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Efni: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um stefnu um beina erlenda 
fjárfestíngu

Samtök tðnaðarins þakka fyrir tækifæri til að koma á framfæri athugasemdum við 
þingsályktunartillögu um stefnu um beina erlenda fjárfestingu. Samtökin fagna þeirri 
ætlun löggjafans að taka málefnið föstum tökum en ijóst er að erlend fjárfesting á 
íslandi hefur um iangt árabil verið ónóg og vísbendingar um að ferlið sem blasir við 
fjárfestum sé flókið og óaðgengilegt. S I taka undir það meginstef sem fram kemur í 
ályktuninni og ítarlegum athugasemdum um hana en gera bó fáeinar athugasemdir.

í inngangi þinsályktunarinnar kemur fram að „Alþingi áréttar að enginn vafi ieiki á að 
stjórnarskrá, lög og reglur verji eignarréttindi eriendra fjárfesta á íslandi með sama 
hætti og eignir íslenskra ríkisborgara^. Það sætir furðu að alþingi þurfi að árétta jafn 
augijósan hlut, en orðin eru til marks um hversu ábótavant umgjörð erlendra fjárfestinga 
á íslandi er,

Ennfremur segir í inngangi að „tryggja þurfi gagnsæja meðferð mála er varða erlenda 
fjárfestingu og að gildandi reglur séu jafnan skýrar og ótvíræðar." Full ástæða er til að 
taka undir þessi orð. Samtök iðnaðarins leggja áherslu á að þótt mikilvægt sé að reglur 
séu skýrar og ótvíræðar þá dugi það ekki til -  þær þurfa að vera stöðugar og veita 
fjárfestum vissu um að leikreglum verði ekkí breytt eftirá.

í fyrstu grein kemur fram að stuðla skuli að fjölbreytni atvinnulífs. Vissulega er fjölbreytt 
atvinnulíf ákjósanlegra en einhæft. Hins vegar er nauðsynlegt að horfast í augu við 
smæð íslenska hagkerfisins. Hinn kunni fræðimaður, dr. Michael Porter, hefur bent á að 
fjölbreytt atvinnulíf á íslandi sé að vissu leyti óraunhæft í Ijósi smæðarinnar. Nærtækara 
væri að beina kröftum í að styrkja enn frekar þau svið atvinnulífsins sem við búum yfir 
sérhæfingu á og nokkrum hlutfallslegum yfirburðum. SI vilja í því samhengi benda á 
áherslu samtakanna á klasamyndun á ákveðnum sviðum sem falla vel að þessari hugsun 
Porters.

Bein erlend fjárfesting skýrist yfirleitt af öðrum af tveimur meginþáttum. Annað hvort er 
fjárfestir að leita eftir staðsetningu á stórum markaði fyrir vöru eða þjónustu sem veitt 

er, eða sóst er eftir ákveðnum kostum í móttökuríki fjárfestingar sem veita samkeppnis- 
forskot við framleiðslu og sölu viðkomandi vöru/þjónustu. Fyrra skilyrðið á augljóslega 
ekki við hér á landi og því má ganga út frá því að erlendir fjárfestar sæki hingað vegna 

tiltekinna þátta í umhverfinu sem geti skapað þeim samkeppnisforskot. Dæmi um slíkt er 
aðgengi að raforku og samkeppnishæft raforkuverð í alþjóðlegu samhengi. Hingað hefur
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hins vegar ekki sótt mannaflsfrek starfsemi, enda byggist samkeppnisforskot þjóðarinnar 
ekki á stórum vinnumarkaði né lágu launastigi.

í fimmtu grein kemur fram að skapa skuli hlutfailslega mörg störf og hátt hlutfall verð- 
mætra starfa. Að mati SI er ástæða til að staldra hér við. íslands er fámennt land og 
atvinnuþátttaka hér er sú hæsta sem þekkist í heiminum þótt hún sé nú um stundir lág í 
sögulegu samhengi. í gegnum tíðina hefur mikil spenna einkennt íslenskan vinnumarkað, 
mikið launaskrið og skortur á starfsfólki með tilhlýðilega hæfni. Aðstæður á vinnumark- 
aði hafa þannig að jafnaði verið líklegar til að draga úr áhuga erlendra fjárfesta á íslandi. 
Þá hafa laun alltaf verið mjög há á íslandi í alþjóðlegum samanburði. Raungengið er 
reyndar lágt núna en sagan segir okkur að það ástand mun tæpast vara til framtíðar. í 
því Ijósi er ekki æskilegt að beina sjónum sérstaklega að starfsemi sem er hlutfallslega 
mannaflsfrek. Nærtækara væri að horfa til starfsemi sem byggir á þeirri sérhæfingu og 
samkeppnishæfni sem til staðar er í landinu og nýtir sem best þann mannauð sem fyrir 
hendi er.

Til grundvallar þessari þingsályktun liggur fyrir álit nefndar sem fjallar um erlenda fjár- 
festingu á íslandi. Ljóst er að aðgengi að rafmagni á samkeppnishæfu verði er eitt helsta 
aðdráttarafl fyrir erlenda fjárfesta sem og aðgengi að tengdri orkunýtingu svo sem 
jarðvarma.

Samtök iðnaðarins leggja áherslu á að áfram sé unnið að uppbyggingu á raforkuverum 
og tilsvarandi uppbyggingu iðnaðar. Áhersla verði lögð á að þessi uppbygging verði á 
grundvelli sérfræðiálits rammaáætlunar. Samtökin leggja jafnframt áherslu á að enginn 
iðnaður, sem stenst íslenskar kröfur m.a. um umhverfismál, verði útilokaður frá því að 
kaupa raforku. Fyrst og fremst muni raforkuverð og gæði raforkusamninga ráða för.

Virðingarfyllst,

Orri Hauksson Bjarni Már Gylfason
framkvæmdastjóri S I hagfræðingur SI
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