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VERULEIKINN
sem blasir viðkallar á
að áhrifamenn ísam-
félaginu horfi frekar
til þess sem getur
sameinaðþjóðina til
að takast á við risa-
vaxin verkefni á
næstu misserum og
standa af sér óveðrið
frekaren að ýta undir
sundurlyndi. Það á við
alla,hvortheldur þeir gegna skyld
um á vettvangi stjórnmála, at-
vinnulífs,lífeyrissjóðaeða hvers
kyns hagsmunabaráttu. Forystu-
sveit lífeyrissjóðabrást viðkalli
með þvímeðalannars að móta hug
myndir um nýjan fjárfestingasjóð
sem fékk vinnuheitið Fjárfest-
ingasjóðuríslands.Honum er ætl-
að að taka þátt íað reisa íslenskt
atvinnulífúr rústum fjármála-
hrunsins. Starfshópur á vegum
Landssamtaka lífeyrissjóðagerði
grein fyrir hugmyndum sínumum
hlutverk, tilgang og starfsemi slíks
sjóðs á fjölmennum fundi 8. sept-
ember sl. Þvívar síðanvísað„heim
íhérað", þ.e. til stjórnarhvers líf-
eyrissjóðs,að ræða málið íeigin
ranniog taka afstöðutil málsins.
Gert er ráð fyrir þvíað sjóðurinn
eignist hlutiííslenskumfyr-
irtækjum íöllumatvinnugreinum,
einkum þeim sem lentuíerf-

iðleikum vegna efna-
hagshrunsins en eiga
sér vænlegan rektr-
argrundvöll til lengri
tíma.Sérstaklega
verðurhorft til fyr-
irtækja sem öfluðu
gjaldeyristekna eða
spöruðu gjaldeyri með
starfsemi sinni. Tilefni
þessarar greinar er
öðrumþræði að ítreka
inntakiðíhugmyndum
um sjóðinn ensvara
um leiðgrein eftir

Kristján Þór Júlíussonalþing-
ismann íMorgunblaðinu 29. sept-
ember sl. Hann dæmir þar nýja
festingasjóðinnúr leik og afgreiðir
tiltekin áform um þátttöku lífeyr-
issjóðaíuppbyggingu atvinnulífs
sem tilraunir til að „blekkja fólk til
fylgis við glórulausar ávöxt-
unarleiðir" sem þar að aukikunni
að vera refsivert athæfi. Þetta eru
stór orð og innistæðulaus. Öllu
verra er að alþingismaðurinn elur á
gagnkvæmri tortryggni milli íbúaá
höfuðborgarsvæðinu og á lands-
byggðinni. Það er skammsýnt við-
horf og ekkiuppbyggilegt ístöð-
unni þvílandsmenn allir merkja
auðvitaðá eigin skinniafleiðingar
efnahagshrunsins. Vandinn er þjóð-
arinnar íheild en ekki bara fólks
og fyrirtækja á höfuðborgarsvæð-
inu! Einmitt þess vegna á það að
vera sameiginlegt átak að koma at-
vinnulífinuá skrið aðnýju ogþar

má enginn skerast úr leik, sístaf
öllukjörnir fulltrúar á Alþingi.

Ég er sannfærður um að fjár-
festingasjóðurinnmun skilameiru
enmargur hyggur ogþegar frá líð-
ur verðilífeyrissjóðumþakkað fyr-
ir framlag sitt til endurreisnar
efnahagslífsins.Á sínumtímavar
deilt á lífeyrissjóðifyrir að fjár-
festa íHvalfjarðargöngunum.Sum-
um þótti það hrein glópska og á Al-
þingi voru þau sjónarmið nokkuð
áberandi að þessi samgöngubót
gagnaðist fyrst og fremst höf-
uðborgarbúumen ekki landsbyggð-
inni. Staðreyndiner að göngin eru
einbest heppnaðafjárfesting líf-
eyrissjóðannasem sögur fara af og
þau gagnast öllumlandsmönnum.
Mér segir svohugur um að frum-
kvæði lífeyrissjóðaað nýjum fjár-
festingasjóðifái líkagóðeftirmæli
þótt ýmsir taliþvímiðurkuldalega
til þess núíaðdraganda sjóðsstofn-
unar.
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