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Ágrip 

Í þessari ritgerð verður leitast við að svara þeirri spurningu af hverju erlendir fjárfestar ættu 

að vilja reisa gagnaver á Íslandi og af hverju ekki.  

Erlend fjárfesting á Íslandi hefur aldrei talist mikil en er nú í sögulegu lágmarki. 

Síðustu ár hefur verið fjallað í sífellt meira mæli um hugsanlega “gagnaversvæðingu” á 

Íslandi og landið verið nefnt kjörlendi fyrir gagnaver. Erlendir fjárfestar í greininni hafa í 

vaxandi mæli sýnt Íslandi áhuga en fjárfestingar hafa þó ekki vera að skila sér til landsins og 

enn eru engin ný áform um byggingu gagnavera í hendi.  

Helstu niðurstöður höfundar eru þær að erlendir fjárfestar hafa, eins og staðan er í 

dag, ekki margar ástæður til að velja Ísland sem staðsetningu fyrir gagnaver umfram aðrar 

þjóðir, þrátt fyrir aðgang að grænni, endurnýjanlegri og tiltölulega ódýrri orku auk hagstæðra 

veðurskilyrða. Veikleikar Íslands virðast vega þyngra en styrkleikarnir í augum erlendra 

fjárfesta en hingað til hafa þeir heldur valið að staðsetja gagnaver sín annars staðar en á 

Íslandi. Á Íslandi eru margir óvissuþættir til staðar sem fælt geta erlenda fjárfesta frá landinu. 

Mikill skortur er til að mynda á tæknimenntuðu vinnuafli, framleiðni vinnuafls á Íslandi er 

lægri en í samanburðarlöndum auk þess sem óvissa ríkir um framboð orku og orkuverð. 

Gengissveiflur, gjaldeyrishöft, ófyrirsjáanleg ákvarðanataka og sífelldar skattahækkanir 

stjórnvalda eru einnig stórir gallar sem vissulega gætu spilað inn í ákvarðanatöku erlendra 

fjárfesta sem alla jafna leita eftir stöðugleika, öryggi og fyrirsjáanlegu viðskiptaumhverfi. 
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Inngangur 

Á sama tíma og þörfin fyrir erlenda fjárfestingu á Íslandi hefur sjaldan eða aldrei verið meiri, 

hefur erlend fjárfesting sjaldan eða aldrei verið minni. Það er því eðlilegt að menn spyrji sig 

hvað það er sem hamlar því að erlend fjárfesting eigi sér stað í meira mæli. Ísland hefur lengi 

verið eftirbátur annarra þjóða þegar kemur að erlendri fjárfestingu þrátt fyrir að hafa upp á 

ýmsa kosti að bjóða, svo sem græna og tiltölulega ódýra orku og ódýrt landsvæði á 

alþjóðlegum mælikvarða. Erlend fjárfesting á Íslandi hefur að mestu endurspeglast í þessum 

kostum og hingað til aðallega falist í orkufrekri stóriðju á borð við álver. Atvinnulífið á 

Íslandi hefur löngum talist mjög einhæft og það sama má segja um útflutningsgreinar 

Íslendinga sem aðallega hafa falist í útflutningi sjávar- og álafurða. Fjármálahrunið árið 2008 

hefur síður en svo orðið til þess að fjölga erlendum fjárfestingum á Íslandi en erlend 

fjárfesting er nú í sögulegu lágmarki.  

Árið 2011 skipaði Iðnaðarráðherra starfshóp sem falið var að fara yfir stöðu erlendra 

fjárfestinga á Íslandi, meta hvaða hindrunum ryðja þyrfti úr vegi og leggja fram tillögur um 

hvers konar fjárfestingu sækjast bæri eftir í samræmi við styrkleika landsins. Hópurinn 

ályktaði sem svo að ekki bæri að sækjast eftir frekari fjárfestingum í álversiðnaði heldur ætti 

frekar að leita eftir fjárfestingum í orkuháðum en umhverfisvænum greinum. Nefndi hópurinn 

meðal annars gagnaver sem dæmi um heppilegan iðnað til að laða til Íslands. 

Gagnaversiðnaðurinn er orkuháður iðnaður í örum vexti á heimsvísu og fellur því vel að 

styrkleikum Íslands og þeim kostum sem Ísland hefur upp á að bjóða. Hægt er að spara 

umtalsverðan raforkukostnað með því að reisa gagnaver á Íslandi og nota ókeypis kælingu til 

að kæla tölvubúnað í stað þess að keyra kælikerfin á rafmagni. Sífellt er verið að setja 

fyrirtækjum þrengri skorður hvað varðar útblástur gróðurhúsalofttegunda auk þess sem mikill 

kostnaður getur falist í losun þeirra. Það er því til mikilst að vinna fyrir gagnaver að geta 

lækkað orkukostnað sinn og útblástur gróðurhúsalofttegunda án þess að það komi niður á 

vexti fyrirtækjanna.   

Í dag eru tvö gagnaver staðsett á Íslandi, þar af er annað þeirra að hluta í erlendri eigu. 

Miklar vonir voru bundnar við að uppbygging þessara gagnavera myndi leiða til þess að fleiri 

erlendir fjárfestar færu að líta á Ísland sem raunverulegan kost fyrir gagnaver. Á 

undanförnum árum hafa fjölmargir erlendir aðilar, meðal annars stórfyrirtæki á borð við 
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Microsoft, Google og Facebook, skoðað Ísland sem hugsanlega staðsetningu en öll fyrirtækin 

ákváðu þó að reisa gagnaver sín annarsstaðar.  

Í þessari ritgerð er ætlunin að skoða helstu styrkleika og veikleika Íslands sem 

staðsetning fyrir beinar erlendar fjárfestingar þar sem sér í lagi er litið til gagnavera og leitast 

við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu:  

„Af hverju ættu erlendir fjárfestar að vilja reisa gagnaver á Íslandi og af hverju ekki? 

Hverjir eru helstu styrkleikar og veikleikar Íslands sem staðsetning fyrir gagnaver?“ 

Ritgerðinni er skipt í 10 kafla. Í fyrsta kafla er gerð grein fyrir heimildaöflun og þeirri 

aðferðarfræði sem höfundur studdist við til að svara rannsóknarspurningu ritgerðarinnar. Í 

öðrum kafla er hugtakið „bein erlend fjárfesting“ (BEF) skilgreint og fjallað almennt um 

hugsanlegan ávinning BEF fyrir móttökuríki fjárfestingarinnar sem og hugsanlega ókosti. Í 

þriðja kafla ritgerðarinnar er fjallað um Ísland og þörfina fyrir BEF á Íslandi. Í fjórða kafla er 

farið yfir framtíðarstefnu Íslands um BEF og þá áherslu sem stjórnvöld vilja leggja á að laða 

gagnaver til landsins. Hugtakið „gagnaver“ er skilgreint og leitast við að útskýra í stuttu máli 

um hvers konar starfsemi er að ræða. Í fimmta kafla er reynt að skýra út hvaða þættir eru 

ráðandi þegar kemur að staðarvali fyrir gagnaver. Sjötti kafli fjallar almennt um kenningu 

hagfræðingsins Michaels Porters um samkeppnishæfni þjóða og demantslíkan hans sem nota 

má til að greina samkeppnishæfni þjóða, atvinnugreina eða landsvæða. Í sjöunda kafla er 

farið yfir styrkleika Íslands sem staðsetning fyrir gagnaver og í áttunda kafla er fjallað um 

veikleika Íslands. Í níunda kafla setur höfundur upp demantslíkan fyrir gagnaver á Íslandi þar 

sem helstu styrkleikar og veikleikar eru dregnir saman í heildstæða mynd og gerð grein fyrir 

helstu tækifærum og ógnum sem og hugsanlegum áhrifum stjórnvalda. Í tíunda og síðasta 

kafla ritgerðarinnar er efni ritgerðarinnar tekið saman, greint frá niðurstöðum höfundar og 

rannsóknarspurningu ritgerðarinnar svarað. 

Tilgangur ritgerðarinnar er að varpa ljósi á helstu styrkleika og veikleika Íslands og þá 

þætti sem helst geta laðað að eða fælt erlenda fjárfesta frá því að reisa gagnaver á Íslandi. Það 

er ekki tilgangur ritgerðarinnar að bera Ísland ýtarlega saman við aðrar þjóðir enda taldi 

höfundur slíkan samanburð ekki raunhæfan miðað við stærð ritgerðarinnar og þann tíma sem 

gefinn var við skrif hennar.  
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1. Aðferðarfræði 

Við gerð ritgerðarinnar studdist höfundur að miklu leyti við frumheimildir á borð við 

fræðibækur og fræðigreinar er fjölluðu um viðfangsefnið sem og fréttamiðla sem meðal 

annars höfðu fjallað um viðhorf erlendra fjárfesta til Íslands og viðhorf íslenskra stjórnvalda 

til erlendrar fjárfestingar á Íslandi. Einnig var stuðst við ýmiskonar skýrslur innlendra sem og 

alþjóðlegra stofnana sem nánar er getið í heimildaskrá. Höfundur leitaðist við að gæta 

hlutleysis í allri meðferð heimilda og valdi fjölbreyttar heimildir sem allar nálguðust 

viðfangsefnið á ólíkan hátt. Með því gafst höfundi tækifæri til að öðlast betri heildarsýn yfir 

efnið. 

Til að fá meiri dýpt í ritgerðina og fá svör við spurningum sem erfitt var að finna á 

prenti, tók höfundur viðtöl við tvo aðila sem hafa sérfræðiþekkingu á viðfangsefninu í 

gegnum störf sín. Höfundur tók viðtal við þá Kristinn Hafliðason og Einar Hansen Tómasson 

sem báðir eru verkefnastjórar hjá fjárfestingasviði Íslandsstofu. Viðtalið við Einar Hansen 

Tómasson fór fram í gegnum síma þar sem höfundur notaðist við hálfstaðlað viðtalsform (e. 

semi structured). Í viðtalinu við Kristinn var einnig notast við hálfstaðlað viðtalsform þar sem 

höfundur settist niður með viðmælanda og spurði um tíu til tuttugu opinna, fyrirframgefinna 

spurningar, en leyfði að öðru leyti viðmælanda að koma með óhindraðar skýringar og 

skoðanir á viðfangsefninu. Viðmælanda var gerð grein fyrir því að samtalið væri hljóðritað 

og yrði birt í viðauka við ritgerð þessa. Þarna var stuðst við eigindlega aðferðafræði sem 

kennd er við Vancouver skólann en markmið aðferðafræðinnar er að gefa viðmælendum kost 

á að koma fram með sem víðastan þekkingargrunn og aðstoða rannsakanda við að ná sem 

best utan um viðfangsefnið. Þessi aðferðafræði þykir henta vel í byrjun rannsókna þar sem 

„tappað er af“ helstu sérfræðingum á sviðinu og tóninn settur fyrir restina af rannsókninni 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2000). Höfundur tók einnig óstaðlað viðtal (e. unstructured) við 

Andra Ottesen hjá Carbon recycling international sem meðal annars hefur sérþékkingu á 

orkumálum vegna starfa sinna og menntunar. Í samtali við höfund gaf Andri gagnlegar 

ábendingar sem nánar er getið í texta ritgerðarinnar og heimildaskrá. Óstaðlað viðtalsform er 

ólíkt hálf stöðluðu viðtalsformi á þann hátt að ekki er stuðst við fyrirfram ákveðnar 

spurningar og viðtalsformið er meira í líkingu við almennar samræður en viðtal (Zhang & 

Wildemuth, e.d.). 
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Að lokinni heimildaöflun var unnið úr þeim upplýsingum sem fengust í þeim tilgangi 

að svara rannsóknarspurningunni. Stuðst var við hið þrepaskipta rannsóknarlíkan Philip 

Kotlers en rannsóknarþrepin sex má sjá á myndinni hér fyrir neðan: 

 

Mynd 1: Rannsóknarlíkan Philips Kotlers  

 

2. Bein Erlend Fjárfesting 

2.1. Skilgreining 

Þegar talað er um beina erlenda fjárfestingu er almennt talað um stofnun eða uppbyggingu 

nýs fyrirtækis (e. Green field investment) af hálfu erlendra aðila, eða samruna eða yfirtöku 

erlends aðila (e. Brown field investment) með langtímastarfrækslu að markmiði í báðum 

tilfellum (Starfshópur skipaður af iðnaðarráðherra, 2011, bls. 8). Almenn viðmiðunarregla er 

að erlendur fjárfestir eigi 10% eða stærri hlut í fyrirtæki og hafi stjórnunarleg áhrif á rekstur 

fyrirtækisins í krafti eignarhlutarins. Sé hluturinn undir 10% telst hann ekki ráðandi og 

flokkast fjárfestingin þá sem partur af hlutabréfasafni (e. portfolio investment) sem telst ekki 

til beinnar erlendrar fjárefstingar (Seðlabanki Íslands, e.d.). 

Til að skilgreina hverjir teljast erlendir aðilar er litið til þess hvar erlendi fjárfestirinn 

eða erlenda félagið er með lögheimili þegar fjárfest er á Íslandi. Aðili eða félag sem hefur 

lögheimili erlendis telst vera erlendur aðili og aðili eða félag sem hefur lögheimili á Íslandi 

telst vera innlendur aðili sbr. 1. gr. laga um gjaldeyrismál nr. 87/1992. Þannig er félag í eigu 

Íslendings sem er með lögheimili erlendis en fjárfestir á Íslandi flokkað sem erlend fjárfesting 

(Seðlabanki Íslands, e.d.). 

2.2. Ávinningur móttökuríkja erlendrar fjárfestingar 

Almennt er viðurkennt að bein erlend fjárfesting, sem hér eftir verður skammstafað BEF, 

hefur jákvæð áhrif á móttökuríki enda hafa ríki um allan heim unnið að því síðustu áratugina 

að draga úr hömlum gegn BEF og í sífellt meira mæli farið að bjóða erlendum fjárfestum 

ýmiskonar ívilnanir í þeim tilgangi að laða þá til sín (Hill, 2012). Ýmsar rannsóknir hafa sýnt 
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fram á bæði beinan og óbeinan ávinning BEF fyrir mótttökuríki til dæmis í formi aukins 

hagvaxtar, aukinnar tækniþekkingar, hærra atvinnustigs, aukinnar samkeppni og 

viðskiptatengsla svo eitthvað sé nefnt. Það er þó mikilvægt að hafa í huga að jákvæð áhrif 

erlendra fjárfestinga eru ekki sjálfgefin. Það getur skipt verulegu máli um hvers konar 

fjárfestingu er að ræða og í hvaða greinum fjárfestingin á sér stað. Ávinningur móttökuríkja 

af fjárfestingum í frumiðnaði, framleiðsluiðnaði eða þjónustuiðnaði er til að mynda afar 

misjafn (Fons-Rosen, Ozcan, Sörensen, Sanchez, & Volosovych, 2012). Efnahagslegur 

ávinningur þeirra landa sem í hlut eiga, heimaland fjárfsestingarinnar og móttökuríkisins, fer 

að mestu eftir því hversu stór hluti þess virðisauka sem skapast rennur til þeirra. Hlutfallið er 

verulega háð þeim lögum og reglum sem gilda um erlenda fjárfestingu og eignarhald erlendra 

aðila í móttökuríkinu sjálfu (Indriði H. Þorláksson, 2008). Meðal þeirra jákvæðu áhrifa sem 

móttökuríki sækjast alla jafna eftir þegar þau reyna að laða til sín erlenda fjárfestingu eru:  

2.2.1. Hagvöxtur 

Hvort erlend fjárfesting skilar sér í auknum hagvexti eða ekki veltur að flestu leyti á 

aðstæðum í móttökuríknu sjálfu, tæknistigi innlendra fyrirtækja og menntunar vinnuaflsins. 

Rannsóknir benda til þess að hagvöxtur sé meiri eftir því sem umfang BEF er meira, sér í lagi 

ef móttökuríkið er nægilega í stakk búið til að nýta sér jákvæð áhrif fjárfestingarinnar. BEF 

getur örvað hagvöxt meðal annars vegna aukinnar tækniþekkingar í móttökuríkinu og annarra 

jákvæðra úthrifa í kjölfar fjárfestingarinnar. BEF getur þannig orðið til þess að ákveðin 

keðjuverkun fari að stað á þann hátt að efling og vöxtur hagkerfisins í kjölfar erlendu 

fjárfestingarinnar geri það verkum að ríkið verður enn meira aðlaðandi fyrir erlendar 

fjárfestingar (Li & Liu, 2005).  

2.2.2. Úthrif (e. Spillovers)  

Eitt af því sem móttökuríkin sækjast helst eftir þegar þau reyna að laða til sín erlenda 

fjárfestingu eru jákvæð úthrif fjárfestingarinnar. Fjölmargar rannsóknir víða um heim hafa 

sýnt fram á að innlend fyrirtæki í móttökuríki geta að mörgu leyti notið góðst af nýrri tækni 

og þekkingu erlendra fyrirtækja sem smitast gjarnan út í hið innlenda atvinnulíf. Innlend 

fyrirtæki geta þannig öðlast mikilvæga þekkingu án þess að leggja út kostnað. (Blomström & 

Kokko, 2003).  
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2.2.3. Aukin framleiðni og samkeppni 

Innkoma erlendra fyrirtækja getur orðið hvati fyrir innlend fyrirtæki að auka framleiðni sína. 

Þetta getur gerst með ýmsum hætti, til að mynda ef innlendu fyrirtækin geta nýtt sér þekkingu 

eða tækni erlenda fyrirtækisins til að auka skilvirkni framleiðslu sinnar, eða með því að nýta 

sína eigin tækniþekkingu betur og þannig reynt að standa betur að vígi gagnvart samkeppni 

við erlenda fyrirtækið (Blomström & Kokko, 1997, bls. 7).  

2.2.4. Atvinnusköpun 

Atvinnuástand í móttökuríki er eitt af því sem mótar áhrif BEF. Sé vinnuafl í móttökuríki 

ekki fullnýtt og atvinnuleysi til staðar, getur BEF haft afar jákvæð áhrif með nýrri 

atvinnustarfsemi og verðmætasköpun. Hluti þess virðisauka sem verður til er fólginn í 

launagreiðslum innlendra starfsmanna sem áfram skapa aukna eftirspurn eftir vörum og 

þjónustu í móttökuríkinu. Sé atvinnuleysi hins vegar ekki til staðar getur BEF haft í för með 

sér að samdráttur verður í annarri starfsemi vegna tilfærslu starfsmanna til nýja verkefnisins. 

Launatekjur geta þrátt fyrir þetta aukist ef um arðbærari störf er að ræða (Indriði H. 

Þorláksson, 2008).  

2.2.5. Auknar skatttekjur 

Reglur um skattlagningu og eignarhald erlendra aðila er afar mismunandi á milli landa en 

slíkt hefur óneitanlega mikið að segja um möguleg áhrif erlendrar fjárfestingar (Indriði H. 

Þorláksson, 2008). Þegar erlend fyrirtæki hefja starfsemi, fjölgar skattstofnum í 

móttökuríkinu. Erlenda fyrirtækið greiðir skatt af hagnaði sínum í móttökuríkinu og starfsfólk 

fyrirtækisins greiðir skatt af launatekjum sínum. Fjölgun erlendra fyrirtækja getur ýtt undir 

vöxt tengdra greina og stuðningsgreina og fjölgað þannig skattgreiðendum í öðrum 

atvinnugreinum einnig (Loungani & Razin, 2001). 

2.3. Hugsanleg neikvæð áhrif beinnar erlendrar fjárfestingar 

2.3.1. Spekileki (e. brain drain) 

Í móttökuríkjum fjárfestingar borga erlendu fyrirtækin í flestum tilfellum hærri laun en 

innlendu fyrirtækin. Slíkt gæti í ákveðnum tilvikum haft þau áhrif að erlendu fyrirtækin laði 

til sín best menntaða vinnuaflið til að nýta sér þekkingu þess og því sitji innlendu fyrirtækin 

eftir með minna menntað vinnuafl og þar af leiðandi lakari samkeppnisstöðu gagnvart erlendu 

fyrirtækjunum (Lipsey, 2002, bls. 20-23). 
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2.3.2. Hindra aðgang innlendra aðila að auðlindum 

Erlend fyrirtæki þurfa alla jafna aðgang að auðlindum móttökuríkisins, til dæmis orku, vatni 

eða landsvæði. Kaupi erlent fyrirtæki aðgang að slíkri auðlind kemur það í veg fyrir að 

innlendir aðilar uppskeri sama ávöxt af auðlindinni (Mabey & McNally, 1999).  

2.3.3. Óeðlileg áhrif erlendra fyrirtækja á stjórnvöld móttökuríkis 

Erlendum fyrirtækjum er oft á tíðum kennt um að hafa óeðleg áhrif á stjórnvöld í móttökuríki 

í krafti stærðar sinnar eða ríkidæmis. Á það hefur þó verið bent að fyrirtækin séu jafn háð 

stjórnvöldum og stjórnvöld eru háð fyrirtækjunum. Það sé því erfitt fyrir annan aðilann að 

halda hinum í gíslingu án þess að skaða sjálfan sig í leiðinni (Hill, 2012, bls. 270).  

 

Þó að BEF geti vissulega haft neikvæð áhrif í ákveðnum tilvikum er þó almennt talið 

að fyrir flest ríki hafi hún frekar jákvæð áhrif og sé verulega virðisaukandi. Það fer að mestu 

leyti eftir móttökuríkinu sjálfu og þeim aðstæðum og umhverfi sem þar eru til staðar, hver 

áhrif erlendu fjárfestingarinnar verða. Það er til að mynda ekki sjálfgefið að innlend fyrirtæki 

séu nægilega í stakk búin til að geta nýtt sér tækninýjungar erlendra fyrirtækja. Það veltur því 

að mörgu leyti á innviðum og uppbyggingu hagkerfisins og viðskiptalífsins í móttökuríkisinu 

hversu vel það er í stakk búið til að taka við og nýta sér þekkinguna og tæknina og ýta undir 

möguleg jákvæð áhrif. Land með sterka innviði, öflugan mannauð og góða grundvallar 

tækniþekkingu er mun líklegra til að geta nýtt sér erlendu þekkinguna og tæknina auk þess 

sem slík lönd þykja meira aðlaðandi í augum erlendra fjárfesta. Þá hafa rannsóknir sýnt að 

BEF er líkleg til að hafa neikvæð áhrif í löndum sem ekki ráða yfir lágmarks tækniþekkingu 

og mannauði. Ávinningur BEF er því afar ólíkur eftir því hvort um ræðir þróað ríki eða 

þróunarríki (Borenstein & J. De Gregorio, 1998).  

3. Bein erlend fjárfesting á Íslandi 

Með aðild sinni að Evrópska Efnahagssvæðinu (EES) árið 1999 þurfti Ísland að opna landið 

fyrir erlendri fjárfestingu í samræmi við regluna um fjórfrelsið um frjálst flæði vinnuafls, 

fjármagns, vöru og þjónustu. Fram að þeim tíma hafði landið verið svo gott sem lokað frá 

árinu 1930 þegar bankahrun varð á Íslandi og gjaldeyris- og innflutningshöftum var komið á. 

Þrátt fyrir aðildina að EES og opnun landsins fyrir erlendum fjármagnshreyfingum kom þó 

lítil sem engin erlend fjárfesting inn í landið. Stærstur hluti þess fjármagns sem inn í landið 
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rann, gerði það í formi erlends lánsfjármagns og segja má að það hafi orðið grundvöllur 

hinnar svokölluðu efnahagsbólu sem myndaðist hér á landi í aðdraganda efnahagshrunsins 

2008 (Starfshópur skipaður af iðnaðarráðherra, 2011). Áratuginn fyrir efnahagshrunið jókst 

hagvöxtur verulega en þennan vöxt má að miklu leyti rekja til mikils vaxtar í einkaneyslu 

sem drifinn var áfram af skuldsetningu heimila (Alþýðusamband Íslands, 2013). Það mætti 

því segja að hinn mikli vöxtur sem einkenndi Ísland árin fyrir efnahagshrunið hafi verið 

fenginn að láni. 

Í þjóðhagslegu samhengi hefur BEF á Íslandi aldrei talist mikil en er þó í algeru 

lágmarki nú á dögum. Aðeins þrjú ríki á evrusvæðinu, Grikkland, Írland og Kýpur voru með 

lægra fjárfestingarstig en Ísland á árinu 2012 (Morgunblaðið, 2013). Á árunum 1991 – 2010 

nam BEF að meðaltali rúmlega 5,1% af vergri landsframleiðslu (VLF). Árin 2005 – 2007 

sem gjarnan eru kölluð „bóluárin“ jukust erlendar fjárfestingar verulega þegar gengi íslensku 

krónunnar styrktist hressilega í kjölfar óhóflegs innflæðis erlends lánsfjármagns, 

virkjanaframkvæmda og fjárfestinga erlendra aðila á íslenskum hlutabréfamarkaði (Júpíter 

rekstrarfélag, 2012). Segja má að fjárfestingar hafi fyrir efnahagshrun, verið langt yfir 

langtímajafnvægi en að sama skapi eru þær í dag langt undir langtímameðaltali. Frá árinu 

1945 var meðaltal fjárfestinga sem hlutfall af VLF um 24,5% en er í dag aðeins 14% 

(Alþýðusamband Íslands, 2013). Ýmislegt bendir þó til þess að stór hluti aukningar í erlendri 

fjárfestingu í hlutabréfaeign á bóluárunum fyrir hrun hafi í raun og veru ekki verið „erlend“ 

fjárfesting heldur hafi verið um að ræða hringtengsl þar sem íslenskir aðilar og íslenskt 

fjármagn stóðu að baki fjárfestingunum. Talið er að allt að 84% af erlendri fjárfestingu á 

Íslandi frá árinu 2000 hafi komið frá löndum og svæðum sem þekkt eru fyrir skattaleg 

fríðindi á sama tíma og vöxtur varð á fjárfestingum Íslendinga í þessum sömu löndum. Þetta 

gefur ákveðna vísbendingu um að raunveruleg erlend fjárfesting erlendra aðila frá árinu 2000 

hafi verið margfalt minni en almennt hefur verið gefið til kynna (Indriði H. Þorláksson, 2008) 

(Seðlabanki Íslands, e.d.).  

3.1. Þörfin fyrir erlenda fjárfestingu á Íslandi 

Árin fyrir hrun bankanna mældist Ísland tiltölulega hátt á alþjóðlega mælikvarða um lífskjör 

og samkeppnishæfni enda töldust lífskjör á Íslandi almennt góð, samfélagslegir innviðir 

sterkir, vinnumarkaðurinn samkeppnishæfur og skuldastaða ríkissjóðs var nokkuð hagfelld. 

Töluverðar breytingar urðu á stöðu Íslands í kjölfar fjármálakreppunnar 2008 þar sem 

skuldastaða ríkissjóðs versnaði verulega og mikill halli myndaðist á rekstri hins opinbera. Í 
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kjölfar ríkisstjórnarskipta varð uppi töluverð óvissa í rekstrarumhverfi fyrirtækja enda voru 

áherslur nýrrar ríkisstjórnar um margt ólíkar áherslum þeirrar fyrri. Fjármögnunar- og 

samkeppnisumhverfi fyrirtækja breyttist einnig verulega til hins verra en gengisveiking, háir 

vextir og verðbólguskot sem fylgdu hruni bankanna ullu stórum hluta atvinnulífsins miklum 

skuldavanda auk þess sem verulega hátt hlutfall fyrirtækja varð gjaldþrota á sama tíma og 

fjármögnunarleiðir lokuðust. Með hruni íslensku krónunnar varð nær ómögulegt að verða sér 

úti um gjaldeyri fyrir íslenskar krónur og gjaldeyrishöftum var komið á til að koma í veg fyrir 

stórfellt útflæði erlends gjaldeyris. Óhætt er að segja að fjármálakreppan hafi einnig haft afar 

neikvæð áhrif á trúverðugleika Íslands á alþjóðlegum vettvangi (Viðskiptaráð Íslands, 2010) 

enda hækkaði fjármögnunarkostnaður ríkissjóðs og fyrirtækja á Íslandi verulega í kjölfar 

bankahrunsins vegna hækkunar skuldatryggingaálags (Seðlabanki Íslands, 2011). Íslensk 

fyrirtæki eru í dag afar skuldsett í alþjóðlegum samanburði og mörg hver geta tæplega staðið 

undir skuldunum til lengri tíma. Ýmsar hættur geta stafað af svo mikilli skuldsetningu 

fyrirtækja enda eru þau ekki í stakk búin til að veita samkeppnisaðilum aðhald og geta ekki 

starfað með skilvirkum hætti (Samtök atvinnulífsins, 2012). Að sama skapi er ríkissjóður 

Íslands verulega skuldsettur í kjölfar efnahagshrunsins en í nóvember síðastliðnum stóðu 

heildarskuldir hans í 87,8% af vergri landsframleiðslu (Lánamál Ríkisins, 2012). Seðlabanki 

Íslands hefur varað íslenska ríkið við því að ráðast í opinberar framkvæmdir á meðan það er 

svo skuldsett enda sé mikilvægt að lánsþörf ríkissjóðs sé með minnsta móti þegar kemur að 

afnámi gjaldeyrishaftanna (Már Guðmundsson, 2012).  

Einhæfni hefur löngum einkennt íslenskt atvinnulíf og að sama skapi hafa erlendar 

fjárfestingar á Íslandi einnig verið einhæfar, bæði fyrir og eftir efnahagshrun. 

Útflutningsgreinar Íslendinga samanstanda af þremur stoðum, sjávarútvegi, stóriðju og 

þjónustu. Með svo fáar og einhæfar útflutningsgreinar er Ísland berskjaldaðra fyrir sveiflum 

hvort heldur sem verðsveiflum eða framboðs- og eftirspurnarskellum. Fjölbreytt og blómlegt 

atvinnulíf er markmið hverrar þjóðar enda stuðlar það að auknum hagvexti og eykur lífsgæði 

íbúa. Fyrir lítið og einhæft hagkerfi á borð við það íslenska er þörfin fyrir samstarf við 

erlenda aðila afar mikil og því til mikils að vinna fyrir Ísland að skapa sér sess á alþjóðlegum 

vettvangi sem valkostur fyrir erlenda fjárfestingu (Starfshópur skipaður af iðnaðarráðherra, 

2011).  

Óhætt er að segja að þörfin fyrir beina erlenda fjárfestingu á Íslandi hafi í raun alltaf 

verið mikil en þó sjaldan eða aldrei meiri en nú í kjölfar efnahagshrunsins. Afleiðingar 

efnahagshrunsins voru verulega neikvæðar fyrir efnahags- og atvinnulífið á Íslandi og segja 
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má að ákveðin stöðnun blasi við ef ekki tekst að auka hlutfall fjárfestinga (Samtök 

Atvinnulífsins, 2011). Aukin erlend fjárfesting getur haft gríðarlega mikil áhrif fyrir Ísland og 

átt stóran þátt í að koma landinu aftur á fæturnar í kjölfar efnahagshrunsins ef rétt er á málum 

haldið. Erlend fjárfesting getur ekki aðeins skapað auknar gjaldeyristekjur fyrir ríkissjóð, 

aukið hagvöxt og minnkað stuldastöðuna, heldur getur hún einnig aukið fjölbreytni í 

atvinnulífi og útflutningsgreinum, styrkt stoðir innlends atvinnulífs og stuðlað að heilbrigðari 

samkeppni (Iðnaðarráðuneytið, 2009). 

4. Framtíðarstefna Íslands um beina erlenda fjárfestingu 

Lengi hefur skort á markvissa stefnumótun og samstarf innlendra aðila og stofnana sem starfa 

á vettvangi erlendrar fjárfestingar og líklega má rekja lágt hlutfall erlendrar fjárfestingar á 

Íslandi að einhverju leyti til þess. Svo virðist sem stjórnvöld á Íslandi hafi að undanförnu 

verið að gera sér sífellt betri grein fyrir því að ávinningur íslenska efnahagkerfisins af erlendri 

fjárfestingu er mun áhættuminni og eftirsóknarverðari en erlent lánsfjármagn.  

Árið 2010 skipaði iðnaðarráðherra starfshóp um tillögugerð í tengslum við stefnu 

stjórnvalda varðandi erlenda fjárfestingu. Hópnum var ætlað að meta hvaða atvinnugreinum 

eða geirum hentugast væri að sækjast eftir, hvernig hægt væri að auka frumkvæði að 

fjárfestingum, hvernig auka mætti samstarf milli stofnana og aðila auk þess að leggja mat á 

styrkleika landsins og þau tækifæri sem hugsanlega væri hægt að nýta.  

Í niðurstöðum starfshópsins kemur meðal annars fram að samkeppnishæfni Íslands 

liggur helst í hreinu umhverfi, hreinni orku, landrými og sterkum innviðum. Í ljósi þessa telur 

starfshópurinn að ekki beri að leitast eftir frekari fjárfestingum í áliðnaði sökum þess hve 

atvinnulífið á Íslandi er einhæft. Fremur beri að leggja áherslu á annars konar orkuháðar en 

umhverfisvænar greinar sem geta aukið fjölbreytni atvinnulífsins. Starfshópurinn telur að 

atvinnugreinar á borð við koltrefjaframleiðslu, gagnaver, líftækniiðnað og þjónustuiðnað séu 

greinar sem eigi vel við styrkleika Íslands og framtíðarsýn þess í atvinnumálum (Starfshópur 

skipaður af iðnaðarráðherra, 2011). Í þessari ritgerð verður viðfangsefnið afmarkað við 

erlenda fjárfestingu í gagnaverum þar sem gagnaver teljast afar heppilegur og 

eftirsóknarverður iðnaður fyrir Ísland auk þess sem Ísland er af mörgum talið hentug 

staðsetning fyrir uppbyggingu gagnavera. 
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Gagnaver eru talin mjög eftirsótt víða um heim og fjölmörg lönd og svæði keppast um 

að laða þau til sín. Fyrirtækið International Data Corporation (IDC) sem framkvæmt hefur 

markaðsrannsóknir í upplýsingatækni telur að vöxtur gagnageymslumarkaðarins á heimsvísu 

muni verða umtalsverður á komandi árum. Fyrirtækið telur að iðnaðurinn muni frá árinu 2010 

vaxa úr 32,4 milljörðum bandaríkjadala í 40,2 milljarða árið 2014 (International Data 

Corporation, 2010).  

4.1. Gagnaver Skilgreining 

Í svari fjármálaráðherra við fyrirspurn um gagnaver á Alþingi er hugtakið „gagnaver“ 

skilgreint með eftirfarandi hætti: 

Gagnaver er almennt heiti á sérbyggðri aðstöðu sem hýsir upplýsingavinnslu- og 

fjarskiptabúnað. Hugtakið nær yfir húsnæði ásamt raflögnum, kælingu, netkerfi og 

fjarskiptatengingar en getur einnig átt við þá upplýsingavinnslu og aðra starfsemi sem fram 

fer í húsnæðinu, sérfræðiþjónustu sem veitt er af starfsmönnum gagnaversins og rafræna 

þjónustu sem afhent er til þeirra sem tengjast kerfum í gagnaverinu. 

(Steingrímur J. Sigfússon, 2010-2011) 

Þjónusta gagnavera er skilgreind sem rafrænt afhent þjónusta (e. electronically 

supplied services). Þjónustan felur í sér afhendingu á vefseturshýsingu og viðhald á forritum 

og búnaði í gegnum fjarvinnslu, afhendingu hugbúnaðar og uppfærslu á honum, afhendingu 

mynda, texta og upplýsinga og veitt aðgengi úr gagnagrunum, afhendingu tónlistar, 

kvikmynda og leikja, útsendingar og viðburðir tengdir stjórnmálum, menningu, listum, 

íþróttum, vísindum og afþreyingu auk fjarkennslu (Steingrímur J. Sigfússon, 2010-2011).  

Gagnaver geta verið afar mismunandi í útfærslu og stærð. Þjónusta hefðbundinna 

gagnavera getur verið fjölþætt en einnig geta gagnaver haft sérhæfðari starfsemi og þjónustu. 

Í greinargerð með frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt er 

fjallað um ýmis hugtök sem tengjast þessari atvinnugrein. Algengt er að þjónustu gagnavera 

sé almennt skipt í átta þætti sem eru eftirfarandi: 

 

  1.   Hýsing (e. Hosting and colocation).  

  2.   Kerfisveita (e. application services).  

  3.   Gagnavistun (e. data storage).  

  4.   Afritunarþjónusta (e. data backup services).  

  5.   Endurreisnarþjónusta (e. disaster recovery).  
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  6.   Tengiþjónusta (e. connectivity services).  

  7.   Rekstrarþjónusta (e. managed services).  

  8.   Sérhæfð þjónusta (e. professional services).  

(Lög nr. 50/1988 um virðisaukaskatt, 1988) 

 

4.2. Gagnaver sem þegar eru staðsett á Íslandi 

Tvö gagnaver eru þegar staðsett á Íslandi en fyrsta gagnaverið tók til starfa í maí 2010. 

(Vísir.is, 2010). Í kjölfar þess að uppbygging gagnavera hófst á Íslandi, bundu menn miklar 

vonir við að fleiri fjárfestar myndu fylgja í kjölfarið en forstjóri gangaversins Verne Global 

talaði meðal annars um að í uppsiglingu kynni að vera „gullæði“ í uppbyggingu gagnavera 

(Vísir.is, 2009). 

4.2.1. Thor Data center 

Thor Data center er gagnaver staðsett í Hafnarfirði sem stofnað var af nokkrum frumkvöðlum 

á Íslandi en er nú í eigu upplýsingatæknifyrirtækisins Advania. Gagnaverið var tekið í notkun 

í maí 2010 og hefur nú fengið vilyrði fyrir tvöföldun á núverandi lóð fyrirtækisins og verður 

því tæplega 6 þúsund fermetrar að stærð. Einnig hefur fyrirtækið fengið vilyrði fyrir því að 

reisa annað 30 þúsund fermetra gagnaver skammt frá upprunalega gagnaverinu 

(Hafnafjarðarbær, 2012).  

4.2.2. Verne Global 

Segja má að fyrirtækið Verne Global hafi verið fyrsta fyrirtækið á Íslandi til að hefja þróun 

og uppbyggingu alþjóðlegs gagnavers á Íslandi (Isaac Kato og Helgi Helgason, 2012) 

Gagnaverið var opnað í febrúar 2012 en búist er við að það verði fullbúið árið 2017 (Verne 

Global, 2012). Gagnaverið sem staðsett er í Reykjanesbæ og er eingöngu knúið 

endurnýjanlegum orkugjöfum var valið á lista Sustainia yfir 100 fyrirtæki sem stunda 

sjálfbæra starfsemi á Ríó+20 ráðstefnunni árið 2012. Ein af meginástæðum þess að ákveðið 

var að reisa gagnaverið á Íslandi var vegna aðgangs að endurnýjanlegri orku að sögn Jeff 

Monroe, sjórnarformanns Verne Global (Pressan, 2012).  

4.3. Ávinningur fyrir Ísland 

Ekki hafa verið gerðar sjálfstæðar athuganir á því hversu umfangsmikil starfsemi gagnavera 

er á Íslandi né heldur hverjar hugsanlegar tekjur ríkisins gætu orðið af starfsemi nýrra 
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gagnavera. Þær tekjur sem ríkissjóður mun hafa af þeim gagnaverum sem hugsanlega yrðu 

byggð á Íslandi myndu einskorðast við tekjuskatt af fyrirtækjunum sjálfum, tekjuskatt af 

launum starfsmanna sem vinna þjónustustöf fyrir viðskiptavini gagnaveranna auk orkusölu til 

þeirra. Ef þjónustuaðilar gagnaveranna kjósa að hafa starfsstöð á Íslandi myndu tekjur af 

hagnaði þeirra hér á landi bætast við (Steingrímur J. Sigfússon, 2010-2011). 

Uppbygging gagnaversiðnaðarins gæti aukið fjölbreytni hins einhæfa atvinnulífs á 

Íslandi og skapað skuldsettum ríkissjóði og íslenskum fyrirtækjum gjaldeyristekjur. Fyrirtæki 

í gagnageymsluiðnaði sem ákveða að staðsetja sig á Íslandi munu væntanlega koma til með 

að eiga samskipti og samstarf við fjölda innlendra fyrirtækja í tengdum greinum og 

stuðningsgreinum og geta því mögulega skapað mörg afleidd störf og stuðlað að 

uppbyggingu og aukinni samkeppni meðal þjónustuaðila og tengdra greina. Gagnaver Verne 

Global á til að mynda í samstarfi við mörg íslensk fyrirtæki á borð við Farice, Landsvirkjun, 

Landsnet, HS Orku, Mílu, ÍAV, Mannvit, Tark, Opin Kerfi og Maritech (Isaac Kato og Helgi 

Helgason, 2012). Í frumvarpi til laga um heimild til samninga um gagnaver í Reykjanesbæ 

sem lagt var fyrir Alþingi á 138. Löggjafaþingi 2009 – 2010 kom fram að samkvæmt 

áætlunum Verne Global myndi verkefnið geta skapað 180 til 220 manns atvinnu á sjö ára 

uppbyggingartíma. Að lokinni uppbyggingu er áætlað að um 100 manns gegni fullu starfi í 

gagnaverinu, annað hvort beint eða óbeint í gegnum undirverktaka (Þingskjal. 393 - 320., 

2009 - 2010). Samkvæmt forstjóra Advania skapar gagnaverið Thor Data Center allt að 20 

bein störf og um 100 afleidd störf (Gestur G. Gestsson, 2012). Í tilkynningu frá fyrirtækinu 

kemur fram að tekjumöguleikar Íslands af gagnaverum séu töluverðir en einn 

gagnaversgámur gæti skilað 1,5 milljörðum króna í gjaldeyri árlega. Þannig gætu 55 

gagnagámar skilað hærri gjaldeyristekjum en stóriðja, eða 82 milljörðum króna (Mbl.is, 

2010a). 

4.4. Mikill áhugi fjárfesta á Íslandi 

Ekki hefur farið mikið fyrir gullæði í gagnaversuppbyggingum á Íslandi enn sem komið er. 

Að sögn Kristins Hafliðasonar verkefnastjóra hjá fjárfestingasviði Íslandsstofu er gríðarlega 

mikill áhugi á Íslandi meðal erlendra fyrirtækja í tölvu- og upplýsingatæknigeiranum og 

fjölmargir erlendir aðilar hafa komið til Íslands í þeim tilgangi að kanna aðstæður fyrir 

gagnaver hér á landi. Þrátt fyrir þetta hafa fjárfestarnir enn ekki verið að skila sér í nægilega 

miklu mæli en sem dæmi má nefna ákvað stórfyrirtækið Facebook að reisa gagnaver sitt í 

Svíþjóð frekar en á Íslandi. Að sögn Kristins var ástæðan fyrir því sú að Svíar geta boðið 
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betur þar sem þeir hafa, auk grænnar orku og hagstæðra veðurskilyrða, aðgang að digrum 

sjóðum vegna ESB aðildar sinnar og geta því boðið fjárfestum beina styrki upp á tugi 

milljóna evra til fjárfestinga. Að mati Kristins er hagstæð, græn orka það eina sem við 

íslendingar höfum umfram aðrar þjóðir og verðum við því að leggja áherslu á það. Allt annað 

sem við getum boðið fjárfestum, geta aðrar þjóðir boðið betur, segir hann (Kristinn 

Hafliðason, 2013).  

5. Hvað ræður staðsetningu gagnavera? 

Ákvarðanir um hvert skuli beina BEF eru teknar á grundvelli rekstrarhagfræði en óhætt er að 

fullyrða að hagnaðarvonin sé sá þáttur sem mestu ræður. Það hefur sýnt sig að ef fyrirtæki í 

tiltekinni grein ákveður að fjárfesta erlendis eða flytja starfsemi sína erlendis, fylgja önnur 

fyrirtæki í sömu grein gjarnan á eftir (Hill, 2012, bls. 259 - 261).  

Regluverk og viðskiptaumhverfi getur verið afar mismunandi milli ríkja og hefur 

mikið að segja um hvort það borgi sig fyrir fyrirtæki að fjárfesta í landinu eða ekki. Sjái 

fyrirtækið ekki fram á að virðisaukinn sem það skapar í tilteknu ríki, skili sér til þess í 

einhverskonar hagnaði, er ólíklegt að það ríki verði fyrir valinu. Þegar fjölþjóðleg fyrirtæki 

vega og meta hvar hagkvæmast er að fjárfesta geta fjölmargir þættir spilað inn í 

lokaákvörðunina. Það er vissulega afar misjafnt eftir eðli og gerð fyrirtækja hvaða þættir ráða 

þar mestu enda þarfir ólíkra fyrirtækja misjafnar. Þeir þættir sem alla jafna virðast skipta máli 

eru til dæmis staðsetning landsins, hvaða auðlindir það hefur upp á að bjóða, mannauður 

þess, stig tækniþekkingar, stærð og eðli markaðar, pólitískt landslag, styrkur innviða og 

fjárfestingaumhverfi.  

Eins og nefnt hefur verið eru gagnaver afar mismunandi að stærð og gerð og starfsemi 

þeirra getur verið ólík sem og viðskiptavinir þeirra. Það er því ekki ólíklegt að inn í ákvörðun 

um staðarval fyrir gagnaver spili eðli og gerð starfsemi þeirra stórt hlutverk.  

Larry Bentley sérfræðingur á sviði gagnavera telur að gagnaver séu að þróast í tvenns 

konar greinar. Annars vegar gagnaver sem verður að reisa á tilteknum svæðum og hins vegar 

gagnaver sem hægt er að reisa nánast hvar sem er.  

Samkvæmt Bentley eru ákvarðanir um staðsetningu sumra gagnavera bundnar við viss 

skilyrði, til dæmis nálægð við vinnuafl, nálægð við höfuðstöðvar fyrirtækisins eða nálægð við 

viðskiptavini og notendur gagnaveranna. Þegar um slík gagnaver er að ræða er úrval 
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staðetninga oft takmarkað og ekki ólíklegt að fyrirtækjum henti best að vera staðsett sem næst 

sínu viðskiptaumhverfi. Þetta á til að mynda við um gagnaver sem vinna með 

rauntímaupplýsingar, þjónusta stóra banka, verðbréfamarkaði, leitarvélar og þess háttar 

starfsemi sem krefst mikils hraða gagnaflutninga og þolir ekki langan biðtíma (e. latency) 

(Bentley, 2011). Biðtími getur kostað fyrirtæki mikla fjármuni en fyrirtækið Amazon.com 

mældi til dæmis að það tapaði um 1% af sölutekjum sínum fyrir hverjar 100 millisekúndur 

sem það tæki vefsíðu þeirra að svara notendum. Fyrirtækið Google mældi að töf um 500 

millisekúndur við að birta leitarniðurstöður, minnkaði vefumferð um 20%. Fyrir þessi 

fyrirtæki er því afar mikilvægt að vera staðsett sem næst markaðinum þannig að 

gagnaflutningar séu sem allra hraðastir (Activo, 2010). 

Á hinn bóginn talar Bentley um gagnaver sem þjónusta viðskiptavini eða hýsa gögn 

sem ekki krefjast eins hraðra gagnaflutninga og eru því ekki eins bundin við ákveðin svæði 

eða nálægð við viðskiptavini og stóra markaði. Ákvarðanir um hvar reisa skuli slík gagnaver 

geta þannig verið frjálslegri og til að mynda verið byggðar á því hvar lægsta orkuverðið er að 

finna, hentugasta veðurfarið eða hvar öryggi gagna er sem best tryggt (Bentley, 2011).  

Að mati Matthew Prince, stjórnarformanns CloudFare sem er bandarískt fyrirtæki sem 

sérhæfir sig í gagnaflutningum, er Ísland ekki raunhæfur valkostur fyrir stór gagnaver vegna 

seinagangs í gagnaflutningum. Þrátt fyrir að neytendur geri sífellt meiri kröfur til fyrirtækja 

um að draga úr mengun, gera þeir á sama tíma miklar kröfur um hraða gagnaflutninga. Að 

mati Prince kemur Stokkhólmur frekar til greina sem staðsetning fyrir stór gagnaver en 

Ísland, sem hann segir vera út úr myndinni. Ísland gæti þó orðið eins konar jaðarmarkaður 

fyrir smærri og sérhæfðari gagnaver þar sem notendur verða ekki varir við tímatafir (Pressan, 

2012). Prince vill þó meina að fyrirtæki ættu að fara til Íslands ef þau gætu en halda sig í New 

York eða á fjölmennarri svæðum ef þau þyrftu, til dæmis vegna flutningshraða og nálægðar 

við markaðinn (ZD Net, 2012). Einars Hansen Tómassonar verkefnastjóri hjá Fjárfestingsviði 

Íslandsstofu tekur í sama streng og sagði í viðtali við höfund að Ísland kæmi ekki til greina 

fyrir gagnaver sem hýsa gögn til að mynda fyrir bankastarfsemi, verðbréfamarkaði eða 

annarrar starfsemi sem krefst mikils hraða í gagnaflutningum. Ísland er þó, að hans sögn, 

tilvalin staðsetning fyrir annarskonar gagnaver sem ekki þurfa jafn hraða gagnaflutninga. 

Þetta á til dæmis við um gagnaver sem hýsa gögn eins og tölvupósta, myndbönd og 

ýmiskonar gögn sem þurfa langtíma vistun eða tíma- og orkufreka vinnslu (Einar Hansen 

Tómasson, 2013). Í þessari ritgerð er þar af leiðandi gengið út frá því að Ísland sé skoðað sem 
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hugsanleg staðsetning fyrir gagnaver sem ekki þurfa fyrst og fremst að treysta á hraða 

gagnaflutninga.  

Meðal þeirra atriða sem hafa þarf að hafa í huga þegar velja skal staðsetningu fyrir 

gagnaver eru til dæmis:  

 Mögulegar náttúruhamfarir 

 Orkugjafar  

 Orkuverð 

 Veðurfar 

 Ívilnanir 

 Aðgengi að tæknimenntuðu vinnuafli         

 (Alger, 2005) (Miller, 2011). 

Þessi upptalning er langt frá því að vera tæmandi en gefur þó ágæta mynd af því sem 

helst skiptir máli varðandi staðsetningu gagnavera. Gagnaver geyma mikilvæg gögn og þurfa 

því að geta keyrt netþjóna og þjónustað viðskiptavini sína allan sólarhringinn, allan ársins 

hring. Náttúruhamfarir á borð við jarðskjálfta, flóð eða fellibylji gætu sett alla starfsemi 

gagnavera töluvert úr skorðum, kostað fyrirtækin mikið fé og telft geymslu gagnanna í hættu 

(Alger, 2005). Fjölmörg gagnaver urðu til að mynda fyrir skemmdum eftir að fellibylurinn 

Sandy olli flóðum í New York á síðasta ári (Miller, 2012). 

Það er afar misjafnt eftir stærð og eðli gagnavera hversu mikla orku þau þurfa. 

Töluverður hluti orkukostnaðar þeirra kemur til vegna þess öfluga kælibúnaðar sem þau þurfa 

til að kæla tölvubúnaði gagnaversins. Að því leyti hentar gagnaverum að staðsetja sig í 

löndum sem hafa kalt veðurfar því þannig geta þau bæði sparað sér verulegan orkukostnað og 

dregið úr losun gróðurhúsalofttegunda (Þingskjal 393 , 2009 - 2010).  

Reiknað er með að gagnavers-iðnaðurinn muni taka fram fram úr flugiðnaðinum í 

kolefnisútblæstri um árið 2020. Greenpeace samtökin gera ráð fyrir að orkunotkun gagnavera 

muni nema allt að 2000 milljörðum kílóvattstunda sem er meira en samanlögð raforkunotkun 

í Frakklandi, Þýskalandi, Kanada og Brasilíu í dag. Fjölmörg fyrirtæki hafa af þessari ástæðu 

farið að íhuga nýjar staðsetningar enda verða þau sífellt fyrir meiri þrýstingi um að draga úr 

losun gróðurhúsalofttegunda og ágangi á náttúruauðlindir. Í nýlegri skýrslu Greenpeace eru 

stórfyrirtæki á borð við Microsoft og Google hvött til að endurskoða ekki aðeins orkunotkun 

sína, heldur einnig uppsprettu þeirrar orku sem þau nota. Greenpeace hvetur þessi fyrirtæki til 
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að flytja starfsemi sína til landa sem hafa hærra hlutfall grænnar orku og nefnir Ísland í því 

sambandi sem kjörlendi fyrir gagnaver. Yrðu gagnaver þessara fyrirtækja keyrð á 

endurnýjanlegum orkugjöfum mætti koma í veg fyrir losun verulegs magns 

gróðurhúsalofttegunda (Greenpeace, 2012).  

Meðal helstu aðgerða sem ríki beita til að laða til sín fjárfesta á ákveðnum svæðum, 

oftast jaðarsvæðum, er að bjóða upp á ýmiskonar ívilnanir á borð við skattaafslátt í tiltekinn 

tíma, lægri skatta, niðurfellingu tolla, styrki, hagstæð lán, markaðssérstöðu og jafnvel 

einokunarstöðu í ákveðinn tíma gegn því að fjárfestingin skili samfélaginu ávinningi. Ísland 

er eitt þeirra landa sem boðið hefur ívilnanir til að efla erlenda fjárfestingu 

(Iðnaðarráðuneytið, 2009).  

Gagnaver þurfa vinnuafl bæði á uppbyggingar- og rekstrartíma. Ákveði fjárfestar að 

reisa gagnaver á Íslandi þarf til að mynda að byggja húsnæði, byggja varaaflsstöðvar og 

jafnvel reisa nýjar virkjanir. Allt þetta krefst vinnuafls (Eva Magnúsdóttir, 2012). Á 

uppbyggingartíma þurfa gagnaver aðgengi að iðnmenntuðu vinnuafli, verkfræðingum, 

verktökum og verkfræðistofum svo eitthvað sé nefnt. Í framhaldinu þurfa gagnaver til dæmis 

tölvunarfræðinga, rafvirkja, kerfisstjóra, hugbúnaðarverkfræðinga auk þess að eiga samskipti 

við upplýsingatæknifyrirtæki (Íslandsstofa, 2012). 

 

Mörg stór fyrirtæki í gagnaversgeiranum hafa á undanförnum árum sýnt Íslandi áhuga 

en öll enduðu þau þó með því að snúa annað eftir að hafa skoðað Ísland sem hugsanlega 

staðsetningu fyrir gagnaver. Fyrirtækið Yahoo fór til Sviss, Facebook til Svíþjóðar og Google 

fór meðal annars til Belgíu og Írlands (Bloomberg, 2012). Það að þau hafi yfir höfuð sýnt 

Íslandi áhuga bendir vissulega til þess að Ísland sé raunhæfur valkostur að mörgu leyti en sú 

staðreynd að fyrirtækin ákváðu öll að velja aðrar staðsetningar sýnir að Ísland, þrátt fyrir 

ótvíræða kosti, á í harðri samkeppni sem staðsetning fyrir gagnaver. Í næsta kafla verður 

fjallað um þá þætti sem ákvarða samkeppnishæfni þjóða. 

6.  Hvað ákvarðar samkeppnishæfni þjóðar? 

Í alþjóðlegri samkeppni um erlenda fjárfestingu er mikilvægt að þjóðir þekki 

samkeppnisstöðu sína í samanburði við samkeppnisaðilana. Flestar þjóðir eiga í samkeppni 

um að bjóða fyrirtækjum upp á sem besta staðsetningu og að skapa þeim sem besta umgjörð 



Blaðsíða | 18  

 

fyrir verðmætasköpun (Runólfur Smári Steinþórsson, 2010). Ýmsir hafa reynt að skilgreina 

hugtakið „samkeppnishæfni þjóða“, til að mynda David Ricardo (1817) sem setti fram 

kenninguna um hlutfallslega yfirburði (e. comparative adavantage). Samkvæmt kenningu 

Ricardos ætti hver þjóð að einbeita sér að framleiðslu þess varnings sem hún getur framleitt 

með hlutfallslega lægri fórnarkostnaði en aðrar þjóðir en flytja inn þann varning sem hún gæti 

aðeins framleitt með hlutfallslega háum fórnarkostnaði. Kenning Ricardos byggir á því að 

þjóðir nýti þær auðlindir sem þær búa yfir og að yfirburðir þeirra og samkeppnishæfni velti á 

þessum auðlindum. Þjóð sem hefði til dæmis aðgang að gjöfulum fiskimiðum hefði þannig 

hlutfallslega yfirburði í fiskframleiðslu (Hamalainen, 2003). Kenningin útskýrir þó ekki hvers 

vegna þjóðir sem eru ríkar af auðlindum geta verið bláfátækar á sama tíma og þjóðir sem ekki 

hafa úr miklum náttúruauðlindum að spila geta orðið ríkar, til dæmis Sviss sem situr í efsta 

sæti lista World Economic Forum (WEF) yfir samkeppnishæfni landa (World Economic 

Forum, 2012-2013).  

Bandaríski hagfræðiprófessorinn Michael E. Porter (1990), sem er einn helsti 

sérfræðingur heimsins um samkeppnishæfni þjóða, setti fram kenningu um samkeppnishæfni 

í bók sinni The Competitive Advantage of Nations (1990). Samkvæmt kenningu Porters er 

samkeppnishæfni þjóða ekki ásköpuð, heldur er hún áunnin. Samkeppnishæfnin grundvallast 

þannig ekki eingöngu á þeim landgæðum, náttúruauðlindum, vinnuafli, gjaldmiðli eða 

vaxastigi sem þjóðin hefur yfir að ráða, heldur byggir hún á samspili milli aðgengis að 

auðlindunum og nauðsynlegrar hæfni til að nýta þessar auðlindir með skilvirkum hætti. Hann 

telur þannig að heilbrigt samspil á milli atvinnulífs, stofnana og fólksins í landinu sé 

grundvöllur þess að þjóð sé samkeppnishæf. Samkeppni á heimamarkaði er einn mikilvægasti 

grundvöllur þess að þjóð geti orðið samkeppnishæf í alþjóðlegum samanburði þar sem 

samkeppnin þrýstir á innlend fyrirtæki að bæta sig í sífellu og stuðla að nýsköpun auk þess 

sem samkeppnin dregur úr kostnaði, eykur hagkvæmni og bætir gæði og þjónustu 

fyrirtækjanna. Engin þjóð getur náð samkeppnisforskoti í öllum atvinnugreinum, heldur ná 

þjóðir helst forskoti í þeirri grein eða greinum sem þær geta skapað sem best umhverfi í 

kringum. Framsæknar þjóðir með harða samkeppni á heimamarkaði og mikla virkni og 

nýsköpunargetu í atvinnulífinu eru mun líklegri til að ná árangri í alþjóðlegum samanburði. 

Þannig hafa aðstæður á heimamarkaði mikil áhrif á samkeppnisstöðu þjóðarinnar á 

alþjóðlegum markaði. Porter telur að áhrif staðsetningar fyrirtækja fari vaxandi þrátt fyrir 

sífellt aukna hnattvæðingu. Að mati hans er framleiðni eini marktæki mælikvarðinn á 
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samkeppnishæfni þjóða en í alþjóðlegum samanburði er framleiðni gjarnan mæld sem 

þjóðarframleiðsla á hvern starfsmann (Porter, 1990).  

Demantslíkan Porters er líkan sem má nota til að greina samkeppnishæfni þjóða, 

landssvæða eða fyrirtækjaklasa. Í demantslíkaninu eru settir fram fjórir lykilþættir sem saman 

mynda forsendur um samkeppnishæfni. Þessir þættir eru framleiðsluskilyrði, 

eftirspurnarskilyrði, stefna, uppbygging og samkeppnisstaða, og skyld starfsemi og 

stuðningsgreinar. Tækifæri og stjórnvöld eru ekki beinlínis partur af demantinum en geta þó 

haft töluverð áhrif á demantinn. Á meðfylgjandi mynd má sjá hvernig demantslíkanið er 

byggt upp, hvernig þættir þess tengjast og hvernig hægt er að styrkja tengslin á milli þeirra en 

áhrif eins þáttar getur ráðist af ástandi annarra hliða demantsins. Sé umhverfið í kringum 

atvinnugreinar þjóðarinnar hagstætt og samkeppnin nægilega krefjandi geta þær náð góðum 

árangri og bætt samkeppnishæfni þjóðarinnar sem heildar á alþjóðavísu. Út frá þessum 

fjórum meginþáttum er með sama hætti hægt að greina aðstæður í samkeppnisumhverfi 

einstakra atvinnugreina þjóðarinnar (Porter, 1990).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2: Demantslíkan Porters  

Nánari útskýringar á öllum þáttum demantsins má finna í viðhengi 1, aftast í 

ritgerðinni.  

Í næsta kafla verður litið á helstu styrkleika og veikleika Íslands sem staðsetning fyrir 

gagnaver með tilliti til demantslíkans Porters.  
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7. Af hverju Ísland? 

Eins og fyrr segir teljast gagnaver afar heppilegur iðnaður til að laða til Íslands og að sama 

skapi má segja að Ísland sé að mörgu leyti mjög heppileg staðsetning fyrir gagnaver. 

7.1. Styrkleikar Íslands 

Að mati Alþjóðaefnahagsráðsins (e. World Economic Forum) (WEF) sem mælir styrkleika 

og veikleika hagkerfa hefur Ísland fjölmarga góða og samkeppnishæfa kosti sem það getur 

hagnast af þrátt fyrir að samkeppnisstöðu þess hafi hrakað verulega samanborið við aðrar 

OECD þjóðir á síðustu árum. Sem dæmi um kosti Íslands nefnir WEF gott mennta- og 

heilbrigðiskerfi, tækniþekkingu, sveigjanlegan vinnumarkað, sterka innviði og 

nýsköpunardrifið hagkerfi (World Economic Forum, 2012 - 2013).  

7.1.1.  Sterkir samfélagslegir innviðir 

Viðskiptaráð Íslands á í samstarfi við IMD viðskiptaháskólann í Sviss sem framkvæmir 

árlega könnun um samkeppnishæfni landa. Könnunin tekur til 59 landa sem öll eru vestræn 

og teljast með þróuð hagkerfi. Þrátt fyrir slæma heildarstöðu Íslands í könnuninni var Ísland 

þó meðal efstu þjóða þegar samfélagslegir innviðir landanna voru bornir saman. Til 

samfélagslegra innviða teljast til dæmis heilsa og menntamál, og grunninnviðir á borð við 

aðgengi að vatni, menntun, vegakerfi og rafmagni (Viðskiptaráð Íslands, 2012).  

7.1.2. Orkuframboð 

Orkuþörf hefðbundinna gagnavera getur verið misjöfn eða allt frá 5 megavattstundum (MW) 

og upp í 50 MW (Kristinn Hafliðason, 2013). Ísland hefur framleiðslugetu upp á 50.000 

gígavattstundir (GW) á ársgrundvelli en árið 2010 voru þó aðeins um 16.000 GW nýttar, eða 

um 32% af heildarframleiðslugetu. Það má því segja að Ísland hafi tæknilega séð upp á næga 

orku að bjóða fyrir gagnaver af öllum stærðargráðum (Green Data Island, e.d.). Landsvirkjun 

áætlar að hægt verði að auka raforkuframleiðslu í viðráðanlegum skrefum næstu 15 árin til að 

koma til móts við mögulega uppbyggingu gagnaversiðnaðarins á Íslandi (Landsvirkjun, e.d.). 

Á eðlilegum uppbyggingartíma gagnavera, sem eru um 2-3 ár, eru orkufyrirtækin vel í stakk 

búin til að afhenda þeim fyrirtækjum sem hingað vilja koma á næstunni þá orku sem þau 

þurfa (Kristinn Hafliðason, 2013). 
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7.1.3. Raforkuverð 

Raforkuverð á Íslandi er hagstætt fyrir orkuháðan iðnað, sér í lagi í Evrópskum samanburði 

sé litið til langs tíma (Landsvirkjun, e.d.). Fjarlægð frá mörkuðum krefst þess að orkuverð á 

Íslandi sé töluvert lægra en á meginlandinu til að vega upp á móti flutnings og 

geymslukostnaði afurða á leið á markað (Andri Ottesen 2013). Í viðræðum við erlenda 

fjárfesta hefur komið í ljós að lágt orkuverð er meginástæða þess að þeir horfa til Íslands fyrir 

uppbyggingu orkuháðs iðnaðar hvort sem um ræðir stóriðjufyrirtæki eða smærri orkufrek 

fyrirtæki á borð við gagnaver (Iðnaðarráðuneytið, 2009, bls. 13).  

Lisa Rhodes, sölu og markaðsstjóra Verne Global sagði í viðtali við Iðnaðarblaðið að 

fyrirtæki sem færðu starfsemi sína frá London eða New York til Íslands, gætu sparað meira 

en 50% af núverandi orkukostnaði þeirra (Iðnaðarblaðið, 2012). Samkeppnisstaða Íslands 

hvað varðar raforkuverð hefur þó verið að minnka í alþjóðlegum samanburði á undanförnum 

árum, ekki síst vegna nýrrar þróunar í vinnslu jarðgass sem hefur orðið til lækkunar 

orkuverðs í Norður Ameríku. Í Evrópu hafa menn ekki enn tileinkað sér bandarísku tæknina 

og raforkuverð þar heldur farið hækkandi (Greiningadeild Arion Banka, 2012). Í Þýskalandi 

eru uppi áform um að fækka kjarnorkuverum sem minnkar framboð á raforku og ýtir þar af 

leiðandi undir hærra raforkuverð í Evrópu (Andri Ottesen, 2013). Þess má einnig geta að 

hugmyndir eru uppi um að leggja raforkustreng frá Íslandi til Skotlands og hefja þannig 

útflutning raforku til Evrópu. Slíkt yrði líklegt til að hafa þau áhrif að raforkuverð á Íslandi 

myndi hækka í kjölfarið (Gamma Management hf, 2011). 

7.1.4. Græn orka 

Gagnaver sem staðsett eru á Íslandi geta keyrt á allt að 100% endurnýjanlegum orkugjöfum 

og þannig gefið viðskiptavinum sínum færi á að draga úr kostnaði vegna 

koltvískýringslosunar sinnar og skapað sér þannig jákvæðari ímynd um leið (Greenpeace, 

2012). Til samanburðar má nefna að Evrópusambandið stefnir að því að ná hlutfalli 

endurnýjanlegrar orku upp í 20% fyrir árið 2020 (Samtök iðnaðarins, e.d.).  

7.1.5. Landfræðileg staðsetning 

Ísland er staðsett mitt á milli tveggja stórra markaða, Evrópu og Ameríku. Með öflugu 

gagnaflutningskerfi geta fyrirtæki því verið nálægt báðum þessum mörkuðum með því að 

staðsetja sig á Íslandi og stytt þannig svartímann í hvora áttina.  
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7.1.6. Lágt gengi gjaldmiðils 

Að sögn Kristins Hafliðasonar verkefnastjóra hjá fjárfestingasviði Íslandsstofu hefði 

efnahagshrunið átt að laða meiri BEF til landsins. Íslendingar eru að selja hráefni á borð við 

fisk eða orku, og eiga auk þess sterka innviði. Ekkert af þessu varð fyrir neinum áhrifum af 

efnahagshruninu. Fyrir fjárfesta sem voru að skoða Ísland sem hugsanlega staðsetningu fyrir 

hrun breyttist því ekkert nema það að krónan hrundi og varð helmingi ódýrari fyrir vikið 

(Kristinn Hafliðason, 2013).  

7.1.7. Landrými 

Óhætt er að segja að töluvert sé af landrými fyrir byggingu gagnavera á Íslandi. Árið 2008 

undirrituðu til að mynda sjö sveitafélög viljayfirlýsingu með fyrirtækinu Greenstone sem 

hugðist reisa gagnaver hér á landi, og buðu land undir gagnaver þeirra (mbl.is, 2008). 

7.1.8. Veðurskilyrði 

Stór hluti af orkukostnaði gagnavera felst í kælingu tölvubúnaðar þeirra. Staðsetning Íslands 

á jarðarkringlunni gerir það að verkum að veðurfarið er sérstaklega ákjósanlegt fyrir rekstur 

gagnavera bæði kostnaðar- og umhverfislega séð (Efla, e.d.).  

7.1.9. Gagnaflutningsgeta 

Gagnaflutningsgeta til og frá Íslandi telst vera nokkuð góð og er sífellt að batna. Tveir 

sæstrengir liggja frá Íslandi til Evrópu, Farice-1 og Danice. Farice-1 liggur á milli Íslands og 

Skotlands með viðkomu í Færeyjum en Danice liggur á milli Íslands og Danmerkur (Farice, 

e.d.). Danice sæstrengurinn var tekinn í notkun árið 2009 með það í huga að styðja við 

uppbyggingu gagnavera á Íslandi. Hann hefur afkastagetu upp á 5,1 terabit á sekúndu en 

Farice-1 hefur afkastagetu upp á 0,72 terabit á sekúndu. Ef sambandið í gegnum annan 

strenginn rofnar, er hægt að beina gagnaflutningum í gegnum hinn á meðan. Ekki hefur orðið 

rof á sambandi Farice-1 sæstrengsins allt frá því hann var upphaflega tekinn í notkun árið 

2004 (Green Data Island, e.d.).  
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Mynd 3: Sæstrengir til og frá Íslandi 

Greenland Connect sæstrengurinn tengir Ísland við Grænland og Kanada og hefur 

flutningsgetu upp á 1,9 terabit. (Iðnaðarráðuneytið, 2009) Cantat-3 sæstrengurinn er gamall 

strengur sem liggur frá Vestmannaeyjum til Norður Ameríku og Evrópu og hefur aðeins 

gagnaflutningsgetu upp á 2,5 Gígabit í báðar áttir (Fjárfestingastofa, 2008). 

7.1.10. Umbætur á lagaumhverfi 

Lögum nr. 50/1988 um virðisaukaskatt var breytt árið 2010 með lögum nr. 163/2010, meðal 

annars til að bæta samkeppnisumhverfi gagnavera á Íslandi. Lögin höfðu fyrir breytingarnar 

haft þær kvaðir að fyrirtækjum var gert að greiða virðisaukaskatt þrátt fyrir að þjónusta þeirra 

væri seld úr landi auk þess sem viðskiptavinum gagnavera var skylt að eiga fasta starfsstöð 

hér á landi. Ýmsir töldu þessi lög hamla því að fjárfestar hefðu áhuga á að reisa gagnaver á 

Íslandi en eftirfarandi breytingar voru gerðar á lögunum árið 2010:  

 Virðisaukaskattur er ekki lagður á rafrænt afhenta þjónustu gagnavera til kaupenda sem 

búsettir eru erlendis og hafa ekki fasta starfsstöð á Íslandi; 

 Virðisaukaskattur er ekki lagður á blandaða þjónustu gagnavera til kaupenda sem búsettir 

eru erlendis og hafa ekki fasta starfsstöð á Íslandi; 

 Innflutningur á netþjónum og tengdum búnaði er undanþeginn virðisaukaskatti þegar 

eigendur þeirra eru heimilisfastir í öðru aðildarríki á Evrópska efnahagssvæðinu, 
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aðildarríki stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í Færeyjum og ekki með fasta 

starfsstöð á Íslandi. (EFTA Surveillance Authority, 2013). 

Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) gerði nýlega athugasemd við breytingarnar en að mati 

stofnunarinnar fólu þeir hlutar breytinganna er sneru að blandaðri þjónustu og undanþágu 

vegna innflutnings netjóna og tengds búnaðar í sér óheimila ríkisaðstoð (EFTA Surveillance 

Authority, 2013). Í kjölfar athugasemdanna var frumvarp um að breyta lögunum samþykkt á 

ríkisstjórnarfundi vegna atriða sem snúa að gagnaverum og fallið frá fyrri breytingum en þess 

í stað lagt til að ákvæðið um innflutning á netþjónum og tengdum búnaði sé almennara orðað 

og nái jafnframt til innflutnings á vöru (Fjármála- og Efnahagsráðuneytið, 2013). Í ræðu 

Fjármála- og efnahagsráðherra, Katrínar Júlíusdóttur á Alþingi kom fram að breytingarnar 

væru gerðar í sátt og samráði við samtök gagnavera og ættu ekki að draga úr 

samkeppnisstöðu Íslands varðandi gagnaversvæðingu (Katrín Júlíusdóttir, 2013). 

Að mati Einars Hansen Tómassonar hjá Fjárfestingastofu ætti lagaumhverfið nú að 

vera orðið samkeppnishæft, ekki síst vegna nýju breytinganna á lögunum um virðisaukaskatt 

(Einar Hansen Tómasson, 2013). 

7.1.11. Ívilnanir 

Árið 2010 samþykkti Alþingi lög nr. 99/2010 um ívilnanir vegna nýfjárfestinga. Í lögunum er 

tilgreint hvaða ívilnanir heimilt er að veita til nýfjárfestinga á Íslandi. Lögunum er meðal 

annars ætlað að efla nýfjárfestingu í atvinnurekstri og bæta samkeppnishæfni Íslands og stytta 

þann tíma sem tekur að afgreiða samninga. Fyrir tilkomu laganna þurfti að semja um hvert og 

eitt verkefni auk þess að kalla eftir áliti ESA sem gat dregið samningaferlið í allt að tvö ár. 

Með nýju lögunum hefur verið unnt að afgreiða samninga á um það bil einum mánuði.  

Ýmis skilyrði eru sett fyrir veitingu ívilnana en greinargóðar upplýsingar þurfa að 

liggja fyrir um fjárfestingarverkefnið. Skilyrði er að árleg velta hins fyrirhugaða verkefnis sé 

að minnsta kosti 300 milljónir króna eða að fjárfestingin skapi að minnsta kosti 20 ársverk á 

fyrstu tveimur árum hennar. Samkvæmt lögunum eru ívilnanir aðeins heimilar í formi 

lækkunar skatta og opinberra gjalda en þó er heimilt að veita beinan fjárstuðning, til dæmis 

vegna þjálfunar starfsfólks. Lög þessi voru sett til ársins 2013 og í framhaldinu verður metið 

hvort sama fyrirkomulagi verði haldið yrði áfram eða gengið enn lengra í veitingu heimilda 

til fjölbreyttari ívilnana (Samtök Iðnaðarins, 2011).  
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7.1.12. Fjárfestingaleið Seðlabankans 

Fjárfestingarleið Seðlabankans býður einstaklingum og fyrirtækjum að koma með 

erlendan gjaldeyri til Íslands og fá í staðinn afslátt af íslenskum krónum, að uppfylltum 

ákveðnum skilyrðum. Eitt af skilyrðunum er að öllum fjármunum sem í gegnum þessa leið 

koma, verði varið til fjárfestingar innanlands (Seðlabanki Íslands, 2011).  

 

Kostir Íslands eru ótvíræðir þegar kemur að því að velja staðsetningu fyrir gagnaver í 

heiminum. Að mati Ronald Bowmans framkvæmdastjóra fjarskiptafyrirtækisins Tishman 

Tecnologies er Ísland efst á lista yfir tíu heppilegustu staðsetningar fyrir gagnaver í 

heiminum. Lágt orkuverð og ókeypis kæling eru þeir þættir sem vega hæst í mati hans og 

gefa Íslandi forskot (Bowman, 2009). Í næsta kafla verður farið yfir veikleika Íslands sem 

staðsetning fyrir gagnaver. 

8. Af hverju ekki Ísland? 

Þrátt fyrir að Ísland sé ríkt af auðlindum sem komið getur sér vel fyrir fyrirtæki í 

gagnaversiðnaði, er slíkt ekki nóg eitt og sér til að veita Íslandi forskot á aðra 

samkeppnisaðila. Fleira verður að koma til. Verður nú litið til þeirra þátta sem komið gætu í 

veg fyrir að fjárfestar velji Ísland sem staðsetningu fyrir gagnaver.  

8.1. Veikleikar Íslands 

Áðurnefnd skýrsla WEF er af mörgum talin ein mikilvægasta heimild um styrkleika og 

veikleika hagkerfa en samkvæmt henni er samkeppnishæfni þjóðar skilgreind sem geta þjóðar 

til að ná viðvarandi vexti þjóðartekna á mann (Iðntæknistofnun, 2006). Samkvæmt vísitölu 

WEF situr Ísland nú í þrítugasta sæti á lista yfir samkeppnishæfi þjóða en það sem dregur 

vísitölu Íslands helst niður, að mati stofnunarinnar, eru til dæmis efnahagslegur óstöðugleiki 

og fjármögnunarerfiðleikar (World Economic Forum, 2012 - 2013). Sviss situr í efsta sæti 

listans og Norðurlandaþjóðirnar Finnland, Svíþjóð, Danmörk og Noregur raða sér mun ofar 

en Ísland á listann (World Economic Forum, 2012-2013). 

Könnun IMD viðskiptaháskólans í Sviss kemst að sambærilegri niðurstöðu um 

veikleika Íslenska hagkerfisins. Í niðurstöðum könnunnar fyrir árið 2012 standa allar aðrar 

Norðurlandaþjóðir Íslandi framar hvað varðar samkeppnishæfni. Svíþjóð skipar 4. sæti 
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listans, Noregur 8. sæti, Danmörk 13. sæti en Ísland situr í 26. sæti af þeim 59 löndum sem 

könnunin tekur tillit til (IMD Business School, 2012). Samkvæmt könnuninni virðast 

veikleikar íslenska hagkerfisins, samanborið við önnur Norðurlönd, meðal annars liggja í 

stöðu efnahagskerfisins, alþjóðaviðskiptum, atvinnustigi, opinberum fjármálum, umgjörð 

stofnanna, viðskiptalöggjöf, vinnumarkaði, fjármögnun og vísindalegum innviðum. Þessir 

vankantar bitna á efnahagslegri frammistöðu alls hagkerfisins og draga það niður í heild sinni 

(Viðskiptaráð Íslands, 2012). 

8.1.1. Fjarlægð frá alþjóðamörkuðum 

Fjarlægð frá alþjóðamörkuðum getur í mörgum tilfellum skipt sköpum, sér í lagi vegna 

flutningskostnaðar á aðföngum og dreifingu á endanlegri vöru. Langur afhendingartími vöru 

og aukinn geymslukostnaður getur einnig eyðilagt ávinning fyrirtækja sem ákveða að 

staðsetja sig á Íslandi vegna lágs orkukostnaðar eða lægri skatta (Starfshópur skipaður af 

iðnaðarráðherra, 2011). 

8.1.2. Náttúruhamfarir 

Að sögn Einars Hansen Tómassonar hjá Fjárfestingastofu er hræðsla erlendra fjárfesta við 

eldgos ein af stærstu ástæðum þess að ekki eru komin fleiri gagnaver á Íslandi. Segir hann að 

ímynd Íslands hafi beðið hnekki í kjölfar fréttaflutnings víða erlendis af eldgosinu í 

Eyjafjallajökli árið 2008 og að margir hefðu misskilið áhættuna af eldgosum á Íslandi (Einar 

Hansen Tómasson, 2013). Óhætt er að segja að eldgosið hafi hrætt bæði hugsanlega fjárfesta 

og viðskiptavini gagnaveranna. Til að mynda lá sölustarfsemi gagnaversins Thor Data Center 

meira og minna niðri í um tvo mánuði eftir að eldgosið hófst (Iðnaðarblaðið, 2012). 

8.1.3. Hömlur á erlenda fjárfestingu 

Ísland hefur lengi vel setið ofarlega á lista OECD um hömlur á erlenda fjárfestingu, umkringt 

löndum á borð við Kína og Saudi Arabíu. Ísland hefur þannig verið eitt þeirra ríkja sem 

leggja hvað mestar hindranir í veg erlendra fjárfesta. Árið 2010 sat Ísland í fyrsta sæti þessa 

lista en virðist þó vera að fikra sig niður á við og var árið 2012 komið niður í 8 sæti hans. 

Athygli vekur þó að önnur Norðurlönd sitja mun neðar á þessum lista en Noregur situr til 

dæmis í 26 sæti, Danmörk í 28 sæti og Svíþjóð í 35 sæti (OECD, 2012) 
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8.1.4. Ófyrirsjáanlegt lagaumhverfi 

Fyrirsjáanlegt og traust lagaumhverfi er grundvallaratriði þegar fyrirtæki ákveða að fjárfesta í 

erlendum ríkjum. Ýmsir hafa gagnrýnt lagaumhverfið á Íslandi fyrir að vera ófyrirsjáanlegt 

vegna óskýrra leikreglna og matskenndrar ákvarðanatöku stjórnvalda (Mbl.is, 2011a). Í 

skýrslu starfshóps iðnaðarráðuneytisins kemur fram að óstöðugt lagaumhverfi sé eitt af því 

sem staðið hefur í vegi fyrir erlendri fjárfestingu á Íslandi á undanförnum árum (Starfshópur 

skipaður af iðnaðarráðherra, 2011).  

Í lögum nr. 34/1991 um fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri eru til að mynda 

flókin og ítarleg skilyrði um fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri á Íslandi. Í lögunum er 

ákvæði um 5 manna nefnd sem hefur það hlutverk að fylgjast með því að öllum 

takmörkunum laganna sé framfylgt. Einnig er ráðherra veitt heimild til matskenndrar 

ákvarðanatöku um fjárfestingar erlendra aðila (Lög nr. 34/1991 um fjárfestingu erlendra aðila 

í atvinnurekstri). 

8.1.5. Skattaumhverfi fyrirtækja 

Tekjuskattshlutfall fyrirtækja á Íslandi hefur verið að hækka á undanförnum árum og er í dag 

20%. Hlutfallið er þó lágt miðað við önnur OECD lönd en til samanburðar má nefna að 

tekjuskattshlutfallið í Bandaríkjunum er um 40%. Með tilliti til þessa mætti því ætla að 

hagkvæmt væri að eiga og reka fyrirtæki á Íslandi. Tekjuskattshlutfallið eitt og sér segir samt 

Mynd 4:  Listi OECD yfir lönd með mestu hömlur á erlenda fjárfestingu 
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sem áður ekki alla söguna. Heildarskattbyrðin ræðst af ýmsum þáttum, til að mynda því 

hvernig skattstofninn er skilgreindur, af skattfrestunarheimildum og afskriftarreglum. 

(Samtök Atvinnulífsins, 2012). Samanlögð álagning tekjuskatts félaga og arðstekna skipta 

erlenda fjárfesta máli en þetta hlutfall er 36% á Íslandi samanborið við 42% að meðaltali í 

OECD löndunum. Samanborið við önnur fámenn smáríki og eylönd er tekjuskattshlutfallið á 

Íslandi hátt (OECD, 2012). Að auki hefur núverandi ríkisstjórn Íslands gert ótal breytingar á 

skattkerfinu á milli áranna 2007 og 2012, og bætt við nýjum sköttum (Viðskiptaráð Íslands, 

e.d.). 

8.1.6. Óljós vilji stjórnvalda 

Stjórnvöld á Íslandi virðast almennt vera á þeirri skoðun að erlend fjárfesting geti átt stóran 

þátt í endurreisn íslenska efnahagskerfisins og að nauðsynlegt sé að ryðja burt hindrunum 

sem standa í vegi fyrir erlendum fjárfestingum. Eins og þegar hefur verið nefnt skipaði 

iðnaðarráðherra starfshóp um tillögugerð í tengslum við stefnu stjórnvalda varðandi erlenda 

fjárfestingu árið 2010. Var hópnum falið að fara yfir stöðu BEF á Íslandi og kanna hvaða 

hindrunum ryðja þyrfti úr vegi og leggja fram ábengingar um aðgerðir. Í kjölfarið var lögð 

fram þingályktunartillaga um stefnumörkun um beina erlenda fjárfestingu á Alþingi og hún 

samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Í þingsályktuninni var lögð áhersla á að bæta 

þyrfti samkeppnishæfni Íslands, fara yfir lög og reglugerðir sem snúa að erlendri fjárfestingu 

og bæta þá þætti sem hugsanlega gætu staðið í vegi fyrir erlendri fjárfestingu á Íslandi 

(Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2012).  

Þrátt fyrir að viðhorf og aðgerðir ríkisstjórnar Íslands sem heildar virðist almennt lýsa 

vilja þeirra til að liðka fyrir erlendri fjárfestingu hafa einstaka ráðherrar og þingmenn látið 

hafa eftir sér ummæli sem fela í sér neikvæðni í garð erlendra fjárfestinga eða einstaka 

erlendra fjárfesta. Til að mynda var haft eftir Steingrími J. Sigfússyni fjármálaráðherra að 

eignarnám eða lagasetning væri ekki útilokuð til að koma í veg fyrir sölu fyrirtækisins HS 

Orku til erlendra fjárfesta (Eyjan.is, 2011). Þá hafa ýmis óheppileg ummæli Ögmundar 

Jónassonar innanríkisráðherra fallið í fjölmiðlum varðandi fyrirhugaða fjárfestingu kínverska 

kaupsýslumannsins Huang Nubo á Grímsstöðum á Fjöllum. Í þessu sambandi má nefna að 

Ögmundur talaði meðal annars um að sporna þyrfti gegn því að erlendir auðkýfingar myndu 

„vaða inn á Ísland á skítugum skónum“ (Eyjan.is, 2012). Ögmundur sagði einnig í viðtali við 

fréttamiðilinn Pressuna að „erlendir kapítalistar væru byrjaðir að sölsa undir sig orkugeirann 

á Íslandi og að stöðva þyrfti þetta rugl“ (Pressan, 2009). Fréttir af því viðmóti sem Huang 
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Nubo fékk á Íslandi birtust á fjölmörgum fréttasíðum víða um heim en Nubo hefur einnig lýst 

yfir mikilli óánægju með vinnubrögð íslenskra stjórnvalda (Viðskiptablaðið, 2012). Viðhorf 

ráðherranna virðist því oft á tíðum vera nokkuð á skjön við viðhorf ríkisstjórnarinnar sem 

heildar. 

Kristinn Hafliðason hjá Íslandsstofu telur að erlendir fjárfestar upplifi almennt jákvætt 

viðhorf þegar þeir leita til Íslands enda séu Íslendingar almennt jákvæðir í garð erlendrar 

fjárfestingar. Kristinn telur að sem eining hafi ríkisstjórn Íslands jákvæða sýn á erlenda 

fjárfestingu og hafi almennt tekið erlendum fjárfestum vel. Hins vegar hafi einstaka aðilar, 

bæði í ríkisstjórn og stjórnarandstöðu komið fram með ákveðnar persónulegar meiningar í 

andstöðu við meiningu ríkisstjórnarinnar. Þetta telur Kristinn afar óheppilegt og vont 

afspurnar enda sendi slíkt ósamræmi óskýr skilaboð til erlendra fjárfesta (Kristinn 

Hafliðason, 2013). 

8.1.7.  Pólitískur óstöðugleiki 

Árið 2011 fékk Ísland verstu einkunn allra verstrænna ríkja hjá tryggingafélaginu Aon sem 

tekur saman lista um fjárfestingaáhættu í 162 löndum. Ástæður þessarar slæmu einkunnar 

mátti samkvæmt mati félagsins rekja til pólitískra afskipta, verkfalla, gengisflökkts, óeirða og 

mögulegs greiðsluþrots íslenska ríkisins (Vísir.is, 2011). Í áðurnefndri skýrslu starfshóps 

iðnaðarráðuneytisins varðandi erlenda fjárfestingu kemur fram að viðmælendur hópsins töldu 

pólitískan óstöðugleika, geðþóttaákvarðanir stjórnmálamanna, ógagnsæi ákvarðanatöku og 

ófagleg vinnubrögð stjórnsýslunnar meðal annars vera hindrarnir sem stæðu í vegi erlendra 

fjárfestinga á Íslandi (Starfshópur skipaður af iðnaðarráðherra, 2011). Á síðustu árum hefur 

einkunn Íslands þó verið að batna en í nýjustu útgáfu Aon um pólitíska áhættu er lítil áhætta 

talin felast í fjárfestingum á Íslandi (Aon, 2012). 

Árið 2012 hætti fyrirtækið Greenstone ehf við byggingu gagnavers á Blönduósi. Í 

yfirlýsingu fyrirsvarsmanna fyrirtækisins kom fram að helst hafi verið um að kenna óviljugri 

ríkisstjórn, töfum á skattabreytingum og háu verði á gagnaflutningum og raforku (Mbl.is, 

2012a).  

Samkvæmt einkunnagjöf tímaritsins Euromoney féll Ísland niður í flokk með Austur-

Evrópuþjóðum og Suður-Ameríkuþjóðum vegna pólitískrar áhættu í kjölfar efnahagshrunsins 

árið 2008. Staða Íslands á lista Euromoney er enn afar slæm en eins og sjá má af 

meðfylgjandi mynd sem fylgdi nýjustu útgáfu Euromoney (True Economics, 2013). 
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Mynd 5: Pólitísk áhætta samkvæmt áhættumati Euromoney 

8.1.8. Gjaldeyrishöft 

Með gjaldeyrishöftunum sem sett voru í kjölfar efnahagshrunsins 2008 voru settar víðtækar 

takmarkanir á fjármagnshreyfingar og gjaldeyrisviðskipti á milli landa. Eru þessi höft talin 

verulegur dragbýtur á efnahagslífið á Íslandi, þau haldi aftur af fjárfestingu og þar með 

hagvexti og endurreisn (Viðskiptaráð Íslands, 2011). Með lögum nr. 127/ 2011 um breytingu 

á lögum um gjaldeyrismál, voru nýfjárfestingar sem gerðar eru eftir gildistöku reglnanna 

undanþegnar gjaldeyrishömlum. Þrátt fyrir þetta telja margir að gjaldeyrishöftin virki fælandi 

á erlenda fjárfesta sem líta til Íslands. Lars Christensen, forstöðumaður hjá greiningardeild 

Danske Banka segir til dæmis að vegna hás vaxtastigs á Íslandi sé áhuginn fyrir fjárfestingum 

mikill en fjárfestar hugsi sig þó tvisvar um áður en þeir láti slag standa vegna 

gjaldeyrishaftanna (Mbl.is, 2012b).  

8.1.9. Óþroskaðar stuðningsgreinar 

Árið 2006 hélt Michael Porter fyrirlestur á Íslandi um samkeppnishæfni landsins. Porter vakti 

máls á því hversu lítil aukning væri í nýsköpun eða framleiðslu í hátæknigreinum á Íslandi og 

sagði umfang þessa greina mjög takmarkað (Iðnaðarráðuneytið, 2009). 

8.1.10. Framleiðni vinnuafls lægra á Íslandi 

Samkvæmt skýrslu alþjóðlega ráðgjafafyrirtækisins McKinsey og Company er framleiðni 

vinnuafls á Íslandi 20% lægri en í helstu nágrannalöndum. Íslendingar þurfa því að leggja 

mun meira á sig til að halda uppi sömu lífsgæðum og gengur og gerist í öðrum hátekjuríkjum. 

Höfundar skýrslunnar telja að við óbreytt ástand sé hætt við því að hagkerfið stefni aftur í 
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viðvarandi viðskiptahalla á sama tíma og neysla eykst og fjárfesting stendur í stað. Þetta 

ástand gæti jafnvel leitt til þess að Ísland festist í vítahring gjaldeyrishafta, hás 

fjármagnskostnaðar, lágs fjárfestingarstigs og lítils hagvaxtar (McKinsey & Company, 2012). 

8.1.11. Skortur á tæknimenntuðu vinnuafli 

Til að Ísland geti orðið samkeppnishæft sem kjörlendi fyrir gagnaver er mikilvægt að nægt 

framboð sé af tæknimenntuðu vinnuafli. Samtök atvinnulífsins hafa hins vegar lýst yfir 

áhyggjum af stöðu menntunnar á Íslandi og skorti á tæknimenntuðu vinnuafli. Töluverður 

samdráttur hefur orðið í útgjöldum til menntamála á Íslandi undanfarin ár og Íslendingar hafa 

dregist aftur úr öðrum Norðurlandaþjóðum á sviði menntamála.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þegar kemur að raungreina- og tæknimenntun fólks á aldrinum 25-35 ára stendur 

Ísland mjög aftarlega í alþjóðlegum samanburði eins og sést á mynd 6. Þetta er áhyggjuefni í 

ljósi þess mikla niðurskurðar sem orðið hefur í framlögum til háskóla á Íslandi síðastliðin 

þrjú ár þar sem skortur á tæknimenntuðu fólki getur bitnað á verðmætasköpun og þar af 

leiðandi á hagvexti (Samtök Atvinnulífsins, 2012). 

Eins og nefnt var hér að ofan voru vísindalegir innviðir á Íslandi nefndir sem veikleiki 

íslenska efnhagaskerfisins í könnun IMD viðskiptaháskólans árið 2012. Til vísindalegra 

innviða telst það menntaða vinnuafl sem til staðar er í landinu fyrir fyrirtæki sem þurfa á því 

að halda. Af þeim 59 löndum sem könnunin tekur til, var Ísland í 28. sæti hvað varðar 

                                   Mynd 6: Íbúar með tæknimenntun á háskólastigi  
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menntunarstig ungs fólks. Árið 2011 sat Ísland í 48. sæti listans þegar kom að hlutfalli 

útskrifaðra háskólanema úr raun-vísindum og verkfræði (Viðskiptaráð Íslands, 2011). 

Í niðurstöðum könnunar um upplýsingatækniiðnaðinn á Íslandi sem gerð var fyrir 

Íslandsstofu árið 2012 kom fram að fyrirtækin kvörtuðu mikið undan manneklu og skorti á 

tæknimenntuðu vinnuafli. Margir svarendur kvörtuðu einnig yfir því að fyrirtækin næðu ekki 

að sinna öllum þeim verkefnum sem þeim væru falin af þessum sökum (Vilhjálmur Jens 

Árnason, 2012).  

8.1.12. Hátt verð á gagnaflutningum 

Gagnaflutningsverð á Íslandi er af mörgum talið of hátt og standa í vegi fyrir því að erlendir 

fjárfestar vilji staðsetja gagnaver hér á landi. Algengt verð á gagnaflutningum í gegnum 

sæstrengi milli landa er á bilinu 1,5 til 2 evrur á megabit en verðið hjá Farice, sem er eina 

fyrirtækið sem tengir Ísland við Evrópu í gegnum sæstreng, er frá 5 evrum og upp úr (Rúv.is, 

2011). Talsmenn starfandi gagnavera á Íslandi auk þeirra sem voru í undirbúningi, gagnrýndu 

verðlagningu Farice árið 2011 harðlega og sögðu verðið hamla uppbyggingu gagnavera. Með 

svo hárri verðlagninu hafi Ísland verðlagt sig út úr samkeppni um gagnaver. Miklar 

skuldsetningar og dýr rekstur er að sögn framkvæmdastjóra Farice ástæða hárrar 

verðlagningar (mbl.is, 2011b). Þess má geta að árið 2012 tapaði Farice tæpum milljarði króna 

(vísir.is, 2013) en árið 2009 hafði fyrirtækið rambað á barmi gjaldþrots áður en það fór í 

gegnum fjárhagslega endurskipulagningu (Viðskiptablaðið, 2012).  

8.1.13. Viðskiptaumhverfið 

Í skýrslu Samtaka atvinnulífsins „Ræktun eða rányrkja“ frá árinu 2012 er samkeppnisstaða 

íslenskra fyrirtækja talin lakari en hjá samkeppnisaðilum vegna óstöðugleika í 

efnahagsmálum, hás fjármagnskostnaðar, smæðar markaðar og fjarlægðar frá erlendum 

mörkuðum. Af þessum sökum telja Samtök atvinnulífsins að arðsemi fjárfestinga á Íslandi 

séu minni en hjá helstu samkeppnisþjóðum Íslands (Samtök Atvinnulífsins, 2012, bls. 31). 

Stjórnarformaður Össurar hf á Íslandi, Niels Jacobsen fór hörðum orðum um íslenskt 

viðskiptaumhverfi á aðalfundi félagsins árið 2011. Sagði hann að á undanförnum árum hefði 

fyrirtækja- og lagaumhverfi þróast til hins verra auk þess sem ör, fljótfær og ómarkviss 

lagasetning græfi undan nauðsynlegum stöðugleika (Vísir.is, 2012a).  

Á Íslandi rekur aðeins eitt fyrirtæki, Farice, tvo af þremur sæstrengjum sem tengja 

Ísland við umheiminn. Fyrirtæki á Íslandi eru því afar háð þessum þjónustuaðila og neyðast í 
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raun til að eiga viðskipti við hann þrátt fyrir boðaðar verðhækkanir. Gagnaver eru því í afar 

slæmri samningsstöðu gagnvart Farice (Vísir.is, 2012b). Gagnaver á Íslandi hafa að sama 

skapi ekki um margt að velja þegar kemur að orkukaupum en að sögn Einars Hansen 

Tómassonar hjá Íslandsstofu hafa fjárfestar haft á orði að þessi staða sé ekki ákjósanleg 

(Einar Hansen Tómasson, 2013). 

8.1.14. Óstöðugt gengi íslensku krónunnar og verðbólga 

Miklar sviptingar hafa einkennt íslensku krónuna undanfarin ár sem gerir það að 

verkum að erfitt er að spá fyrir um gengis- og verðbólguþróun á Íslandi. Slíkt umhverfi 

skapar fyrirtækjum mikla óvissu og erfitt getur reynst að sjá fyrir rekststrarkostnað fyrirtækja 

sem og annan kostnað (Vegvísir Landsbankans, 2012). 

8.1.15. Orkuóvissa 

Málaferli hafa staðið um tíma á milli HS Orku og Norðuráls um orkuverð og afhendingu orku 

vegna uppbyggingu álvers í Helguvík. HS Orka hefur farið fram á að komast undan 

samkomulagi um magn, verð og afhendingu orku. Þessi óvissa um orku er eitt af því sem 

hindrar erlenda fjárfestingu í dag. Kristinn Hafliðason hjá Fjárfestingastofu sagði í samtali 

við höfund, að álverið í Helguvík héldi mörgum hugsanlegum verkefnum í gíslingu vegna 

þess að þar er svo mikið magn af orku fast í lagaferli. Á meðan á þessu lagaferli stæði yrði 

ekki hægt að lofa þessari orku í önnur verkefni. Þessi staða hafi því afar slæm áhrif á erlenda 

fjárfestingu (Kristinn Hafliðason, 2013).  

 

Þó að kostir Íslands séu margir og mikilvægir er ljóst að veikleikar landsins vega 

nokkuð þungt á móti þeim. Ísland hefur meiri hömlur á erlenda fjárfestingu en gengur og 

gerist í nágrannalöndum auk gjaldeyrishafta sem hindra erlenda fjárfestingu. Að auki virðist 

sem atvinnulífið á Íslandi sé almennt í klemmu vegna fjármagnsskorts og skuldasöfnunar auk 

þess sem smár heimamarkaður, fjarlægð frá alþjóðamörkuðum, fákeppni og skortur á 

tæknimenntuðu vinnuafli dregur verulega úr samkeppnishæfni Íslands.  

Í næsta kafla setur höfundur fram sína hugmynd að demantslíkani fyrir gagnaver á 

Íslandi þar sem helstu styrkleikar og veikleikar Íslands eru dregnir saman.  
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9.  Demantslíkan fyrir gagnaversiðnað á Íslandi 

Eins og upp hefur verið talið hefur Ísland upp á ýmsa kosti að bjóða fyrir fyrirtæki í 

gagnaversgeiranum. Að sama skapi hefur Ísland ákveðna galla sem dregið geta úr áhuga 

erlendra fjárfesta á landinu og dregið úr samkeppnishæfni þess. Á meðfylgjandi mynd má sjá 

uppsetningu höfundar af demantslíkani fyrir gagnaver á Íslandi. Örvarnar sýna með hvaða 

hætti hlutar demantsins tengjast. Græna letrið táknar kosti, rauða letrið táknar ókosti og bláa 

letrið táknar að um geti verið að ræða bæði kost eða óskost.  

 

Eins og sjá má af demantslíkani höfundar eru hliðar demantsins misjafnlega sterkar. 

Styrkleikar Íslands virðast aðallega liggja í framleiðsluskilyrðum og eftirspurnarskilyrðum á 

meðan helstu veikleikarnir liggja í hinum tveim hliðum demantsins.  

9.1. Tækifæri og stjórnvöld 

Mörg af vandamálum Íslands má rekja til smæðar heimamarkaðarins og landfræðilegrar 

staðsetningar en önnur má rekja til stjórnarhátta og laga- og viðskiptaumhverfisins á Íslandi. 

Staðsetningu Íslands er ekki hægt að breyta auk þess sem heimamarkaðurinn mun alltaf verða 

smár í alþjóðlegum samanburði. Af demantslíkaninu má þó sjá að höfundur telur ýmis 

Mynd 7: Hugmynd höfundar að demantslíkani fyrir gagnaver á Íslandi 
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tækifæri geta styrkt eða veikt stöðuna auk þess sem stjórnvöld geta einnig haft mikil áhrif til 

hins betra eða verra.  

9.2. Tækifæri 

(+) Sífellt ríkari krafa um grænni orkunotkun 

Fyrirtæki um allan heim eru sífellt að verða fyrir meiri þrýstingi um að draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda á sama tíma og orkuþörf þeirra er sífellt að aukast. Slíkt ætti að hvetja 

orkufrek fyrirtæki enn frekar til að horfa til staðsetninga sem geta boðið upp á græna orku og 

minni orkuþörf vegna veðurfarsins (Greenpeace, 2012). 

 (+) Aukin afkastageta sæstrengja og nýr sæstrengur 

Í janúar 2013 gaf Farice út þá yfirlýsingu að verið væri að vinna í uppfærslu á endabúnaði 

sæstrengjanna sem myndi sjöfalda afkastagetu þeirra. Með uppfærslunni muni fyrirtækið geta 

komið til móts við kröfuhörðustu gagnaver og auknar þarfir á Íslandi. Hámarksafkastageta 

Farice-1 sæstrengsins verður eftir breytinguna 8.000 gígabæti á sekúndu og 

hámarksafkastageta Danice verður um 30.000 gígabæti á sekúndu (Mbl.is, 2013a). 

Fyrirhugaðar eru framkvæmdir við nýjan og öflugan sæstreng frá Bandaríkjunum, yfir 

Atlantshafið til Evrópu, með viðkomu á Íslandi. Þessi sæstrengur mun væntanlega verða 

tilbúinn til notkunar fyrir lok ársins 2013 ef af framkvæmdum verður. Nýji strengurinn mun 

hafa flutningsgetu upp á 10 terabit (10. Þúsund gígabit) auk þess sem hægt verður að auka 

afköst hans verulega með uppfærslum (Mbl.is, 2013b).  

(+/-) Mögulegar verðhækkanir/ verðlækkanir þjónustuaðila 

Mikil skuldsetning og einokunarstaða þjónustuaðila á borð við Farice setur fyrirtæki í 

gagnaversiðnaði á Íslandi í slæma stöðu. Fyrirtækið rambaði á barmi gjaldþrots fyrir 

nokkrum árum og miklar erlendar skuldir þess, meðal annars vegna fjárfestinga við lagningu 

Danice sæstrengsins, gera það að verkum að fyrirtækið hefur sífellt þurft að rukka hærra verð 

fyrir gagnaflutninga (vísir.is, 2013). Talsmaður Greenstone á Íslandi segir að mikil þörf sé á 

fjárfestingum í gagnaverum á Íslandi til að standa undir skuldum og fjárfestingum Farice. 

Hann telur að þau gagnaver sem þegar eru á Íslandi geti aldrei haldið Farice uppi eða séu 

nægilegar stórir viðskiptavinir til að Farice geti borgað af lánum sínum (Mbl.is, 2012a).  

Ef nýr sæstrengur Emerald Atlantis verður að veruleika má búast við að 

gagnaflutningsverð lækki þar sem samningsstaða kaupenda batnar með tilkomu fleiri 
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þjónustuaðila. Fjarskiptafyrirtækið Vodafone hefur þegar gert samning um notkun nýja 

sæstrengsins en vonast er til að hann muni bæta samkeppnisstöðu um gagnaflutninga á 

Íslandi og skapa skilyrði fyrir erlenda aðila til að staðsetja gagnaver á Íslandi (Mbl.is, 2013b). 

Að mati Einars Hansen Tómassonar hjá Fjárfestingastofu mun sæstrengurinn breyta öllu fyrir 

Ísland sem staðsetning fyrir gagnaver (Einar Hansen Tómasson, 2013). 

 (-) Hækkun orkuverðs 

Orkufyrirtækjunum á Íslandi er ætlað stórt hlutverk í endurreisn íslenska efnahagskerfisins 

þar sem endurnýjanleg orka er eitt helsta aðdráttaraflið. Hins vegar var stærsti hluti lánasafns 

orkufyrirtækjanna fyrir bankahrun í erlendri mynt sem varð til þess að skuldir fyrirtækjanna 

hækkuðu mikið í kjölfar gengisfalls krónunnar á sama tíma og tækifæri þeirra til að taka ný 

lán skertust verulega vegna versnandi lánshæfismats íslenska ríkisins og ört hækkandi 

skuldatryggingaálags. Vegna fjarlægðar Íslands frá alþjóðamörkuðum verður raforkuverð að 

vera töluvert lægra en á meginlandinu til að vega upp á móti flutnings- og geymslukostnaði. 

Vegna hás fjármögnunarkostnaðar orkufyrirtækja má þó gera ráð fyrir að orkufyrirtækin 

muni koma til með að þurfa hækka orkuverðið (Andri Ottesen, 2013). 

Ef íslenska rafkerfið verður tengt því evrópska í gegnum sæstreng, eins og hugmyndir 

eru uppi um, mun verðbilið á milli þessara svæða að öllum líkindum minnka og meðalverð 

Landsvirkjunar hækka. Bæði orka sem seld er úr landi í gegnum strenginn sem og orka sem 

seld er innanlands munu líklega koma til með að hækka vegna bættrar samningsstöðu 

Landsvirkjunar gagnvart orkukaupendum innanlands (Gamma Management hf, 2011, bls. 

14).  

(-) Náttúruhamfarir 

Fréttir af eldgosi eða jarðskjálfta gæti hrætt þá erlendu fjárfesta sem enn íhuga Ísland sem 

fjárfestingakost frá því að velja Ísland þrátt fyrir að litlar líkur séu á því að starfsemi 

fyrirtækja verði fyrir miklu raski vegna náttúruhamfara. 

9.3. Stjórnvöld 

Eins og nefnt hefur verið geta stjórnvöld haft veruleg áhrif á viðskiptaumhverfi fyrirtækja 

bæði til hins betra og verra. Að mati Lisu Rhodes, talsmanns Verne Global í Bandaríkjunum 

gæti Ísland hæglega orðið leiðandi þjóð í að hýsa gagnaversiðnað svo lengi sem stutt er við 

þær kjöraðstæður sem hér eru frá náttúrunnar hendi. Skapa þurfi hagstætt skatta- og 

lagaumhverfi sem styður gagnavörslu og gagnaleynd (landogsaga.is). 
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(+/-) Breytingar á skatta- og lagaumhverfi 

Á undanförnum árum hafa stjórnvöld á Íslandi unnið að stefnumótun og breytingum ýmissa 

laga er varða BEF, til dæmis með breytingum laga nr. 50/1988 um virðisaukaskatt og laga nr. 

99/2010 um ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi.  

Eins og nefnt hefur verið var þingsályktunartillaga efnahags- og viðskiptaráðherra um 

opinbera stefnu um beina erlenda fjárfestingu samþykkt með öllum greiddum atkvæðum á 

Alþingi í júní 2012. Í tillögunni var kveðið á um að lögð skyldi fram tímasett áætlun um 

aðgerðir til að bæta samkeppnisstöðu Íslands, til að mynda með öflugu markaðs og 

kynningarstarfi. Slík áætlun gæti leitt til breytinga til batnaðar enda er ætlunin að fara yfir og 

greina hindranir í vegi BEF á Íslandi og aðlaga umhverfið að því sem gengur og gerist annars 

staðar í Evrópu (Starfshópur skipaður af iðnaðarráðherra, 2011).  

Lög nr. 99/2010 um ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi falla úr gildi 31 desember 

2013. Þá er ráðgert að meta hvort ganga megi lengra í veitingu heimilda til fjölbreyttari 

ívilnana eða halda sama fyrirkomulagi og verið hefur (Lög nr. 99/2010 um ívilnanir vegna 

nýfjárfestinga á Íslandi, 2010).  

Ísland hefur á undanförnum árum verið í efstu sætum á lista OECD yfir þær þjóðir 

sem hafa hvað mestar hömlur á erlenda fjárfestingu. Staða Íslands hefur þó farið batnandi þar 

sem Ísland situr nú í 8 sæti listans eins og komið hefur fram. Ísland á enn töluvert langt í land 

miðað við nágrannaþjóðirnar en er þó á leið í rétta átt.  

(+/-) Aflandskrónuvandi / aflandskrónutækifæri 

Aflandskrónur eru að miklu leyti fjármagn í eigu erlendra aðila sem situr fast á Íslandi sökum 

gjaldeyrishaftanna. Talið er að um gríðarlega mikið magn fjármags sé að ræða en samkvæmt 

MP Banka nema aflandskrónurnar um 1157 milljörðum eða 71% af landsframleiðslu Íslands. 

Sé þessi upphæð borin saman við gjaldeyrisforða Seðlabanka Íslands sem er um 550 

milljarðar má sjá um hversu stóran vanda er að ræða og hvers vegna erfitt getur reynst að 

aflétta gjaldeyrishöftunum (MP Banki, 2012).  

Í aflandskrónuvandanum getur þó einnig falist tækifæri fyrir íslenska hagkerfið. Daria 

Zakharova yfirmaður sendinefndar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins telur að skapa þurfi hvata til að 

fá eigendur þessa fjármagns til að koma því að gagni hér á landi en hingað til virðast þeir hafa 

beðið eftir afnámi haftanna til að geta flutt það úr landi. Hún nefnir til dæmis að hægt sé að 

skapa slíkan hvata með því að setja háan útgönguskatt á eigendur aflandskrónanna 
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(Viðskiptablaðið, 2012). Aflandskrónueigendum hefur einnig verið boðið að nýta sér 

áðurnefnda fjárfestingaleið Seðlabankans. Þeirri fjárhæð aflandskróna sem heimilað yrði að 

flytja inn í gegnum fjárfestingarleiðina samsvarar jafnvirði þess erlenda gjaldeyris sem 

fjárfestir seldi innlendri fjármálastofnun, reiknuðu á genginu sem myndast í útboðum 

Seðlabankans (Seðlabanki Íslands, 2011). 

(+/-) Ríkisstjórnarkosningar 

Framundan eru ríkisstjórnarkosningar á Íslandi og samkvæmt flestum skoðanakönnunum 

bendir allt til þess að ný ríkisstjórn muni taka við af þeirri sem nú situr. Ný ríkisstjórn gæti 

haft ólíka sýn á erlendar fjárfestingar, ólíka forgangsröðun og aðrar áherslur. Verði ný 

ríkisstjórn hægri sinnuð er líklegt að einkunn Íslands varðandi pólitíska áhættu batni þar sem 

almennt er talið að hægri sinnaðar ríkisstjórnir beri meiri virðingu fyrir einkaeignaréttinum en 

vinstri stjórnir (Andri Ottesen, 2013). 
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10. Niðurstaða 

Lönd um allan heim reyna í sífellt meira mæli að laða til sín erlenda fjárfestingu í þeim 

tilgangi að nýta sér þau jákvæðu áhrif sem fjárfestingin getur skapað. Ávinningur 

móttökuríkja af erlendum fjárfestingum getur verið töluverður enda er alla jafna viðurkennt 

að í þróuðum ríkjum sem hafa sterka innviði og góða almenna tækniþekkingu ýti BEF undir 

hagvöxt, bæti lífsgæði íbúa og hafi ýmiskonar jákvæð smitáhrif í för með sér til hagsbóta 

fyrir móttökuríkið. Mikill samdráttur hefur einkennt íslenskt efnahagslíf síðustu ár og skuldir 

ríkissjóðs og atvinnulífs hafa gert það að verkum að verulega hefur hægt á hjólum 

efnahagslífsins á Íslandi. Segja má að vandi íslenska efnahagskerfisins undirstriki vel þörfina 

fyrir erlent fjármagn og samvinnu við erlenda fjárfesta. Miklar vonir hafa verið bundnar við 

erlenda fjárfestingu í gagnaverum á Íslandi enda samræmist slík starfsemi styrkleikum 

Íslands vel og talið að gagnaver geti skilað Íslandi töluverðum ávinningi ef rétt er á málum 

haldið. Mikil vinna hefur verið lögð í að kynna Ísland sem frambærilegt land til að reisa 

gagnaver og fjölmargir erlendir fjárfestar hafa sýnt Íslandi verðskuldaðan áhuga. Þrátt fyrir 

þetta hafa fjárfestingar ekki verið að skila sér til Íslands. 

Að mati hagfræðingsins Michaels Porters skiptir staðsetning fyrirtækja öllu máli þrátt 

fyrir sífellt vaxandi alþjóðavæðingu. Styrkleikar Íslands sem staðsetning fyrir gagnaver felast 

að miklu leyti í þeim hluta demantslíkans Porters er lýtur að framleiðsluskilyrðum þar sem 

Ísland hefur meðal annars upp á næga orku að bjóða, hefur kjörið veðurfar fyrir gagnaver og 

er landfræðilega vel staðsett á hnettinum, mitt á milli tveggja stórra heimsálfa. Þessir kostir 

eru mjög mikilvægir stólpar þegar kemur að samkeppnishæfni þjóða eins og Michael Porter 

bendir á. Þegar litið er til þessa þátta er Ísland kjörin staðsetning fyrir gagnaver, sér í lagi 

gagnaver sem ekki eru háð miklum gagnaflutningshraða og nálægð við notendur. Orkuháð 

fyrirtæki verða fyrir sífellt meiri þrýstingi um að endurskoða þá orku sem þau nota og þau 

hvött til að staðsetja sig í löndum sem boðið geta upp á græna orkugjafa. Fyrirhugaðar 

endurbætur á sæstrengjum til og frá Íslandi ættu einnig að bæta samkeppnishæfni Íslands og 

tryggja betur öryggi gagnaflutninga. Fjárfestar ættu því tvímælalaust að staðsetja gagnaver 

sín á Íslandi þar sem þau geta skapað sér betri ímynd og dregið úr orkukostnaði vegna lágs 

raforkuverðs og hagstæðra veðurskilyrða. Að auki geta fyrirtækin boðið viðskiptavinum 

sínum að minnka kolefnisfótspor sitt vegna hinnar grænu, endurnýjanlegu orku sem 

fyrirtækin hefðu aðgang að á Íslandi.  
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Aðgangur að auðlindum er þó ekki nóg eitt og sér til að skapa samkeppnishæfni 

þjóðar. Sú staðreynd að fjölmargir erlendir fjárfestar hafa að undanförnu sýnt Íslandi áhuga 

bendir vissulega til þess að Ísland sé að mörgu leyti raunhæfur valkostur sem staðsetning fyrir 

gagnaver en sú staðreynd að fyrirtækin hafi öll ákveðið að velja önnur lönd þrátt fyrir kosti 

Íslands, bendir einnig til þess að fyrirtækjum sé að bjóðast betra umhverfi annarsstaðar eða að 

Ísland sé yfir höfuð ekki eins samkeppnishæft og af hefur verið látið.  

Veikleikar Íslands sem staðsetning fyrir gagnaver eru þó nokkrir eins og nefnt hefur 

verið. Staðsetning Íslands og fjarlægð þess frá alþjóðamörkuðum útilokar að gagnaver sem 

vinna með rauntímaupplýsingar og gagnaver sem eru háð miklum gagnaflutningshraða verði 

staðsett á Íslandi að mati sérfræðinga en þó ætti Ísland að geta hentað annars konar 

gagnaverum sem staðsetning eins og bent hefur verið á.  

Óttinn við eldgos virðist hafa mikil áhrif á ákvarðanatöku erlendra fjárfesta. Gagnaver 

geyma mikilvæg gögn og þurfa að geta þjónustað viðskiptavini sína allan sólarhringinn allan 

ársins hring. Það er því mikilvægt að viðskiptavinir gagnaveranna treysti því að gögn þeirra 

séu vel varin. Í kjölfar eldgoss í Eyjafjallajökli áttu gagnaver á Íslandi í miklum erfiðleikum 

með öflun erlendra viðskiptavina þrátt fyrir að starfsemi þeirra stæði engin bein ógn af 

eldgosinu. Ótti fjárfesta og viðskiptavina þeirra við eldgos eða aðrar náttúruhamfarir getur 

því haft mikil áhrif á ákvarðanatöku fjárfesta um staðsetningu gagnavera.  

Fyrirsjánleiki og stöðugleiki eru þættir sem erlendir fjárfestar leita jafnan eftir þegar 

þeir velja staðsetningu fyrir fyrirtæki sín erlendis. Eins og staðan er í dag eru fjölmargir 

óvissuþættir til staðar á Íslandi sem dregið geta úr áhuga hugsanlegra fjárfesta og veikt 

samkeppnisstöðu Íslands. Staða Íslands þegar kemur að vísindalegum innviðum er til að 

mynda afar veik á alþjóðlegum mælikvörðum. Skortur á tæknimenntuðu vinnuafli háir nú 

þegar vexti margra innlendra fyrirtækja og gagnaver sem reist yrðu á Íslandi ættu þar af 

leiðandi í samkeppni við innlend fyrirtæki um tæknimenntað starfsfólk. Þetta skapar 

fyrirtækjunum óvissu um það hvort og hvænær hægt verður að uppfylla þarfir markaðarins 

fyrir vinnuafl með tæknimenntun og langan tíma getur tekið að vinda ofan af slíkri þróun í 

menntamálum.  

Sitjandi ríkisstjórn Íslands hefur á kjörtímabili sínu staðið fyrir fjölmörgum 

ófyrirsjáanlegum breytingum á skattkerfinu, hækkað skatta og bætt við nýjum sköttum. 

Skiljanlega eru tilviljanakenndar ákvarðanatökur og sífelldar skattbreytingar ekki líklegar til 

að njóta vinsælda í augum erlendra aðila þar sem slíkt getur skapað mikla óvissu um 
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framtíðar hagnaðarmyndun fyrirtækja. Það sama mætti segja um íslensku krónuna. Þrátt fyrir 

að lágt gengi hennar eigi alla jafna að vera aðlaðandi fyrir erlenda fjárfesta, skapa sífelldar 

gengis- og verðbólgusveiflur fyrirtækjum mikla óvissu. Fyrirtækjum getur þannig reynst erfitt 

að sjá fyrir framtíðar rekstrarkostnað og annan innlendan kostnað sem getur tekið miklum og 

örum breytingum í takt við gengis- og verðbólgusveiflur. 

Framboð orku og orkuverð eru einnig dæmi um óvissuþætti á Íslandi. Deilur og 

málaferli vegna fyrirhugaðs álvers í Helguvík skapar fyrirtækjum sem íhuga að staðsetja 

gagnaver á suðvesturhorninu mikla óvissu um afhendingu orku þar sem ekki er hægt að lofa 

fyrirtækjum orku á meðan málaferlin standa yfir. Það má því gera ráð fyrir að ólíklegt sé að 

fyrirtæki taki ákvörðun um að staðsetja gagnaver sín á svæði þar sem ekki er víst að hægt 

verði að uppfylla orkuþarfir þeirra. Aukinn rekstrarkostnaður orkuvera, til dæmis vegna 

aukins fjármagnskostnaðar, í kjölfar efnahagskreppunnar hefur leitt til þess að orkuverð á 

Íslandi hefur heldur verið að hækka. Ýmislegt bendir einnig til þess að raforkuverð á Íslandi 

muni halda áfram að hækka á sama tíma og raforkuverð í Bandaríkjunum hefur lækkað vegna 

nýrrar tækniþróunar við vinnslu jarðgass. Til skamms tíma er Ísland því ekki samkeppnishæft 

við Bandaríkin hvað orkuverð varðar. Í Evrópu hefur þessi tækni ekki enn rutt sér til rúms en 

geri hún það, er líklegt að orkuverð í Evrópu fari einnig að lækka.  

Að mati Porters, sem er einn helsti sérfræðingur í heiminum um samkeppnishæfni, er 

framleiðni eini marktæki mælikvarðinn á samkeppnishæfni þjóða. Á Íslandi er framleiðni 

vinnuafls um 20% lægra en í helstu nágrannalöndum Íslands. Það má leiða að því líkur að 

þessi staða geti átt stóran þátt í að fæla erlenda fjárfesta frá Íslandi. Aðilar sem vilja reisa 

fyrirtæki á Íslandi þyrftu að ráða 20% meira af starfsfólki með tilheyrandi 

starfsmannakostnaði til að ná sömu afköstum og fyrirtækin gætu náð í nágrannalöndunum.  

Samkeppni á heimamarkaði er einn mikilvægasti grundvöllur þess að þjóð geti orðið 

samkeppnishæf í alþjóðlegum samanburði. Þannig stuðlar samkeppnin að nýsköpun, lækkar 

kostnað og eykur hagkvæmni og skilvirkni. Eins og sjá má af demantslíkani höfundar liggja 

margir af veikleikum Íslands í þeim þáttum er lúta að samkeppni og eftirspurnarskilyrðum 

auk skyldrar starfsemi og stuðningsgreina. Smæð heimamarkaðar og fjarlægð frá 

alþjóðamörkuðum getur ekki aðeins dregið úr ávinningi þeirra styrkleika sem Ísland hefur 

upp á að bjóða, heldur getur smæð markaðarins einnig virkað hamlandi á samkeppnisstöðu 

fyrirtækja á heimamarkaði og skapað umhverfi fyrir fákeppni eða einokun. Smár 

heimamarkaður gjaldeyrishöft, óstöðugt efnahagslíf, hár fjármögnunarkostnaður fyrirtækja á 
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Íslandi og slæm skuldastaða spila í þessu tilfelli stórt hlutverk enda er atvinnulíf í þessari 

stöðu ekki vel til þess fallið að halda uppi öflugri samkeppni, hvetja til nýsköpunar eða 

styrkja stoðir tengdra atvinnugreina. Einokunarstaða stórra þjónustuaðila á borð við 

Landsvirkjunar og Farice gerir samningsstöðu þeirra fyrirtækja sem ákveða að staðsetja 

gagnaver á Íslandi erfiðari. Skuldastaða þessarra fyrirtækja er vissulega áhyggjuefni en 

rekstrarerfiðleikar Farice hafa þegar orðið til þess að fyrirtækið hefur þurft að hækka 

gagnaflutningsverð til að standa undir afborgunum af lánum. 

Þrátt fyrir að Ísland bjóði upp á ýmiskonar ívilnanir er ljóst að margar aðrar þjóðir 

geta boðið erlendum fjárfestum betur. Eins og nefnt hefur verið ákvað Facebook að reisa 

gagnaver sitt fremur í Svíþjóð þar sem fyrirtækinu buðust beinir fjárstyrkir upp á tugi 

milljóna evra. Mörg Evrópusambandsríki geta auk hárra fjárstyrkja einnig boðið gagnaverum 

meiri nálægð við stærri markaði, meira framboð af tæknimenntuðu vinnuafli, hagstæðara 

skatta- og lagaumhverfi, hærri framleiðni vinnuafls, heilbrigðara viðskiptaumhverfi, minni 

óvissu og hagstæð veðurskilyrði.  

Að mati höfundar hafa erlendir fjárfestar ekki margar ástæður til að reisa gagnaver á Íslandi 

eins og staðan er í dag. Veikleikar landsins virðast vega of þungt á móti styrkleikum þess í 

augum erlendra fjárfesta sem sést kannski best á þeirri staðreynd að erlend fjárfesting hefur 

síður en svo staðið undir væntingum undanfarin ár og erlendir fjárfestar ekki verið að skila 

sér til landsins. Í stuttu máli má því svara rannsóknarspurningu ritgerðarinnar á þann hátt að 

fjárfestar ættu að reisa gagnaver á Íslandi til að minnka kolefnisfótspor sitt, bæta ímynd sína 

og draga úr orkukostnaði. Hins vegar ættu fjárfestar ekki að staðsetja gagnaver sín á Íslandi 

vegna þess að þeim getur einfaldlega boðist betra, öruggara og fyrirsjáanlegra umhverfi 

annars staðar. Styrkleikar Íslands mynda þó góðan grunn og það er margt hægt að gera til að 

bæta samkeppnishæfni Íslands á komandi árum. Verði markvisst unnið að því að bæta upp 

veikleika Íslands og styrkja þær hliðar demantsins sem unnt er að breyta er hægt að draga úr 

vægi þeirra þátta sem ekki er hægt að breyta. Smæð heimamarkaðar og fjarlægð frá 

alþjóðamörkuðum er dæmi um þætti sem ekki er hægt að breyta auk þess sem óttann við 

eldgos getur verið erfitt að sefa vegna mikillar eldvirkni á Íslandi. Umbætur á viðskipta-, 

skatta- og lagaumhverfinu eru þegar hafnar auk þess sem dregið hefur úr hömlum gegn BEF 

samkvæmt nýjustu skýrslu OECD. Stjórnvöld hafa nú nýlega í fyrsta sinn hafið markvissa 

stefnumótunarvinnu til að laða erlenda fjárfesta til landsins auk þess sem unnið er að eflingu 

gagnaflutningskerfisins til og frá Íslandi til að styrkja uppbyggingu gagnavera á Íslandi. Nýr 

sæstrengur Emerald Atlantis mun ekki aðeins bæta gagnaflutningskerfið, heldur mun hann 
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væntanlega einnig bæta samkeppnisstöðu gagnavera á Íslandi gagnvart þjóunustuaðilum. 

Íslensk stjórnvöld gætu reynt að nýta aflandskrónuvandann sem tækifæri til að örva 

innspýtingu erlends fjármagns inn í íslenskt atvinnulíf, til dæmis með því að bjóða eigendum 

fjármagnsins rausnarlegan afslátt af íslenskum krónum gegn því að fjárfest verði innanlands í 

langtíma verkefnum. Með þeim hætti væri hægt að stuðla að styrkingu atvinnulífsins á 

Íslandi, bæta samkeppnishæfni Íslands og minnka aflandskrónuvandann. Verði tækifærin vel 

nýtt, dregið úr hömlum og markvisst unnið að því að koma á stöðugleika, bæði pólitískum og 

efnahagslegum er hægt að skapa mun hagstæðara, öruggara og meira aðlaðandi umhverfi 

fyrir erlend fyrirtæki í framtíðinni. 
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Lokaorð 

Við gerð þessarar ritgerðar fékk höfundur góða yfirsýn yfir styrkleika og veikleika Íslands 

sem og mögulegar skýringar á því að erlend fjárfesting á Íslandi er eins lítil og hún er. 

Ýmislegt kom höfundi verulega á óvart við gerð ritgerðarinnar enda hafði höfundur talið að 

staða Íslands í alþjóðlegum samanburði væri mun betri en hún virðist vera samkvæmt þeim 

heimildum sem stuðst var við. Einnig kom það höfundi verulega á óvart hversu lítil áhersla 

virðist hafa verið lögð á samstarf við erlenda fjárfesta á undanförnum árum og áratugum og 

að mun meiri áhersla hafi verið lögð á erlendar lántökur með öllum þeim áhættum sem því 

getur fylgt, sérstaklega fyrir lítið og viðkvæmt hagkerfi með fáar og einhæfar 

útflutningsgreinar. Höfundur telur að þörfin fyrir erlenda fjárfestingu á Íslandi sé veruleg og 

að nauðsynlegt sé að bæta markvisst úr þeim veikleikum sem hugsanlega gætu fælt erlenda 

fjárfesta frá landinu.  
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Viðaukar 

Viðauki 1 

Demantslíkan Porters: Skilgreiningar 

Framleiðsluskilyrði ( e. factor conditions)  

Framleiðsluþættir eru öllum atvinnugreinum nauðsynlegir en eru þó afar mismunandi á milli 

landa. Samkvæmt Porter má skipta þessum þáttum í fimm hluta: Mannauð, áþreifanlegar 

auðlindir, þekkingu, fjármagn og innviði þjóðarinnar.  

 Mannauður: Fólkið í landinu, menntun þess, hæfni og reynsla. 

 Þekking: Sérþekking á ýmsum sviðum, bæði vísindaleg og hagnýt. 

 Áþeifanlegar auðlindir: Sjórinn, landið, loftið, fjöllin, vötnin, jarðhitinn, veðurfarið 

 Fjármagn:, Aðgangur að fjármagni, kostnaður fjármagns. 

 Innviðir: Einkaleyfi, auðkenni, tengsl, skipulag, stjórnun, samgöngukerfi, 

fjarskiptakerfi, upplýsingatækni, heilsugæsla. 

Þessir þættir eru nauðsynlegir til að skapa samkeppni innan atvinnugreinar. Þó að 

grunnurinn að framleiðslu fyrirtækjanna séu þættir á borð við náttúruauðlindir, staðsetningu 

og veðurfar, geta fyrirtæki ekki náð samkeppnisforskoti nema með öflugum mannauði, 

þekkingu og skilvirkri nýtingu þessa þátta. (Porter, 1990, bls. 74-76) 

Eftirspurnarskilyrði (e. demand conditions) 

Samkvæmt Porter veitir eftirspurn á heimamarkaði fyrirtækjum ákveðna sýn á þarfir 

neytenda. Porter vill meina að umfang eftispurnarinnar sé ekki eins mikilvæg og einkenni 

hennar. Með þessu á hann við að kröfuharðir og óþreyjufullir neytendur þrýsta á örari 

nýsköpun fyrirtækjanna og stuðla þannig að eflingu samkeppnishæfni atvinnugreina. 

Kröfuharðir neytendur hafa sterkari samningsstöðu og fyrirtækin verða því sífellt að vera á 

tánum við að endurbæta og uppfæra framleiðslu sína til að geta komið til móts við þarfir 

þeirra. Kröfuharðir neytendur og hraður vöxtur á heimamarkaði geta þannig ýtt undir 

samkeppnis- og nýsköpunarhæfnihæfni fyrirtækjanna (Porter, The Competitive Advantage of 

Nations, 1990, bls. 86-87) 
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Stefna, uppbygging og samkeppni (e. strategy, structure and rivalry) 

Þessi þáttur demantsins er einn sá mikilvægasti þegar kemur að því að ná samkeppnisforskoti. 

Uppbygginging, skipulag og stjórnun fyrirtækja er afar misjafnt milli þjóða og margt sem 

hefur áhrif þar á. Gerð samfélagsins, ríkjandi gildi þess og viðmið hafa áhrif á uppbyggingu 

þess umhverfis sem fyrirtækjum er búið og hvernig fyrirtækjum er stjórnað. 

Hörð samkeppni á heimamarkaði er sá kraftur sem getur örvað aðra þætti demantsins 

sem mest. Því harðari sem samkeppnin er, því meiri þrýstingur er á fyrirtækin að standa sig 

vel og leita leiða til að auka framleiðni sína, til dæmis með nýsköpun. Fyrirtækjum sem eiga í 

harðri samkeppni vegnar alla jafna betur á heimsvísu en fyrirtækjum sem styrkja þarf með 

niðurgreiðslum eða vernda gegn samkeppni (Porter, The Competitive Advantage of Nations, 

1990, bls. 107-109). 

Skyld starfsemi og stuðningsgreinar (e. related and supporting industries)  

Möguleiki fyrirtækja á nálægð við sérhæfða birgja, hæft starfsfólk og önnur fyrirtæki í 

skyldum starfsgreinum skapa betri skilyrði fyrir samkeppnishæfni atvinnugreinar. Slíkt 

umhverfi býður upp á betri samkeppni milli fyrirtækja, eykur upplýsingaflæði og auðveldar 

fyrirtækjum að bregðast við þörfum og kröfum neytenda með endurnýjuðum vörum eða 

nýsköpun (Porter, 1990, bls. 100)  

Tækifæri og stjórnvöld 

Þessir þættir geta haft áhrif á alla þætti líkansins en fyrirtæki geta ekki haft áhrif á þá með 

beinum hætti. Tækifæri geta verið jákvæð eða neikvæð og til að mynda falist í nýjum 

upplýsingum, nýrri þekkingu eða tækni, pólitískri þróun, eftirspurnarsveiflum, breyttum 

neysluvenjum eða náttúruhamförum. Þetta eru allt þætti sem geta haft veruleg áhrif á stöðu 

fyrirtækja. Stjórnvöld geta einnig haft umtalsverð áhrif á viðskiptaumhverfi fyrirtækja bæði 

til hins betra og verra, til dæmis með styrkjum, álagningu tolla og skatta eða annarskonar 

lagasetningum. Þrátt fyrir að það séu fyrirtækin sem skapi samkeppnishæfni atvinnugreina en 

ekki stjórnvöld, geta stjórnvöld samt sem áður torveldað umbætur og uppbyggingu 

atvinnugreinarinnar og aukið kostnað hennar. Að sama skapi geta stjórnvöld einnig liðkað 

fyrir uppbyggingu og dregið úr kostnaði, allt eftir því hvernig regluverk þau kjósa að skapa í 

kringum atvinnugreinina (Porter, 1990, bls. 126 - 128).  
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Viðauki 2 

Viðtal við Kristinn Hafliðason verkefnastjóra hjá fjárfestingasviði Íslandsstofu þann 16. 

janúar 2013. 

Spyrjandi: Hrafnhildur Árnadóttir 

 

Spyrjandi: Nú tala margir um að erlend fjárfesting sé lykillinn að lausn fjölmargra 

vandamála sem Íslendingar standa frammi fyrir í efnahagsmálum. Hvað telur þú vera 

helstu ástæðu þess að hlutfall fjárfestingar er ekki meira en það er? 

Kristinn: BEF er fjárfesting erlendra aðila inn í hagkerfi þegar þeir eignast meira en 10% í 

hlutafé eða eigninni sem þeir eru að kaupa í landinu. BEF er skilgreint í mikið þrengra hjá 

fjárfestingasviði Íslandsstofu. Samkvæmt þeirri skilgreiningu er BEF erlendir aðilar sem 

koma til Ísl og setja upp ný verkefni á Ísl. Við erum ekkert að tala við þá sem eru að koma og 

fjárfesta í atvinnulífinu sem er fyrir, sem eru að fjárfesta í fasteignum, landi eða þess háttar. 

Þess vegna er erfitt fyrir mig að svara því hvernig hægt er að laga þesskonar fjárfestingar. 

Hvað varðar Beina erlenda fjárfestingu mætti segja að sé tvíþætt. Við getum skipt þessum 

fjárfestingum sem við erum að sinna í tvennt. Annars vegar í þá sem eru að koma út af orku 

og hinsvegar „hinir“. Þessir „hinir“ eru yfirleitt mun minni verkefni. Ísland er t.d. mjög 

vinsælt fyrir minnkabændur núna meðal erlendra aðila.  

Spyrjandi: Af hverju er það?  

Kristinn: Það mætti segja að það væru þrjár ástæður fyrir því. Í evrópu eru minnkabú 

aðallega í Hollandi og Danmörku og þar er farið að þrengja verulega að þeim vegna þess hve 

lítið pláss þau hafa. Einnig er farið að þrengja verulega að þeim varðandi úrgangsmál. Á 

Íslandi er hinsvegar nóg pláss og auðvelt að losna við úrganginn enda vantar áburð á 

hálendið. Á ÍSL eru til mjög góðar fóðurstöðvar og það er hægt að tífalda output þeirra án 

þess að fara út í fjárfestingar, þær eru semsagt að keyra á 10% afköstum í dag. Íslenskir 

minnkabændur eru auk þess orðnir mjög færir, framleiða góða vöru og fá hátt verð. Ef þetta 

er allt tekið saman, fært fólk, nægt pláss, auðvelt að losna við úrgang, þá er Ísland mjög 

frambærilegur kostur.  

Svo er það hinn hlutinn, þeir sem vilja kaupa orku á lágu verði til langs tíma. Þar erum það 

eðlilega fyrirtæki þar sem hátt hlutfall af rekstrarkostnaði er fólginn í orku. Við höfum verið 



Blaðsíða | 60  

 

að kynna Ísl sem staðsetningu fyrir til dæmis Gagnaver, kynna það fyrir 

koltrefjaframleiðendum, stórum gróðurhúsum, framleiðslu á smáþörungum, fiskeldi. Öll þessi 

fyrirtæki eiga það sammerkt að 0rka er stór hluti af rekstrarkostnaði og þessi síðustu þrjú 

fjögur eru í raun nýr vinkill á Ísl. Það er að skoða hvað hægt er að gera í gufuaflsvirkjun. Við 

höfum hingað til alltaf verið að selja rafmagn, eðlilega. 80% af rafmagni er framleitt í 

vatnsaflsvirkjunum. Nú er gufuafl orðið mikið meira. Þar eru 3 -4 aðrir orkustraumar. Þú ert 

með gufuna sjálfs sem er orka, heitt og kalt vatn sem er líka orka, koltvísýring sem hægt er að 

nota sem input í eitthvað ferli. Þetta eru þessir aðilar sem eru að koma til Íslands.  

Spyrjandi: En hvaða viðmót eru þessir fjárfestar að fá á Íslandi? 

Kristinn: Þessir fjárfestar eru að fá mjög jákvætt viðmót og flestir fjárfestar í grunninn fá 

mjög jákvætt viðmót. Íslendingar eru hrifnir af erlendum fjárfestingum í raun og veru. En 

síðan kemur að hlutum á borð við gjaldeyrishöft sem flækja málin. En gjaldeyrishöftin skipta 

okkar kúnna þó engu máli því af því að með viðbót við lögin sem voru samþykkt 1 nóv. 2009 

þá eru allar nýjar fjárfestingar eftir þá dagsetningu undanþegnar gjaldeyrishöftum. Þær eru 

bara eins og fjárfestingar, það má ávaxta, taka út arð, vexti og höfuðstól. Þeir sem eru ekki í 

orkunni, þessi minni fyrirtæki, það gengur hægt, yfirleitt eru þetta flóknir samningar. Það 

tekur eitt til þrjú ár að koma einhverju á koppinn, að koma inn í nýtt land og setja á fótt nýtt 

fyrirtæki. Það tekur tíma.  

Spyrjandi: En í sambandi við gagnaver. Þá er ekki langt síðan verið var að hugsa um að 

byggja gagnaver á Blönduósi en hætt við og gefin sú yfirlýsingu að það væri vegna 

ósamvinnuþýðrar ríkisstjórnar. 

Kristinn: Það er einfaldlega ekki rétt. Greenstone [fyrirtækið sem ætlaði að byggja á 

Blönduósi] gáfu út fréttatilkynningu þegar það var ekkert í hendi nema viljayfirlýsing 

sveitafélags um að taka frá staðsetningu og viljayfirlýsing frá landsvirkjun um að skoða það 

að fara og búa til viljayfirlýsingu. Það er í raun og veru fyrirsláttur að vísa á ríkið. Ríkið getur 

ekkert gert ef það er verkefni sem verður ekki úr.  

Spyrjandi: Hvað með viðhorf stjórnvalda til erlendra fjárfesta og hvernig þeir hafa 

svarað spurningum um erlenda fjárfesta í fjölmiðlum, til dæmis um Huang Nubo?  

Kristinn: Það er alveg satt, en stjórnvöld og Ísl ríkið sem eining hefur mjög jákvæða sýn á 

erlenda fjárfestingu og þeir hafa tekið erlendum f járfestum vel. Síðan eru aðilar, bæði í stjórn 

og einstaka aðilar í stjórnarandstöðu sem hafa komið fram einir og sér og verið með allskonar 
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meiningar, bæði jákvæðar og neikvæðar. Þetta mismatch er auðvitað hræðilegt. Það eru 

aðallega þessi skilaboð þegar einhverjir einstaklingar eða lítill hópur innan stjórnvalda er að 

tjá sig, oftast með sínar persónulegar skoðanir. Það er vissulega eins og þú bendir á með 

Huang Nubo fyrir norðan, þá eru stjórnvöld með ákveðin skilaboð til þessa fjárfestis, þau 

voru öll mjög eðlileg en fóru í furðulegt ferli því einsaklingar innan stjórnvalda voru með 

aðrar meiningar. Og þetta er mjög slæmt og vont til afspurnar.  

Ef við komum aftur að gagnaverunum þá hefur það gengið mun hægar en við héldum í 

upphafi og hluti af skýringunni er hve Ísland er ungt ríki. Við erum mjög ung þegar kemur að 

erlendri fjárfestingu. Lögin voru samin milli 1950 og 60 en við höfum þó enga reynslu af 

neinu af þessu tagi, erlenda fjárfesta sem ætla að eignast hitt eða þetta. Þess vegna er mikið af 

brotalömum í löggjöfinni. Virðisaukaskattslöggjöfin var skökk og virkaði ekki þegar á reyndi 

og svo frv. Bara reynsluleysi og því miður hefur tekið alltof langan tíma að laga þetta. Þetta 

virðist þó vera komið svona nokkurnveginn í réttan farveg. Það gekk semsagt hægar með 

gagnaverin af því að við vorum einfaldlega ekki tilbúinn.  

Spyrjandi: Maður sér það á umræðunni bæði meðal stjórnvalda og ýmissa hópa að það 

virðist vera mikil stefnumótun í gangi varðandi erlenda fjárfestingu sem hefur ekki 

verið áður. Er þetta nóg? Hafa þessi litlu verkefni á borð við minnkabú eitthvað að 

segja varðandi það að leysa vandamálin á borð við gjaldeyrishöftin, auka útflutning, 

hagvöxt og þess háttar? 

Kristinn: Nei, litlu verkefnin eru ekki nóg. En það er ekki þar með sagt að það þurfi að fá 

einhvern risa klump eins og álver. Það er ofboðslega stór mögulegur millivegur þarna á milli. 

Núna er verið að fara í gegnum einhverja greiningarvinnu, verið að búa til framtíðarsín sem 

er mjög gott og í raun alveg nauðsynlegt og fáránlegt að ekki skuli hafa verið að gera það 

fyrr. Það sem skiptir mestu máli er að þegar þessi framtíðarsýn verður klár, hvernig verður 

hún notuð og hvað verður gert með hana. Sýnin sjálf skiptir engu máli ef hún verður svo 

ekkert notuð.  

Spyrjandi: Ísland virðist vera mjög kjörinn staður fyrir gagnaver vegna orkuverðs, 

náttúrulegrar kælingar ofl. Af hverju erum við ekki sjá fleiri sýna áhuga? Eru önnur 

lönd að taka af okkur þessa viðskiptavini? 

Kristinn: Í fyrsta lagi eru allir að sýna okkur gríðarlegan áhuga. Öll fyrirtæki sem þér getur 

dottið í hug varðandi tölvur eða einhverskonar upplýsingatækni hafa komið til Íslands. 
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Áhuginn er alveg ofsalegur. Að hluta til erum við í alþjóðlegri samkeppni. Það hafa verið 

lönd sem hafa verið meira aðlaðandi en við. Svíðþjóð til dæmis er að bjóða svipaðan pakka 

og við. Hluti af þeirra rafmagni er grænn. Þeir eru hluti af ESB og geta því komist í mjög 

digra sjóði og boðið góðar ívilnanir. Í fyrra var stórt verkefni að íhuga að koma til Ísl en fór 

að lokum til Svíþjóðar því þar fengu þeir beinan styrk upp á tugi milljóna Evra. Við erum 

alþjóðlegri samkeppni og sumir geta gert betur og gera það. En áhuginn er þó mjög mikill. 

Það sem fólk gerir sér ekki alveg grein fyrir, að þó við teljum okkur „best í heimi“, þá þekkja 

erlendir fjárfestar ísland ekki mjög vel, vita jafnvel ekki hvar við erum á kortinu eða hvað 

landið hefur upp á að bjóða, hvort það eru malbikaðir vegir og svo frv. Þetta eru hlutir sem 

þarf að vinna í. Ímynd landsins út á við og ímynd þeirra sem koma til ísl er mjög jákvæð. 

Allir hinir sem hafa aldrei komið hingað vita mjög lítið eða ekki neitt um Ísland. Við erum 

kannski ekki að gera okkur nógu mikla grein fyrir þessu. 

Spyrjandi: En þú telur að stjórnvöld séu viljug til að opna fyrir erlenda fjárfestingu? 

Kristinn: Já, þau eru það. Án þess að vera með pólitískar meiningar, óháð stjórnarmynstri, þá 

eru stjórnvöld á Íslandi viljug, vonandi vegna þess að þau sjá að það skiptir máli eða í verra 

tilfelli vegna þess að þau gera sér grein fyrir að það er nauðsynlegt. Hvort sem er þá verða 

þau að vera viljug og eru það.  

Spyrjandi: En við erum sækjast mikið eftir orkufrekum fyrirtækjum. Hvað með 

gagnrýni almennings varðandi það að við séum að selja orkuna of ódýrt? Hvernig tekur 

almenningur því þegar gagnaver koma til að fá ódýra orku? 

Kristinn: Þetta er byggt á leiðum og erfiðum misskilningi. Í fyrsta lagi erum við í raun ekki 

að sækja í orkufrekan iðnað. En við gerum okkur grein fyrir því að það sem við getum boðið 

upp á er orka. Allir aðrir valmöguleikar, eða annað sem hægt er að bjóða fyrirtækjum, býðst 

betra einhvers staðar annarsstaðar. Orka er okkar „unique selling point“. Í öðru lagi hefur 

maður heyrt þessa gagnrýni, að það sé verið að gefa orku til stóriðju og orðið stóriðja orðið 

að samsemmerki við álver, sem er aðeins hlutmengi inni í menginu stóriðja. Maður hefur 

heyrt þetta, en staðreyndin er sú að stóriðja á Íslandi, iðnaðarferlar á ísl, eru í raun að 

niðurgreiða og gera orkufyrirtækjunum kleift að selja rafmagn á mjög hagstæðu verði til 

íslenskra heimila. Ef þeir væru ekki væri orkuverð til heimila á íslandi miklu hærra, það er 

staðreynd málsins. Við erum í alþjóðlegri samkeppni og núna fyrir 2-3 árum þá átti að snúa 

þessu við og reyna að fá markaðsverð fyrir orkuna. Það gekk fremur brösuglega og menn eru 

að átta sig betur og betur á því að við erum í alþjóðlegri samkeppni og þurfum að geta boðið 
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ofboðslega hagkvæmt verð, vegna legu landsins, smæð markaðarins og svo frv. Þeir sem 

koma til Ísl verða að fá einhverja gulrót til að vega upp á móti óhagkvæmninni við að flytja 

allt til Íslands en geta ekkert selt á Íslandi. Þessi draumur um að selja orku á háu verði er 

nákvæmlega það, draumur. Hinsvegar er það ekki þar með sagt að við þurfum að selja orkuna 

á allra lægsta verði til magnframleiðslu, við getum fundið einhvern milliveg og fundið 

einhvern iðnað sem er virðisaukandi, að framleiðslan sjálf sé mikið virðisaukandi. Álver 

flytur inn hlut sem kostar x gerir eitthvað við hann og selur hann á x
50. 

Við gætum fundið 

einhvern iðnað sem flytur inn hlut sem kostar x, gerir eitthvað við hann og selur hann á X
5000

. 

(Hlutföllin eru bara random). Það er alveg hægt án þess að við séum bara í einni einingu, ekki 

að búa til auka framhaldsiðnað í kringum það, ekki virðisaukandi keðju. Bara þetta ferli eitt 

og sér er bara meira virðisaukandi heldur en álver. Það má alls ekki misskilja að ég sé á móti 

álverum. Þau hafa verið góð og mikilvægur hluti af ísl efnahag en vil benda fólki á það að 

það má og á núna að fara skoða eitthvað annað. Láta þá vera kjarnann en auka fjölbreitnina, 

fjölbreitninnar vegna og vegna þess að álver eru ekki mjög virðisaukandi. Ferlar eins og 

koltrefjaframleiðsla eða framleiðsla siliconmálma er meira virðisaukandi en álver. Það er 

eitthvað sem hægt er að gera. Svoleiðis verkefni geta komið inn og passa orkufyrirtækjunum 

mjög vel. Þau eru minni verkefni, stærri klumpar af orku. Álver þarf að fá garanteruð 

350MW og stækkunarmögleika upp á 600.  

Spyrjandi: Eru þetta mannaflsfrek verkefni? 

Ísland er búið að búa til einhverskonar kvarða sem er starf á megawatt. Þetta þekkist hvergi 

annarsstaðar en er alveg eðlilegt að skuli vera til hjá okkur. Við eigum orku og seljum orku 

og vilju fá atvinnusköpun af henni.  

Spyrjandi: Ég var að hugsa um þetta út frá því að auka útflutningsgreinum. Fyrirtæki 

sem þurfa mikinn mannafla þurfa að greiða meiri launakostnað en víða annarsstaðar. 

Dekkar lágt orkuverð hærri launakostnað fyrir fyrirtæki sem þurfa meiri mannaafla? 

Öll verkefni sem koma til íslands eru útflutningsverkefni. Það er enginn heimamarkaður. 

Síðan er spurning, við getum aldrei keppt á alþjóðlegum vettvangi á mannafla. Það er 

ómögulegt. Við keppum alltaf á orku. Hinsvegar getum við fundið einhver ferli, 

einhverskonar iðnaði sem þurfa mikla orku og orka er stærsti hluti af breytilegum kostnaði, 

en eru samt að krefjast mun fleiri starfa á hvert megawatt selt, heldur en við erum að fá núna. 

Það að vera með samsetningu á bílafraleiðslu þar sem bílapartar eru settir saman á línu myndi 

aldrei borga sig á Íslandi (fullt af fólki en litla orku). Gott dæmi er koltrefjaframleiðsla, þar 
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sem þú þarft 50 manns í verksmiðjuna til að búa til 3000 tonn af koltrefjum sem tekur 

kannski 10 megawött. Þá ertu með 5 starsfmenn á hvert mw sem er selt í staðinn fyrir 1,7 í 

álveri. Þarna er stór munur. Það er hægt að fara ákveðin milliveg. En við getum aldrei farið út 

í eitthvað sem notar enga orku en bara fólk.  

Spyrjandi: Nú sér maður oft í umræðunni þetta viðhorf um að erlend fyrirtæki séu 

aðræna okkur af því að þau skapi ekki næga atvinnu, fái orkuna ódýrt og skili ekki 

nægum tekjum til Íslands. Ýmsir hafa sett fram útreikninga um að erlend fyrirbæri á 

borð við álver skili nánast engum tekjum til íslands. Er þetta ekki eitthvað sem þarf að 

beita sér gegn? 

Kristinn: Þessar æfingar (reikningsæfingar) eru ofboðslega góðar, en mjög takmarkaðar. Það 

er frábært að það sé til fólk sem reiknar út hvað við erum í raun og veru að fá af álverum. Það 

sem gleymist er hinsvegar fórnarkostnaðurinn. Það er ekki hægt að ræða þetta á raunhæfan 

hátt nema ræða við hvað verið er að miða (t.d. annarskonar verksmiðju). Það vantar í þessa 

umræðu að nefna hvað miðað er við þegar sagt er að álver skili ekki nægum tekjum eða að 

verið sé að arðræna þjóðina. Það má hinsvegar spyrja hvort við séum að hámarka nýtingu 

gæðanna.  

Spyrjandi: Hefur þetta viðhorf ekkert að segja þegar erlendir fjárfestar eru að koma til 

Ísl. Finna þeir ekki fyrir þessu viðhorfi að fólk tali um að þeir séu að koma til að ræna 

okkur? 

Kristinn: Þetta viðhorf er til allsstaðar þar sem einhver kemur inn og ætlar að kaupa 

einhverja hluti. Hann vill auðvitað kaupa hlutina á sem ódýrastan hátt en jafnframt græða eins 

mikið og hægt er, eðlilega. Þessir aðilar finna fyrir þessu viðhorfi hvar sem er. En nei, ég hef 

ekki fundið fyrir því að þeir séu að kvarta yfir viðhorfi Ísl almennings. Þetta er eðlilegt 

viðhorf og mjög þarft viðhorf. Það sem vantar í þetta er að segja „en hvað“ [Hvað annað í 

staðinn?]. Hver er samanburðurinn, hin hliðin á teningnum.  

Spyrjandi: Hvað um hömlur í sjávarútvegi, margir hafa talað um að það sé nauðsynlegt 

að draga úr þessum hömlum. Teluru að það sé líklegt að það muni gerast?  

Kristinn: Vandinn við það er að það er gríðarlega pólitísk. Það þarf að koma til lagabreyting 

og lagabreytingar eru alltaf í eðli sínu pólitískar. Það er hinsvegar augljóst ef þú skoðar 

efnahags og rekstrarreikninga ísl fyrirtækja í dag að mestu sóknarfærin í erl fjárfestingu hljóta 

að liggja í útvegsfyrirtækjunum okkar. Þau fyrirtæki eru að skila lang lang mesta 
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hagnaðinum. Það hljóta að vera mest aðlaðandi bitarnir fyrir erlenda fjárfesta. En hvort að 

það gerist eða hvernig eigi að gera það og eitthvað svoleiðis..... ég reyni að koma ekki nálægt 

pólitík og pólitíkusum, mér leiðist það. 

Spyrjandi: Hvað er of mikið. Getur erlend fjárfesting orðið of mikil?  

Kristinn: Síðast í dag sá ég að fjárfestingaþörf ísl lífeyrissjóðanna eru 143 milljarðar á þessu 

ári, gjaldeyrisgatið okkar í dag, nettó skuldir íslenska ríkisins, það eru einhverjir 100 

milljarðar þannig við erum að tala um þónokkuð. Við erum að tala um að erlend fjárfesting 

komi aldrei 100% inn í þetta fjárlagagat. Það kemur alltaf einhver hluti inn í samfélagið 

þannig að ég er á því (varðandi fjárfestingu sem við erum að horfa á) þá er þetta óþörf 

pæling. Við þurfum ekkert að hafa áhyggjur af þessu strax. Núna þurfum við bara að fá 

erlenda fjárfestingu. Við skulum vinna vel og vandlega í því í góðan tíma. Síðan þegar bef er 

komin á það stig að hún fer að vera hamlandi á Ísl þá skulum við (10 árum áður en við 

komumst á það stig)fara að skoða þetta. En það eru nokkur á í að það gerist. Þetta er óþarfa 

pæling í dag.  

Spyrjandi: Helduru að erlend fjárfesting muni aukast á næstu árum? 

Kristinn: Já, það er nánast óhjákvæmilegt þar sem hún er í svo miklu lágmarki núna en óháð 

því, já.  

Fólk gerir sér ekki alveg grein fyrir því að fyrir BEF urðum við Ísl meira aðlaðandi eftir 

hrunið. Það sem við erum að selja er hráefni og infrastruktur. Hráefni (sandur, fiskur eða 

orka) og infrastruktur bæði social og phisical (góða vegi, orkuinfrastruktur er sterkur, góðar 

hafnir, gott síma og netkerfi, menntastig, heilbrigðiskerfi, social kerfið er gott). Ekkert af 

þessu varð fyrir neinum áhrifum af hruninu. Það sem gerðist er að fjármálakerfið hrundi og 

krónan hrundi. Þannig að fyrir þá fjárfesta sem voru að skoða ísland fyrir hrun þar sem ekkert 

í módelinu þeirra nema það að ísl krónan varð helmingi ódýrari. Til skammst tíma varð ísland 

því mun meira aðlaðandi en nokkru sinni áður fyrir erlenda fjárfesta. Ennþá er krónan í rusli 

og nánast verðlaus nánast allsstaðar annarsstaðar en á íslandi og í ofanálag er núna hægt amk 

til skamms tíma að fá afslátt á innlendri fjárfestingu, fjárfestingu í ísl krónum ef þú ert til í að 

koma með erlendan gjaldeyri í gegnum 50/50 leiðina hjá Seðlabankanum. Í dag hefur Ísland 

því uppá mjög margt að bjóða.  
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Spyrjandi: Hvað er þá að stoppa fjárfestinguna? 

Kristinn: Það er hægagangur, vandi með orkuháð verkefni vegna álvers í Helguvík. Það 

heldur mörgum af þessum verkefnum í gíslingu vegna þess að það er svo mikil óvissa með 

svo mikið magn af orku. Bæði orkuveitan og hitaveitan geta ekkert sagt um það hvort þeir 

geti veitt orku í ný verkefni út af því að þetta er allt bundið í Helguvík og það er allt í 

uppnámi. Við erum því með 2-300 mw sem eru föst í einhverju lagaferli og veseni sem 

annars væri hægt að reyna að fara selja til einhverra aðila. Þetta hefur afskaplega vond áhrif 

bæði hérna innanlands eða til þeirra aðila sem koma hérna og líka þeirra sem frétta af þessu. 

Orkuóvissan á Íslandi er mjög mikil. En samt er óþarfi að leggjast í kör, það er margt 

spennandi að gerast á Ísl og upp á margt að bjóða ef við höldum rétt á spöðunum. 

Spyrjandi: En þú segir að fjárfesting muni aukast. En miðað við síðustu ár, t.d. fyrir 

hrun, þá hefur BEF aldrei talist mikil. Í hverju helduru að aukningin muni felast? 

Kristinn: Byggingariðnaðurinn fór á flug fyrir hrun og búinn að vera í frosti síðan. Það 

hlýtur að fara að koma að því að það vanti húsnæði á Ísl, þannig að það hlýtur að fara að 

keyrast upp. Það væri mjög eðlilegt að nýta sér aðgang að ódýrum Ísl krónum í það að 

fjárfesta í slíku. Það er einn möguleikinn. Greiningadeild einhvers bankans var að segja að 

það gæti myndast tímabundin eignabóla á markaði vegna hafta. Það eru 4 ný fyrirtæki að 

koma inn á ísl kauphöllina. Ég vil ekki vera að spekulera hvar það kemur en það er 

óhjákvæmilegt að það aukist. Síðan eru það þessi nýju verkefni. Gagnaversiðnaðurinn er að 

smella inn. Það eru örugglega svona 10-15 verkefni sem eru komin yfir fyrsta krítíska stigið 

og eru komin í alvöru skoðun á Íslandi af stærðargráðunni 10 milljónir dollara evra og upp í 

mörg hundruð milljónir.  

Spyrjandi: En hvaða landssvæði eru þau að skoða? 

Kristinn: Við kynnum allt og fjárfestar skoða öll landssvæði sem koma til greina.  

Spyrjandi: En veltur þetta ekki dálítið á því hvað við getum boðið mikla orku eftir 

skamman tíma? 

Kristinn: Jú, stundum er það þannig. Landsvirkjun vill selja á norðausturlandi. Þeir geta 

boðið mest af orku og eru að reyna að búa til og þróa sína orkukosti fyrir norðaustan. Þeir eru 

að beina fyrirtækjum þangað og það eru 2-3 aktív verkefni að skoða bakka.  

Spyrjandi: Geta þeir þá afhent þessa orku fljótlega ef fyrirtækin ákveða að koma? 
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Kristinn: Jájá, þeir eru með Kröflu og einhverja túrbínu á þeystarreikjum ef ég man rétt. 

Þannig að á eðlilegum uppbyggingartíma (2-3 ár) geta þeir afhent næga orku í þessi verkefni 

sem eru í samningaviðræðum núna. Síðan auðvitað er til orka í kerfinu, vatnsbúskapur hefur 

verið betri þannig að það er til orka í kerfinu til að selja hér á suðurlandi. Það að fá einhvern 

sem vill fá 20 -30 mw er raunhæft að afhenda. Álver sem vill fá t.d. 400 mw er aftur á móti 

mikið flóknara. 

Spyrjandi: En hvað með gagnaver, hvað nota þau mikla orku? 

Kristinn: Þau eru að nota allt frá 5 mw og upp í 50 mw.  

Spyrjandi: Þannig að við erum tilbúin að taka við nokkrum gagnaverum? 

Kristinn: Já, og orkufyrirtækin eru mjög spennt. Þau eru að tala við fullt af kúnnum og selja 

orku til erlendra fjárfesta. Þetta tekur tíma og er flókið.  

 

 

 


