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På Norfunds 20-årsjubileums-
konferanse i dag snakker Ghanas 
nærings- og handelsminister, Alan 
Kyerematen, foran norske og in-
ternasjonale politikere, investorer, 
NGO-er, finansfolk og forskere. 
Han er en av flere nøkkelpersoner 
som uttaler seg om næringslivets 
rolle i kampen for å skape økono-
misk vekst og redusere fattigdom i 
utviklingsland. 

Den nye regjeringen i Ghana vil 
bygge «en fabrikk i hvert distrikt» 
i løpet av fire år for å sikre vekst 
og velstand. Strategien som følges 
i Ghana og andre afrikanske land 
er basert på samme tenkning som 
da vi bygde velstandssamfunnet 
Norge på 1900-tallet. Norge løftet 
seg ut av fattigdom gjennom mål-
rettet bygging av næringsliv og in-
frastruktur som skapte arbeidsplas-
ser og inntekter. Ideen om å bygge 
hjørnestensbedrifter for å ta landet 
i bruk var sentral. Institusjoner som 
Industribanken, Distriktenes utbyg-
gingsfond og Landbruksbanken var 
viktige brikker. Dette er en rolle som 
Norfund og andre utviklingsfinans-
institusjoner spiller for utviklings-
land i dag.

Det er 20 år siden norske poli-
tikere besluttet å etablere Norfund, 
og målrettet bruke kommersielle 
investeringer som virkemiddel i ut-
viklingspolitikken. Etter at norsk bi-
stand i flere tiår hadde nær unnlatt 
å satse på næringsutvikling, innså 
politikerne i 1997 at man hadde mye 
å lære fra Norges egen historie.  

I dagens bistandsdebatt synes 
imidlertid historien igjen fort å 
glemmes. Bedre skattesystemer, 
fordelingspolitikk og institusjoner 
i utviklingsland løftes frem – og 
er viktig – men det løser ikke ho-
vedutfordringen for fattigdomsre-
duksjon: å mangedoble de fattige 
landenes egen verdiskaping. Det 
må et lønnsomt næringsliv til for 
å finne noe å beskatte og verdier 
å fordele. Og dermed å bygge ned 
bistandsavhengigheten.

Det er mulig! Land som Sør-
Korea og Singapore, som i ut-
gangspunktet var ressursfattige, 
har mangedoblet sin verdiska-
ping på få tiår. Kina er på god vei. 
Men én ting er sikkert, ingen kan 
bygge et lønnsomt næringsliv kun 
av rammebetingelser. Det som 
trengs, idag som på 1900-tallet, er 
modige, fremsynte industribyggere 
og kompetent, risikovillig kapital. 
Det handler om verdiskaping og 
inkluderende vekst i hele landet.

Norfund er Norges investerings-
fond for næringsvirksomhet i utvi-
klingsland. Mandatet er å bidra til 

utvikling gjennom å investere risi-
kokapital i bærekraftige bedrifter. 
Minister Kyrematen kjenner godt 
til de fruktene et slikt samarbeid og 
satsning avstedkommer. Han har 
erfart at gavebistand ikke er nok. 
Det er investeringer i næringsut-
vikling som er avgjørende for å ska-
pe utviklig og redusere fattigdom. 

Paradokset er at tross overli-
kvide kapitalmarkeder og renter 
rundt null i Vesten, samt global 
konsensus om at mobilisering av 
privat sektor er avgjørende for å 
nå FNs utviklingsmål, finner lite 

vestlig kapital veien til fattige land. 
Årsakene er mange, men strenge 
reguleringer og høy omdømme-
risiko i hjemlandet er sentrale år-
saker. Nå må vi heie frem de som 
tør. Telenor og Yara er gjennom 
sine investeringer i Asia og Afrika 

viktige samfunnsbyggere. KLP 
er Norges foreløpig eneste fi-
nansielle investor som investerer 
langsiktig i banker og fornybar 
energi i utviklingsland. Disse ba-
ner veien for flere. Flere må tørre 
å gripe de mange muligheter som 
finnes i sør. 

Utvikling av en robust kraftforsy-
ning var avgjørende for industriali-
seringen av Norge. Det samme gjel-
der for fattige land i dag. Bygging 
og drift av nye kraftverk basert på 
rene energikilder krever risikoka-
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Ingen vekst uten kapital
Bare med omfattende investeringer kan vi 
bekjempe fattigdom og bygge robuste, bære-
kraftige samfunn, skriver Kjell Roland i Norfund.
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Songa Offshores flåte med Cat 
D-rigger oppnådde en driftsef-
fektivitet på 100 prosent i au-
gust, fremgår det av selskapets 
nye flåteoppdatering.

Inntjeningseffektiviteten 
til riggene, som alle arbeider 
for Statoil, var på 97–100 pro-
sent.

«Songa Delta», «Songa Dee» 
og «Songa Trym» er alle i opp-
lag, og markedsføres for nye 
oppdrag, ifølge Songa.  FA

Songa i 100

FULL UTTELLING: For «Songa 
Encourage» og Songas øvrige Cat 
D-rigger. FOTO: SONGA OFFSHOrE

Den tyske industriens ordre-
inngang overrasket med en 
nedgang i juli, ettersom den 
innenlandske etterspørselen 
sank og den utenlandske holdt 
seg uendret, melder Reuters og 
viser til tall fra Tysklands øko-
nomidepartement.

Nyhetsbyrået omtaler tal-
lene som et tegn til svakhet i 
den tyske økonomien – min-
dre enn tre uker før det tyske 
forbundsdagsvalget.

De tyske industriordrene 
var ned 0,7 prosent fra juni, da 
de økte med 0,9 prosent. Ifølge 
Reuters var det på forhånd ven-
tet en økning på 0,3 prosent. FA

Nedtur i 
tysk industri

UVENTET ORDREFALL: 
Lavere etterspørsel etter forbruker-
varer tynget mest.  FOTO: BLOOMBErG

Nedbemanningen i den bri-
tiske olje- og gassektoren i fjor 
var verre enn tidligere anslått, 
melder BBC News og viser til 
en rapport fra handelsorganet 
Oil & Gas UK.

Den viser at 60.000 arbeids-
plasser direkte eller indirekte 
knyttet til bransjen gikk tapt i 
2016, mens antallet tidligere er 
blitt estimert til 40.000.

Videre heter det i Oil & Gas 
UK-rapporten at ytterligere 
13.000 arbeidsplasser kan for-
svinne i 2017.

Bransjen støtter likevel fort-
satt mer enn 300.000 stillinger 
rundt om i Storbritannia. I 
toppåret 2014 jobbet imidler-
tid 150.000 flere i britisk olje og 
gass.  FA

Britene mistet 
60.000  
oljejobber
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Range Rovers  
4. symfoni
Velar er slik Range  

Rover burde vært fra  
begynnelsen.

Fantastisk  
Bugatti-samling

Bilær og båtær

Kronprins Fredrik av Danmark 
var blant deltagerne da  
skandinaviske Bugatti- 

entusiaster møttes i Skåne.

Bil- og båtprodusenter  
samarbeider for å løfte  

imaget sitt, men det er ikke  
alltid en suksess.

Vanvittig V10

Praktfull 
gårdsbil

Med drift på alle fire og en 
V10-er i midten er den noe 

for seg selv. Vi har testet 
Audi R8 V10 Spyder.

Du fikk ikke ikke så mye 
mektigere bil i USA i 1960 

enn denne niseters Chrysler 
New Yorker Station Wagon.

Gigantenes 
lekegrind

Vi ser på flere av mega- 
yachtene som dukker på 

Monaco Yacht Show.

pital, kompetanse og aktører 
som kan initiere og gjennom-
føre gode planer.  

Norge går foran. Norfund 
tok risiko i en tidlig fase i 
vindparken Lake Turkana i 
Kenya, og er i dag en av ho-
vedeierne. Da prosjektet var 
vel i gang, kom store interna-
sjonale aktører som Google 
etter. 365 vindturbiner står 
nå klare til å produsere 15 
prosent av strømkapasiteten 
i landet. Samlet produserer 
kraftverkene i Norfunds por-

tefølje ren energi tilsvarende 
forbruket til 30 millioner 
mennesker.

Det er umulig å skape vekst 
uten kapital. Derfor bruker vi 
dagen i dag til å etterlyse flere 
modige investorer og partnere 
som vil være med å løfte næ-
ringslivet i Ghana og andre ut-
viklingsland, og på den måten 
bidra til en bedre verden.

Kjell Roland,  
adm. direktør i Norfund
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– LØNNSOMT NÆRINGSLIV: Kjell 
Roland.  FOTO: IVÁN KVERME
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