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385. mál, Umsögn um tillögu tii þingsálykíunar um stefnu um beina erlersda fjárfesílngu

Vísað er til tölvupósts frá nefndasviði Alþingis, dagsettu 27. janúar 2012, þar sem óskað var umsagnar 
íslandsstofu um tillögu til þingsályktunar um stefnu um beina erlenda fjárfestingu.

íslandsstofa fagnar framkominni þingsályktunartillögu um stefnu um beina erlenda fjárfestingu og 
mælir með samþykkt hennar. Grunnurinn að stefnunni er lagður með þeim vönduðu og ítarlegu 
gögnum sem fylgja þingsályktuninni, einkum skýrslu starfshóps iðnaðarráðherra um mótun stefnu um 
beinar erlendar fjárfestingar.

Samkvæmt greinargerðinni og skýrslu starfshóps um mótun stefnu um beinar erlendar fjárfestingar 
felst sú tímasetta áætlun um aðgerðir til að bæta samkeppnisstöðu íslands og efla markaðs- og 
kynningarstarf í því skyni, sem lögð er til í niðurlagi þingsályktunartillögunni, í tvennu:

í fyrsta lagi að fara yfir allt lagaumhverfi beinnar erlendrar fjárfestingar og gera áætlun um 
endurskoðun þess með það að markmiði að bæta samkeppnisstöðu íslands. í títtnefndri skýrslu er 
fjöldi ábendinga og tillagna sem taka þarf afstöðu til. Auk þeirra þátta sem þar eru tilgreindir vill 
íslandsstofa benda á mikilvægi svokallaðrar „ex-patriate" löggjafar, þ.e. laga sem miða að því að 
skapa góð skilyrði til að laða hingað til lands erlenda sérfræðinga og flytja þannig inn mikilvæga 
þekkingu og reynslu. Fyrirmyndir að slíkri löggjöf má finna í nokkrum ríkjum.

í öðru lagi að efla markaðs- og kynningarstarf. í því efni eru mikilvægar tillögur í skýrslu starfshóps 
iðnaðarráðherra en einnig í úttekt PriceWaterhouseCooper í Belgíu á því hvernig staðið hefur verið 
að því að laða hingað til lands beina erlenda fjárfestingu. Sú úttekt var unnin að frumkvæði 
Fjárfestingarsviðs íslandsstofu og iðnaðarráðuneytis og lá m.a. til grundvallar vinnu starfshópsins.

Þá er mikilvægt að fylgja eftir tillögunum um samhæfðari stjórnsýslu í þágu beggja þessara atriða.

íslandsstofa lýsir sig reiðubúna til samstarfs, samráðs og ráðgjafar um alla verkþætti þessarar 
mikilvægu tillögu til þingsályktunar um stefnu um beina erlenda fjárfestingu.
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