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Prognose for gjennomsnittlig
bnp-vekst per år 2011-1016
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Realutvikling i bruttonasjonalprodukt
(bnp) for de seks afrikanskestatene.
IMFs prognose for 2011-2016. LCóF6<óD <@?óD2?D6 AC:ó6C
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Sår i Afrika
BISTAND

Stiftelsen Voxtra har
hentet inn 65 millioner
kroner til et fond som skal
investere i østafrikanske
jordbruksselskaper.
Fondet måles på hvor
store verdier det skaper i
lokalsamfunnene.
ØYSTEIN K. LANGBERG
OSLO
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MÅLER KJØPEKRAFTEN.
Voxtra og daglig leder Pål
Dale (til høyre) vil ha best
mulig resultat per krone
investert i Afrika. Tellef Thorleifsson leder investeringskomiteen i stiftelsen.
Foto: Ida von Hanno Bast

lere hundre selskaper i
jordbrukssektoren i ØstAfrika gjennomgås nå av
stiftelsen Voxtra. Målet er å
finne 10–15 selskaper som det
nyopprettede «East Africa Agribusiness Fund» skal investere i.
– Vi leter etter selskaper som
vokser, tjener penger og har
livets rett. De landene vi går inn
i er blant de raskest voksende i
Afrika, sier leder for investeringskomiteen i Voxtra Tellef
Thorleifsson.






































Betydelig risiko
Fondet måles på to nivåer. Det
første nivået er en tradisjonell
måling av vekst i inntekter og
resultat i selskapene det investeres i. Det andre nivået måler
hvor mye familieinntektene i
lokalsamfunnet vokser med som
følge av styrket kjøpekraft. Dette
kan for eksempel skje ved at
fondet investerer i en virksomhet
som selger nye typer såkorn, og
dermed gjør det mulig for de
lokale bøndene å få kjøpt bedre
korn og få flere og bedre avlinger.
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Solheim vil ha begge deler

OSLO: – Jeg er veldig positiv til
slike initiativ. Næringsinvesteringer er den viktigste faktoren
for å få land ut av fattigdom. Det
har tatt Norge ut av fattigdom og
tar Kina ut av fattigdom hver
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dag. Det afrikanske landbruket
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ringer, sier utviklingsminister
Erik Solheim.
,KQA@÷O=@ #Eó2<2
Han mener det er mulig å
%NA=H    <>
kombinere utvikling og økono
     $:==:2C56C ?@Có<6 <C@?6C
misk gevinst, men påpeker at det
 u;F5:=??


$=@899H=BH9FB5G>CB5@9D9B;9:CB89H"& må gjøres på en sosialt og miljø-

4NKCJK÷A







«Kunne gitt bort pengene»
Investeringsselskapet
Grieg
International, eid av Grieg-familien i Bergen, går inn med seks
millioner kroner.
– Dette er første gang vi kjøper
oss opp i denne type fond, og vi
gjør det fordi det er en spennende investeringsmulighet i
skjæringspunktet mellom filantropi og kommersielle investe-

ringer, sier Stig Grimsgaard
Andersen, styreleder i Grieg
International. Han mener investeringen i fondet er en effektiv
måte å bekjempe fattigdom på.
– Investorene vet at også den
samfunnsøkonomiske avkastningen er viktig for dette fondet
og at det har en veldedig profil.
Vi følger klassiske forretningsprinsipper i utvelgelsen av
bedriftene og i evalueringen av
investeringene. Vi har alle
bakgrunn fra næringslivet og
har tro på markedsmekanismene, sier daglig leder Pål Dale.

Proﬁlerte investorer
Thorleifsson er i tillegg partner
i ventureselskapet Northzone,




som har samlet inn milliarder
fra investorer for å kjøpe vekstselskaper.
Det statlige investeringsfondet
Norfund har en eierandel på 35
prosent i Voxtra.
I tillegg går flere profilerte
personer med bakgrunn fra
oppkjøpsbransjen inn med
penger. En av dem er Kim Wahl,
som også er styreleder i fondet.
Han er en av grunnleggerne av
private equity-selskapet IK
Kapital og tidligere styreleder i
Norske Skog. Med på laget er
også Frode Strand-Nielsen fra
oppkjøpsfondet FSN Capital og
Tore
Rynning-Nielsen
fra
Herkules Capital, et privat investeringsselskap med flere eiere og
med mer enn 12 milliarder
kroner i kommitert kapital.

Næringsinvesteringer er den viktigste faktoren for å
få land ut av fattigdom
Erik Solheim
messig ansvarlig måte.
– Når man investerer i forretningsøyemed er det viktig at det
gjøres klart, slik at ingen tror det
dreier seg om en varig pengega-

oystein.langberg@dn.no

vestrøm. Man må være tydelig
på at man skal ta ut fortjenesten.
Utviklingsministeren understreker at næringsinvesteringer
allerede spiller en mye større
rolle enn bistand i utviklingsarbeid.
– Statoil betaler for eksempel
like mye skatt til Angola som
hele den norske samlede
bistanden til det sydlige Afrika.
Bistand er bare en liten del av
pengestrømmene i verden, sier
Solheim.

