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Sammen om jobben
Næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet

Meld. St. 35 (2014–2015)

1  En styrket og strategisk innrettet støtte

Målet for utviklingspolitikken er å bidra til økt demokratisering, reali-
sering av menneskerettighetene og til at mennesker kan arbeide seg
varig ut av fattigdommen. Næringsutvikling og vekst innenfor ram-

Figur 1.1 India. Et barn leker med ny teknologi, mens moren arbeider.

Foto: Nitai Mondal
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men av en bærekraftig utvikling, er grunnleggende forutsetninger for
dette. Ifølge Verdensbanken er tilgang til jobber med gode arbeids- og
lønnsbetingelser den sterkeste drivkraften i bekjempelse av fattig-
dom. Arbeid gir bedre levekår, økonomisk vekst, høyere produktivitet
og sosial integrasjon. Det utvikler ferdigheter hos den enkelte, styrker
kvinners posisjon og er en stabiliserende faktor i samfunnet.

Verdiskaping i privat sektor danner også grunnlaget for skatteinn-
tekter som kan finansiere utbygging av infrastruktur og tjenester som
helse og utdanning. Dette er av stor betydning for å minske bistands-
avhengighet. Privat sektor er lokomotivet for dette: Ni av ti arbeids-
plasser i utviklingsland er i det private.

Gjennom denne meldingen legger regjeringen opp til en styrket
og strategisk innrettet støtte til næringsutvikling i utviklingsland.
Regjeringen vil legge vekt på at innsatsen tilpasses mottakerlandenes
forskjellige utfordringer. Som ledd i dette ønsker regjeringen å styrke
samspillet med næringslivsaktører og kunnskapsmiljøer om nærings-
utvikling, med vekt på områder der Norge har komparative fortrinn.
En vesentlig del av innsatsen vil fortsatt bli kanalisert gjennom multi-
laterale institusjoner, fond og programmer. Meldingen støtter opp
under arbeidet med FNs nye bærekraftsmål og den internasjonale dia-
logen knyttet til Finansiering for utvikling, prosesser som fremmer en
integrert tilnærming for varig bærekraftig vekst.

Figur 1.2 illustrerer hvordan norsk innsats skal bidra på disse tre
nivåene, hva som er målsettingene og hvilke virkemidler vi skal
benytte. Merk at ikke alle virkemidlene har næringsutvikling i utvi-
klingsland som et eksplisitt formål, selv om de kan bidra til utviklings-
effekter og fattigdomsreduksjon gjennom økte investeringer.

1.1 Katalytisk og effektiv bistand

Bistand er i dag langt mindre viktig for utviklingen av fattige land enn
tidligere, selv om det er store variasjoner mellom verdensdeler og
land i samme region. Det har de siste tiårene vært stor økning i finan-
siering fra andre kilder. I 1990 utgjorde bistand 63 % av alle kapital-
strømmer til lav- og lavere mellominntektsland. I 2013 var denne ande-
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len redusert til 21 %. En slik utvikling er gledelig. Også investeringer
fra norsk næringsliv i utviklingsland er blitt mangedoblet det siste tiå-
ret. Mange utviklingsland har i dag en politisk målsetting om å til-
trekke seg økte investeringer og bli uavhengige av bistand.

Figur 1.2 Rammeverk for norsk satsing på næringsutvikling
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Støtte til næringsutvikling utgjør en viktig del av norsk bistand.
Finansiering til områder med størst relevans for næringsutvikling
utgjorde i 2014 totalt 3,6 mrd. kroner.1

En styrket innsats for næringsutvikling handler imidlertid ikke
bare om penger. Like viktig er valg av hvem vi skal samarbeide med,
hvor og hvordan. Bistanden må brukes strategisk for å skape mest
mulig utvikling i forhold til innsatsen. Den skal brukes i situasjoner
hvor slik støtte har en tilleggsverdi, det vil si at den bidrar til et resul-
tat som ikke ville vært oppnådd uten bistandens medvirkning. Brukt
på riktig måte kan bistanden være en katalysator, slik at den utløser
ressurser som ellers ikke ville blitt stilt til rådighet fra andre kilder.

En viktig strategisk avveining gjelder valg av kanaler og samar-
beidspartnere i utviklingssamarbeidet. Hva skal Norge engasjere seg
i bilateralt? Og hva kan vi gjøre mer effektivt gjennom multilaterale
institusjoner, fond og programmer? Våre egne fortrinn må utnyttes på

1 Kjernestøtte til multilaterale organisasjoner er her ikke medregnet. Det utgjorde i
2014 totalt 7,54 mrd. kroner, hvorav en uspesifisert andel var relevant for næringsut-
vikling.

Figur 1.3 Bistand sammenlignet med utenlandske investeringer og 
private overføringer (1990–2013)

Kilde: World Development Indicators (Verdensbanken, 2014)
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en god måte når det ligger til rette for det, samtidig som vi i andre til-
feller må erkjenne andres fortrinn.

Det er viktig at bistanden bidrar til å utløse andre investeringer og
initiativ, slik at den samlede effekten blir størst mulig. Derfor ønsker
regjeringen å trappe opp samarbeidet med næringslivet.

Bedring av rammevilkår er noe av det viktigste for å bidra til
næringsutvikling. En vesentlig del av innsatsen vil derfor rettes inn
mot dette. Utfordringene knyttet til rammevilkår krever målrettet inn-
sats, og må også stå sentralt i den politiske dialogen. Det internasjo-
nale samfunn må medvirke på en positiv måte og søke å legge til rette
gjennom konkrete innsatser og gode globale rammevilkår. Utviklings-
landenes egne myndigheter har imidlertid både det største ansvaret
og de beste mulighetene for å løse utfordringer på nasjonalt nivå.
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2  Globale endringer

Mens vekst i tradisjonelle industriland i 2014 lå på 2,0 %, lå vekstraten
i utviklingsland på 4,8 %. Dette er en trend som ifølge Verdensbanken
vil fortsette. I 2010 ble størsteparten av verdens samlede bruttonasjo-
nalprodukt (BNP) for første gang skapt utenfor det området som dek-
kes av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling
(OECD).

Mange av landene i Øst- og Sørøst-Asia har i løpet av de siste tiårene
hatt høy økonomisk vekst. Flere har spesialisert sin produksjon for å
ta del i globale verdikjeder. Det samme gjelder flere land i Latin-
Amerika. Sør-Asia og Afrika sør for Sahara har imidlertid hengt etter.
Men dette er i ferd med å endre seg. De siste 25 årene er andelen
mennesker som lever i ekstrem fattigdom mer enn halvert. I alt 700
millioner mennesker har kommet over grensen for ekstrem fattig-
dom. Dette skyldes først og fremst økonomisk vekst.

Veksten har vært særlig sterk i Kina, og til dels India, og den har
hatt store ringvirkninger for andre lands økonomier. En økende etter-
spørsel etter naturressurser har bidratt til økt vekst i mange afrikan-
ske land, spesielt etter store funn av kull, olje og gass. Men også inves-
teringer i infrastruktur, jordbruk og turisme har bidratt til veksten.
Afrika sør for Sahara har hatt en gjennomsnittlig vekst på 5,1 % per år
siden 2000, mens eksport fra afrikanske land har firedoblet sin verdi.
Flere av verdens raskest voksende økonomier er nå i Afrika.

Selv om det er visse tegn til industrivekst og fornyelse av nærings-
strukturen i noen afrikanske land, er disse tendensene fortsatt relativt
svake. Dette tyder på at økte investeringer ikke er nok til å sikre en
næringsutvikling som skaper flere og mer produktive jobber. Man må
samtidig forbedre innsatsen for å fjerne hindringene for at fordelene
spres og løfter en større del av økonomien.

En hovedutfordring blir å forsterke og opprettholde de positive
tendensene i årene fremover. For å lykkes med dette må næringslivet
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i større grad diversifiseres og integreres i den globale økonomien.
Deltakelse i den globale informasjonsøkonomien, gjennom tilgang til
moderne informasjons- og kommunikasjonstjenester, vil være avgjø-
rende. I tillegg må næringslivet bidra til overgangen til grønn øko-
nomi.

Parallelt med den økonomiske veksten har ulikhetene økt i mange
land. Det er avgjørende at veksten bidrar til jobbskaping og ansten-
dige arbeidsforhold, slik at flest mulig kan ta del i den. Selv om vek-
sten fortsetter på samme nivå, kan målet om utrydde ekstrem fattig-
dom innen 2030 være uoppnåelig hvis inntektsfordelingen ikke blir
jevnere. Den økonomiske veksten må gå hånd i hånd med en politikk
som sikrer fordeling og ivaretar andre sentrale utviklingshensyn.

Figur 2.1 Senegal. Container-terminal i Dakar.

Foto: PIDG/Emerging Africa Infrastructure Fund
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Videre fremgang avhenger i stor grad av høyere utdanning og opp-
læring, et velfungerende vare-, arbeids- og finansmarked, evne til å
utnytte teknologi, evne til grønn omstilling og tilgang til store marke-
der innenlands og utenlands.

2.1 Rammevilkår og tverrgående tema

En rekke forhold som er viktige for næringsutvikling er ikke knyttet
til særskilte sektorer, men er tverrgående i sin karakter. Styresett, res-
sursforvaltning og grunnleggende infrastruktur er viktige nasjonale
rammevilkår for næringslivet. I mange utviklingsland utgjør disse
store utfordringer. En annen utfordring er manglende tilgang til finan-
sielle tjenester. Dette gjelder særlig for små aktører i uformell sektor.
For næringslivet er det også viktig med et velfungerende skatte-

Figur 2.2 Mosambik. Denne titangruven i Moma krever både tekno-
logi og kunnskapsutvikling.

Foto: PIDG/Emerging Africa Infrastructure Fund



Meld. St. 35 (2014–2015) 13
Sammen om jobben
system som skaper forutsigbarhet og sikrer grunnlag for bedringer av
rammebetingelsene gjennom investeringer i økonomisk og sosial
utvikling. Skatt er viktig for å opprettholde økonomisk vekst over tid
og bidra til sysselsetting.
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3  Geografisk innretning, sektorer og 
samarbeidspartnere

Kanskje mer enn på noe annet felt innen bistanden reiser støtte til
næringsutvikling vanskelige spørsmål når det gjelder geografiske pri-
oriteringer. Et naturlig utgangspunkt er de land der Norge allerede
har et omfattende og langsiktig utviklingssamarbeid. I første rekke
gjelder dette de seks fokuslandene i utvikling – Etiopia, Malawi,
Mosambik, Myanmar, Nepal og Tanzania – hvor den norske innsatsen
i økende grad legger vekt på godt styresett, inkluderende og bære-
kraftig økonomisk vekst, ressurs- og inntektsforvaltning.

Samtidig er det viktig å satse på samarbeid med land som har et
genuint ønske om å legge til rette for næringsutvikling gjennom å
bidra til gode rammebetingelser. Uten en slik vilje er det lite sannsyn-
lig at bistand vil gi varige resultater som står i forhold til innsatsen.
Hvis dialogen eller den praktiske oppfølgingen av samarbeidet med et
land avdekker at myndighetene i realiteten ikke er opptatt av å gjøre
noe med de utfordringene som næringslivet møter, vil det måtte få
konsekvenser for samarbeidet.

Regjeringen vil vurdere muligheter for å oppskalere samarbeid i
utvalgte land i Vest-Afrika. I tråd med intensjonen om å redusere antall
land som mottar norsk bistand vil innsatsen som hovedregel avgren-
ses til listen over 85 samarbeidsland.

I noen sammenhenger vil det være naturlig å se innsatsen for
næringsutvikling i et regionalt perspektiv. Det kan være sammenheng
mellom naboland og innad i regioner knyttet til handel, verdikjeder,
infrastruktur, institusjonelt rammeverk eller andre forhold. I slike til-
feller må bistanden brukes til å fremme næringsutvikling på tvers av
landegrensene, i samarbeid med de berørte landene og ofte gjennom
fremme av sør-sør-samarbeid.
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3.1 Prioriterte sektorer

Samlet norsk innsats innen næringsutvikling vil omfatte en rekke ulike
sektorer, spesielt om man medregner støtten via det multilaterale
systemet. Innenfor bilateral bistand vil innsatsen konsentreres omkring
sektorer der norske næringslivsaktører har særlig kompetanse.

Regjeringen vil satse spesielt på fem sektorer i det næringsrettede
samarbeidet med utviklingsland: energi, IKT, landbruk, fisk/marine
ressurser og maritim sektor. Tiltak relatert til disse sektorene vil gis
prioritet ved tildeling av midler og i dialog om samarbeid, men det vil
også kunne gis støtte til prosjekter innen andre sektorer.

Samarbeidet vil ta utgangspunkt i prosjekter som er prioritert fra
utviklingslandenes side. Det vil være viktig at utenriksstasjonenene,
Innovasjon Norge og næringsaktører samarbeider tett om identifise-
ring av muligheter for norsk innsats. Tildeling av støtte til private
aktører bør skje gjennom anbud eller annen form for konkurranse, i
tråd med de regler som gjelder i det enkelte land og internasjonale
standarder.

3.2 Samarbeidspartnere

En styrket innsats for næringsutvikling vil foregå gjennom flere kana-
ler og med ulike virkemidler. For å oppnå vekst, økte investeringer og
lokale ringvirkninger i privat sektor er det nødvendig å støtte tiltak
som kan bidra til å mobilisere privat sektor lokalt. I tillegg ønsker
regjeringen å styrke offentlig-privat samarbeid med næringslivet om
konkrete utviklingsprosjekter, slik som utbygging av infrastruktur
eller tjenesteleveranser.

Bedrifter

Mange norske bedrifter opererer i, eller vurderer, markeder i utvik-
lingsland. Dette kan være engasjement til gjensidig nytte, både for
bedriftene og vertslandet. Regjeringen vil derfor legge til rette for
partnerskap som bidrar til å møte utviklingslandenes behov, samtidig
som det må være lønnsomt for de involverte bedriftene. God
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utviklingseffekt krever som regel samarbeid av et visst omfang og et
langsiktig engasjement.

Det vil være viktig med et aktivt samspill mellom offentlige og pri-
vate aktører for å identifisere konkrete prosjekter hvor det ligger til
rette for økt norsk næringslivsengasjement i de enkelte land. I tillegg
til å operere som næringsaktører, vil norske bedrifter kunne ha en vik-
tig rolle som dialogpartner i arbeidet for å styrke forutsetningene for
næringsvirksomhet.

Lokale økonomiske ringvirkninger

Mange utviklingsland i Afrika har klart å opprettholde høy økonomisk
vekst med noen nøkkelsektorer, som råvare- og utvinningssektorene,
som viktige drivere. Den høye økonomiske veksten har imidlertid
ikke ført til tilfredsstillende sysselsettingsvekst. Målet med samarbeid
om lokale økonomiske ringvirkninger vil være økonomisk utvikling
og inkluderende vekst, som blant annet omfatter jobbskaping, kunn-
skaps- og teknologioverføring, bærekraftig lokalbasert næringsutvik-
ling og inntektsmobilisering. Innsats rettet mot lokal næringsutvikling
vil bygge på eksisterende portefølje i regi av ambassadene, som inklu-
derer utdanning, landbruk, ren energi, styresett og programmet Olje
for utvikling.

Regjeringen ønsker å samarbeide med næringslivsaktører om
utviklingsinnsatser i land med store norske investeringer. Gjennom et
slikt samarbeid ønsker regjeringen å finne løsninger og samarbeids-
modeller som kan maksimere utviklingseffekten av det norske enga-
sjementet og bidra til å øke lokale ringvirkninger.

Norsk innsats vil i hovedsak bygge på to hovedstolper: 1) bidrag til
etablering og styrking av lokalt næringsliv, og 2) yrkesfaglig opplæ-
ring og utdanning.

Klynger og kunnskapsmiljøer

Samarbeid om teknologi, innovasjon og forskning utgjør kjernen i
samarbeidet mellom bedrifter, kunnskapsinstitusjoner og andre part-
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nere i en klynge. Forskning viser at klyngedannelser løfter et lands
eller en regions attraktivitet for næringsvirksomhet. Klyngedannelser
kan derfor være et viktig næringspolitisk grep for utviklingsland.

På samme måte som næringslivets aktiviteter bidrar til vekst, kan
norske kunnskapsmiljøer gi viktige bidrag til økonomisk utvikling
gjennom kapasitetsbygging og kompetanseoverføring. Det er derfor
relevant også å se virkemidlene for internasjonalisering av norske

Figur 3.1 Sør-Afrika, Dreunberg. Solcellepaneler fra Scatec Solar.

Foto: Norfund
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forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner i sammenheng med
utviklingspolitikken.

Frivillige organisasjoner

Organisasjoner innen det sivile samfunn har en viktig rolle når det
gjelder næringsutvikling. Ulike aktører fra sivilsamfunnet jobber for
bedre styresett, anti-korrupsjon, infrastruktur og respekt for mennes-
kerettighetene. Sivilt samfunn arbeider også med tilgang til kreditt og
andre finansielle tjenester, bedre markedstilgang, tilrettelegging for
entreprenørskap, sikring av kvalifisert arbeidskraft og lokale ringvirk-
ninger. Sivilsamfunnsaktører har ofte inngående kjennskap til lokal-
samfunn, både på landsbygda og i byene. De har nettverk, lokal for-
ankring og omdømmekapital.

I mange fattige land er de fleste arbeidsplassene i landbruket. En
rekke aktører i sivilsamfunnet arbeider for å styrke landrettigheter for
mennesker i fattige lokalsamfunn, særlig kvinners rett til land. Lan-
drettigheter skaper muligheter for lokal næringsutvikling, særlig hvis
de kobles til tiltak som gir tilgang til kreditt.

En annen viktig oppgave for sivilsamfunnet er å holde offentlige
myndigheter og næringslivsaktører ansvarlig for sine handlinger.
Mange sivilsamfunnsaktører arbeider for større åpenhet både hos
myndigheter og private aktører om kontrakter og kapitalstrømmer.
Regjeringen ønsker å bidra til større åpenhet, og vil styrke samarbei-
det med organisasjoner som har denne «vaktbikkjerollen» både nasjo-
nalt og internasjonalt.

Multilaterale organisasjoner

Multilaterale organisasjoner har tilstedeværelse, kapasitet og kompe-
tanse som gjør dem til viktige samarbeidspartnere i mange land. Mul-
tilaterale instrumenter kan ha sterkere risikoreduserende effekt enn
bilaterale ordninger på grunn av institusjonenes størrelse og betyd-
ning for vertslandets myndigheter. I tillegg har slike organisasjoner
en viktig rolle når det gjelder ressursmobilisering og koordinering
knyttet til innsatser for næringsutvikling i utviklingsland. Endelig har
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de en viktig funksjon i arbeidet med å ivareta og videreutvikle standar-
der, regelverk og rammevilkår for næringsutvikling. Store deler av
innsatsen for næringsutvikling skjer gjennom støtte til multilaterale
organisasjoner.

Multilaterale innsatser kan gi stordriftsfordeler som man normalt
ikke oppnår gjennom bilaterale tiltak. Størstedelen av støtten til multi-
laterale tiltak gis som kjernebidrag. I tillegg gis øremerkede midler til
spesifikke prioriterte formål eller områder når man vurderer det som
spesielt egnet – eksempelvis for å utvikle nye instrumenter og initiativ.
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4  Tiltak for å styrke innsatsen

Viktige elementer i norsk innsats for næringsutvikling, både multilate-
ralt og bilateralt, vil videreføres. Dette inkluderer blant annet investe-
ringer via Norfund, støtte til ledende multilaterale aktører som Ver-
densbanken og FN, samt arbeid med rammebetingelser gjennom bila-
terale satsinger som programmene Olje for utvikling, Fisk for utvik-
ling, ren energi og skattesamarbeidet.

Figur 4.1 Tanzania. Denne kvinnen har kunnet kjøpe utstyr for å dyrke 
tang gjennom mikrofinansiering. Tangen selges til en fabrikk som 
eksporterer til Japan.

Foto: Wim Opmeer.
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I tillegg vil regjeringen foreta endringer av eksisterende virkemid-
ler og iverksette nye tiltak. Dette vil blant annet innebære følgende:

Mer støtte til næringsutvikling

Regjeringen vil øke norsk støtte til næringsutvikling i utviklingsland
og legge til rette for et strategisk samarbeid med norsk næringsliv og
norske kunnskapsmiljøer, med sikte på bedre måloppnåelse.

Mer vekt på bistandens katalytiske rolle

Regjeringen vil legge vekt på en strategisk bruk av bistandsmidler for
næringsutvikling. Utviklingssamarbeidet skal i større grad bidra til å
utløse kapital eller annen form for innsats fra private aktører. Som
ledd i dette vil regjeringen øke bruken av innovative finansielle virke-
midler.

Mer systematisk geografisk tilnærming

Regjeringen vil styrke innsatsen for næringsutvikling gjennom lang-
siktige programmer i de seks fokuslandene Etiopia, Malawi, Mosam-
bik, Myanmar, Nepal og Tanzania. Regjeringen vil også støtte
næringsutviklingstiltak i andre utviklingsland som kan motta norsk
bistand, herunder utvalgte land i Vest-Afrika.

Mer vekt på sammenhengen mellom utviklingssamarbeid og annet 
økonomisk engasjement

Regjeringen vil styrke samhandlingen mellom offentlige myndigheter
og andre norske aktører som er engasjert i næringslivsrettet innsats i
utviklingsland. Dette vil blant annet omfatte samarbeid med sentrale
næringslivsaktører for å fremme næringsutvikling, blant annet gjen-
nom å sikre lokale ringvirkninger av store næringsinvesteringer.
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Mer vekt på veiledning og informasjon til norsk næringsliv

Regjeringen vil opprette en førstelinjetjeneste for informasjon og vei-
ledning til norske bedrifter som opererer i krevende markeder. Denne
skal også dekke muligheter for oppdrag og finansiering knyttet til det
multilaterale systemet. Næringslivskompetansen på relevante uten-
riksstasjoner skal styrkes, og det legges opp til et tett samarbeid mel-
lom stasjonene og Innovasjon Norge.

Mer kapital til Norfund

Regjeringen vil fortsette å styrke Norfund som en sentral kanal for
støtte til næringsutvikling og investeringer i fornybar energi. Det leg-
ges ikke opp til vesentlige endringer av Norfunds virksomhet.

Mer mål- og resultatrettete næringslivsordninger

Regjeringen vil erstatte dagens søknadsbaserte ordning i Norad,
inkludert Business Matchmaking-programmet, med en ny, konkurran-
sebasert ordning. Støtteordningen vil bli et langt mer sentralt instru-
ment for norsk innsats for næringsutvikling enn det dagens ordning
er.

Mer tilpassede eksportfinansieringsordninger

Regjeringen vil vurdere rammene for GIEKs u-landsordning dersom
dagens garantiramme bindes opp, med særlig tanke på å fremme
norsk næringslivs virksomhet i fattige land. Videre vil regjeringen
harmonisere Eksportkreditt Norges regelverk med GIEKs når det
gjelder hva som anses å være i norsk interesse. For å fremme samhan-
delen med utviklingsland vil det også bli gjort en tilpasning i hvordan
Eksportkreditt Norge skal sikre sine utlån. Alle tiltak er tilpasset de
bestemmelser som ligger i internasjonale avtaler.

Regjeringen vil løpende følge utviklingen av relevante finansier-
ingsordninger for næringslivet i andre land.
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Mer strategisk satsing på utvalgte sektorer

Regjeringen vil konsentrere den bilaterale satsingen om sektorer hvor
Norge har sterke kompetansemiljø og som samtidig er av stor betyd-
ning for mange utviklingsland. Satsingen vil derfor gi prioritet til inn-
satser innen sektorene energi, IKT, landbruk, fisk/marine ressurser
og maritim sektor.

Mer næringslivsrelevant forsknings- og utviklingssamarbeid

Regjeringen vil innen FoU-rammen etablere kunnskapsbroer mellom
norske kunnskapsmiljøer og utviklingsland der det ligger til rette for
samarbeid om næringslivsrelevant forskning og høyere utdanning.
Programmene skal konsentreres om de prioriterte sektorene og være
åpne for prosjekter innen hele kunnskapskjeden. Det skal stimuleres
til partnerskap med kunnskapsintensivt norsk næringsliv, herunder
klynger. Formålet vil være å bygge kompetanse lokalt for å utvikle et
mer kunnskapsbasert næringsliv.

Mer vekt på godt styresett

Regjeringen vil vektlegge godt styresett som en grunnleggende forut-
setning for næringsutvikling, og bidra til innsatser på de områder som
er av størst betydning for næringslivet i de enkelte land.

Mer vekt på infrastruktur

Regjeringen vil bidra til økt internasjonal støtte til investeringer i infra-
struktur gjennom offentlig-privat samarbeid. Behovet for omlegging
til miljøvennlig og bærekraftig infrastruktur vil bli vektlagt i denne
sammenheng.

Mer vekt på marginaliserte grupper

Regjeringen vil bidra til å øke tilgangen til finansielle tjenester for
næringsaktører i utviklingsland, med særlig vekt på marginaliserte
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grupper. Støtte til formalisering av økonomien er viktig, samtidig som
den uformelle sektoren også skal omfattes av norsk innsats.

Mer vekt på klima og miljø i næringsutviklingen

Regjeringen vil sikre at norsk innsats for næringsutvikling skjer på en
bærekraftig måte, med vekt på tiltak som kan bidra til forsvarlig res-
sursutnyttelse og et grønt skifte. Dette innebærer blant annet å styrke
partnerskap med aktører som kan bistå utviklingsland med å realisere
de økonomiske mulighetene dette skiftet gir.

Figur 4.2 Bangladesh. Når de innsamlede plastikkbitene tørker, selges 
de til plastikkprodusenter. Innsamling av plastikk gir inntekt til tusen-
vis av fattige menn og kvinner.

Foto: Probal Rashid.
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Mer vekt på handelens betydning

Regjeringen ønsker i større grad å bruke handel som virkemiddel i
utviklingspolitikken. Handel er en forutsetning for utvikling, vekst og
sysselsetting. Samtidig er de minst utviklede landene kun i begrenset
grad i stand til å utnytte mulighetene som ligger i økt handel og mar-
kedsintegrering. Handelsrettede tiltak innebærer derfor både å hjelpe
nasjonale myndigheter til å delta i den internasjonale handelen slik at
de får solgt sine eksportprodukter, og å arbeide for å opprettholde og
styrke det multilaterale handelssystemet, hvor utviklingsland har reell
mulighet til å få gjennomslag for sine krav. Denne meldingen må ses i
nær sammenheng med Meld. St. 29 (2014–2015) Globalisering og han-
del.

Mer vekt på ansvarlig næringsutvikling

Regjeringen vil bidra til gode rammevilkår når det gjelder menneske-
rettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og anti-korrupsjon og legge
internasjonale standarder og beste praksis knyttet til samfunnsansvar
til grunn for arbeidet med næringsutvikling. Dette vil bli vektlagt i dia-
log og samarbeid med alle aktører. Utenrikstjenesten vil styrke sitt
arbeid med veiledning til næringslivet om disse hensynene.

Mer vekt på kvinners rettigheter og likestilling i næringsutviklingen

Regjeringen vil ivareta kvinners rettigheter og likestilling som en inte-
grert del av arbeidet med næringsutvikling. Norge vil også støtte mål-
rettet innsats for å redusere politiske, økonomiske, juridiske og andre
strukturelle hindringer for kvinners deltakelse i næringslivet.

Mer vekt på å skape gode rammevilkår gjennom multilateralt samarbeid

Regjeringen vil arbeide gjennom multilaterale organisasjoner for å
styrke globale rammevilkår for næringsutvikling i utviklingsland og
konsentrere innsatsen om færre og større tiltak. Næringsutvikling og
jobbskaping vil bli vektlagt både i dialogen med utviklingsbankene og
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FN-systemet og gjennom deltakelse i styrende organer. Norge vil
også bidra med støtte til konkrete initiativ gjennom disse institusjo-
nene.

Regjeringen vil gjøre en helhetlig vurdering av FN-organisasjone-
nes fortrinn i arbeidet for næringsutvikling, og på grunnlag av dette
utvide samarbeidet med utvalgte organisasjoner om målrettede inn-
satser.
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