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Umsögn um tillögu til þingsályktunar um stefnu um beina erlenda 
fjárfestingu, 385. mál

Tillagan hljóðar þannig:

Alþingi áiyktar að mikilvægt sé að efla fjárfestingu í íslensku atvinnulífi.
Alþingi ályktar að bætt samkeppnishæfni Íslands gagnvart erlendri 

fjárfestingu og markaðssetning byggð á skýrum markmiðum sé sérstakt 
viðfangsefni sem leggja beri aukna áherslu á.

Alþingi ályktar að íslensk stjórnvöld skuli í því skyni tryggja gagnsæja 
meðferð mála er varða erlenda fjárfestingu og að gildandi reglur séu 
jafnan skýrar og ótvíræðar.

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.

Alþingi felur stjórnvöldum að sækjast sérstaklega eftir fjárfestingu sem:
1. stuðlar að fjölbreytni atvinnulífs,
2. styður við verndun og nýtingu umhverfis á sjálfbærum grunni,
3. nýtir nýjustu tækni,
4. skapar í gegnum framleiðsluferli sem mestan virðisauka innan 

lands,
5. skapar hlutfallslega mörg störf og hátt hlutfall verðmætra starfa,
6. stuðlar að eflingu rannsókna og þróunar og öflun nýrrar þekkingar,
7. er arðsöm og skilar hlutfallslega miklum skatttekjum,
8. skapar ný tækifæri eða tækifæri sem talin eru æskileg til að styrkja 

innlenda starfsemi sem fyrir er.
Efnahags- og viðskiptaráðherra og iðnaðarráðherra leggi fyrir vorþing 

2012 tímasetta áætlun um aðgerðir til að bæta samkeppnisstöðu Íslands 
og efla markaðs- og kynningarstarf í því skyni. Þá verði mótaðar tillögur 
um samhæfða stjórnsýslu til að styðja við framangreind markmið.

Allt eru þetta göfug markmið sem Samorka tekur undir og styður. Því miður eru þess 
hins vegar nýleg dæmi að regluverkið, en ekki síður viðbrögð stjórnvalda, við erlendri 
fjárfestingu eða hugmyndum þar að lútandi hafi verið afar lítt til þess fallin að stuðla 
hér að slíku innstreymi fjármagns með tilheyrandi efnahagsumsvifum. Samorka tekur 
því undir með þeirri niðurstöðu starfshóps iðnaðarráðherra (sjá athugasemdir með 
tillögunni, bls. 5-6) að mikilvægast sé að lagarammi um beinar erlendar fjárfestingar 
sé skýr þannig að fyrir liggi hvað sé heimilt og hvað ekki, og að draga beri úr 
matskenndum ákvörðunum af hálfu stjórnvalda.
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Hins vegar ber að nefna að þótt tölusettu liðirnir í tillögunni um æskilegt eðli beinna 
erlendra fjárfestinga séu allir jákvæðir í sjálfu sér, þá er ekki víst að þeir muni ávallt 
fara saman hvað snertir einstök eftirsóknarverð fjárfestingarverkefni. Ennfremur má 
setja spurningarmerki við hversu mikið stjórnvöld eigi að beita sér í að sækjast 
sérstaklega eftir tilteknum tegundum fjárfestinga. Kynningarstarf getur að sjálfsögðu 
verið afar verðmætt. Hins vegar ætti slík stefna a.m.k. ekki á nokkurn hátt að standa í 
vegi aðila úr öðrum áttum sem kynnu að sýna áhuga á að fjárfesta hér, og sem 
uppfylltu einhver framangreindra viðmiða sem eftirsóknarverð þykja. Skipulegt 
markaðsstarf af hálfu stjórnvalda mun aldrei taka fram lögmálum framboðs og 
eftirspurnar á virkum alþjóðlegum mörkuðum. Hrein orka er nefnd til sögunnar, í 
athugasemdum með tillögunni, sem ein helsta sérstaða Íslands og samnefnari okkar 
tækifæra. Orkufyrirtækin hljóta að leggja höfuðáherslu á arðsemi í viðræðum sínum 
við hugsanlega fjárfesta.

Að öðru leyti vísast til umsagna einstakra aðildarfyrirtækja Samorku.

Virðingarfyllst,

Gústaf Adolf Skúlason 
aðstoðarframkvæmdastjóri
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