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Vi kan ikke bo eller kjøre

Senterparti-leder Trygve Slagsvold
Vedum er så bekymret for at nesten
alle pengene i Norge går til eiendom
eller samferdsel at han vil ha en ny
statlig industripolitikk.
POLITIKK

Tore Gjerstad og
Kristian Skard
Oslo

S

om DN skrev tirsdag
viser Nasjonalregnskapet at andelen av fastlandsinvesteringene
som gjøres i bedrifter, er
den laveste på 25 år. Nå
legger Sp-leder Trygve Slagsvold
Vedum enda flere tall på bordet
som viser hvor alvorlig situasjonen er: Mens investeringene i
industri er på 21 milliarder, går 89

milliarder til nasjonal transportplan og 200 milliarder til eiendomsinvesteringer, ifølge en
sammenstilling av SSB-tall, utført
av Agrianalyse.
– Vi kan ikke bo eller kjøre oss til
rikdom, eller til å finansiere fremtidens velferdsstat. Det vi må leve
av er det vi produserer. Norge er
også netto importør av tjenester. Vi
har et handelsunderskudd i Fastlands-Norge på 200 milliarder selv
om lakseprisene er «all-time high».
Det har vært altfor lite diskusjon
om hvordan vi skal bygge ny industri i Norge, sier Vedum.

Ikke lyktes

Vedum mener regjeringen ikke

har klart den omstillingen Erna
Solberg og Siv Jensen er så opptatt
av.
– Med de laveste industriinvesteringene på 25 år har regjeringen
i hvert fall ikke lykkes. Vi kan nesten sammenlignes oss med en
gulf-stat med de største investeringene i olje, infrastruktur og
eiendom. Jeg sier heller ikke at det
er enkelt å få til ny industri, men
det har nesten ikke vært et offentlig ordskifte om dette. Det har derimot vært mye floskler om omstilling, sier Vedum.
Statsminister Erna Solberg
påpeker at «nivået på fastlandsinvesteringene har ligget omtrent på
det samme nivået siden 2008.»

– Vi må ha det høyere opp,
men det er ikke slik at vi har mislykkes og de rødgrønne lyktes.
Problemet er at vi ikke får nok
investeringer i privat sektor, men
det var en liten økning i 2016, sier
Solberg.

Mer vei ikke alt

Selv om Senterpartiet for har
vært for store investeringer i
samferdsel, ser partilederen
paradokset: Det skal investeres
mer i jernbane per år enn i norsk
industri.
– Vi sier at vi bygger infrastruktur for å øke konkurransekraften
for norsk industri, men det er lite
faktamessig belegg for det. Altfor

mye i norsk næringspolitikk har
gått ut på at bare vi bygger en vei
så går det bedre for Moelven
industri for eksempel. Det blir i
stedet raskere for meg å kjøre til
hytta i Trysil, men ikke så mange
arbeidsplasser av det, sier
Vedum.
På samme måte mener han vi
legger feil premiss til grunn for
boligbehovene til folk de neste
årene.
– For bare et par år siden var
arbeidsinnvandringen rekordhøy
og mye av samfunnsplanleggingen la det til grunn for boligbyggingen. Nå er netto arbeidsinnvandring null. Det skumle i de
neste fire-fem årene er hvis bolig-
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re oss til rikdom
Trygve Slagsvold Vedum fisker opp søppel fra dammen ved grillområdet på gården som også naboene bruker.

Her er Senterpartiet-lederen med en av de mange katteugleungene
han har i fuglekasser på gården.

DN 30. mai 2017
Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum vil ha billigere
statlige lån til industrien for at
nødvendige investeringer gjøres i
Fastlands-Norge. Her er han
fotografert hjemme på Bjørby
gård. Alle foto: Fartein Rudjord
prisene faller for fort fordi det
bygger for mange boliger, sier
Vedum.

Mer aktiv stat

Løsningen Vedum mener nå må
diskuteres for å vri investeringene
over til fastlandsindustrien er å
bruke staten mer aktivt.
– Staten må i større grad tilby
rimelige lån. I Oljefondet er det et
avkastningshåp på tre prosent, i
Folketrygdfondet syv prosent,
sier Vedum.
Han viser til at den statlige
investeringsordningen Investinor
har operert med avkastningskrav
på rundt 20 prosent.
– Vi bør se på om kravet til

avkastning der bør være syv prosent, rett og slett en billigere
industriell låneordning, sier
Vedum.
Ap-leder Jonas Gahr Støre er
enig med sin foretrukne regjeringspartner Senterpartiet. Også
han mener det trengs bedre statlige ordninger.
– Vi trenger en større villighet
til risikoavlastning gjennom statlige garantier og lån. Det må vi
utrede og få på plass. Vi trenger
en næringspolitikk som er mer
strategisk og villig til å satse på
områder der vi vet vi har gode
forutsetninger, ikke for å plukke
vinnere, men legge til rette, sier
Støre.

Aktiv stat

Statsminister Erna Solberg er
skeptisk til at svaret er mer stat.
– Det er viktig med stimulanser,
og vi har mange ulike virkemidler,
men svaret er ikke bare staten. Vi
må ha privat kapital som bidrar til
nye investeringer. Hvis ikke er det
en fare for mange feilinvesteringer.
Jeg mener også formuesskatten er
en del av problemet fordi risikokapital har vi for lite av i Norge, folk
som er villig til å investere i det som
ikke gir avkastning med en gang.
Eiendom og bolig oppleves som
det sikreste, sier Solberg.
Trygve Slagsvold Vedum innser
at det er politisk ukorrekt å bruke
staten mer aktivt.

– Men jeg tror vi må bruke staten mer aktivt for å sikre mer kapital blir investert i norsk industri.
Her må vi jobbe sammen med
norsk industri for å se hva vi kan
få til. Uansett regjering blir dette
en stor utfordring de neste årene,
sier Vedum.

Skummelt

– Men statlig industrialisering har
ikke vært så vellykket historisk
sett?
– Det er ikke staten som skal
bygge industri. Det er ikke subsidier som er svar, men lån. Problemet er at det ikke finnes så mye
privat kapital i Norge slik at du må
ha en risikoavlastning fra staten,

Jeg sier heller ikke
at det er enkelt å få
til ny industri, men
det har nesten ikke
vært et offentlig
ordskifte om dette.
Det har derimot
vært mye floskler
om omstilling
Trygve Slagsvold Vedum,
leder i Senterpartiet

sier Vedum.
– Hele skattepolitikken er innrettet på at det er mer lønnsomt å
investere i bolig, vil du endre det?
– Vi ønsker ikke mer radikale
grep der, fordi det som er så skummelt med det er at personer som
har tatt opp seks eller ti millioner
i lån på en alminnelig bolig for
eksempel i Oslo, kan du ikke gjøre
brå endringer. For da er det enkeltfamilier som får trøbbel. Men skattesystemet over tid må vris slik at
det blir mer lønnsomt å investere
i produksjon enn bolig, sier
Vedum.
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