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Beinar erlendrar fjárfestingar á Íslandi 

Samanburður á stöðu áhrifamarkaða innan OECD og 
Íslands 

Jón Atli Hermannsson 
Ingjaldur Hannibalsson 

Innflæði beinnar erlendrar fjárfestingar er það fjármagn sem kemur inn í landið í formi 
fjárfestingar frá erlendum aðila, upp á að minnsta kosti 10% af atkvæðisbæru eiginfé í 
fjárfestingareiningunni. Sýnt hefur verið fram á jákvæð áhrif beinnar erlendrar fjár-
festingar þegar kemur að tilfærslu tækniþekkingar og hafa þær meiri áhrif á hagvöxt en 
innlendar fjárfestingar (Borensztein, E., Gregorio, J.D. og Lee, J.W., 1998). Hafa þær 
einnig óbein jákvæð áhrif á hagvöxt vegna samskipta erlendra fjárfesta og innlends 
mannauðs (Li, X., 2005). Nathan M. Jensen (2003) segir að vegna hins gríðarlega ábata 
hafa ríki lagt mjög mikla áherslu á að auka innflæði erlendrar fjárfestingar. Hann segir 
einnig að þessi aukna samkeppni hafi aukið þrýsting á stjórnvöld til að veita fjölþjóð-
legum fyrirtækjum hagstæðara rekstrarumhverfi. Supachai Panitchpakdi framkvæmda-
stjóri UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) lýsti yfir 
áhyggjum sínum á flæði beinna erlendra fjárfestinga árið 2012 í riti WAIPA (World 
Association of Investment Promotion Agencies) vegna aukinnar samkeppni í Evrópu 
og að sífellt fleiri eru að berjast um sömu fáu fjárfestingarverkefnin (WAIPA, 2012). 

Fjölmargar stofnanir og fyrirtæki mæla þessar fjármagnstilfærslur milli fjárfesta og 
fjárfestingareininga. Bæði útflæði og innflæði beinnar erlendrar fjárfestingar auk innri 
og ytri stöðu uppsafnaðra erlendra fjárfestinga. OECD og fleiri hafa lagt fram við-
miðunarstaðal sem þátttökulönd notast við þegar gögnum er safnað svo að alltaf séu 
mælingar samhæfðar (European Communities, International Monetary Fund, Organi-
sation for Economic Co-‐Operation and Development, United Nations og World 
Bank, 2008). 

Markmið þessarar greinar er að kynna niðurstöður megindlegar og eigindlegar 
rannsóknar er snéri að greiningu á magni innflæðis beinnar erlendrar fjárfestingar til 
Íslands í samanburði við önnur lönd OECD, stöðu hamla og hvata á Íslandi ásamt því 
að greina umræðu fyrirtækja, hagsmunaaðila og stjórnvalda um mögulegar úrbætur á 
núverandi stöðu. 

Aðferð 

Tilgangur rannsóknarinnar var að lýsa innflæði beinna erlendra fjárfestinga til Íslands í 
samanburði við önnur lönd og hvaða úrbætur séu mögulegar. 

Til þess að geta svarað þessari rannsóknarspurningu þá voru lagðar fram eftir-
farandi spurningar: 
 

• Hver er staða innflæðis beinna erlendra fjárfestinga til Íslands í dag 
samanborið við önnur lönd? 

• Hverjar eru mögulegar úrbætur? 
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Mælitæki 
Til þess að svara fyrri spurningunni þurfti að nota samhæfða megindlega mælingu svo 
öll lönd yrðu mæld eins. Ekki var mögulegt að afla gagna um innflæði beinnar 
erlendrar fjárfestingar nema í gagnabönkum vegna umfangs og eðlis hennar. Margir 
gagnabankar eru til sem veita upplýsingar um innflæði beinnar erlendrar fjárfestingu, 
en OECD (2014a) vinnur með fjölmörgum alþjóðastofnunum við samhæfingu á rann-
sóknaraðferðum svo rannsakandi taldi að gögn frá OECD væru marktækust. 

Til þess að meta mögulegar úrbætur var notast við eigindlega greiningu en mögu-
lega eru mismunandi skoðanir um gildi og áherslur þegar kemur að innflæði beinnar 
erlendrar fjárfestingar. 

Í þessari rannsókn er ekki búið að mynda tilgátu um hvernig úrbætur gætu átt sér 
stað og því var ákveðið að notast við eigindlega rannsóknaraðferð fremur en megind-
lega rannsóknaraðferð. 

Efnisleg eigindleg greining (Quantative content analysis) er sú megin aðferð sem notuð 
er við lýsandi eigindlegar rannsóknir (descriptive). Lýsandi eigindleg rannsókn er 
kröftugt tæki til greiningar á munnlegum og sjónrænum gögnum sem hefur það að 
markmiði að greina gögnin og setja fram samantekt á þeim upplýsingum sem komu 
fram í gögnunum (Altheide, 1987; Morgan, 1993). Það sem búist er við af lýsandi 
eigindlegri rannsókn er að rannsóknin skili lýsandi samantekt á þeim upplýsingum sem 
eru í gögnum og eru upplýsingarnar svo skipulagðar til þess að lýsa gögnunum sem 
best. Lýsandi eigindleg rannsóknaraðferð er sú aðferð sem best á við þegar megin-
markið rannsóknarinnar er að lýsa stöðu eða ástandi (Sandelowski, 2000). 

Þátttakendur og gögn 
Í upphafi rannsóknarinnar voru skoðaðir mögulegir sérfræðingar um stöðu beinnar 
erlendrar fjárfestingar á Íslandi. Leitað var eftir upplýsingum um hvernig best væri 
staðið að gagnaöflun, hvaða stofnanir væru að rannsaka beinar erlendar fjárfestingar, 
hvar væri verið að skoða hömlur og ívilnanir gagnvart erlendum fjárfestingum og 
tegundum fjárfestinga. Haft var samband við Þórð H. Hilmarsson, forstöðumann fjár-
festingarsviðs Íslandsstofu, og eftir stuttan fund þá sendi hann rannsakanda upp-
lýsingar, skýrslur og leiðbeinandi gögn um stöðu beinnar erlendrar fjárfestingar og 
stöðu ýmissa starfsgreina. Notast var við gagnabanka OECD (2014a) við að safna 
tölulegum gögnum um stöðu Íslands er kemur að innflæði beinnar erlendrar fjár-
festingar. Einnig benti Þórður á að starfshópur á vegum Iðnaðarráðuneytisins væri að 
safna gögnum og greina stöðu Íslands gagnvart beinni erlendri fjárfestingu með 
aðstoð og umsögnum frá ýmsum erlendum og innlendum sérfræðingum. Niðurstöður 
hópsins urðu svo að þingsályktunartillögu sem var samþykkt 11. júní 2012 (Þingskjal 
489, 2011/2012) er varðaði stefnu um beina erlenda fjárfestingu. Meðal þeirra sem 
komu að þessari greiningu, lögðu fram umsagnir eða lögðu til tillögur voru Ásgeir 
Jónsson, hagfræðingur við Háskóla Íslands, Price Waterhouse Coopers, McKinsey 
ráðgjafafyrirtækið, Samtök líftæknifyrirtækja á Íslandi, Fjárfestingarstofa, fjárfestingar-
svið Íslandsstofu, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, LEX lögmenn, WAIPA eða World 
Association of Investment Promotion Agencies, Samkeppniseftirlitið og fleiri. Í starfs-
hópnum er skipaður var af Iðnaðarráðuneytinu voru Aðalsteinn Leifsson (formaður), 
Geir A. Gunnlaugsson, Kristín Pétursdóttir og Vilborg Einarsdóttir. Helga Kristins-
dóttir, hagfræðingur, Phd, las yfir og veitti faglega ráðgjöf. Viðmælendur hópsins voru: 
 

• Guðni Jóhannesson, orkumálastjóri 
• Vilhjálmur Þorsteinsson, formaður stýrihóps um mótun heildstæðrar 

orkustefnu  
• Dagur B. Eggertsson, formaður 20/20 hópsins 
• Þorsteinn I. Sigfússon, forstjóri Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands 
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• Kristján L. Möller, alþingismaður og formaður iðnaðarnefndar Alþingis 
• Jón Ásbergsson, framkvæmdastjóri Íslandsstofu 
• Þorsteinn Víglundsson, framkvæmdastjóri Samáls ehf. 
• Björn L. Örvar, framkvæmdastjóri Orf Líftækni hf. 
• Gunnar Ármannsson, framkvæmdastjóri PrimaCare ehf. 
• Svana Helen Björnsdóttir, forstjóri Stika hf. 
• Skúli Helgason, formaður nefndar Alþingis um græna hagkerfið 

Greining gagna 
Gagnabanki OECD bauð upp á margs konar mælingar til þess að lýsa stöðu Íslands 
gagnvart öðrum OECD ríkjum. Rannsakandi taldi mikilvægt að notast við nýjustu 
tölur og að greina þyrfti heildar innflæði beinnar erlendrar fjárfestingar OECD ríkja, 
hver hún væri með tilliti til vergrar landsframleiðslu og í hvaða starfsgreinum væri 
helst verið að fjárfesta á Íslandi. 

Einnig taldi rannsakandi mikilvægt að greina samkeppnisstöðu Íslands miðað við 
önnur OECD ríki. Við greiningu á samkeppnisstöðu var tekið tillit til hvaða hömlur 
eru til staðar, hversu mismunandi hömlur eru eftir starfsgreinum og hvaða áhrif þær 
gætu haft.  

Eigindlegum gögnum var safnað frá starfshópnum er skipaður var af iðnaðarráð-
herra ásamt öllum umsögnum, skýrslum og tillögum innlendra og erlendra sérfræðinga 
varðaði beinar erlendar fjárfestingar á Íslandi. Sérfræðingarnir höfðu allir sín sérsvið er 
m.a. kemur að beinni erlendri fjárfestingu, markaðsgreiningu, kynningar og markaðs-
samskiptum, lögfræði, hagfræði, stjórnun og stefnumótun. Gögnin sem bárust voru 
flest um ein til tíu blaðsíður hver. Þau voru síðan öll tekin í sundir og var hvert skjal 
lesið til þess að reyna að koma auga á þá þætti sem sameiginlegir voru. Flest gögnin 
innihéldu kafla sem snéru að úrbótatillögum og var aðal áherslan lögð á að greina 
þann hluta gagnana. Þættir líkt og lagaumhverfi, kynningarstarf, greiningarstarf, 
markaðsstarfs, skattar, hvatar, starfsfólk, samkeppnishæfni og stefnumótun komu 
fram.  

Hagnýtt gildi rannsóknar 
Markmið þessarar rannsóknar er að geta mögulega mótað aðgerðaráætlun um hvaða 
skref stjórnvöld þurfi að taka til þess að mögulega bætt fjárfestingarumhverfið á 
Íslandi fyrir beina erlenda fjárfesta. Það er gert með því að fá lýsandi niðurstöðu á því 
hver staðan er á innflæði beinnar erlendrar fjárfestingar á Íslandi ásamt því að greina 
umræðu hjá stjórnvöldum, fyritækum, stofnunum og hagsmunaaðilum um mögulegar 
úrbætur. 

Takmarkanir 
Rannsakandi hefði getað rætt við fulltrúa stjórnmálaflokka um afstöðu þeirra til lang-
tíma stefnumótunar um beinar erlendar fjárfestingar til þess að fá lýsandi niðurstöðu á 
pólitískri afstöðu, ímynd á viðfangsefninu og afstöðu til breytinga á lögum og skatta-
umhverfi. Rannsakandi hefði einnig getað sóst eftir viðtölum við erlenda fjárfesta sem 
fjárfest hafa í fjárfestingareiningum á Íslandi til þess að geta betur greint hvernig þeirra 
sýn er stöðu landsins. Einnig hefði verið hægt að ræða við þá fjárfesta sem sýndu 
áhuga á því að koma til Íslands en hættu við. Þá hefði verið auðveldara að greina 
óljósar hindranir. 
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Niðurstöður 

Staða beinnar erlendrar fjárfestingar á Íslandi samanborið við önnur lönd 
Á mynd 1 má sjá hversu hratt heildarinnflæði beinnar erlendrar fjárfestingar til Íslands 
óx frá 2005 til 2007, þar sem það fór úr $3.069 milljónum í $6.850 milljónir. Það féll 
svo niður í um $917 milljónir árið 2008 og var svo einungis um $68 milljónir árið 
2009. Frá 2009 hefur það svo verið í stöðugum vexti. Árið 2010 var innflæðið um 
$245 milljónir, 2011 var það komið í um $1.107 milljónir en svo um $1.087 milljónir 
árið 2012 (OECD, 2014b). 

 

Mynd 1: Heildar innflæði beinnar erlendrar fjárfestingar til Íslands 2005-2012 
 
Ísland er í áttunda og níunda sæti 2012 ásamt Ástralíu þegar heildarinnflæði er 

borið saman við verga landsframleiðslu með 3,7% líkt og sést á mynd 2 eftir að hafa 
aðeins verið með 0,7% árið 2009. 7,9%. Hins vegar er prósenta Lúxemborgar 105,6% 
(OECD, 2014b). Það getur verið vegna þess að einstaka einingar eru að safna fé á 
opnum mörkuðum fyrir móðurfélög sem kölluð eru Special Purpose Entities (SPEs) 
(OECD, 2014a).  
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Mynd 2: Heildar innflæði erlendrar fjárfestingar OECD ríkja (% af VLF) 2012 

Innflæði beinnar erlendrar fjárfestingar eftir starfsgreinum 2005-2012 
Á mynd 3 sést innflæði erlendrar fjárfestingar eftir yfirflokkum frá 2005 til 2012. 
Ákveðnir flokkar hafa næstum staðið í stað líkt og rafmagn, gas og vatn. Eftir að fast-
eigna-, leigu- og viðskiptastarfsemi hafði fengið til sín um $500 milljónir bandaríkja-
dala í erlendri fjárfestingu 2005 þá kom nær engin fjárfesting til Íslands árið 2006. Árið 
2007 var svo aftur fjárfest fyrir met fjárhæð, $4.403 milljónir eða um fjórum sinnum 
meira en heildar innflæði erlendrar fjárfestingar var árið 2012. Nær engin fjárfesting 
kom svo til flokksins 2008 og var hann svo frekar stöðugur til ársins 2012. Fjármála- 
og vátryggingarstarfsemi var í vexti frá 2005 og náði hámarki 2007 þar sem fjárfest var 
fyrir um $2.921 bandaríkjadala. Árið 2008 var svo fjárfest fyrir um helmingi minna en 
árið áður og nær engin fjárfesting kom til landsins 2009. Árið 2011 var svo aftur 
fjárfest fyrir $496 milljónir sem hækkaði um $610 milljónir árið 2012. Flokkurinn 
framleiðsla hefur verið hvað einna mest sveiflukenndur frá 2005-2012. Eftir að hafa 
vaxið frá 2005 til 2006 úr $879 í $1.191 milljón. Hins vegar fór innflæði erlendrar 
fjárfestingar í um $1.003 milljónir árið eftir á meðan aðrir flokkar voru í vexti. Þegar 
innflæði er neikvætt er það merki um að erlendir fjárfestar hafa dregið hluta af fjárfest-
ingunni aftur til baka, t.d. ef verkefni vegnar ekki eins og skildi. Ástandið varð svo 
jákvætt árið 2010 þegar fjárfest var fyrir um $137 milljónir í framleiðslu og leit allt út 
fyrir að vöxtur væri í flokkum þar sem árið eftir var fjárfest fyrir um $549 milljónir. 
Fjárfestingar drógust þó saman árið 2012 og voru um $222 milljónir. Fjárfestingar í 
samgöngu-, geymslu- og fjarskiptaiðnaði jukust frá því að vera um $37 milljónir árið 
2005 í að vera um $492 milljónir 2007. Árið 2008 drógust þær fjárfestingar saman og 
voru um $385 milljónir en tóku svo aftur stökk og voru um $100 milljónir 2009 ásamt 
því að vera næst stærsti fjárfestingarflokkurinn það árið. Eftir að hafa dregist aftur 
saman á árinu 2010 í $13 milljónir þá jókst flokkurinn aftur og var fjárfest fyrir $36 
milljónir 2011. Árið 2012 hafði svo aftur dregið úr fjárfestingum og var staðan um $11 
milljónir. Flokkurinn verslun og viðgerðariðnaður hefur verið frekar stöðugur þegar 
kemur að erlendri fjárfestingu fyrir utan að hún var $195 milljónir 2006 og $50 
milljónir 2008. Árið 2012 var svo fjárfest fyrir um $32 milljónir (OECD, 2014b). 
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Mynd 3: Innflæði beinnar erlendrar fjárfestingar eftir starfsgreinum 2005-2012 

Samkeppnisstaða Íslands í samanburði við önnur OECD ríki 

Hömlur 
OECD (2014a) nefnir að ýmsar hömlur eru til staðar sem innbyggðar eru í regluverk 
ríkja, svo sem hömlur á: 
 

• erlendu eignarhaldi 
• skimun 
• stjórnun og reksti 
• hversu mögulegt sé að notast við erlenda stjórnendur 

 
Þetta er þó ekki tæmandi listi og eru þættir sem hafa áhrif á aðgang að erlendu 

efnahagskerfi sem ekki eru teknir með í þessari mælingu, líkt og ef ákveðnar starfs-
greinar eru ríkisstyrktar, reknir af ríkinu eða í ríkiseign. Einnig eru aðrar breytur sem 
þarf að taka mið af líkt og stærð markaðar, hvaða hvatar eru til staðar, hversu mikil 
efnahagsleg og pólitísk tenging er milli heimahagkerfis og nágrannahagkerfa en einnig 
getur landfræðileg staðsetning aukið erfiðleikastig þegar kemur að inngöngu í nýtt hag-
kerfi (OECD, 2014a). 

OECD (2014a) hefur búið til mælingu fyrir hvern þessara fyrrnefndu þátta þar sem 
0 er algjörlega opið hagkerfi og 1 er algjörlega lokað. Mælingarnar eru svo settar saman 
í eitt heildarskor á hömlum erlendrar fjárfestingar ríkja. Hægt er svo að bera saman 
mismunandi hömlur flokka eða starfsgreina, sem getur gefið vísbendingu um ástæðu 
lítils eða mikils innflæðis erlendrar fjárfestingar í þann flokk í því hagkerfi. Þegar 
heildarskor Íslands er skoðað í samanburði við OECD ásamt öllum þeim sem mældir 
eru af OECD líkt og á mynd 4 þá er heildarmeðaltal á hömlum á erlendri fjárfestingu 
0,103. Ef svo er skoðað meðaltal OECD ríkja, þá er það 0,069. Meðaltal ríkja sem eru 
utan OECD er 0,151. Heildarskor Íslands er 0,167 þar sem hömlur á erlendu eignar-
haldi vega mest. Heildarskor Íslands hefur ekki breyst frá árinu 2006 en ekki er tekið 
inn í mælinguna útgreiðslustefnu fjárfestinga eða þær hömlur sem geta verið til staðar 
sem aftra útflæði fjármagns (OECD, 2014a). 
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Mynd 4: Hömlur ríkja 2013 

Hömlur á erlendri fjárfestingu eftir starfsgreinum 
Algengasta skor Íslands og á við flestar starfsgreinar er 0,112. Hæsta skorið er vegna 
hamla í sjávarútvegi þar sem meðaltal OECD er 0,258, en skor Íslands er 0,612. Þar á 
eftir kemur er skor Íslands í framleiðslu og dreifingu rafmagns, en skor Íslands er 
0,562 á meðan meðaltal OECD er 0,126 fyrir framleiðslu, en 0,115 fyrir dreifingu. 
Hins vegar eru hömlur á flutningum á sjó og í lofti minni á Íslandi en meðaltal OECD 
ásamt fjölmiðlun, hvort sem það er útvarps- eða sjónvarpsmiðlun (OECD, 2014a). 

 

Mynd 5: Hömlur á beinni erlendri fjárfestingu eftir starfsgreinum 
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Hverjar eru mögulegar úrbætur? 
Þrjú megin þemu úrbóta komu í ljós út frá greiningu og gætu mögulega leitt til aukins 
innflæðis beinnar erlendrar fjárfestingar: 
 

• Ákjósanlegar fjárfestingar 
• Mótun fjármálaumhverfis 
• Að laða fjárfestingar til landsins 

 
Ásamt því að þessi þrjú þemu komu í ljós, þá er þetta vísbending um að þemun 

þurfi að taka í réttri röð til þess að sem mestur árangur náist. 

Ákjósanlegar fjárfestingar 
Fyrsta skrefið er að það þarf að vera til staðar stefna sem studd er af stjórnvöldum um 
hvers konar fjárfestingu á að laða til landsins. 

Orkufrek verkefni hafa verið umtalsverð á Íslandi undanfarna áratugi og lagt er til 
að sérstök áhersla verði á erlenda fjárfestingu sem hefur nýsköpunargildi sem mun svo 
koma til með að móta grundvöll fyrir langtímastefnumótun og stöðugleika í því starfi 
sem felst í að laða til landsins aukna beina erlenda fjárfestingu (Price Waterhouse-
Cooper [PWC], 2010). 

Árangur Íslands felst í því að skýr forgangsröðin sé til staðar á tegund beinnar 
erlendrar fjárfestingar. Gallar þess að þeir fá sem fyrstir koma, eru meðal annars að 
mörg verkefni henta hvorki til þess að ná markmiðum um samfélagslega uppbyggingu, 
né að laða að nauðsynlega atvinnustarfsemi (PWC, 2010). Aðgerðir sem fela í sér að 
laða til Íslands beina erlenda fjárfestingu, þurfa að haldast í hendur við styrkleika 
landsins og þurfa að hafa það að markmiði að auka breidd í atvinnuuppbyggingu og 
nýfjárfestingum (Þingskjal 489, 2011�2012). 

Helstu fjárfestingatækifærin sem sækjast á eftir eru: 
 

• Þær fjárfestingar sem tengjast hreinni orku  
• Þær fjárfestingar sem stuðla að hreinu umhverfi  
• Þær fjárfestingar sem nota vel menntað eða laðar að vel menntað starfs-

fólk  
• Þær fjárfestingar sem nota eða laða að skapandi starfsfólk  
• Þær fjárfestingar sem notast við landrými og gott skipulag samskiptakerfa 

(Þingskjal 489, 2011-2012) 
 

Styrkleikar Íslands eru einnig að Ísland sé öruggt, heilnæmt og fjölskylduvænt um-
hverfi sem á að vera eftirsótt þegar á að fá sérfræðinga til landsins. Leitast skal sérstak-
lega eftir erlendum fjárfestingum sem: 
 

• Mynda sem mest virði á Íslandi í gegnum framleiðsluferlið  
• Skapa hátt hlutfall atvinnusköpunar 
• Skapa hátt hlutfall verðmætra starfa 
• Fylgir mikil þekking sem eflir rannsóknir og þróun  
• Fela í sér ný tækifæri fyrir Ísland sem styrkir þá starfsemi sem fyrir er 
• Skilar miklum skattekjum til þjóðarbúsins 
• Notast við nýjustu tækni en er á sama tíma umhverfisvæn 
• Myndar fjölbreyttara atvinnulíf 
• Hafa það sameiginlegt að falla vel að ímynd Íslands (Þingskjal 489, 2011�

2012). 
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Í augum rannsakanda eru margir jákvæðir hlutir upp eru taldir en rannsakandi spyr 

sig af hverju taka þarf fram að fjárfestingarnar þurfa að notast við landrými. Mark-
miðið ætti fremur að vera hlutfallslega mikil arðsemi miðað við landrými til þess að 
samsvara þeim óskum um notkun á hreinni orku og stuðla að hreinu umhverfi. 

Mótun fjármálaumhverfis 
Til þess að fá þessar ákjósanlegu erlendu fjárfestingar til að til Íslands þurfa stjórnvöld 
að endurskoða þá þætti sem eru varhugaverðir í augum fjárfesta, hvort sem það er í 
formi laga, vinnureglna, skipulagsmála eða rekstrarumhverfis. Einnig er mikilvægt að 
samþykkja að auka fjármagn til eininga sem sjá um tengsl innlendra aðila og erlendra 
fjárfesta.  

PWC (2010) telur að auka þurfi tengsl milli þeirra aðila sem vinna að því markmiði 
að auka beina erlenda fjárfestingu og skrifstofur þeirra ráðherra sem að henni snúa. 
Lög um ívilnanir eru skref í rétta átt en þau munu duga skammt þar sem hvorki er til 
staðar nógu hraðvirk né gagnsæ stjórnsýsla. Aðgangur að upplýsingum er ekki nægur 
en til staðar þarf að vera framtíðarskipulag atvinnusvæða ásamt upplýsingum um fram-
boð á orku og stefnu um nýtingu hennar. 

Rannsakandi telur að rauði þráðurinn í þessum ummælum sé að stöðugleiki þurfi 
að myndast þegar kemur að lagaumhverfi á Íslandi. Ekki þýðir til frambúðar að vera 
sífellt að mynda hömlur og síðar ívilnanir til þess að komast framhjá þeim. Möguleg 
hætta er á að erlendir fjárfestar bíði eftir réttu ívilnunum. 

Mikilvægt er að nálgast mögulega fjárfesta og fyrirtæki að eigin frumkvæði en til 
þess þurfi aukinn mannafla og áreiðanlegt fjármagn sem gerir það að verkum að fram-
tíðar rekstraráætlanir verða nákvæmari. Einnig er hvatt til að sá hópur setji upp upp-
lýsinga- eða gagnabanka fyrir íslenska aðila sem leita fjárfestingarsamstarfs við erlenda 
fjárfesta. Íslensku bankarnir voru þeir aðilar sem helst sáu um þessa upplýsingamiðlun 
en hefur nú færst í meira mæli til fjárfestingarsviðs Íslandsstofu (Þingskjal 489, 2011�
2012). 

PWC (2010) lagði til mögulegt fyrirkomulag fjármögnunar á fjárfestingarsviði 
Íslandsstofu ásamt því að kynna mögulega aðferðafræði sem notast má við innan fjár-
festingarsviðs. Fjárframlög til fjárfestingarsviðs Íslandsstofu á að auka um 150 
milljónir króna á ári í fjögur ár eða frá 2012-2016. Einnig er lagt til að tveimur starfs-
mönnum verði bætt við til þess að vinna við greiningar og almennt markaðs- og 
kynningarstarf. 

Rannsakandi telur þetta lykilatriði fyrir framtíðar fjármálaumhverfi og að stöðug 
gagnasöfnun og greining sé lykilatriði sem auðveldar ákvörðunartöku og endurmótun 
framtíðarstefnu stjórnvalda. 

Skýra þarf samstarf stjórnsýslu, stofnana, sveitarfélaga og hagsmunaaðila, skortur 
sé til staðar á samstarfi milli t.d. fjárfestingarsviðs Íslandsstofu, sveitarfélaga og stofn-
ana. Sveitarfélög eða ákveðin landsvæði þurfa að gera styrkleikagreiningu á svæði sínu 
út frá mikilvægi þátta sem geta haft áhrif á fjárfestingu á verkefnum. Auðvelt aðgengi 
skal vera að slíkum gögnum fyrir erlenda fjárfesta. Nýsköpunarmiðstöð heldur utan 
um einstök fjárfestingarverkefni og er lagt til að samstarf Nýsköpunarmiðstöðvar og 
fjárfestingarsviðs Íslandsstofu sé aukið þar sem stefna sé mótuð varðandi kynningar- 
og markaðsstarf. Einnig þarf að koma á auknu samstarfi milli fjárfestingarsviðs 
Íslandsstofu og orkufyrirtækja þar sem þau gögn sem orkufyrirtækin búa yfir gætu 
aukið árangur af kynningar- og markaðsstarfi (Þingskjal 489, 2011‐2012). 
Þegar kemur að lagaumhverfinu á Íslandi þá leggur Fjárfestingarvaktin (2013) til að 

stuðlað sé að gagnsæi og stöðugleika. Eftirfarandi lög og ákvæði þarf að endurskoða: 
 

• Lög um fjárfestingu erlendra aðila 
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• Ákvæði um sérstaka nefnd um beinar erlendar fjárfestingar 
• Ákvæði um tilkynningarskyldu allra erlendra fjárfestinga 
• Öryggisákvæði sem heimilar stjórnvöldum að grípa inn í ef erlend fjár-

festing þykir varða við öryggi eða almannaheill 
• Lög nr. 19/1966 um eignarrétt og afnotarétt fasteigna 
• Lög nr. 99/2010 um ívilnanir vegna nýfjárfestinga 
• Almenn skattalög 
• Lög um umhverfis�og skipulagsmál 
• Lög um atvinnuréttindi sérhæfðra erlendra starfsmanna 

Að laða fjárfestingu til landsins 
PWC (2010) leggur til að fjárfestingarstofur (Investment Promotion Agencies) eða 
fjárfestingarsvið Íslandsstofu hafi formlegt umboð til þess að framkvæma þá stefnu 
sem stjórnvöld hafa sett. Fjárfestingarsvið Íslandsstofu hefur nú þegar ákveðið 
áherslur og valið forgangsverkefni en þarf formlega leiðbeiningu og samþykki yfirvalda 
til að framfylgja þeirra stefnu og mæla árangur. Skýr skilgreining á starfsemi fjár-
festingarsviðs þarf að vera til staðar og tryggja því fjármagn og mannafl til þess að 
framfylgja þeirra skilgreiningu. Fjárfestingarsvið þarf að geta greint tækifæri, greint 
samstarfsaðila, haldið uppi markaðs- og kynningarstarfi og haldið utan um samskipti/-
þjónustu við erlenda fjárfesta og aðstoðað við ný verkefni. Fjárfestingarsvið þarf 
einnig að hafa starfsfólk innanlands sem utan til þess að geta sinnt skilvirku kynningar-
starfi ásamt því að hafa öfluga heimastöð með sérfræðingum og stjórnendum sem geta 
verið í samskiptum við æðstu stjórnendur mögulegra erlendra fjárfesta. Til þess að 
geta lagt mat á árangur hverju sinni þarf að koma upp skipulögðum árangurs-
mælingum og upplýsingamiðlun. 

Lagt er til til að við kynningar- og markaðsstarf sé lögð áhersla á að afla fjárfestinga 
líkt og kemur fram í kaflanum um ákjósanlegar fjárfestingar, ásamt því að stuðla að 
öflun: 

• Þekkingarmiðaðra fjárfestinga sem beita nýjustu tækni  
• Umhverfisvænna fjárfestinga  
• Orkuháðra fjárfestinga sem greiða hlutfallslega hátt verð fyrir orku  
• Fjárfestinga sem þurfa hlutfallslega mikið land  
• Fjárfestinga sem byggja á styrkleikum lands og þjóðar (Þingskjal 489, 

2011� 2012). 
 

Dæmi um slíkar fjárfestingar gætu verið í hugbúnaðariðnaði, gagnaverum, skapandi 
greinum, heilsutengdri ferðamennska, líftækni og þjónustuiðnaði. Eigi Ísland að vera 
sýnilegt þarf að auka kynningu, sértæka og almenna, svo að þeir kostir sem landið 
hefur upp á að bjóða komi skilmerkilega fram. Áherslu þarf að leggja á að auka 
fjölbreytileika fjárfestinga hér á landi sem felur í sér aukinn kostnað en þörf er að 
kynna Ísland fyrir atvinnugreinum og fyrirtækjum sem þekkja lítið til landsins (Þing-
skjal 489, 2011-2012).  

Rannsakandi er sammála að umtalsverðan mannafla þurfi til þess að efla kynningar 
og markaðsstarf. En einnig væri mögulegt að leita til fulltrúa sendiráða Íslands erlendis 
til þess að sækja fjárfestingarráðstefnur og búa til öflugt tenglsanet ásamt því að miðla 
reglulega upplýsingum í heimastöð fjárfestingarsviðs Íslandsstofu. 

Fjárfestingarvaktin (2013) segir að forsenda skilvirks markaðs- og kynningarstarfs 
sé greiningarvinna og þurfi að efla hana enn frekar. Greina þarf einstaka markaði og 
svæði ásamt þvi að kaupa utanaðkomandi greiningavinnu ef til þarf. Fjárfestingar-
vaktin telur einnig mikilvægt að breyta þurfi ímynd Íslands sem fjölmiðlaumfjöllun 
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hefur leitt af sér varðandi beina erlenda fjárfestingu ásamt því að reglulega bjóða full-
trúum erlendra fjölmiðla til Íslands. 

Umræða 

Beinar erlendar fjárfestingar hafa bein og óbein jákvæð áhrif á hagkerfi. Vegna tilfærslu 
tækniþekkingar eru afleiðsluáhrifin mikil t.d. hagnaður birgja vegna aukinna umsvifa. 
Fjárfestar fá aðgang að nýjum markaðssvæðum og fjárfestingareiningar fá aðgang að 
þekkingu um ný markaðssvæði sem getur hraðað inngöngu með nýjum drefingar-
aðilum og jafnvel fjölmiðlaumfjöllun. 
Þau þrjú þemu sem komu fram í niðurstöðukafla lýsa vel því ástandi sem er til 

staðar á Íslandi. Fjölmargir aðilar hafa tekið það upp á sitt eigið frumkvæði að gera 
stjórnvöldum grein fyrir vandanum sem mögulega er til staðar. Langtímastefnumótun 
þarf að vera til staðar þar sem sífellt endurskoðunarferli er jafnframt í gangi, stefna er 
sett um ákjósanlegar erlendar fjárfestingar, gagna er aflað um stöðu landsins gagnvart 
þeim fjárfestingum, úrbætur eru gerðar og við að laða fjárfestingar til landsins væri 
hægt að nýta sér þau gögn við markaðs- og kynningarstarf. Fyrsta skrefið sem þarf að 
taka er að nýta sér þá vinnu sem hefur verið gerð um stöðu landsins, greina ákjósan-
legar fjárfestingar, móta fjármálaumhverfið svo að lagaramminn sé víður og fyrst og 
fremst gagnsær, erlendir fjárfestar þurfa að eiga auðvelt með að nálgast mikilvægar 
upplýsingar hvort sem það er um framboð orku, áhugasöm fyrirtæki eða lagaleg úrræði 
sem standa til boða. Fjárfestingarsvið Íslandsstofu á að vinna náið með hagsmuna-
aðilum, stjórnsýslu og sveitarfélögum á Íslandi, ásamt því að sýna frumkvæði í að 
sækjast eftir erlendum fjárfestingum í gegnum alþjóðlegt tengslanet samstarfsaðila í 
öðrum löndum. Tryggja þarf að bæði árangursmælingar séu til staðar en einnig að 
mælingar á innflæði, útflæði og uppsafnaðri erlendri fjárfestingu sé rétt og til hvaða 
flokka fjármagnið fer. Endurskoða þarf svo reglulega hvort áherslum megi breyta um 
ákjósanlegar fjárfestingar sem fer síðan aftur í gegnum sama ferli. 
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