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POLICY ARTICLE

Áframhald alþjóðavæðingar íslenskra fyrirtækja
í samvinnu við alþjóðafjármálastofnanir

í skugga bankakreppu
Hilmar Þór Hilmarsson

Ágrip: Á undanförnum árum hafa mörg íslensk fyrirtæki verið að alþjóðavæða
starfsemi sína. Ljóst er að íslensk fyrirtæki hafa yfir að ráða þekkingu og reynslu sem
gæti nýst á nýmörkuðum í framtíðinni, ekki síst í orkumálum. Orkuframkvæmdir eru
oft fjármagnsfrekar og hafa langan endurgreiðslutíma. Vegna yfirstandandi
bankakreppu verður fjármögnum verkefna á nýmörkuðum mun vandasamari en áður
var og því má telja að fjármögnun verkefna í samvinnu við alþjóðafjármálastofnanir sé
kostur sem íslensk fyrirtæki þurfi að skoða í vaxandi mæli. Alþjóðafjármálastofnanir
leggja almennt áherslu á samstarf við einkafyrirtæki til að stuðla að auknum hagvexti
og minni fátækt í heiminum. Þjónustan sem þessar stofnanir bjóða einkafyrirtækjum
er t.d.: (i) fjármögnun í formi eiginfjár þátttöku og/eða láns, (ii) tryggingar gegn
stjórnmálaáhættu, (iii) tækniaðstoð, (iv) ráðgjöf og/eða upplýsingar. Í þessari grein
verður fjallað um þessa þjónustu alþjóðafjármálastofnana við einkageirann á
nýmörkuðum og rætt um í hvaða tilvikum samstarf við þessar stofnanir geti nýst
íslenskum fjárfestum. Þær stofnanir sem verða skoðaðar eru: (i) Alþjóðabankinn, (ii)
Endurreisnar- og þróunarbanki Evrópu (iii) Þróunarbanki Asíu, (iv) Þróunarbanki
Ameríku og (v) Þróunarbanki Afríku.

Lykilorð: alþjóðavæðing fyrirtækja, nýmarkaðir,
alþjóðfjármálastofnanir, bankakreppa

Abstract: In recent years many Icelandic companies have been going through a
process of internationalization. It is clear that Icelandic companies possess knowledge
and experience that could be useful in emerging markets in the future, including in
the energy sector. Energy projects are often capital intensive and have long repayment
periods. Because of the ongoing banking crisis project financing in emerging markets
will be more problematic than before and therefore project funding in partnership
with international financial institutions could be an option which Icelandic firms
increasingly need to consider. International financial institutions generally emphasize
partnership with the private sector to increase economic growth and reduce poverty
in the world. The services that international financial institutions offer are, for
example: (i) equity financing and/or loans, (ii) investment guarantees against political
risks (or non-commercial risks), (iii) technical assistance, and (iv) advisory services
and/or information. This article will discuss the services that international financial
institutions offer the private sector in emerging markets and in which cases this
service could be useful for Icelandic investors. The institutions discussed will be: (i)
the World Bank Group, (ii) the European Bank for Reconstruction and Development,
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(iii) the Asian Development Bank, (iv) the Inter-American Development Bank, and (v)
the African Development Bank. 

Keywords: internationalization of firms, emerging markets,
international financial institutions, banking crisis

Inngangur
Á undanförnum árum hafa mörg íslensk fyrirtæki verið að alþjóðavæða starfsemi
sína. Ljóst er að íslensk fyrirtæki hafa yfir að ráða þekkingu og reynslu sem gæti nýst
á nýmörkuðum (emerging markets) ekki síst í orkumálum. Orkuframkvæmdir eru í
eðli sínu fjármagnsfrekar og hafa langan endurgreiðslutíma. Vegna yfirstandandi
bankakreppu verður fjármögnum verkefna á nýmörkuðum mun vandasamari en
áður var og því má telja að fjármögnun verkefna í samvinnu við alþjóðafjármála-
stofnanir sé kostur sem íslensk fyrirtæki þurfi að skoða í vaxandi mæli. Vera má að
töluverður tími líði áður en íslensk orkufyrirtæki geta hafið útrás að nýju. Ýmsir
aðilar hafa þó látið í ljós þá skoðun að nýting auðlinda Íslands muni skapa
möguleika fyrir þjóðina til að vinna sig úr núverandi efnahagsvanda og má meðal
annars nefna nýlega grein Michael Porter og Christian Ketels sem báðir eru
prófessorar við Harvard-háskóla (Porter og Ketels, 2008) og viðtal við Guðna
Jóhannesson orkumálastjóra („Bjart yfir orkumálum þjóðarinnar“, 2008). Mikilvægt
hlýtur þó að teljast að þegar íslensk fyrirtæki ráðast í útrás á þessu sviði að nýju að
þau tryggi sér trausta og öfluga samstafsaðila, bæði til þess að tryggja betri aðgang
að fjármagni, og líka vegna þess að Ísland er smáþjóð sem getur mátt sín lítils ef
ágreiningur kemur upp við stærri þjóðir.

Einkageirinn og alþjóðafjármálastofnanir á nýmörkuðum
Einkageirinn gegnir mikilvægu hlutverki í uppbyggingarstarfi á nýmörkuðum og
leggja alþjóðafjármálastofnanir í vaxandi mæli áherslu á samstarf við einkafyrirtæki
til að stuðla að auknum hagvexti og minnkun fátæktar í heiminum. Þegar talað er um
nýmarkaði í þessari grein er átt við lönd með lágar eða meðaltekjur á íbúa skv.
Alþjóðabankanum (sjá t.d. International Finance Corporation, 2006). Sú þjónusta sem
þessar stofnanir bjóða upp á á nýmörkuðum er t.d.: (i) fjármögnun í formi
eiginfjárþátttöku og/eða láns, (ii) tryggingar t.d. gegn stjórnmálaáhættu, (iii)
tækniaðstoð, (iv) ráðgjöf og/eða upplýsingar. Auk þess eiga þessar stofnanir í
viðræðum við stjórnvöld nýmarkaða um bætta efnahagsstjórn meðal annars með það
að markmiði að skapa hagstæðara viðskipta- og fjárfestingaumhverfi fyrir einka-
fyrirtæki. Þá lána alþjóðafjármálastofnanir til hins opinbera til ýmissa verklegra
framkvæmda (projects) t.d. í orkumálum, vegamálum, og í fjármálageiranum, og gera
um leið kröfu um að verkin séu boðin út. Þannig skapast tækifæri fyrir einkafyrirtæki
að bjóða í framkvæmdir á vegum hins opinbera.
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Í þessari grein verður fjallað um þessa þjónustu alþjóðafjármálastofnana við
einkageirann og rætt um í hvaða tilvikum samstarf við þessar stofnanir geti nýst
íslenskum fjárfestum á nýmörkuðum. Þessar stofnanir starfa einnig með opinbera
geiranum en um þá starfsemi verður lítið fjallað hér. 

Þær stofnanir sem skoðaðar verða eru eftirfarandi:

(i) Alþjóðabankinn (World Bank Group), http://www.worldbank.org
(ii) Endurreisnar- og þróunarbanki Evrópu (European Bank for Reconstruction and

Development, EBRD), http://www.ebrd.org
(iii) Þróunarbanki Asíu (Asian Development Bank, AsDB), http://www.adb.org
(iv) Þróunarbanki Ameríku (Inter-American Development Bank, IDB),

http://www.iadb.org
(v) Þróunarbanki Afríku (African Development Bank, AfDB), http://www.afdb.org

Alþjóðabankinn hefur þá sérstöðu meðal þeirra stofnana sem hér er fjallað um
að hann starfar í öllum þeim heimsálfum þar sem nýmarkaðslönd er að finna. EBRD
afmarkar sig við Evrópu og Mið-Asíu, AsDB starfar í Asíu og í Kyrrahafsríkjum,
AfDB í Afríku og IDB í Mið- og Suður-Ameríku. Þó allir bankarnir nema
Alþjóðabankinn takmarki starfsemi sína við ákveðnar álfur eiga svæðabankarnir það
sameiginlegt að mörg aðildarríkja þeirra eru utan þeirra svæða sem þeir starfa á. T.d.
eru öll Norðurlöndin nema Ísland aðilar að AsDB, AfDB og IDB. 

Meginmarkmið allra þeirra stofnana, sem að ofan eru taldar, er að örva hagvöxt
og minnka eða eyða fátækt í þeim löndum sem þær aðstoða. Til að ná markmiðum
sínum eiga þessar stofnanir í stöðugum viðræðum við þróunarríki um bætta
efnahagsstjórn. Deila má um samband góðrar efnahagsstjórnar og hagvaxtar og um
samband hagvaxtar og minnkunar fátæktar í þróunarríkjum og hafa ýmsir
fræðimenn fjallað um þetta á undanförnum árum og áratugum. Ljóst er að til lengri
tíma litið vinnst stríðið gegn fátækt í heiminum ekki nema með hagvexti í fátækustu
löndum heimsins. Fræg er rannsókn Burnside og Dollar sem sýndi að þróunaraðstoð
skilar aðeins hagvexti í löndum, sem hafa góða efnahagsstjórn (good economic policy)
(Burnside og Dollar, 2000). Burnside og Dollar drógu meðal annars þá ályktun að til
þess að auka mætti áhrif þróunaraðstoðar á hagvöxt þróunarríkja þyrfti að leggja
aukna áherslu á að skilyrða þróunaraðstoð við góða efnahagsstjórn í viðkomandi
þróunarríki. Fleiri fræðimenn hafa gert sambærilegar rannsóknir og komist að
svipuðum niðurstöðum meðan aðrir draga niðurstöður rannsókna Burnside og
Dollars nokkuð í efa (sjá t.d. Easterly, Levine og Roodman, 2004). Easterly, Levine og
Roodman afneita niðurstöðum Burnside og Dollars ekki alfarið en benda á að frekari
rannsókna sé þörf. Ólíklegt er að endanleg niðurstaða fáist í þetta mál á næstunni eða
að töfralausnir finnist. Þó verður að telja líklegt að hagkerfi, sem hafa trausta
efnahagsstjórn, eru opin fyrir viðskiptum við önnur lönd, stunda markaðsbúskap,
hafa lög og reglugerðir sem skapa heilbrigt umhverfi fyrir einkageirann, aðhald í
ríkisfjármálum, hóflega skuldabyrði, stöðugt verðlag, heiðarleika og lýðræði, vaxi
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hraðar en hagkerfi þar sem efnahagstjórn er í ólestri og spilling er ríkjandi (sjá t.d.
Rajan, 2005). Einnig verður að telja líklegt að fjárfesting í mennta- og heilbrigðis-
málum bæti ekki aðeins lífskjör fólks heldur örvi hagvöxt til lengri tíma. 

Í viðræðunum um bætta efnahagsstjórn nýmarkaða hafa alþjóðafjármála-
stofnanirnar lagt vaxandi áherslu á að landið sem aðstoðina þiggur leiði viðræðurnar
og er þá gjarnan talað um eignarhald landsins (country ownership) á þeirri stefnu sem
á endanum er tekin. Með umræðum um efnahagsumbætur og þeirri ráðgjafa-
þjónustu sem venjulega fylgir geta alþjóðafjármálastofnanir þó haft mótandi áhrif á
efnahagsstefnu landa. Þessar stofnanir veita líka oft fjárlagastuðning (budget support)
sem er háður skilyrðum (conditions) um að framkvæma þær umbætur sem samið
hefur verið um, og veita tækniaðstoð til að aðstoða stjórnvöld landanna við
framkvæmd efnahagsumbótanna. Allar þessar stofnanir eiga það sameiginlegt að
leggja mikla áherslu á bætt viðskipta- og fjárfestingaumhverfi fyrir fyrirtæki á
nýmörkuðum. Slíkt er gert m.a. til að örva alþjóðaviðskipti og auka erlenda
fjárfestingu sem aftur er ein meginforsenda hagvaxtar í löndunum.

Ísland er aðeins aðili að tveimur þeirra stofnana sem fjallað verður um í þessari
grein, það er Alþjóðabankanum og EBRD, og verður því meðal annars rætt um hvort
ástæða sé til þess að Ísland sæki um aðild að hinum þremur stofnunum (þ.e. AsDB,
IDB og AfDB) m.a. til að styrkja alþjóðavæðingu íslenskra fyrirtækja. Þetta er
mikilvæg spurning sérstaklega í ljósi þess að íslenskir fjárfestar hafa verið með
fyrirætlanir um stórar fjárfestingar, sérstaklega í orkumálum, í löndum sem geta
talist áhættusöm og má því ætla að þjónusta þessara stofnana geti haft meiri þýðingu
fyrir íslensk fyrirtæki en áður var. Auk þess mun yfirstandandi fjármálakreppa gera
fjármögnun verkefna mun vandasamari en áður var. Dæmi um íslensk fyrirtæki á
sviði orkumála eru Enex, Geysir Green Energy, Reykjavík Energy Invest.1 Dæmi um
fyrirhugaða starfsemi og/eða fjárfestingar í orkumálum eru í Asíulöndum eins og
Indónesíu, Filippseyjum og Kína; í Evrópu Ungverjaland og Pólland; og í Afríku hafa
verið ráðagerðir um framkvæmdir í Djibouti, o.s.frv.

Ljóst er að eftirspurn eftir rafmagni á næstu árum og áratugum mun vaxa mikið
og langmest á nýmörkuðum (sjá t.d. Tooman, 2004). Þessi þróun getur skapað mikla
möguleika fyrir íslenska fjárfesta og sérfræðinga í orkumálum. Jafnframt er ljóst að
aukin áhætta getur fylgt fjárfestingu yfir landamæri (sjá t.d. Meldrum, 2000). Þetta á
sérstaklega við þegar fjárfest er á nýmörkuðum í verkefnum sem hafa langan
endurgreiðslutíma. Ein leið fjárfesta til þess að draga úr þessari áhættu er samstarf
við þær alþjóðafjármálastofnanir sem fjallað verður um í þessari grein.

1 Upplýsingar um verkefni þessara fyrirtækja á erlendri grund er meðal annars að finna á
heimasíðum þeirra, sjá: http://www.enex.is (Enex); http://www.rei.is (Reykjavík Energy Invest); og
http://www.geysirgreenenergy.com (Geysir Green Energy).
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Alþjóðabankinn og stofnanir hans
Alþjóðabankinn var stofnaður árið 1945 og eru höfuðstöðvar hans í Washington, D.C.
Ísland var í hópi stofnaðila bankans. Bankinn var upphaflega settur á fót til þess að
endurreisa Evrópu eftir eyðileggingu seinni heimsstyrjaldarinnar. Á síðustu
áratugum hefur starfsemi hans snúist um að þjóna þróunarlöndum og stuðla að
uppbyggingu meðal þeirra. Alþjóðabankinn skiptist nú í eftirfarandi fimm stofnanir:

(i) Alþjóðabanki til enduruppbyggingar og þróunar (International Bank for
Reconstruction and Development, IBRD) stofnaður árið 1945.

(ii) Alþjóðaframfarastofnunin (International Development Association, IDA) stofnuð
árið 1960.

(iii) Alþjóðalánastofnunin (International Finance Corporation, IFC) stofnuð árið 1956.
(iv) Fjölþjóðlega fjárfestingarábyrgðastofnunin (Multilateral Investment Guarantee

Agency, MIGA) stofnuð árið 1988.
(v) Alþjóðlega stofnunin til lausnar fjárfestingadeilum (International Centre for

Settlement of Investment Disputes, ICSID) stofnuð árið 1966.

Alþjóðabanki til enduruppbyggingar og þróunar, IBRD, lánar til meðaltekju-
landa. Til meðaltekjulanda teljast t.d. flest lönd Mið- og Austur-Evrópu og
Eystrasaltsríkin. IBRD lánar til hins opinbera á vöxtum sem eru nokkru lægri en
markaðsvextir og krefst stofnunin ríkisábyrgðar á þeim lánum sem hún veitir. Íslensk
fyrirtæki geta því ekki tekið lán hjá stofnuninni. Aftur á móti krefst stofnunin þess að
þau verkefni sem hún fjármagnar séu boðin út og geta íslensk fyrirtæki því tekið þátt
í útboðum hennar og selt henni ráðgjafaþjónustu.

Alþjóðaframfarastofnunin, IDA, lánar til fátækustu þróunarlandanna á góðum
kjörum (concessional loans). Líkt og með IBRD lánar stofnunin til hins opinbera og
krefst ríkisábyrgðar á þeim lánum sem hún veitir. Þar sem lán IDA eru til fátækustu
þróunarlandanna eru þau vaxtalaus, án afborgana fyrstu 10 árin, og greiðast upp á
fjörutíu árum. Mörg Afríkulönd sunnan Sahara (Sub-Saharan Africa) fá lán hjá IDA.
Líkt og með IBRD hafa íslensk fyrirtæki möguleika á að taka þátt í útboðum sem
fjármögnuð eru af stofnuninni og selja ráðgjafaþjónustu vegna þeirra verkefna sem
stofnunin fjármagnar.

Auk lána til verklegra framkvæmda veita IBRD og IDA lán sem krefjast
kerfislægra breytinga (structural adjustment). Slík lán eru veitt með skilyrðum
(conditions) meðal annars um bætta efnahagsstjórn og stjórnsýslu lántökulandanna. 

Alþjóðalánastofnunin, IFC, hefur það hlutverk að örva einkaframtak og aðstoða
einkafyrirtæki á nýmörkuðum. Hún veitir lán og kaupir hlutafé í arðvænlegum
verkefnum (viable projects). Þar sem lán IFC eru til einkageirans eru þau án
ríkisábyrgðar. Stofnunin getur aðstoðað einkafyrirtæki við að útvega (mobilize)
fjármagn frá öðrum aðilum. Hún veitir tækniaðstoð (technical assistance) og
ráðgjafaþjónustu (advisory services).
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Þátttaka IFC í verkefnum veitir visst öryggi og tryggingu fyrir fjárfesta á
nýmörkuðum. Stofnunin aðstoðar við samningagerð, og þátttaka hennar dregur úr
stjórnmálaáhættu. Þátttaka IFC getur virkað sem hvati (catalyst) fyrir aðra fjárfesta og
lánveitendur að taka þátt í verkefnum á nýmörkuðum. 

Alþjóðalánastofnunin og Alþjóðabankinn bjóða einnig uppá sjóð sem ætlaður er
fyrir samstarf við sveitarfélög (the Municipal Fund) sem krefst ekki ríkisábyrgðar.
Sjóðnum er meðal annars ætlað að stuðla að verkefnum á sviði orkumála (t.d.
hitaveituframkvæmda), vatnsveitu, og samgöngumála o.s.frv. og gæti því verið
athyglisverður vettvangur samstarfs fyrir íslensk fyrirtæki meðal annars vegna þess
að oft er um að ræða fjármagnsfrek fyritæki.

Alþjóðalánastofnunin stjórnar tækniráðgjafasjóðum (Technical Assistance Trust
Funds) sem þróuð aðildarríki hennar fjármagna og er í raun styrkur frá þróuðum
ríkjum til nýmarkaða. Einn slíkur sjóður er fjármagnaður af íslenska ríkinu.
Tækniráðgjafasjóðir IFC leggja meðal annars til fé til þess að undirbúa verkefni á
vegum einkageirans á nýmörkuðum, t.d. til að gera hagkvæmnisathuganir
(preparation of feasibility studies), og undirbúa einkavæðingu (technical advisory services
on privatizations). Tækniráðgjafasjóðunum er stjórnað eftir reglum IFC í samráði við
löndin sem gefa féð (donors).

IFC rekur ráðgjafaþjónustu vegna erlendrar fjárfestingar (Foreign Investment
Advisory Service, FIAS, www.fias.net) síðan 1985. FIAS veitir stjórnvöldum
nýmarkaða m.a. ráð vegna lagasetningar, stefnumörkunar, reglugerða og stofnana
sem tengjast erlendri fjárfestingu.

IFC og þær stofnanir Alþjóðabankans sem lána beint til hins opinbera, þ.e.
IBRD og IDA, stunda sameiginlega rannsóknir á viðskipta- og fjárfestingaumhverfi
landa. Árlega er gefin út skýrsla, Doing Business (www.doingbusiness.org), sem
veitir upplýsingar um viðskipta- og fjárfestingaumhverfi flestra landa heimsins (í
Doing Business skýrslunni 2008 er fjallað um 178 lönd). Í skýrslunni má sjá hvaða
lönd bæta sig og hvaða löndum fer aftur. Slíkar upplýsingar geta verið gagnlegar
fyrir ákvarðanatöku fjárfesta í einkageiranum en skapa jafnframt visst aðhald fyrir
stjórnvöld hvers lands sem skoðað er.

Þau atriði sem stofnunin skoðar og eru í svokölluðum Doing Business
gagnagrunni www.doingbusiness.org eru: 

(i) Stofnun fyrirtækja (starting a business), 
(ii) Leyfisveitingar (dealing with licenses), 
(iii) Ráðningar starfsfólks (employing workers), 
(iv) Skrásetning eigna (registering property), 
(v) Aðgengi að lánum (getting credit), 
(vi) Öryggi fjárfesta (protecting investors), 
(vii) Greiðsla opinberra gjalda (paying taxes), 
(viii) Viðskipti á milli landa (trading across borders), 
(ix) Samningar og eftirfylgni (enforcing contracts) og 
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(x) Uppgjör og lokun fyrirtækja (closing a business).

Í skýrslum Alþjóðabankans, Doing Business, er ítarleg lýsing á þeirri
aðferðafræði sem notuð er fyrir hvern þessara mælikvarða. Auk þess hefur stofnunin
birt margar ritrýndar greinar sem fjalla um þær rannsóknir sem gerðar hafa verið til
þess að bæta þessa aðferðafræði (World Bank, 2007). Augljóst er að upplýsingarnar
geta verið gagnlegar fyrir fjárfesta á nýmörkuðum og eru bestu fjárfestingatækifærin
ekki endilega í þeim löndum sem hafa besta viðskipta- og fjárfestingaumhverfið,
heldur í þeim löndum sem hafa umhverfi sem er ábótavant, en fer ört batnandi. Þetta
á m.a. við mörg þeirra landa sem átt hafa í aðildarviðræðum við Evrópusambandið.
Mælingar Alþjóðabankans á viðskipta- og fjárfestingaumhverfi landa eru einnig
mikilvægar að því leyti að þær hvetja stjórnvöld nýmarkaða til umbóta.

Fjölþjóðlega fjárfestingarábyrgðastofnunin, MIGA, veitir ábyrgðir gegn
svokallaðri pólitískri áhættu vegna fjárfestinga fyrirtækja á nýmörkuðum. Ljóst er að
slík ábyrgð alþjóðastofnunar dregur úr áhættu vegna erlendra fjárfestinga. Minni
áhætta getur lækkað kostnað við fjármögnun og skapað tækifæri á lengri lánstíma.
Þróunarríki myndu venjulega hika við að grípa til aðgerða gegn fjárfestingum, sem
MIGA er þátttakandi í, t.d. af ótta við að það hefði neikvæð áhrif á samskipti þeirra
við IDA og eða IBRD og hugsanlega stöðvun lánveitinga (sjá t.d. West, 1999).

Tilgangur Alþjóðlegu stofnunarinnar til lausnar fjárfestingadeilum, ICSID, er að
veita þjónustu til lausnar á deilum sem upp geta komið vegna fjárfestinga fyrirtækja
aðildarríkja í öðru ríki.

Eins og ljóst má vera af því sem upp hefur verið talið hér að framan er starfsemi
og þjónusta Alþjóðabankans mjög fjölþætt enda er Alþjóðabankinn stærsta alþjóða-
fjármálastofnunin og er hann mjög áhrifamikill í allri umræðu um efnahags-
uppbyggingu á nýmörkuðum. Stofnunin leggur vaxandi áherslu á samstarf við
einkageirann og bætt viðskipta- og fjárfestingaumhverfi fyrir hann. Í baráttu sinni
fyrir bættri efnahagsstjórn og stjórnsýslu þróunarlanda vinnur Alþjóðabankinn oft
náið með Alþjóðagjaldeyrissjóðnum (International Monetary Fund, IMF).

Endurreisnar- og þróunarbanki Evrópu
Endurreisnar- og þróunarbanki Evrópu, EBRD, var stofnaður árið 1991 í kjölfar falls
Sovétríkjanna. Hlutverk bankans er að stuðla að umskiptum (transition) landanna í
Mið- og Austur Evrópu og CIS-löndunum (Commonwealth of Independent States) frá
miðstýrðum áætlunarbúskap Sovétríkjanna til markaðshagkerfis. Líkt og IFC veitir
EBRD lánsfé, hlutafé og ábyrgðir til verkefna á vegum einkageirans á nýmörkuðum.
Ísland var meðal stofnaðila EBRD og heyra málefni EBRD undir
viðskiptaráðuneytið.2

2 Þessi skipan mála er nokkuð undarleg í ljósi þess að þróunarmál almennt, þar á meðal öll málefni
Alþjóðabankans, heyra undir utanríkisráðuneytið.
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Viðskiptaráðuneytið hefur nýlega haldið kynningarfund um starfsemi EBRD á
Íslandi („Ný fjárfestingartækifæri“, 2007). Þar var meðal annars lögð áhersla á ný
fjárfestingatækifæri í Rússlandi, Austur-Evrópu og Mið-Asíu á sviði banka- og
orkumála og vegna einkavæðingar. EBRD leggur einnig áherslu á þá sérfræðiráðgjöf
sem stofnunin getur veitt auk fjármögnunar í formi lána og hlutafjár. Ljóst er að eftir
að hafa starfað í 17 ár á nýmörkuðum Austur-Evrópu og Mið-Asíu hefur EBRD mikla
þekkingu á þessu svæði og þeim möguleikum sem það hefur upp á að bjóða og hvað
ber að varast.

Á kynningarfundi sínum í mars 2007 lögðu fulltrúar EBRD áherslu á samstarf
við fyrirtæki og banka sem eiga í viðskiptum í Rússlandi, Austur-Evrópu og Mið-
Asíu og fyrirtæki sem eru að leita að fjárfestingatækifærum þar. EBRD gæti verið
fýsilegur samstarfsaðili fyrir fyrirtæki sem vilja minnka áhættu í viðskiptum í
þessum löndum og fyrirtæki sem vilja nýta sér fjármagn til uppbyggingar og/eða
stækkunar.

Alþjóðafjármálastofnanir sem Ísland er ekki aðili að
Aðrar alþjóðafjármálastofnanir sem fjallað er um í þessari grein eiga það
sameiginlegt að Ísland á ekki aðild að þeim. Þessar stofnanir eru Þróunarbanki Asíu
(AsDB), Þróunarbanki Ameríku (IDB) og Þróunarbanki Afríku (AfDB). Í um-
fjölluninni um þessar stofnanir verður því meðal annars fjallað um þá sérstöðu sem
þessir bankar hafa og suma þeirra þátta sem hafa þarf í huga í ákvarðanatöku um
hvort Ísland ætti að sækja um aðild að þeim.

Þróunarbanki Asíu
Þróunarbanki Asíu, AsDB, var stofnaður árið 1966 og hefur höfuðstöðvar í Manila á
Filippseyjum. Bankinn leggur áherslu á samstarf við einkageirann í Asíu og í
Kyrrahafsríkjum og fullyrðir að Asía verði ekki þróuð nema með fjármagni frá
einkageiranum: „Only the private sector can provide the trillions of investment
dollars needed in the foreseeable future“ (Asian Development Bank 2008a, bls. 1).
Varðandi fjármögnun í einkageiranum kaupir AsDB hlutafé í einkafyrirtækjum, veitir
lán og ábyrgðir, þar á meðal ábyrgðir gegn stjórnmálaáhættu (political risk
guarantees). Bankinn einbeitir sér að uppbyggingu í fjármálageiranum og
uppbyggingu á grundvallarinnviðum (infrastructure) þeirra landa sem hann veitir
aðstoð (Asian Development Bank, 2008b). Meðal þeirra innviða sem bankinn leggur
áherslu á er fjárfesting í orkugeiranum.

Sú staðreynd að AsDB hefur mikla þekkingu á fjármálageiranum og
fjármálamörkuðum í Asíu auk mikillar reynslu og þekkingar á uppbyggingu
orkugeirans er ærin ástæða til þess að kanna fýsileika þess að Ísland gerist aðili að
bankanum. Þar með hefðu íslensk stjórnvöld greiðari aðgang að upplýsingum um
nýmarkaði Asíu og íslensk fyrirtæki gætu nýtt sér þær fjármálaafurðir (financial
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products), tækniaðstoð og ráðgjöf sem AsDB hefur upp á að bjóða. Hafa verður í huga
að AsDB hefur starfað í Asíu í yfir 40 ár og hefur unnið með einkageiranum þar í 25
ár. Bankinn er í eigu 67 landa bæði innan og utan Asíu sem dregur verulega úr líkum
þess að stjórnvöld þess lands sem fjárfest er í hafi óeðlileg afskipti af þeirri starsemi
sem bankinn tekur þátt í. Þátttaka AsDB í verkefnum gefur þeim ákveðinn
gæðastimpil sem stjórnvöld þess lands, sem fjárfest er í, telja oft mikils virði. Bankinn
á í viðræðum við aðildarríki sín um umbætur í þeim geirum sem hann fjárfestir í og
getur því stuðlað að bættu viðskiptaumhverfi og aðstoðað við að ryðja burt
hindrunum sem verða á vegi fyrirtækja sem hann starfar með. Loks er bankinn í
sambandi við fjölda fjármálastofnana og annarra fyrirtækja í þeim löndum sem hann
starfar í auk annarra alþjóðlegra sambanda sem geta stutt verkefnin sem hann tekur
þátt í (Asian Development Bank, 2007).

Öll Norðurlöndin nema Ísland eru aðilar að þessari stofnun. Þrátt fyrir ótal
ferðir viðskiptasendinefnda til Asíu með þátttöku ráðherra hefur utanríkisráðuneytið
ekki enn séð ástæðu til að kanna fýsileika aðildar. Eins og með aðrar alþjóðafjármála-
stofnanir væri hluti af könnun á fýsileika um aðild að skoða kjör á þeim lánum sem
bankinn býður og kostnað af annarri þjónustu sem hann veitir, sem auðvitað gæti
haft áhrif á endanlega ákvörðun um hvort og hvenær ástæða væri til að sækja um
aðild að bankanum. Yfirstandandi fjármálakreppa og áhugi íslenskra fyrirtækja á
Asíu ættu þó að gefa íslenskum stjórnvöldum fulla ástæðu til að skoða aðild í fullri
alvöru.

Þróunarbanki Ameríku
Þróunarbanki Ameríku, IDB, var stofnaður árið 1960 og hefur höfuðstöðvar í
Washington, D.C. Bankinn þjónar bæði hinu opinbera og einkageiranum. IDB hefur
sérstaka einkageiradeild (Private Sector Department) sem stofnuð var árið 1994 og
veitir hún lán og ábyrgðir til verkefna á vegum einkageirans án ríkisábyrgðar. Auk
þess hefur IDB tvær stofnanir sem þjóna einkageiranum sérstaklega. Þessar stofnanir
eru:

(i) Ameríska fjárfestingastofnunin (Inter-American Investment Corporation, IIC)
stofnuð árið 1986, og 

(ii) Fjölþjóðlegi fjárfestingasjóðurinn (Multilateral Investment Fund, MIF) sem var
stofnaður árið 1992. 

IIC kaupir m.a. hlutafé, veitir ábyrgðir og lánar til einkageirans og MIF veitir
m.a. tækniaðstoð (Inter-American Development Bank, 2006). Þegar bankinn lánar til
hins opinbera og á í viðræðum við stjórnvöld um opinbera stefnumörkun beitir hann
sér fyrir bættu viðskipta- og fjárfestingaumhverfi fyrir einkageirann enda telur hann
óhagstætt viðskipta- og fjárfestingaumhverfi vera eina helstu hindrun fyrir vexti
einkageirans á nýmörkuðum Ameríku (Inter-American Development Bank, 2004).
IDB leggur áherslu á að beita sér fyrir umbótum á þessu sviði, sérstaklega vegna þess
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að venjuleg fyrirtæki hafi takmarkaða möguleika á að hafa áhrif á opinbera
stefnumörkun (Inter-American Development Bank, 2004).

IDB hefur ýmsa styrkleika sem verðugt væri fyrir íslensk stjórnvöld að hugleiða
í tengslum við hugsanlega aðild að stofnuninni. IDB hefur í gegnum árin þróað sterk
sambönd við stjórnvöld Mið- og Suður-Ameríkuríkja og getur þess vegna haft ítök ef
opinber stefnumörkun á einstökum sviðum ógnar tilveru einkafyrirtækja. IDB hefur
unnið með einkageiranum í þessum heimshluta í meira en 20 ár og hefur þess vegna
reynslu og sambönd sem geta skipt fyrirtæki máli. Stofnunin hefur stuðning
aðildarríkja bæði innan og utan álfunnar sem hún starfar í. IDB getur lánað til langs
tíma og aðstoðað við að útvega frekari fjármuni frá öðrum stofnunum og fyrirtækjum
ef á þarf að halda líkt og IFC og AsDB. Aðild IDB dregur líka úr þeirri stjórnmála-
áhættu sem erlendir fjárfestar geta staðið frammi fyrir. Svona mætti lengi telja, en
eins og með aðrar stofnanir þurfa fyrirtæki sem vinna með IDB að kynna sér
vandlega kostnaðinn sem er því samfara að vinna með stofnuninni, hvort sem um
lántöku, ábyrgðir, tækniaðstoð, ráðgjöf, eða aðra þjónustu er að ræða.

Þróunarbanki Afríku
Þróunarbanki Afríku, AfDB, var stofnaður árið 1963 og hefur höfuðstöðvar á
Fílabeinsströndinni. AfDB býður upp á svipaða þjónustu og hinir svæðabankarnir:
lán, hlutafé, ráðgjöf, o.s.frv. Aðild að AfDB gæti líka verið fýsileg frá viðskipta-
sjónarmiði þar sem um leið myndi opnast leið fyrir íslensk fyrirtæki að bjóða
þjónustu sína í útboðum AfDB. Auk þess hefur mestur hluti tvíhliða þróunaraðstoðar
Íslands farið til Afríku og gæti aðild að bankanum skapað grundvöll fyrir auknu
samstarfi við AfDB og veitt íslenskum stjórnvöldum greiðari aðgang að upplýsingum
um Afríkulönd (t.d. ef ný samstarfslönd eru valin). Aðild að AfDB gæti líka veitt
íslenskum stjórnvöldum greiðari aðgang að ráðamönnum í Afríku sem gæti komið
sér vel í bæði í opinberu þróunarstarfi og uppbyggingarstarfi á vegum einkageirans.

Lokaorð
Spyrja má hvers vegna íslensk fyrirtæki hafa enn sem komið er lítið notað þjónustu
alþjóðafjármálastofnana? Því er meðal annars til að svara að Íslendingar hafa enn
sem komið er ekki fjárfest mikið á nýmörkuðum þar sem alþjóðafjármálastofnanir
starfa. Íslensk fyrirtæki og verkefni þeirra hafa verið smá í alþjóðlegu samhengi.
Einnig má nefna skort á þekkingu á alþjóðafjármálastofnunum sem Ísland er aðili að,
s.s. Alþjóðabankanum og EBRD, og þá staðreynd að Ísland er ekki aðili að öllum
helstu stofnununum t.d. AsDB, IDB, AfDB. Loks hefur framboð á ódýru erlendu
lánsfé frá einkabönkum verið mikið þar til nú nýverið.

Á undanförnum árum hafa orðið breytingar. Íslensk fyrirtæki eru farin að sækja
fram á nýmörkuðum og eru stærri og öflugri en áður var. Nægir þar að nefna
fyrirtæki í orkugeiranum og fjármálageiranum. Ljóst er að fjárfestingar í orku-
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geiranum eru oft fjármagnsfrekar og hafa langan endurgreiðslutíma. Arðsemi slíkra
fjárfestinga er auk þess oft háð ákvörðunum stjórnvalda nýmarkaða. Meðal annars af
þessum sökum gæti samstarf við alþjóðafjármálastofnanir verið fýsilegt í þeim
tilgangi að draga úr áhættu íslenskra fyrirtækja. 

Enn skortir þó þekkingu á þeim alþjóðafjármálastofnunum sem Ísland er aðili
að og íslensk stjórnvöld þurfa að skoða aðild að fleiri alþjóðafjármálastofnunum og
íhuga þátttöku. Þar gæti reynst gagnlegt að starfa með hinum Norðurlöndunum líkt
og gert er hjá Alþjóðabankanum. Þörf er á að verja meira fjármagni til að rækja
samskipti við alþjóðafjármálastofnanir. 

Gagnlegt gæti verið að virkja betur íslenska sérfræðinga til samstarfs við
alþjóðafjármálastofnanir og vel mætti hugsa sér að háskólar á Íslandi tækju í auknum
mæli að sér kennslu um hlutverk og starfsemi alþjóðafjármálastofnana og athuganir
á fýsileika þess að við gerumst aðilar að einstökum stofnunum og hvaða tæki
einstakar stofnanir bjóða uppá sem best gætu nýst íslenskum fyrirtækjum.

Aðild að alþjóðafjármálastofnunum er sérstaklega íhugunarverð fyrir smáþjóðir
eins og Ísland í þeim tilgangi að draga úr áhættu, sérstaklega á nýmörkuðum þar
sem Íslendingar þekkja lítt til viðskiptalega, menningarlega og pólitískt. Í sumum
tilvikum rækja íslensk stjórnvöld stjórnmálasamband við nýmarkaðslönd takmarkað,
og hafa t.d. í mörgum tilvikum ekki sendiráð. Núverandi bankakreppa hefur líka
sýnt að smáríki eins og Ísland geta átt undir högg að sækja ef deilur koma upp í
samskiptum við stærri ríki.

Að lokum verður að hafa í huga, eins og fyrr hefur verið nefnt, hvað samstarf
við alþjóðafjármálastofnanir kostar, bæði þegar þær veita lán, og þegar þær selja aðra
þjónustu sem sóst er eftir hverju sinni. Auðvitað getur slíkt haft úrslitaáhrif á
fýsileika þess að íslensk fyrirtæki starfi með alþjóðafjármálastofnunum á
nýmörkuðum. Hins vegar er ljóst að vegna þeirrar alþjóðlegu fjármálakreppu sem nú
stendur yfir gæti verið fýsilegt fyrir íslensk fyrirtæki að skoða betur þá kosti sem
alþjóðalánastofnanir bjóða vegna fjárfestinga á nýmörkuðum.
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