
Samtök frumkvöðla og hugvitsmanna
Skógarbraut 1104, 235 Reykjanesbær s. 862 2345 www.nvhuamvnd.com info(a)nvhuamvnd. com

Alþingi 
Erindinr.Þ /Ví>/<?70 

komudagur <S.Z 2.012

Efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis 
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Umsögn um tillögu til þingsályktunar 
um stefnu um beina erlenda fjárfestingu

þingskjal 498 -  385. mál á 140. löggj.þingi 2011-2012.

Samtök frumkvöðla og hugvitsmanna gera eftirfarandi athugasemdir við tillöguna:

Tillagan í heild:

Tillagan er þörf og tímabær stefnumörkun um erlenda fjárfestingu. Nauðsynlegt er að efla 
fjárfestingu í íslensku atvinnulífi. Hinsvegar þarf um leið annarsvegar að setja skýrar reglur um 
framkvæmdina og hinsvegar að móta haldbærar reglur um þá grunnþætti þjóðfélagsins sem ekki 
mega fara á alþjóðlegan markað. Tillagan kallar á viðamikla skoðun margra grunnþátta og laga.

íslenskirfrumkvöðlarog hugvitsmenn myndu fagna því sérstaklega ef tillagan leiddi til aukinna 
fjárfestinga í nýsköpunarverkefnum. Alltof margar gagnlegar hugmyndir hafa dagað uppi á frumstigi 
vegna þess að skilning og fjármagn skorti, og vegna skammsýni hérlendra sjóða og fjárfesta. Ef rétt er 
á málum haldið verður ekki annað séð en þessi stefnumótun geti leitt til úrbóta í því efni.

Athugasemdir við einstaka liði:

Tillagan segir m.a. „Alþingi áréttar að enginn vafi leiki á að stjórnarskrá, lög og reglur verji 
eignarréttindi erlendra fjárfesta á íslandi með sama hætti og eignir íslenskra ríkisborgara". Spyrja má 
hvort svo altækt orðalag fái staðist, t.d. varðandi öll mál sem upp gætu komið vegna óskýrra 
skilgreininga og laga varðandi auðlindir í þjóðareign. Hér þarf einnig að huga vel að því hvort við 
höfum skilgreint nægilega vel hverjar eru þær þjóðarauðlindir sem ekki má selja. Viljum við t.d. 
heimila takmarkalausa sölu jarðeigna til útlendinga?

Tillagan tilgreinir í 8 töluliðum þá þætti sem stjórnvöld skulu sérstaklega sækjast eftir varðandi 
erlenda fjárfestingu. Þó hvergi sé nefnt beint að sóst skuli eftir fjárfestingum í nýsköpunarverkefnum 
þá segir í tölulið 6 að sóst skuli eftir fjárfestingu sem „stuðlar að eflingu rannsókna og þróunar og 
öflun nýrrar þekkingar", og í 8. lið að sóst skuli eftirfjárfestingum sem „skapa ný störf eða tækifæri 
sem talin eru æskileg til að styðja innlenda starfsemi sem fyrir er". Með góðum vilja má segja að 
þessir töluliðir í sameiningu taki til nýsköpunar, en æskilegt hefði e.t.v. verið að kveða skýrar að orði.
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Annað sem skoða þarf:

Frumkvöðlar og hugvitsmenn hafa löngum átt erfitt með að fjármagna sínar hugmyndir og því hafa 
mörg gagnleg verkefni stöðvast sem að annars hefðu orðið til eflingar þjóðartekna og atvinnu. Eins 
og SFH bentu á í nýlegum úrbótatillögum sínum til stjórnvalda dags.18.10.2011 þá er stuðningskerfi 
nýsköpunar að mörgu leyti illa samræmt og óskilvirkt og brýn þörf orðin á endurskoðun þess frá 
grunni. Æskilegur liður i þeirri endurskoðun væri að hér komist á fót virkur samskiptavettvangur 
frumkvöðla og hugvitsmanna annarsvegar og fjárfesta hinsvegar. Líta má á umrædda 
þingsályktunartillögu sem mikilvægan lið í aðdraganda þess.

Nauðsynlegt er fyrir okkur íslendinga að læra af reynslu þjóða sem lent hafa í efnahagserfiðleikum en 
náð fótfestu af slíkum krafti að þær eru nú í fremstu röð framleiðslu og tækniþróunar. Má þar m.a. 
nefna Japan, Sviþjóð og Finnland. Lykill þeirra allra að velmegun var að móta virka farvegi til að virkja 
og hagnýta frumkvæði og hugvit þjóðfélagsþegna. Enn sjást lítil merki þess að íslensk stjórnvöld vilji 
fara þessa árangursríku leið. Það má m.a. sjá á því að einu samtökum frumkvöðla og hugvitsmanna 
er enn haldið utan samráðs og ákvarðanatöku á sviði nýsköpunar. Úr því þarf að bæta um leið og 
opnað verður á greiðari fjármögnun verkefna.
Minna má á að í tillögum sínum til stjórnvalda hafa SFH m.a. bent á kosti þess að komið verði á fót 
vinnuhópi sem hafi það hlutverk að fylgjast með tækniþróun, markaðsvæntingum og stefnumörkun á 
heimsvísu í því skyni að greina vænleg ný sóknarfæri í þróun og framleiðslu og hvetja viðeigandi aðila 
til að beina kröftum að því sviði. Með því væri komið á fót öflugu tæki til vitrænnar stýringar á stefnu 
varðandi tækniþróun og framleiðslu. Rétt væri að skoða þær tillögur í samhengi við þessa umræddu 
þingsályktunartillögu.

Að öðru leyti vísa SFH til áðurnefndra tillagna sinna um nauðsynlegar úrbætur á íslensku 
frumkvöðlaumhverfi, dags. 18. oktober 2012 og vænta góðs samstarfs við stjórnvöld um eflingu 
íslenskrar nýsköpunar.
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