersk torsk. En slik fangststrategi reduserer kon-

sekvensene av økt etterspørsel etter fersk torsk, 

fordi den fryste torsken kommer inn i markedet 

på et tidspunkt hvor det er lite fersk torsk uan-

sett. For havfiskeflåten og deres eiere vil det 

imidlertid kunne være hensiktsmessig å inves-

tere i markedsutvikling for den fryste torsken av 

små størrelser, dersom etterspørselen etter 

disse produktene skulle falle. Et relevant poeng 

er imidlertid at etterspørselen etter nordøstat-

lantisk torsk (Gadus Morhua) av mindre størrel-

ser også er avhengig av tilførselen av stillehavs-

torsk (Gadus Makrocephalus) og Alaska pollock 

til den kinesiske filetindustrien.  

Norske strategier 

Mange norske bedrifter responderte på konkur-

ransen fra Kina med å øke andelen ferske pro-

dukter (Sogn-Grundvåg et al., 2008). De siste 

årene har andelen ferske filetprodukter vært 

stabil på rundt 30 prosent. Ett viktig poeng er at 

denne andelen aldri vil bli 100 prosent, fordi en 

gjerne eksporterer de fineste filetproduktene 

fersk, mens buk og halestykkene gjerne ekspor-

teres fryst. Siden en ikke har evnet å øke ande-

len ferske produkter må en tjene penger også 

på fryste produkter, dersom norsk filetindustri 

skal ha en lønnsom framtid.  

 

Skal norsk industri evne å ha en lønnsom pro-

duksjon av fryste filetprodukter er det særlig 

fire forhold en må arbeide med;  

o Redusere lønnskostnadene 

o Effektiv utnyttelse av produksjonskapasite-

ten til filetmaskinene  

o Høyere utbytte 

o Vedlikeholde eller øke prisdifferansen sam-

menlignet med våre konkurrenter 

  

Økt automatisering er avgjørende for å redu-

sere lønnskostnadene. Skal en lykkes med auto-

matisering er en av forutsetningene råstoff av 

høy kvalitet flest mulig dager i året. Regelmessig 

tilgang på råstoff er sentralt for å få en høy ka-

pasitetsutnyttelse av kapitalinvesteringene og 

dermed tilstrekkelige lave faste kostnader per 

produsert enhet. Parallelt er høy kvalitet på rå-

stoffet avgjørende fordi variabel råstoffkvalitet 

gir dårligere produksjonseffektivitet og økte 

lønnskostnader per produsert enhet. Variabel 

kvalitet reduserer likeledes utbyttet i produk-

sjonen. En kan for eksempel ikke produsere like 

mye loins fra en fisk med skader i tykkfisken, 

sammenlignet med en feilfri fisk. Verditapet 

som følge av varierende råstoffkvalitet er hele 

13 prosent for filetnæringen i Norge (Svorken et 

al., 2015). Variabel kvalitet øker likeledes sann-

synligheten for reklamasjoner som skaper eks-

traarbeid og øker kostnadene. Siden variabel 

kvalitet begrenser produksjonsfleksibiliteten, 

setter det også begrensninger på mulighetene 

til å levere de mest etterspurte og best betalte 

produktene. En annen forutsetning for at auto-

matisering av filetproduksjonen skal være nyttig 

er at den ikke går på bekostning av utbyttet. Økt 

utbytte er avgjørende for å oppnå lønnsomhet i 

filetproduksjonen, og om automatiseringen re-

duserer utbyttet vil mye av gevinsten være 

borte. 

 Prisdifferansen mellom norsk og kinesisk 

torskefilet har vært avgjørende for å opprett-

holde en produksjon av fryste torskefileter i 
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Norge. Mye av denne prisdifferansen kan forkla-

res med at norske bedrifter produserer fileter 

med utgangspunkt i ferskt råstoff. Bedrifter lo-

kalisert i EU har de samme mulighetene. Kon-

kurransefortrinnet til norsk filetindustrien har 

vært en unik tilgang på fersk fisk (Sogn-Grund-

våg et al., 2008). Dette fortrinnet er i ferd med 

å forvitre fordi eksporten av ferskt råstoff fra 

Norge til EU har økt dramatisk som følge av økte 

torskekvoter de siste årene og fordi vi har fått 

økt foredling i Øst-Europa. Konkurransen fra 

Øst-Europa er særlig stor i perioder med store 

landinger av fersk torsk i Norge. Filetindustrien i 

Øst-Europa kan imidlertid også hente torsk fra 

andre nasjoner i perioder med lavere landinger 

i Norge og har således en betydelig fleksibilitet i 

råvaretilgangen. Skal filetindustrien ha en fram-

tid i Norge må en i tillegg til å redusere kostan-

dene lykkes med en differensieringsstrategi for 

å oppnå høyere priser i markedet enn våre kon-

kurrenter. Våre analyser viser at differansen 

mellom markedsprisen på filetprodukter av 

torsk produsert i Norge og Polen på torskefilet 

er betydelig mindre enn differansen mellom de 

samme produktene produsert i Norge og Kina. 

Dersom en skal kunne oppnå en prispremie i 

markedet sammenlignet med våre konkurren-

ter i EU krever det en betydelig markedsinnsats 

og investeringer i markedsaktiviteter. Skal en 

lykkes krever det at en tilbyr noe som oppfattes 

som unikt og verdifullt for kunden. Fryste filet-

produkter produsert med utgangspunkt i ferskt 

råstoff er et av konkurransefortrinnene til norsk 

industri. Utfordringen for norsk industri er at 

disse segmentene er begrenset og at en møter 

betydelig konkurranse fra særlig russisk om-

bordproduksjon og islandsk landbasert industri, 

som begge har tilgang på ferskt råstoff og sam-

tidig billigere arbeidskraft. 

Avslutning  

I denne artikkelen har vi vist at Kina er den 

største eksportøren av fryste torskefileter til EU. 

Konkurransefortrinnet til Kina har vært og er en 

unik tilgang på billig arbeidskraft, som gjør det 

lønnsomt å produsere filetprodukter av torsk 

manuelt. Dette gir bedre utbytte, større fleksi-

bilitet og krever færre investeringer i kapitalkre-

vende utstyr enn bedrifter som har en større 

grad av automatisering. Globaliseringen av rå-

varemarkedet for fryst fisk og billig logistikk har 

gjort det mulig å produsere fryste filetprodukter 

uavhengig av både fangstfelt og konsumsted. Så 

lenge det kinesiske lønnsnivået muliggjør en 

manuell produksjon og en pris på sluttproduktet 

som er lavere enn hva konkurrentene evner å 

tilby, vil Kina være den største eksporten av 

fryste torskefileter til EU.  

 Lønnsveksten i den kinesiske industrien har 

bidratt til at flere mindre og lite effektive bedrif-

ter har gått konkurs. Økte lønninger og større 

kamp om arbeidskraften gjør at deler av pro-

duksjonen av fryste filetprodukter kan flyttes fra 

Kina og tilbake til Europa. Kina kan ikke respon-

dere på økte lønninger med økt automatisering 

uten at deres konkurransefortrinn forvitrer. 

Våre analyser antyder at deler av produksjonen 

av fryste filetprodukter for det europeiske mar-

kedet vil kunne flyttes til områder i EU med lave 

lønninger, nærhet til både råvare- og sluttmar-

kedet og infrastruktur, og kunnskap om filetpro-

duksjon. Det vil øke konkurransen både i råvare-

markedet og sluttmarkedet for norsk filetindu-

stri, fordi industrien i EU kan bruke både ferskt 

og fryst råstoff i markedet og skape enda større 

utfordringer for filetindustrien som fortsatt er 

igjen i Norge. Andre land i Asia vil på sikt møte 

de samme utfordringene som Kina. Det er der-

for naturlig å anta at en større andel av den glo-

bale produksjonen av fryste filetprodukter av 

torsk flyttes fra Kina til EU i løpet av de neste 10 

årene, dersom lønnsveksten i Kina ikke stanser 

opp.   
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