
Forestillinger og fakta om norsk økonomi og eierskap



Vi i VPFF er opptatt av et dynamisk og 
konkurransedyktig norsk næringsliv
Vi tjener bare penger om AS Norge går godt (og om vi har samme konkurransevilkår som konkurrenter)

o Hvor farlig er forestillingen om at norsk kapital og norske eiere ikke er så viktige?

o Hvordan skal vi skape den veksten vi ønsker oss for å kunne, minst, beholde vår levestandard?



Tilgangen til norsk kapital for mindre 
foretak er helt avgjørende
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Vi har bistått med 99 kapitalinnhentinger 
hittil i 2016 i et vanskelig marked,
og 22 mrd av 38 er norske penger (70%)

Kilde: VPFF
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Hva er det egentlig staten eier?
De 6 største postene står for 92% av verdiene
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Markedsverdi børsnotert, bokført andre

Kan vi på grunnlag av disse 6 postene si at 
‘statlig eierskap er viktig for Norge’?



Hvem stemmer du på?

Norske helter
Helt eller heltinne er en betegnelse på en særdeles beundringsverdig person som har utført en 
stordåd og som av den grunn har vunnet stor heder og ære, eller som i fare og motgang, fra en 
svakere posisjon fremviser mot og viljen til selvoppofrelse, det vil si heltemot, for et større gode. 



Det er disse som sørger for at AS 
Norge går rundt
Offentlig sektor får pengene sine fra privat sektor og oljen (ja da, det er noe sirkulært her..)

Privat sektor Offentlig sektor

200.000 registrerte bedrifter
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Det skapes verdier i begge sektorer
, men det er det private (og grunnrenta i olje) som skaffer de reelle inntektene

o Om lag 1,7 mill

lønnsmottagere i 

privat sektor
• Disse har også barn og 

studenter

o Det er nesten 3 

millioner som da 

enten er lønnet av 

det offentlige eller 

støttet av det 

offentlige
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Denne utviklingen er skummel
, hvor lenge kan vi fortsette?
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Privat sektor må omsette for om lag 
4.000 mrd for å få dette til å gå rundt
Et kult bilde på størrelser

Omsetning/
salgsinntekter i
private bedrifter 
4.000 mrd ?

Lønn
1.500 mrd

Personskatt 330

Bedriftskatt 80

Trygdeavgift 130

AGA 200

MVA 120

Stats-
budsjett
1300

Toll/avg.



Norske helter
Hvem stemmer du på?



Finansdepartements hjemmeside

o Vi må unngå at oljeinntektene blir en sovepute. Det er verdiskapingen i fastlandsøkonomien –

bestemt av vår arbeidsinnsats og produktivitet – som i all hovedsak legger grunnlaget for vår 

velferd. Internasjonale erfaringer viser at høye inntekter fra naturressurser ofte har ledet til 

lavere vekst i produktiviteten i resten av økonomien. Dette skyldes ikke at landene har brukt for 

lite av inntektene, men heller at naturressursinntektene har blitt brukt på formål som har gitt 

lav avkastning over tid. I tillegg kan landene ha utsatt viktige reformer i andre deler av 

økonomien. Så langt har Norge greid å unngå denne fellen. Siden oljealderen startet har 

produktivitetsveksten i Fastlands-Norge vært blant de høyeste i OECD-området. Deltakelsen i 

arbeidslivet er også forholdsvis høy. Samtidig forvaltes Pensjonsfondet med sikte på høyest 

mulig avkastning.

o Vi må ikke sløse med penger. Stortinget bestemmer hva oljeinntekter og andre statlige 

inntekter skal brukes til. Vi må nå våre mål på en kostnadseffektiv måte, slik at vi får mest 

mulig velferd ut av inntektene våre. Denne utfordringen gjelder for alle land, men kan kreve 

særlig oppmerksomhet for land med store naturressurser, siden budsjettrammene på kort sikt 

kan oppfattes som mindre bindende.

https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/norsk_okonomi/bruk-av-oljepenger-/verdiskapingen-i-fastlandsokonomien/id449291/
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