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Fra Folketingets netsted:
Spørgsmål og svar om IFU og IØ's investeringer i
forbindelse med flytning af arbejdspladser
Spm. nr. S 890
Til udenrigsministeren (12/2 02) af:
Jan Trøjborg (S):
»Vil ministeren oplyse, om flytningen af Kirk Acustic's produktion til
udlandet giver ministeren anledning til at ændre reglerne om
offentlige tilskud fra IFU og IØ, således at det så vidt muligt undgås,
at bidrag udelukkende går til flytning af arbejdspladser og
produktion?«
Svar (25/2 02)
Udenrigsministeren (Per Stig Møller):
IFU har oplyst følgende:
»IFU's investeringsbeslutning omkring indskydelse af aktiekapital i
Kirk Acoustics' kinesiske fabriksprojekt er i enhver henseende i
overensstemmelse med de lovgivningsmæssige og vedtægtsmæssige
regler, der gælder for fonden. Der er ikke tale om, at IFU's investering
i forbindelse med etableringen af Kirk Acoustics's fabriksprojekt i Kina
udelukkende går til flytning af arbejdspladser og produktion fra
Danmark. Der er tale derimod om en overlevelsestilpasning til de
globale markedskræfter, der gør det muligt for virksomheden at
overleve og bevare en række højteknologiske arbejdspladser i
Danmark. Der kan i øvrigt henvises til en undersøgelse foretaget af
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd vedrørende
beskæftigelseseffekterne af IØ's investeringer i Østeuropa i deres
årshæfte »Økonomiske tendenser 2001«. Undersøgelsen konkluderer,
at IØ's medinvesteringer i Østeuropa kun i relativt få tilfælde har ført
til direkte udflagning af danske arbejdspladser, idet det samtidig
konkluderes, at investeringerne bl.a. har medført øget økonomisk
aktivitet i Danmark i form af forøget eksport af betydeligt omfang.
Også i forbindelse med Kirk Acoustics' nye fabrik i Kina forventes det,
at der vil være betydelige danske underleverancemuligheder til den
kinesiske fabrik. Afslutningsvis skal det tilføjes, at både IFU's og IØ's
investeringer - hvad enten det drejer sig om aktiekapital eller lån ydes til virksomheder i henholdsvis udviklingslandene og Østeuropa
på fuldt kommercielle vilkår, og at der altså ikke er tale om
»offentlige tilskud« til firmaer i Danmark.«
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