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Gi elitegründerne en sjanse

Norge trenger mer av både bredde- og elite-entreprenørskap for å utvikle en sterkere markedsdrevet 
motor for jobbvekst og fremtidig verdiskaping. Men, vi har ikke lenger råd til å undervurdere 
betydningen av elitegründerne, de med de største vekstambisjonene, de mest innovative ideene 
– og som tenker og handler internasjonalt fra første stund. 

Dette notatet tar utgangspunkt i det innovative entreprenørskapet som den viktigste fremtids-
rettede vekstmotoren i norsk økonomi. Basert på nyere entreprenørskaps-forskning retter notatet 
søkelys på noen viktige trekk ved utviklingen innen entreprenørskap i Norge, i et sammenlignende 
internasjonalt perspektiv. Notatet gir noen nye perspektiver på den største, og sannsynligvis mest 
undervurderte, muligheten til å fremme mer elite-entreprenørskap i Norge. Notatet konkluderer 
med en politisk anbefaling bestående av to selvforsterkende tiltak, som er innrettet slik at de 
skaper en vesentlig forsterkning av de kritiske markedsbaserte insentivene for samspillet mellom 
elitegründere og venturekapitalister.  

Notatet inngår i en serie av Civita-publikasjoner som tidligere har behandlet kompetent kapital, 
norsk eierskap, gründer- og entreprenørskap, samt skattereform.         

Fra midten av 1980-tallet, og utover på 1990-tallet, vokste det frem et nytt mønster i amerikansk 
økonomi. Størstedelen av jobbveksten i privat sektor viste seg i denne perioden å komme fra 
nyetablerte bedrifter og unge vekstbedrifter. Et mindretall hurtigvoksende unge bedrifter, typisk 
ledet av gründere med store vekstambisjoner, høy teknologisk innovasjonsgrad og med aktive 
venturekapital-eiere i ryggen, stod for en stor andel av den nevnte jobbveksten – og en enda større 
andel av produktivitetsveksten. Denne trenden har fortsatt siden, og utviklet seg til en dynamisk 
vekstmotor i USA.1 

Etter finanskrisen er det også verdt å merke seg at den sterkere økonomiske veksten i USA, sammen- 
lignet med Europa, har vært kjennetegnet av en markant økning i antall gründere i befolkningen. Et 
merkbart trekk ved denne økningen er at andelen innovative gründere med betydelige vekstambisjoner 
også har økt. Denne trenden reflekteres i nivået på tidlig fase risikokapital-investeringer (venture-
kapital-investeringer). I figur 1 og 2 vises utviklingen i nivået på venturekapitalinvesteringer i tidlig 
fase (såkorn, oppstart og tidlig ekspansjonsfase) i USA, sammenlignet med Europa, mellom første 
kvartal 2007 og første kvartal 2015. 
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Som figurene viser er gapet mellom USA og Europa oppsiktsvekkende stort, og økende. I og med at 
figurene kun viser utviklingen i indekstall med utgangspunkt i 2007, fremgår det ikke av grafene at 
også nivået på venturekapital-investeringer i utgangspunktet (2007) lå på et langt høyere nivå i USA, 
enn i Europa.2

At entreprenørskapet er en hovedkilde til jobbvekst i privat sektor, er en mer universell trend, og 
gjelder de fleste rike land.3 Norge er et godt eksempel. Mellom 2002 og 2007 ble det skapt 248.000 
jobber i foretak som var yngre enn fem år gamle. I samme tidsrom forsvant 181.000 arbeidsplasser 
i bedrifter som var eldre enn fem år. Mellom 2008 og 2013 er det mye som taler for at det samme 
mønstret har gjort seg gjeldende, basert på en netto vekst på 89.000 jobber i markedsrettede foretak 
i perioden.4

  

Trender innen entreprenørskap
Sammenlignet med de andre nordiske landene har Norge lenge vært det typiske småbedriftslandet, 
mens Sverige i lang tid har hatt et langt større innslag av store internasjonalt orienterte 
industrikonsern, ikke ulikt det næringsmønstret man finner i Tyskland. Samtidig har Norge, blant 
de nordiske landene, helt siden man begynte med de årlige landsrepresentative undersøkelsene 
som ledd i forskningssamarbeidet Global Entrepreneurship Monitor (GEM) i 2000, typisk vært det 
nordiske landet som kan vise til høyest andel av befolkningen i yrkesaktiv alder (18 – 64 år) som i 
løpet av det siste året enten har deltatt i oppstart av en ny virksomhet, eller har vært eier og leder 
av et nystartet foretak som er yngre enn 42 måneder (det såkalte TEA-målet). 

Som det fremgår i figur 3, har Norge til og med tangert USA et par år. Mest bemerkelsesverdig er 
likevel den langsiktig fallende trenden i det norske TEA-nivået, fra rundt 12 prosent i 2000 til under 6 
prosent i 2014. Når man sammenstiller denne trenden med det faktum at antall nyetablerte foretak 
i Norge per år har ligget temmelig konstant rundt 50 000 de siste ti årene, tegner dette et bilde av 
antall personer som i snitt har stått bak hver oppstartsbedrift også har vært fallende. Siden det er klar  
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sammenheng mellom antallet som er involvert i oppstarten av et selskap, og vekstambisjonene, er 
det rimelig å tolke disse utviklingstrekkene som tegn på et svakt fallende ambisjonsnivå blant norske 
foretaksgründere i denne perioden. 

      

 
             

Figur 3: Total entreprenøriell aktivitet (TEA) i tidlig fase for utvalgte land. 
Prosentandel av befolkningen mellom 18 og 64 år som i løpet av det siste året enten har deltatt i oppstart av en 
ny virksomhet eller som eier og leder et foretak som er yngre enn 42 måneder, basert på landsrepresentative 
intervjuundersøkelser i respektive. Kilde: Global Entrepreneurship Monitor 2014, Global Report.

Det markante løftet i USAs TEA-mål siden 2010 faller naturlig sammen med den registrerte økningen 
i venturekapital-investeringene som fremgikk av figur 1 og 2. Når man sammenholder denne 
utviklingen i TEA-nivået med det faktum at antall nystartede foretak i USA har ligget tilnærmet stabilt 
i samme periode5, antyder dette at amerikanske foretaksgründere, stikk i strid med de norske, er 
blitt mer ambisiøse i perioden etter 2010. Amerikanske gründeres ambisjonsnivå har med andre 
ord økt parallelt med økt tilførsel av venturekapital i tidlig fase. Legg også merke til at Sveriges TEA-
nivå har økt de senere årene, og for første gang gikk forbi Norge i 2014. Dette skjedde parallelt med 
en liten nedgang i antall nystartede foretak i Sverige etter 20106, hvilket tyder på at også svenske 
foretaksgründere har vist tegn til høyere vekstambisjoner i den senere tid. 

Utfordringene vi står overfor blir tydelige når vi ser på både vekstambisjonene, innovasjonsnivået 
og den internasjonale orienteringen blant norske foretaksgründere. Som det fremgår av figur 4, har 
alle de tre nevnte kjennetegnene ved norsk entreprenørskap vist en fallende tendens blant norske 
foretaksgründere siden 2008. Konkret viser figur 4 at utviklingen i vekstforventninger (andelen TEA 
som forventer mer enn fem ansatte innen fem år) har vist en negativ utvikling i de senere årene. 
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Samtidig går det frem at andelen av gründerne som har et nytt produkt ved oppstart, samt i hvilken 
grad gründeren orienterer seg internasjonalt fra begynnelsen, har vist en svakt fallende tendens 
over tid. Felles for de tre kurvenes fallende tendens er at utviklingsretningen har gått i motsatt 
retning av hva som har vært ønsket politisk: å få frem flere gründere med vekstambisjoner.  

Figur 4: Endringer i kjennetegn ved norske foretaksgründere 2001-2014.      
Prosentandel av samlet TEA med vekstforventning, med nytt produkt for minst noen av sine kunder, samt 
internasjonal orientering i gründerfasen. Kilde: Global Entrepreneurship Monitor 2001 – 2014

Entreprenørskapets allokering og sammensetning
Innen entreprenørskapsforskningen skiller man gjerne mellom det uavhengige entreprenørskapet, 
knyttet til oppstart av ny virksomhet, og entreprenørskap internt i eksisterende foretak og 
organisasjoner. Det interne entreprenørskapet inkluderer både «top-down» nyskapingsprosesser 
og aktiviteter initiert av ledelsen i et foretak, og «bottom-up» nyskapingsaktiviteter der 
initiativet kommer fra de ansatte. I 2014 ble for første gang Norge med på målingen av fore-
komsten av det interne entreprenørskapet i GEM-undersøkelsene. Innen GEM defineres det  
såkalte EEA-målet (entreprenørielle ansatte) som «ansatte som utvikler nye aktiviteter for 
sin hovedarbeidsgiver, slik som utvikling eller lansering av nye varer og tjenester, eller å  
starte en ny enhet eller et datterselskap.»7 Et viktig funn i forskningen (Bosma m.fl. 2012)8 er  
for øvrig at entreprenørielle ansatte har større sannsynlighet for å bli uavhengige entreprenører 
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senere, sammenlignet med den yrkesaktive befolkningen for øvrig. En høy EEA-andel kan derfor 
tolkes som et tegn på en stor rekrutteringsbase for potensiell knoppskyting gjennom exit fra 
eksisterende bedrifter; etter mønster fra Bill Gates, Steve Jobs, og en rekke andre berømte gründere.

Som figur 5 viser, toppes EEA-andelen av rike land som er kjent for å ha en relativt demokratisk 
ledelseskultur. De landene som scoret høyest i 2014 var, i synkende rekkefølge: Danmark, Australia, 
Norge, Taiwan, Storbritannia, Nederland, Irland, USA, Sveits og Sverige. Blant rike, vest-europeiske 
land er det betegnende å se de lave andelene i land med vedvarende produktivitetsproblemer, som 
tilfellet er med Italia, Hellas, og Spania. Sammenhengen mellom nivået på EEA og velstandsnivå målt 
i kjøpekraftjustert BNP per innbygger er som linjen viser tydelig positiv.

 

Figur 5: Sammenhengen mellom forekomsten av entreprenørielle ansatte (EEA) og BNP per innbygger i 
2014. Kilde: Global Entrepreneurship Monitor 2014, Global Report, s. 53.

Det kan også være interessant å se på omfanget av det potensielle entreprenørskapet, det vil si på 
andelen av befolkningen mellom 18 og 64 år som hevder å ha til hensikt å starte en ny virksomhet i 
løpet av de neste tre årene. Dette målet kalles i GEM-sammenheng for entreprenøriell intensjon, her 
forkortet til EI. Her viser det seg at personer som i dag er interne entreprenører, samt personer som 
tidligere har erfaring som foretaksgründer, har langt høyere sannsynlighet for å ha til hensikt å starte 
et nytt foretak, sammenlignet med befolkningen for øvrig.9   



nr. 5 / 2016C i v i t a - n o t a t

6

Når man legger sammen TEA, EEA og EI får man et godt representativt bilde av i hvilken grad 
næringslivet i et land er kjennetegnet av nyskaping, både i form av nytt, eksisterende og potensielt 
entreprenørskap. Hvordan dette sammenlagte nyskapingsbegrepet fordeler seg på de tre typene 
entreprenørskap sier også noe om den entreprenørielle helsetilstanden i et land. 

William Baumol har forklart hvordan variasjoner i institusjonelle forutsetninger og rammebetingelser 
(spilleregler, lover og normer) leder til ulike typer av entreprenørskap.10  I følge Baumol finnes det ikke 
bare forskjeller mellom land når det gjelder nivået på det samlede «tilbudet» av entreprenører, men 
også i fordelingen mellom det han kalte produktivt, ikke-produktivt og destruktivt entreprenørskap. 
Det destruktive entreprenørskapet er ifølge Baumol gjerne kjennetegnet av ulike former for rent 
seeking, korrupsjon eller kriminell virksomhet, og forekommer oftest i land med svake institusjoner 
og et autoritært styresett. 

I Norge, og de nordiske landene for øvrig, er institusjonene blant de sterkeste i verden, samtidig som 
den regulatoriske byrden knyttet til det å starte, drive, ekspandere og avslutte næringsvirksomhet 
er blant de letteste i verden. Derfor har vi størst grunn til å interessere oss for fordelingen mellom 
produktivt og ikke-produktivt entreprenørskap, for å følge Baumols terminologi. Her møter vi i 
Norge på nytt problemet med en relativt lav forekomst av høypotensielt entreprenørskap, det vil si 
relativt få gründere med sterke forutsetninger og ambisjoner for å skape innovative og internasjonalt 
orienterte vekstbedrifter, bedrifter som representerer et stort verdiskapende potensial. 

Før vi ser nærmere på forekomsten og fordelingen mellom eksternt og internt entreprenørskap, 
mellom TEA og EEA, kan det være hensiktsmessig å nyansere bildet av hvordan eksisterende og 
nye bedrifter typisk bidrar til innovasjon og produktivitetsvekst. Følgende funn synes å være 
gjennomgående, basert på internasjonal forskning:

•	 Inkrementell og radikal innovasjon: Store eksisterende foretak har gjennomgående kon-
kurransefortrinn knyttet til inkrementell innovasjon, det vil si i gjennomføring av gradvise 
innovasjoner som er preget av fornyelser, små forbedringer og nye modeller av eksisterende 
produkter og tjenester; typisk representert ved for eksempel bilindustriens lansering av nye 
modeller og IT-industriens nye programversjoner. De små, hurtigvoksende foretakene har på 
sin side lettere for å gjennomføre innovasjoner som representerer noe vesentlig nytt; radikale 
innovasjoner, som noen ganger innebærer en fundamental konkurransetrussel for etablerte 
foretak med store markedsandeler i etablerte markeder; typisk representert ved selskaper 
som Apple, Amazon, Google, Spotify, Norwegian og Uber, som alle var små for ikke så veldig 
lenge siden.11

•	 Produktivitetsvekst gjennom kreativ ødeleggelse12: Den dynamiske endringskraften som 
over tid omfordeler ressurser i økonomien gjennom avvikling av mindre produktive foretak 
og etablering og fremvekst av nye om mer produktive foretak – drevet frem av entreprenører 
som gjennomfører verdiskapende innovasjoner – har vist seg å stå for hele 70 – 80 prosent 
av produktivitetsveksten i USA i de senere tiårene.13 Det innovative entreprenørskapet utgjør 
hovedmotoren i denne kreative ødeleggelsesprosessen er kritisk betinget av forekomsten 
og kvaliteten på en ganske liten gruppe høypotensielle gründere med høye vekstambisjoner, 
samt av kvaliteten til et komplementært kapitalmarked som sikrer tilgang på risikokapital og 
relevant kunnskap fra aktive venturekapitalister med gründererfaring.
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I figur 6 vises andelene for TEA, EEA og EI for et utvalg av land i 2014, inkludert Norge, Sverige og 
Danmark, basert på forskningsresultater fra GEM-samarbeidet. 

 

Figur 6: Andelen TEA, EEA og EI i utvalgte land i 2014.                    
Tallene er prosenter av befolkningen mellom 18 og 64 år basert på representative undersøkelser i respektive 
land. Kilde: Global Entrepreneurship Monitor 2014, Global Report.

Som det fremgår av figur 6 skiller USA seg tydelig ut med sitt høye sammenlagtnivå. Den amerikanske 
fordelingen av det sammenlagte entreprenørskapsnivået, bestående av oppstartsaktivitet (TEA), 
bedriftsinternt entreprenørskap (EEA) og gründerintensjon (EI), stemmer også godt med landets 
mye omtalte særpreg som et gründer-land. Det er verdt å legge merke til at Norge scorer dårligere 
enn Sverige og Danmark når vi kombinerer TEA og EI (intensjonen om å starte nytt foretak i løpet av 
de nærmeste tre årene), sammenlignet med kun å ta i betraktning nivået på TEA. Et lavt EI-nivå kan 
tolkes som en forsterker av den tidligere omtalte negative trenden i nivået på gründerskap (TEA). 
Samtidig er det grunn til å stoppe opp ved Norges høye andel nyskapende ansatte i eksisterende 
foretak (EEA-målet). Det er ikke urimelig å tolke denne høye scoren som en indikasjon på at vi i 
Norge har en relativt stor base potensielle elitegründere, som heller velger å forbli fast ansatte 
med god avlønning hos eksisterende arbeidsgivere, og som typisk velger bort alternativet å bli fore-
taksgründer. 

Med referanse til Baumols teori om entreprenørskapets fordeling er det også naturlig å tolke 
årsakene til Norges spesielle fordeling på de ulike entreprenørskapstypene som et speilbilde av den 
insentivstrukturen som potensielle elitegründere opplever i Norge.  
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Basert på forskning i både USA og Sverige er det mye som taler for at det nettopp er blant de mest 
entreprenørielle ansatte med høy utdannelse og erfaringer fra store, ofte internasjonalt orienterte 
kunnskapsmiljøer, at vi typisk finner de potensielle elitegründerne vi trenger for å skape en sterkere 
og mer verdiskapende entreprenørskapskultur.14 Det er sannsynligvis også her vi finner det store 
uutnyttede potensialet for entreprenørskapsdrevet konkurranse og markedsdynamikk, kjennetegnet 
ved et større innslag av gründere med betydelige vekstambisjoner. Sagt med andre ord, er det her vi 
står overfor mulighetene til å fremme mer kreativ ødeleggelse, gjennom et sterkere konkurransepress 
som driver frem høyere produktivitetsvekst, og økt verdiskaping for fremtiden. 

Vi trenger et reelt løft for innovativt entreprenørskap i Norge
Det er ikke vanskelig å peke på hvor hovedutfordringen i Norge ligger, når det gjelder å skape et 
merkbart løft for innovativt entreprenørskap, som en sterkere motor for vår fremtidige verdiskaping 
og vekst. Vi trenger ganske enkelt sterkere insentiver for elitegründere. Vi må derfor rette fokuset 
mot potensielle entreprenører som besitter den kritiske kompetansen og de sjeldne egenskapene 
som sannsynliggjør oppstart av flere hurtigvoksende innovative foretak. Blant disse vil vi typisk også 
finne potensielle gründere med høye innovasjonsambisjoner, om som vil satse internasjonalt fra 
dag én. For å komme videre er det i utgangspunktet viktig å legge til grunn noen sentrale premisser:
 

•	 Vår nåværende insitamentsstruktur overfor elitegründere lider av betydelige svakheter, som 
må forbedres. Mye tyder på at denne erkjennelsen ennå ikke er tilstrekkelig utbredt i Norge, 
slik den for eksempel er i Sverige.

•	 Veien til en bedre insitamentsstruktur handler ikke om å bruke mer offentlige penger på 
støttetiltak og subsidier – kanskje snarere tvert i mot: Det handler om å styrke noen sentrale 
rammebetingelser for dynamisk entreprenørskap, helt i tråd med moderne prinsipper for en 
liberal markedsøkonomi. På sikt handler det også om å gjøre det lettere å avvikle deler av det 
eksisterende offentlige virkemiddelapparatet som ikke fungerer.

•	 Et helt sentralt hensyn er å etablere en samstemt og balansert forsterkning av insentivene 
til både elitegründerne og de aktive private eierne som elitegründere er helt avhengige 
av for å lykkes, og som bidrar med kunnskap og kapital – som venturekapitalister. Det er 
samspillet mellom et større antall og mangfold av elitegründere og venturekapitalister som 
er det avgjørende. Det hjelper lite om vi bare tenker på en av partene i dette verdiskapende 
samspillet. 

•	 En annen kritisk suksessfaktor for elitegründere er å gjøre det mer attraktivt for andre 
nøkkelmedarbeidere å bli med i teamet rundt gründeren. Vi snakker her om en kritisk gruppe 
av medarbeidere som besitter komplementær spisskompetanse til gründeren, og som i mange 
tilfeller også kan betraktes som med-gründere. Disse nøkkelpersonene må også være villige 
til å ta risiko, slutte i sine nåværende faste og trygge jobber, for å bidra til å videreutvikle og 
realisere en innovativ forretningsidé med stort verdiskapende potensial.  

Hvis ett av de nevnte punktene forblir uløst er det stor sannsynlighet for at politikken også vil 
mislykkes. Hvis alle elementene ivaretas på en god måte blir oppsiden for hele samfunnet desto 
større. 
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Forsterkning av elitegründernes insentiver og muligheter  

Her er et par politiske tiltak som sammen vil styrke rammebetingelsene for det innovative entrepre-
nørskapet, og derigjennom vekstkraften i norsk økonomi: 

• Innfør 3 år minimum holdetid for aksjeeiere i nyetablerte aksjeselskaper (som ikke er børs-
noterte): På denne måten etableres en tilstrekkelig forutsigbar og stabil finansiell ramme 
rundt gründerforetaket, som på en avgjørende måte reduserer risikoen for gründer og med-
gründere, som gjør det lettere for gründer å få med seg andre nøkkelpersoner fra første stund. 
Både gründer, med-gründere og investoren(e) får på denne måten en forutsigbar tidshorisont, 
som gir gründerforsøket en fair sjanse for å bevise sitt potensiale. Maktforholdet mellom 
gründeren og investor blir dermed også mer balansert. Samtidig får investorene et sterkere 
insentiv til å gå inn i rollen som en aktiv venturekapitalist og samarbeidspartner for gründeren, 
med andre ord sterke insentiver for å tilføre både kapital og kunnskap. På denne måten vil 
Norge kunne adoptere en viktig lærdom fra erfaringene med den amerikanske aksjeloven; 
en lov som sjelden omtales fordi regelen om minimum holdetid har eksistert i USA siden 
30-tallet, og blir derfor tatt for gitt av amerikanerne selv. Det bør bemerkes at det er vanskelig 
å forestille seg utviklingen av den mye omtalte venturekapital-kulturen i USA, uten nettopp 
denne avgjørende regelen i amerikansk aksjelovgivning.15 

Fra et samfunnsøkonomisk perspektiv er det også viktig å forstå at denne aksjelovbestemmelsen 
både skaper sterkere insentiver til å stille høyere forventninger og kvalitetskrav til lovende 
ideer i startfasen – for alle involverte parter – og dessuten vil den tvinge frem en beslutning om 
fortsatt satsing eller avvikling etter tre år. Dermed blir det mye lettere å skille klinten fra hveten. 
Sannsynligheten er også større for at man  satser desto sterkere på de ideene som videreføres 
etter tre år, samtidig som man unngår å sløse bort ressurser på prosjekter som etter tre år ikke 
lenger virker lovende. Begge de to alternative utfallene etter utløpet av treårsperioden bidrar 
dermed positivt til produktivitetsvekst i økonomien. 16        

• Gjennomfør en omfattende venturekapital-reform17 som styrker kapitaltilbudet for ambisiøse 
gründere, og som skaper et mer mangfoldig og dynamisk venturekapitalmarked. Norge 
mangler ikke kapital, men norske gründere har likevel ikke tilgang til et tilstrekkelig stort og 
mangfoldig venturekapital-marked i tidlig fase (i såkorn, oppstart- og første ekspansjonsfase). 
En viktig årsak er skattesystemets favorisering av investeringer i eiendom og boliger. Dermed 
reduseres norske gründeres muligheter til å tiltrekke seg en best mulig kombinasjon av kapital 
og kompetanse. Problemet merkes først og fremst av de mest ambisiøse gründerne. En 
effektiv måte å kick-starte et større og mer mangfoldig venturekapital-marked på, er å etablere 
et nytt investeringsfond med statlig kapital, som på tilsvarende måte som et foreliggende 
forslag i Sverige18 kun kan investere midler i private risikokapitalfond som går til tidlig fase 
ventureinvesteringer i gründerforetak, og som kun kan ha minoritetsposisjon i det enkelte 
fond det investerer i. I det svenske forslaget pålegges heller ikke det statlige investeringsfondet 
et avkastningskrav, kun et krav om å opprettholde kapitalstolen. 

Et slikt statlig investeringsfond vil fungere som en fond-i-fond løsning, hvor staten holder seg på 
armlengdes avstand fra alle investeringsbeslutninger overfor gründere, og hvor hovedpoenget 
er å forsterke et privat, markedsdrevet venturekapital-marked.19 Over tid vil det være naturlig 
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at det statlige fondet trekker seg ut av tidligere fond det har investert i, for å benytte den 
frigjorte kapitalen til å investere i nye venturefond. På denne måten vil ordningen på sikt 
kunne bli selvfinansierende, uten å belaste skattebetalerne. Det er heller ingen grunn til at 
opprettelsen av et slikt fond skal koste skattebetalerne eller statens pensjonsfond noe som 
helst fra starten. 

En naturlig finansieringsløsning vil være å selge statens eierandeler i investeringsfondet 
Argentum, som, i motsetning til den opprinnelige intensjonen, ikke bidrar med mye kapital i 
tidlig fase, og som i praksis er rettet inn mot å forsterke kapitaltilførselen i senere faser, hvor 
argumentene for å tilføre statlig kapital er mye svakere. Gjennom å realisere statens eierskap 
i Argentum kan det frigjøres i størrelsesorden 7 milliarder kroner, som sin helhet kan tilføres 
et nytt og frittstående statlig investeringsfond. Alternativt kan man også finansiere opp et nytt 
investeringsfond gjennom å realisere  deler av det statlige eierskapet i Argentum.20 

Fra et samfunnsøkonomisk perspektiv er det god logikk å veksle inn penger fra senfase-
investeringer, som det ikke er stor mangel på, til tidligfase-investeringer, som det er stor 
mangel på. Man kan selvfølgelig også se for seg at det foreslåtte investeringsfondet kan tilføres 
kapital gjennom realisering av statlige eierandeler i andre selskaper. Den samfunnsøkonomiske 
gevinsten av å reallokkere statlig kapital må antas å være betydelig. I den sammenheng kan 
nevnes at et forskningsfunn fra USA antyder at en dollar i venturekapital er like effektiv i å 
skape og realisere markedsrettede innovasjoner som tre dollar i tradisjonelle FoU-investeringer 
i amerikansk næringsliv. 21    

Tiltakene som er foreslått i dette notatet danner en samlet, selvforsterkende helhet som i sum vil 
styrke belønningsstrukturen i det avgjørende økosystemet som elitegründere er helt avhengige av for 
å lykkes i Norge. Tiltakene vil styrke rammebetingelsene for det innovative entreprenørskapet som 
er nøkkelen til dynamisk vekst og verdiskaping for fremtidige generasjoner. Det er ikke usannsynlig 
at en slik foreslått tiltakspakke vil kunne vise seg å bli den mest verdiskapende reformen en norsk 
regjering kan gjennomføre, med sikte på å tilføre landet en sterkere og mer mangfoldig vekstmotor 
for fremtiden. Et problem er likevel at vi som land er på etterskudd, og kanskje allerede har tapt et 
helt tiår. Derfor haster det, men det er selvfølgelig aldri for sent å starte. Regjeringens gründerplan 
fra i fjor høst viser på flere punkter gode hensikter i den retning dette notatet sikter, men uten å 
være konkret på annet enn økte bevilgninger til såkornfond i størrelsesorden 400 millioner kroner. 
Denne forsiktige satsingen vil ikke monne særlig mye, sett i forhold til utfordringens størrelse. 
  
Det bør i hvert fall ikke stå på statsfinansene, siden de langt kraftigere tiltakene som foreslås i dette 
notatet vil koste skattebetalerne tilnærmet null kroner, samtidig som de vil gjøre flere av regjeringens 
økte bevilgninger overflødige, og på sikt åpne for å redusere eller avvikle flere offentlige finansierings- 
og støttetiltak, som med stor sannsynlighet er mer verdiødeleggende enn verdiskapende.    
 
I tillegg til de tiltakene som er foreslått i dette notatet er det også viktig å reformere vårt samlede 
skattesystem, som på viktige punkter motarbeider det innovative entreprenørskapet, ikke minst 
gjennom den skattemessige favoriseringen av investeringer i eiendom og boliger. Ved å reformere 
skattesystemet i en mer verdiskapende retning vil den generelle private kapitalformasjonen kunne 
styrkes på en måte som tilfører mer privat risikokapital til oppstartsvirksomheter som kjennetegnes 
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av innovativt entreprenørskap.22 I kombinasjon med de foreslåtte tiltakene vil derfor en skattereform 
kunne forsterke det løftet for det innovative entreprenørskapet som det er argumentert for i dette 
notatet. 

Forfatter: Notatet er skrevet av Lars Peder Nordbakken, økonom i Civita.

Civita er en partipolitisk uavhengig tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse 
og oppslutning om liberale verdier og løsninger. 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 forfatteren på larspeder@civita.
no eller civita@civita.no.
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