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Útdráttur 

Tilgangur þessarar ritgerðar er að komast að því hvort það sé grundvöllur fyrir beinni erlendri 

fjárfestingu hér á landi og hvort að fjárfestingaumhverfið á Íslandi sé ákjósanlegt fyrir 

erlenda fjárfesta. Alþjóðavæðing hefur ýtt undir beina erlenda fjárfestingu og hafa beinar 

erlendar fjárfestingar (BEF) aukist um allan heim og hefur vöxtur hennar verið mikill síðustu 

áratugi. Á Íslandi hefur vöxtur BEF ekki verið í samræmi við aðrar þjóðir þar sem umfang 

hennar hefur verið lítið, ásamt því að þær erlendu fjárfestingar sem hingað hafa komið hafa 

verið taldar fremur einsleitar, þar sem þær hafa að mestu verið í stóriðju og orkufrekum 

iðnaði. Íslensk stjórnvöld hafa í gegnum árin lítið aðhafst í að efla markvist BEF og hefur 

engin heildstæð og skýr stefna varðandi málaflokkinn verið mótuð. Þau lög og lagarammar 

sem gilda um BEF á Íslandi eru að mestu aðlöguð að þeim erlendu stóriðjufyrirtækjum sem 

hafa fótað sig hér á landi frá árinu 1966, þegar fyrsta álverið var reist á Íslandi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að Ísland er aðlaðandi land og hefur uppá margt að 

bjóða. Hins vegar eru hindranir fyrir BEF ansi margar og er Ísland á heimsvísu almennt talið 

ósamkeppnishæft á grundvelli beinnar erlendrar fjárfestingar. Landsáhætta, þá er átt við 

óstöðugt efnahagslíf og pólitískra óvissuþátta, er talin vera mjög mikil og hefur það haft 

veruleg áhrif á ákvörðunartöku erlendra fjárfesta sem sýnt hafa áhuga á landinu þar sem 

ávöxtunarkrafa þeirra þarf að vera mjög há ef þeir taka þá áhættu að koma hingað til lands. 

Þær hindranir, aðrar en landsáhætta, sem hafa mest árhrif á erlenda fjárfesta og gerir það að 

verkum að Ísland er ekki fýsilegur fjárfestingakostur, eru: pólitískur óstöðuleiki, pólitísk 

óvissa og skortur á hagstjórn sem hefur einkennt íslensk stjórnvöld um langt skeið. Einnig 

hefur skort skýrari lagaramma, ásættanlegri verklagsferla og hefur mikil óvissa ríkt um 

lagalega stöðu og vernd fjárfestinga ásamt ákvörðunum sem byggjast á pólitísku mati 

einstakra ráðherra.  
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1. Inngangur 

Það hefur löngum verið ljóst meðal fræðimanna að beinar erlendar fjárfestingar hafa 

fjölmarga jákvæða þætti í för með sér. Helsti ávinningur fyrir þjóðir að fá til sín BEF eru 

aukin nýsköpun, viðskiptatengsl, fjölbreytni í undirstöðum atvinnulífsins og aukið flæði 

fjármagns inn í landið sem leiðir til hagvaxtar auk þess að hafa jákvæð áhrif á 

landsframleiðslu. Margir fræðimenn vilja halda því fram að BEF sé sérstaklega mikilvæg 

fyrir smærri þjóðir og minni hagkerfi eins og Ísland, þar sem markaður þessara landa er 

fámennur og einsleitur. Með BEF eykst aðgangur að fjármagni sem leiðir til fjölbreytni í 

atvinnulífi og aukinnar samkeppni, ásamt auknum útflutningstekjum sem ýta undir 

verðmætasköpun og bætt lífskjör.  

Fyrir daga alþjóðavæðingarinnar tíðkaðist að lönd fjárfestu einungis í helstu nágrannaþjóðum 

þar sem markaðir voru lokaðir. Þróun síðustu áratugi hefur hins vegar leitt til aukins 

frjálsræðis í alþjóðaviðskiptum og opnun markaða á alþjóða vettvangi. Í kjölfarið hefur frjálst 

flæði fjármagns aukist milli landa og hafa lönd því haft aukin tækifæri á að auka hagvöxt sinn 

með því að nýta sér BEF í öðrum löndum.  

Það er ekki langt síðan að ráðamönnum á Íslandi varð ljóst að BEF væru mikilvægar fyrir 

íslenskt efnahagslíf. Rétt eftir aðskilnað Íslands við Dani lokuðu Íslendingar fyrir flæði 

erlends fjármagns til landsins með því að setja lög um gjaldeyrishöft. Þar að leiðandi náði 

þróun alþjóðarvæðingarinnar ekki að hafa áhrif á íslenskt efnahagslíf næstu áratugi eða þar til 

í lok sjöunda áratugar þegar fyrsta álverið var byggt hér á landi í eigu erlendra aðila. Fleiri 

beinar erlendar fjárfestingar komu í kjölfarið, en þó flestar í formi stóriðju og orkufreks 

iðnaðar.  

Frá árunum 2000 – 2008 jukust umsvif BEF töluvert á alþjóðavettvangi, þar sem lönd 

víðsvegar um heim kepptust við að laða til sín BEF. Íslendingar tóku þátt í þessari þróun og 

buðu fram allskyns skattalegar hagræðingar og aðrar ívilnanir til þess eins að auka umsvif 

slíkrar fjárfestingar hér á landi. Þess ber þó að hyggja að flestar þessara fjárfestinga voru í 

formi stóriðju. Ástæðu þess má rekja til þess að stjórnvöld hafa hingað til lagt mestu 

áhersluna á að fá hingað til lands fyrirtæki í þessum atvinnugreinum með því að bæta og 

sníða fjárfestingaumhverfið að þeirra þörfum. Mun minni eða nánast engin áhersla hefur 

verið lögð á að bæta fjárfestingaumhverfið á þann hátt að það verði meira aðlaðandi fyrir 

BEF í öðrum atvinnugreinum. Frá árinu 2008 eða í kjölfar efnahagshrunsins drógust BEF 

verulega saman víða um heim. Hér á landi endurtók sagan sig með innleiðingu 
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gjaldeyrishafta árið 2009. BEF hafa því verið nánast engar hér á landi frá efnahagshruninu en 

frá árinu 2011 hafa umsvif þeirra verið að aukast á ný um heim allan. 

Ríkisstjórn Íslands (fráfarandi) hafði enga heildræna og markvissa stefnu hvað BEF varðar 

þar sem hver fjárfesting er skoðuð og metin út af fyrir sig af nefnd og ráðherra viðkomandi 

ráðuneytis. Í lögum um BEF eru margar takmarkanir og ákveðnir óvissuþættir sem gera 

fjárfestingaumhverfið að vissu leiti einhæft og óaðlaðandi fyrir erlenda fjárfesta í ýmsum 

atvinnugreinum. Óstöðuleiki á gjaldmiðli og skortur á aga í hagstjórn eru einnig þættir sem 

hafa áhrif á ákvörðunartöku erlendra fjárfesta á að koma hingað til lands. En þrátt fyrir marga 

neikvæða þætti sem betur mættu fara hvað fjárfestingaumhverfi á Ísland varðar, hefur landið 

engu að síður upp á að bjóða marga góða kosti fyrir erlenda fjárfesta.  

Þessi ritgerð fjallar um þróun BEF á Íslandi og hvort að fjárfestingaumhverfi Íslands sé 

aðlaðandi fyrir erlenda fjárfesta. Í fyrstu verður fjallað almennt um BEF, sögu og þróun þeirra 

á Íslandi. Því næst verður fjallað um horfur og umfanga fjárfestinga á Íslandi. Einnig verður 

farið yfir helstu lög sem gilda um BEF og að lokum verður gert grein á skoðunum fulltrúa 

helstu stjórnmálaflokka á landinu um sjónarmið þeirra og stefnu flokkana um BEF. Markmið 

verkefnisins er að fá niðurstöður hvað það varðar, hvort Ísland sé góður fjárfestingakostur.  

1.1 Aðferðafræði 

Rannsóknarverkefni þetta er unnið að mestu með tilvísun í söguleg og fræðileg gögn sem til 

eru um beinar erlendar fjárfestingar á Íslandi. Einnig er töluvert unnið með tölfræðileg gögn 

sem fengin eru frá Seðlabanka Íslands, OECD og World Bank. Þessi gögn eru síðan unnin og 

framsett í formi tafla og mynda. Meginlegum rannsóknaraðferðum er einnig beitt þar sem 

tekin verða viðtöl við fullrúa stærstu stjórnmálaflokka landsins.  
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2. Bein erlend fjárfesting 

2.1. Skilgreining 

Samkvæmt fræðunum er bein erlend fjárfesting skilgreind sem varanleg fjárfesting félags, 

fyrirtækis eða einstaklings með lögheimili erlendis, í félagi eða stofnun í öðru landi en 

heimalandi viðkomandi. Fjárfestingin getur annað hvort verið í formi samruna eða yfirtöku 

sem felur í sér hagsmuni til langs tíma fyrir báða aðila og með það að settu markmiði að hafa 

áhrif á rekstur fjárfestingafélagsins, þar sem eðli BEF er að hún er almennt til margra ára. En 

til þess að fjárfestingin teljist til beinnar erlendar fjárfestingar þarf erlendi aðilinn að eiga 

meira en 10% hlut í viðkomandi fjárfestingu, sé hluturinn minni telst hann til verðbréfaeignar 

(OECD, 1999). Í þessari rannsókn er eingöngu fjallað um beinar erlendar fjárfestingar 

fyrirtækja, félaga og stofnanna sem ætlaðar eru til atvinnureksturs til langs tíma. 

BEF skiptist í lóðréttar og láréttar fjárfestingar, þar sem lóðréttar fjárfestingar eru 

eignartengdar en láréttar markaðstengdar (Dicken, 2007). Almenna reglan er sú að 

markaðstengdar fjárfestingar séu á vegum aðila á neytendamarkaði með það að markmiði að 

vera nær þeim markaði sem fyrirtækin stefna á og að fjölga viðskiptavinum. Eignartengdar 

fjárfestingar eru hins vegar með það að megin markmiði að minnka framleiðslukostnað 

viðkomandi fyrirtækis. Því er algengt að slíkar fjárfestingar séu staðsettar í þeim löndum þar 

sem almennur rekstrarkostnaður, svo sem vinnuafl og aðföng er almennt lágur (Davies, 

2008). 

Algengast er að fjárfestar beiti fjórum aðferðum til þess að fjárfesta. Í fyrsta lagi er það 

svokallaða Greenfield aðferðin, þar sem fjárfest er frá grunni, það er að segja að fjárfestirinn 

byggir verksmiðju og rekur hana síðan. Önnur leið er þegar erlendi fjárfestirinn kaupir hlut í 

fyrirtæki í öðru landi en heimalandi sínu og miðast þá sú aðferð við áðurnefnda reglu um 

10% hlut. Þriðja leiðin er þegar erlend fyrirtæki sameinast (Merger) eða taka yfir fyrirtæki í 

öðru landi og ná þannig yfir stjórn á auðlindum viðkomandi lands og innlendri starfssemi. 

Fjórða aðferðin er svokölluð sameiginleg fjárfesting (Joint Venture) og bandalag um 

fjárfestingu (Alliance). Sameiginleg fjárfesting er þegar tveir eða fleiri fjárfestar ákveða að 

byggja upp eða fjárfesta í erlendu fyrirtæki. Bandalög um fjárfestingar eru fjárfestingar þar 

sem fjárfestarnir vinna saman að einhverju ákveðnu markmiði en eru ekki í rekstri saman 

(Luthans, Doh og Hodgetts, 2012). 
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3. Beinar erlendar fjárfestingar á Íslandi 

3.1 Sagan og þróun 

Sögu beinnar erlendar fjárfestingar hér á landi má rekja til fyrri hluta 19 aldar. Árin 1860-

1914 er tímabil sem oft er nefnt alþjóðavæðingin hin fyrri, þar sem einangrun stórra 

heimshluta var rofin í nýlendukapphlaupi og vestrænum fjárfestingum um gervalla 

heimsbyggðanna, fólksflutningar á milli landa voru nær fullkomlega frjálsir, sem og viðskipti 

með vörur og þjónustu. Allt að 90% heimsbúa tóku þátt í alþjóðamyntstarfi og tóku 

Íslendingar þátt í Norræna myntstarfinu sem partur af danska ríkinu, þar sem seðlar 

norðurlandanna voru gulltryggðir og jafngildir i Danmörku, Sviðþjóð og Noregi. Á þessum 

tíma nýttu Íslendingar sér tækifærið og brutust út úr fátæktargildru og vanþróuðu hagkerfi 

sem hafði einkennst af sjálfsþurftarbúskap, með því að heimila beina erlenda fjárfestingu í 

sjávarútvegsfyrirtækjum. Í kjölfarið skapaðist hröð framþróun iðnvæðingar í sjávarútvegi hér 

á landi sem leiddi til þess að viðskiptaumhverfið á Íslandi varð opið og erlend fyrirtæki og 

einstaklingar urðu umsvifamiklir í sjávarútvegi (Þingskjal 498, 2011-2012). Danskir og 

breskir kaupmenn komu hingað til lands með togara og fjárfestu í íslenskum 

útgerðafyrirtækjum sem skapaði tímamótasögu í útgerðarsögu Íslands (Víkin sjóminjasafn, 

e.d.).  

Árið 1904 var Íslandsbanki stofnaður og var hann fyrsti hlutafélagsbanki hér á landi í eigu 

erlendra aðila. Bankinn var starfræktur sem viðskiptabanki og skráður í Kauphöllinni í 

Kaupmannahöfn. Íslandsbanki var einnig með einkarétt á seðlaútgáfu og þar að leiðandi 

titlaður sem Seðlabanki Íslands sem reiddi sig samt sem áður á Seðlabanka Danmerkur. Með 

stofnun bankans streymdi gríðarlega mikið fjármagn á skömmum tíma til landsins og eru fá 

lönd sem hafa endurtekið leik Íslands í þeim efnum. Flest allt erlent fé sem hingað kom á 

árunum 1904-1914 var í formi eigin fjár, fremur en láns fjár. Þessi þróun leiddi til gífurlegrar 

framfarar í íslensku efnahagslífi og byltingar í atvinnulífi landsins (Ólafur Björnsson, 1981). 

Árið 1914 fór að halla undan fæti frjálshyggjukaupmenskunnar og í kjölfarið dró verulega úr 

umsvifum erlendar fjárfestingar víðsvegar um heim. Árið 1918 varð aðskilnaður Íslands og 

Danmerkur og leiddi hann nær sjalkrafa til þess að beinar erlendar fjárfestingar hérlendis 

minnkuðu til muna. Íslenska krónan varð sérstakur gjaldmiðill árið 1920 og því drógu danskir 

fjárfestar að mestu leiti úr fjárfestingum sinum og hættu að vera á heimavelli hér á landi. 

Norræna myntbandalagið liðaðist einnig í sundur á þessu tímabili (Þingskjal 498, 2011-

2012). Vegna gjaldeyriskreppunnar fór að halla verulega undan fæti í rekstri Íslandsbanka og 
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einnig hafði verðfallið eftir fyrri heimstyrjöldina áhrif á slæman fjárhag bankans. Árið 1930 

kom í ljós að Íslandsbanki stefndi í þrot og hófst því áhlaup á bankann. Í kjölfarið ákváðu 

íslensk stjórnvöld að loka bankanum og stefna honum í þrot, sem gert var 3 febrúar 1930. 

Margir eru á þeirri skoðun að koma hefði mátt í veg fyrir fall Íslandsbanka með ábyrgð 

ríkissjóðs á skuldbindingum bankans en í staðin fór ríkissjóður og Landsbanki Íslands fram 

fyrir kröfuröðina og stofnuðu sérstök veð til þess að tryggja sínar innistæður í bankanum, á 

sama tíma og ríkissjóður neitaði að ábyrgjast öll þau erlendu lán og innistæður erlendra 

hluthafa í bankanum (Ólafur Björnsson, 1981). Þessi hegðun íslenskra stjórnvalda varð til 

þess að lánstraust Íslands hríðféll á erlendri grundu og áhugi erlendra fjárfesta á Íslandi varð 

af skornum skammti. Einnig fengu íslensk stjórnvöld á sig orðróm á alþjóða vettvangi, fyrir 

mismunun á grundvelli pólitísks gerræðis og á þjóðerni (Þingskjal 498, 2011-2012).  

Eftir fall Íslandsbanka var Landsbankinn gerður að Seðlabanka Íslands og fljótlega eftir 

bankahrunið skall á önnur gjaldeyriskreppa. Þar sem Landsbankinn var nýlega tekin við 

peningastjórn landsins bjó hann ekki yfir nægilegum gjaldeyrisforða, ásamt því að njóta ekki 

lánstrausts erlendis og hafði bankinn því ekki getu til að styðja við íslensku krónuna á 

gjaldeyrismarkaði. Vegna þessa var brugðið á það skammtímaráð að setja á gjaldeyrishöft 

haustið 1931 til þess að koma í veg fyrir útstreymi gjaldeyris. Með þessum aðgerðum var 

landinu lokað fyrir erlenda fjárfestingu (Þingskjal 498, 2011-2012). 

Frá því að gjaldeyrishöftin voru sett á árið 1931 og allt til ársins 1960 einkenndist íslenskt 

atvinnulíf af sjávarútvegi og voru 95% af útflutningi Íslands sjávarafurðir, en aðeins 1% af 

útflutningi úr öðrum iðnaði. Lítil þróun var í tækniiðnaði á þessu tímabili og var því fátt um 

störf fyrir fólk með menntun á því sviði og má því segja að íslensk atvinnulíf hafi verið frekar 

einhæft á þessu tímabili og lítil þróun í efnagaslífi landsins (Capacent Glacier, 2009). 

Árið 1962 barst íslenskum stjórnvöldum tilboð frá tveimur fulltrúum Svissneska fyrirtækisins 

Alusuisse um byggingu álvers hér á landi (Capacent Glacier, 2009). Þáverandi stjórnvöld 

þurftu að íhuga málið gaumgæfulega, þar sem flæði erlends fjármagns hafði verið í skornum 

skammti síðustu 30 árin. Formlegar samningaviðræður hófust í kjölfarið við Svisslenska 

fyrirtækið og voru samningar undirritaðir 1966. Framleiðslan hófs árið 1969 en fyrirtækið var 

vígt formlega í maí 1970. Álverið í Straumsvík er ennþá starfandi og er í eigu Kanadíska 

fyrirtækisins Rio Tinto Alcan, sem er eitt af þekktustu álframleiðendum heims (Rio Tinto 

Alcan, e.d.). 
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Með ákvörðun stjórnvalda að byggja álver hér á landi á þessum tíma sköpuðust ný 

sóknartækifæri fyrir íslenskt atvinnulíf sem ýtti undir áframhaldandi þróun landsins í 

atvinnusköpun og alþjóðaviðskiptum. Árið 1970 barst íslenskum stjórnvöldum beiðni frá 

öðrum álframleiðanda um stofnun álvers á Grundartanga, í kjölfarið, árið 1975 var Íslenska 

járnblendifélagið stofnað af íslenska ríkinu í samstarfi við Bandaríska álframleiðandans 

Union Carbide. Ári síðar dró Bandaríska fyrirtækið sig út úr rekstirnum og keypti norska 

fyrirtækið Elkem hlut Union Carbide á móti íslenska ríkinu. Árið 2003 seldi íslenska ríkið 

sinn hlut í Íslenska Járnblendifélaginu til Elkem og árið 2008 var nafninu breytt í Elkem 

Ísland ehf (Elkem, e.d.).  

Næsta áratug eftir stofnun Íslenska járnblendifélagsins var ekki mikill uppgangur í beinum 

erlendum fjárfestingum hér á landi. Það var ekki fyrr en í byrjun tíunda áratugarins að íslensk 

stjórnvöld gengu í aðgerðir til þess að reyna að laða að erlenda fjárfesta hingað til lands og 

beindust þá áhugi þeirra helst að erlendum fjárfestingum í formi stóriðju. Árið 1990 var 

Atlantsál stofnað af þremur erlendum hlutafélögum frá Svíþjóð, Hollandi og Bandaríkjunum 

(Capacent Glacier, 2009). Árið 1995 hófust samningaviðræður við bandaríska 

álframleiðandann Columbia Ventures Corporation sem leiddi til þess að Norðurál ehf var 

stofnað 1996 og í kjölfarið hófst rekstur álvers á Grundartanga árið 1998. Norðurál hefur 

síðan verið í eigu bandaríska álframleiðandans Century Aluminum frá árinu 2004 (Norðurál, 

e.d.). Árið 2007 bættist enn eitt álverið við í safnið þegar elsti og umsvifamesti 

álframleiðandi heims, bandaríska fyrirtækið Alcoa stofnaði Fjarðarál á Reyðarfirði (Alcoa, 

e.d.).  

Beinar erlendar fjárfestingar á Íslandi beindust því eingöngu að áliðnaði og stóriðju frá því í 

byrjun áttunda áratugarins, eða frá því að fyrsta álverið var stofnað. Það var ekki fyrr en í lok 

tíunda áratugarins að augu erlendra fjárfesta úr öðrum atvinnugreinum fóru að beinast til 

Íslands. Haustið 1996 opnaði norska tískuvörukeðjan Varner group herrafataverslunina 

Dressmann í Reykjavík (Dressmann, e.d.). Árið 2001 opnaði Breski framleiðandinn Brammer 

verksmiðju hér á landi, fyrirtækið er leiðandi dreifingaraðili í Evrópu á vörum fyrir 

iðnaðarviðhald, viðgerðir, enduruppgerðir og þjónustu (Brammer, e.d.). Árið 2002 hóf 

starfsemi sína í Reykjavík bandaríska framleiðslu fyrirtækið Roche Niblegen, sem sérhæfir 

sig í framleiðslu og dreifingu DNA örflaga, ásamt öðrum hátæknivörum á sviði 

heilbrigðisþjónustu (Roche NimbleGen, e.d.). Næsta erlenda fyrirtæki til að koma með 

starfssemi sína hingað til lands fjórum árum síðar var Carbon Recycling International (CRI). 

Fyrirtækið var stofnað 2006 af Bandarískum og Íslenskum athafnamönnum, aðalstöðvar þess 
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eru í Reykjavík og sérhæfir fyrirtækið sig í að einangra koldíoxíð frá iðnaðarlosun og breyta 

því í methanol sem er fljótandi eldsneyti (e.d.). 

Sama ár var bandaríska fyrirtækið Verne Global stofnað með aðalstöðvar sínar í Keflavík. 

Fyrirtækið er gagnamiðstöð sem sér um að hýsa verðmæt gögn fyrir fyrirtæki og einstaklinga 

víðsvegar um heim. Ástæða fyrir ákvörðun eiganda Verne Global að staðsetja sig hér á landi 

var meðal annars sú að á Íslandi er gott aðgengi á hreinni og ódýrri orku, en gagnamiðstöðvar 

að þessu tagi þurfa gríðarlega mikið magn orku til reksturs (Verne Global, e.d.). Snemma 

ársins 2008 opnaði Framestore útibú í Reykjavík, þar sem uppgangur í kvikmyndaiðnaði hér 

á landi hafði verið mikill nokkrum árum áður. Framestore er hönnunar og hugbúnaðar 

fyrirtæki sem sérhæfir sig í hönnun leikmynda í kvikmyndagerð, eftirvinnslu kvikmynda og í 

fyrirtækjahönnun (Framestore, e.d.). 

Í október árið 2008 varð efnahagshrun hér á landi sem leiddi til þess að gengi íslensku 

krónunnar féll og hafði það í för með sér ýmsar afleiðingar fyrir íslenskt efnahags- og 

atvinnulíf. Í kjölfarið léku íslensk stjórnvöld sama leik og gert var árið 1930, og settu á 

gjaldeyrishöft til þess eins að koma í veg fyrir streymi erlends fjármagns út úr landinu og til 

að viðhalda gjaldeyrisforða Seðlabanka Íslands. Má því segja að sagan hafi endurtekið sig á 

Íslandi í efnahagsmálum. Aðgerðir ríkisstjórnarinnar í aðdraganda hrunsins og fall banka 

landsins leiddu til þess að lánstraust landsins féll á heimsmarkaði og tiltrú erlendra fjárfesta á 

landinu varð minni. Áhættumat Íslands hækkaði því til muna og pólitískur óstöðugleiki 

myndaðist í kjölfarið. Þetta gerði það að verkum að Ísland varð ekki lengur áhugaverður 

fjárfestingakostur.  

Það hefur því verið fátt um beinar erlendar fjárfestingar hér á landi síðastliðin ár, en þó hafa 

einstaka fyrirtæki horft fram hjá óstöðugleika efnahagsmála landsins, ásamt pólitísku 

umhverfi og ákveðið að fjárfesta á Íslandi. Bandaríska fyrirtækið North Landing LLC sem er 

einn stærsti aðili í innflutningi, vinnslu og dreifinu á ferskum laxi og laxaafurðum á 

austurströnd Bandaríkjanna, reisti laxeldið Fjarðalax á Tálknafirði árið 2009 (360.is, 2011). 

Þetta sama ár stofnaði ítalski framleiðandinn Becromal verksmiðju á Akureyri. Fyrirtækið 

sérhæfir sig í framleiðslu álfilmu fyrir rafmagnsþéttingar (Becromal, 2013).  

3.2 Horfur  

Frá síðustu aldamótum og fram til ársins 2008 varð mikil aukning erlendrar fjárfestingar um 

allan heim og þar á meðal Íslandi. Viðskiptaumhverfi óx hratt hér á landi á þessu tímabili og 

kepptust ríki víðsvegar um heim, þar á meðal Ísland, að draga til sín erlenda fjárfesta og auka 
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þar með verðmætasköpun viðkomandi lands. Þessa þróun má rekja til aukinnar fjárfestingar 

milli landa, þar á meðal vegna afnáms hindrana á fjármálamarkaði sem átti sér stað fyrir 

síðustu aldamót, efnahagslegri velsæld og lægri flutningskostnaðar milli landa (UNCTAD, 

2012).  

Frá árunum 2009 til 2012 voru umsvif í beinum erlendum fjárfestingum töluvert minni á 

Íslandi en á árunum á undan. Ástæðu þess má rekja til efnahagshrunsins sem varð árið 2008, 

þegar helstu fjármálastofnanir landsins hrundu. Samkeppnisstaða landsins veiktist mikið í 

kjölfarið vegna veikingu ísensku krónunnar, óstöðugleika í efjahagslífinu og umsvifa í 

íslensku stjórnkerfi (Atvinnuvega og Nýsköpunarráðaneytið, 2009).  

Efnahagshrunið hafði veruleg áhrif á umfang beinnar erlendar fjárfestingar hér á landi, ásamt 

tiltrú erlenda fjárfesta á landinu sem fjárfestingakosti. Einnig hafa gjaldeyrishöftin sem 

ríkisstjórn Íslands setti á árið 2008 haft gífurleg áhrif á samkeppnishæfni landsins þegar 

kemur að BEF. Það hefur þó glæðst í heimi fjárfestinga frá árinu 2011 víðsvegar um heim og 

kemur það fram í útgefinni skýrslu Sameinuðu þjóðanna frá árinu 2012. Þar segir að sífellt 

fleiri ríki hafa aukið umsvif sín á ný við landkynningar með því að bjóða fram alls kyns 

skattaívilnanir, með það að markmiði að laða að erlenda fjárfestingu (UNCTAD, 2012). Hins 

vegar hafa íslensk stjórnvöld ekki fylgt þessari þróun nágrannaþjóða og annarra vestrænna 

ríkja frá efnahagshruninu 2008 og hafa umsvif BEF á þessu tímabili verið nánast engin hér á 

landi. 

3.3 Umfang 

Hlutverk Seðlabanka Íslands er meðal annars að safna saman þeim gögnum sem varða beinar 

erlendar fjárfestingar og hafa töluvert margar rannsóknir verið gerðar á slíkum fjárfestingum 

hér á landi. (Davies og Kristjánsdóttir, 2010; Davies, 2008; Helga Kristjánsdóttir, 2010). 

Eins og sjá má á mynd 1 hér fyrir neðan, þar sem töluleg gögn frá Seðlabanka Íslands voru 

tekin saman, hefur umfang BEF farið vaxandi hér á landi frá síðustu aldamótum sem er í 

samræmi við alþjóðamarkaði (Seðlabanki Íslands, e.d.). Frá árinu 2000 – 2004 voru BEF 

fátíðar og nær eingöngu tengdar stóriðju og orkufrekum iðnaði. Árið 2005 – 2008 jukust BEF 

svo um munar og má rekja þessa þróun að einhverju leiti til aukinna umsvifa íslensku 

fjármálastofnanna sem náði hámarki árið 2007. Megin ástæða þessarar aukningar var meðal 

annars hraður vöxtur íslenskra fjármálastofnanna sem má rekja beinlínis til þess að aðgengi 

að erlendu lánsfjármagni var auðvelt. (Vilhjálmur Árnason, Salvör Nordal og Kristín 

Ástgeirsdóttir, 2010). Einnig ber að taka fram að sú aukning sem varð á BEF á árunum 2005-
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2007 er ekki samkvæmt skilgreiningunni um BEF sem miðast við 10% eignarhlut í 

viðkomandi fjárfestingu, heldur telst aukningin frekar til verðbréfaeignar og sýna gögn 

Seðlabankans einnig frjálst innflæði fjármagns sem var að mestu leiti í formi lánsfjármagns.  

 

Mynd 1. Fjárfesting erlendra aðila innanlands (Seðlabanki Íslands, e.d.). 

 

Árið 2008 - 2009 dró verulega úr BEF og má álykta að ástæða þess sé að mestu leiti 

afleiðingar efnahagshrunsins sem átti sér stað það sama ár og fall íslensku krónunnar. Einnig 

setti ríkisstjórn Íslands á lög um gjaldeyrishöft í kjölfar hrunsins sem hefur haft þær 

afleiðingar í för með sér að umhverfi fyrir erlenda fjárfesta hér á landi hefur ekki verið 

ákjósanlegt (Lög um breytingu á lögum nr. 87/1992, um gjaldeyrismál, með síðari 

breytingum nr. 134/2008). 

Á mynd 2 má sjá gögn sem tekin voru úr gagnabanka World Bank sem sýna hvernig nettó 

innstreymi BEF sem prósentu af vergri landsframleiðslu hefur þróast á Íslandi frá síðustu 

aldamótum (The World Bank Group, e.d.). Ákveðið var að bera þessa þróun saman við 

Möltu, þar sem stærð hagkerfisins þar er svipað og hér á landi. Malta er eyja eins og Ísland og 

er stærð landsins 316 ferkílómetrar með íbúafjölda um 400.000 þúsund (Valletta Local 

Council, e.d.). Hagkerfi Möltu hefur undanfarin ár verið byggt upp á miklum 

alþjóðaviðskiptum, framleiðslu og ferðaiðnaði. Þar að auki er mikill stuðningur við BEF í 

landinu og líta stjórnvöld á Möltu á þær sem mikilvægt tæki til þess að sporna við 

atvinnuleysi og auka hagvöxt í landinu. Einnig ríkir mikil samhljómur meðal stjórnar og 

stjórnarandstöðu um þær lagasetningar sem varða málaflokkinn og eru þær oftast samþykktar 

einróma á þinginu þar í landi (Starfshópur skipaður af Iðnaðarráðherra, 2011). 
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Eins og sjá má á neðangreindri mynd hafa BEF ávallt verið tíðari en á Íslandi, nema á árunum 

2005 og 2007. Aukningu innflæðis erlends fjármagns á þessu tímabili má rekja til 

óvenjulegrar þenslu í íslenska bankakerfinu og eins og nefnt var hér að framan, var mest allt 

það fjármagn sem kom hingað til lands í formi lánsfjár. Malta er eitt fámennasta land í 

Evrópu en þrátt fyrir smæðina hafa stjórnvöld þar í landi náð einum besta árangri síðastliðin 

ár í að laða að sér beina erlenda fjárfestingu innan landa ESB. Þennan árangur  má meðal 

annars rekja til þess að stjórnvöld á Möltu hafa lagt mikla áherslu á að efla umhverfi landsins 

fyrir BEF síðastliðin ár, með því að móta skýra og markvissa stefnu. Eins má nefna að eftir 

að Malta gekk í Evrópusambandið varð aðgangur að mörkuðum innan ESB greiðari, sem og í 

Norður-Afríku og Miðausturlöndum. Einnig er stofnkostnaður á nýfjárfestingum mun lægri á 

Möltu en í öðrum Evrópusambandslöndum (FDiIntelligence, 2013). 

 

Mynd 2. Bein fjárfesting, nettó innstreymi (% af VLF) (The World Bank Group, e.d.). 

 

3.4 Fjárfestingaferli erlendra aðila  

Ferlið fyrir erlenda fjárfesta sem vilja fjárfesta á Íslandi skiptist í tvennt. Annarsvegar gilda 

ákveðnar reglur fyrir þá sem eru aðilar innan evrópska efnagassvæðisins (EES) og hins vegar 

er allt annað ferli sem erlendir aðilar þurfa að gangast í ef þeir eru utan EES. Þeir aðilar sem 

eiga lögheimili í þeim löndum sem eru innan EES fá sömu réttindi til að starfa og stofna 

fyrirtæki og Íslendingar. Þegar hins vegar kemur að fjárfestingum á eignarhaldi lands, eru 

ákveðnar takmarkanir á lögum sem gilda fyrir þessa aðila. (Lög um fjárfestingu erlendra aðila 

í atvinnurekstri nr. 34/1991). Þessar takmarkanir eru teknar fyrir og skýrðar ítarlega í 

kaflanum um lög og takmarkanir.  

Fyrir þá lögaðila sem eru með lögheimili utan EES og OECD þarf sérstakt leyfi frá 

Innanríkisráðherra, sem einn getur veitt undanþágu á tilgreindum lögum, ef þeir hyggjast 

fjárfesta í landareign eða í fyrirtækjum á Íslandi. Hins vegar er þessum sömu aðilum heimilt 
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að starfa á Íslandi . Þeir sem sitja í stjórnum íslenskara fyrirtækja og eru með búsetu utan EES 

eða OECD eru háðir takmörkum en ráðherra er þó heimilt að veita undanþágu (Íslandsstofa, 

e.d.). 

4. Íslenskt lagaumhverfi  

4.1 Lög og takmarkanir 

Árið 1966 voru sett lög númer 76/1966 um heimildir erlendra aðila um þátttöku í tilteknum 

stóriðjuverum. Aðdragandi lagasetningar var samningur milli íslenskra stjórnvalda og Swiss 

Aluminium Ltd um uppbyggingu álversins í Straumsvík (Lög um lagagildi samnings milli 

ríkisstjórnar Íslands og Swiss Aluminium Ltd., um álbræðslu við Straumsvík nr. 76/1966). Í 

samningnum mátti finna talsverð frávik frá almennum skattareglum sem þá voru í gildi hér á 

landi. Árið 2005 voru frávikin tekin úr gildi þar sem fyrirtækið ákvað af sjálfsdáðum að fara 

yfir í íslenskt skattkerfi (Atvinnuvega og Nýsköpunarráðaneytið, 2009). Áður en umræddur 

samningur var gerður virðast engin lagaákvæði um beinar erlendar fjárfestingar til 

atvinnurekstrar hafa verið sett á Íslandi.  

Frá því að umræddur lagasamningurinn var gerður árið 1966 var lítið athafnast um gerð nýrra 

laga á grunvelli erlendrar fjárfestingar. Þáverandi gildandi lagaákvæði voru efnislega 

ósamstæð og ómarkviss. Erfitt þótti að hafa yfirsýn yfir beinar erlendar fjárfestingar hér á 

landi sem leiddi til mikillar óvissu og skoðanamunar forustumanna stjórnvalda um hverjar 

heimildir erlenda aðila væru til fjárfestinga í atvinnugreinum á Íslandi. Það var ekki fyrr en 9. 

maí 1985 að Alþingi samþykkti þinsályktunartillögu um að endurskoðun á gildandi 

lagaákvæðum um fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri skyldi fara fram. Í framhaldinu 

var skipaður starfshópur sérfræðinga á vegum Alþingis til þess að endurskoða gildandi lög og 

leggja fram tillögur um samræmingu laga um heimildir erlendra aðila til að fjárfesta í 

íslenskum atvinnurekstri (Atvinnuvega og Nýsköpunarráðaneytið, 2009). Í kjölfarið voru sett 

á Alþingi árið 1991 lög nr. 34/1991 sem eru núgildandi lög um beinar erlendar fjárfestingar 

til atvinnureksturs á Íslandi (Lög um fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri nr. 34/1991).  
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Núgildandi lög númer 34/1991 heimila erlendum aðilum að fjárfesta í atvinnurekstri hér á 

landi, en þó með ýmsum takmörkunum sem sett eru í lögunum. Erlendir aðilar eru 

skilgreindir í lögum þessu sem einstaklingur, félag, stofnun, sjóður eða annar lögaðili sem 

búsettur er erlendis og ekki með íslenskt ríkisfang. Sumar af þeim takmörkunum sem 

skilgreindar eru í lögunum ná ekki til aðildarríkja EES samningsins. (Lög um fjárfestingu 

erlendra aðila í atvinnurekstri nr. 34/1991). 

 

Í fjórðu grein laganna er fjallar um hvaða takmarkanir eru á beinum erlendum fjárfestingum. 

Þar eru fyrst á fremst settar takmarkanir á fjárfestingar erlendra aðila í fiskveiðum í 

efnahagslögsögu Íslands og fiskvinnslu í íslenskum sjávarútvegsfyrirtækjum, eignaraðild í 

flugrekstri, ásamt virkjunar- og orkuvinnslu (Lög um fjárfestingu erlendra aðila í 

atvinnurekstri nr. 34/1991). 

Í sömu grein laganna er gert grein á því að eingöngu íslenskir ríkisborgarar mega eiga 

virkjunarréttindi vatnsfalla og jarðhita önnur en til heimilisnota, sama gildir um aðila sem 

búsettir eru í öðrum aðildarríkjum EES samningsins. Þessi lög eiga einnig við um eignarétt 

og afnotarétt á fasteignum hér á landi (Lög um eignarrétt og afnotarétt fasteigna nr. 19/1966). 

Í framhaldi af 4 málsgrein laganna kemur fram í 11. og 12. málsgrein að þrátt fyrir að 

íslenskum ríkisborgurum og aðilum innan aðildarríkja EES samningsins sé einungis heimilt 

að fjárfesta í fyrirtækjum og landareignum hér á landi, er skipuðum ráðherra viðkomandi 

ráðuneytis heimilt að veita erlendum aðilum annarra ríkja en kveðið er á um í lögum, sérstaka 

undanþágu til heimildar að fjárfesta hér á landi í landareignum. Einnig kemur fram í sömu 

málsgreinum að sérstök fimm manna nefnd sér um að ákvæðum í 4. málsgrein laganna um 

takmarkanir á fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri sé framfylgt (Lög um fjárfestingu 

erlendra aðila í atvinnurekstri nr. 34/1991). Lög númer 34/1991 um beinar erlendar 

fjárfestingar í atvinnurekstri í heild sinni, má sjá í viðauka I. 
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4.2 Ívilnanir  

Það er algengt meðal ríkja sem stunda alþjóðaviðskipti að bjóða ívilnanir í ýmsu formi til 

þess að auðvelda erlendum aðilum að fjárfesta í atvinnustarfssemi, með það að megin 

markmiði að örva fjárfestingu í viðkomandi ríki. Hér á landi hefur ívilnunum verið beitt í 

áratugi af stjórnvöldum, þó helst í formi skattaafsláttar og afsláttar á raforkuverði. Algengustu 

ívilnanir sem fjárfestum hefur staðið til boða í ýmsum löndum heims og meðal annars á 

Íslandi eru: 

 Lækkun leigu eða kaupverðs á landi 

 Lækkun fyrirtækjaskatta 

 Greiðslur til fyrirtækis í upphafi fjárfestingar í formi fjárframlaga 

 Styrkur til lækkunar vaxtakostnaðar 

 Undanþága/afsláttur af launatengdum gjöldum 

 Fjárstuðningur til að koma á móts við launakostnað (atvinnusköpun) 

 Fjárhagsstuðningur við rannsóknir og þróun 

 Afsláttur af fasteignagjöldum 

 Kaup á eignarhlut í félaginu til að létta á fjármögnun 

 Þátttaka í þjálfunarkostnaði starfsmanna með ýmsum hætti. 

 Annarskonar þátttaka ríkis og sveitar 

 Ríkisábyrgð 

 Endurgreiðsla virðisaukaskatts (kvikmyndagerð)  

Skilgreining á ívilnunum er með tvennum hætti og miðast hún við eðli starfsemi fyrirtækja. 

Annars vegar er átt við ívilnanir sem eiga sér stað við upphaf fjárfestingarinnar, þ.e. þegar 

fjárfestingin á sér stað, þar gæti lækkun leigu eða kaupverðs á landi átt við. Hins vegar er átt 

við rekstrartengdar ívilnanir, sem dæmi má nefna lækkun launakostnaðar og þátttöku í 

þjálfunarkostnaði starfsmanna (Atvinnuvega og Nýsköpunarráðaneytið, 2009). 

Algengast er að fyrirtæki fái ívilnanir í upphafi fjárfestingarinnar en fram til ársins 2010 var 

erlendum fjárfestum ekki heimilað að fá slíkar ívilnanir, nema í undantekningartilvikum þar 

sem að skortur var á heildarlöggjöf í íslensku lagaumhverfi sem heimilaði íslenskum 

stjórnvöldum að veita ívilnanir til fjárfestinga í atvinnurekstri (2009). Hins vegar er að finna 

víða í lagasafni Alþingis sérstök heimildarlög sem hafa verið sett í kjölfar nýrrar erlendrar 

fjárfestingar sem komu hingað til lands fram til ársins 2009.  
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Í júlí 2010 tóku í gildi lög nr. 99/2010 sem heimila íslenskum stjórnvöldum að veita ívilnanir 

vegna nýfjárfestinga. Markmið lagasetningarinnar var að efla samkeppnishæfni Íslands, 

byggðaþróun og nýfjárfestingu í atvinnurekstri. Lögin falla þó úr gildi 31. desember árið 

2013 (Lög um ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi nr. 99/2010). Lög nr. 99/2010 er hægt 

að sjá í heild sinni í viðauka II. 

4.3 Sérstök heimildarlög 

Þrátt fyrir að ekki sé að finna almenna löggjöf um ívilnanir fyrir erlenda fjárfesta hafa íslensk 

stjórnvöld sett þó nokkrar sérstakar lögbundnar ívilnanir fyrir erlenda fjárfestingu. Flestir af 

þessum sérstöku lagasamningum miðast við nýfjárfestingar i atvinnustarfssemi 

stóriðjufyrirtækja og álvera sem staðsett eru á Íslandi.  

Sértækar lögbundnar ívilnanir fyrir erlenda fjárfestingu má rekja aftur til ársins 1966 þegar 

íslenska ríkið gerði samning við Swiss Aluminium Ltd, um lagagildi samnings milli 

ríkisstjórnar Íslands og Swiss Aluminium Ltd., samanber lög nr. 76/1966 um álbræðslu við 

Straumsvík. Í þeim lögum var kveðið á um talsverð frávik frá almennum skattareglum og því 

er um sértæka ívilnun á erlendri fjárfestingu að ræða (Lög um lagagildi samnings milli 

ríkisstjórnar Íslands og Swiss Aluminium Ltd., um álbræðslu við Straumsvík nr. 76/1966).  

Sambærileg heimildarlög voru sett árið 1977 þegar samningur milli ríkisins og Elkem-

Spigerverket A/S um járnblendiverksmiðju í Hvalfirði og verksmiðju að Grundartanga var 

staðfestur með lögum nr. 18/1977. Líkt og í heimildarlögum frá árinu 1966, fyrir komu 

Álversins í straumsvík, voru gerð töluverð frávik á íslenskum skattalögum sem fólust meðal 

annars í umtalsverðri skattalækkun og telst því samningurinn einnig sem sérstök ívilnun (Lög 

um járnblendiverksmiðju í Hvalfirði nr. 18/1977). 

Árið 1997 ákvað þáverandi ríkisstjórn að veita ekki lengur skattalækkanir til 

stóriðjufyrirtækja, en fyrirtækjaskattur var þetta ár 33% (Ministry of Finance and Economic 

Affairs, e.d.). Í lögum nr. 62/1997 sem sett voru vegna heimildar um álbræðslu á 

Grundartanga og í lögum nr. 12/2003 um heimild um álverksmiðju á Reyðarfirði, er kveðið á 

um að félög sem eru stofnuð í þeim tilgangi að reisa og reka viðkomandi álbræðslur skuli 

greiða skatta og önnur opinbergjöld sem almennt eru lögð á hér á landi (Lög um heimild til 

samninga um álbræðslu á Grundartanga nr. 62/1997, Lög um heimild til samninga um 

álverksmiðju í Reyðarfirði nr. 12/2003).  
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Hins vegar eru að finna ýmis frávik í lögunum af sköttum og gjöldum sem teljast til sértækrar 

ívilnana. Þeir þættir sem frávikin snúa að eru að trygging af tekjuskattshlutfall verði ekki 

hærra en 15% (18% í tilviki Fjarðaáls og Grundartanga) og undanþága frá markaðsgjaldi, 

iðnaðarmálagjaldi og rafmagnsöryggisgjaldi. Einnig má finna ýmsar sérreglur varðandi 

fyrningu eigna, stimpilgjalda, skipulagsgjalda, fasteignaskatta og ákveðinna öryggisákvæða 

varðandi upptöku nýrra skatta (2009). Sömu sérákvæði og talin eru upp hér að ofan er að 

finna í lögum nr. 51/2009 um heimild til samninga um álver í Helguvík (Lög um heimild til 

samninga um álver í Helguvík nr. 51/2009). 

4.4 Hvatar og hindranir 

Þegar horft er til þess hversu lítið umfang BEF á Íslandi hefur verið síðastliðin ár og hversu 

einhæfar þær hafa verið er ekki óraunhæft að skoða ýtarlega hvað það er sem veldur þeirri 

þróun. Árið 2010 skipaði þáverandi iðnaðarráðherra starfshóp, þar sem sátu eftirtaldir aðilar: 

Aðalsteinn Leifsson (formaður), Geir A. Gunnlaugsson, Kristín Pétursdóttir og Vilborg 

Einarsdóttir. Markmið hópsins var að leggja sitt mat á stefnumótun BEF hér á landi og lagði 

hann fram efnismikla skýrslu. Í kjölfar skýrslunnar lagði iðnaðarráðherra fram 

þingsályktunartillögu um stefnu stjórnvalda varðandi beina erlenda fjárfestingu. Niðurstaða 

nefndarinnar leiddi í ljós að eftirfarandi þættir væru helstu hindranir sem stæðu í vegi fyrir 

aukinni BEF á Íslandi, drægju úr trúverðugleika erlendra fjárfesta og veiktu samkeppnishæfni 

landsins á alþjóða vettvangi , ásamt því að auka verulega áhættumat BEF á Íslandi (Þingskjal 

498, 2011). 

 

 Landsáhætta tengda Íslandi vegna óstöðugs efahagslífs og pólitískra óvissuþátta 

 Óvissa um lagalega stöðu og vernd fjárfestinga og ákvarðanir sem byggjast á pólitísku 

mati einstakra ráðherra fremur en skýrum lagaramma  

 Gjaldeyrishöft  

 Óstöðugur gjaldmiðill 

 Sérstök löggjöf sem bannar tilteknar erlendar fjárfestingar 

 Skortur á skýrari stefnu um beinar erlendar fjárfestingar  
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Samkvæmt skýrslu OECD sem kom út snemma árs 2010 um hömlur á beinni erlendri 

fjárfestingu í OECD ríkjum kemur fram að hömlurnar hér á landi eru meðal þeirra mestu í 

heiminum. Árið 2010 var aðeins eitt ríki með fleiri hömlur en Ísland og var það Kína (Blanka 

Kalinova, Angel Palerm og Stephen Thomsen, 2010). Nýjar tölur sem voru uppfærðar árið 

2012 sýndu hins vegar að Ísland var búið að færast niður á listanum en samt sem áður eru 

aðeins fimm ríki sem talin eru vera með fleiri hömlur á BEF en Ísland. Þessi lönd eru, Kína, 

Indónesía, Indland, Japan og Nýja Sjáland (OECD Economic Development Indicators, 2012). 

Í ljósi þessarar niðurstöðu má íhuga hvort gjaldeyrishöftin, hrun bankanna, óstöðug króna og 

óstöðugleiki í pólitísku umhverfi séu einu valdar þess að Ísland sé ekki fýsilegur kostur í 

huga erlendra fjárfesta. Hins vegar er það ekki niðurstaðan, þar sem aðrar hindranir á BEF 

eru þekktar hér á landi og eru þær nefndar í skýrslu OECD (Blanka Kalinova o.fl., 2010; 

Þingskjal 498, 2011). Þær hindranir sem nefndar eru í áðurnefndri skýrslu eru: 

 

 Smæð heimamarkaðar 

 Óstöðugleiki gengis fyrir hrun fjármálakerfisins og skortur á aga í hagstjórn 

 Fjærlægð frá öðrum heimamörkuðum 

 Tæknilegar hindranir í skattalöggjöf  

 Pólitísk áhætta, t.d. að regluverki verði breytt snögglega án samráðs við 

hagsmunaaðila 

 Hömlur á fjárfestingar í einstaka atvinnugreinum, líkt og sjávarútvegi, fiskvinnslu, 

orkuframleiðslu og flugmálum 

 Óskilvirkir og ógagnsæir verkferlar í tengslum við mat á umhverfisáhrifum 

 Ábyrgð og ákvarðanataka tengd fyrirkomulagi skipulagsmála tekur meira mið af 

hagsmunum viðkomandi sveitarfélaga í stað almannahagsmuna 

 Meðferð íslenskra skattyfirvalda til að veita bindandi álit og almennt ómarkvissra 

viðbragða þeirra 

 Skortur á upplýsingum á ensku um stöðu efnahagsmála, stjórnsýslulega framkvæmd 

og löggjöf.  
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Eins og sjá má á mynd 3 hér síðar, sem eru niðurstöður úr skýrslu OECD um hömlur á beinni 

erlendri fjárfestingu meðal OECD ríkja, er Ísland meðal þeirra þjóða sem eru með mestu 

hömlur þegar kemur að BEF (OECDiLibrary, 2013). Ísland er merkt með rauðri súlu. 

 

 

Mynd 3. Yfirlit á hömlum í BEF meðal helstu ríkja heims (OECDiLibrary, 2013). 

5. Ísland sem fjárfestinga valkostur 

5.1 Hagsmunir fyrir Ísland 

Innleiðing beinnar erlendar fjárfestingar hefur jákvæða kosti í för með sér fyrir land eins og 

Ísland, þar sem aukið fjármagn kemur inn í hagkerfið til langs tíma auk þess sem fjölbreytni í 

undirstöðum atvinnulífsins myndast. Einnig hefur það sýnt sig um árabil að BEF leiðir oft að 

sér betri lífskjör og aukna verðmætasköpun fyrir móttökulandið, ásamt auknum 

útflutningstekjum (Starfshópur skipaður af Iðnaðarráðherra, 2011). Fræðimenn á sviði 

hagfræðinnar hafa með ýmsum hætti sýnt fram á hvers vegna hagur sumra ríkja sé meiri en 

annarra þegar horft er á BEF og benda niðurstöður til þess að hagvöxtur þeirra landa þar sem 

umfang BEF er mikið, virðist vera meiri en þeirra landa sem umfangið er minna (Li og Liu, 

2005).  

Útskýring þessarar fylgni má meðal annars rekja til þess að BEF eykur hagvöxt og skilvirkni, 

ásamt miðlun nýrra tækniþekkingar og nýjum stjórnunaraðferðum, innan þess fyrirtækis sem 

fjárfest er í. Einnig hafa rannsóknir sýnt að BEF hafi jákvæð áhrif á hagvöxt ásamt því að 

stuðla að aukningu útflutnings, ásamt auknu framboði á innanlandsmarkaði sem getur leitt til 
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jafnvægis á innflutningi og útflutningi í móttökulandinu (Balasubramanyam, Salisu og 

Sapsford, 1996). 

 Íslendingar hafa verið duglegir við að tileinka sér nýja tækni og er skortur á hæfu og vel 

menntuðu vinnuafli ekki vandamál. Það ætti því ekki að standa í veg fyrir að erlend 

fjárfesting örvi hagvöxt enn frekar hér á landi. Óháð því hvort að beinni erlendri fjárfestingu 

sé beint að aukningu núverandi fjárfestinga eða að uppbyggingu nýrra atvinnugreina mætti 

segja að íslenskt atvinnulíf sé vel í stakk búið til nýta sér þá kosti fylgja, þar sem áhrif 

beinnar erlendar fjárfestingar auka innstreymi fjármagns, auka sparnað innanlands og örva 

hagvöxt án þess að auka skuldabyrði og veikja þannig fjármagnsundirstöður sínar. (Deutsche 

Bundesbank, 2003). 

5.2 Hagsmunir fyrir erlenda fjárfesta 

Ástæða þess að alþjóðafyrirtæki fjárfesta erlendis er fyrst og fremst til þess að útvíkka 

starfsemi fyrirtækisins með það að markmiði að hámarka hagnað og auka hagvöxt. Í flestum 

tilvikum er hagkvæmara fyrir fjárfestinn að stækka starfsemi dótturfyrirtækisins erlendis en í 

heimalandinu, meðal annars vegna þess að í boði eru ódýrari aðföng, ódýrara vinnuafl og 

ýmsar ívilnanir sem ekki bjóðast í heimalandi viðkomandi fyrirtækis. Með því að fyrirtæki 

útvíkki starfsemi sína með BEF gefur það fjárfestinum tækifæri á að geta nýtt sérþekkingu 

sína betur með hagkvæmum hætti. Einnig verður auðveldara fyrir stjórnendur að hafa fulla 

stjórn á framleiðslu og markaðsráðandi aðstæðum fyrirtækisins (Krugman, Obstfeld og 

Melitz, 2012). 

Fjárfestar hafa hingað til talið það hagkvæmt að koma með orkufreka stóriðju á borð við 

álver og járnblendiverksmiðjur hingað til lands og einnig hafa minni orkufrek fyrirtæki svo 

sem gagnaver sýnt landinu áhuga. Helsti ávinningur fyrirtækja í orkufrekum iðnaði, á borð 

við álver að staðsetja sig hér á landi er fyrst og fremst hagkvæmt raforkuverð, stórt 

landssvæði og endurnýtanleg orka. Kostur þess að setja upp gagnaver á Íslandi er lega 

landsins og að meðalhiti er frekar lágur sem gerir það að verkum að minni orka fer í kælingu 

búnaðar (Atvinnuvega og Nýsköpunarráðaneytið, 2009).  

Þrátt fyrir að flest þeirra erlendu fyrirtækja sem koma hingað til lands sækja hingað eingöngu 

vegna lægra raforkuverðs en tíðkast annarstaðar, hefur landið engu að síður marga aðra kosti 

að geyma. Aðrir kostir Íslands hafa einnig haft áhrif á áhuga erlendra aðila á landinu, til að 

mynda er tiltölulega hátt menntunarstig hér á landi, nægilegt landrými sem þykir mikill 

kostur og lágir fyrirtækjaskattar. Einnig má nefna nálægð Íslands við erlenda markaði, þar má 
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nefna meginland Evrópu og Norður Ameríku. Þessi staðsetning kemur sér vel fyrir fyrirtæki í 

útflutningi eins og til dæmis álver og járnblendiverksiðjur. Hráefni fyrir slíkan iðnað er 

tiltölulega dýrt og er að fá víðsvegar um heim allan, því er staðsetning Íslands hagstæð fyrir 

slík fyrirtæi. Ásamt áðurnefndum kostum Íslands fyrir erlenda starfsemi má nefna, 

sveigjanlegt vinnuafl, sértæka tækniþekkingu, góð hafnarskilyrði og fríverslunarsamning við 

ESB (Atvinnuvega og Nýsköpunarráðaneytið, 2009).  

Einnig má nefna ferðamannaiðnaðinn sem er vaxandi á heimsvísu og hefur heilsutengd 

ferðaþjónusta notið mikilla vinsælda hér á landi síðastliðin ár. Fjárfestar hafa lýst áhuga á að 

fjárfesta hér í því samhengi og má þar nefna áhuga Kínverska fjárfestisins Huang Núbo á að 

kaupa stórt landssvæði á Grímstöðum á fjöllum, með fyrirhugaða ferðaþjónustu í huga.  

6. Stefna íslenskra stjórnvalda gagnvart beinum erlendum fjárfestingum 

6.1 Almennt 

Lítið hefur farið fyrir beinni erlendri fjárfestingu í stefnu ríkistjórna landsins í gegnum árin. 

Það er ekki fyrr en árið 1991 sem ákvæði um BEF voru sett inn í stefnu þáverandi 

ríkistjórnar, sem var ríkistjórn Sjálfstæðis- og Alþýðuflokks. Markmið með þeirri stefnu var 

að auka og efla framkvæmdir álvers á Keilisnesi (Forsætisráðaneytið, 1991). Þegar Ríkistjórn 

Sjálfstæðis- og Framsóknarflokks tók við árið 1994 var lagt upp með að nauðsynlegt væri að 

efla kynningastarf á Íslandi til þess að laða að erlenda fjárfesta. Markaðsskrifstofa 

Iðnaðarráðaneytis og Landsvirkjunar (MIL), ásamt Ferðamálaráði og Útflutningsráði voru 

þær stofnanir sem áður höfðu séð um kynningastarf Íslands erlendis en árið 1999 lagði sama 

ríkisstjórn fram að þessar stofnanir yrðu sameinaðar (Forsætisráðaneytið, 1999). Markmið 

með sameiningunni var að efla markaðs og kynningastarf Íslands með því að gera það 

skilvirkara og að auka þar með umfang BEF hér á landi. Þegar ríkistjórn Samfylkingar og 

Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs (VG) kom til valda árið 2009 var fyrst um sinn engin 

haldbær stefna sett í stefnuskrá flokkanna sem varða BEF (Stjórnarráð Íslands, 2009). Það var 

ekki fyrr en síðar á kjörtímabilinu var ákveðið að fara að aðhafast í málinu.  

6.2 Stefna núverandi ríkisstjórnarinnar 

Í stjórnarsáttmála ríkistjórnarinnar VG og Samfylkingarinnar er talað um að stuðla eigi að 

BEF með það að markmiði að leggja áherslu á að laða að erlenda fjárfestingu. Árið 2009 

skipaði þáverandi iðnaðarráðherra starfshóp til þess að koma með úttekt á ívilnunum í 

nýfjárfestingum. Í kjölfarið var unnin þingsályktunartillaga sem veitir íslenskum 
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stjórnvöldum heimild til að veita ívilnanir í nýfjárfestingum, en slík lög hafa ekki verið til á 

Íslandi. Lögin voru samþykkt á Alþingi sama ár en gilda eingöngu til ársins 2013. Einnig var 

ráðgjafafyrirtækið PricewaterhouseCooper í Belgíu (PwC) fengið til að leggja mat sitt á og 

gera úttekt varðandi hvernig ríkisstjórnir fyrri ára hafa laðað að sér beinar erlendar 

fjárfestingar og koma með úrbætur og lausnir í þeim efnum (Þingskjal 498, 2011). Í 

aðdraganda úttektar PwC var skipaður starfshópur árið 2010 sem fengin var til að leggja fram 

tillögur um úrbætur á stefnu stjórnvalda varðandi BEF (Starfshópur skipaður af 

Iðnaðarráðherra, 2011). Árið 2011 kom út viðamikil skýrsla unnin af starfshópnum og í 

kjölfarið var lögð fram þinsályktunartillaga um hvernig best væri að efla BEF og auka 

samkeppnishæfni Íslands (Þingskjal 498, 2011). 

Tilgangur ríkisstjórnarinnar með því að skipa áðurnefndan starfshóp var meðal annars að 

lagarammi og verklagsreglur yrðu endurskoðuð, með það að markmiði að auka 

samkeppnishæfi Íslands á alþjóða vettvangi. Eins til þess að auka áhuga erlendra fjárfesta á 

Íslandi sem fjárfestingakosti (Atvinnuvega og Nýsköpunarráðaneytið, 2011). 

Það sem fram kemur í áðurnefndri þingsályktunartillögu er að bein erlend fjárfesting hafi 

verið lítil hér á landi um árabil og að umhverfi hennar hafi verið gagnrýnt fyrir að vera 

óskilvirkt og flókið. Að engin heildræn stefna og markviss stefnumótun um BEF sé til og því 

sé það megin grundvöllur í því að bæta fjárfestingaumhverfið á Íslandi að móta slíka stefnu 

(Þingskjal 498, 2011). Það kemur einnig fram að efnahagslegur ávinningur af erlendri 

fjárfestingu er meiri en af innlendri fjárfestingu sem byggð er á erlendri lántöku og að BEF 

auki ekki eingöngu fjölbreytni í atvinnulífi og í útflutningsgreinum, heldur skapi hún ný störf 

og verðmæti fyrir samfélagið í heild sinni. Því þyki mikilvægt fyrir efnahagsþróun íslands 

sem og annarra norrænna velferðasamfélaga að sækja fram í að efla og laða að BEF 

(Þingskjal 498, 2011).  

Þrátt fyrir viðamiklar aðgerðir núverandi (fráfarandi) ríkisstjórnar í að bæta og efla 

fjárfestingaumhverfið hér á landi síðastliðin fjögur ár hefur lítið gerst í þeim efnum, fyrir utan 

þau lög sem sett voru til að heimila íslenskum stjórnvöldum að veita ívilnanir í 

nýfjárfestingum. Þingsályktunartillagan hefur ekki verið samþykkt á Alþingi þremur árum 

eftir að hún var lögð fram og telst Ísland ekki fýsilegri kostur fyrir erlenda fjárfesta en fyrir 

fjórum árum, þar sem landið er meðal þeirra þjóða með mestu hindranir á BEF á alþjóða vísu. 

Í ljósi þessa var ákveðið að taka viðtöl við forsvarsmenn þeirra stjórnmálaflokka sem hafa 
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setið á Alþingi Íslendinga um árabil, til að kanna hver pólitísk sjónarmið þeirra eru varðandi 

málaflokkinn og hvort það gæti hugsanlega náðst þverpólitísk samstaða um BEF á Íslandi. 

Á meðan verkefni þetta var í vinnslu fóru fram Alþingiskosningar 2013 og ber því að hafa í 

huga að breyting getur hæglega orðið á stefnu ríkisstjórnar Íslands þegar fyrir liggur ný 

ríkisstjórn í kjölfar kosninga. Því er aðeins hægt að áætla áherslur núverandi ríkisstjórnar út 

frá þeim svörum sem hér komu fram, þar sem nýr stjórnarsáttmáli liggur ekki fyrir þegar 

verkefnið er unnið. Viðtölin eru því túlkuð eins og um óbreytt ástand væri að ræða.  

6.3 Stefna Samfylkingarinnar 

Í stefnuyfirlýsingu Samfylkingarinnar er ekki mikið minnst á beinar erlendar fjárfestingar 

heldur er einungis talað um að fylgja þurfi þeirri stefnu að efla BEF á Íslandi og að leggja 

áherslu á að bæta samkeppnistöðu Íslands með endurskoðun á regluramma og að beita þurfi 

virkum markaðsaðgerðum til að laða fleiri erlenda fjárfesta til landsins. Eins leggur 

flokkurinn áherslu á að endurskoða þurfi lög um ívilnanir vegna nýfjárfestinga með það að 

markmiðið að auka virkni þeirra og hvetja til frekari uppbyggingar BEF á Íslandi. Yfirlýsing 

flokksins samræmist stefnu ríkistjórnarinnar þar sem Samfylkingin situr í ríkistjórn með 

Vinstri Grænum og hefur gert frá árinu 2009 (Samfylkingin, e.d.). 

Helgi hjörvar þingmaður Samfylkingarinnar var spurður hvort núverandi stefna flokksins 

væri skýr varðandi BEF og hvort að sér ákvæði væru í núverandi stefnuskrá flokksins. Helgi 

telur að stefna flokksins sé skýr og bendir á áðurnefnda þingsályktunartillögu sem lögð var 

fram á kjörtímabilinu. Hann telur að tillagan sé fyrsta stefnumörkun sem gerð hefur verið 

innan þingsins sem snýr að BEF. Byrjað er að vinna út frá þeirri tillögu sem hefur leitt að því 

að almennur rammi (hafið þið séð hann?) hefur verið gerður um BEF sem hann telur að sé 

stórt skref fram á við. Þrátt fyrir það hefur tillagan enn ekki verið samþykkt á Alþingi en 

Helgi bindur vonir við að svo verði fljótlega. Einnig telur hann að þinsályktunartillagan sé í 

góðu samhengi við þá stefnu sem jafnaðarmenn hafa lagt fram um langt skeið, þar sem þeir 

hafa verið talsmenn aukinnar alþjóðasamvinnu og Evrópusamstarfs. Ásamt því að hafa verið 

dyggir stuðningsmenn fríverslunarsamninga, frjálsra viðskipta á milli landa og viðskipta 

almennt sem hann telur að hafi verið drifkraftur fyrir efnahagslífið og almenna velferð í 

landinu (Helgi Hjörvar, þingmaður Samfylkingarinnar, munnleg heimild, viðtal, 21. mars 

2013).  
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Þegar Helgi var spurður að því hvort það væri stefna flokksins að efla BEF hér á landi á 

næsta kjörtímabili og hvaða aðferðir flokkurinn hygðist beita ef svo væri, sagði hann að það 

sé skýrt í stefnu flokksins að efla eigi BEF á næsta kjörtímabili. Fyrsta og mikilvægasta 

skrefið i að efla BEF sé að aflétta gjaldeyrishöftum. Það næsta sé að ljúka aðildarviðræðum 

við ESB. Einnig er skýr stefna flokksins að innleiða og einblína enn meira á græna hagkerfið, 

þar sem flokkurinn telji að þar liggi mörg ónýtt tækifæri. Eins leggur Samfylkingin áherslu á 

að efla og bæta menntun á Íslandi og leggja meiri áherslu á tæknigeirann því þar liggja 

tækifærin í framtíðinni. 

Spurður að því hvort hann teldi það þyrfti skýrari stefnu varðandi BEF á Íslandi, sagðist hann 

telja að svo væri. Hann segir að Samfylkingin leggi mikla áherslu á að það þurfi að vera meiri 

samhljómur varðandi þetta málefni á Alþingi. En því miður vegna mikils klofnings og 

pólitískrar óreiðu sem einkennt hefur vinnubrögð á Alþingi á síðasta kjörtímabili, hefur hann 

ekki mikla trú að það náist sátt í nánustu framtíð í að móta heilstæða stefnu um BEF á Íslandi.  

Helgi er ekki hlynntur stefnu ríkistjórnarinnar varðandi BEF hvað gjaldeyrishöft varðar. 

Þegar hann var spurður hvað betur mætti fara þá finnist honum að það mætti markaðssetja 

Ísland á annan hátt sem álitlegan fjárfestingakost en gert hefur verið hingað til. Hann telur að 

það ætti að vera forgangsatriði fyrir Íslensk stjórnvöld að leggja enn meiri áherslu í að ná í 

erlenda fjárfesta inn í íslenskt atvinnulíf og með því að ganga í ESB og taka upp evru yrði 

það mun auðveldara, auk þess sem samkeppnishæfi landsins myndi eflast og þar að leiðandi 

myndi atvinnulíf styrkjast til muna. Helgi bendir á og tekur sem dæmi, þegar Eistlendingar 

tóku upp evruna og gengu í Evrópusambandið hafi bein erlend fjárfesting aukist til muna og í 

kjölfarið jókst hagvöxtur þar í landi töluvert. Helgi bendir á þá staðreynd að stór hluti 

alþjóðafjárfesta vilji eingöngu fjárfesta í löndum sem eru aðilar af Evrópusambandinu og eru 

með Evru sem gjaldmiðil. Með Eistland að leiðarljósi vill hann meina að Ísland eigi mun 

meiri möguleika á alþjóðamarkaði innan Evrópusambandsins en utan þess og að það sé 

nauðsynlegt fyrir Ísland að lækka halla ríkissjóðs, með það að markmiði að lækka vaxtastig, 

sem á endanum mun bæta lánshæfismat ríkissjóðs og meiri stöðugleika í efnahagsmálum hér 

á landi. Þessi aðgerð mun hafa jákvæð áhrif á að styrkja áhættumat landsins og gera Ísland af 

fýsilegri kosti fyrir erlenda fjárfesta.  
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Þegar Helgi er spurður hverjar hann teldu að væru helstu hindranir fyrir BEF hér á landi, 

brennur helst á vörum hans að númer eitt tvö og þrjú sé brýnasta verkefnið framundan að losa 

um gjaldeyrishöftin. Hann telur að þau séu helsti grundvöllur þess að erlendir fjárfestar 

finnist of áhættusamt og í raun ógerlegt að fjárfesta hér á landi. Önnur hindrun sem Helgi 

nefnir er íslenska krónan og telur hann að það sé Íslandi mjög mikilvægt að ganga í ESB og 

taka upp evru. Þriðja hindrunin er hversu lágt lánshæfismat ríkisins er og í fjórða lagi finnst 

honum mikið áhyggjuefni hversu mikill skortur er á verk- og tæknimenntun hér á landi, þar 

sem hæft velmenntað starfsfólk og efnahagslegur stöðuleiki er grundvöllur þess að skapa góð 

skilyrði fyrir BEF.  

Helgi var spurður út í hvað honum fyndist um núgildandi lög um BEF og hvort að flokkurinn 

vilji sjá breytingar á þeim. Eins var hann spurður hvort að það ætti að leyfa BEF í 

sjávarútvegi. Hann talar um að flokkurinn hafi ekki tekið afstöðu um þau lög sem gilda og 

væri það mat flokksins að engin þörf væri á breytingum eins og er. Hvað sjávarútveginn 

varðar þá finnst honum að það eigi að leifa frjálsa fjárfestingar í greininni. En hann tekur 

skýrt fram að það þurfi að tryggja að auðlindin verði í eigu þjóðarinnar sem og rétturinn til 

auðlindarentu af henni. Helgi telur það séu skrítin skilaboð sem við erum að senda út að við 

séum með bestu þekkinguna á fiski en við viljum ekki deila henni með öðrum þjóðum.  

Helgi var einnig spurður út í hvernig honum fyndist Ísland vera sem fjárfestingakostur. Það 

fyrsta sem hann talar um er að við sem þjóð höfum ekki markað okkur neina stefnu varðandi 

BEF og höfum aldrei fengið í einhverju magni erlenda fjárfestingu inn í innlent atvinnulíf. Sú 

erlenda fjárfesting sem við höfum fengið hingað til lands hefur, eins og hann talar um verið í 

alþjóðalegum dollaragreinum, og á hann þá við stóriðju. Hann bendir á að þessar verksmiðjur 

hafi á sínum tíma haft þrjá kosti og hefðu getað farið hvert sem er en völdu Ísland þar sem 

við buðum ódýrustu orkuna. Þar af leiðandi er álit Helga að þessir aðilar hafi ekki sótt 

sérstaklega eftir að fjárfesta í íslensku atvinnulífi og bendir hann á að saga erlendra 

fjárfestinga hér á landi sé lítil og að Íslendingar hafi ekki verið að leggja áherslu á að 

fyrirtæki fjárfesti hér á landi nema í orkufrekum stóriðnaði. Hann telur að íslensk stjórnvöld 

verði að vinna markvisst að því að gera Ísland að áhugaverðum stað til að fjárfesta og þess 

vegna þýðir ekki að reyna að lokka erlenda fjárfesta með gjaldeyri til landsins og banna þeim 

síðan að taka hann með sér til baka. Helgi segir jafnframt að Ísland er ekki sérlega aðlaðandi 

eins og er meðan gjaldeyrishöft eru við líði (Helgi Hjörvar, þingmaður Samfylkingarinnar, 

munnleg heimild, viðtal, 21. mars 2013).  
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6.4 Stefna Vinstri hreyfingarinnar - græns framboðs 

Vinstri hreyfingin- grænt framboð (VG) hefur verið í ríkistjórn ásamt Samfylkingunni frá 

árinu 2009. Þegar stefnumál flokksins eru skoðuð reynist erfitt að átta sig á hver stefna 

flokksins er varðandi beinar erlendar fjárfestingar. Í stefnuyfirlýsingu flokksins kemur 

einungis fram að markmiðið sé að efla BEF á Íslandi en engin ýtarleg stefna varðandi 

málefnið liggur fyrir. Meðal annars sem kemur fram í stefnuyfirlýsingu flokksins sem hægt er 

að tengja við BEF, er að VG vill beita sér í því að auka fjölbreytileika og nýtingu á 

umhverfisvænni tækni innan atvinnulífsins og lögð sé áhersla á stuðning við nýsköpun. Eins 

er vilji flokksins að stuðla að því að fyrirtæki greiði eðlilegan arð af hagnaði sínum til 

ríkisjóðs. Einnig leggur flokkurinn mikla áherslu á að auðlindir hafsins séu og verði í eigu 

þjóðarinnar og að sjálfbærni atvinnustefnu, atvinnuuppbygging og umhverfisvernd fari saman 

(VG, e.d.).  

Ögmundur Jónasson innanríkisráðherra og þingmaður Vinstri hreyfingarinnar græns 

framboðs, var spurður um stefnu VG varðandi beinar erlendar fjárfestingar og hvort það séu 

sér ákvæði varðandi málaflokkinn í stefnuskrá flokksins. Ögmundu talar um að VG hafi enga 

sérstaka og skýra stefnu varðandi BEF þar sem núverandi ríkistjórn, sem þeir eru aðilar að 

hafi skilgreint BEF sem falli að þeirra hugmyndum almennt. Hann segir jafnframt að í stað 

þess að að leggja áherslu á BEF í stóriðju og stórframkvæmdum þá er mikilvægast að stuðla 

að margbreytileika í íslensku efnahags- og atvinnulífi og að það erlenda fjármagn sem kemur 

hingað til lands þjóni slíkum hagsmunum (Ögmundur Jónasson innanríkisráðherra, munnleg 

heimild, viðtal, 10.apríl 2013).  

Ögmundur var spurður hvort hann teldi skynsamlegt að móta skýrari stefnu varðandi BEF og 

hvort hann væri hlynntur núverandi stefnu ríkisstjórnarinnar. Hann svaraði því að það væri 

samhljómur innan flokksins og að það þurfi skýrari stefnu varðandi BEF þar sem núverandi 

stefna væri ekki nægilega skýr. Hann telur að hlutafjáreigendur þurfi að skýra sjónarmið sín 

betur um hvað menn vilja fá fram þegar þeir hyggjast fjárfesta hér á landi. Hann telur að 

réttast væri að koma á reglugerð sem þröngvi mönnum til að skilgreina mun betur hvert menn 

vilji fara og hvers vegna þeir velji Ísland sem fjárfestingakost, þá helst til að koma í veg fyrir 

að menn séu að sælast eftir auðlindum landsins. Hann skýrir að það sé í samrómur innan 

þingflokks VG um að skynsamlegast væri að leyfa eingöngu BEF í smáiðnaði hér á landi. Þar 

að leiðandi væri ekkert eignarhald á landi og engin stóriðja. Að öðru leiti telur hann 

núverandi stefnu ríkisstjórnarinnar vera í lagi og hafi ekkert frekar út á hana að setja. 
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Þegar Ögmundur var spurður hverjar hann og hans flokkur teldu vera helstu hindranir fyrir 

BEF hér á landi nefndi hann þær hindranir í lögum varðandi sjávarútveginn og eignarhald á 

landi sem hann telur vera styrk fyrir Ísland. Einnig vildi hann meina að pólitískur ásetningur 

innan Alþingis og ásetningur ríkisstjórnarinnar varðandi almenn viðhorf sem snúa að því að 

auðlindir þjóðarinnar eiga að vera í þjóðar- og almannaeign.  

Ögmundur var spurður út í núverandi lög sem gilda um erlendar fjárfestingar og hvort að 

hann teldi þörf á breytingum á þeim til þess að auðvelda erlendum fjárfestum að koma hingað 

til lands. Ögmundur svaraði því að ef að þyrfti að breyta núverandi lögum um BEF þá væri 

það hans vilji að lögin verði hert til muna þó sér í lagi þau lög sem snúa að eignarhaldi á landi 

og auðlindum landsins. Hann bendir einnig á að VG hafa lagt mikla áherslu á að eignarhald 

fari ekki úr landi. Hann skýrir einnig að það sé mjög brýnt fyrir Ísland að passa upp á 

auðlindir landsins þar sem hann segir að vatn sé gull tuttugustu og fyrstu aldarinnar og það sé 

ekki vilji VG að Gvendarbrunnar til að mynda og sjávarútvegurinn komist í hendur erlenda 

fjárfesta. Hann segir jafnframt að það sé mat hans og flokksins þegar kemur að eignarhaldi 

lands finnst honum að eignarhald erlenda ríkiborgara þó svo að þeir séu í EES, eigi ekki rétt á 

sér, því telur hann að breytingar á lögum sem taka á eignarhaldi erlendra aðila á íslenskri 

landareign séu nauðsynlegar. Þar að leiðandi finnst honum að Íslendingar eiga einir að eiga 

rétt til þess að eiga land á Íslandi.  

Þegar Ögmundur var spurður nánar út í hvert mat flokksins sé á að leyfa BEF í Sjávarútvegi, 

svarar hann með mikilli áherslu: „sjávarútvegurinn er auðlind sem við viljum hafa hér í landi 

og að arðurinn af henni streymi eingöngu inn í íslenskt samfélag“. Ögmundur bendir einnig á 

stóriðjuna sem er að megninu til í erlendu eignarhaldi og að arðurinn af henni streymi út úr 

landi. Hann tekur skýrt fram að eins fyrirkomulag vilji hann og hans flokkur alls ekki sjá 

gerast í sjávarútveginum. Hann segir einnig að það þurfi virkilega að fara varlega þegar 

kemur að beinum erlendum fjárfestingum í sjávarútvegi. Hann ítrekar að við megum alls ekki 

missa þessa dýrmætu auðlind úr höndum Íslendinga.  

Þegar Ögmundur var spurður út í hvernig honum finnist Ísland vera sem fjárfestingakostur, 

komst hann svo að orði: ,,Við erum 300.000 manna þjóðfélag sem búum hér á fiskiauðlindum 

og viðkvæmu landi sem við þurfum að passa uppá og áður en við förum að strippa hérna 

frammi fyrir heiminum með því að lagfæra og afnema okkar regluverk þá teljum við 

nauðsynlegt að vita hvað það er sem menn eru að sælast eftir”. Í þessu samhengi segir 

Ögmundur að honum finnist að menn tali um BEF á allt of almennum nótum. Að í hugum 
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margra virðist þessi umræða vera trúarlegs eðlis eða karma, að öllu verði bjargað með því að 

fá hingað BEF. Hann segist oft spyrja sig hvað það er í raun sem erlendir fjárfestar vilja 

tryggja sér hér á landi. Hann veltir því oft vöngum yfir hvort það séu ekki eingöngu 

auðlindirnar okkar og þá á hann við sjávarútveginn, orkuauðlindir og jarðvarma. Í því 

samhengi segir Ögmundur að hann hafi ekki áhuga á að fá BEF hingað þegar kemur að 

þessum atvinnugreinum. Ögmundur bendir einnig á að hann skilji ekki hvað menn eru að 

hamra á að það vanti erlent fjármagn þegar það er nóg að fjármagni til í landinu, þar sem 

hann telur að íslenskar fjármálastofnanir séu að springa og þær bíði eftir tækifærum til að fá 

að eyða þessu fjármagni og nefnir hann lífeyrissjóðina í því samhengi. Ögmundur segir: 

„Þegar þjóð er í þrengingum með veikan gjaldmiðil, vonandi tímabundið, eiga menn einmitt 

að gæta sín“. Hann bendir á að það eru erlendir hrægamma sjóðir sem vilja stinga sér niður á 

staði sem gróði er fyrirsjáanlegur. Hann segir einnig: „hins vegar er gott að fá samstarf við 

erlenda aðila til þess að fjármagna með þeim atvinnuuppbyggingar á þeim sviðum þar sem 

við þurfum á hugvitum að halda og þekkingu erlendis“. Að margbreytileg sprotastarfsemi 

getur verið að hinu góða og því er nauðsynlegt að hlúa að henni og veita þeim fyrirtækjum 

tækifæri til að eflast og stækka. 

Ögmundur segir jafnframt að VG og faðmur ríkistjórnarinnar hafi ávallt verið opinn fyrir 

BEF þegar kemur að þekkingariðnaði, listageira, kvikmyndum eða öðru sem hæfir okkar 

stærð. Einnig vill hann benda á að ferðaiðnaðurinn er ört stækkandi og að sameiginlegt 

eignarhald er gott í smáum stíl. Ögmundur segir einnig að hans skoðun sé sú að þegar talað er 

um BEF, virðist vera að það sé oftast átt við stórar fjárfestingar, þetta vill Ögmundur laga 

(Ögmundur Jónasson innanríkisráðherra, munnleg heimild, viðtal, 10.apríl 2013).  

6.5 Stefna Sjálfsstæðisflokksins 

Í núverandi stefnuyfirlýsingu flokksins kemur hvergi fram með skýrum hætti nein stefna 

varðandi BEF. Hins vegar kemur fram að flokkurinn vilji stuðla að því að afnema 

gjaldeyrishöft, sem er með óbeinum hætti stefna sem vinnur með BEF. Annars vegar er ritað í 

stefnuyfirlýsingunni að flokkurinn vilji efla BEF hér á landi með því að setja rýmri löggjöf 

sem snýr að málaflokknum og draga úr miðstýringu og ríkisafskiptum með það að markmiði 

að stuðla að breyttu og öflugu atvinnulífi á Íslandi (Sjálfstæðisflokkurinn, e.d.). 

Bjarni Benediktsson núverandi formaður Sjálfsstæðisflokksins var spurður að því hver 

núverandi stefna flokksins væri varðandi BEF, sagði hann að innan flokksins hafi BEF ávallt 

verið fagnað en að engin sér stefna varðandi BEF hafi verið mótuð. Einnig telur hann að 
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innan flokksins séu menn þeirrar skoðunar að BEF hafi verið á sínum tíma grunvöllur fyrir 

aukinni fjölbreytni í íslensku efnahagslífi, þar sem atvinnulífið hér á landi hafi verið einhæft 

og nánast eingöngu uppbyggt á sjávarútvegi. Þar að leiðandi hafi tilkoma stóriðjunnar fyrst 

og fremst verið til að dreifa áhættu í íslensku efnahagslífi. 

Aðspurður hvort að stefna flokksins sé í nánustu framtíð að efla BEF frekar á Íslandi, segir 

Bjarni að þegar horft er til þess að hagvöxtur hér á landi árið 2012 hafi einungis verið 1,6% 

sé mikil þörf á breytingum. Hann segir að Sjálfstæðisflokkurinn vilji setja sér þau markmið 

að efla BEF á Íslandi með beinum og óbeinum aðgerðum. Með beinum aðgerðum á hann við 

að nauðsynlegt sé að samræma lög, reglur og móta heilstæða stefnu varðandi BEF. Með 

óbeinni aðgerð á hann við að mikilvægt sé að bæta efnahags- og pólitískt umhverfi til þess að 

það haldist stöðugt hér á landi. Þær aðgerðir sem flokkurinn telur vera nauðsynlegastar eru 

fyrst of fremst að einfelda skattkerfið, afnema gjaldeyrishöft og móta skýrari stefnu í nýtingu. 

Bjarni var spurður hver sýn flokksins væri á stefnu núverandi ríkisstjórnar varðandi BEF og 

hverjar hann teldi að væru helstu hindranir fyrir BEF á Íslandi. Flokkurinn er almennt ekki 

sáttur við stefnu núverandi ríkisstjórnar varðandi BEF og telur hann að það sem hafi hindrað 

BEF hér á landi síðastliðin ár er sá pólitíski óstöðugleki sem hefur einkennt vinnubrögð 

núverandi ríkisstjórnar á síðasta kjörtímabili. Einnig bendir hann á að lítill forgrunnur hafi 

verið í að afnema gjaldeyrishöftin og að núverandi stefna ríkisstjórnarinnar varðandi 

breytingar á skattalögum hafi leitt til þess að erlendir fjárfestar telji of áhættusamt að fjárfesta 

hér á landi. 

Einnig var Bjarni spurður hvort að flokkurinn væri sáttur við núverandi lög sem gilda um 

BEF, hvort að þeir vildu sjá einhverjar breytingar á þeim og hvert mat flokksins væri að leyfa 

BEF í sjávarútvegi. Hans svar var á þá leið að núgildandi lög væru mjög ströng og of miklar 

hindranir innan þeirra. Hins vegar taldi hann það ljóst að ekki mætti afnema allar hindranir 

heldur að skoða hvort að rétt væri að finna ákveðið jafnvægi á lögum og hindrunum með 

endurskoðun á þeim en þó með mikilli varkárni. Hins vegar varðandi að leyfa aðgang 

erlendra aðila í að fjárfesta í sjávarútvegi hér á landi, sagði Bjarni að um mjög mikilvægan og 

viðkvæman málaflokk væri að ræða og að sjávarútvegurinn væri Íslendingum ein af 

mikilvægustu atvinnugreinum. Að Íslendingar byggju yfir sérstakri þekkingu innan 

greinarinnar og þess vegna væri með engu móti skynsamlegt að opna fyrir þann farveg í 

sjávarútvegi. Ef það skref yrði stigið myndi það auka verulega áhættu á að erlendir aðilar litu 

á íslenskan sjávarútveg sem birgja fyrir erlendar vinnslur, erlent sölunet og markaðsstarf. Að 
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öllu jöfnu er það samt sem áður mat flokksins að nauðsynlegt sé að skoða gaumgæfulega 

þann möguleika að leyfa að einhverju leiti BEF í íslenskum sjávarútvegi, en skoða þurfi það 

mál með hagsmuni Íslands að leiðarljósi fyrst og fremst og með mikilli varkárni (Bjarni 

Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, munnleg heimild, viðtal, 14. Mars 2013). 

6.6 Stefna Framsóknarflokksins 

Stefna Framsóknaflokksins er ekki sérlega skýr en þeir leggja megin áherslu á að lækka 

tekjuskattsprósentu. Með því að lækka skattprósentuna telur flokkurinn að erlendar 

fjárfestingar muni aukast. Einnig telur flokkurinn að það muni hafa jákvæð áhrif á innlenda 

fjárfesta auk þess sem það leiðir til aukinna skatttekna fyrir ríkið. Framsóknarflokkurinn telur 

að það sé of langt gengið hvað varðar skattahækkanir á fyrirtæki og einstaklinga. Hækkanir 

hafa verið ómarkvissar og hafa búið til öfuga hvata til þess að fjárfesta og þannig unnið gegn 

fjárfestingum og atvinnuuppbyggingu landsins. Telur flokkurinn að til þess að byggja upp 

öflugt atvinnulíf og aukinna fjárfestinga, innlenda jafnt sem erlenda, verði að einfalda 

skattkerfið (Framsóknarflokkurinn, e.d.). 

Eygló Harðardóttir þingmaður Framsóknarflokksins var spurð um hvort að stefna flokksins 

varðandi BEF væri skýr og hvort að það væru sérákvæði varðandi BEF í stefnuskrá flokksins. 

Eygló svarar því að það sé engin ályktun né sértæk skýr stefna til varðandi BEF einar og sér í 

stefnuskrá Framsóknarflokksins. Hins vegar er skýr stefna flokksins að efla atvinnulíf á 

Íslandi almennt, bæði innlent sem erlent, þar sem mikil áhersla hefur verið að efla rekstur í 

atvinnugreinum sem auka útflutning. Það er almenn skoðun flokksmanna að mikill pólitískur 

óstöðugleiki hafi ríkt hér á landi síðasta kjörtímabil og telja þeir að stöðugleiki í pólitísku og 

efnahagslegu umhverfi sé grundvöllur þess að efla atvinnulíf á Íslandi, bæði innlent og erlent. 

Eygló var spurð hvort það væri á stefnuskrá flokksins að efla BEF á næsta kjörtímabili og ef 

svo væri með hvaða aðferðum. Hún telur að stefna flokksins sé að efla íslenskt atvinnulíf 

fyrst og fremst. Hún segir jafnframt að það sé mat flokksins ef íslenskir fjárfestar og íslensk 

fyrirtæki eru ekki viljug að fjárfesta í íslensku atvinnulífi, er ekki hægt að ætlast til þess að 

erlendir fjárfestar sjái hag sinn í því að fjárfesta hér á landi. Þær aðferðir sem flokkurinn telur 

mikilvægast að beita til þess að efla íslenskt atvinnulíf er að hlúa vel að nýsköpun, þróun og 

eflingu sprotafyrirtækja. Eygló segir einnig að það sé stefna flokksins að efla uppbyggingu 

atvinnulífs á Íslandi og að auka útflutningstekjur.  

Eygló var spurð um hvort að hún væri hlynnt stefnu ríkistjórnarinnar varðandi BEF og hvað 

henni finnist að betur mætti fara. Eygló og flokkurinn allur er ekki hlynnt núverandi stefnu 
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ríkisstjórnarinnar. Hún bendir á í því samhengi að það sé mat flokksins að núverandi 

ríkisstjórnin hafi verið stefnulaus þegar kemur að eflingu atvinnulífs hér á landi. Þær stöðugu 

skattabreytingar sem hafa átt sér stað hér á landi síðastliðin ár, ásamt pólitískum ágreiningi 

innan stjórnarsamstarfs á Alþingi, eru frekar óaðlaðandi fyrir innlenda sem erlenda fjárfesta 

og bera merki um algjört stefnuleysi síðustu ríkisstjórnar í þessum málaflokki sem og öðrum. 

Eygló var einnig spurð um hvað henni finnist vera þær helstu hindranir fyrir BEF hér á landi. 

Eygló finnst þær helstu hindranir fyrir því að landið hefur ekki verið aðlaðandi fyrir innlenda 

sem erlenda fjárfesta síðustu ár er fyrst og fremst sá pólitíski óstöðugleiki sem hefur einkennt 

stjórnsýslu landsins frá efnahagshruninu sem átti sér stað árið 2008. Einnig telja 

Framsóknarmenn að stöðugar breytingar á skattkerfinu, lög um gjaldeyrishöft og óstöðugleiki 

íslensku krónunnar komi í veg fyrir það að erlendir fjárfestar leyti á íslensk mið þegar kemur 

að BEF, þar sem áhættan þykir of mikil. Flokkurinn er sáttur við þau lög er varða BEF og 

vilja ekki neinar breytingar a þeim, þegar hún var spurð um hvort að flokkurinn sé sáttur við 

núgildandi lög. 

Þegar kemur að fjárfestingum erlenda aðila í sjávarútvegi segir Eygló að 

Framsóknarflokkurinn vilji ekki undir neinum kringumstæðum leyfa BEF í sjávarútvegi og 

segir sig og sína flokksmenn fullkomlega sátt við núverandi lög og hindranir sem liggja fyrir 

hvað þennan málaflokk varðar. Hún segir að flokkurinn leggi mikla áherslu á að efla 

sjávarútveg hér á landi með það að markmiði að auka útflutningstekjur. Hún segir jafnframt 

að sjávarútvegurinn sé Íslendingum mjög mikilvæg og arðbær auðlind og telur hún þess 

vegna að Íslendingar eiga ekki að deila henni með öðrum þjóðum.  

Eygló var spurð um hvernig henni finnst Ísland vera sem fjárfestingakostur. Telur hún að 

landið sé ekki nægilega góður kostur eins og er, þar sem skattalegt umhverfi er of óstöðugt 

ásamt pólitískum ágreiningi. Eygló segir einnig að horfa megi á þá staðreynd að ef 

Íslendingar og íslenskir fjárfestar fjárfesta ekki í íslensku atvinnulífi þá sé ekki ólíklegt að 

erlendir atvinnurekendur hafi áhuga. Íslenskt fjárfestingarumhverfi þarf fyrst of fremst að 

vera aðlaðandi fyrir íslenska fjárfesta áður en það verður fýsilegt fyrir erlenda fjárfesta. Þess 

vegna er afar mikilvægt fyrir íslensk stjórnvöld að efla innlent atvinnulíf (Eygló Harðardóttir, 

þingmaður Framsóknarflokksins, munnleg heimild, viðtal, 20. Apríl 2013).  
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6.7 Stefna Bjartrar framtíðar 

Björt framtíð er nýtt stjórnmálaafl og þegar farið er yfir stefnumál þeirra er ekki að finna 

neina skýra og marktæka stefnu varðandi beinar erlendar fjárfestingar. Í stefnuyfirlýsingunni 

kemur hins vegar fram að besta leiðin til að efla erlendar fjárfestingar hér á landi er að landa 

góðum samningi við ESB,þannig muni opnast leið til gjaldmiðilssamstarfs við Evrópska 

seðlabankann, muni þar að leiðandi auðvelda fjárfestum hér á landi að fjárfesta erlendis og 

öfugt. Með þessum hætti telur flokkurinn að megi ná efnahagslegum stöðuleika á Íslandi 

(Björt Framtíð, e.d.). 

Guðmundur Steingrímsson þingmaður, stofnandi og formaður Bjartrar framtíðar var spurður 

um stefnu flokksins varðandi beinar erlendar fjárfestingar og hvort það séu sér ákvæði 

varðandi BEF í núverandi stefnuskrá flokksins. Guðmundur segir að það séu engin sér 

ákvæði í stefnuskrá flokksins varðandi BEF og að engin skýr stefna hafi verið rædd varðandi 

þennan málaflokk. Engu að síður kemur fram í stefnuyfirlýsingu flokksins að gera þurfi ráð 

fyrir BEF á Íslandi og telur Guðmundur að nauðsynlegt sé að efla BEF hér á landi til muna. 

Ein af þeim helstu lausnum sem Björt framtíð leggur áherslu á og telur vera sterkustu leiðina í 

að efla BEF hér á landi er að ganga í ESB og taka upp evruna. 

Guðmundur var spurður hvort flokkurinn hefði það á stefnu sinni að efla BEF á komandi 

kjörtímabili og hvaða aðferðir þeir stefndu á að beita til þess. Guðmundur sagði að hann teldi 

að það sem væri helsti valdur þess að íslenskt fjárfestingaumhverfi sé veikt, sé fyrst og fremst 

sá ófyrirsjáanleiki sem er ríkjandi í íslensku efnahagsumhverfi og að áhættan sé of mikil í að 

fjárfesta hér á landi. Hann telur að ef þessir þættir væru í lagi væru fjárfestingar mun meiri til 

að mynda í ferðaþjónustu. Guðmundur telur að það væri mikill hagur fyrir Ísland að efla 

ferðaþjónustu til muna og einn þáttur í því sé að auka BEF í greininni og þannig getur 

ferðaþjónustan styrkts og eflst með því að öðlast nýja þekkingu í greininni. Guðmundur 

leggur áherslu á að það sé mikilvægt að klára samninginn við ESB og vonast hann til að 

samningurinn verði samþykktur. Með þeim leiðum telur Guðmundur að beinar erlendar 

fjárfestingar myndu stóreflast hér á landi. 

Þegar Guðmundur var spurður hvort hann teldi þörf á því að það yrði mótuð skýrari stefnu 

varðandi BEF, sagði hann að það væri lykilatriði að erlendir fjárfestar gætu treyst íslensku 

fjárfestingaumhverfi og því regluverki sem hér gildir. Hann sagði jafnframt að eins og staðan 

er í dag eiga Íslendingar í vandræðum með að flytja út varning og telur hann að vandann 

megi rekja til þess að  Ísland er aðili innan EES en ekki ESB, að þannig skapist ósamræmi á 
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milli regluverka, sem gerir það að verkum að flutningur milli landa verði erfiðari og ekki 

nægilega skilvirkur. Hann bendir einnig á að ef Íslendingar eru í vandræðum með að flytja 

vörur á milli landa þá hlýtur það sama að gilda um erlenda aðila. Þess vegna telur hann að 

innganga Íslands í ESB sé lausnin á þeim vanda. Eins og staðan er í dag er engin skýr stefna 

varðandi BEF en þær fjárfestingar sem stjórnvöld hafa laðað til landsins hingað til, sé 

aðallega stóriðja og er hann ekki sáttur við það. Hann telur að hún hafi verið réttlætanleg fyrir 

30 árum en er ekki ásættanlegt eins og staðan er á Íslandi í dag. Í því samhengi telur 

Guðmundur að græn orka sé framtíðin fyrir Ísland og þess vegna sé afar mikilvægt fyrir 

landið að hún sé nýtt. Það sem nýting grænnar orku gæti haft í för með sér er svo ótal margt. 

Einn af þeim þáttum sem hann nefnir sem græn orka muni hafa jákvæð áhrif á er að hún mun 

koma til með að laða frekar að erlenda fjárfesta sem sækjast eftir grænni orku til landsins. 

Hægt væri að selja orkuna á hærra verði en við gerum nú. Eins telur hann að við ættum að 

bjóða orku sem er aðeins ódýrari en gerist víða í Evrópu. Hann telur að með þeim aðgerðum 

myndi Ísland vera samkeppnishæfari en aðrar Evrópuþjóðir sem selja slíka orku. Guðmundur 

telur að þannig sé hægt að skapa fjölbreytta fjárfestingu á skynsaman hátt og innan þeirra 

rammaáætlunar sem er fyrir hendi.  

Guðmundur var spurður hversu hlynntur hann væri stefnu núverandi ríkistjórnar um BEF og 

hvað hann teldi að betur mætti fara. Hvað stefnu núverandi ríkisstjórnar varðar þegar kemur 

að BEF, telur hann stefnuna óskýra og ómarkvissa. Hann segir einnig að aðgerðir núverandi 

ríkistjórnar við efnahagsvandanum sé ekki stefna, heldur léleg viðbrögð við slæmum hlutum 

sem áttu sér stað hér á landi í kjölfar efnahagshrunsins. Á hann þá við lögin um 

gjaldeyrishöftin og önnur lagaákvæði sem gera það að verkum að Ísland hefur ekki verið 

virkur þátttakandi í opnu alþjóðlegu fjárfestingaumhverfi síðastliðin ár. Þar að leiðandi sé 

Ísland ekki samkeppnishæft eins og er þegar kemur að BEF. Hann telur jafnframt að á því 

kjörtímabili sem er að líða hafi verið erfitt að fá í gegn umræður um gjaldeyrismál á Alþingi 

og í þeim skilningi gagnrýnir hann ríkistjórnina fyrir að hafa ekki einbeitt sér meira í að 

afnema gjaldeyrishöftin. Guðmundur vill því meina að það sé fyrst og fremst samstöðuleysi 

og ósamræmi sem hrjái pólitíkina hér á landi. Þegar hann er spurður hverjar  hann teldi vera 

helstu hindranir varðandi BEF á Íslandi, telur Guðmundur gjaldeyrishöftin vera helsta 

hindrunin, ásamt óstöðuleika í pólitíkinni á Íslandi og veikur gjaldmiðill sem hann telur 

krónuna vera.  

Þegar hann var spurður út í þau núverandi lög sem gilda um BEF og tillögur þeirra til úrbóta 

er hann ekki sáttur og telur að innganga í ESB sé lausnin og að það regluverk sem fyrir er þar. 
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Þegar hann var spurður út í hvort leyfa eigi BEF í sjávarútvegi og hvort að landið sé vænlegur 

fjárfestingakostur telur hann að Ísland sé ekki vænlegur fjárfestingakostur og þar vega 

gjaldeyrishöftin þyngst, ásamt ófyrirsjáanleika í íslendu efnahagslífi. Hann segir jafnframt að 

þetta sé það sem Björt Framtíð leggur áherslu á að koma í lag. Eins talar hann um að krónan 

og óstöðuleiki hennar, sé stór þáttur í því  hversu óhentugur fjárfestingakostur landið er.  

Hvað varðar fjárfestingar í sjávarútvegi segir Guðmundur að það sé Íslendingum nauðsynlegt 

að stigið sé varlega niður til jarðar þegar kemur að samningum við ESB hvað sjávarútveginn 

varðar og að hagsmunir Íslands séu hafðir að leiðarljósi. Þegar Guðmundur var spurður nánar 

út í lagaumhverfi varðandi BEF og hvaða breytingar megi vænta frá þeim ef þeir komast í 

stjórn.Í því samhengi segir Guðmundur að það eigi að vera forgangsverkefni að breyta lögum 

um gjaldeyrishöftum og einnig að gera þau lög sem snúa að BEF skýrari. Þannig væri hægt 

að gera landið meira aðlaðandi fyrir erlenda sem innlenda fjárfesta. Eins vill hann að 

vinnuumhverfið verði meira aðlaðandi fyrir erlenda starfsmenn og leggur hann áherslu á að 

efla eigi hugbúnaðargeirann og gera hann meira aðlaðandi, í raun gera allt starfsumhverfið 

alþjóðlegra. Þannig telur hann að megi efla enn frekar BEF hér á landi (Guðmundur 

Steingrímsson, formaður Bjartrar Framtíðar, munnleg heimild, viðtal, 21. Mars 2013).  

6.8 Stefna Pírata 

Píratar gefa sig út fyrir að vera alþjóðlegt stjórnmálaafl sem berst fyrir auknu gegnsæi og 

auknu aðgengi upplýsinga. Hreyfingin var upphaflega stofnuð í Svíþjóð árið 2006 og í 

kjölfarið hafa verið stofnaðir flokkar í yfir 60 löndum. Hreyfingin hefur fengið aukið vægi 

meðal almennings, þar sem flestir nota internetið daglega. Í stefnu Pírata kemur fram að þeir 

eru vettvangur fyrir alla sem vilja efla samfélagið á frjálsan og óheftan hátt. Píratar hafa ekki 

mótað sér neina stefnu varðandi beinar erlendar fjárfestingar en þeir styðja þó við alla 

nýsköpun og fjölbreytt atvinnulíf. Einnig kemur fram að Píratar vilji standa vörð um 

atvinnufrelsið og vilja að allir einstaklingar geti nýtt sér sína þekking sér til atvinnu (Píratar, 

e.d.). 

Aðalheiður Ámundadóttir fulltrú stjórnmálaaflsins Pírata var spurð að því hvort að núverandi 

stefna flokksins væri skýr varðandi beinar erlendar fjárfestingar og hvort að það væru sér 

ákvæði varðandi BEF í núverandi stefnuskrá flokksins. Hún segir að Píratar séu ekki með 

neina sérstaka stefnuskrá en þeir hafa hins vegar mótað stefnu um ýmis hagsmunamál fyrir 

íslenskt samfélag. Flokkurinn hefur ekki enn mótað neina stefnu um beinar erlendar 

fjárfestingar. Hins vegar telur Aðalheiður að stefna flokksins sé skýr hvað íslenskt atvinnulíf 
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varðar og þar kemur skýrt fram að Píratar vilji stuðla að nýsköpun og atvinnuþróun smærri 

fyrirtækja í landinu. Þeir vilja stuðla að fjölbreytileika í atvinnulífinu almennt og tryggja að 

allir hafi jafnan möguleika á atvinnu. Þeir trúa að með því að styðja og hlúa vel að 

smáfyrirtækjum og sprotafyrirtækjum, með ýmsum ívilnunum og styrkjum muni það skila sér 

í fjölbreytileika í atvinnulífinu og þar að leiðandi gera Ísland meira aðlaðandi fyrir erlenda 

fjárfesta (Aðalheiður Ámundadóttir, fulltrú stjórnmálaaflsins Pírata, munnleg heimild, viðtal, 

2. maí 2013). 

Þegar Aðalheiður var spurð hvort að stefna flokksins væri að efla frekar BEF hér á landi á 

næsta kjörtímabili og ef svo væri með hvaða aðferðum, svaraði hún að Það væri ekki 

beinlínis stefna flokksins að efla BEF frekar en hún tekur skýrt fram að Píratar séu 

alþjóðlegur flokkur og það er þess vegna eitt að þeirra grunngildum að efla og hlúa að 

alþjóðaviðskiptum. Það sem Píratar leggja mesta áherslu á er að Ísland verði netvænt land í 

þeim skilningi vilja Píratar efla upplýsingamiðlun og gagnsæi í íslensku samfélagi með 

netfrelsi. Aðalheiður segir jafnframt að það liggi fyrir þingsályktunar tillaga á Alþingi þar 

sem stefnt er á að efla og bæta íslenska löggjöf varðandi málefnið. Hún telur jafnframt að 

með því að löggjöfin varðandi málefnið hér á landi verði skýr og nægilega skilmerkileg og 

hagsmunaaðilum ásættanleg, myndi það að sjálfssögðu laða að erlenda fjárfesta í 

atvinnugreinina. Hún segir einnig að það sé framtíðarsýn flokksins að gera Ísland að miðstöð 

upplýsinga og netfrelsis og með því að hafa löggjöfina skýra og gagnsæja muni það laða að 

erlenda fjárfesta. Aðalheiður sagði einnig að erlendir aðilar innan fjölmiðlageirans væru nú 

þegar farnir að sýna málefninu og landinu áhuga.  

Aðalheiður sagði þegar hún var spurð hvort Píratar teldu að það þyrfti skýrari stefnu varðandi 

BEF á Íslandi, og ef svo væri hvernig þeir myndu bregðast við því. Hún sagði að stefnan hér 

á landi varðandi BEF væri alls ekki skýr og í raun engin. Hún telur að til þess að bæta það 

þurfi fyrst og fremst stefnu sem er gagnsæ og skilvirk. Einnig að upplýsingaflæði varðandi 

málaflokkinn þyrfti að vera miklu meira og öllum aðgengilegt.  

 

Aðalheiður var spurð hvort Píratar væru hlynntir núverandi stefnu ríkisstjórnarinnar varðandi 

BEF og ef ekki hvað þeim fyndist að betur mætti. Aðalheiður sagði að Píratar væru öll á því 

máli að stefna ríkisstjórnarinnar varðandi BEF væri það óljós að það væri erfitt að taka 

afstöðu til hennar. Í því samhengi segir Aðalheiður að aðgerðir ríkisstjórnarinnar í 

efnahagsmálum séu í það miklu ósamræmi að það væri eins og að hægri höndin vissi ekki 

hvað sú vinstri væri að gera. Hún telur einnig að hvað stefnu þeirra um BEF varði, sé 
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upplýsingaflæðið til fjárfesta og almennings ábótavant og að það væri brýn nauðsyn á auknu 

gagnsæi hvað lög og hindranir varðar í þeim efnum. Einnig sagði hún að það ósætti og sá 

pólitíski óstöðugleiki innan núverandi ríkisstjórnar, ásamt því ógagnsæi og óvissu sem 

einkenndi vinnubrögð hennar, myndi að öllum líkindum stuða erlenda fjárfesta og þar að 

leiðandi væri það ein af stærstu hindrunum fyrir beinni erlendi fjárfestingu á Íslandi. 

 

Aðalheiður var spurð hvort að flokkurinn væri sáttur við núverandi lög sem gilda um beina 

erlenda fjárfestingu og ef ekki hverjar yrðu þá þeirra tilögur að breytingum. Hún svaraði því á 

þá leið að Píratar væru mjög umhverfisvænn flokkur og að þeir væru hlynntir þeim ákvæðum 

innan lagana sem hlytu að verndun og friðlýsingu umhverfis og landsvæða. Hún segist einnig 

vera hlynnt þeim hindrunum sem eru innan lagana um BEF varðandi eignarhald á landi. 

Píratar vilja eindregið að auðlindir og land séu í eigu Íslendinga ekki erlendra aðila. Hún 

nefnir einnig að Píratar vilji eindregið að það land sem aðilar innan EES hafi rétt á að kaupa 

sé notað til uppbyggingar á atvinnulífi frekar en að þessir aðilar séu ekki að sölsa undir sig 

landi í stórum stíl til einkanota. 

 

Þegar Aðalheiður var spurð út í það hvert mat flokksins væri á að leyfa beinar erlendar 

fjárfestingar í sjávarútvegi, endurtók hún að afstaða Pírata væri sú að auðlindir og 

auðlindarenta ættu að vera í þjóðareign. Hins vegar bendir hún á að Píratar séu alþjóðlegur 

stjórnmálaflokkur og almennt séð tali þau fyrir eflingu alþjóðavæðingar og alþjóðaviðskipta. 

Í þeim skilningi bendir hún á að þeir séu ekki beint á móti BEF í sjávarútveginum hér á landi. 

Ennfremur telur hún að ef það yrðu leyfðar BEF innan þessarar afar mikilvægu 

atvinnugreinar, þyrftu sömu lög og reglur að gilda fyrir þá erlendu aðila sem hingað kæmu og 

Íslensk sjávarútvegsfyrirtæki og það þyrfti að tryggja það að rentan af auðlindinni skilaði sér 

til þjóðarbúsins.  

 

Aðalheiður var spurð í lokin að því hvernig henni og flokknum almennt finnist Ísland vera 

sem fjárfestingakostur. Hún telur að fjárfestingarumhverfið hér á landi sé mjög ábótavant eins 

og staðan er í dag og megi rekja það einna helst til þess hversu óstöðugt pólitíska umhverfið 

er hér á landi, ásamt óstöðugum gjaldmiðli, gjaldeyrishöftum og óstöðugu efjahagsumhverfi. 

Hins vegar telur Aðalheiður að á Íslandi sé fullt af tækifærum fyrir erlenda fjárfesta og að 

Íslendingar ættu að vinna að því í sameiningu að gera fjárfestingaumhverfið áhugavert og 

fýsilegt fyrir erlenda fjárfesta (Aðalheiður Ámundadóttir, fulltrú stjórnmálaaflsins Pírata, 

munnleg heimild, viðtal, 2. maí 2013). 
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7. Niðurstöður 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna að beinar erlendar fjárfestingar hér á landi 

hafa um árabil verið fátíðar og að íslenskt fjárfestingaumhverfi sé ósamkeppnishæft þar sem 

það hefur verið gagnrýnt fyrir að vera of flókið og óaðgengilegt. Einnig er lagaumhverfið 

ófyrirsjáanlegt og óskýrt, ásamt því að meðferð íslenskra skattayfirvalda er ómarkviss þegar 

kemur að því að veita bindandi álit á skattalögum. Skortur er á heildrænni og skýrri stefnu 

varðandi BEF þar sem ekki hefur verið hægt að móta slíka stefnu vegna ólíkra skoðana 

þingflokka landsins, pólitískrar óvissu og skorti á aga í hagstjórn. Þessir þættir gera það að 

verkum að Ísland þykir ekki fýsilegur fjárfestingakostur meðal erlendra fjárfesta.  

Beinar erlendar fjárfestingar á Íslandi hafa ávallt verið fátíðar og einhæfar þar sem þær hafa 

nær eingöngu tengst orkufrekum iðnaði og stóriðju. Ástæðuna fyrir þessu má að stórum hluta 

rekja til þess að engin heildstæð stefna um BEF hefur verið mótuð hér landi og hafa íslensk 

stjórnvöld frá uppbyggingu álversins í Straumsvík árið 1966 lagt að mestum hluta áherslu á 

BEF í stóriðu og orkufrekum iðnaði. Í því samhengi hafa lagarammar, bæði tengdir 

ívilnunum og skattalögum verið aðlagaðir að starfssemi fyrirtækja innan þeirrar 

atvinnugreinar. Í gegnum tíðina hafa íslensk stjórnvöld lítið sem ekkert aðhafst í því að skapa 

samkeppnishæft umhverfi fyrir erlenda fjárfesta með markvissum hætti. Þrátt fyrir stefnuleysi 

stjórnvalda hvað þennan málaflokk varðar, hafa ríkisstjórnir undanfarinna ára þó áttað sig á 

mikilvægi þess að efla beinar erlendar fjárfestingar enn frekar, með það að markmiði að auka 

hagvöxt og fjölbreytileika atvinnulífs og byggðarþróun hér á landi. 

Núverandi ríkisstjórn (fráfarandi) sem skipuð er af Samfylkingunni og VG er eina 

ríkisstjórnin sem hefur að einhverju leiti beitt aðgerðum til þess að móta heildræna stefnu um 

BEF á Íslandi. Markmið þeirra með því var að reyna að fá inn erlent fjármagn til landsins 

eftir efnahagshrun. Ein þessara aðgerða var að ráða PricewaterhouseCooper í Belgíu til þess 

að gera úttekt á fjárfestingaumhverfi Íslands árið 2009. Þrátt fyrir ítrekaða leit að umræddri 

skýrslu, tókst höfundum ekki að finna hana. En í þingsályktunartillögu sem lögð var fram á 

Alþingi seinna á kjörtímabilinu, er minnst á umrædda skýrslu. Þar kemur fram að þegar 

erlendir fjárfestar leggja fram umsóknir um bindandi álit vegna nýfjárfestinga i 

fjármálastarfssemi og framleiðslu hér á landi eru viðbrögð íslenskra stofnanna mjög hæg og 

ómarkviss (Þingskjal 498, 2011). Þessar niðurstöður eru ein af mörgum ástæðum sem gera 

það að verkum að íslenskt fjárfestingaumhverfi er ábótavant. Aðrar aðgerðir sem 

framkvæmdar voru á síðasta kjörtímabili með það að markmiði að ná að móta stefnu um BEF 
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var að setja lög sem heimila íslenskum stjórnvöldum að veita ívilnanir á nýfjárfestingum, en 

slík lög voru ekki til á Íslandi fram til ársins 2010. Umrædd lög voru samþykkt á Alþingi í 

júlí 2010 og má segja að ákveðin þáttaskil hafi orðið varðandi BEF á Íslandi. Þó er það 

ámælisvert að lögin gilda einungis fram í desember árið 2013 sem hlýtur að marka ákveðna 

óvissu fyrir erlenda fjárfesta sem hingað vilja koma, þar sem samningar um BEF eru gerðir til 

langs tíma. Önnur aðgerð sem núverandi ríkisstjórn beitti var þegar þáverandi 

iðnaðarráðherra skipaði þverfaglegan starfshóp árið 2010 sem fengin var til að framkvæma 

eða vinna tillögugerð um stefnu stjórnvalda varðandi BEF. Út frá þeirri skýrslu var unnið að 

þingsályktunartillögu, um stefnu um beina erlenda fjárfestingu, sem síðar var lögð fyrir 

Alþingi á 140. Löggjafaþingi 2011-2012. Þess ber að geta að tillagan hefur enn ekki verið 

samþykkt. 

Þrátt fyrir viðamiklar aðgerðir sem beitt var á síðasta kjörtímabili til að reyna að móta 

heilstæða stefnu um beinar erlendar fjárfestingar, hefur það ekki tekist til og hafa ekki miklar 

breytingar orðið á fjárfestingaumhverfinu. Ástæðu þess má meðal annars rekja beint til þess 

að mikill skoðanamunur er á meðal stjórnmálaflokka landsins varðandi hvaða stefnu þeir vilja 

taka um BEF, ásamt þeirri pólitísku óvissu sem hefur einkennt íslenskt stjórnmálaumhverfi 

síðastliðin ár. Einnig leiddu niðurstöður í ljós þegar skoðaðar voru stefnuskrár 

stjórnmálaflokka landsins að enginn markviss ákvæði um beinar erlendar fjárfestingar er að 

finna í þeim. Það eitt sýnir að allir stjórnmálaflokkur á Íslandi eru stefnulausir hvað málefni 

beinnar erlendrar fjárfestingar varðar og virðist sem málaflokkurinn sé ekki ofarlega á 

forgangslista þeirra.  

Eftir að hafa tekið viðtöl við forsvarsmenn þingflokka landsins um málefni beinnar erlendrar 

fjárfestingar kom bersýnilega í ljós að mikill munur er á skoðunum flokkana varðandi flest 

þau málefni sem tengjast BEF og virðist mikil pólitísk ósamstaða ríkja þeirra á milli. Þó voru 

allir viðmælendur sammála um að BEF væri mikilvæg fyrir íslenskt efnahagslíf og að bæta 

þurfi fjárfestingaumhverfið til muna með það að markmiði að laða að erlenda fjárfesta og að 

auka samkeppnishæfni landsins. Einnig var samhljómur á milli þeirra um að óstöðugleiki 

íslensku krónunnar og lög um gjaldeyrishöft væru þær helstu hindranir sem stæðu í vegi fyrir 

því að Ísland sé góður fjárfestingakostur og að brýnt væri að finna lausn varðandi þessa þætti 

sem allra fyrst til þess að hægt sé að skapa sómasamlegt fjárfestingaumhverfi á Íslandi. Það 

sem flokkunum greinir hins vegar einna helst á um er hvaða aðferðum eigi að beita til þess að 

efla BEF á Íslandi og hvaða stefnu þeir vilja taka varðandi málaflokkinn. Einnig ríkir mikil 
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ósamstaða milli stjórnmálaflokkana um í hvaða atvinnugreinum ákjósanlegast væri að laða að 

BEF, með arðsemi og ávinning Íslands i huga.  

Þegar viðmælendur voru spurðir um hvað þeim fyndist um stefnu núverandi ríkistjórnar 

varðandi BEF voru þeir flokkar sem eru í stjórnarandstöðu allir sammála um að mikill 

óstöðugleiki ríkti innan stjórnarflokkana tveggja og væri það þeirra helsti veikleiki. Einnig 

voru þeir sammála um að innan stjórnarinnar ríkti algjört stefnuleysi þegar kæmi að BEF. 

Þessar niðurstöður komu verulega óvart þar sem núverandi ríkisstjórn hefur lagt fram 

umtalsverða vinnu í að reyna að móta markvissa og skýra stefnu varðandi BEF og er eina 

ríkisstjórnin sem hefur lagt fram þingsályktunartillögu þess efnis. Eins má benda á að enginn 

viðmælenda, fyrir utan Helga Hjörvar þingmann Samfylkingarinnar, minntist einu orði á 

áðurnefnda þingsályktunartillögu og þá stefnumörkun sem núverandi ríkisstjórn hefur unnið 

að á síðasta kjörtímabili.  

Einnig er mjög ámælisvert að hafa í huga að þegar viðmælendur voru spurðir hvernig þeim 

fyndist Ísland vera sem fjárfestingakostur, minntist enginn á stöðu Íslands meðal OECD ríkja, 

þar sem Ísland er meðal þeirra landa sem hefur flestu hindranir á BEF og er þar að leiðandi 

talin vera mjög óaðlaðandi fjárfestingarkostur fyrir erlenda aðila á alþjóðavettvangi. Allir 

töluðu hinsvegar um að Ísland væri ekki góður fjárfestingakostur í núverandi 

efnahagsástandi, þá einna helst vegna óstöðugleika íslensku krónunnar og gjaldeyrishafta. 

Allir stjórnarandastæðuflokkar minntust einnig á að ein helsta ástæða þess að Ísland sé ekki 

góður fjárfestingakostur er stefnuleysi núverandi ríkisstjórnar, en vert er að taka fram að 

engin þessara flokka er með skýra stefnu um BEF á sinni stefnuskrá.  
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Umræður 

Eftir að hafa tekið saman helstu niðurstöður þessarar ritgerðar er eðlilegt að maður íhugi 

hvaða ástæður liggi að baki þess að umfang beinnar erlendrar fjárfestingar hefur verið lítið á 

Íslandi í gegn um tíðina og hversvegna BEF hafa verið fátíðar og einsleitar. Það hefur löngum 

verið vitað meðal íslenskra stjórnvalda að BEF er mikilvæg fyrir efnahagsþróun landsins þar 

sem hún skapar störf, eykur fjölbreytni í atvinnulífi og í útflutningsgreinum. Einnig leiðir hún 

til verðmætasköpunar fyrir landið og eykur hagvöxt. Þrátt fyrir að allir ráðamenn viti að 

efling BEF og athugun á endurbættu fjárfestingaumhverfi hér á landi sé nauðsynlegt, virðist 

engin þeirra hafa þau markmið ofarlega á forgangslistanum, eða jafnvel áhuga á að aðhafast í 

málinu og koma á sómasamlegu fjárfestingaumhverfi á Íslandi.  

Eftir að hafa skoðað stefnuyfirlýsingu allra þingflokka landsins, sem nýlega voru uppfærðar 

vegna Alþingiskosninga 2013, fannst höfundum afar merkilegt að engin skýr ákvæði 

varðandi BEF voru tekin þar fram. Það eitt segir okkur að algjört stefnuleysi ríkir varðandi 

þennan málaflokk hér á landi meðal stjórnmálamanna og er greinilegt að hann er ekki 

ofarlega á forgangslistanum. Í raun ættu ráðamenn landsins að vera með það ofarlega í huga 

að bæta fjárfestingaumhverfi Íslands, með það að markmiði að laða hingað til lands erlenda 

fjárfestingu, þar sem þær aðgerðir gætu hugsanlega hjálpað til við að bæta slæmt 

efnahagsástand landsins og auka hér hagvöxt, ásamt því að bæta sýn erlendra aðila Íslandi.  

Svarið við rannsóknarspurningunni hvort að Ísland sé góður fjárfestingakostur fyrir erlenda 

fjárfesta kemur greinilega fram í niðurstöðum ritgerðarinnar. Ísland er, við núverandi 

aðstæður, ekki góður fjárfestingakostur fyrir erlenda fjárfesta. Kemur þar fyrst og fremst til 

vegna stefnuleysi stjórnvalda, og stjórnmálaflokka í landinu, pólitísk óvissa og skortur á aga í 

hagstjórn.  
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Viðaukar  

Viðauki I 

1. gr. Lög þessi gilda um hvers kyns fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri hér á landi 

nema annað leiði af ákvæðum annarra laga eða reglum settum samkvæmt þeim. 

 2. gr. Í lögum þessum hafa eftirfarandi orð merkingu sem hér segir:  

   Erlendur aðili: Einstaklingur, búsettur erlendis, án tillits til ríkisfangs, félag, stofnun, sjóður 

eða annar lögaðili, sem á heimili erlendis, erlent ríki og ríkisfyrirtæki, svo og atvinnufyrirtæki 

undir erlendum yfirráðum. Einstaklingur telst búsettur erlendis ef hann á lögheimili erlendis 

eða á þar heimili samkvæmt skilgreiningu lögheimilislaga. Lögaðili telst eiga heimili erlendis 

ef hann er skráður til heimilis erlendis eða telur heimili sitt erlendis samkvæmt samþykktum 

sínum. 

   Íslenskt atvinnufyrirtæki: Atvinnufyrirtæki sem er með atvinnurekstur hér á landi og á 

heimili hér á landi, án tillits til þess hvernig rekstrarformi og eignarhaldi viðkomandi 

atvinnufyrirtækis er háttað. Atvinnufyrirtæki telst eiga heimili hér á landi ef það er skráð hér 

á landi, ef það telur heimili sitt hér á landi samkvæmt samþykktum sínum eða ef raunveruleg 

framkvæmdastjórn þess er hér á landi.  

   Atvinnufyrirtæki undir erlendum yfirráðum: Íslenskt atvinnufyrirtæki þar sem erlendur aðili 

eða aðilar eiga meiri hluta fyrirtækisins, svo sem meiri hluta hlutafjár eða stofnfjár, eða fara 

með meiri hluta atkvæðisréttar eða hafa með öðrum hætti raunveruleg yfirráð yfir 

viðkomandi atvinnufyrirtæki.  

   Fjárfesting: Fjárframlag eða annað framlag til eigin fjár atvinnufyrirtækis eða kaup á 

eignarhlut sem fyrir er í atvinnufyrirtæki.  

   Erlend fjárfesting: Fjárfesting erlends aðila í atvinnurekstri hér á landi, án tillits til þess 

hvort um er að ræða nýtt framlag eða endurfjárfestingu á úthlutuðum arði eða hlut eða 

söluandvirði vegna fyrri fjárfestingar hér á landi.  

 3. gr. [Erlendum aðilum er heimilt að fjárfesta í atvinnurekstri hér á landi með þeim 

takmörkunum sem í þessum lögum eða sérlögum greinir og að uppfylltum öðrum skilyrðum 

og fengnum tilskildum leyfum lögum samkvæmt.]
1) 

 

   
1)

L. 121/1993, 1. gr.   

 4. gr. [Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri hér á landi er háð eftirfarandi 

takmörkunum:  

   1. Eftirtaldir aðilar mega einir stunda fiskveiðar í efnahagslögsögu Íslands samkvæmt 

lögum um rétt til veiða í efnahagslögsögu Íslands eða eiga og reka fyrirtæki til vinnslu 
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sjávarafurða hér á landi:   

   a. Íslenskir ríkisborgarar og aðrir íslenskir aðilar.  

   b. Íslenskir lögaðilar sem að öllu leyti eru í eigu íslenskra aðila eða íslenskra lögaðila sem 

uppfylla eftirfarandi skilyrði:   

   i. Eru undir yfirráðum íslenskra aðila.  

   ii. Eru ekki í eigu erlendra aðila að meira leyti en 25% sé miðað við hlutafé eða stofnfé. 

Fari eignarhlutur íslensks lögaðila í lögaðila, sem stundar veiðar í efnahagslögsögu Íslands 

eða vinnslu sjávarafurða hér á landi, ekki yfir 5% má eignarhlutur erlendra aðila þó vera allt 

að 33%.  

   iii. Eru að öðru leyti í eigu íslenskra ríkisborgara eða íslenskra lögaðila sem eru undir 

yfirráðum íslenskra aðila.  

   Með vinnslu sjávarafurða í 1. mgr. þessa töluliðar er átt við frystingu, söltun, herslu og 

hverja aðra þá verkun sem ver fisk og aðrar sjávarafurðir skemmdum, þar með taldar bræðsla 

og mjölvinnsla. Til vinnslu í þessu sambandi telst hins vegar ekki reyking, súrsun, niðursuða, 

niðurlagning og umpökkun afurða í neytendaumbúðir eða frekari vinnsla afurða til að gera 

þær hæfari til dreifingar, neyslu eða matreiðslu.  

   2. Íslenskir ríkisborgarar og aðrir íslenskir aðilar mega einir eiga virkjunarréttindi vatnsfalla 

og jarðhita önnur en til heimilisnota. Sama á við um fyrirtæki sem stunda orkuvinnslu og 

orkudreifingu. [Sama rétt hafa einstaklingar sem búsettir eru í öðru aðildarríki samningsins 

um Evrópska efnahagssvæðið, öðru aðildarríki stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu 

eða Færeyjum og lögaðilar sem heimilisfastir eru í öðru aðildarríki samningsins um Evrópska 

efnahagssvæðið, öðru aðildarríki stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða 

Færeyjum.]
1)

 Heimilt skal að kveða svo á í fjárfestingarsamningum milli Íslands og ríkja utan 

Evrópska efnahagssvæðisins að einstaklingar sem þar eru búsettir eða lögaðilar sem þar eru 

heimilisfastir hafi einnig sama rétt, enda verði slíkir samningar lagðir fyrir Alþingi til 

staðfestingar með þingsályktun.  

   Erlendum aðila, sem öðlast eignarrétt og afnotarétt yfir fasteign samkvæmt ákvæðum laga 

um eignarrétt og afnotarétt fasteigna, er heimilt að nýta jarðhita til beinnar notkunar í 

atvinnustarfsemi sinni innan þeirra takmarkana sem fram koma í orkulögum. 

   3. Samanlagður eignarhluti erlendra aðila í íslensku atvinnufyrirtæki sem stundar 

flugrekstur hér á landi má á hverjum tíma ekki vera meiri en 49%. [Einstaklingar sem búsettir 

eru í öðru aðildarríki samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eða Færeyjum og lögaðilar 

sem heimilisfastir eru í öðru aðildarríki samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eða 

Færeyjum eru þó undanþegnir ákvæðum þessa töluliðar.]
1) 
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   4. Fjárfesting erlends ríkis, sveitarfélags eða annars erlends stjórnvalds í atvinnurekstri hér 

á landi er óheimil nema með sérstöku leyfi [ráðherra].
2) 

 

   5. Erlendum aðila er heimilt að öðlast eignarrétt og afnotarétt yfir fasteign til beinnar 

notkunar í atvinnustarfsemi sinni samkvæmt ákvæðum laga um eignarrétt og afnotarétt 

fasteigna.  

 Með íslenskum aðila er í þessari grein átt við ríkissjóð og sveitarfélög, svo og stofnanir, 

fyrirtæki og sjóði hér á landi í fullri eigu þeirra, íslenska ríkisborgara sem eiga lögheimili hér 

á landi og lögaðila sem eiga heimili hér á landi og eru að öllu leyti í eigu opinberra aðila hér á 

landi, íslenskra ríkisborgara sem eiga lögheimili hér á landi eða annarra lögaðila sem eiga 

heimili hér á landi og eru að öllu leyti í eigu íslenskra ríkisborgara sem eiga lögheimili hér á 

landi. Með íslenskum lögaðila er í þessari grein átt við lögaðila með heimili hér á landi án 

tillits til þess hvernig rekstrarformi eða eignarhaldi er háttað. Lögaðili telst eiga heimili hér á 

landi ef hann er skráður hér á landi, ef hann telur heimili sitt hér á landi samkvæmt 

samþykktum sínum eða ef raunveruleg framkvæmdastjórn hans er hér á landi. Með íslenskum 

lögaðila undir yfirráðum íslenskra aðila er í þessari grein átt við íslenskan lögaðila þar sem 

íslenskir aðilar eiga meiri hluta hans, svo sem meiri hluta hlutafjár eða stofnfjár, og hafa 

meiri hluta atkvæðisréttar og hafa raunveruleg yfirráð yfir viðkomandi lögaðila.]
3) 

 

   
1)

L. 108/2006, 95. gr. 
2)

L. 126/2011, 156. gr. 
3)

L. 46/1996, 1. gr.   

 [5. gr. Telji stjórnendur fyrirtækis sem starfar hér á landi og rétt hefur til að stunda 

fiskveiðar í efnahagslögsögu Íslands, stjórnendur fiskvinnslufyrirtækis eða stjórnendur 

íslensks lögaðila sem á með beinum eða óbeinum hætti hlut í slíku fiskveiðifyrirtæki eða 

fiskvinnslufyrirtæki að farið sé gegn ákvæðum 1. tölul. 1. mgr. 4. gr. um hámark erlendrar 

fjárfestingar og innlend yfirráð í íslenskum lögaðila sem með beinum eða óbeinum hætti á 

hlut í fiskveiðifyrirtæki eða fiskvinnslufyrirtæki skal viðkomandi þá þegar senda 

[ráðuneytinu]
1)

 tilkynningu þar að lútandi. Ráðuneytið skal þá afla upplýsinga frá 

hlutaðeigandi lögaðila um það hverjir eigendur hans eru, atkvæðamagn hvers þeirra, 

stjórnarmenn og önnur atriði sem máli þykja skipta varðandi raunveruleg yfirráð hans. 

Ráðherra getur að eigin frumkvæði óskað eftir slíkum upplýsingum ef grunsemdir eru um 

brot gegn ákvæði þessu. Ráðuneytinu skal senda þær upplýsingar sem það óskar eftir innan 

fjögurra vikna frá því að beiðni þess berst. Að þeim tíma liðnum skal ráðuneytið senda þau 

gögn, sem það hefur um hlutaðeigandi lögaðila, nefnd um erlenda fjárfestingu, sbr. 12. gr., 

sem metur hvort gengið sé gegn ákvæðum 1. tölul. 1. mgr. 4. gr. Nefndin getur að eigin 

frumkvæði aflað frekari gagna til skýringar máli. Álit nefndarinnar skal sent 

[ráðherra]
2)

 innan fjögurra vikna frá því að málefni barst nefndinni.  
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 Telji nefnd um erlenda fjárfestingu að fjárfesting eða yfirráð séu með þeim hætti að gengið 

sé gegn ákvæðum 1. tölul. 1. mgr. 4. gr. skal [ráðherra]
2)

 með úrskurði skylda hlutaðeigandi 

lögaðila til að selja þann eignarhlut í fiskveiðifyrirtæki eða fiskvinnslufyrirtæki eða, ef um 

það er að ræða, þá hlutdeild í lögaðila sem á hlut í fiskveiðifyrirtæki eða fiskvinnslufyrirtæki 

sem ekki er samræmanlegur ákvæðum 1. tölul. 1. mgr. 4. gr. Söluskylda samkvæmt þessari 

málsgrein takmarkast við þann eignarhlut eða hluta eignarhlutar sem varð til þess að erlend 

fjárfesting fór fram úr þeim mörkum sem greinir í 1. tölul. 1. mgr. 4. gr. Við úrlausn þess skal 

miðað við það hvenær tilkynning um eigendaskipti barst viðkomandi lögaðila. Ef ekki er 

orðið við slíkri skyldu innan fjögurra vikna skal með eignarhlutinn fara skv. 4. og 5. mgr.

  

 Ef erlendur aðili eignast hlut í fiskveiðifyrirtæki, fiskvinnslufyrirtæki eða fiskiskipi með 

samningum til lúkningar veðskuldar sem veðhafi við útgáfu uppboðsafsals, með erfðum eða á 

annan hátt skal hann selja hlutinn svo fljótt sem verða má og eigi síðar en tólf mánuðum eftir 

að hluturinn komst í eigu hans. Ef ekki hefur orðið af slíkri sölu innan tólf mánaða skal fara 

með eignarhlutinn skv. 4. og 5. mgr.  

 Eigi sala á eignarhlut, sem skylt er að selja skv. 2. mgr., sér ekki stað innan fjögurra vikna 

eða skv. 3. mgr. innan tólf mánaða skal afhenda [ráðherra]
2)

 hlutabréfin eða skilríki fyrir 

eignarhlutnum ásamt undirrituðu söluumboði. Hann skal þá fela óháðu, íslensku 

verðbréfafyrirtæki, sem heimilt væri skv. b-lið 1. tölul. 1. mgr. 4. gr. að eiga slíkan hlut, að 

selja þann eignarhlut sem um ræðir til aðila sem uppfyllir skilyrði laganna. Skal 

verðbréfafyrirtækið eftir það annast söluna og fara með eignarhlutinn þar til sala hefur tekist. 

Skal verðbréfafyrirtækið gæta fjárhagslegra hagsmuna eiganda við þá sölumeðferð, þar með 

talið við ákvörðun um tímasetningu á sölu. Nú selur verðbréfafyrirtækið eignarhlutinn og er 

eigandi hans þá bundinn við söluna. Þóknun fyrir umsýslu og sölu eignarhlutarins skal greiða 

af söluandvirði eða arði samkvæmt almennum venjum á verðbréfamarkaði.  

 Skili eigandi eða umráðaaðili eignarhlutar ekki hlutabréfum eða skilríki fyrir eignarhlut, 

sbr. 4. mgr., falla öll réttindi samkvæmt eignarhlutnum niður, þar með talin atkvæðisréttur, 

áskriftarréttur að nýjum hlutum og réttur til greiðslu arðs, þar til skil hafa verið gerð.  

 Hafi sala skv. 3. mgr. eigi tekist innan sex mánaða frá því að verðbréfafyrirtækið tók 

eignarhlutinn til umsýslu og sölumeðferðar er ráðherra heimilt að fenginni ósk 

verðbréfafyrirtækisins eða eiganda hans að veita viðbótarfrest í sex mánuði ef líkur eru taldar 

á frjálsri sölu innan þess frests. Að öðrum kosti er ráðherra rétt að krefjast nauðungarsölu á 

eignarhlutnum án undangengins dóms, sáttar eða aðfarar.  

 Ákvæði 1.–6. mgr. eiga með samsvarandi hætti við þegar gengið er gegn ákvæðum 2. og 
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3. tölul. 1. mgr. 4. gr.]
3) 

 

   
1)

L. 126/2011, 156. gr. 
2)

L. 98/2009, 14. gr. 
3)

L. 46/1996, 2. gr.   

 [6. gr. …
1)

]
2) 

 

   
1)

L. 81/2001, 1. gr. 
2)

L. 46/1996, 2. gr.   

 [7. gr.]
1)

 [Tilkynna ber [ráðherra]
2)

 alla erlenda fjárfestingu jafnskjótt og samningur eða 

ákvarðanir þar að lútandi liggja fyrir. Tilkynningarskyldan tekur bæði til fjárfestingar erlends 

aðila í atvinnufyrirtæki sem hann hefur ekki átt í áður og viðbótarfjárfestingar í slíku 

fyrirtæki. Tilkynningu skulu fylgja afrit eða ljósrit af skjölum eða gögnum sem málið varða 

og nauðsynleg teljast að mati ráðherra. Sé um að ræða erlenda fjárfestingu í íslensku 

atvinnufyrirtæki hvílir tilkynningarskyldan á viðkomandi atvinnufyrirtæki, en sé um að ræða 

fyrirhugaða atvinnustarfsemi hér á landi í eigin nafni erlends aðila hvílir tilkynningarskyldan 

á honum.  

 [Ráðherra]
2)

 hefur rétt til upplýsingaöflunar og athugana vegna fjárfestingar erlendra aðila. 

Heimilt er [ráðherra]
2)

 að fela ríkisstofnun að annast slíka upplýsingaöflun og athuganir.]
3)

 
   

1)
L. 46/1996, 2. gr. 

2)
L. 98/2009, 14. gr. 

3)
L. 46/1996, 3. gr.   

 [8. gr.]
1)

 [Erlendum aðila, sem fjárfestir í atvinnurekstri hér á landi, skal frjálst að flytja í 

því skyni til landsins erlendan gjaldmiðil, enda sé slíkur fjármagnsflutningur tilkynntur 

samkvæmt lögum og reglum um gjaldeyrisviðskipti.]
2)

 Um skilaskyldu slíks gjaldmiðils skal 

fara samkvæmt almennum reglum. Sé um að ræða erlendan gjaldmiðil sem Seðlabanki 

Íslands annast reglubundna gengisskráningu á skal hinn erlendi aðili eiga rétt á að fá hinum 

erlenda gjaldmiðli skipt í íslenskar krónur.  

   
1)

L. 46/1996, 2. gr. 
2)

L. 46/1996, 4. gr.   

 [9. gr.]
1)

 Erlendur aðili, sem fjárfestir í atvinnurekstri hér á landi, skal eiga rétt á að fá 

yfirfært í hvern þann erlenda gjaldmiðil, sem Seðlabanki Íslands annast reglubundna 

skráningu á, móttekinn arð eða annan hagnaðarhlut og söluandvirði fjárfestingar. 

   
1)

L. 46/1996, 2. gr.   

 [10. gr.]
1)

 Í íslenskum atvinnufyrirtækjum skulu framkvæmdastjórar og meiri hluti 

stjórnarmanna vera búsettir hér á landi óháð eignarhlut, atkvæðisrétti eða öðrum yfirráðum 

erlendra aðila. [[Búsetuskilyrði gildir þó ekki um ríkisborgara þeirra ríkja sem eru aðilar að 

samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, aðilar að stofnsamningi Fríverslunarsamtaka 

Evrópu eða um Færeyinga, enda séu viðkomandi ríkisborgarar búsettir í aðildarríki 

samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, aðildarríki stofnsamnings Fríverslunarsamtaka 

Evrópu eða Færeyjum.]
2)

 [Ráðherra]
3)

 getur veitt ríkisborgurum annarra ríkja undanþágu frá 

þessu ákvæði.]
4) 
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 [Nú geyma sérlög um tiltekna fjárfestingu hér á landi, sem í gildi eru við gildistöku laga 

þessara, skilyrði um íslenskt ríkisfang stjórnarmanna eða búsetu þeirra hér á landi, og skulu 

þá ríkisborgarar þeirra ríkja sem aðild eiga að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið eða 

stofnsamningi Fríverslunarsamtaka Evrópu og Færeyingar sem búsettir eru í aðildarríki 

samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, aðildarríki stofnsamnings Fríverslunarsamtaka 

Evrópu eða Færeyjum teljast uppfylla ríkisfangs- og búsetuskilyrði slíkra laga.]
2)

 

   
1)

L. 46/1996, 2. gr. 
2)

L. 108/2006, 96. gr. 
3)

L. 98/2009, 14. gr. 
4)

L. 121/1993, 4. gr.   

 [11. gr.]
1)

 [Ráðherra]
2)

 fer með leyfisveitingar samkvæmt lögum þessum og annast eftirlit 

með framkvæmd þeirra að svo miklu leyti sem tiltekið eftirlit eða leyfisveitingar eru ekki 

samkvæmt ákvæðum laganna faldar öðrum.  

 [Ráðherra]
3)

 getur bannað erlendum aðila fjárfestingu í atvinnurekstri hér á landi ef hann 

hefur verið sviptur réttindum til atvinnurekstrar með dómi í öðru ríki. 

   
1)

L. 46/1996, 2. gr. 
2)

L. 126/2011, 156. gr. 
3)

L. 98/2009, 14. gr.   

 [12. gr.]
1)

 [Sérstök fimm manna nefnd, nefnd um erlenda fjárfestingu, skal fylgjast með að 

ákvæðum 4. gr. um takmarkanir á fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri sé framfylgt, sbr. 

ákvæði 5. gr. Jafnframt skal hún vera ráðherra til ráðuneytis um leyfisveitingar skv. 3. tölul. 

1. mgr. 4. gr. Nefndin skal skipuð fimm mönnum, kosnum hlutfallskosningu á Alþingi að 

afstöðnum almennum þingkosningum. Kosnir skulu jafnmargir varamenn. [Ráðherra]
2)

 skipar 

formann og varaformann úr hópi nefndarmanna. Formaður nefndarinnar boðar hana til funda. 

[Ráðherra]
2)

 ákveður þóknun nefndarinnar.  

 Nú telur [ráðherra]
2)

 að tiltekin erlend fjárfesting ógni öryggi landsins eða gangi gegn 

allsherjarreglu, almannaöryggi eða almannaheilbrigði eða ef upp koma alvarlegir 

efnahagslegir, þjóðfélagslegir eða umhverfislegir erfiðleikar í sérstökum atvinnugreinum eða 

á sérstökum svæðum, sem líklegt er að verði viðvarandi, og getur hann þá stöðvað slíka 

fjárfestingu, enda kunngjöri hann ákvörðun sína innan átta vikna frá því að honum berst 

tilkynning um hlutaðeigandi fjárfestingu, sbr. 7. gr. Áður en slík ákvörðun er tekin skal 

ráðherra leita álits nefndar um erlenda fjárfestingu. Þegar um er að ræða fjárfestingu aðila frá 

ríki innan Evrópska efnahagssvæðisins skal gætt ákvæða 112. og 113. gr. samningsins um 

Evrópska efnahagssvæðið, sbr. lög nr. 2/1993. [Þegar um er að ræða fjárfestingu frá aðila 

aðildarríkis stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu skal gætt ákvæða 40. og 41. gr. í 

stofnsamningnum.]
3) 

 

 [Ráðherra]
2)

 skal á fyrri hluta hvers árs flytja Alþingi skýrslu um fjárfestingu erlendra aðila 

í atvinnurekstri hérlendis næsta ár á undan. Í henni skulu m.a. koma fram upplýsingar um 

aðgerðir stjórnvalda til að auka fjárfestingu erlendra aðila hér á landi, um fjárfestingu 
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erlendra aðila og heildarfjárfestingu eftir atvinnugreinum og um beitingu öryggisákvæðis skv. 

2. mgr. og úrræða stjórnvalda skv. 5. gr.]
4) 

 

   
1)

L. 46/1996, 2. gr. 
2)

L. 98/2009, 14. gr. 
3)

L. 76/2002, 40. gr. 
4)

L. 46/1996, 6. gr.   

 [13. gr.]
1)

 [Ráðherra]
2)

 getur með reglugerð sett nánari ákvæði um framkvæmd laga 

þessara.  

   
1)

L. 46/1996, 2. gr. 
2)

L. 98/2009, 14. gr.   

 [14. gr.]
1)

 Brot gegn ákvæðum laga þessara og reglum settum samkvæmt þeim varða 

sektum eða fangelsi allt að tveimur árum. 
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Viðauki II 

 

Spurningalisti 

1. Er núverandi stefna flokksins skýr varðandi beinar erlendar fjárfestingar og eru sér 

ákvæði varðandi BEF í núverandi stefnuskrá flokksins? 

 

2. Er stefna flokksins að efla frekar BEF hér á landi á næsta kjörtímabili? Ef svo er með 

hvaða aðferðum? 

 

3. Telur þú að það þurfi frekari og skýrari stefnu varðandi BEF?  

 

 

4. Ertu hlynntur núverandi stefnu ríkisstjórnarinnar varðandi BEF?  Ef ekki hvað finnst 

þér þá betur megi fara? 

 

5. Hverjar telur þú að séu helstu hindranir fyrir BEF hér á landi ? 

 

6. Er flokkurinn sáttur við núverandi lög sem gilda um erlenda fjárfestingu? Ef ekki 

hverjar yrðu þá ykkar tilögur að breytingum? 

7. Hvert er mat flokksins á að leyfa BEF í sjávarútvegi? 

8. Hvernig finnst þér Ísland vera sem fjárfestingakostur? 

 

 


