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Ny Menon-analyse om Norwegians
samfunnsbidrag

Bransjeorganisasjonen NHO luftfart har signalisert at flyselskapene i Norge
trenger til sammen en hjelpepakke på mellom 6 – 8 milliarder fra staten for å
komme gjennom den mest akutte fasen av koronakrisen. Selv med et
betydelig høyere beløp enn dette gitt til Norwegian alene vil det være
samfunnsøkonomisk lønnsomt for staten. 

Menons beregninger viser at en redningspakke på inntil 12 milliarder kroner
til Norwegian er samfunnsøkonomisk lønnsom, gitt en forutsetning om at
selskapet da har en 80 prosent sannsynlighet for å overleve. Samtidig viser



analysen at verdien for forbrukerne på grunn av opprettholdt konkurranse
utgjør 7 milliarder kroner.

Les mer i analysen fra Menon Economics vedlagt.

Norwegian er et av de største lavprisselskapene i verden med over 36
millioner reisende i 2019. I dag opererer Norwegian over 500 ruter til mer
enn 150 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand, USA og
Sør-Amerika. Norwegian har en flyflåte på rundt 160 fly og er blant de mest
moderne og miljøvennlige flyselskapene i verden. Norwegian har for andre
gang blitt kåret til det mest miljøvennlige transatlantiske flyselskapet av The
International Council on Clean Transportation (ICCT). De siste fem årene har
Norwegian blitt kåret til verdens beste lavprisselskap på langdistanseruter,
ifølge flypassasjerer som har stemt i anerkjente SkyTrax World Airline
Awards. Norwegian også blitt kåret til Europas beste lavprisselskap av
SkyTrax seks ganger. Norwegian har rundt 11 000 dedikerte medarbeidere. 

Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube. 
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