
whot
Norfind

Nærings-og fiskeridepartementet
Postboks8090 Dep.
0032 Oslo

Postadressd:'PO Box 1280 Vika, NO-0111 Oslo

Besøksadresse: Støperigata 2, Oslo

Telefon: +47 22 01 93 93

Faks: +47 22 01 93 94

Org. nr: 879 554 802

www.norfund.no

11. august 2015

Norfunds høringsuttalelse til forslaget om modell for
investeringsavtaler

Vi visertil e-postav 15. mai med tilhørendehøringsbrevog høringsnotatmed forslag
til modellavtalefor investeringsavtaler.

Norfund— Statens investeringsfondfor næringsvirksomheti utviklingslander det
viktigstevirkemiddeletfor økonomiskvekst i utviklingsland.Oppgavener å bidra til
utviklinggjennomå foreta bærekraftigeinvesteringeri fattige land. Norfundhadde
ved siste årsskiftekommitterteinvesteringerpå nær 13 milliarderkroner. I 2014
inngikkfondet nye investeringsforpliktelserfor om lag 3,6 milliarderkroner.Norfund
er i 2015 tilført1,45 milliarderkroneri ny investeringskapitaloverstatsbudsjettet.

Myndighetenehar en viktig oppgave i å legge til rette for å utvikle økonomisk
samkvem mellom næringsaktøreri ulike land. Avtaler som bygger ned barrierer,
redusererusikkerhetog risikoer viktigeelementeri dettearbeidet.

Behovetfor en mer samstemtpolitikker understreketi ulikesammenhenger.En mer
samstemt politikk innebærer at ulike politikkområdertrekker i samme retning.
Forslagettil modellavtaleleggertil rettefor en mer samstemtpolitikkmed hensyntil
investeringer,handelog internasjonalutvikling.Å fremme bærekraftigekommersielle
investeringer og økonomisk samkvem er både god næringspolitikkog god
bistandspolitikk.

De fattigstelandeneer særligavhengigav utenlandskeinvesteringerog handelmed
rike land. Norgeer blitten betydeligkapitaleksportør.Det aktualisererbehovetfor å
leggetil rettetfor å kanaliseremer kapitaltil utviklingsland.

Den norske politikkenfor å fremme økonomisk samkvem med andre land er
imidlertid til nå liten grad rettet mot fattige land, men mot vestlige land og
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fremvoksende økonomier i Asia. Norsk handel og norske investeringer fasiliteres og
er godt beskyttet gjennom avtaleverk med land i Vesten og Asia, men i liten grad i
Afrika. Norge har i dag faktisk nesten ingen verken handels- eller
investeringsbeskyttelsesavtaler med land i Afrika sør for Sahara.

Handels- og investeringsavtaler er sterkt ønsket fra utviklingslands side. Blant annet
har East African Community's generalsekretær tatt til orde for å etablere avtaler som
kan fasilitere handel og investeringer med regionen.

Kommersielle aktørers interesse for og vilje til å investere i utviklingsland er viktig for
økonomisk utvikling. Norfund skal være en minoritetsinvestor i det enkelte
investeringsprosjekt. Norfund er derfor alltid avhengig av å investere sammen med
kommersielle partnere. Investeringspartnerne kan være norske eller utenlandske
aktører. De senere årene har interessen fra norske aktører for å investere i
utviklingsland, sammen med Norfund eller på selvstendig grunnlag, vært økende. Det
er i tråd med norsk handels- og utviklingspolitiske mål at økonomisk samkvem med
fattige land styrkes.

Alle investorer er opptatt av å redusere risiko. For høy risiko vil medføre at investorer
avstår fra gjennomføre en investering. Investorer er derfor opptatt av hvordan
risikoen i et investeringsprosjekt kan reduseres. Norfund prioriterer investeringer i
Afrika sør for Sahara, Mellom-Amerika og Sørøst-Asia. Land i disse regionene kan
ofte være beheftet med en viss politisk risiko, som det er begrensede muligheter for
investor til å avdempe.

En investeringsbeskyttelsesavtale mellom investors hjemland (domisil) og
investeringens vertsland bidrar til å avdempe risikoen ved at den gir investeringer en
minimumsbeskyttelse (ofte tilsvarende den beskyttelsen vi i Europa tar som en
selvfølge gjennom EU/EØS-samarbeidet). En investeringsavtale inneholder typisk
bestemmelser om rettferdig og rimelig behandling av investeringer, om rett til inn- og
utførsel av kapital, om at ekspropriasjon ikke skal skje uten hjemmel i lov eller uten
erstatning, og at investeringen ikke skal gis dårligere vilkår enn investeringer fra
andre land. Det er eksempler på at slike avtaler effektivt har gitt investor beskyttelse i
tilfeller med ekspropriasjon i f eks Zimbabwe.

Vi opplever at våre kommersielle partnere er opptatt av hvordan politisk risiko knyttet
til investeringsprosjekter kan avdempes. I dag velges ofte såkalte skatteparadiser
som domisil, blant annet fordi slike land i flere tilfeller allerede har investeringsavtaler
med utviklingsland. For eksempel har Mauritius, som er en viktig «hub» for
investeringer i Afrika, etablert investeringsavtaler med flere av Norfunds prioriterte
investeringsland. Tilstedeværelsen av slike avtaler er ofte en medvirkende faktor tii at
investorer velger å domisilere investeringer i Mauritius, eller andre tredjeland som har
inngått slike avtaler som ledd i å avdempe risikoen i prosjektene. Framtidige norske
investeringsavtaler med utviklingsland vil redusere behovet for bruk av såkalte
skatteparadiser.
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Det vil være et viktig bidrag til å redusere hindre for norske investeringer i
utviklingsland, og bidra til en mer samstemt politikk, dersom Norge inngår
investeringsavtaler med utviklingsfand. Det vil også kunne bidra til at flere
investeringer kan domisileres i Norge framfor tredjeland, herunder «skatteparadiser».
Norfund ønsker derfor modellavtalen velkommen og forutsetter at den blir fulgt opp
med inngåelse av avtaler med land i våre prioriterte regioner.
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