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Útdráttur 

Markmið ritgerðarinnar er að rannsaka hvernig sjóðstjórar sem fjárfesta á nýmörkuðum 

skilgreina, meta og takmarka pólitíska áhættu og hvaða áhrif hún hefur á 

fjárfestingaákvarðanir þeirra. Telja sjóðstjórar að pólitísk áhætta hafi aukist eða minnkað á 

undanförnum árum og hvort þeir telji að skilvirkni markaða og mat á pólitískri áhættu sé 

sambærilegt fyrir nýmarkaði og þróaða markaði.  

Ekki er til einhlít skilgreining á hugtakinu pólitísk áhætta. Skilningur á hugtakinu hefur 

þróast í tímans rás og segja má að hann endurspegli þau álitaefni sem uppi eru á hverjum 

tíma. Skilgreiningin á pólitískri áhættu sem notuð er í ritgerðinni er óæskilegt inngrip 

ríkisvalds, pólitískir atburðir sem hafa áhrif á starfsemi alþjóðafyrirtækja og rof í 

starfsumhverfi fyrirtækja vegna breytinga í valdakerfi lands og áhrif þess á hagnað þeirra. 

Rannsóknin er eigindleg og byggir á viðtölum við sjö sjóðstjóra og einn hagfræðing sem 

starfa hjá alþjóðlegum verðbréfafyrirtækjum. Fæstir þeirra höfðu velt fyrir sér skilgreiningu 

á hugtakinu pólitísk áhætta þótt þeir væru mjög meðvitaðir um þessa áhættu. Rannsóknin 

leiddi í ljós að viðmælendur meta almennt ekki pólitíska áhættu sérstaklega heldur blandast 

greiningin inn í annað áhættumat. Þeir verðleggja því pólitíska áhættu ekki sérstaklega en 

hún hefur hins vegar töluverð áhrif á fjárfestingaákvarðanir viðmælenda sem almennt 

forðast að fjárfesta á tilteknu svæði þegar áhættan verður of mikil. Viðmælendur virðast 

forðast Rússland sérstaklega sem og ýmis lönd Suður-Ameríku vegna stjórnarhátta og 

spillingar og tregða er til að fara aftur inn á þessa markaði þó sumir þeirra sjái tækifæri til að 

koma aftur inn á markaðinn á lægra verði.  

Ennfremur leiddi rannsóknin í ljós að þrátt fyrir að pólitísk áhætta sé mismunandi milli 

nýmarkaðsríkja töldu viðmælendur þróunina vera þá að almennt dragi saman með þróuðum 

mörkuðum og nýmörkuðum. Víða á nýmörkuðum dregur, að mati sjóðstjóra, úr pólitískri 

áhættu vegna aukinnar skilvirkni þó spilling sé enn mikið vandamál. Á sama tíma sé pólitísk 

áhætta að aukast á þróuðum mörkuðum og nefndu viðmælendur m.a. uppgang 

þjóðernissinna, Brexit og áhrif þess á Evrópusambandið, mikil inngrip seðlabanka 

Vesturlanda á eignamarkaði og mikla skuldsetningu ýmissa vestrænna ríkja.  
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1 Inngangur 

Hefðbundnar kenningar fjármálafræðanna gera ráð fyrir að fjárfestar vilji hámarka ávöxtun 

en jafnframt lágmarka eða takmarka áhættu. Til að ná markmiði um ávöxtun fara fjárfestar 

stundum yfir landamæri, jafnvel til landa sem fela í sér meiri áhættu en fjárfestingar á 

heimamarkaði eða í ríkjum þar sem löng hefð er fyrir erlendum fjárfestingum. 

Fjárfestingarnar geta verið bæði beinar eða í formi verðbréfa.  

Lýðræði er oft stutt á veg komið í þeim löndum þar sem fjárfest er, eða jafnvel ekki til 

staðar, spilling landlæg og regluverk um fjármálamarkaðinn oft ekki sambærilegt því sem 

fjárfestar á Vesturlöndum búa við. Fréttir berast af innanlandsátökum og átökum við önnur 

ríki, mótmælum á götum úti, hryðjuverkum, kosningum sem eiga að vera lýðræðislegar en 

eru notaðar í áróðursstríði til að styrkja ríkjandi stjórnvöld í sessi, afskiptum annarra landa af 

innanríkismálum og svo mætti lengi telja. Erfitt getur verið að gera greinarmun á því sem 

skiptir máli og því sem er hluti af daglegu amstri (e. noise).  

Á fyrri hluta áttunda áratugar síðustu aldar einkenndust hagkerfi heimsins af lágum 

vöxtum en mikilli aukningu í útflutningi og höfðu því lánveitendur ekki miklar áhyggjur af að 

fá útlán sín endurgreidd. Á tuttugu ára tímabili fóru skuldir þróunarlanda úr því að vera undir 

100 milljörðum bandaríkjadala í að vera yfir billjón bandaríkjadala við lok níunda áratugarins. 

En aðstæður áttu eftir að breytast; bankar hættu að lána þróunarlöndum fyrir næstu 

afborgun, seðlabankar Vesturlanda hækkuðu vexti og juku aðhald peningastefnunnar til að 

sporna við verðbólgu. Við það hækkuðu raunvextir, samkeppnisstaða þróunarlanda versnaði 

sem leiddi til lægri gjaldeyristekna og þar af leiðandi minni getu þeirra til að standa við 

skuldbindingar sínar. Á þessum árum varð fjárfestum ljóst að þeir gætu ekki gengið að 

náttúruauðlindum landa til að fá fullnustu krafna sinna. Má í því samhengi nefna olíusjóð 

Mexíkó en árið 1982 lýsti landið því yfir að það myndi ekki standa skil á 80 milljarða 

bandaríkjadala láni. Reyndi því á greiðsluvilja en hann var ekki til staðar hjá mexíkóskum 

yfirvöldum enda hefði það kallað á óvinsælan niðurskurð í ríkisútgjöldum (Ciarrapico, 1992). 

Dæmið sýnir glögglega að lánastarfsemi milli landa getur verið háð pólitískum aðgerðum í því 

landi sem lánað er til. 

Einnig sýndi það sig að meiriháttar samfélagsbreytingar, líkt og áttu sér stað í Nicaragua 

og Íran, höfðu mikil áhrif á þær erlendu fjárfestingar sem lagt hafði verið í þar. Hefðbundnar 

aðferðir sem notaðar höfðu verið við mat á líklegum ávinningi af fjárfestingu eins og 
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markaðsrannsóknir, sjóðstreymisgreiningar, greiningar á erlendri stöðu þjóðarbúa og 

kenningar um hlutfallslega yfirburði spáðu ekki fyrir um þær miklu samfélagsbreytingar sem 

urðu í þessum löndum. Mikið tap fjárfesta kallaði á nýjar aðferðir við að meta og reyna að 

stjórna pólitískri áhættu. Þetta leiddi til þess að fræðigreinin um mat á pólitískri áhættu fór 

að blómstra. Mörg ráðgjafarfyrirtæki hófu að sérhæfa sig í mati á pólitískri áhættu enda var 

eftirspurn eftir ráðgjöf mikil bæði frá opinberum aðilum og einkaaðilum (Simon, 1984). 

Það hefur reynst þrautinni þyngra að þróa og skilgreina hugtakið pólitísk áhætta svo að 

fanga megi þær ólíku aðstæður sem upp geta komið við fjárfestingar milli landa. Sethi og 

Luther bentu á að ef skilgreiningar og hugtök eru óljós er ekki líklegt að hægt sé að leysa 

aðferðafræðileg vandamál tengd mati á pólitískri áhættu (Sethi & Luther, 1986).  

Eins og Kobrin benti á er mat á pólitísku umhverfi oftar en ekki byggt á yfirborðskenndu 

og huglægu mati (Kobrin, 1978). Þrátt fyrir að pólitískur óstöðugleiki sé viðfangsefni 

stjórnmálafræðinnar hefur lítið verið skrifað á vettvangi hennar um pólitíska áhættu tengda 

fjármálastarfsemi milli landa. Það kann að skýrast af því að pólitísk áhætta er í eðli sínu 

þverfagleg (Sottilotta, 2013). 

Enn er ekki til samræmd fræðileg skilgreining á hugtakinu pólitísk áhætta. Ýmsar 

stofnanir, bæði opinberar og einkareknar, hafa fjallað um pólitíska áhættu og mat á henni. 

Má þar nefna Business Environment Risk Intelligence, Control Risks, Eurasia Group, the 

Mulitilateral Investment, Guarantee Agency in the World Bank Group, Oxford Analytica, og 

Political Risk Services Group. Fæstar þessara stofnana birta þær aðferðir sem beitt er við mat 

á áhættu og því síður virðast þær sammála um skilgreininguna. Skortur á gagnsæi og 

samræmdum vinnubrögðum vegur þungt í því að almennt er pólitísk áhætta afgreidd sem 

„mjúk vísindi“ (Sottilotta, 2013). 

Markmiðið með þessari ritgerð er að rannsaka hvernig sjóðstjórar sem fjárfesta á 

nýmörkuðum skilgreina, meta og takmarka pólitíska áhættu, hvaða áhrif hún hefur á 

fjárfestingaákvarðanir þeirra og hvort þeir telji pólitíska áhættu hafa aukist eða minnkað á 

undanförnum árum. Rannsóknin nær til fjárfestinga á nýmörkuðum sem almennt hafa verið 

taldar áhættusamari en fjárfestingar á þróuðum mörkuðum. Mörg teikn eru þó á lofti 

varðandi pólitíska áhættu í hinum vestræna heimi og má í því sambandi m.a. nefna úrsögn 

Breta úr Evrópusambandinu, skuldavanda margra vestrænna ríkja, flóttamannastrauminn til 

Evrópu og uppgang þjóðernishyggju í Evrópu og Bandaríkjunum. Höfundur hefur starfað á 
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fjármálamarkaði í tvo áratugi og vaknaði áhuginn á þessu ritgerðarefni í meistaranámi í 

fjármálum fyrirtækja við Viðskiptadeild Háskóla Íslands. Í náminu öðlaðist höfundur, sem 

stundaði námið samhliða vinnu á fjármálamarkaði, dýpri skilning á hinum ýmsu fræðasviðum 

viðskiptafræðinnar, eins og fjármálum fyrirtækja, banka- og fjármálamörkuðum og 

tölfræðigreiningum, og tókst að tengja þau við dagleg störf á fjármálamarkaði.  

Ritgerð þessari er ætlað að svara eftirfarandi spurningum: 

 Hvernig er pólitísk áhætta skilgreind og hvað greinir hana frá landaáhættu? 

 Hvaða aðferðir eru notaðar við að meta og takmarka pólitíska áhættu? 

 Hvaða áhrif hefur mat á pólitískri áhættu á fjárfestingaákvarðanir? 

 Er skilvirkni markaða og mat á pólitískri áhættu sambærilegt fyrir nýmarkaði og 

þróaða markaði? 

 Hefur pólitísk áhætta aukist eða minnkað á síðustu árum? 

Ritgerðinni er skipt í sex kafla. Í fyrsta kafla er fjallað um markmið rannsóknarinnar og 

uppbyggingu ritgerðarinnar. Til að leita svara við ofangreindum spurningum verður í öðrum 

kafla fjallað um skilgreiningar fræðimanna á hugtökunum pólitísk áhætta og landaáhætta og 

þeim mun sem er þar á milli. Í þriðja kafla er farið yfir nokkrar aðferðir sem þekktar eru við 

mat á pólitískri áhættu og landaáhættu og nokkrar rannsóknir sem gerðar hafa verið til að 

meta forspárgildi þeirra. Í fjórða kafla er þeirri aðferðafræði lýst sem notuð var við 

rannsóknina og fjallað um framkvæmd hennar og takmarkanir. Rannsóknin er eigindleg (e. 

qualitative research) og felst í viðtölum við átta erlenda sjóðstjóra sem fjárfesta á 

nýmörkuðum. Í fimmta kafla er fjallað um rannsóknarniðurstöður og að lokum er umræða, 

samantekt umræðu og tillögur að frekari rannsóknum í sjötta kafla.  
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2 Skilgreining á hugtakinu pólitísk áhætta 

Margir fræðimenn hafa leitast við að skilgreina hugtakið pólitísk áhætta. Tilgangur 

fræðimanna hefur verið að reyna að ná utan um hugtakið og skilja það með því markmiði að 

takmarka áhættu af erlendri fjárfestingu. Vandinn við að skilgreina pólitíska áhættu er sá að 

ekki ríkir sátt um það sem telst pólitísk áhætta (Friedman & Kim, 1988) (Kobrin, 1979). Oft er 

ekki greint á milli pólitísks óstöðugleika og pólitískrar áhættu auk þess sem mörkin milli 

landaáhættu og pólitískrar áhættu eru óljós (Nel, 2009).  

Í þessum kafla verður farið yfir ýmsar skilgreiningar á hugtakinu pólitísk áhætta. Skilningur 

á hugtakinu hefur þróast í tímans rás og segja má að hann endurspegli þau álitaefni sem uppi 

eru á hverjum tíma. Fjallað verður um skilgreiningar á hugtakinu landaáhætta, leitast verður 

við að skýra muninn á pólitískri áhættu annars vegar og pólitískum óstöðugleika hins vegar 

auk þess að greina á milli landaáhættu og pólitískrar áhættu. 

2.1 Sögulegt yfirlit 

Í daglegu tali er hugtakið pólitísk áhætta gjarnan útskýrt sem sú áhætta sem fjárfestar þurfa 

að taka á sig vegna breytinga á stjórnun lands eða óstöðugleika sem ríkir í valdakerfi landa 

sem fjárfest er í og haft gæti áhrif á ávöxtun alþjóðlegrar fjárfestingar (Investopedia, 2016).  

Áhættumælingar hafa ávallt verið hluti af erlendum fjárfestingum en það var ekki fyrr en 

eftir seinni heimstyrjöld að pólitísk áhætta var skilgreind sérstaklega. Kom það í kjölfar 

fjármagnsflæðis frá Bandaríkjunum til Evrópu. Hugtakið var kynnt til sögunnar sem hluti af 

landaáhættu (e. country risk). Markmiðið með því að skilgreina pólitíska áhættu sérstaklega 

var að reyna að átta sig á þeim þáttum öðrum en efnahagslegum sem ollu því að lönd lentu í 

greiðslufalli. Á áratugunum eftir seinni heimstyrjöldina fékk hugtakið aukna athygli og 

margar stofnanir þróuðu aðferðir með það að markmiði að meta þessa áhættu í 

síbreytilegum heimi alþjóðaviðskipta (Sottilotta, 2013).  

Á sjöunda áratug síðustu aldar fóru fræðimenn að leitast við að skýra hugtakið 

landaáhætta til að öðlast dýpri skilning á því. Hugmyndafræði þess tíma litaðist mjög af kalda 

stríðinu sem ríkti á þeim árum sem og af hugmyndalegum ágreiningi milli kommúnisma og 

kapítalisma um hvort hagkerfi ættu að lúta markaðslögmálum eða ríkisbúskap. Á þessum 

tíma var líka nýlendustefna á undanhaldi og mörg lönd öðluðust fullveldi. Líkur jukust á 

atburðum sem gætu haft mikil áhrif á pólitískt og efnahagslegt umhverfi en á þeim tíma var 



14 

deilan um Súes-skurðinn og fyrra Kongóstríðið í algleymingi. Pólitísk áhætta var þá skilgreind 

sem áhætta önnur en efnahagsleg áhætta og takmarkaðist við þróunarlönd. Eins og Zink 

bendir á þarf það ekki að koma á óvart að stærstur hluti fjárfestinga utan Bandaríkjanna er í 

Vestur-Evrópu, Kanada og Ástralíu en þeir heimshlutar hafa verið kallaðir „öruggir“. Þar er 

líklegt að gagnkvæmir hagsmunir séu þokkaleg trygging fyrir því að erlend fyrirtæki fái sömu 

meðferð og innlend fyrirtæki. Þegar fjárfest er utan Vesturlanda þurfa fyrirtæki oft að láta 

fjárfestingartækifæri fram hjá sér fara eða gera hærri ávöxtunarkröfu (Zink, 1973). 

Áttundi áratugur síðustu aldar litaðist mjög af olíukreppunni sem var þá í hámarki og 

byltingunni í Íran. Fyrsta kynslóð fræðimanna sem fengust við að skilgreina pólitíska áhættu 

höfðu mestar áhyggjur af „efnahagslegri þjóðernishyggju“ sem fólst í þeirri tilhneigingu 

stjórnvalda, sérstaklega í þróunarlöndum, til að gera upptækar eða taka eignarnámi eignir 

erlendra fjárfesta í nafni almannahagsmuna (Jodice, 1985).  

Á níunda áratug síðustu aldar beindust sjónir þeirra, sem mátu pólitíska áhættu, mikið að 

því hvernig skuldastýringu væri háttað í þeim löndum sem fjárfest var í.  

Vegna mikillar skuldaaukningar þróunarlanda á áttunda áratugnum og 

endurskipulagningar á skuldum þeirra á níunda áratugnum hefur landaáhætta orðið eitt 

aðaláhyggjuefni alþjóðlegra fjárfesta. Almennt má segja að hugtakið pólitísk áhætta sé hluti 

af landaáhættu en það er geta og vilji þjóða til að standa við skuldbindingar sínar (Hoti & 

McAleer, 2004). Hafa þarf í huga að landaáhætta hefur í dag mun víðari skírskotun en að 

vera einungis fjárhagsleg í eðli sínu; hún felur í sér margskonar áhættu, ekki einungis 

hagfræði- og fjárhagslega áhættu kerfisins heldur einnig félagslega og pólitíska áhættu þess.  

Á tíunda áratug síðustu aldar höfðu fjárfestar í auknum mæli áhyggjur að vaxandi ógn af 

hryðjuverkum og jókst sá ótti verulega eftir árásirnar á Tvíburaturnana 2001 (Berry, 2010).  

2.2 Landaáhætta 

Áður en lengra er haldið er gott að glöggva sig á hugtakinu landaáhætta og því sem greinir 

hana frá pólitískri áhættu. Landaáhætta er í stuttu máli skilgreind sem samsafn áhættuþátta 

sem felast í fjárfestingum í öðru landi. Þessir áhættuþættir eru pólitísk áhætta, 

gjaldmiðlaáhætta, efnahagsleg áhætta, fullveldisáhætta og áhætta af því að sett verði á 

gjaldeyrishöft.1 

                                                      
1
 http://www.investopedia.com/terms/c/countryrisk.asp sótt af netinu 31.3.2016. 

http://www.investopedia.com/terms/c/countryrisk.asp
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Margar aðrar skilgreiningar á landaáhættu hafa verið settar fram og verða nokkrar þeirra 

reifaðar hér. Howell (2007) sagði að landaáhætta væri víðtækari en pólitísk áhætta, en hún 

felur í sér efnahagslega og fjárhagslega þætti ásamt pólitískum og samfélagslegum. Mat á 

henni felur í sér, eins og mat á pólitískri áhættu, spá um aðstæður sem fjárfestar geta lent í 

og leitt geta til fjárhagslegs taps. Frei & Ruloff (1987) sögðu að landaáhætta næði yfir 

heildaráhættu fjárfesta í landinu sem þeir fjárfesta í, þ.e. bæði áhættu af þáttum sem 

tengdust ekki viðskiptunum beint (e. alpha-risks) og sem tengdust þeim beint (e. beta-risks).  

Calverly (1985) skilgreindi landaáhættu út frá greiðsluhæfi (e. sovereign risk) annars vegar 

og greiðslumiðlun (e. transfer risk) hins vegar. Sú áhætta sem skapast af greiðsluhæfi er sú 

áhætta sem t.d. bankar taka á sig vegna lána til erlendra ríkja á meðan greiðslumiðlun snýr 

að áhættunni af því að hömlur séu settar á fjármagnsflutninga. Hann sagði að landaáhættu 

mætti í meginatriðum skýra sem hugsanlegan fjárhagslegan skaða sem tilkominn væri vegna 

efnahagslegra þátta og/eða pólitískra atburða í tilteknu landi. Hann skiptir landaáhættu upp í 

sex mismunandi flokka:  

1. Hugsanlega mikil lækkun á gengi gjaldmiðils 

2. Efnahagskreppa í landinu 

3. Miklar breytingar á efnahagsstefnu landa 

4. Þjóðernishyggja sem snýr að alþjóðlegum fjárfestingum 

5. Pólitískur eða borgaralegur óstöðugleiki sem leitt getur til óeirða í landinu 

6. Bankakreppa 

 

Brink (2002) talaði einnig um tvenns konar landaáhættu, áhættuna af greiðslumiðlun og 

greiðsluhæfi ríkja. Hún gerir ráð fyrir að alla áhættuþætti í landaáhættu megi flokka undir 

pólitíska áhættu en áhættustig (e. levels of risk) pólitískrar áhættu sé ekki endilega það sama 

og áhættustig landaáhættu. Til að skýra það nánar bendir Brink á að ríki geti verið í þeirri 

stöðu að geta greitt af láni en vilja það ekki. Þá er áhætta af greiðslumiðlun lág en mikil 

pólitísk áhætta til staðar. 

Calverly (1985) talaði um að erfitt væri að greina á milli getu og vilja til að greiða. Ástæðan 

fyrir því að ríki sem getur greitt af skuldbindingum sínum en vill það ekki getur átt sér 

pólitískar eða hugmyndafræðilegar skýringar. Afleiðingar þess að standa ekki við 

skuldbindingar sínar eru þó víðtækar og kostnaðarsamar og því hangir yfirleitt viljinn til að 
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greiða af láni við getu landsins til þess. Brink (2002) sagði getu landa til að standa við 

skuldbindingar sínar tengdar greiðslujöfnuði þeirra en viljann til þess tengdan hagsmunum 

og kostnaði við að standa ekki skil á skuldbindingum sínum. Skýringa á vandamálum 

tengdum greiðslujöfnuði er oft að leita í stefnu stjórnvalda. 

2.3 Pólitískur óstöðugleiki og óvissa 

Erfitt getur verið að greina á milli pólitískrar áhættu annars vegar og hins vegar pólitísks 

óstöðugleika og óvissu. Kobrin (1978) benti á að pólitískur óstöðugleiki snúi að umhverfi 

fyrirtækisins en pólitísk áhætta snúi að því sjálfu. Í sama streng taka Friedman & Kim (1988) 

en þeir segja einnig að pólitísk áhætta geti verið til staðar þó að pólitískur óstöðugleiki sé 

það ekki og öfugt. Brink (2002) útskýrir muninn með því að pólitísk áhætta sé tiltölulega 

mælanleg en pólitískur óstöðugleiki sé huglægt mat á því hvort tiltekinn atburður muni eiga 

sér stað. Einnig segir Brink að pólitískur óstöðugleiki geti verið hluti af pólitískri áhættu en 

pólitískur óstöðugleiki sé hluti af stjórnmálakerfi landsins. Pólitískur óstöðugleiki er óvænt og 

ófyrirséð breyting á stefnu stjórnvalda eða framkvæmd á henni sem í sumum tilvikum getur 

leitt til pólitískrar áhættu.  

Root (1972) sagði að óstöðugleiki vísi til þess að hugsanlegur atburður eigi sér stað í 

framtíðinni en áhættan meti líkurnar á því að tiltekinn atburður geti átt sér stað. Weimar & 

Vining (2005), sjá (Brink, 2002), sögðu að áhætta feli í sér þekktar líkur um að einhver 

atburður í framtíðinni eigi sér stað en hvað óstöðugleika varði séu líkurnar ekki þekktar. 

Óstöðugleiki er einkennandi fyrir allt stjórnmálakerfið vegna þess að það snýr að 

félagslegri hegðun fólks og hvernig fólki er stjórnað. Cioffi-Revilla (1998), sjá (Nel, 2009), 

heldur því fram að óstöðugleiki í stjórnmálum þýði að niðurstaðan sé hvorki fyrir fram 

ákveðin (líkurnar 1) né fyrir fram útilokuð (líkurnar 0) heldur einhvers staðar þar á milli. 

Afleiðing þess sé að óstöðugleiki verður alltaf til staðar og ekki sé hægt að útrýma honum. 

Friedman & Kim (1988) halda því fram að óvissa sé hluti af umhverfi fyrirtækja en hana 

má skilgreina sem skort á upplýsingum um atburði sem eiga sér stað í framtíðinni á þann hátt 

að afleiðingar þeirra atburða eru ófyrirséðar. Pólitísk áhætta er einungis til staðar í umhverfi 

ef fyrirtæki eða verkefni eru starfandi í landinu en pólitískur óstöðugleiki getur verið til 

staðar þó að fyrirtæki eða verkefni séu staðsett utan þess. 

Landaáhætta er oft tengd pólitískum óstöðugleika enda er hann hluti af henni. Howard 

(1995), sjá (Nel, 2009), benti á að ekki ætti að leggja landaáhættu og pólitískan óstöðugleika 
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að jöfnu, því að pólitísk áhætta hefði oft ekkert með pólitískan óstöðugleika að gera. Pólitísk 

áhætta geti verið til staðar þó að ríkisstjórn sé föst í sessi.  

Calverly (1985) benti á þrjá meginþætti pólitískrar áhættu sem tengjast landaáhættu: 

1. Skörun á pólitískri þróun og efnahagsstefnu 

2. Róttækar pólitískar breytingar 

3. Skörun á milli pólitískrar þróunar, stöðu landsins á alþjóðavettvangi og innflæði 

fjármagns. 

2.4 Nokkrar skilgreiningar á hugtakinu pólitísk áhætta 

Í tilraunum fræðimanna til að skilgreina þau „tæknilegu atriði“ sem hafa verið tengd við 

pólitíska áhættu í gegnum tíðina hafa eftirfarandi skilgreiningar verið teknar saman og þær 

flokkaðar í fimm flokka (Sottilotta, 2013).  

1. Pólitísk áhætta er áhætta sem fellur ekki undir efnahagslega þætti (e. non-economic 

factors). Þessir þættir hafa áhrif á gjaldeyrisforða landa og/eða vilja stjórnvalda til að 

standa við skuldbindingar sínar, eða skuldbindingar sem þegnar landsins hafa tekið á 

sig, við erlenda lánveitendur. Undir slíka atburði falla t.d stríð, byltingar, óeirðir og 

stjórnarskipti þar sem nýir valdhafar virða ekki ákvarðanir fyrri valdhafa (Mayer, 

1985) (Ciarrapico, 1992).  

2. Pólitísk áhætta er óæskilegt inngrip af hendi ríkisvaldsins (Eiteman & Stonehill, 2015) 

(Aliber, 1975). Áhættan sem felst í því að ríkisstjórnir muni breyta lögum, 

reglugerðum eða samningum sem ríkja um fjárfestingar eða framfylgi þeim ekki með 

þeim hætti að það hafi áhrif á ávöxtun kallast stefnuáhætta/pólitísk áhætta (Henisz & 

Zelner, 2010).  

3. Pólitísk áhætta er skilgreind sem líkur á að pólitískur atburður eigi sér stað sem áhrif 

geti haft á starfsemi alþjóðafyrirtækja (Root, 1972) (Brewers, 1981). Mat á pólitískri 

áhættu hefur þróast mikið frá því að snúast um lagatæknileg og diplómatísk atriði yfir 

í að nota aðferðir félagsvísindanna, þ.e. að setja fram tilgátur, safna gögnum og bera 

saman niðurstöður (Jodice, 1985). 

4. Pólitísk áhætta er skilgreind sem rof í starfsumhverfi fyrirtækja sem orsakast af 

breytingum í valdakerfi lands og hefur áhrif á hagnað þeirra (Thunell, 1977) (Micallef, 

1982) (Robock, 1971).  
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5. Pólitísk áhætta er skilgreind sem pólitískur óstöðugleiki og miklar breytingar á 

valdhöfum lands sem fjárfest er í (Green, 1974) (Thunell, 1977). 

Fyrsti flokkurinn er dæmigerður fyrir það áhættumat banka og fyrirtækja sem hvorki var 

hægt að nálgast sem áhættu af viðskiptunum sjálfum né út frá hagstærðum landa (Sottilotta, 

2013). 

Kobrin (1979) benti á að skilgreiningar á öðrum flokknum séu mjög þröngar og gerir ráð 

fyrir að inngrip ríkisvaldsins inn í viðskiptalífið sé alltaf af hinu illa. Gengið er út frá því að 

reglur ríkisins sem fjárfest er í séu alltaf til þess fallnar að draga úr ávinningi og séu 

óhagkvæmar. Það er ekki í öllum tilvikum rétt og meta verður hvernig ólík markmið 

fyrirtækis og landsins fari saman en ekki fara af stað með fyrirframgefnar hugmyndir. Það má 

einnig skoða í ljósi fjármálakreppunnar 2008 sem að hluta til er tilkomin vegna þess að 

fjármálamarkaðurinn bjó ekki yfir nægjanlega góðu regluverki og hversu mislukkaður hinn 

svokallaði „Washington-sáttmáli (e. Washington Consensus)2“ reyndist vera. Segja má að 

hugmyndir manna um mjög takmörkuð ríkisafskipti eða hugtakið „laissez-faire3“ hafi í 

kjölfarið misst aðdráttarafl sitt bæði hjá fræðimönnum á sviði viðskiptafræði og í 

viðskiptalífinu sjálfu (Sottilotta, 2013). 

Í þriðja flokknum um skýringar á pólitískri áhættu er ekki horft á einn atburð heldur á líkur 

á að atburður geti átt sér stað sem áhrif geti haft á starfsemi fyrirtækisins. Mat á pólitískri 

áhættu er í eðli sínu spá um framtíðina og hún getur mælst há þó að enginn sérstakur 

atburður hafi átt sér stað.  

Fjórði flokkurinn skilgreinir hugtakið víðara þar sem horft er á viðskiptaumhverfið en ekki 

hvert einstakt fyrirtæki. Robock (1971) setti fram áhugaverða kenningu um að pólitísk 

áhætta sé til staðar þegar rof verður í starfsumhverfi fyrirtækja. Hann leggur áherslu á að allt 

pólitískt umhverfi sé breytingum háð en ef breytingar eigi sér stað smám saman og séu 

fyrirsjáanlegar falli þær ekki undir pólitíska áhættu. Hann gerir greinarmun á annars vegar 

pólitískum óstöðugleika og hins vegar pólitískri áhættu. Sveiflur í pólitísku umhverfi sem hafa 

ekki áhrif á starfsemi fyrirtækja flokkast ekki undir áhættu. Robock gerði einnig greinarmun á 

skilgreiningu á annars vegar þjóðhagslegri pólitískri áhættu (e. macro political risk) og hins 

vegar rekstrarlegri pólitískri áhættu (e. micro political risk). Þjóðhagsleg áhætta snýr að öllum 

                                                      
2
 http://www.cid.harvard.edu/cidtrade/issues/washington.html sótt 12.12.2016. 

https://www.britannica.com/topic/laissez-faire sótt 04.01.2016 

http://www.cid.harvard.edu/cidtrade/issues/washington.html
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erlendum fjárfestum t.d. á Kúbu 1959–1960 en rekstrarleg pólitísk áhætta snýr að tiltekinni 

atvinnugrein eða fyrirtækjum. Nánar verður fjallað um þessa aðgreiningu í næsta kafla. 

Nokkuð algengt er að skilgreina pólitíska áhættu út frá rofi á starfsemi fyrirtækja. Áhætta 

er skilgreind sem hætta á að eitthvað gerist. Tvennt er í stöðunni annaðhvort eigi 

atburðurinn sér stað eða ekki. Mikilvægt er að átta sig á því að aðstæður geta verið með 

þeim hætti að þær virðist stöðugar og hafa jafnvel verið það um langan tíma en eru í raun 

mjög áhættusamar. Í tölfræði er þetta kallað dulda breytan (e. latent variable). Ágætis dæmi 

um slíkar aðstæður var byltingin í Íran og innrás Sovétríkjanna í Afganistan (Brewers, 1981). 

Nýlegri dæmi eru í nokkrum löndum fyrir botni Miðjarðarhafs og í Norður-Afríku þar sem 

róttækar pólitískar breytingar hafa leitt til byltingar og sumar ekki fyrirséðar eins og 

valdataka hersins í Egyptalandi eftir lýðræðislegar kosningar. Brewers benti þó einnig á að 

viðvarandi pólitískur óstöðugleiki leiði ekki endilega til þess að fyrirtæki verði fyrir verulegum 

áhrifum af því, sbr. ástandið á Norður-Írlandi þar sem rekstrarumhverfi fyrirtækja var 

tiltölulega stöðugt þrátt fyrir verulegan ágreining og ryskingar milli mótmælenda og 

kaþólikka þar í landi. 

Fimmti flokkur skýringanna var búinn til af fræðimönnum sem höfðu það markmið að 

byggja brú milli stjórnmála- og viðskiptafræðinnar (Sottilotta, 2013). Green (1972) (1974) var 

fyrstur til að beina sjónum sínum að tengslum milli pólitískrar áhættu annars vegar og 

stjórnarhátta hins vegar. Hann skipti löndum upp í sjö flokka eftir stjórnarháttum, þar sem 

lönd í 1. flokki hafa minnsta áhættu sem eykst síðan eftir því sem hærra er farið í 

númerakerfinu. 

1. Lönd sem aðlaga kerfi sín að breyttum aðstæðum, t.d. Bretland og Bandaríkin (e. 

Instrumental Adaptive). 

2. Lönd á borð við Frakkland og Ítalíu sem ekki eru eins fljót til að aðlaga kerfi sín að 

breyttum aðstæðum (e. Instrumental Non-adaptive). 

3. Lönd eins og Indland og Tyrkland sem fara hálfa leið við innleiðingu á breyttum 

aðstæðum (e. Quasi-Instrumental). 

4. Nútíma einræði eins og var í Sýrlandi og Jórdaníu. 

5. Herforingjastjórn eins og í Búrma og Líbýu.  

6. Kommúnistaríki eins og Kína, Víetnam, Kúba og Norður-Kórea (e. Mobilization system). 

7. Lönd sem nýlega höfðu fengið sjálfstæði eins og Indónesía og Gana. 
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Fyrstu tveir hóparnir flokkast undir ríki sem beita nútímastjórnarháttum. Flokkun Greens 

(1974) byggir á nokkrum forsendum: 

 Miklar breytingar á pólitísku landslagi eru í eðli sínu skaðlegar fyrirtækjum.  

 Eftir því sem stjórnkerfið er yngra er það lengur að innleiða breytingar og þar af 

leiðandi er áhættan meiri.  

 Breytingar á hagstjórn landa setja sjálfkrafa þrýsting á stjórnkerfi landsins. Og þar 

af leiðandi þurfi stjórnsýslan í landinu einnig að taka breytingum og jafnvel þurfi að 

skipta út stofnunum á vegum ríkisins.  

Jarvis & Griffiths (2007) komu fram með þá skilgreiningu að lítil pólitísk áhætta og mikill 

pólitískur stöðugleiki væru einkenni þróaðs lýðræðislegs stjórnmálakerfis þar sem 

markaðslögmál gilda eins og fyrirfinnst víðast hvar á Vesturlöndum. Að sama skapi hafa lönd, 

sem ekki hafa þessi einkenni, háa pólitíska áhættu og búa mögulega við pólitískan 

óstöðugleika. Þeir staðhæfðu að orðið hafi þáttaskil á níunda áratugnum í rannsóknum á 

pólitískri áhættu þegar farið var að tengja stjórnkerfi landa við áhættuna en fram að þeim 

tíma hafi fræðimenn verið fastir í rökfræði sem gekk í hringi.  

2.5 Tengsl pólitískrar áhættu og landaáhættu 

Til að skilja tengsl landaáhættu og áhættu hagkerfisins er nauðsynlegt að átta sig á 

sambandinu á milli efnahagsmála og stjórnmálanna. Stjórnmál og efnahagsmál eiga það 

sameiginlegt að geta haft mikil áhrif á ákveðin gildi eins og völd, stöðu í samfélaginu og 

auðævi (Kegley &Wittkopf, 2004), sjá (Nel, 2009). 

Calverly (1985)skiptir greiningu á landaáhættu upp í eftirfarandi sex þætti: 

1. Uppbygging hagkerfisins 

2. Stjórn efnahagsmála 

3. Umfang og eðli ríkisskulda 

4. Samsetning útflutnings  

5. Traust á stjórnvöldum innanlands og meðal kröfuhafa  

6. Uppbygging stjórnkerfisins 

Vísbendingar um landaáhættu er oft að finna í kennitölum eins og stjórn peningamála, 

ríkisfjármála og læsi fullorðinna, sjá mynd 1: 
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Mynd 1: Lykilþættir við mat á landaáhættu skv. Calverly 

Mikilvægasta vísbendingin um landaáhættu snýr skv. Calverly að stefnu stjórnvalda í 

viðskiptum, afskiptum ríkisins af viðskiptalífinu, verðbólgumarkmiðum, forgangsröðun í 

fjárfestingum og uppbyggingu fjármálakerfisins (Calverly, 1985). 

Tengsl eru milli pólitískrar áhættu og landaáhættu. Pólitísk áhætta getur leitt til 

landaáhættu. Landaáhætta snýr m.a. að greiðslujöfnuði þjóðarbúsins sem getur leitt til 

pólitískrar áhættu. Mat á landaáhættu hjálpar til við að meta hversu viðkvæm fyrirtæki eru 

fyrir pólitískri áhættu í landinu sem fjárfest er í. Þeir þættir sem notaðir eru til að meta 

landaáhættu endurspegla skuldir landsins og það andrúmsloft sem ríkir í viðskiptalífinu. Að 

sama skapi endurspegla þeir þættir sem notaðir eru til að meta pólitíska áhættu það 

andrúmsloft sem ríkir í stjórnmálakerfinu en það hefur áhrif á landaáhættu. Sem dæmi um 

stóran þátt við mat á landaáhættu er stefna landsins á hinum ýmsum sviðum en hún er 

byggð á pólitískum hvötum og ákvarðanatöku (Nel, 2009). 

Greining á pólitískri áhættu er margslungin og þegar reynt er að skilja í sundur pólitík og 

hagfræði koma upp vandamál því að tengslin þar á milli eru órjúfanleg. Efnahagsvandamál 

geta leitt til samfélagslegra vandamála sem síðan má rekja til stefnu stjórnvalda í 

efnahagsmálum. Þrátt fyrir að hægt sé að greina milli hagfræðinnar og pólitískra atburða eru 

þessar greinar augljóslega tengdar þar sem stjórnmálin ákvarða hagstjórnina (Kobrin, 1979). 

Greining á pólitískri áhættu er dýnamísk og veltur á stöðu efnahagsmála í heiminum og 

hvernig heimsstjórnmálin þróast. Framleiðsla og dreifing auðæfa í heiminum hefur bein áhrif 

á dreifingu pólitískra valda (Nel, 2009). 

Efnahagslegir þættir Efnhagslegir/félagslegir þættir

Útflutningur/ vöxtur í innflutningi Þjóðarframleiðsla/fæðingartíðni

Verðbólga Fólksfjölgun

Veiking gjaldmiðils Læsi fullorðina

Skuldaaukning innanlands Íbúarfjöldi utan þéttbýlis

Vöxtur í peningamagni í umferð Þéttbýli

Sveiflur í gjaldeyristekjum þjóðarbúsins Landbúnaðarstörf 

Skuldastaða og afborgunarbirgði þjóðarbúsins

Vaxtagreiðslur þjóðarbúsins

Skuldir bankakerfisins

Stjórn peningamála og fjármála ríkisins

Rekstrarumhverfi fyrirtækja
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Hagfræðingar og stjórnmálafræðingar spyrja oft sömu spurninga en þeir sem horfa á 

efnahagsmálin velta meira fyrir sér tekjum, auðæfum og hagsmunum einstakra aðila meðan 

stjórnmálafræðin skoðar ríkisvaldið og þjóðarhagsmuni (Nel, 2009). 

Samband stjórnmálafræði og hagfræði á alþjóðavettvangi er flókið og samtvinnað. 

Hagkerfin verða stöðugt háðari hvert öðru sem leiðir til aukins varnarleysis þeirra 

(Brummersted, 1998), sjá (Nel, 2009).  

2.6 Niðurstaða 

Hugtakið pólitísk áhætta og inntak þess er enn ekki að fullu skýrt. Hugtakið tekur til margra 

fræðigreina, svo sem stjórnmálafræði, félagsfræði, lögfræði, viðskipta- og hagfræði og 

alþjóðasamskipta, sem kann að skýra hvers vegna því hefur ekki verið nægur gaumur gefinn. 

Fræðimenn innan stjórnmálafræðinnar hafa skýrt hugtakið pólitískur óstöðugleiki sem nær 

þó ekki yfir hugtakið pólitíska áhættu þó að snertifletir séu margir. Áhættan snýr að 

fyrirtækinu sjálfu en óstöðugleikinn að mati á umhverfi fyrirtækisins. 

Fyrstu vangaveltur um hugtakið pólitísk áhætta komu í kjölfar byltinganna á Kúbu og í Íran 

en þá töpuðu bandarísk fyrirtæki miklum fjármunum vegna eignaupptöku og þjóðnýtingar. 

Áherslur við skilgreiningu hugtaksins hafa breyst í tímans rás og litast af þeim álitaefnum sem 

hæst ber þá stundina. Fræðimenn hafa leitast við að tengja saman stjórnkerfi og pólitíska 

áhættu og löngum talið að lýðræðisríki búi við minni pólitíska áhættu. Hins vegar sýnir t.d. sú 

þróun sem hefur átt sér stað í Evrópu og Bandaríkjunum eftir fjármálakreppuna 2008 og áhrif 

flóttamannastraumsins til Evrópu og úrlausnarefni þessu tengd að gefa þarf meiri gaum að 

pólitískri áhættu í þróuðum lýðræðisríkjum. 

Í þessari ritgerð er pólitísk áhætta skilgreind sem áhættan af  

 óæskilegu inngripi ríkisvaldsins,  

 pólitískum atburði sem hefur áhrif á starfsemi alþjóðafyrirtækja, eða 

 rofi í starfsumhverfi fyrirtækja vegna breytinga í valdakerfi lands og áhrifum á 

hagnað þeirra.  

Skil milli pólitískrar áhættu og landaáhættu eru ekki skýr. Landaáhættan er þó víðtækari 

og felur í sér efnahagslega og fjárhagslega þætti ásamt pólitískum og samfélagslegum en á 

hinn bóginn eru þessir þættir mjög tengdir því að stjórnvöld hafa mikið að segja um 

efnahagsleg, fjárhagsleg og samfélagsleg málefni ríkja. 
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Landaáhætta hefur verið metin annars vegar út frá áhættunni af greiðslumiðlun og hins 

vegar greiðsluhæfi ríkja. Fræðimenn hafa bent á að alla áhættuþætti landaáhættu megi í 

raun flokka undir pólitíska áhættu en að áhættustig landaáhættu og pólitískrar áhættu þurfi 

þó ekki að vera það sama, t.d. getur greiðsluvilji stjórnvalda verið annar en greiðsluhæfi 

landsins. Því getur pólitísk áhætta verið umtalsverð þrátt fyrir að landaáhætta sé takmörkuð.  
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3 Aðferðir við mat á pólitískri áhættu  

Mat á pólitískri áhættu hefur fengið aukið vægi hjá bandarískum stórfyrirtækjum vegna þess 

að bein erlend fjárfesting þeirra hefur aukist frá árinu 1960 og pólitískir atburðir hafa þróast 

með óvæntum hætti eins og dæmin sanna, t.d. byltingin í Íran. Áhrifin voru mikil og óvænt á 

hagnað af erlendri starfsemi. Þetta hefur leitt til þess að fyrirtækjum fjölgar sem bjóða upp á 

mat á pólitískri áhættu og fleiri fyrirtæki hafa innleitt greiningu á pólitískri áhættu í 

stefnumótun sína (Alon & Martin, 1998)  

Alþjóðafyrirtæki um allan heim gera sér grein fyrir mikilvægi þess að koma snemma inn á 

markaði jafnvel þó að staðsetningin sé áhættusöm. Í samkeppnisumhverfi standa fyrirtæki 

sem forðast áhættu (e. risk averse) frammi fyrir því að tapa viðskiptatækifærum til 

áhættusæknari samkeppnisaðila. Einnig standa fyrirtæki frammi fyrir eignaupptöku hvort 

heldur sem er beint, í formi þjóðnýtingar eða óbeint með sköttum, takmörkun á starfsleyfi, 

niðurfellingu á starfsleyfi eða verðstýringu. Þetta breytta landslag í alþjóðaviðskiptum hefur 

aukið pólitíska áhættu umtalsvert. Þess vegna er fyrirtækjum oft nauðugur einn kostur að 

verja umtalsverðum tíma og fjármunum í að kanna gaumgæfilega mögulega pólitíska áhættu 

og beita aðferðum við að stjórna þeirri áhættu til að ná betri árangri (Alon, Gurumoorthy, 

Mitchel, & Steen, 2006). 

Lítil pólitísk áhætta ýtir undir beina erlenda fjárfestingu. Vönduð greining á pólitískri 

áhættu getur dregið úr tapi fyrirtækja vegna hennar. Það er gert með því að meta líkur á að 

pólitískur atburður eða aðgerð eigi sér stað sem áhrif hefur á hvernig til tekst með 

fjárfestingu. Alþjóðleg fyrirtæki nota slíkt mat til að takmarka tap af fjárfestingu og hámarka 

sjálfbærni fjárfestinga (Nel, 2009).  

Í þessum kafla verður fyrst farið yfir nokkrar skilgreiningar sem tengjast fjárfestingum. Þá 

verður farið yfir nokkrar kenningar um og aðferðir við mat á pólitískri áhættu og 

landaáhættu sem og niðurstöður nokkurra rannsókna sem gerðar hafa verið til að meta 

gagnsemi matsaðferðanna. 

3.1 Skilgreiningar á fjárfestingu, fjárfesti, beinni erlendri fjárfestingu og 
fjárfestingu í verðbréfasafni 

Til að skýra muninn á beinni erlendri fjárfestingu og fjárfestingu í verðbréfasafni er gott að 

byrja á að útskýra hugtökin fjárfesting og fjárfestir.  
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 Skilgreining á fjárfestingu 3.1.1

Skilgreina má fjárfestingu sem allar eignir í eigu eða undir stjórn fjárfestis beint eða óbeint 

(UNCTAD, International Investment Instruments: A Compendium. Volume V, Regional 

Integration, Bilateral and Non government instruments., 2000), sjá (Nel, 2009). 

Undir eignarskilgreininguna falla:  

1) Lögaðilar þ.e. fyrirtæki, sjóðir, samrekstur (e. joint venture), útibú, sameignarfélag, félag 

eða stofnun hvort sem þau eru rekin í hagnaðarskyni eða ekki og óháð því hvort þau séu í 

eigu ríkis eða í einkaeigu.  

2) Hlutabréf, stofnfjárbréf eða annað form af hlutafjárframlagi í lögaðila og réttur sem það 

framlag veitir. 

3) Skuldabréf eða lán til lögaðila ásamt þeim rétti sem sú lánveiting veitir. 

4) Réttur sem kemur til vegna samninga, þ.m.t. af sérhannaðri vöru, byggingu, stjórnun, 

framleiðslu eða samningur um skiptingu tekna: 

a) Fjárkrafa eða krafa á ákveðna frammistöðu 

b) Hugverkaréttindi 

c) Réttur sem veittur er skv. lögum eða samningi  

d) Aðrar eignir, efnislegar eða óefnislegar, fastar eða hreyfanlegar fasteignir, réttur 

tengdur fasteignum, þ.m.t leiguréttur, húsnæðislán og veð nema að slík eign hafi ekki 

einkenni fjárfestingar. (UNCTAD, International Investment Instruments: A 

Compendium. Volume V, Regional Integration, Bilateral and Non government 

instruments., 2000) sjá (Nel, 2009). 

 Skilgreining á fjárfesti 3.1.2

Fjárfestir er einstaklingur eða lögaðili eða önnur eining sem fellur undir þau lög sem um 

fjárfestingasamninga gilda. Einnig er skýrt að lögaðili getur bæði verið rekinn í hagnaðarskyni 

eða ekki, sem og góðgerðarsamtök og stofnanir. Einnig getur lögaðili verið í eigu einkaaðila 

eða ríkis eða undir stjórn ríkisins. Undir skilgreininguna á fjárfesti heyra:  

1) Fyrirtæki  

2) Sjóðir (e. Trust) 

3) Samstarf (e .Partnership),  

4) Einkafyrirtæki  

5) Samrekstur (e. Joint venture)  
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6) Félag (e. Association) (UNCTAD, International Investment Instruments: A 

Compendium. Volume V, Regional Integration, Bilateral and Non government 

instruments., 2000) sjá (Nel, 2009). 

 Skilgreining á beinni erlendri fjárfestingu 3.1.3

Margar skilgreiningar eru til á hugtakinu bein fjárfesting og verða nokkrar þeirrar reifaðar hér 

á eftir. Sameinuðu þjóðirnar skilgreina beina erlenda fjárfestingu sem langtímasamband og 

telja að hún endurspegli langtímahagsmuni. Hún veitir lögaðila í einu hagkerfi yfirráð yfir 

lögaðila í öðru hagkerfi. Bein erlend fjárfesting felur í sér að fjárfestir hefur umtalsverð áhrif 

á stjórnun lögaðilans sem fjárfest er í.  

Skilgreiningin nær yfir: 

 Kaup á hlutafé í lögaðila. 

 Hagnað sem er ekki greiddur út sem arður og flokkast því undir endurfjárfestingu. 

 Allar ráðstafanir í formi lána, hvort sem er skammtíma- eða langtímalánveitingar milli 

móðurfélags sem fjárfest er í með beinni fjárfestingu og dótturfélaga í eigu þess 

(UNCTAD, 2003). 

Bein erlend fjárfesting er yfirráð yfir eign eða lögaðila í erlendu landi gegnum umtalsvert 

eignarhald á viðkomandi eign eða lögaðila skv. Comeaux og Kinsella, sjá (Nel, 2009).  

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn skilgreinir beina fjárfestingu sem eignarhluta fjárfestis í 

fyrirtæki upp á 10% eða meira. Stærð eignarhlutarins í beinni erlendri fjárfestingu liggur 

yfirleitt á bilinu 10–25% og ræður hlutfallið því hvort fjárfestingin telst bein eða fjárfesting í 

verðbréfasafni (Comeaux & Kinesella, 1997). Erlend fjárfesting í formi láns eða hlutafjár getur 

verið bein eða í verðbréfasafni. Bein erlend fjárfesting á sér eingöngu stað ef samþykki 

beggja aðila liggur fyrir, þ.e. alþjóðafyrirtækisins og stjórnvalda í landinu sem fjárfest er í. 

Fjárfesting í verðbréfasafni (e. portfolio investment) getur leitt til að hagkerfi landsins verði 

viðkvæmt fyrir útflæði fjármagns. Þegar um er að ræða beina erlenda fjárfestingu er átt við 

skuldbindingu af hendi alþjóðalega fyrirtækisins, bæði í formi starfsfólks og verksmiðja. Af 

því leiðir að fjárfestar eru bæði ólíklegri til að flýja og síður í aðstöðu til þess þegar vandamál 

koma upp (McGuire, 1999).  

Bein erlend fjárfesting er skilgreind sem flæði fjármagns frá móðurfyrirtæki út fyrir 

heimaland þess. Þetta eru fjárfestingar í hlutafé, lán milli eininga innan fyrirtækisins og 

hagnaður sem ekki hefur verið greiddur út sem arður. Það sem greinir að beina erlenda 
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fjárfestingu frá fjárfestingu í verðbréfasafni er að bein fjárfesting er nógu stór eignarhluti til 

að veita móðurfyrirtækinu stjórn í félaginu, yfirleitt yfir 10% hlutur, hún er hugsuð til langs 

tíma en ekki sem spákaupmennska. Hún er hugsuð til að þjóna innlendum markaði, nýta 

náttúruauðlindir eða byggja stoð undir útflutning á alþjóðamarkað (Jensen, 2003).  

 Skilgreining á fjárfestingu í verðbréfasafni 3.1.4

Fjárfesting í verðbréfasafni er skilgreind sem millifærsla milli landa sem og fjárhagsstaða sem 

felur í sér skuld eða verðbréfaeign í öðru landi á annan hátt en það sem flokkast undir beina 

erlenda fjárfestingu eða varasjóð. Lagaleg umgjörð verðbréfa er til þess fallin að auka 

viðskipti með þau og gerir eigendum kleift að skiptast á verðbréfum á meðan á líftíma þeirra 

stendur. Eignarhlutur í verðbréfasjóði er fjárfesting í verðbréfasafni nema um varasjóð eða 

beina erlenda fjárfestingu sé að ræða (IMF, 2009). 

Fjárfesting í verðbréfasafni nær yfir, en er ekki takmörkuð við, verðbréf skráð á 

skipulögðum verðbréfamarkaði. Fjárfesting í verðbréfasafni felur yfirleitt í sér að um þær 

gildir sérstakt laga- og regluverk sem og að frágangur viðskipta er auðveldur. Auk þess sjá 

viðskiptavakar um að nægjanleg kaup- og sölutilboð séu til staðar á hverjum tíma. 

Fjárfestingar í vogunarsjóðum (e. hedge fund), framtaksfjármögnun (e. private equity) og 

áhættufjármögnun (e. venture capital) eru dæmi um fjárfestingu í verðbréfasafni þar sem 

regluverk er ekki eins þröngt og viðskipti ekki eins sýnileg. Ef eignarhlutur í þessum sjóðum 

fer yfir 10% flokkast það undir beina erlenda fjárfestingu (IMF, 2009). 

Fjárfesting í verðbréfasafni hefur ákveðin sérkenni vegna uppruna þeirra fjármuna sem 

aflað er, lítilla eða engra tengsla milli útgefanda og fjárfestis, auk þess mikla umfangs 

viðskipta sem um ræðir (e. trading liquidity) (IMF, 2009). 

Þó að lagaumhverfi afleiða (e. derivatives) sé til þess fallið að gera viðskipti með þau 

auðveld flokkast þær ekki undir fjárfestingu í verðbréfasafni heldur er um sérstakan 

eignaflokk að ræða (IMF, 2009). 

Pólitísk áhætta fyrir fjárfestingu í verðbréfasafni hefur mörg sömu einkenni og bein erlend 

fjárfesting. Má þar nefna að virði eignasafnsins og greiðsluflæði verður fyrir áhrifum af því ef 

samfella í viðskiptaumhverfi rofnar vegna breytinga í pólitísku umhverfi (Clark & Tunaru, 

2001). 
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3.2 Kenningar um mat á pólitískri áhættu 

Í þessum kafla verður fjallað um nokkrar kenningar um mat á pólitískri áhættu og 

landaáhættu sem settar hafa verið fram. Fjallað verður um aðferðir til að meta pólitíska 

áhættu og flokkun Kennedy (1987) á matsaðferðum sem voru þekktar í lok níunda 

áratugarins sem og rannsókn hans á forspárgildi þeirra. Því næst verður fjallað um kenningar 

Ilan Alon & Matthew Martin (1998) um mat á þjóðhagslegri pólitískri áhættu, og kynntar til 

sögunnar aðferðir við mat á pólitískri áhættu sem byggja á svipaðri aðferðafræði. Einnig 

verður fjallað um kenningu Ilan Alon & Theodore T. Herbert (2008) um mat á rekstrarlegri 

pólitískri áhættu. Að lokum verður farið stuttlega yfir aðferðir við mat á þjóðhagslegri 

pólitískri áhættu og landaáhættu. 

 Aðferðir við mat á pólitískri áhættu 3.2.1

Clark (1997) benti á að þrátt fyrir ólíkar skilgreiningar sé almennt viðurkennt að þróun 

pólitískrar áhættu verði vegna óteljandi atvika sem eiga sér stað á alþjóðlegum vettvangi, á 

landsvísu, sem og vegna svæðisbundinna og einstaklingsbundinna atburða. Þar sem margir 

þessara atburða eru tilviljanakenndir (e. random in nature) verður matið a.m.k. að einhverju 

marki tilviljanakennt. Viðurkenndar aðferðir við mat á pólitískri áhættu við beina erlenda 

fjárfestingu eru margar og mismunandi en engin þeirra tekst á við þessar tilviljanakenndu 

þætti. Aðferðirnar sem beitt er við mat á áhættunni eru einkunnarkerfi sem byggir á: 

 Samanburði (e. comparative techniques of rating and mapping system)..  

 Sérfræðingakerfi (e. expert system).  

 Sérhönnuðum tölvukerfum (e. dynamic segmentation).  

 Haglíkönum sem byggja á líkindadreifingu og línulegri aðfallsgreiningu (e. logit 

analysis). 

Eins og Sottilotta (2013) bendir á byggir mat á pólitískri áhættu aldrei eingöngu á 

tölulegum aðferðum. Atburðir sem eru í grunninn pólitískir eins og bylting, hryðjuverkaárás, 

skyndilegar breytingar á opinberum álögum eða eignaupptaka er mun erfiðara að spá fyrir 

um en greiðslugetu þjóðríkja. Dómgreind fólks skiptir því höfuðmáli þegar kemur að því að 

meta pólitíska áhættu (Sottilotta, 2013).  
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 Flokkun Kennedy á matsaðferðum við pólitíska áhættu og rannsókn á 3.2.2
forspárgildi þeirra 

Skortur á kerfisbundinni og fræðilegri samþættingu á pólitískum og efnahagslegum þáttum 

er enn grundvallarvandi sem kemur oft í veg fyrir að fyrirtæki greini milli landaáhættu og 

pólitískrar áhættu (Kennedy, 1987). Byltingin í Íran sem hófst árið 1979 kom bandarískum 

fyrirtækjum í opna skjöldu og leiddi til mikils taps fyrir mörg þeirra. Kennedy (1987) tók 

saman og flokkaði þekktar aðferðir við mat á pólitískri áhættu (sjá töflu 1) og kannaði 

hvernig forspárgildi þeirra hafði reynst fyrir byltinguna í Íran. Aðferðum við mat á áhættunni 

skiptir hann upp í fræðilegar og ekki fræðilegar. 

Tafla 1. Aðferðir við mat á pólitískri áhættu 

 

 

Tvær aðferðir sem falla undir flokkinn „Fræðilegar og megindlegar“ samkvæmt flokkun 

Kennedy voru þekktar fyrir byltinguna. Önnur þeirra kallast Political System Stability Index 

(PSSI) og var þróuð af Dan Haendel og Garald West. Aðferðin byggir á þremur vísitölum sem 

allar vega jafnmikið. Aðferðin grundvallast á gögnum en mat á niðurstöðunum er ekki stutt 

fræðilegum rannsóknum, t.d. er ekki rökstutt hvers vegna vísitölurnar fengu jafnt vægi. 

Vísitalan um stjórnsýslu (e. Governmental Processes Index) hefur innbyggða lýðræðislega og 

frjálslynda (e. liberal) skekkju og gæti það skýrt vanmatið (Kennedy, 1987). 

Hin aðferðin, Mass Political Violence, sem fellur undir flokkinn var þróuð af Douglas Hibbs 

1973 en síðan beitt af Rummer og Heenan 1978. Aðferð Hibbs er byggð á því að safna saman 

upplýsingum um alvarlega pólitíska atburði og línulegri aðfallsgreiningu síðan beitt til að spá 

fyrir um líkur á pólitískum óstöðugleika. Einungis voru notaðar breytur sem samkvæmt 

eigindlegum kenningum eru mjög tengdar pólitískum óstöðugleika. Tekin voru saman gögn 

frá 108 löndum og einungis þær breytur notaðar í líkaninu sem höfðu fylgnistuðul sem var 

Eigindlegar Megindlegar

Fræðilegar

Fyrirfram skilgreindir eigindlegir 

þættir

Magnbundnar 

efnahagslegar 

aðferðir

Óskilgreindir eigindlegir þættir Kasta teningi

Gátlisti

Heimsóknir

Ráðleggingar sérfræðinga

Delphi- aðferð þar sem skoðun 

sérfræðinga er metin samkvæmt 

fyrirfram skilgreindum aðferðum

Ekki fræðilegar
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tvöfalt hærri en staðalfrávik þeirra. Samkvæmt þessari aðferð reyndust miklar líkur á 

pólitískum óstöðugleika í Íran og var landið í hópi 17 landa þar sem líkur voru hvað mestar, 

eða topp 15% (Kennedy, 1987). 

Undir flokkinn „fræðilegar og eigindlegar“ fellur aðferð sem þróuð var af Harald Knudsen 

og byggir á J-kúrfunni. Knudsen kallaði líkanið sitt „vistfræðilega nálgun“ (e. an ecological 

approach). Hann hélt því fram að mikilvægasti þátturinn í pólitískum stöðugleika sé hinn 

svokallaði pirringsstuðull“ (e. Frustration index). Með því að bera saman hlutfall löngunar um 

velferð samfélagsins á móti væntingum um velferð (e. aspiration levels/expectation level) er 

hægt að mæla pirringsstuðul samfélagsins. Þegar væntingar um velferð falla hratt og 

umtalsvert en löngunin er óbreytt myndast pirringsbil og J-kúrfa þróast. Það leiðir síðan til 

þess að líkur á byltingu aukast. 

Undir flokkinn „Ekki fræðilegar og eigindlegar“ falla aðferðirnar Business Enviromental 

Risk Index (BERI), the Business International (BI) system og Nikkei Business Index (NBI). Engin 

þessara aðferða mat pólitíska áhættu eða líkur á byltingu í Íran miklar áður en hún átti sér 

stað (Kennedy, 1987). 

 Aðferðir við mat á þjóðhagslegri pólitískri áhættu 3.2.3

Rummel og Heenan (1978) komust að því eftir að hafa skoðað fjölda alþjóðlegra fyrirtækja 

að fjórar aðferðir eru mest notaðar við að meta þjóðhagslega pólitíska áhættu og stýra 

henni: 

1. Heimsóknir. 

2. Ráðgjöf frá sérfræðingum. 

3. Delphi-aðferð. 

4. Megindlegar aðferðir. 

Fyrsta aðferðin byggir einfaldlega á því að löndin sem fjárfest er í eru heimsótt til að fá 

tilfinningu fyrir því hvernig stjórnmála- og viðskiptalífið er í viðkomandi landi. Önnur aðferð 

felst í því að fengin eru ráð frá undankomandi aðila eins og t.d. sendiráðsstarfsmönnum, 

blaðamönnum eða stjórnendum sem þekkja aðstæður í því landi sem um ræðir. Þriðji 

flokkurinn byggir á tækni sem bandaríska ráðgjafafyrirtækið RAND þróaði á sjöunda 

áratugnum. Fjórða aðferðin tekur saman fjölda gagna með það að markmiði að sjá pólitíska 

þróun í viðkomandi landi.  
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Þessar aðferðir eru enn mikið notaðar en fimmta aðferðin hefur bæst við á undanförnum 

árum en hún byggir m.a. á vinnu Robock (1971), Haner (1979), Simon (1984) og Alon & 

Martin (1998). Mat sem byggir á þeirri aðferð tengir saman ákveðna þætti í pólitísku 

umhverfi við pólitíska áhættu. Á þeim grunni er gerð líkindagreining á að atburðir geti átt sér 

stað og áhættan mæld út frá því.  

 Kenningar Alons & Martins um mat á þjóðhagslegri pólitískri áhættu 3.2.4

Alon og Martin (1998) byggðu á aðgreiningu Robock (1971), sem nefnd var í öðrum kafla, á 

að pólitískri áhættu er skipt í þjóðhagslega og rekstrarlega pólitíska áhættu þegar þeir settu 

fram líkan sitt (sjá töflu 2) fyrir mat á þjóðhagslegri pólitískri áhættu sem gengur út á að 

greina á milli innri og ytri þátta sem áhrif hafa á pólitíska áhættu. 

Tafla 2. Innri þættir við mat á þjóðhagslegri pólitískri áhættu skv. líkani Alons og Martins 

 

Fyrstu tveir liðirnir undir flokknum ríkisstjórn teljast pólitískur óstöðugleiki. Sá fyrsti metur 

í hversu miklum mæli valdhafar nota bönn og hervald gegn þegnum sínum. Annar liðurinn 

metur stærð hóps sem styður ekki ríkjandi valdhafa. En eins og Robock (1971) benti á þá 

leiðir pólitískur óstöðugleiki ekki endilega til þess að hann þróist yfir í pólitíska áhættu fyrir 

fyrirtæki. Þriðji þátturinn dregur saman þær breytingar sem gætu orðið á efnahagsstjórn ef 

nýir valdhafar tækju við.  

Fjöldi þjóðfélagshópa getur leitt til aukinnar hættu á sundrung í samfélaginu. Eftir því sem 

þjóðfélagshóparnir eru fleiri, því líklegra er að kröfum einhverra hópa verði ekki mætt 

(Kennedy, 1987). Þjóðfélagshópar skiptast eftir uppruna, tungumálum, þjóðflokkum, 

landssvæðum, stéttum, trú og blöndu af þessu. Eftir því sem þjóðfélagið er flóknara hækkar 

mat á pólitískri áhættu. Umfang sundrungar er tengt fjölda þjóðfélagshópa og getur leitt til 

átaka. Ef fátæk og kúguð lágstétt er innan margskipts samfélags aukast líkur á pólitískum 

1 Kúgun valdhafa á þegnum sínum

2 Hversu ólögmætir eru valdhafar

3 Líkur á að breyting verði á valdhöfum

1 Hversu margir þjóðfélagshópar eru í samfélaginu

2 Umfang sundrungar í samfélaginu

3 Hversu einangraðir eru ákveðnir samfélagshópar

1 Vöxtur landsframleiðslu m.v. höfðatölu

2 Tekjudreifing

3 Líkur á að efnahagsleg markmið náist

Ríkisstjórn

Félagslegir 

Efnahagslegir
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óstöðugleika (Kennedy, 1987). Að lokum getur einangrun ákveðinna samfélagshópa, 

þjóðernishyggja, útlendingahatur og bókstafstrú leitt til að aukinnar pólitískrar áhættu. Hröð 

nútímavæðing sem hélt innreið sína í Íran andstætt vilja bókstafstrúarhópa í landinu leiddi til 

þess að keisaranum var steypt af stóli. Mjög mikilvægt er að taka tillit til félagslegra þátta í 

því landi sem fjárfest er í við mat á pólitískri áhættu því að þeir geta leitt til mikilla breytinga 

á fjárfestingaumhverfi fyrirtækja (Alon & Martin, 1998). 

Efnahagslegu þættirnir mæla allir mikilvæg atriði um stöðu hagkerfisins. Í fyrsta lagi er 

það vöxtur landsframleiðslu samanborið við vöxt mannfjölda sem er vísbending um lífskjör í 

landinu. Í öðru lagi er dreifing tekna tengd stærð og þróun miðstéttarinnar. Eftir því sem lönd 

þróast hagnast hinar vinnandi stéttir á framleiðniaukningu. Ef líkur eru á að efnahagslegum 

markmiðum verði náð staðfestir það að stefna og markmið ríkisstjórnar fari saman. Oft fer 

stefna stjórnvalda ekki saman við markmiðin þó að þau séu góð sem slík. Einnig þurfa 

stofnanir eins og seðlabankar að vera sjálfstæðar (Alon & Martin, 1998). 

Tafla 3 Ytri þættir við mat á þjóðhagslegri pólitískri áhættu skv. líkani Alons og Martins  

 

Undir liðinn ríkisstjórn í töflu 3 falla líkur á pólitískum átökum, hversu mikil þátttaka 

landsins er í alþjóðastofnunum og hverjar líkurnar séu á að regluverk þrengi að fjárfestum. 

Auknar líkur á pólitískum átökum auka á pólitíska áhættu fyrir fjárfesta meðan að mikil 

þátttaka í alþjóðastofnunum er líkleg til að draga úr pólitískri áhættu. Undir liðinn félagslegir 

ytri þættir fellur orðspor lands, þrýstingur á að fjárfesta ekki í viðkomandi landi og sundrung 

meðal nágrannaþjóða og loks ólíkir hagsmunir. Gott orðspor lands er til þess fallið að laða að 

erlenda fjárfestingu. Utanaðkomandi þrýstingur um að fjárfesta ekki í landi getur haft mikil 

áhrif eins og átti sér stað í Suður-Afríku þegar aðskilnaðarstefnan var við lýði og 

umheimurinn barðist gegn henni. Undir efnahagslega liðinn fellur stefna stjórnvalda varðandi 

beina erlenda fjárfestingu og líkur á greiðslujafnaðarvanda og miklum sveiflum í gjaldeyri eða 

hætta á gjaldeyrishöftum. 

1 Líkur á pólitískum átökum

2 Hversu mikil er þátttaka landsins í alþjóðastofnunum

3 Líkur á að regluverk þrengi að fjárfestingum

1 Orðspor landsins

2 Þrýstingur á að fjárfesta ekki í viðkomandi landi

3 Sundrung meðal nágrannaþjóða og ólíkir hagsmunir

1 Framtíðaráform um stefnu varðandi beina erlenda fjárfestingu

2 Líkur á greiðslujafnaðarerfiðleikum

3 Líkur á miklum sveiflum í gjaldmiðli eða gjaldeyrishöftum

Ríkisstjórn

Félagslegir 

Efnahagslegir
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 Kenningar Alons & Herberts um mat á rekstrarlegri pólitískri áhættu 3.2.5

Alon & Herbert (2008) sögðu einföldu skýringuna á rekstrarlegri pólitískri áhættu þá pólitísku 

áhættu sem tiltekið fyrirtæki, verkefni eða atvinnugrein býr við. Við greiningu á þessari 

áhættu er ekki aðeins landið sem fjárfest er í metið heldur einnig horft til upprunalandsins, 

þ.e. heimalands fyrirtækisins sem hyggst fjárfesta erlendis. Áhætta fyrir mismunandi 

atvinnugreinar er skoðuð, hvaða verkefni um ræðir auk tengsla þess við landið sem fjárfest 

er í. 

Alon & Herbert (2008) settu fram ákveðna sýn á rekstrarlega pólitíska áhættu með það að 

markmiði að dýpka skilning á henni. 

 

 

Eins og sést á mynd 2 skarast þjóðhagsleg og rekstrarleg áhætta en mismunandi er milli 

landa hvernig áhættan skarast. Á grundvelli þeirrar forsendu settu Alon & Herbert fram líkan 

sem á að hjálpa stjórnendum við að meta áhættu við að fjárfesta utan landssteinanna. 

Rekstrarleg pólitísk áhætta er eins og þjóðhagleg pólitísk áhætta háð bæði innri og ytri 

þáttum sem og hagfræðilegum, félagslegum og stjórnmálalegum þáttum.  

Rannsóknir á rekstrarlegri pólitískri hættu hafa ekki slitið barnsskónum og eru í raun á 

byrjunarreit. Flestar rannsóknir hafa beinst að þjóðhagslegri pólitískri áhættu en ekki 

rekstrarlegri. Skýringa á því er væntanlega að leita í því að erfitt getur reynst að alhæfa um 

áhættu sem er sértæk í hvert sinn sem fjárfest er. 

Mynd 2. Þjóðhagsleg og rekstrarleg pólitísk áhætta skv. Alon & Herbert. 
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 Aðferðir við mat á þjóðhagslegri pólitískri áhættu byggðar á kenningum 3.2.6
Alons & Martins 

Mörg ráðgjafarfyrirtæki nota líkan sem byggja á svipaðri aðferðafræði og þeirri sem Alon & 

Martin komu fram með um mat á þjóðhagslegri pólitískri áhættu. Eitt slíkt er 

ráðgjafarfyrirtækið PRS Group sem byggir á líkani eftir Coplin & O´Leary en þeir bjóða upp á 

mat á pólitískri áhættu, til annars vegar 18 mánaða og hins vegar 5 ára, út frá þremur 

mismunandi tegundum af fjárfestingu: fjármagnsflutningum, beinni erlendri fjárfestingu og 

útflutningi.4 Fyrirtækið býður einnig upp á vísitölu sem mælir landaáhættu út frá pólitískri, 

fjárhagslegri og efnahagslegri áhættu. Pólitíska áhættan er 50% af vísitölunni. Mörg fleiri slík 

fyrirtæki eru starfrækt og má þar nefna Business Environment Risk Intelligence (BERI), 

Political Risk Index, Economist Intelligence Unit (EIU), Political Instability Index og EURASIA´s 

Global Political Risk Index. Þessi fyrirtæki nota öll líkan sem byggja á huglægu mati 

sérfræðinga í viðkomandi landi um hvernig vega eigi áhættuþætti og vísbendingar.  

Vandinn við að bera þau saman er að takmarkaður aðgangur er að þeirri tækni sem þau 

nota við matið. Fyrirtækin eru í samkeppni og flest matsfyrirtækin eru ráðgjafar við sölu á 

tryggingum sem fjárfestar geta keypt sem vörn gegn pólitískri áhættu og því er aðferðafræði 

matsfyrirtækjanna ekki aðgengileg og opin fyrir gagnrýni. Jafnvel þó að aðferðafræði þeirra 

væri aðgengileg væri mjög erfitt að meta hve mikið fyrirtæki töpuðu vegna pólitískra aðgerða 

og bera það saman við mat sem gert hafði verið á pólitískri áhættu (Sottilotta, 2013).  

 Aðferðir við mat á landaáhættu 3.2.7

Markmið greiningar á landaáhættu er að meta greiðsluhæfi landa bæði í heimamynt og í 

erlendum gjaldmiðlum. Til eru nokkuð þróaðar aðferðir við mat á landaáhættu og má þar 

fyrst nefna ýmis hlutföll eins og 

1. Innflæði fjármagns/greiðslubyrði.  

2. Greiðslubyrði/erlendar skuldir. 

3. Erlendar skuldir/þjóðarframleiðsla. 

Greiðslusaga lands skiptir einnig máli. Dæmi um aðferðir sem meta greiðsluhæfi landa út 

frá greiðslusögu eru: Probit-líkan, línuleg aðfallsgreining, Monte Carlo-líkan og Value at risk.5  

                                                      
4
 http://www.prsgroup.com/about-us/our-two-methodologies/prs (mars 2016). 

5 Sjá M.H. Bouchet, E. Clark, B. Groslambert, Country Risk Assessment: A Guide tio Global Investment Strategy, Wiley 

Finance Serie (2003), 6. kafla. 

http://www.prsgroup.com/about-us/our-two-methodologies/prs


35 

Lánshæfismatsfyrirtækin skipta áhættuþáttum upp í nokkra þætti eftir mikilvægi þeirra en 

þeir eru;  

1. Hagstærðir. 

2. Pólitískir áhættuþættir. 

3. Ríkisútgjöld og stjórn peningamála. 

4. Skuldsetning. 

Aðferðir við mat á landaáhættu eru mjög breytilegar eftir lánshæfismatsfyrirtækjum en öll 

fyrirtækin byggja mat sitt á bæði megindlegum og eigindlegum þáttum sem síðan eru metnir 

og að lokum borið undir nefnd innan fyrirtækjanna (e. rating committee). Á síðari árum hefur 

auknum mæli verið treyst á tölfræðilíkön (e. quantitative statistical models) sem byggja á 

opinberum upplýsingum og er því matið vélrænna en áður og síður er treyst á 

trúnaðarupplýsingar (El Khoury, 2008). 

Hagstærðirnar lýsa getu landa til að greiða skuldir sínar á réttum tíma og er sú áhætta 

samsett bæði úr megindlegum og eigindlegum þáttum. Pólitíska áhættan metur vilja þjóða til 

að standa við skuldbindingar sínar. Vilji þjóða er sá eigindlegi þáttur sem greinir mest á milli 

útgefenda við mat á greiðslugetu þeirra. Vegna þess að kröfuhafar hafa takmarkaðan 

lagalegan rétt geta þjóðríki ákveðið að standa ekki skil á skuldum sínum þrátt fyrir að þau 

gætu greitt þær. Efnahagsleg og pólitísk áhætta tengjast í reynd. Ríkisstjórn sem hefur 

takmarkaðan greiðsluvilja beitir yfirleitt hagstjórn sem veikir greiðsluhæfni ríkisins. Viljinn til 

að greiða eða greiða ekki skuldir dregur því saman marga efnahagslega og pólitíska þætti 

sem áhrif hafa á stefnu ríkisstjórna (El Khoury, 2008). 

Þekktustu lánshæfismatsfyrirtækin eru Standard and Poor´s, Moody´s og Fitch ratings  

1. Aðferð Standard & Poor´s gengur út á meta líkur á greiðslufalli í framtíðinni. Ekki er 

reynt að tímasetja hvenær greiðslufall gæti átt sér stað né hvert endurheimtuhlutfall 

gæti orðið. 

2. Aðferð Moody´s reynir að meta væntanlegt tap (e. expected loss) en það er fall af 

líkum á greiðslufall (e. probability of default) og endurheimtuhlutfalli (e. recovery 

rate). 
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3.  Aðferð Fitch metur bæði líkur á greiðslufalli og endurheimtuhlutfalli en fyrirtækið 

leggur áherslu á að greiningaraðilar þurfi að hugsa til framtíðar og vera á varðbergi 

varðandi það að söguleg gögn hafa ekki endilega gott forspárgildi (El Khoury, 2008). 

3.3 Rannsóknir á matsaðferðum pólitískrar áhættu 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar sem bera saman tap af erlendum fjárfestingum við spár og 

mat á pólitískri áhættu samkvæmt aðferðafræði ráðgjafafyrirtækjanna og tímarita á borð við 

The Economist. Í þessum kafla verður greint frá rannsóknum á aðferðum við mat á pólitískri 

áhættu og einni rannsókn á nokkrum aðferðum við mat á landaáhættu. Þá verður fjallað um 

rannsóknir á pólitískri áhættu á nýmörkuðum og í lokin verður stuttlega greint frá rannsókn 

um mat á pólitískri áhættu við fjárfestingar í verðbréfasafni.  

 Rannsóknir á aðferðum við mat á pólitískri áhættu 3.3.1

Rannsókn Howells & Chaddick (1994) markaði tímamót þegar hún var birt. Í rannsókninni eru 

borin saman líkön þriggja greiningaraðila og tap af erlendum fjárfestingum á tímabilinu 

1987–1992 í 36 löndum með því að setja saman vísitölu. Líkönin þrjú eru frá: 

1. The Economist.  

2. Political Risk Services.  

3. BERI. 

Tapvísitalan byggir á gögnum frá OPIC um kröfur sem tilkomnar voru t.d. vegna 

eignarnáms, gjaldeyrishafta, stríðskrafna o.fl. ásamt gögnum frá Foreign Economic Trends, úr 

blaðagreinum, tölum frá fyrirtækjum og úr blaðaviðtölum. Niðurstaða þeirra var að 

forspárgildi The Economist var takmarkað, eða með fylgnistuðul 0,33. Ein af breytunum var 

með hærri fylgni en það var breytan „Slæmir nágrannar“ (e. Bad Neighbours) með fylgnina 

0,36. Þegar líkanið var aðlagað og teknar úr þrjár breytur sem voru innbyrðis tengdar (e. inter 

correlations among the risk indicators) hækkaði fylgnistuðullinn í 0,67. Forspárgildi BERI 

reyndist betra, eða með fylgnina 0,51, en þegar líkanið var aðlagað og notaðar átta breytur í 

stað tíu var fylgnin meiri, eða 0,73.  

Athygli vekur hversu háa fylgni við tapið nokkrar breytur hafa. Þær eru: „neikvæð áhrif frá 

stjórnmálaöflum í nágrannaríkjum“ (e. negative influences of regional political forces) með 

fylgnina 0,45; „ósjálfstæði frá sterkum fjandsamlegum öflum“ (e. dependence on a hostile 

major power) með fylgnina 0,71 og „slæmir nágrannar“ með fylgnina 0,36. Einnig reyndust 
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breytur sem tengjast einræði (e. authoritarianism) hafa háa fylgni. Political Risk Service 

líkanið er frábrugðið hinum tveimur að því leyti að með því eru metnar beinar aðgerðir 

valdhafa ásamt virkni hagkerfisins meðan hin tvö líkönin leggja mat á eiginleika valdakerfisins 

og félagslega þætti. Það reyndist hafa fylgnina 0,57 en 0,74 þegar líkanið var aðlagað með 

átta breytum í stað tíu og skilaði því bestu niðurstöðunni (Howell & Chaddick, 1994). 

Niðurstaðan var sú að óbreytt líkan voru með fylgni á bilinu 0,33 til 0,57. Við það að aðlaga 

þau batnaði forspárgildi þeirra en hæsta fylgni náði þó ekki nema 0,74. 

Danielle Nel (2009) endurtók síðar þessa rannsókn og komst að annarri niðurstöðu en 

fyrirrennarar hennar. Erfitt reyndist að fá sambærileg gögn til grundvallar rannsókninni auk 

þess sem úrtakið var lítið og var því bætt við spurningarlista. Líkönin þrjú úr fyrri rannsókn 

voru notuð aftur en að auki var eftirfarandi þremur líkönum bætt við: 

1. Country Indicators for Foreign Policy (CIFP). 

2. Freedom House.  

3. PRS risk projections (PRS/ICRG). 

Þessi líkön voru valin vegna líkinda þeirra við líkönin í tilraun Howell & Chaddick. Skoðuð 

voru 14 lönd þar sem tap hafði orðið á fjárfestingu á árunum 1994-2005 Öll þessi sex líkön 

höfðu fylgni við tapsvísitöluna. Öll höfðu þau marktæknistig6 (e. level of significance) 95% að 

undanskildu CIFP sem skýrði flest frávikanna. Fylgni CIFP við vísitöluna var 0,923 og því með 

frávik frá vísitölu upp á 7,7%. Línuleg aðfallsgreining sýndi að CIFP og EIU reyndust hafa mest 

forspárgildi en PRS átti flest óútskýrðu frávikin. Forspárgildið reyndist vera betra þegar 

líkönin voru sett saman, þ.e. teknar breytur úr báðum líkönum. Ólíkt því sem Howell & 

Chaddick, (1994) komust að, var niðurstaðan sú að hægt er að spá fyrir um pólitíska áhættu 

byggða á gögnum um raunverulegt tap (Nel, 2009). 

 Rannsóknir á aðferðum við mat á landaáhættu  3.3.2

Oetzel, Bettis & Zenner (2001) gerðu rannsókn til að meta gagnsemi aðferða til mats á 

landaáhættu. Þar eru sveiflur í gjaldmiðlum notaðar sem staðgengill (e. surrogate) fyrir alla 

landaáhættu. Þau báru saman níu mismunandi aðferðir við mat á landaáhættu, í sautján 

löndum yfir nítján ára tímabil. Erfitt reyndist að fá gögn og að endingu var rannsóknin byggð 

á gögnum frá fjórum aðilum sem meta landaáhættu í stað níu eins og markmiðið var 

upphaflega. Rannsókninni var skipt upp í tvær tilgátur:  

                                                      
 Líkur á að hafna réttri tilgátu. 
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1. Mat á landaáhættu gefur gott forspárgildi fyrir áhættu af fjárfestingum ef breytingar í 

umhverfinu gerast smám saman. 

2. Mat á landaáhættu gefur ekki gott forspárgildi fyrir áhættu af fjárfestingum ef miklar 

breytingar eru í umhverfinu. 

Þær voru síðan prófaðar við:  

 10% eða meiri veikingu gjaldmiðils yfir eins mánaðar tímabil. 

 40% eða meiri veikingu gjaldmiðils yfir eins mánaðar tímabil. 

  10% eða meiri styrkingu gjaldmiðils yfir eins mánaðar tímabil. 

Niðurstaða línulegrar aðfallsgreiningar styður fyrri tilgátuna, að mat á landaáhættu í 

stöðugu umhverfi gefi góða vísbendingu um raunverulega áhættu og átti það við í öllum 

þremur tilvikunum. Hið sama átti við um síðari tilgátuna. Mat á landaáhættu þessara aðila 

reyndist ekki hafa gott forspárgildi fyrir áhættu af fjárfestingum ef miklar breytingar voru í 

umhverfinu og átti það jafnt við um veikingu sem styrkingu gjaldmiðils. Sveiflur á gjaldmiðli 

eru ekki fullkomin mæling á landaáhættu og felst takmörkunin m.a. í því að upp koma 

gjaldmiðlakreppur eða breytingar á gjaldmiðli sem hafa ekki áhrif á áhættuna af 

fjárfestingunni. Engu að síður ná sveiflur á gjaldmiðli yfir stóran hluta af pólitískri og 

efnahagslegri áhættu. Augljósasta niðurstaða rannsóknarinnar að mati þeirra Oetzel, Bettis, 

& Zenner er að áhættumatið er léleg vísbending um raunverulega áhættu ef um miklar 

breytingar er að ræða og gefur jafnvel falskt öryggi.  

 Rannsóknir á nýmörkuðum 3.3.3

Margar blaðagreinar hafa verið skrifaðar og þó nokkrar rannsóknir verið framkvæmdar sem 

skoða pólitíska áhættu á nýmörkuðum. Bilson, Brailsford & Hooper (2002) rannsökuðu 

sambandið á milli pólitískrar áhættu og ávöxtunar hlutabréfa á nýmörkuðum. Niðurstaða 

þeirra var að pólitísk áhætta hefur áhrif á ávöxtun hlutabréfa landa sem falla undir 

skilgreininguna nýmarkaðir og átti það sérstaklega við um lönd í Kyrrahafi. Stofnanafjárfestar 

nota verðbréfasjóði sem fjárfesta á nýmörkuðum til að hafa aðgang að þessum mörkuðum 

og eru þeir þar af leiðandi næmir (e. exposed) fyrir þessari áhættu.  

Diamnote, Liew & Stevens (1996) rannsökuðu pólitíska áhættu bæði á nýmörkuðum og 

þróuðum mörkuðum með því að nota gögn frá International Country Risk Guide (ICRG). Í 

þeim er pólitísk áhætta mæld mánaðarlega í 130 löndum og mánaðarlegar ávöxtunartölur á 

vísitölum frá Morgan Stanley Capital International (MSCI) í bandaríkjadölum og frá 
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International Financial Corporation (IFC). Notuð voru gögn frá tímabilinu janúar 1985 til júní 

1995. Niðurstaða þeirra var sú að breytingar á pólitískri áhættu hafa meiri áhrif á ávöxtun 

hlutabréfa á nýmörkuðum en á þróuðum mörkuðum. Meðalbreyting á ávöxtun hlutabréfa 

landa sem flokkast undir nýmarkaði og höfðu annaðhvort fengið hækkað eða lækkað mat á 

pólitískri áhættu samkvæmt ICRG var 11% meðan slík breyting mældist 2,5% á þróuðum 

mörkuðum. Á þeim rúmu tíu árum sem rannsóknin náði til mátti greina aukna áhættu á 

þróuðum mörkuðum meðan áhættan minnkaði á nýmörkuðum eftir því sem leið á tímabilið. 

Samkvæmt Henisz & Zelner (2010) nota fyrirtæki sem fjárfesta á alþjóðamarkaði blöndu 

af samningum, tryggingum og fjármálagjörningum til að vernda tekjustreymi sitt en í raun 

veita þessar aðferðir litla vernd fyrir stefnu stjórnvalda. Þegar á reynir virða ríkisstjórnir ekki 

samninga sem þær hafa gert þegar það er á kostnað vinsælda. Fjármálakreppan í Asíu árið 

1997 reyndi mjög á ívilnandi samninga sem ríkisstjórnir í Suðaustur-Asíu höfðu gert og 

reyndu embættismenn marga þessara landa að segja þeim samningum upp eða endursemja. 

Ríkisstjórnir í þróunarríkjum taka eignir síður eignarnámi nú en áður en í staðinn eru fundnar 

leiðir til að flytja hagnað þeirra yfir til ríkisins í gegnum reglugerðir eða skort á reglugerðum. 

Kostnaðurinn vegna þessa jafnast á við auknar skattgreiðslur upp á að lágmarki 33%. 

Stjórnendur fyrirtækja þurfa því að mynda tengsl við stjórnmálakerfið til að hafa áhrif á 

rekstrarumhverfi fyrirtækja sinna (Henisz & Zelner, 2010). 

Framan af voru það helst vestrænir fjárfestar og þá aðallega bandarískir sem lögðu sig 

fram við að reyna að meta pólitíska áhættu en það hefur breyst á liðnum árum og er nú svo 

komið að fjárfestar um allan heim reyna að leggja mat á hana. Fyrirtæki á nýmörkuðum 

fjárfesta meira á áhættusömum mörkuðum og hafa rannsóknir sýnt að fyrirtæki þar hafa 

meiri áhyggjur af pólitískri áhættu en sambærileg fyrirtæki sem starfa um allan heim 

(Satyandand, 2011). 

Spilling getur breytt gildum sem mikilvæg eru fyrir stöðugleika og velferð samfélaga. Hún 

hefur áhrif á efnahagslegar og pólitískar ákvarðarnir sem síðan grafa undan stefnumótandi 

ákvörðunum stjórnvalda. Spilling þarf ákveðnar aðstæður til að þrífast og eru þær líklegri til 

að vera til staðar á nýmörkuðum sökum þess að stofnanir í þeim löndum eru oft veikar 

(Kaymak & Bektas, 2014). Kaymak & Bektas rannsökuðu á 12 ára tímabili spillingu í 24 

löndum sem falla undir skilgreiningu um nýmarkaði og komust að því að lönd sem aðhylltast 

frelsi í fjárfestingum, fjárfesta í innviðum og hafa stöðugt fjármálakerfi hafa lægri 
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birtingarmynd spillingar. Spilling hefur einnig neikvæða fylgni við skýra löggjöf og eftirfylgni 

með henni. 

 Rannsóknir á áhættumati á fjárfestingu í verðbréfasafni 3.3.4

Flestar aðferðir við matið gera ráð fyrir að um beina erlenda fjárfestingu sé að ræða en ekki 

fjárfestingu í verðbréfasafni. Mun færri rannsóknir eru til um fjárfestingu í verðbréfasafni 

enda er gert ráð fyrir að um söluvænlegri eignir sé að ræða og fjárfestar eigi auðveldara með 

að minnka áhættu með því að selja eignir á markaði. Eina af fáum slíkum rannsóknum 

framkvæmdu Clark & Tunaru (2001). Þeir héldu því fram að fjárfesting í verðbréfasafni glími 

að mörgu leyti við sömu vandamál og bein erlend fjárfesting enda leiði aukin pólitísk áhætta 

til þess að eignaverð lækkar sem og sjóðstreymi af fjárfestingunum.  

3.4 Niðurstöður 

Mat á pólitískri áhættu skiptir miklu máli fyrir fjárfesta enda geta þeir tapað verulegum 

fjármunum ef áhættan er vanmetin. Þessi ritgerð lýtur að mati á pólitískri áhættu við 

fjárfestingar í verðbréfasafni en mikill meirihluti þeirra rannsókna sem gerðar hafa verið á 

mati á pólitískri áhættu snúa að beinni erlendri fjárfestingu. Fræðimenn sem rannsakað hafa 

fjárfestingu í verðbréfasafni hafa þó fært fyrir því rök að pólitísk áhætta af fjárfestingu í 

verðbréfasöfnum hafi mörg sömu einkennin og bein erlend fjárfesting enda leiði aukin 

pólitísk áhætta til þess að eignaverð lækkar sem og sjóðstreymi af fjárfestingum.  

Pólitísk áhætta þróast í tímans rás vegna óteljandi atvika á alþjóðlegum vettvangi, á 

landsvísu, sem og vegna svæðisbundinna og einstakra atburða. Þessir atburðir eru oft 

tilviljanakenndir og því verður matið að einhverju marki tilviljanakennt. Aðferðir sem beitt er 

við mat á landaáhættunni eru einkunnakerfi sem byggir á samanburði, sérfræðingakerfi, 

sérhönnuð tölvukerfi ásamt haglíkönum sem byggja á líkindadreifingu og línulegri 

aðfallsgreiningu. Matsaðferðirnar taka ekki á þessum tilviljanakenndu þáttum. Í seinni tíð 

hafa verið smíðuð líkön til að takast á við tilviljanakennda þætti pólitískrar áhættu og þeir 

flokkaðir í pólitíska, efnahagslega og félagslega þætti sem síðan eru greindir. Slík greining 

byggir ekki síður á dómgreind en útreikningi. 

Fyrirtæki sem sérhæfa sig í lánshæfismati skipta áhættuþáttum vegna landaáhættu upp í; 

hagstærðir, pólitíska áhættuþætti, ríkisútgjöld og stjórn peningamála auk skuldsetningar. 

Nýtt eru ýmis hlutföll hagstærða til að meta landaáhættu og í raun gengur greiningin út á að 
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greina greiðslugetu lands og greiðsluvilja. Greiningin getur því aldrei verið byggð eingöngu á 

tölulegu mati því að efnahagsleg og pólitísk áhætta eru mjög tengdar í reynd. Þetta er í 

samræmi við niðurstöðu rannsóknar um forspárgildi nokkurra aðferða um mat á 

landaáhættu. Niðurstaðan var sú að líkönin sem meta landaáhættu höfðu lélegt forspárgildi 

ef um miklar breytingar á áhættu var að ræða. 

Fræðimenn hafa þróað líkön þar sem pólitískri áhættu er skipt upp í þjóðhagslega og 

rekstrarlega áhættu. Sú þjóðhagslega varðar landið sem fjárfest er í og er greind út frá innri 

og ytri þáttum sem og hagfræðilegum, félagslegum og stjórnmálalegum þáttum. Sú 

rekstrarlega varðar fyrirtækið sem fjárfesta á í og ákvarðast af heimalandi fjárfestis, 

atvinnugrein, fyrirtæki og verkefni. 

Rannsóknir sýna að pólitísk áhætta hefur áhrif á ávöxtun hlutabréfa landa á nýmörkuðum 

en það er þó mismunandi eftir svæðum. Rannsókn sem gerð var á árunum 1985–1995 á 

pólitískri áhættu á nýmörkuðum og þróuðum mörkuðum sýndi að breytingar á pólitískri 

áhættu hafa meiri áhrif á ávöxtun hlutabréfa á nýmörkuðum en á þróuðum mörkuðum. 

Athyglisvert er að samkvæmt rannsókninni mætti einnig greina aukna áhættu á þróuðum 

mörkuðum á meðan úr henni dró á nýmörkuðum. 

Rannsóknir sýna einnig að meiri líkur eru á spillingu í nýmarkaðsríkjum því að stofnanir 

þeirra séu oft veikar. Niðurstöður rannsóknar sem náði til 24 nýmarkaðsríkja yfir 12 ára 

tímabil sýndu að lönd sem aðhyllast frelsi í fjárfestingum, fjárfesta í innviðum og hafa 

stöðugt fjármálakerfi glíma síður við ýmsar birtingarmyndir spillingar. Spilling hefur neikvæða 

fylgni við skýra löggjöf og eftirfylgni með henni.  

Þá felst einnig að mati fræðimanna meiri áhætta í fjárfestingum á nýmörkuðum því að 

þrátt fyrir að fyrirtæki noti samninga, tryggingar og fjármálagjörninga til að vernda 

tekjustreymi er reynslan sú að stjórnvöld nýmarkaðsríkja eru líklegri til að leita leiða til að 

komast hjá ívilnandi samningum sem gerðir hafa verið. 

Fjöldi fyrirtækja sérhæfir sig í mati á pólitískri áhættu en vandinn er sá að gögnin sem þau 

nota við matið liggja yfirleitt ekki fyrir og því er erfitt að meta forspárgildi þeirra auk þess 

sem þær fáu rannsóknir sem gerðar hafa verið sýna misvísandi niðurstöður. Landaáhættu og 

pólitíska áhættu er að hluta til hægt að meta með útreikningum byggðum á hagstærðum en í 

ljósi flókins samspils efnahags, stjórnmála og samfélags er þörf á víðtækri greiningarvinnu 

með dómgreindina að vopni.  

Í töflu 4 eru samantekt yfir nokkrar aðferðir við mat á pólitískri áhættu og þeim 

rannsóknum sem gerðar hafa verið til að meta forspárgildi þeirra. 
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Tafla 4. Nokkrar aðferðir við mat á pólitískri áhættu og rannsóknir sem gerðar hafa verið til að meta forspárgildi þeirra. 

 

Eins og fram kemur í töflu 4 þá kom PRS best út samkvæmt rannsókn Howells & Chaddicks en átti flest frávikin í rannsókn Nel. Úr rannsókn 

Nel komu EIU og CIFP best út. Mun fleiri rannsóknir þarf til að fá úr því skorið hvaða aðferð metur pólitíska áhættu best. Benda má á að 

aðferðirnar að undanskilinni PRS eru mat á aðstæðum á hverjum tíma en ekki spá um framtíðina.  

Frekari rannsókna er þörf á mati á pólitískri áhættu við fjárfestingu í verðbréfasafni og hvort hún sé í raun áhættuminni en bein erlend 

fjárfesting.  

Heiti Lýsing Rannsókn Niðurstaða

Political System Stability Index

Vísitala sem samsett er úr þremur vísitölum sem allar vega jafn 

mikið. Mælir pólitískan stöðugleika. Byggir meðal annars á 

gögnum frá Economist Intelligence Unit, the World Economic 

Forum og the Political Risk Services

Kennedy 1987

Aðferðin byggir á gögnum en mat á niðurstöðunum er ekki stutt

fræðilegum rannsóknum t.d er ekki rökstutt hvers vegna vísitölurnar

fengu jafnt vægi

Mass Political Violence Breytur tengdar pólitískum óstöðugleika Kennedy 1987 Spáði fyrir pólitískum óstöðugleika í Íran fyrir byltingu 

An Ecological Approach
Byggir á J-Kúrfunni. Samkvæmt Knudsen er mikilvægasti

þátturinn í pólitískum stöðugleika sé pirringsstuðull 
Kennedy 1987

Spáði ekki fyrir um pólitískan óstöðugleika í Íran fyrir byltingu

The Business International (BI) system Metur landaáhættu og pólitíska áhættu Kennedy 1987 Mat líkur á byltingu í Íran ekki miklar

Nikkei Business Index (NBI) Metur landaáhættu og pólitíska áhættu Kennedy 1987 Mat líkur á byltingu í Íran ekki miklar

Political Risk Services (PRS)

Notar vísitölu til að meta landaáhættu og pólitíska áhættu út frá

12 þáttum bæði félagslegum og efnahagslegum. Spáir fyrir um

áhættuna til 18 mánaða og 5 ára.

Howells & Chaddick 1994 og Nel 2009

Kom best út í rannsókn Howells & Chaddick en átti flest óútskýrðu

frávikin í rannsókn Nel 

The Economist Intelligence Unit (EIU)

Vísitala sem mælir pólitískan óstöðugleika á skalanum 0-10, þar

sem 10 er mesti óstöðugleikinn. Samsett úr 15 þáttum, 12

tengdum félagslegum þáttum og 3 tengdum efnahagslegum

þáttum.

Howells & Chaddick 1994 og Nel 2009 Kom best úr í rannsókn Nel ásamt CIFP

Business Environmental Risk Index (BERI) Metur landaáhættu og pólitíska áhættu 
Kennedy 1987, Howells & Chaddick 1994 

og Nel 2009

Mat líkur á byltingu í Íran ekki miklar. Var með næst bestu fylgni í

rannsókn Howells & Chaddick. Í rannsókn Nel hafði aðferðin fylgni

innan marktæknistigs við tapsvísitölu

International Country risk Guide (ICRG) 
Metur landaáhættu, pólitíska áhættu og efnahagslega áhættu í

140 löndum
Nel 2009 Hafði fylgni innan marktæknistigs við tapsvísitölu

Country Indicators for Foreign Policy (CIFP)

Gefur út mat á landaáhættu út frá 5 mismunandi þáttum, þ.e.

vopnuðum átökum, styrk lýðræðis, hversu lengi stjórnvöld hafa

verið við völd, spillingu og fjölda þjóðarbrota

Nel 2009 Kom best úr í rannsókn Nel ásamt EIU

Freedom House Mælir frelsi landa og gefur þeim einkunn Nel 2009 Hafði fylgni innan marktæknistigs við tapsvísitölu

EURASIA´s Global Political Risk Index Mælir pólitíska áhættu í yfir 100 löndum
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4 Rannsókn 

Við rannsóknina var ákveðið að gera eigindlega rannsókn (e. qualitative research) sem felst í 

viðtölum við einstaklinga eða þeir beðnir að svara spurningalista skriflega. Í kaflanum hér á 

eftir er fjallað um aðferðafræði rannsóknar, markmið, val á viðmælendum, framkvæmd og 

úrvinnslu og að lokum er fjallað um takmarkanir á rannsókninni. 

4.1 Aðferðafræði  

Tvær helstu aðferðir við rannsóknir á félagsvísindasviði eru megindlegar og eigindlegar 

rannsóknaraðferðir. Með megindlegum rannsóknum er hægt að fá yfirlit yfir veruleikann og 

hægt að gera alls kyns samanburð, vega, mæla eða telja auk þess sem hægt er að draga 

ályktanir um stóran hóp út frá niðurstöðum á rannsóknum á minni hópum (Davíðsdóttir, 

2013). Þetta er ekki hægt með eigindlegum rannsóknum; þar er ekki hægt að draga ályktanir 

um hóp út frá niðurstöðum og ekki hægt að alhæfa, en aftur á móti benda margir fylgjendur 

slíkra rannsókna á að með eigindlegum rannsóknum sé betra að rannsaka félagsleg fyrirbæri 

í eigin umhverfi, þá eru þau í samhengi við sinn rétta ramma (Davíðsdóttir, 2013). Eigindlegar 

rannsóknir snúast í grunninn um að skilja þá reynslu sem fólk hefur öðlast, þ.e. hvernig það 

skynjar umhverfi sitt og reynsluna sem það hefur úr eigin umhverfi. Rannsakandi er 

grundvallarþáttur á bak við gagnasöfnun og gagnagreiningu, ferlið er afleiðsla (e. inductive) 

og útkoman fer eftir því hversu ríkulega rannsókninni er lýst. Eitt meginform við gagnasöfnun 

í eigindlegum rannsóknum eru viðtöl (Merriam, 2009). 

Framkvæmd var eigindleg rannsókn sem fólst í viðtölum við valda einstaklinga en sú 

gagnasöfnunaraðferð á vel við þegar verið er að rannsaka skynjun og viðhorf einstaklinga 

(Jónsdóttir, 2013). Helga Jónsdóttir segir um viðtöl að þau séu veigamikill þáttur daglegs lífs 

nútímafólks, ein helsta tjáskiptaleið fólks og hafa mikil áhrif á hvernig það þróar skilning á 

sjálfu sér og lífinu almennt. Hún skilgreinir viðtal sem félagsleg athöfn þar sem samskipti 

rannsakanda og viðmælenda endurspegla margvíslegt og flókið samspil hugsana, hegðunar, 

skynjana og tilfinninga (Jónsdóttir, 2013). Eins og fram kemur í fræðilegu umfjölluninni er 

skilgreining á hugtakinu pólitísk áhætta langt því frá einhlít, skörunin við landaáhættu óljós 

og fjölmargar aðferðir við mat á áhættunni. Rannsakandi gekk út frá því að margar 

spurninganna vörðuðu huglæga þætti í starfi sjóðstjóra sem byggðu á reynslu og skynjun. 
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Það var því mat rannsakanda að notkun eigindlegra viðtala væri sú aðferð sem hentaði best 

til að safna gögnum með það að markmiði að svara þeim rannsóknarspurningum sem settar 

voru fram. 

Viðmælendur voru valdir með hliðsjón af reynslu og væntingum um framlag til 

rannsóknarinnar. Í eigindlegum rannsóknum er þýðið valið enda er tilgangur rannsakanda að 

uppgötva, skilja og öðlast innsýn í rannsóknarefnið og því nauðsynlegt að velja þýði með 

hliðsjón af því (Merriam, 2009). Við gerð rannsóknar verður rannsakandi að reyna að vera 

hlutlaus og setja eigin skoðanir og sjónarmið til hliðar (Bogdan & Taylor, 1998). Í eigindlegri 

aðferðafræði á rannsakandi að reyna að setja til hliðar skoðanir sínar, trú, viðhorf og þær 

hugmyndir sem hann hefur gert sér um efnið sem er til umfjöllunar að því marki sem hægt er 

(Bogdan & Taylor, 1998). Þá felur greiningin á gögnum það í sér að finna endurtekið mynstur 

sem einkenni gögnin. Niðurstöðurnar eru þetta endurtekna mynstur eða þema í gögnunum 

sem stuðst er við (Merriam, 2009). Samkvæmt Creswell, (2007) lýsa rannsóknarniðurstöður 

skoðunum viðmælenda og hvernig rannsakandi túlkar viðfangsefnið.  

4.2 Markmið 

Með ritgerð þessari er markmiðið að rannsaka hvernig sjóðstjórar sem fjárfesta á 

nýmörkuðum skilgreina, meta og takmarka pólitíska áhættu, hvaða áhrif hún hefur á 

fjárfestingaákvarðanir þeirra og hvort þeir telji pólitíska áhættu hafa aukist eða minnkað á 

undanförnum árum. Ritgerð þessari er ætlað að svara eftirfarandi spurningum: 

 Hvernig er pólitísk áhætta skilgreind og hvað greinir hana frá landaáhættu? 

 Hvaða aðferðir eru notaðar við að meta og takmarka pólitíska áhættu? 

 Hvaða áhrif hefur mat á pólitískri áhættu á fjárfestingaákvarðanir?  

 Er skilvirkni markaða og mat á pólitískri áhættu sambærilegt fyrir nýmarkaði og 

þróaða markaði? 

 Hefur pólitísk áhætta aukist eða minnkað á síðustu árum? 

Rannsókninni er ætlað að varpa ljósi á kenningar um pólitíska áhættu og hvernig 

sjóðstjórar sem fjárfesta á nýmörkuðum meta, skilgreina og bregðast við pólitískri áhættu. 

Rannsakandi starfar á íslenskum fjármálamarkaði sem er einsleitur og fámennur en engu að 

síður hluti af fjármálamarkaði heimsins. Umræða og greining á pólitískri áhættu er mjög 

takmörkuð á Íslandi og vonast rannsakandi til þess að rannsóknin efli umræðu um og 
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þekkingu á pólitískri áhættu og hvetji fjárfesta til að gefa henni meiri gaum við 

fjárfestingaákvarðanir sínar. 

4.3 Viðmælendur í viðtölum  

Ákveðið var að taka viðtöl við átta erlenda einstaklinga, viðmælendur voru tvær konur og sex 

karlar, allt einstaklingar með mjög mikla reynslu af alþjóðlegum fjárfestingum á 

fjármálamarkaði. Sjö þeirra störfuðu sem sjóðstjórar hjá verðbréfasjóðum sem fjárfesta á 

nýmörkuðum en einn er hagfræðingur að mennt en starfar sem greiningaraðili hjá 

verðbréfafyrirtæki sem heldur úti slíkum sjóðum. Fyrirtækin eru öll stór á íslenskan 

mælikvarða og sum þeirra líka á alþjóðlegan mælikvarða og hafa yfir stórum hópi 

sérfræðinga á verðbréfamarkaði að ráða.  

4.4 Mælitæki  

Í viðtölunum var stuðst við ákveðinn viðtalsramma, sjá viðauka 1. Viðtölin voru hálf opin (e. 

semi-structured) en slík viðtöl byggja á samræðum þar sem umræðuefnið er ákveðið af 

rannsakanda. Leitað er eftir því að ná fram upplýsingum sem byggja á reynsluheimi 

viðmælenda (Jónsdóttir, 2013). Einnig var notast við lokaðar spurningar en þar voru 

viðmælendur beiðnir að gefa ákveðnum spurningum einkunn. Viðtalsrammanum var ekki 

fylgt eftir með nákvæmum hætti, þannig að niðurstöður viðtalanna eru á einhvern hátt ólíkar 

milli viðmælenda. Spurningarnar áttu jafnframt misvel við og var dýpt umræðu því 

mismunandi milli viðmælenda eftir spurningum. Rannsakandi vildi forðast að hafa of mikla 

festu í viðtalsrammanum enda getur slíkt hindrað að viðmælandi tjái sig frjálst og hefur áhrif 

á samræður einstaklinga (Jónsdóttir, 2013).  

4.5 Framkvæmd og úrvinnsla  

Haft var samband við viðmælendur í tölvupósti og óskað eftir viðtali. Í tölvupóstinum var efni 

viðtalsins kynnt og viðmælendum heitin nafnleynd og trúnaði og að ekki væri hægt að rekja 

tengsl við viðmælendur í rannsókninni.  

Viðtölin fóru fram á starfsstöð viðmælenda. Viðtölin voru tekin á tímabilinu frá september 

2015 til ágúst 2016. Lengd viðtalanna var á bilinu 20 mínútur upp í 90 mínútur en flest þeirra 

voru um klukkutími að lengd. Viðmælendum var sendur spurningalistinn í tölvupósti áður en 

viðtalið fór fram. Í upphafi viðtals var óskað eftir heimild til að hljóðrita viðtölin ásamt því að 

ítreka að fullur trúnaður og nafnleynd ríkti um viðmælendur og heimiluðu allir viðmælendur 
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hljóðritun. Viðtölin fóru fram á ensku og voru skrifuð upp í kjölfarið af fyrirtæki sem sérhæfir 

sig í því að skrifa upp viðtöl. Við úrvinnslu viðtalanna voru þau lesin yfir nokkrum sinnum auk 

þess sem rannsakandi hlustaði á viðtalið ef vafaatriði komu upp. Viðtölin voru síðan þýdd yfir 

á íslensku. Jafnframt skrifaði rannsakandi athugasemdir við yfirlestur. Þar sem viðmælendum 

var heitinn trúnaður verður vísað til þeirra héðan í frá sem viðmælenda með númerum á 

bilinu 1–8. 

Þrír viðmælendur svöruðu spurningalistanum skriflega. Svörin þar voru greinargóð og 

auðveld í úrvinnslu en á móti kom að oft vantaði dæmisögur og nánari útskýringar sem komu 

frekar fram í munnlegu viðtölunum.  

4.6 Takmarkanir á rannsókn  

Að mati rannsakanda eru helstu takmarkanir á niðurstöðum rannsóknar smæð þýðisins því 

viðmælendur voru átta en almennt er talið að eftir því sem úrtök eru stærri þá sé gildi 

rannsóknar meira (Karlsson & Þórlindsson, 2003).  

Einnig þarf að hafa í huga að viðmælendur starfa á markaði þar sem mikil samkeppni og 

upplýsingaleynd ríkja sem getur haft áhrif á svör þeirra. Auk þess gildir um 

fjármálamarkaðinn strangt regluverk sem takmarkar hvað viðmælandi má segja.  

Að lokum er ekki hægt að útiloka að rannsakandi hafi verið leiðandi í spurningum þrátt 

fyrir að reynt hafi verið að koma í veg fyrir það. 
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5 Rannsóknarniðurstaða 

Rannsóknarspurningar í ritgerð þessari eru fimm talsins og eru niðurstöðurnar settar fram í 

jafn mörgum undirköflum. Gerð var eigindleg rannsókn sem fólst í viðtölum við átta erlenda 

sjóðstjóra sem fjárfesta á nýmörkuðum. Viðtalsspurningarnar voru 15 talsins og eru svörin 

við þeim flokkuð saman og þeim raðað í undirkafla út frá viðeigandi rannsóknarspurningu.  

5.1 Hvernig er pólitísk áhætta skilgreind og hvað greinir hana frá landaáhættu? 

Sjóðstjórarnir voru spurðir að því hvernig þeir skilgreindu hugtakið pólitíska áhættu, hvort 

hún væri sú sama fyrir fyrirtæki og lönd og í hverju munurinn fælist. 

 Hvernig skilgreinir þú hugtakið pólitísk áhætta? 5.1.1

Viðmælandi 1 hafði skýrar hugmyndir um hvernig hugtakið er skilgreint og sagði það vera þá 

áhættu sem felst í breytingum á valdhöfum, breytingum á stöðugu pólitísku umhverfi eða 

breytingum á samskiptum lands sem fjárfest er í við önnur lönd. Stofnanir, fjárfestar og 

fyrirtæki standa fram fyrir þessari áhættu og hún getur haft áhrif á ávöxtun.  

Viðmælandi 2 er hagfræðingur. Hann hafði verið beðinn um að halda fyrirlestur um 

pólitíska áhættu á heimsvísu (e. global political risk). Í fyrstu hafði hann haldið að hann ætti 

að fjalla um stöðu heimshagkerfisins (e. global economy) og var því brugðið nokkuð þegar 

hann áttaði sig á efninu þar sem hann var ekki sérfræðingur á því sviði og hafi það því kallað 

á töluverða rannsóknarvinnu af hans hálfu. Hann sagðist nota frekar lélegan brandara til að 

útskýra hugtakið og vitnaði þar í frægt bandarískt dómsmál frá árinu 19647 þar sem dómari 

átti að úrskurða um hvort tiltekin frönsk mynd flokkaðist undir klám/dónaskap eða ekki. Í því 

dómsmáli var dómarinn beðinn um að skilgreina hugtakið klám. Hann svaraði því til að hann 

gæti ekki skilgreint það en hann þekkti það þegar hann sæi það. Slíkt hið sama ætti við um 

pólitíska áhættu. Erfitt sé að útskýra hugtakið því að pólitísk áhætta taki á sig mismunandi 

birtingarmyndir. Nefndi hann í því samhengi Grikkland og Sýrland. Í báðum þessum löndum 

væri pólitísk áhætta mikil en ætti þó fátt sameiginlegt. Einnig væri erfitt að átta sig á hvað 

væri að gerast í Rússlandi og víða annars staðar í heiminum og nánast ómögulegt að finna 

sameiginlegan grunn eða þætti sem skýrðu þetta.  

                                                      
7
 Jacobellis v. Ohio 378 U.S. 187 (1964). 

 



48 

Hann talaði um þrenns konar mismunandi tegundir pólitískrar kreppu og vitnaði þar í 

CIA8; í fyrsta lagi stjórnvaldskreppu (e. crisis of authority), í öðru lagi kreppu þar sem lögmæti 

valdhafa er dregið í efa (e. crisis of legitimacy) og í þriðja lagi skort á seiglu í samfélaginu (e. 

crisis of resiliency). Hann nefndi Indónesíu sem dæmi um land sem ætti við 

stjórnvaldskreppu að etja, Tæland sem land með kreppu vegna lögmætis og Japan sem land 

þar sem skortur væri á seiglu eftir risa jarðskjálfta og eld í kjarnorkuverinu Daiichi í 

Fukushima. Lönd eins og Sviss, Bandaríkin og mörg Evrópuríki taldi hann að væru stöðugri 

þar sem lýðræði hefur ríkt þar lengi en hann taldi einnig að fleira héngi á spýtunni og nefndi 

hann í því sambandi valdajafnvægi, þ.e. að vald færist ekki á of fáar hendur. Mikil hætta 

getur skapast þegar lönd eru í þeim fasa að breyta um stjórnkerfi frá einræði yfir í lýðræði. 

Þá koma fram á sjónarsviðið hópar sem haldið hefur verið niðri og vilja ná fram auknum 

réttindum. Slíkir hópar geta verið margir í hverju landi og oft jafnvel í meirihluta eða stórir 

minnihlutahópar. Fyrrum Sovétríkin eru dæmi um lönd sem gengu í gegnum þetta ferli.  

Viðmælanda 3 fannst áhugavert að velta hugtakinu fyrir sér því að hægt væri að skoða 

það út frá heimsáhættu (e. geopolitical risk) eða tilviljanakenndri áhættu (e. idiosyncratic 

risk) eða (e. unsystematic risk). Máli sínu til stuðnings um heimsáhættu nefndi hann uppgang 

lýðskrumara (e. populists) í löndum eins og Tyrklandi og Brasilíu. Lönd á borð við Bandaríkin 

eru ekki laus við áhættu en þegar viðtalið var tekið voru kosningar á næsta leiti. Hillary 

Clinton hafði lýst því yfir að hún myndi setja þak á verð á lyfjum. Þessi yfirlýsing hennar kom 

flestum á óvart en hefði haft mikil áhrif á lyfjaiðnaðinn hefði hún komist til valda. Ákvörðunin 

hefði haft áhrif á verðmæti lyfjafyrirtækja um allan heim.  

Dæmi um tilviljanakennda áhættu er uppgangur hryðjuverkamanna. Viðbrögð 

fjármálamarkaða við hryðjuverkaárásum eru mjög mismunandi, t.d. tók það bandaríska 

markaðinn aðeins um þrettán daga að ná fyrri gildum eftir 11. september 2001. Verð á 

afleiðum hækkaði aðeins tímabundið en ekkert í samanburði við það ástand þegar Enron9 og 

WorldCom10 málin komu upp. Japanski markaðurinn var mjög fljótur að jafna sig eftir 

árásirnar á tvíburaturnana, eða um sex daga, og Kórea 28 daga meðan aðrir markaðir voru 

lengur að jafna sig; Indónesía var 86 daga, Malasía 65 daga og Noregur 107. Skýringin á því 

hvers vegna markaðir eru misfljótir að jafna sig er ekki einhlít að mati viðmælanda. Ýmsir 

                                                      
8
 https://www.cia.gov/index.html sótt 2.1.2017 

9
 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=417840  

10
 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/723527/000093176303001862/dex991.htm  

https://www.cia.gov/index.html
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=417840
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/723527/000093176303001862/dex991.htm
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þættir geta haft áhrif á hlutabréfaverð. Á árunum 2000–2003 var neikvæður spírall á 

nýmörkuðum og eru án efa margar skýringar á því. Má í því samhengi nefna að fólk var hrætt 

við að ferðast vegna inflúensufaraldar (e. pandemic flu). Það var ekki fyrr en 

hrávörumarkaðurinn tók við sér að verðbréfamarkaðir tóku líka við sér.  

Viðmælandinn taldi að fjármálamarkaðurinn mæti raunveruleg fjárhagsleg áhrif (e. 

perceived) hryðjuverkaárása eins og á Tvíburaturnana og það hefði mikið með viðbrögðin að 

gera. Árásirnar á tvíburaturnana voru hræðilegar og höfðu mikil áhrif á fyrirtækin sem urðu 

fyrir árásunum og fólk sem starfaði þar en árásirnar höfðu samt einungis skammtímaáhrif á 

viðskipti á fjármálamörkuðum. Að mati viðmælanda eru fjármálamarkaðir fljótir að átta sig á 

raunverulegum áhrifum og þau komi fljótt fram í verði á markaði.  

Viðmælandi 4 segir pólitíska áhættu vera sú áhætta sem varðar land eða landsvæði og 

áhrif getur haft á fjárfestingar bæði hlutabréfa og skuldabréfa. Hún getur skapast vegna 

deilna milli landa eða innan landa og fellur deilan milli Rússa og Úkraínu klárlega undir þetta. 

Viðmælandinn sagðist í gegnum tíðina hafa séð fleiri birtingarmyndir pólitískrar áhættu, þar 

á meðal bæði eignaupptöku og þjóðnýtingu án þess að greitt sé sanngjarnt eða nokkuð gjald 

fyrir eignirnar. Dæmi um það er spænska fyrirtækið Repsol sem átti hlut í argentínska 

olíufélaginu YPF. Repsol fór sér hægt í að finna og þróa nýja tækni við olíuleit og ríkisstjórn 

Argentínu missti þolinmæðina og tók YPF eignarnámi án þess að greiða nokkuð fyrir það eftir 

því sem viðmælandanum var kunnugt. Efnahagsleg óstjórn fellur klárlega undir hugtakið að 

mati viðmælanda. Það getur átt sér pólitískar skýringar og Dilma Rousseff í Brasilíu er dæmi 

um það en hún hefur stutt þá sem vilja hamla starfsemi fyrirtækja (e. favoring the 

antibusiness) og ívilna þeim sem hafa minna milli handanna, en það hefur leitt til mikils halla 

á ríkissjóði og mikillar verðbólgu í Brasilíu. Árið 2014 var krafa á brasilískum skuldabréfum 6% 

en hafði hækkað í 7,75% á þeim tíma sem viðtalið var tekið í september 2015. Á sama tíma 

hefur gengi lækkað mikið og fjárfestirinn situr upp með tap upp á 30–40%. Fyrir innlenda 

fjárfesta er tapið ekki svo mikið en fyrir erlendan fjárfesti er þetta mikið. Það er hægt að 

verja sig en með stýrivexti upp á 14% er það mjög dýrt. 

Hægt er að horfa á pólitíska áhættu frá tveimur sjónarhornum, að mati viðmælanda 5, 

annars vegar frá stöðu fyrirtækja (e. bottom up) og hins vegar út frá stöðu hagkerfisins (e. 

top down). Þegar horft er á áhættuna út frá stöðu hagkerfisins birtist hún í framvirku verði 

ríkisskuldabréfa og gjaldmiðils. En pólitísk áhætta á einnig rætur að rekja til stefnu valdhafa 
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og uppbyggingar þjóðfélagsins. Ef stjórnmálamenn halla sér meira til vinstri eykst hættan á 

þjóðnýtingu sem á sér nokkra sögu á nýmörkuðum. Erfitt getur verið að átta sig á muninum á 

pólitískri áhættu og pólitískum þrýstingi. Pólitískur þrýstingur getur t.d. birst í því að ríkið, t.d. 

á Indlandi, komi og skipti sér í auknum mæli af uppbyggingu innviða eða ákveði að vernda 

ákveðin svæði. Fimm ára áætlunin gegn spillingu í Kína er dæmi um pólitískan þrýsting, 

einnig mætti nefna aðgerðir gegn mengun eða átak í landgræðslu.  

Viðmælandi 6 telur pólitíska áhættu almennt vera áhættuna af því að fyrirtæki sé þvingað 

í breytingar eða þjónustu án þess að slíkt þjóni sem best hagsmunum hluthafa. 

Öfgakenndasta dæmið um pólitíska áhættu er þjóðnýting.  

Viðmælandi 7 telur pólitíska áhættu vera allt frá því að vera pólitískan óstöðugleika í landi 

eða landsvæðum upp í að vera ákvarðanir stjórnvalda um eignaupptöku, skatta, reglugerðir 

eða jafnvel ummæli stjórnmálamanna, eins og t.d. ummæli Hillary Clinton um lyfjafyrirtæki. 

Allar pólitískar ákvarðanir eða yfirlýsingar geta haft efnahagslegar afleiðingar.  

Pólitísk áhætta er að mati viðmælanda 8 tilviljanakennd (e. haphazard) stefnumörkun af 

hendi stjórnvalda er varðar fjármálamarkaði, eignarétt, ríkisútgjöld og skatta. Valdaskipti 

flokkast einnig undir pólitíska áhættu að mati hans. Óvissa sem skapast vegna pólitískrar 

áhættu er að mati viðmælanda líkleg til að valda miklum og viðvarandi skaða (e. headwinds) 

fyrir fjármálamarkaði.  

 Er pólitísk áhætta sú sama fyrir fyrirtæki og landið sem fyrirtækið starfar í? Í 5.1.2
hverju felst munurinn? Getur áhætta verið mismunandi innan sama lands? 
Hvernig er slík skipting ákvörðuð? 

Viðmælandi 1 telur áhættuna vera mismunandi eftir atvinnugreinum. Sumar atvinnugreinar 

séu viðkvæmari en aðrar fyrir pólitískri áhættu en skýringa á því hvaða atvinnugreinar það 

væru sé fyrst og fremst að leita hjá stjórnvöldum í hverju landi. Hann tók dæmi um Pólland 

þar sem stjórnvöld herjuðu á bankakerfið en aðrar atvinnugreinar þar væru áhugaverðir 

fjárfestingarkostir. 

Að mati viðmælanda 2 er mikilvægt að skoða pólitíska áhættu landa með því að horfa á 

lykilhagtölur. Hætta skapast þegar verðbólga er há, þegar mikill halli er á viðskiptajöfnuði, 

halli á ríkissjóði og ef mikil aukning skulda á sér stað. Samdráttur í þjóðarframleiðslu getur 

líka leitt til vandamála. Allar þessar breytur leiða til vandamála í hagkerfinu og ýta þá 

mögulega líka undir pólitísk vandamál. Erfitt er að átta sig á þeim aðstæðum sem síðar kallar 



51 

fram pólitískan óstöðugleika en miklu máli hvernig tekið er á vandamálunum. Tók hann 

dæmi því til stuðnings, annars vegar frá fyrrum Sovétlýðveldunum og hins vegar Kína. Í 

fyrrum Sovétlýðveldunum hafði fólkið einfaldlega fengið nóg af efnahagslegum skorti og 

ömurlegu lífi sem leiddi til falls Sovétríkjanna á meðan kínversk stjórnvöld hafa náð að 

stjórna aðstæðum betur. Hagvöxtur hefur verið þar mikill og aukin velferð sem dreifst hefur 

um kínverskt samfélag að mati viðmælanda. 

Vandinn er líka fólginn í því að erfitt er að átta sig á þeim hagstærðum og lykiltölum eða 

fréttum sem hafa áhrif á ávöxtun. Um aldamótin sprakk tæknibólan, Asíukrísan reið yfir á 

haustmánuðum 1997 og síðan krísan í Rússlandi 1998 en markaðurinn varð bara sterkari og 

sterkari. Í hvert skipti sem markaðurinn lækkaði komu glaðningarnir frá seðlabankastjóra 

Bandaríkjanna, Alan Greenspan11 (e. the Greenspan perks). Hann jók peningamagn í umferð 

mikið til að styðja við eignaverð. 

Ekkert fyrirtæki er einangrað frá pólitískri áhættu, sagði viðmælandi 3, og því til stuðnings 

tók hann nýlegt dæmi um reglugerð sem sett var á Indlandi en með henni var settur 20% 

skattur á innflutt stál. Indverskir stálframleiðendur eru því verndaðir fyrir erlendri 

samkeppni. Ef málið er skoðað nánar sést að indverskur stáliðnaður er mest skuldsettur af 

öllum atvinnugreinum á Indlandi og hafði því ansi fast tak á stjórnvöldum þar í landi því að 

komi til gjaldþrots, yrðu afleiðingarnar á bankakerfið slæmar.  

Fyrirtæki í álframleiðslu á nýmörkuðum eru mjög skuldsett og reyndar flest 

hrávöruframleiðslufyrirtæki eftir verðhækkanir á hrávöru. Fyrirtækin skuldsettu sig einungis 

vegna þess að þau höfðu greiðan aðgang að lánsfé en ekki vegna þess að það þjónaði 

rekstrarlegum tilgangi; afkoman var mjög góð með slíka skuldsetningu þegar vel gekk en 

þegar hrávörur lækkuðu í verði sátu þau eftir með mikla skuldaaukningu á 

efnahagsreikningum. Að hluta til náðu félögin að greiða þessar skuldir og endurfjármagna 

þær með innlendri fjármögnun. Það kom sér vel þegar dalurinn styrktist enda verð á hrávöru 

tengt bandaríkjadölum en fyrirtækin voru engu að síður í vandræðum. Indversku bankarnir 

settu framleiðendum, sem eru þrír á Indlandi, stólinn fyrir dyrnar. Fyrirtækin voru 

misskuldsett og því ólík samningsstaða gagnvart lánveitandanum en að lokum voru 

orkuskattar hækkaðir um tvö og hálft prósent til að halda friðinn. Fyrir þessum þáttum, eins 

og hve sterka stöðu fyrirtækin hafa gagnvart stjórnvöldum, þarf maður að vera vakandi 

                                                      
11

 https://www.britannica.com/biography/Alan-Greenspan sótt 30.12.2016 
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þegar nýmarkaðir eru skoðaðir en það á einnig við um þróaða markaði eins og þann 

bandaríska. Vandamálið leysa stjórnvöld oft með verndartollum og sköttum að sögn 

viðmælanda 3 og því þarf að skoða sérstaklega skilyrði atvinnugreina og efnahagsreikninga 

þeirra þegar pólitísk áhætta er metin.  

Stefna stjórnvalda getur haft mismunandi áhrif á fyrirtæki og atvinnugreinar að mati 

viðmælanda 4. Dæmi um slíkt er barátta stjórnvalda í Kína gegn spillingu sem þarlend 

yfirvöld hafa lagt mikla áherslu á. Yfirvöld hafa líka þrengt lánamöguleika með auknum 

gæðakröfum m.a. með að markmiði að minnka mengun því að hún er mikið vandamál í Kína. 

Hlutabréf í fjárhættuspilafyrirtækjum (e. gaming stocks) í Macau urðu fyrir áhrifum af þessari 

baráttu gegn spillingu og hefur verð bréfanna lækkað um allt að helming: Í fyrsta lagi vegna 

þess að hundruð eða jafnvel þúsundir yfirmanna í Rauða hernum eru hættir að koma og 

spila, í öðru lagi var þrengt að lánamöguleikum og þeir sem höfðu tekið lán til að stunda 

fjárhættuspil geta það ekki lengur. En þessar aðgerðir höfðu einnig áhrif á kaup á ýmsum 

lúxusvarningi eins og dýrum bílum.  

Ríkisstjórn Kína kom hreint fram að mati viðmælanda því að hún gaf út á flokksþingi 

Kommúnistaflokksins árið 2012 að berjast ætti gegn spillingu, auka lífsgæði og minnka 

launamun milli landshluta. Í kjölfarið var nauðsynlegt að greina áhrifin sem þessar aðgerðir 

hefðu á fyrirtæki. Viðmælandi og samstarfsfélagar útbjuggu lista yfir þau fyrirtæki sem líklegt 

var að myndu hljóta skaða af þessum aðgerðum og það hefur síðan reynst raunin. Þetta 

hefur vissulega áhrif á fyrirtækin en að minnsta kosti er ákveðið gegnsæi í framkvæmdinni 

hjá kínverskum yfirvöldum að mati viðmælanda. Öllu verra er þegar stefnunni er breytt með 

óásættanlegum hætti eins og t.d. gerðist í Egyptalandi fyrir „arabíska vorið“12 í mars 2011 

þegar markaðnum var lokað og sjóður viðmælanda festist inni með fjárfestingu og 

sjóðstjórarnir gátu ekkert gert. 

Annað dæmi frá Bretlandi átti sér stað árið 1995 þegar ríkisstjórnin breytti skattareglum. 

Fyrir breytingu gátu lífeyrissjóðir fengið töluverðar endurgreiðslur frá skattinum en það sem 

raunverulega gerðist var að arðgreiðslur til breskra lífeyrissjóða af hlutabréfum, skráðra á 

hlutabréfamarkaði í Bretlandi, lækkuðu úr 4% í 3%, um 25% lækkun varð á í arðgreiðslum.  

Landaáhætta er meira tengd hagtölum og hefur með stefnumörkun að gera. Eitt mjög 

gott dæmi er frá Mongólíu en sjóðurinn, sem viðmælandi 4 stýrir, átti hlutabréf í fyrirtæki 
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 https://www.britannica.com/event/Arab-Spring sótt 2.1.2017 
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sem heitir Centerra Gold og var í námugreftri. Ríkið fékk gjald af námugreftrinum sem tengt 

var hagnaði námafyrirtækisins, en ekki tekjum. Fyrirtækið lenti í vandræðum þar sem 

kostnaður við að finna hverja einingu af gulli hækkaði. Fyrirtækið lét ríkisstjórnina ekki vita 

fyrirfram að lækkunar á greiðslum væri að vænta frá þeim en ríkið var mjög háð þessum 

greiðslum. Það sem ríkið gerði var að setja fram alls konar kröfur á félagið um greiðslur, t.d. 

vegna umhverfisspjalla. Þar með var ríkið að reyna að bæta sér upp tapaðar skatttekjur. 

Samningur var á milli ríkisins og félagsins en aðgerðir ríkistjórnarinnar voru utan þess 

samkomulags. Vonlaust var að fara með málið fyrir dómstóla í Mongólíu að mati 

viðmælanda. Ríkisstjórnir geta gripið til aðgerða sem hafa neikvæð áhrif á fyrirtæki án þess 

að brjóta lög eða samninga og hættan á að lenda í því er mismikil milli fyrirtækja og landa.  

Hættan getur líka verið mismikil milli borga. Í Bandaríkjunum hafa t.d. borgir orðið 

gjaldþrota sbr. Detroit sem varð gjaldþrota nýlega og Orange County árið 1994. Það er alveg 

mögulegt að borgir geti lent í skuldavanda án þess að slíkt hafi áhrif á landið í heild nema að 

stjórnvöld telji borgina of stóra til að geta farið í gjaldþrot. Jafnvel New York lenti í 

fjárhagsvandræðum í kringum 1970 og gekk í gegnum fjárhagslega endurskipulagningu. 

Áhættan er því klárlega mismunandi innan landa. 

Pólitísk áhætta hefur áhrif á fyrirtæki með mismunandi hætti að mati viðmælanda 5. 

Nýleg þróun í Brasilíu er gott dæmi um það en þar var þingforsetinn (e. head of senate) 

handtekinn fyrir spillingu. Hann er meðlimur í flokknum sem er við völd og einn mikilvægasti 

aðilinn á fjármálamarkaði í Brasilíu André Esteves, forstjóri fjárfestingarbankans Grupo BTG 

Pactual SA og stærsti hluthafi í Pedrobras. Slík áhætta hefur mismunandi áhrif á fyrirtæki. 

Fyrirtæki sem tengjast BTG eða eru fjármögnuð gegnum BTG verða fyrir meiri áhrifum og 

höfðu félögin sem tengjast þeim lækkað um 25% á brasilíska hlutabréfamarkaðnum (sic. 

þegar viðtalið er tekið í nóvember 2015). Þetta er ein birtingarmynd þess hvernig pólitísk 

áhætta hefur mismunandi áhrif á fyrirtæki innan hvers lands. 

Það fer eftir aðstæðum hverju sinni hvernig áhrifin verða á mismunandi atvinnugreinar og 

fyrirtæki. Ef atburður hefur áhrif á gjaldmiðilinn hefur það meiri áhrif á útflutningsfyrirtæki 

en mismikil þó. Útflutningurinn getur jafnvel hagnast af óstjórn í ríkisfjármálum og verðbólgu 

sem leiðir til lækkunar gjaldmiðilsins meðan innflutningsfyrirtæki koma verr út. Þetta er 

dæmigerð rekstrarleg pólitísk áhætta (e. micro political risk). Erfitt er að mæla hana og alltaf 
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verður að vera einhvers konar gæðamat til staðar. Mikilvægt er að þekkja fyrirtækin og 

starfsemi þeirra vel og hversu viðkvæm þau eru fyrir slíkri áhættu.  

Auðveldara er að meta þjóðhagslega áhættu en rekstrarlega áhættu að mati viðmælanda 

5 því að hún endurspeglast í verði á skuldatryggingarálagi landsins (e. credit default spreed). 

Verð á gjaldmiðli er líka mælikvarði á hana sem og álag á ríkisbréf. Verð á afleiðum er líka 

mælikvarði á áhættu (e. implied volatility on options) og er það mikið notað við mat á 

landaáhættu. 

Þjóðhagsleg og rekstrarleg áhætta er ekki sú sama að mati viðmælanda 6. Pólitísk áhætta 

fyrir fyrirtæki er grundvölluð á þeim viðskiptum sem það stundar meðan pólitísk áhætta fyrir 

land byggir á landfræðilegri staðsetningu og hvernig landinu er stjórnað. Pólitíska áhættan er 

einnig mismunandi innan landa og fylkja en er ekki metin sérstaklega heldur byggir matið á 

aðferðafræði sem metur fyrirtækið sjálft og starfsemi þess (e. bottom up).  

Að mati viðmælanda 7 er erfitt að skilgreina pólitíska áhættu innan ákveðins ramma. 

Áhættan er skoðuð í hverju tilviki fyrir sig og skilgreind milli landsvæða, atvinnugreina og 

annarra áhættuþátta sem við eiga. Að hans mati er áhættan mismikil innanlands og milli 

atvinnugreina. Hún getur verið bundin ákveðinni atvinnugrein óháð landi en líka tengd 

ákveðinni atvinnugrein í tilteknu landi en ekki öðru. 

Mat á pólitískri áhættu er hluti af ferlinu við fjárfestingaákvörðun að mati viðmælanda 8 

og hjálpar til við að ná fram bestu eignasamsetningunni í tilteknu landi eða atvinnugrein. 

Pólitísk áhætta fyrirtækja og ríkja er órjúfanlega tengd að hans mati. Fjandsamlegt 

viðskiptaumhverfi sem stafar af pólitískum óstöðugleika eða flóknu og tilviljanakenndu 

skattaumhverfi getur grafið undan stefnu fyrirtækja og skapað óstöðugleika í heilu 

atvinnugreinunum og löndunum.  

Mismunandi pólitísk áhætta getur skapast í sama landinu að mati viðmælanda og því er 

mikilvægt að skilja þjóðhagslegt umhverfi sem fyrirtækin starfa í. Pólitísk áhætta felst í, en 

takmarkast ekki við, sköttum á fyrirtæki, eignasköttum, skipulagsbreytingum, einkavæðingu, 

pólitískum stöðugleika og stjórnarskiptum. 

Viðmælandi 8 skiptir áhættunni upp eftir landsvæðum og gerir nákvæma greiningu á 

hverjum markaði fyrir sig og tekur mismunandi afstöðu eftir mörkuðum þar sem áhættan 

getur haft ólík áhrif á lönd og atvinnugreinar. 
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5.2 Hvaða aðferðir eru notaðar við að meta og takmarka pólitíska áhættu? 

Sjóðstjórarnir voru spurðir hvernig þeir takmörkuðu pólitíska áhættu, hvort þeir notuðu 

sérfræðinga í löndunum sem fjárfest er í, hve mikilvægt það væri sem og hvaða 

greiningarefni og verðmatsaðferðir þeir notuðu. 

 Hvernig takmarkar þú áhættuna? 5.2.1

Viðmælandi 1 sagðist takmarka áhættu með eignadreifingu. Aðferðafræði sjóðsins við val á 

fjárfestingum er að finna góð fyrirtæki (e. bottom up) en ekki nálgun út frá löndum (e. top 

down).  

Viðmælandi 3 sagðist fylgjast mjög vel með pólitískri áhættu en ekki aðgreina hana frá 

annarri áhættu, hún væri hluti af heildaráhættumati. Hann sagðist ekki mæla hana eða spá 

fyrir um hana en taldi gæta ákveðinnar ósamkvæmni þegar kæmi að vilja fólks til að tryggja 

sig fyrir áhættu. Fólk er tilbúið til að tryggja sig á ferðalögum, húsið sitt o.s.frv. en áhuginn er 

minni þegar kemur að eignasöfnum. Og það sorglega er að þær tryggingar eru oft ódýrastar 

þegar þörfin er mest. 

Í svari viðmælanda 4 kom fram að þau lágmörkuðu áhættuna með því að greina löndin 

mjög vel með aðstoð ráðgjafa sem eru sérfræðingar á staðnum. Það hefur reynst mjög vel í 

Rússlandi og Brasilíu en sjóðurinn hefur litlar stöður á þeim mörkuðum (sic. þegar viðtalið er 

tekið). 

Sjóðurinn hefur stóra stöðu í Kína en takmarkaðar stöður í fyrirtækjum sem stýrt er af 

ríkinu. Þau hafa rekið sig á að ef vandamál koma upp hjá ríkinu eru fyrirtækin stundum 

þvinguð í aðgerðir sem þau færu ekki í ef þau væru í eigu óháðra aðila. Sjóðurinn hefur 10 

manna teymi fólks með mjög breiðan bakgrunn, þar á meðal fyrrum sendiherra, sem fylgist 

með stöðu stjórnmála og þróun þeirra en þar að auki starfar stjórnmálafræðingur í teyminu. 

Á síðasta á ári seldi sjóðurinn alla stöðu sína í SberBank, sem er þriðji stærsti banki 

Rússlands, vegna þess að viðmælandi óttaðist að þarlend stjórnvöld myndu þrýsta á bankann 

að lána rússneskum fyrirtækjum sem misst höfðu aðgang að lánamörkuðum á 

Vesturlöndum. Þessi lán gætu hæglega reynst slæm lán og því var tekin ákvörðun um að selja 

stöðuna. Þetta er dæmi um leið til að lágmarka áhættu.  
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Viðmælandi 6 lágmarkar áhættu með greiningarvinnu á viðkomandi fyrirtæki áður en 

fjárfest er í því. Ef af kaupunum verður og sjóðurinn orðin hluthafi þarf að meta reglulega 

hversu mikið viðkomandi félag á að vega í eignasafi sjóðsins. 

Viðmælandi 7 segist greina pólitíska áhættu og metur í hvert sinn sem fjárfest er með það 

markmið að lágmarka áhættuna. Viðmælandi hefur lent í að sjá ekki fyrir pólitíska áhættu í 

slíkri greiningarvinnu og þess vegna telur hann að eignadreifing sé mikilvæg aðferð til að 

lágmarka áhættuna. Því samþjappaðra sem eignasafnið er, því viðkvæmara er það fyrir 

ófyrirséðri pólitískri áhættu. 

Viðmælandi 8 lágmarkar áhættu með því að leitast við að undirvigta (sic. miðað við 

viðmiðunarvísitölu) þau lönd og þær atvinnugreinar sem sjóðstjórarnir telja sérstaklega 

viðkvæm fyrir pólitískri áhættu eða pólitískum óstöðugleika. Áhættumestu löndin og 

atvinnugreinarnar breytast með tímanum eftir því hvernig aðstæður í hagkerfinu þróast.  

 Notar þú ráðgjafa eða starfsmenn frá þeim svæðum eða löndum sem þú 5.2.2
fjárfestir á? 

Mikilvægt er að nota ráðgjafa á svæðinu að mati viðmælanda 3. Þeir hafa oft betri aðgang að 

fyrirtækjunum en einnig er mikilvægt að átta sig á að heimamarkaðurinn er ekki endilega 

mikilvægasti markaður fyrirtækisins og nefndi í því samhengi kóreska fyrirtækið Hyundai sem 

er skráð þar í landi en mikilvægasti markaður fyrirtækisins eru Bandaríkin. 

Hjá fyrirtæki viðmælanda 4 starfa sérfræðingar á ákveðnum svæðum og í ákveðnum 

atvinnugreinum. Þeir eru með starfsmenn í Kína og á Indlandi auk þess sem 

starfsmannahópur fyrirtækisins er mjög fjölþjóðlegur. Einn starfsmaður er 

stjórnmálagreinandi í Kína og reyndi hann að komast sem næst stjórnvöldum. Aðspurður 

sagði viðmælandinn að fyrirtækið sæktist almennt ekki eftir stjórnarsæti í þeim félögum sem 

fjárfest væri í nema ef um framtakssjóði væri að ræða en þar væri oft um verulegan 

eignarhlut að ræða, eða allt að 20%. 

Viðmælandi 5 var ekki í nokkrum vafa um mikilvægi þess að nota sérfræðinga á staðnum. 

Nauðsynlegt væri að hafa gott tengslanet og nota verðbréfamiðlara á staðnum.  

Að mati viðmælanda 6 er ekki mikilvægt að nota ráðgjafa á staðnum því að sjóðurinn 

fjárfesti aldrei í fyrirtæki án þess að hafa átt fundi með stjórnendum þess og eftir að fjárfest 

væri í fyrirtækinu væru fengnar reglulega nýjustu upplýsingar um hvernig gengi í a.m.k. sex 

mánuði eftir að ákvörðun um fjárfestingu er tekin. Sjóðstjórar fara í heimsókn tvisvar á ári á 
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stærstu markaðina þar sem sjóðurinn fjárfestir til að fá upplýsingar og tilfinningu fyrir þróun í 

landinu.  

Viðmælandi 8 taldi ekki mikilvægt að nota ráðgjafa á staðnum þar sem sjóðurinn notaði 

aðferðafræði sem byggir á að fyrst sé horft á landið í heild (e. top down process). Mikilvægast 

er að mati viðmælanda að þekkja vel stöðu hagkerfisins í heimalandi fyrirtækisins sem 

fjárfest er í. Hann telur að möguleikinn til að ná ávöxtun (e. alfa) umfram markaðinn felist 

ekki í því að ná fram áður óþekktum upplýsingum um fyrirtækið, heldur byggi á því hversu 

vel sjóðnum tekst til við að finna hlutabréf sem passar inn í fjárfestingarþemu sjóðsins og 

síðan að ákvarða hversu mikið eigi að fjárfesta í því. 

 Hversu mikilvægt er að nota ráðgjafa eða starfsmenn frá þeim svæðum eða 5.2.3
löndum sem þú fjárfestir í til að takmarka áhættu? 

Tafla 5. Mat á mikilvægi þess að nota ráðgjafa eða starfsmenn frá þeim löndum sem fjárfest er í til að takmarka 
áhættu. 

 

1= alls ekki mikilvægt, 2= ekki mikilvægt, 3= skiptir ekki máli, 4= mikilvægt, 5= mjög mikilvægt. 

 Hvaða greiningarefni notar þú?  5.2.4

Viðmælandi 1 sagðist nota greiningardeildir banka (e. sell side analyst) og nefndi í því 

samhengi Deutsche Bank, Bank of America og Merrill Lynch.  

Viðmælandi 2 sagði að Economist Intelligence Unit veitti oft góðar upplýsingar en nýjustu 

gögnin frá þeim væru frá 2010. Hann sagðist einnig nota Friðarvísitöluna (e. State of Fragility 

Index) en sú vísitala er unnin af Miðstöð fyrir friði (e. Centre for Systemic Peace). Nýjustu 

gögnin frá þeim eru frá 2013. Hann sagðist vera mjög hrifinn af þessari vísitölu því að hún 

byggði á mörgum tiltölulega nýjum gögnum auk þess sem vísitalan nær aftur til 1996. 

Til viðbótar við fundi með stjórnendateymi fyrirtækjanna sagðist viðmælandi 6 nota 

upplýsingar sem fyrirtækið birtir, greiningar frá greiningardeildum banka og 

Viðmælandi Svar

1 4

2 -

3 4

4 4

5 5

6 1

7 3-4

8 1
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fréttatilkynningar. Einnig er fylgst með orðspori stórra hluthafa í gengum þriðja aðila til að 

tryggja að réttur þeirra sem minnihlutaeigenda sé tryggður.  

Viðmælandi 7 sagði að þegar fyrirtækin væru valin notaði hann gögn frá fyrirtækinu; 

ársreikninga, kynningar, fréttatilkynningar o.s.frv. Því til viðbótar notaði hann greiningarefni 

frá greiningardeildum banka, bæði um fyrirtækið sjálft og hagkerfið sem það starfar í. Einnig 

notaði hann rannsóknir frá MSCI EGS (EGS research) og ISS Ethics sem einblínir á siðfræðileg 

álitamál. Að auki væru hann og fyrirtækið sem hann starfar hjá með tengslanet sérfræðinga 

til að afla upplýsinga um atvinnugreinar og undirgreinar þeirra og þá er komið töluvert inn á 

pólitísk mál.  

Viðmælandi 8 sagði að til viðbótar við gögn frá fyrirtækinu sem sjóðurinn ætti í eða væri 

að skoða að fjárfesta í notaði hann gögn frá S&P, Bloomberg, MSCI Barra Analytics, FactSet 

og ClariFi auk annarra gagna sem við eiga hverju sinni. Einnig sagðist hann nota gögn sem 

gefin eru út af stjórnvöldum og seðlabönkum til greiningar á hagkerfum. Hann sagði að allar 

þeirra ákvarðanir um fjárfestingar væru byggðar á innanhússgreiningum, einungis væru 

notaðar utanhússgreiningar til að meta stemninguna á markaði (e. market sentiment).  

 Hvaða verðmatsaðferðir notar þú?  5.2.5

Viðmælandi 1 sagði að fyrirtæki sitt skoðaði svo mörg fyrirtæki og því væri erfitt að notast 

við eitt ákveðið líkan. Aðallega væru notuð verðmatslíkön frá greiningadeildum bankanna. En 

viðmælandi sagðist einnig nota kennitölu- og tæknigreiningar sem ná aftur í tímann. 

Að mati viðmælanda 2 er góð vísa aldrei of oft kveðin, virði fyrirtækja væri langbesti 

leiðarvísirinn til lengri tíma við val á fyrirtækjum. Hann hikaði ekki við að minna fólk á þetta 

við öll tækifæri ef hann væri spurður út í hvað hann gerði og ráðgjöfin væri alltaf sú sama 

„kaupa lágt, selja hátt“. Einnig væri hægt að nota virðisgreiningar við val á skuldabréfum. 

Hann sagðist nota mjög einfalt hagfræðilíkan þar sem VH hlutföll (e. price earnings ratios) 

væru notuð til að spá fyrir um afkomu fimm ár fram í tímann. Hann sagði Filippseyjar gott 

dæmi um land sem hafi farið úr því að vera mjög áhættusamt árið 1997 yfir í að hafa lágt 

áhættumat í dag út frá stöðu hagkerfisins en það er að mestu komið fram á markaðnum.  

Viðmælandi 2 sagði einnig að það sé gagnlegt að meta áhættu af samfélagslegum þáttum 

og hagfræðilegum þáttum saman. Við verðum að horfa til sögunnar þegar verið er að meta 

fjárfestingarkosti sagði viðmælandi, en að hans mati er sagan samt sem áður ekki alltaf 

góður leiðarvísir og tók hann dæmi um húsnæðisvísitöluna í Bandaríkjunum. Þegar 



59 

fjármálakreppan skall á féll vísitalan og hafði hún aldrei lækkað viðlíka áður í 35 ár. Hann 

sagðist hafa hitt aðila sem sögðu að lánveitingin liti vel út, jafnvel þó að tekin væru tvö 

staðalfrávik frá meðaltalinu við verðlagningu á lánum til húsnæðiskaupa. Hann sagði einnig 

að mikilvægt væri að meta flæði á mörkuðum og hvar markaðurinn er staðsettur í 

hagsveiflunni og nefndi í því samhengi að í dag væru stofnanafjárfestar margir með stuttan 

líftíma á eignasafni sínu og taldi líklegt að slíkt myndi halda áfram.  

Viðmælandi 3 sagði að ávöxtunarkrafa á hlutabréf á heimvísu væri um 5% ofan á 

áhættulausa vexti eins og staðan er núna og að það væri sú krafa sem fjárfestar gerðu að 

teknu tilliti til áhættu. Þegar fyrirtæki sem sjóðurinn á í nálgast markgengi (e. target price) þá 

meta sjóðstjórarnir hve mikið fyrirtækið eigi eftir að vaxa og hagnast: siglir fyrirtækið lygnan 

sjó eða er ólgusjór? Sjóðstjórarnir setji ákveðnar mælistikur en meti einnig hversu háa 

ávöxtunarkröfu hægt sé að gera til næstu þriggja, fjögurra og fimm ára. Á grundvelli þess er 

ávöxtunarkrafan metin og pólitísk áhætta er inni í því mati. Ofan á þessa 5% ávöxtunarkröfu 

sem gerð er á heimsvísu sagði viðmælandi að færa mætti rök fyrir því að á sumum stöðum 

mætti hún vera hærri, t.d. allt að tvöfalt hærri í Brasilíu.  

Teymið sem viðmælandi 5 vinnur með hefur unnið saman í um tuttugu ár og á þeim tíma 

hefur teymið þróað líkan sem kallað er VMR en það stendur fyrir virði (e. value), stjórnun (e. 

manage) og áhættu (e. risk). Heildarlíkanið byggist á 16 minni líkönum en aðferðafræðin 

byggir á því að horft er heilt yfir sviðið og síðan hvert fyrirtæki skoðað gaumgæfilega (e. 

top/down). Horft er til hagfræðilegra þátta eins og vaxta, ríkisútgjalda og gengis gjaldmiða. 

Einnig er horft til virðis fyrirtækja, seljanleika, stemningar á markaði, tæknigreiningar o.s.frv. 

Þá er einnig notast við líkön sem meta áhættuna á markaði sérstaklega og þá litið á þætti 

eins og flökt á markaði (e. implied volatility) og reynt að meta hvort markaður sé rangt 

verðlagður (e. displaced). Einnig horfir teymið á það sem þau kalla áhættuvísitölu (e. risk 

aggression index) en hún var þróuð í samvinnu við gjaldeyristeymið í fyrirtækinu og Deutsche 

Bank. Tilhneigingin er sú samkvæmt viðmælanda að þessi vísitala sveiflist hægt.  

Viðmælandi 6 sagði fyrirtæki sitt notast við spár um tekjur sem byggja á leiðbeiningum frá 

stjórnendum og verðmatskennitölur eins og virði/hagnaður (e. price/earnings), virði/innra 

virði (e. price/book) og virði/hreint veltufé frá rekstri (e. price/net working capital). Hann 

sagði að mat þeirra væri varfærnara en verðmat greiningardeilda bankanna til að tryggja að 

ekki sé borgað of mikið fyrir góð fyrirtæki sem falla undir fjárfestingarmengi þeirra. Einnig 
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horfa þeir á verðkennitölur eins og ávöxtun eigin fjár (e. return on equity) og skuldir/eigið fé 

(e. debt/ equity).  

Viðmælandi 7 sagðist nota margar verðmatsaðferðir, sumar mjög einfaldar (e. basic) og 

hagnýtar (e. pragmatic), aðrir mun þróaðri. Hver aðferð hefur mismunandi forsendur um 

grundvallaratriði sem ákvarðar virði og öryggi fjárfestingarinnar. Allar verðmatsaðferðir 

þeirra miða beint eða óbeint að því að fella inn óvissu um framtíðarsjóðstreymi. Markmiðið 

er að nota mismunandi aðferðir til að meta það og ræða síðan um mismun niðurstaðnanna 

og skilja af hverju munurinn stafar. Að mati viðmælanda hjálpar það að velja rétta 

verðmatsaðferð til að minnka áhættu. 

Viðmælandi 8 sagðist ekki nota markgengi (e. price targets) til að meta virði fyrirtækja 

heldur til að meta hvernig fyrirtækið er verðlagt í samanburði við sambærileg félög (e. peers). 

Til dæmis sagði hann að fyrirtæki sitt tryði því að verðmat (e. valuation) sé vísbending um 

hvernig markaðurinn verðleggi samkeppnisfærni fyrirtækisins og hvernig stjórnendur muni 

nýta sér þessa samkeppnisfærni. En hann tekur ekki undir að verðmat sé vísbending um 

hvert verð á hlutfé félagsins stefni í framtíðinni heldur megi færa rök fyrir því að það sé 

vísbending um stemninguna á markaði í kringum tiltekið félag. Markaðsaðstæður og staða 

fyrirtækis í markaðssveiflu (e. market cycles) ræður því hvort viðmælanda líði vel með að 

eiga tiltekið félag, þ.e. hvort félagið sé verðlagt með álagi eða afslætti samanborið við 

söguleg gögn og sambærileg fyrirtæki.  

Hann sagði einnig að þeir notuðust m.a. við hefðbundnar verðmatskennitölur eins og 

fram kemur einnig í svari viðmælanda 6. 

5.3 Hvaða áhrif hefur mat á pólitískri áhættu á fjárfestingarákvarðanir? 

Sjóðstjórarnir voru spurðir hvort þeir hefðu hætt við fjárfestingar vegna pólitískrar áhættu, 

hvort þeir hafi selt hlutabréf vegna pólitískrar áhættu og hvað hefði þá ráðið því hvenær þeir 

hefðu fjárfest aftur. 

 Hefur þú einhvern tímann hætt við að fjárfesta í fyrirtæki vegna pólitískrar 5.3.1
áhættu sem þú annars hefðir fjárfest í?  

Viðmælandi 1 svaraði spurningunni játandi. Hann hafi lent í því og það væri nokkuð algengt á 

nýmörkuðum. Sem dæmi nefndi hann Metro í Rússlandi. Forsetinn var með ítrekaðar 

yfirlýsingar varðandi fyrirtækið sem leiddi til þess að sjóður hans ákvað að fjárfesta ekki í því.  
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Viðmælandi 3 sagðist aldrei myndu fjárfesta í fyrirtækjum sem væru annaðhvort ekki með 

stjórnarhætti í lagi eða hafi efnahagslega eða félagslega skaðleg áhrif. Viðmið hans eru 

meginreglur Sameinuðu þjóðanna um samfélagslega ábyrgð (e. United Nations Global 

Compact). Fyrirtæki í vopna- og jarðsprengjuframleiðslu eru dæmi um fyrirtæki sem þeir 

myndu aldrei fjárfesta í. En vandi getur verið að átta sig á að tekjurnar komi einnig frá slíkri 

framleiðslu því að yfirleitt eru þau í annars konar starfsemi líka. 

Það eru mörg lönd koma til greina sem viðmælandi 4 sagðist ekki fjárfesta í vegna 

pólitískrar áhættu og nefndi þar Úkraínu og á árum áður ýmis lönd í Suður-Ameríku eins og 

t.d. Argentínu, Bólivíu og Ekvador. 

 Hefur þú einhvern tímann þurft að selja hlutabréf þín í fyrirtæki vegna 5.3.2
aukinnar pólitískrar áhættu? 

Viðmælandi 1 sagðist standa frammi fyrir því núna að þurfa að meta hvort selja eigi stöðu í 

Póllandi vegna pólitískrar áhættu sem skapast hefur vegna breytinga sem stjórnvöld þar í 

landi hafa staðið fyrir og hafa áhrif á þá atvinnugrein sem fyrirtæki í eigu sjóðsins starfar í. 

Einnig er orkugeirinn í Rússlandi undir miklum áhrifum frá stjórnvöldum þar sem hann er ein 

aðaltekjulind landsins og ef illa gengur er geirinn undir miklum pólitískum þrýstingi. 

Sjóðurinn sem viðmælandi 4 stýrir var bæði með hlutabréfa- og skuldabréfastöðu í 

Rússlandi og þurfti sjóðurinn að taka á sig töluvert tap vegna þeirrar fjárfestingar. Hlutabréf í 

SberBank eru gott dæmi um fjárfestingu sem þurfti að selja vegna pólitískrar áhættu. Verðið 

í upphafi árs 2015 var 3 en viðmælandi seldi á genginu 2. Gengið var 0,7 þegar viðtalið var 

tekið. Viðmælandinn sagðist óska þess að hann hefði selt fyrr en engu að síður hafi það verið 

rétt ákvörðun að selja þótt seint væri. Settar voru hömlur á kaup í félaginu þannig að 

sjóðstjórar geta ekki keypt meira inn í sjóðina. Þeir mega hins vegar halda á þeim stöðum 

sem þeir hafa nú þegar.  

Viðmælandi 5 sagðist hafa farið út úr Rússlandi og ekki farið inn aftur. Ástæðuna sagði 

hann vera neikvæðan spíral sem hefði myndast þar fyrir þremur til fjórum árum síðan. 

Sjóðurinn fór einnig út úr Argentínu en fór síðan inn með stórar stöður fyrir þremur árum 

sem hafa reynst mjög ábótasamar. Síle hefur hins vegar verið að færast nær sósíalísku 

stjórnkerfi þannig að sjóðurinn hefur ekki fjárfest þar. Þróunin hófst undir því yfirskini að 

auka þyrfti framlög til menntamála en síðan hefur hún haldið áfram og færst yfir í félagsleg 

verkefni að sögn viðmælanda.  
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Viðmælandi 6 sagði að því væri öfugt farið. Þeir nota tækifærið þegar sveiflur aukast á 

markaði til að kaupa góð fyrirtæki ódýrara þegar mat á pólitískri áhættu eykst eins og var 

tilfellið í Brasilíu nýlega.  

Viðmælandi 7 sagðist hafa lent í því að þurfa að selja öll hlutabréfin í félagi vegna 

ófyrirséðra breytinga á regluverki landsins sem leiddi til þess að upphaflegu forsendurnar 

breyttust en gaf ekki upp dæmi. 

 Hefur þú einhvern tímann selt öll hlutabréf á sama markaðnum vegna 5.3.3
pólitískrar áhættu? Ef svo er, fjárfestir þú þá aftur þar og hvað gerði það að 
verkum?  

Viðmælandi 1 sagði að verðkennitölur stjórnuðu því hvenær farið væri inn aftur eftir að bréf 

hafa verið seld vegna pólitísks óróa. Þegar mat á grundvelli kennitalna er orðið viðunandi er 

farið aftur inn á markaðinn, orkugeirinn í Rússlandi er dæmi um það. 

Eins og fram hefur komið sagðist viðmælandi 4 hafa selt stöðu sína í Rússlandi. Hann hafi 

ekki farið inn aftur og muni ekki gera það með núverandi ríkisstjórn er við völd. Krísa var í 

Rússlandi 1998 og hann var undrandi á því hve fljótt fjárfestar voru tilbúnir til að fara aftur 

inn á markaðinn þrátt fyrir að hafa tapað miklum peningum. Það var í kringum mitt ár 2000 

sem fjárfestar fóru að skoða Rússland aftur sem fjárfestingarkost og réttlætingin var að þeir 

geri ekki sömu vitleysuna aftur en engu að síður er þessi staða komin upp aftur. 

Viðmælandi mundi líka eftir dæmi þar sem einn af ungu greiningaraðilunum hjá 

fyrirtækinu sá kauptækifæri í fyrirtækjum í byggingariðnaði eftir að hið svokallaða arabíska 

vor hófst í Egyptalandi. Annar reyndur aðili hafði þá á orði að það væri sennilega ekki góð 

hugmynd að fjárfesta þar við þessar aðstæður og rifjaði upp þegar Sukarno var steypt af stóli 

af Suharto í Indónesíu og nokkur ár tók að ná jafnvægi þar aftur. Mögulegt er að missa af 

tækifærum við slíkar aðstæður en reynslan hefur kennt viðmælanda að við aðstæður þar 

sem valdhöfum hefur verið steypt af stóli er skynsamlegt að halda sig til hlés. Hann rifjaði 

einnig upp ummæli frá fyrrum samstarfsfélaga hjá JP Morgan sem var vanur að segja það 

hættulegt að kaupa „fallandi hníf″13því að venjulega færu bréfin eina holskeflu niður og síðan 

aðra.  

Þegar skipt er um stjórnvöld er freistandi að halda að kauptækifæri myndist en venjulega 

tekur langan tíma að snúa hlutunum við. Viðmælandi 4 tók í því samhengi dæmi um Indland 

                                                      
13

 http://www.investopedia.com/terms/f/fallingknife.asp sótt 30.12.2016 

http://www.investopedia.com/terms/f/fallingknife.asp
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þar sem Narendra Modi var kosinn í maí 2014 sjóðstjórunum til mikillar gleði. Hann hafði 

áætlun um endurbætur og töldu sjóðstjórarnir að hann myndi ná breytingum í gegn því að 

honum hefði tekist að ná fram meiri vexti í heimahéraði sínu þar sem hann var við 

stjórnvölinn í samanburði við landið í heild. Modi átti þó í vandræðum vegna pólitískrar 

tregðu og spillingar sem erfitt er að uppræta á stuttum tíma. 

5.4 Er skilvirkni markaða og mat á pólitískri áhættu sambærilegt fyrir nýmarkaði 
og þróaða markaði? 

Sjóðstjórarnir voru spurðir að því hvort pólitísk áhætta væri metin sú sama á nýmörkuðum 

og þróuðum mörkuðum, hvort regluverk væri sambærilegt milli landa og hvort líkur á mútum 

og innherjaviðskiptum hefðu áhrif á matið.  

 Treystir þú lögum og reglum í því landi eða landsvæði þar sem þú fjárfestir? 5.4.1
Ef ekki, hvaða upplýsingaöflun og upplýsingaveitum treystir þú? 

Viðmælandi 1 sagðist ekki hafa neina slæma reynslu sem hafi gert það að verkum að hann 

treysti ekki regluverki þeirra landa sem hann fjárfestir í. Hann sagði hugsanlega skýringu á því 

vera að sjóðurinn fjárfesti aðallega í fyrirtækjum sem eru hluti af viðmiðunarvísitölunni 

(Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index) og hafa mikinn seljanleika. 

Viðmælandi 4 sagði mörg dæmi þess að fyrirtæki hans treysti ekki lögum og reglum og að 

viðskiptavinir þeirra hefðu tapað vegna reglubreytinga sem hægt hefði verið að sjá fyrir en 

nefndi þó engin dæmi. Hann sagðist leita eftir aðstæðum þar sem hægt sé að milda þennan 

þátt (e. mitigate) og nefndi í því sambandi dæmi frá samstarfsfélaga sínum. Hann sagðist 

hafa heyrt í skuldabréfasjóðstjóra, hjá fyrirtækinu sem hann starfar hjá, sem var tilbúinn að 

kaupa skuldabréf útgefið af olíufyrirtæki í eigu ríkisins í Venesúela. Þetta fyrirtæki átti í 

bandaríska fyrirtækinu Citgo sem starfrækir olíuhreinsunarstöðvar og bensínstöðvar þar í 

landi. Rökin fyrir fjárfestingunni voru að ef allt færi illa væri hægt að selja þessar eignir sem 

væru um 10 milljarða bandaríkjadala virði og fá a.m.k. eitthvað upp í kröfur vegna 

skuldabréfanna. Að hans mati er gott að geta varið sig með þessum hætti fyrir áhættunni.  

Einnig er ágætis vörn að mati viðmælanda að fjárfesta í fyrirtæki sem skráð er í 

Bandaríkjunum eða Bretlandi með starfsemi í þróunarlöndum. Það veitir einhverja vörn fyrir 

reikningshaldssvikum þar sem ríkar kröfur eru um upplýsingagjöf. 

Viðmælandi 5 sagðist ekki treysta regluverki og gögnum um markaði og nefndi sérstaklega 

tölur frá Kína. Dæmi um gögn frá Kína sem hann taldi erfitt að treysta eru tölur um 
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þjóðarframleiðslu, uppskipun, rafmagnsnotkun og tölur um útflutning. Viðmælandi sagði það 

í raun algengt að erfitt væri að treysta gögnum, því að það er að hans mati tilhneiging til að 

eiga við tölurnar. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn tekur Argentínu ekki lengur trúanlega vegna 

þess að gögnin frá þeim hafa verið svo ótrúverðug síðustu tvö ár. Viðkomandi líkti þessu við 

McDonalds: þú kaupir þér „Big Mac“ og ári seinna kemur þú aftur og þá heitir hann enn „Big 

Mac“ en hefur minnkað þrátt fyrir að þú borgir það sama. Verið sé að villa um fyrir 

fjárfestum. Fyrir sex árum var lögum breytt í Rúmeníu á þann veg að þeir sem voru með lán 

vegna húsnæðiskaupa gætu skilað eigninni. Þetta hafði mikil áhrif á bankana en þeir hefðu 

sennilega gert hærri kröfur um eigið fé í húsnæðinu og verðlagt lánin hærra ef þeir hefðu 

vitað þetta. Afleiðingin var sú að bankarnir voru komnir með vandræðaeignir inn á 

efnahagsreikninginn hjá sér. Viðmælandi 5 sagði því mikilvægt að nota heilbrigða skynsemi 

til að meta gögnin í hvert skipti. 

Viðmælandi 6 sagðist gera eigin rannsókn á fyrirtækjunum áður en hann fjárfestir. 

Sjóðurinn hittir stjórnendur fyrirtækisins, önnur fyrirtæki í sömu atvinnugrein, jafnvel 

keppinauta og þriðja aðila ef við á, til að afla upplýsinga um fyrirtækið og hluthafa þess. 

Þegar þeir eru orðnir fjárfestar vinna þeir með félaginu til að bæta ferla og innleiða góða 

stjórnarhætti. Fyrirtækið sem hann starfar hjá telur að það leiði til hærri ávöxtunar og betri 

starfshátta. 

Viðmælandi 8 telur að fjárfestar eigi að vera gagnrýnir á hagtölur sem og lög og 

reglugerðir á nýmörkuðum sérstaklega þar sem gagnsæi væri lítið. Þrátt fyrir almenna vantrú 

þeirra á lögum og reglugerðum á nýmörkuðum, telja fjárfestar að fyrirtæki á nýmörkuðum 

fylgi almennt lögum og reglugerðum frá vestrænum löndum sem þeir eiga viðskipti við.  

 Telur þú innherjaviðskipti algengari á nýmörkuðum? 5.4.2

Tafla 6. Telur þú innherjaviðskipti algengari á nýmörkuðum? 

 

1= mun sjaldgæfari, 2= sjaldgæfari, 3= sömu, 4= algengari, 5= mun algengari 

Viðmælandi Stigagjöf

1 4

2 4

3 -

4 5

5 -

6 4

7 3-4

8 4
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Viðmælandi 3 átti erfitt með að gefa einkunn en sagði skilgreininguna á 

innherjaviðskiptum mismunandi eftir löndum og nefndi í því samhengi Noreg og Bandaríkin. 

Viðmælandinn sagði að innherjasvik gætu allt eins átt sér stað á þróuðum mörkuðum, jafnvel 

skipulögð svik. Ein stærstu svik sem átt hafa sér stað á fjármálamörkuðum síðustu 20 árin 

voru í Bandaríkjunum. Viðkomandi hafði sjálfur reynslu af því og rifjar upp sögu frá því í 

desember 2008 rétt eftir fjármálakreppuna þegar hann fór á fund með viðskiptavini í 

Washington DC og þurfti að taka leigubíl aftur heim til New York. Á meðan á ferðinni stóð 

hlustaði hann á útvarp með Bloomberg-fréttum og heyrði þar um handtöku á Madoff14. Þá 

rifjaðist upp fyrir honum að nokkrum árum áður, þegar hann stjórnaði vogunarsjóði, hafði 

mjög stór japanskur lífeyrissjóður spáð alvarlega í að fjárfesta í vogunarsjóðnum sem hann 

stýrði. Hann átti samtal við framkvæmdastjóra lífeyrissjóðsins sem sagði að árangur þeirra 

væri mjög góður en það væri annar sjóður að nafni Madoff sem væri að gera frábæra hluti. 

Sjóður Madoff var upp um 1,5% og framkvæmdastjórinn spurði hvernig stæði á að þeir gætu 

náð sama árangri. Á þeim tíma höfðu verið lækkanir á markaðnum. Viðmælandi sagðist ekki 

vita hvernig þeir gerðu þetta en hann þekkti aðferðir sjóðsins sem væri ákveðin aðferðafræði 

sem notaðist við afleiður (e. option strategy) en ráðlagði framkvæmdastjóranum að spyrjast 

fyrir um hana. Niðurstaðan varð sú að japanski lífeyrissjóðurinn fjárfesti hjá Madoff fyrir 250 

milljónir bandaríkjadala þar sem árangur þeirra var svo góður en svo fór að lokum að þeir 

töpuðu öllu. Madoff var ekki vogunarsjóður heldur verðbréfamiðlunarfyrirtæki (e. brokerage 

firm) sem er sú starfsemi sem mest regluverk gildir um. Fylla þarf út endalausa pappíra frá 

bandaríska fjármálaeftirlitinu (SEC), fyrirtæki þurfa að hafa her lögfræðinga og rökstuðning 

fyrir mótaðilaáhættu (e. counterparty risk). Miklu erfiðara er að fá leyfi til að stofna 

verðbréfamiðlunarfyrirtæki en að stofna sjóð. Að mati viðmælanda geta svona hlutir gerst 

hvort sem er á nýmörkuðum eða þróuðum mörkuðum og ráðleggingin frá honum var að 

fjárfesta ekki í sjóði nema að skilja aðferðafræðina.  

Viðmælandi 3 taldi að menning hefði mikið að segja; á sumum stöðum þyrfti að fara 

sérstaklega varlega og nefndi hann í því samhengi Rússland. Algengt væri að fyrirtæki með 

mestan seljanleika væru notuð sem tæki til að fjármagna pólitísk gæluverkefni. Stjórnvöld 

fjármagna verkefni á vegum ríkisins í gegnum fjárfestingarverkefni (e. CAPEX) þessara 

                                                      
14

 http://www.math.chalmers.se/~rootzen/finrisk/The%20Madoff%20Fraud.pdf 
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fyrirtækja og hugsanlegur hluthafi þarf að fara sérstaklega varlega. Vinna verður 

heimavinnuna í hvert skipti, sagði viðmælandinn. 

Viðmælandi 4 gaf spurningunni einkunnina 5 og vísar máli sínu til stuðnings í rannsókn 

sem framkvæmd var af Utpal Bhattacharya og Hazem Daouk. Þeir rannsökuðu löggjöf um 

innherjaviðskipti í 103 löndum; 20 löndum sem teljast til þróaðra markaða og 83 löndum 

sem falla undir nýmarkaði. Kannað var hvort innleiðing laganna lækkaði kostnað við eigið fé 

fyrirtækjanna í landinu og varð niðurstaðan sú að kostnaður lækkaði um 5% við innleiðingu 

laganna. Samkvæmt rannsókninni hafði lögsókn á grundvelli laganna átt sér stað í 78,3% 

landa með þróaða markaði en einungis 23,1% landa sem falla undir nýmarkaði (Bhattacharya 

& Daouk). 

Hann sagðist einnig oft hafa orðið var við grunsamlegar verðhreyfingar á þróuðum 

mörkuðum áður en stór viðskipti væru tilkynnt. Máli sínu til stuðnings sagði viðmælandi að 

þegar hann var starfsmaður JP Morgan kom hann að verkefni fyrir stóra breska stofnun en 

það fól í sér eignarhald á bréfum í sjóði sem fjárfesti í litlum fyrirtækjum. Sjóðurinn átti 

250.000 hluti í byggingarfyrirtækinu Mowlem. Þeir höfðu átt London City-flugvöllinn en selt 

hann nokkrum árum áður. Hann hafði samband við miðlara sem sagði daglega veltu með 

bréfin um 5.000 hluti svo að þeir mátu stöðuna þannig að það tæki mánuði að selja eignina. 

Stuttu seinna hafði miðlarinn aftur samband og var þá komið tilboð upp á 190.000 hluti. 

Honum fannst þetta gott tækifæri til að losna við bréfin. Daginn eftir var komið annað 

kauptilboð einu pundi hærra en þeir höfðu selt daginn áður. Honum og samstarfsmönnum 

hans fannst þetta grunsamlegt og töldu líklegt að miðlarinn hafi vitað að áhugi væri á 

félaginu og því möguleiki að selja bréfin á hærra verði. Þeir létu regluvörslu vita en veltu fyrir 

sér að tilkynna þetta til kauphallar (London Stock Exchange) sem þeir gerðu þó ekki. 

Þá sagði hann einnig að á nýmörkuðum væru mun meira um svokölluð 

„kærleiksviðskipti“ (e. sweetheart deals) en á þróuðum mörkuðum. Oftar en ekki væru 

viðskiptin gerð milli tveggja fyrirtækja sem lúta stjórn sömu fjölskyldunnar á mjög 

óhagstæðum verðum fyrir aðra hluthafa. Því er haldið fram fullum fetum að þetta hafi verið 

gert á „sanngjörnu“ verði. Oft er um mjög valdamiklar fjölskyldur að ræða og því erfitt að 

tilkynna þetta. Að mati viðmælanda er líklegt að þessar fjölskyldur fjármagni alla 

stjórnmálaflokkana.  
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Kórea er flokkuð sem nýmarkaðsland af MSCI þótt Financial Times flokki hana til þróaðra 

landa. Ástæða þess að Kórea er enn flokkuð af MSCI sem nýmarkaður, þrátt fyrir að vera 

með svipaða landsframleiðslu miðað við höfðatölu og Portúgal og Spánn, er að mati 

viðmælanda stjórnhættir í fyrirtækjum. Þar ræður ættarveldið ríkjum í gegnum flókin 

eignarhaldskerfi. Ættirnar ráða yfir félögum þótt eignarhlutur geti í raun verið allt niður í 2%. 

Nýlegt dæmi er Hyundai Mobis sem er hluti af Hyuandi Group en það félag framleiðir 

varahluti í bíla. Félagið keypti land eða fasteign á mjög dýru svæði í Seoul á þreföldu 

markaðsvirði af fyrirtæki sem kallast KEPCO (Korea Electric Power). Hluthafar í fyrirtækinu 

voru mjög ósáttir við þessa ráðstöfun og greindu viðmælandinn og samstarfsfélagar hans 

stjórnarformanni félagsins frá því að þeir teldu þetta óásættanlegt. Svarið frá 

stjórnarformanninum var að viðskiptin væru gengin í gegn og því væri orðið of seint að gera 

athugasemdir en hefði það í huga næst ef eitthvað slíkt gerðist.  

Annað dæmi sem viðmælandinn rifjaði upp var þegar fyrirverandi formaður stjórnar 

Samsung var dæmdur í fangelsi árið 2008 fyrir svik en síðan náðaður af forsetanum og varð 

aftur formaður stjórnar fyrirtækisins tveimur árum síðar. Að hans sögn er algengt að skrýtin 

viðskipti eigi sér stað á nýmörkuðum eins og Kóreu og því þarf að fara sérstaklega varlega. 

Viðmælandi sagði þetta í raun hafa meira með stjórnarhætti fyrirtækja og 

reikningsskilastaðla að gera en pólitíska áhættu. Fyrirtækið sem hann starfar hjá hefur yfir að 

ráða sérfræðingum á sviði endurskoðunar sem rýna í reikningsskil fyrirtækjanna til að athuga 

hvort skrýtnir samningar eigi sér stað og athuga hvort veltufé, tekjur og hagnaður sé færður 

til bókar eins og vera ber. Þetta hafi reynst honum mjög vel og komið í veg fyrir fjárfestingar í 

félögum þar sem efnahagsreikningurinn sé beinlínis blásinn upp. Stundum þegar þetta á sér 

stað, reynist heldur ekki sú vernd í lögum sem vonast var til og hin pólitíska áhætta felst að 

mati viðmælanda í því að stjórnvöld og eftirlitsaðilar loki augunum fyrir slíkum atburðum. 

Viðmælandi 5 sagði innherjaviðskipti á nýmörkuðum ekki tekin föstum tökum. Hann sagði 

það þó sjaldgæft að sjá miklar verðlækkanir rétt áður en slæm frétt berist af fyrirtæki og 

síðan litlar hreyfingar eftir að hún birtist. Algengast væri að verðið á hlutabréfum breytist 

strax eftir að tilkynning birtist sem er að mati viðmælandans vísbending um að markaðurinn 

hafi ekki vitað að fréttin væri að koma.  

Viðmælandi 7 taldi innherjaviðskipti algengari á nýmörkuðum en þróuðum mörkuðum og 

gaf því einkunnina 3–4. Hann sagði þó að hann hefði engar rannsóknir sem staðfestu það og 
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bætti við að þeir yrðu varir við undarlegar verðhreyfingar á báðum þessum mörkuðum áður 

en mikilvægar tilkynningar koma. 

 Telur þú mútur algengari á nýmörkuðum en á þróuðum mörkuðum? 5.4.3

Tafla 7. Telur þú mútur algengari á nýmörkuðum en á þróuðum mörkuðum? 

 

1= mun sjaldgæfar, 2= sjaldgæfari, 3= sömu, 4= algengari, 5= mun algengari 

Viðmælandi 1 gaf ekki beina einkunn en sagði að oft væri þetta bara hluti af daglegu lífi. 

Viðmælandi 2 sagði að á sumum stöðum myndi hann gefa einkunnina 4 en öðrum 5. Hann 

skynjar það á þann hátt að neikvæð fylgni sé á milli múta og þróunarstigs lands, þ.e. eftir því 

sem land er skemmra komið í þróuninni, því algengari séu mútur. 

Viðmælandi 3 gaf spurningunni ekki einkunn en sagði menningarlegan mun á því hvernig 

mútur væru notaðar. Ef fyrirtæki eru t.d. skráð í Bretlandi, Þýskalandi eða í Bandaríkjunum 

með starfsemi um allan heim verða þau sem og fjárfestar að fara mjög varlega. Nýlegt dæmi 

í Noregi er mútumál sem tengist Úsbekistan og er formaður stjórnar grunaður um að hafa 

vitað um málið. Einnig hefur verið mjög kostnaðarsamt fyrir erlenda fjárfesta að reyna að 

komast inn á indverskan markað þar sem mútur og spilling eru daglegt brauð.  

Viðmælandi 4 gaf spurningunni einkunnina 5 og vísaði í gögn frá Transparency 

International máli sínu til stuðnings. Hann rifjar upp sögu þegar hann fór til Indlands tveimur 

árum áður og heimsótti tígrisdýragarð. Garðinum var skipt upp í sex svæði og gestum var 

úthlutað svæði tilviljanakennt. Nokkrir jeppar fóru inn á hvert svæði og urðu gestir að fara í 

þann jeppa sem fór á það svæði sem þeim var úthlutað. Allir fararstjórarnir vissu hvar 

tígrísdýrin voru og þennan dag voru þau á svæði F. Ef gestir voru svo óheppnir að fá öðru 

svæði úthlutað, sagðist fararstjórinn geta komið þeim yfir á svæði F ef þeir væru tilbúnir að 

greiða fyrir það, sem viðmælandi og ferðafélagar hans gerðu. Þegar komið var að svæði F var 

þar hermaður úr indverska hernum sem þeir borguðu 25 pund fyrir að komast inn á svæðið. 

Reyndu að múta hermanni eða lögreglu í Bretlandi, sagði viðmælandinn.  

Viðmælandi Stigagjöf

1 -

2 4-5

3 -

4 5

5 5

6 4

7 4

8 4
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Viðmælandi 4 talaði einnig um samninga sem fyrirtæki á borð við Rolls Royce og British 

Aerospace gera og nefndi viðmælandi í því samhengi Al Yamama-risasamninginn sem BA 

landaði við Sádí-Arabíu. Samningurinn felur í sér að BA sér Sádí-Arabíu fyrir mjög mörgum 

flugvélum og viðhaldi á þeim. Orðrómur er uppi um að BA hafi greitt einum af prinsum Sádí-

Arabíu 10% af andvirði samningsins eins og þykir eðlilegt í Sádí-Arabíu þar sem viðkomandi 

prins kom samningum á en BA varð fyrir þrýstingi vegna málsins heima fyrir. Þeir greiddu 

beinlínis mútur og það sama átti við Rolls Royce í Kína vegna lyfjafyrirtækja.  

Í Rússlandi hafa fyrirtækjamútur aukist verulega á undanförnum árum og eru jafnvel allt 

að 90% af virði samningsins sem gerður er. Algengt er að fyrirtæki í Rússlandi þurfi að greiða 

hluta af veltunni til utanaðkomandi aðila því að annars sé ekki hægt að reka fyrirtækið þar. 

Vandinn þar er einnig sá að búið er að ríkisvæða svo stóran hluta fyrirtækja. 

Besta vísbendingin er að mati viðmælanda 5 „spillingarvísitalan“ (e. Corruption index) sem 

Alþjóðabankinn gefur út. Hann sagði stöðuna í Úkraínu vera verri vegna spillingar sem þar 

ríkir en annars væri ef hún væri minni. Áhættan sem um ræðir er að mati viðmælanda 

regluverkið. Hann sagði þorra reglugerða í nýmarkaðslöndum upprunnar í Bandaríkjunum en 

þær séu þó ekki í lengur í notkun þar og því þyrfti einnig að endurskoða regluverkið í 

nýmarkaðslöndum.  

Viðmælandi 7 gaf spurningunni einkunnina 4 en sagði að fyrirtæki störfuðu gjarnan á 

báðum mörkuðum, bæði á nýmörkuðum og þróuðum mörkuðum, og þá gæti verið erfitt að 

greina þar á milli þar sem múturnar smitast milli markaða. 

 Telur þú að pólitísk áhætta sé metin á sama hátt fyrir sjóði sem fjárfesta um 5.4.4
allan heim og sjóði sem fjárfesta á nýmörkuðum? Ef ekki, hvers vegna? 

Tafla 8. Telur þú að pólitísk áhætta sé metin eins fyrir sjóði sem fjárfesta um allan heim og þeirra sem eingöngu 
fjárfesta á nýmörkuðum? 

 

Viðmælandi Svar

1 Hærri 

2 Sama

3 -

4 Hærri 

5 -

6 Lægri

7 Sama

8 Sama
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Viðmælandi 1 sagði áhættuna að sjálfsögðu meiri á nýmörkuðum og áhættuálag að sama 

skapi hærra. Það væri þó ekki þar með sagt að áhættan væri engin á þróuðum mörkuðum.  

Viðmælandi 2 sagði áhættuna þá sömu á nýmörkuðum og þróuðum mörkuðum en þó 

væri blæbrigðamunur (e. nuances). Viðmælandi sagði nýmarkaði verða meira fyrir áhrifum af 

„mjúkum þáttum“ (e. softer factors) og nefndi í því samhengi mat Alþjóðabankans á þáttum 

eins og spillingu og viðbrögðum við stefnubreytingum (e. policy response swing) sem geta 

verið heftandi.  

Að mati viðmælanda 4 er áhættan klárlega meiri á nýmörkuðum en hann sagði einnig að 

líta mætti á tilfelli BP í Bandaríkjunum sem misnotkun á eignum (e. misappropriation) vegna 

þeirra krafna sem fyrirtækið þurfti að greiða í tengslum við olíulekann á Mexíkóflóa þrátt 

fyrir að ekki fengjust sannanir gegn fyrirtækinu. Þetta er að mati viðmælanda ekki gott og 

flokkast að hans mati undir pólitíska áhættu. 

Viðmælandi 6 sagði áhættuna klárlega meiri á þróuðum mörkuðum en meiri verðsveiflur 

væru á nýmörkuðum og því væri oft dregin sú ályktun að pólitísk áhætta væri meiri þar. 

Ástæðan fyrir meiri verðsveiflum væri sú að seljanleiki er minni þar en á þróuðum 

mörkuðum. Útganga Breta úr Evrópusambandinu er að mati viðmælanda dæmi um pólitíska 

áhættu á þróuðum mörkuðum og hana ætti að verðleggja hærra á heimssjóðum (e. global 

funds).  

Viðmælandi 7 sagði að þeir mætu áhættuna þá sömu og vísaði til þess sem hann hafði 

áður sagt um að fyrirtækin störfuðu oftar en ekki á báðum þessum mörkuðum.  

Rétt eins og viðmælandi 7, telur viðmælandi 8 líkur að þeir mætu áhættuna þá sömu en 

hún sé engu að síður mismunandi milli landa og atvinnugreina. 

5.5 Hefur pólitísk áhætta aukist eða minnkað á síðustu árum? 

Sjóðstjórarnir voru spurðir af því hvort pólitísk áhætta hefði aukist eða minnkað á síðustu 

árum, hvar og hvers vegna og hvort áhættan væri sú sama fyrir sjóði sem fjárfesta á 

heimsvísu annars vegar og á nýmörkuðum hins vegar. 
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 Hefur pólitísk áhætta aukist eða minnkað á síðustu árum og ef svo er, þá 5.5.1
hvar og hvers vegna?  

Tafla 9. Hefur pólitísk áhætta aukist eða minnkað á síðustu árum? 

 

1= mun sjaldgæfari, 2= sjaldgæfari, 3= sömu, 4=algengari, 5= mun algengari 

Viðmælandi 1 taldi pólitísk áhættu hafa aukist á síðustu árum, ekki einungis á 

nýmörkuðum heldur einnig í þróuðum löndum. Nefndi hann lönd eins og Grikkland og 

Portúgal því til stuðnings. Þar væru samfélagsleg vandamál sem rekja mætti til lélegrar 

hagstjórnar. Einnig væri aukin áhætta vegna hryðjuverka víða um heim. 

Viðmælandi 2 taldi pólitíska áhættu hafa aukist á síðustu árum vegna aukinnar spennu í 

Mið-Austurlöndum, útþenslustefnu Kínverja í Suðaustur-Asíu, mikillar pólitískrar spennu í 

Brasilíu, einangrun Venesúela, kjarnorkutilrauna Norður-Kóreu, deilunnar milli Rússlands og 

Úkraínu, deilunnar milli NATÓ og Rússlands og uppgangs öfgaflokka í Evrópu. Ýmsar 

vísbendingar um pólitíska áhættu benda þó til að hún hafi ekki aukist eins mikið og búast 

mætti við. Skýringanna er að hluta til að leita í fjölmiðlaumfjöllun sem hefur tilhneigingu til 

að gera meira úr pólitískri áhættu en raunin er. Í sumum heimshlutum hefur dregið úr 

pólitískri áhættu. Má þar nefna lok kalda stríðsins, sameiningu Þýskalands og meiri 

stöðugleika í Mexíkó, Síle, Kólumbíu og Argentínu, lok stríðsins á Balkanskaga og 

lýðræðisþróun í Búrma svo dæmi séu tekin. 

Viðmælandi 3 átti erfitt með að gefa ákveðið svar við spurningunni en sagði að pólitísk 

áhætta væri sýnilegri en áður og meira í umræðunni. 

Viðmælandi 4 taldi áhættuna hafa aukist mikið og benti á mörg dæmi því til stuðnings. 

Nefndi hann forsetakosningarnar í Bandaríkjunum með tvo óvinsæla frambjóðendur, 

útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu og hættuna á að fleiri lönd fylgdu í kjölfarið. Einnig 

nefndi hann uppgang þjóðernisflokka í Evrópu og flóttamannastrauminn til Evrópu frá 

stríðshrjáðum löndum á borð við Sýrland og Afganistan og frá fátækum löndum Afríku. Hann 

Viðmælandi Stigagjöf

1 4

2 4

3 -

4 5

5 4

6 4

7 4

8 3
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nefndi efnahagsstöðnun í Japan og vaxandi pólitískan óstöðugleika þar sem leitt hefur til 

þess að yfirvöld keyra harða varnarstefnu. Deilan milli Úkraínu og Rússlands um Krímskaga 

felur einnig í sér pólitíska áhættu. Rússland sýnir Vesturlöndum klærnar í auknum mæli t.d. 

með flugi herflugvéla inn á yfirráðasvæði NATÓ. Þá tiltók hann fjölda annarra dæma: 

valdaránstilraun hersins í Tyrklandi; útþenslustefnu Kínverja sem eykur pólitíska áhættu í 

heiminum; félagslegan óstöðugleika sem eykst í Kína vegna vaxandi atvinnuleysis á 

iðnaðarsvæðum; frelsissviptingar í Hong Kong. Norður-Kóreu með óstöðugan og hugsanlega 

hættulegan leiðtoga sem hefur yfir kjarnorkuvopnum að ráða; pólitískan og efnahagslegan 

óstöðugleika í Brasilíu, Argentínu og Venesúela og ógnina sem stafar af Boko Haram í Mið-

Afríku. Í Suður-Afríku er ótryggt ástand undir stjórn Afríska þjóðarráðsins; vaxandi uppgangur 

ISIS í Norður-Afríku og Mið-Austurlöndum sem og vaxandi félagslegan óstöðugleika í Sádí-

Arabíu og öðrum löndum sem eru með einveldi. Loks nefndi hann að hlýnun jarðar og 

vatnsskortur ykju líka á áhættuna. 

Viðmælandinn taldi jafnframt að fólk geti misskilið hvað felist í pólitískri áhættu og nefndi 

hann í því samhengi ákvörðun kínverskra yfirvalda um að lækka gengi gjaldmiðilsins. Þau 

hefðu mátt útskýra tilganginn með því betur að hans mati, en tilgangurinn var sá að 

gjaldmiðillinn yrði hluti af myntsamsetningu Alþjóða gjaldeyrissjóðsins. 

Viðmælandi 5 taldi pólitíska áhættu hafa minnkað umtalsvert á nýmörkuðum en aukist á 

heimsvísu. Hann taldi að magnbundnar aðgerðir seðlabanka15 (e. quantitative easing) á 

Vesturlöndum hafi leitt til aukinnar óvissu. Mörg nýmarkaðslönd hafa veitt fyrirtækjum styrki 

til að fjárfesta í tækniframförum og þannig styrkt innviði landanna og ýtt undir stöðugleika. 

Jafnvel „vandræðalönd″ eins og Rússland, Kína, Brasilía og Tyrkland hafa mikinn 

gjaldeyrisvaraforða og því eru efnahagsreikningar þessara landa áhættuminni en þeir hafa 

áður verið. Einnig eru nýmarkaðslönd hætt að tengja myntir sínar við aðrar myntir, eins og 

tíðkaðist í miklum mæli fyrir Asíukrísuna, en við þær aðstæður geta lönd lent í því að ef 

myntin er tengd t.d. bandaríkjadal að dalurinn styrkist þegar efnahagskreppan leggst yfir. Þá 

fylgir myntin dalnum í stað þess að veikjast og bæta samkeppnisstöðu útflutningsvara 

þessara landa.  

                                                      
15

 http://www.investopedia.com/terms/q/quantitative-easing.asp
15
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Að mati viðmælanda 6 hefur pólitísk áhætta aukist. Aukningin er meiri í þróuðum ríkjum 

og vestrænum ríkjum en á nýmörkuðum vegna peningastefnu seðlabanka þessara landa og 

ójafnaðar sem fylgir vaxandi misskiptingu tekna og eigna.  

Pólitíska áhættan sem slík hefur ekki aukist en afleiðingarnar hafa orðið miklu meiri en á 

árum áður. Stöðu efnahagsmála í Evrópu má að einhverju leyti rekja til vanda í uppbyggingu 

Evrópusambandsins, útgöngu Breta og hugsanlega annarra landa úr sambandinu og lítils 

vaxtar í lánveitingum sem rekja má til stífra reglna á fjármálamarkaði. Afleiðingarnar eru 

mikill munur á efnahagsstefnu landa í Evrópu samanborið við Bandaríkin og sýnir hversu 

mikil áhrif pólitískar ákvarðanir hafa á hagkerfið að mati viðmælanda 7. 

Hann telur Kína vera annað dæmi þar sem hann efast um hæfni þarlendra ráðamanna til 

að umbreyta samfélaginu. Kína hefur mikil áhrif á hlutabréfamarkaði víða um heim eins og 

dæmið sýndi í upphafi árs 2016 þegar hagvöxtur þar mældist lægri en væntingar stóðu til.  

Einnig má rekja miklar sveiflur í olíuverði til diplómatískra aðgerða að mati viðmælandans. 

Síðustu árin hefur pólitísk stöðnun (e. gridlock) átt sér stað í þróuðum löndum sem dregið 

hefur úr pólitískri áhættu að mati viðmælanda 8. Pólitísk áhætta á nýmörkuðum hefur hins 

vegar verið meira flöktandi að mati viðmælanda 8 þótt það eigi ekki við öll nýmarkaðslönd. Í 

því sambandi má nefna lönd eins og Mexíkó, Indland og Kína sem hafa innleitt 

kerfisbreytingar sem leitt hafa til meira frelsis á fjármálamörkuðum og þannig dregið úr 

pólitískri áhættu.  
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6 Umræða 

Í umræðukaflanum verður leitast við að draga saman niðurstöður viðtalskönnunar og tengja 

þær við fræðilegan hluta ritgerðarinnar. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvernig 

sjóðstjórar sem fjárfesta á nýmörkuðum skilgreina, meta og takmarka pólitíska áhættu, 

hvaða áhrif hún hefur á fjárfestingaákvarðanir þeirra og hvort þeir telji pólitíska áhættu hafa 

aukist eða minnkað á undanförnum árum. Rannsóknin nær til fjárfestinga á nýmörkuðum 

sem almennt hafa verið taldar áhættusamari en fjárfestingar á þróuðum mörkuðum.  

Umræðukafli skiptist í fimm kafla, þar sem leitast er við að svara hverri 

rannsóknarspurningu fyrir sig. Samandregnar niðurstöður við rannsóknarspurningum má 

finna í kafla 6.6, samantekt umræðu . Aftast er svo að finna tillögur að frekari rannsóknum 

sem snúa að pólitískri áhættu. 

6.1 Hvernig er pólitísk áhætta skilgreind og hvað greinir hana frá landaáhættu? 

Hugtakið pólitísk áhætta og inntak þess er enn ekki að fullu skýrt. Hugtakið tekur til margra 

fræðigreina, svo sem stjórnmálafræði, félagsfræði, lögfræði, viðskipta- og hagfræði og 

alþjóðasamskipta, sem kann að skýra hvers vegna því hefur ekki verið nægur gaumur gefinn. 

Fræðimenn innan stjórnmálafræðinnar hafa skýrt hugtakið pólitískur óstöðugleiki sem nær 

þó ekki yfir hugtakið pólitíska áhættu þótt snertifletir séu margir. Áhættan snýr að 

fyrirtækinu sjálfu en óstöðugleikinn að mati á umhverfi fyrirtækisins. 

Í þessari ritgerð er pólitísk áhætta skilgreind sem áhættan af óæskilegu inngripi 

ríkisvaldsins, pólitískum atburði sem hefur áhrif á starfsemi alþjóðafyrirtækja ásamt rofi í 

starfsumhverfi fyrirtækja vegna breytinga í valdakerfi lands og áhrifum þess á hagnað þeirra.  

Í viðtölum við sjóðstjórana kom fram að fæstir þeirra höfðu velt fyrir sér skilgreiningu á 

hugtakinu pólitísk áhætta þótt þeir væru mjög meðvitaðir um þessa áhættu og veltu henni 

fyrir sér. Þeir sem hvað mest höfðu spáð í hugtakið voru ekki með stutta einhlíta skýringu; 

birtingarmynd pólitískrar áhættu væri með ýmsu móti. Þetta endurspeglar þá staðreynd að 

viðtekin skilgreining á hugtakinu er ekki til og áhættan byggir á mismunandi þáttum eftir 

tíma og svæðum. Einn viðmælandi hafði velt hugtakinu pólitískur óstöðugleiki þó nokkuð 

fyrir sér og að sé hann til staðar, aukist pólitísk áhætta. Áhættan væri mest þegar miklar 

stjórnkerfisbreytingar ættu sér stað, t.d. þegar lönd færist frá einræði til lýðræðis eins og 

gerðist í fyrrum Sovétlýðveldunum. Þá kæmu oft hópar fram á sjónarsviðið sem haldið hafi 
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verið niðri og kröfðust aukinna réttinda. Þetta mat viðmælanda er í samræmi við þær 

kenningar að með miklum stjórnkerfisbreytingum aukist pólitískur óstöðugleiki sem oft auki 

á pólitíska áhættu. Við slíkar aðstæður sé ekki síst mikilvægt að horfa sérstaklega til 

félagslegra þátta þegar mat er lagt á pólitíska áhættu. 

Annar viðmælandi hafði velt talsvert fyrir sér áhrifum af hryðjuverkum í kjölfar árásanna á 

Tvíburaturnana 11. september 2001 og viðbrögðum fjármálamarkaða við þeim. Margir 

markaðir voru mjög fljótir að jafna sig eftir þær og taldi viðmælandi hugsanlega skýringu þá 

að markaðsaðilar hafi brugðist hratt við með verðlagningu áhrifanna. 

Hugtakið þjóðnýting, eða eignaupptaka, kom fram í nokkrum viðtalanna og hjá þeim sem 

tjáðu sig um hana kom fram að ógnin stafaði fremur frá vinstri væng stjórnmálanna og var 

þar bent á dæmi frá Brasilíu og Bandaríkjunum. Þessi tegund pólitískrar áhættu er sú sem 

fyrst vakti athygli fjárfesta og þar með meðvitund þeirra um mikilvægi þess að meta hana 

sérstaklega. Af svörum viðmælandans má ráða að fjárfestar séu meðvitaðir um þessa tegund 

pólitískrar áhættu þrátt fyrir að hún sé mun minni nú en upp úr miðri tuttugustu öld.  

Einnig komu fram vangaveltur eins viðmælanda um að pólitísk áhætta skilaði sér í 

framvirku verði ríkisskuldabréfa og gjaldmiðla. Viðtalið við hann var tekið í september 2015 

en áhugavert er að meta orð hans í ljósi þess sem gerðist við þjóðaratkvæðagreiðsluna um 

útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu. Þar er ljóst að niðurstaðan var að stórum hluta 

verðlögð eftir að hún lá fyrir því að í kjölfarið hækkaði verð ríkisskuldabréfa útgefinna af 

breska ríkinu og breska pundið lækkaði á móti bandaríkjadal, eins og sjá má á mynd 3.  

 

 

Mynd 3. Verð á 10 ára breskum ríkisskuldabréfum og þróun gengis breska pundsins gagnvart bandaríkjadal 

Myndin sýnir að markaðurinn vænti þess að Bretar höfnuðu útgöngu úr 

Evrópusambandinu eins og skoðanakannanir höfðu bent til. Þegar niðurstaðan lá fyrir 

brugðust fjárfestar við með því að leita í bresk ríkisskuldabréf og selja bresk pund. Pólitíska 
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áhættumatið virðist hafa verið byggt á væntingum en ekki sjálfstæðri greiningu á pólitísku 

landslagi í Bretlandi. Mjótt var á mununum en myndin sýnir einnig að fjárfestar trúðu 

skoðanakönnunum dagana fyrir kosningar og veðjuðu á ranga niðurstöðu. Verðlagning 

markaðarins vegna atburðar í nánustu framtíð verður því aldrei betri en sú greining sem 

liggur að baki hjá fjárfestum.  

Fræðimenn hafa þróað líkan þar sem pólitískri áhættu er skipt upp í þjóðhagslega og 

rekstrarlega áhættu. Sú þjóðhagslega varðar landið sem fjárfesta á í og er greind út frá innri 

og ytri þáttum; hagfræðilegum, félagslegum og stjórnmálalegum. Sú rekstrarlega varðar 

fyrirtækið sem fjárfesta á í og ákvarðast af heimalandi fjárfestis, atvinnugrein, fyrirtæki og 

verkefni.  

Sjóðstjórarnir voru spurðir hvort þeir teldu pólitíska áhætta þá sömu fyrir fyrirtæki og 

landið sem það starfaði í, í hverju munurinn fælist t.d. milli landa, borga eða landsvæða og 

hvernig aðgreiningin væri ákvörðuð. Svör sjóðstjóranna voru skýr en þeir töldu rekstrarlega 

og þjóðhagslega áhættu ekki vera þá sömu. Þjóðhagslega áhættu mætu þeir út frá hagtölum 

landa og stjórnun þess og jafnvel landfræðilegri stöðu. Að mati viðmælenda er mun erfiðara 

að meta rekstrarlega áhættu og til þess að geta metið hana þarf að þekkja rekstur fyrirtækis 

og rekstrarumhverfi þess mjög vel. Fyrirtæki eru til að mynda í misgóðri samningsstöðu 

gagnvart ríkinu ef til vandræða kemur og því er mikilvægt að meta áhættu í hverri 

atvinnugrein fyrir sig. Þetta er í samræmi við kenningar fræðimanna um að erfiðara sé að 

meta rekstrarlega pólitíska áhættu þar sem erfiðara sé að meta áhættu sem er sértæk í hvert 

sinn sem fjárfest er. 

Einnig kom fram að atvinnugreinar eru misviðkvæmar fyrir afskiptum stjórnvalda þannig 

að umtalsverð rekstrarlega pólitísk áhætta getur verið til staðar fyrir fyrirtæki þó að 

þjóðhagslega pólitísk áhætta sé lítil í landinu sem það starfar í. 

Fram kom að gagnsæi í ákvörðunum stjórnvalda væri mikilvægt, t.d. við innleiðingu 

stefnubreytinga því að það gæti dregið verulega úr landaáhættu. Gagnsæi felst meðal annars 

í því að tilkynnt sé um stefnubreytingar fyrirfram og fyrirtækjum gefinn aðlögunarfrestur.  

Pólitísk áhætta getur tekið á sig margar myndir og tengsl fjármálaheims við stjórnmálin 

fela í sér aukna hættu á spillingu. Ef upp kemst um slíkt getur það haft veruleg áhrif á 

hlutabréfamarkað en að mati eins viðmælanda er nánast útilokað fyrir utanaðkomandi aðila 

að átta sig á slíkum áhrifum. Að mati hans getur þó skuldatryggingarálag fyrirtækja gefið 
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einhverjar vísbendingar. Af þessu má draga þá ályktun að þeir sem best þekki til aðstæðna í 

viðkomandi landi verðleggi slíka áhættu með einhverjum hætti og að lánskjör fyrirtækja 

endurspegli hana. 

6.2 Hvaða aðferðir eru notaðar við að meta og takmarka pólitíska áhættu? 

Fjöldi fyrirtækja sérhæfir sig í mati á pólitískri áhættu en vandinn er sá að gögnin sem þau 

nota við matið liggja yfirleitt ekki fyrir og því er erfitt að meta forspárgildi þeirra auk þess 

sem þær fáu rannsóknir sem gerðar hafa verið sýna misvísandi niðurstöður. Landaáhættu og 

pólitíska áhættu er að hluta til hægt að meta með útreikningum byggðum á hagstærðum en í 

ljósi flókins samspils efnahags, stjórnmála og samfélags er þörf á víðtækri greiningarvinnu og 

dómgreind við matið. 

Við mat á þjóðhagslegri og rekstrarlegri áhættu er hægt að beita fræðilegum og minna 

fræðilegum aðferðum sem eru síðan hver um sig byggðar á megindlegri og eigindlegri 

nálgun. 

Fyrirtæki sem sérhæfa sig í lánshæfismati skipta áhættuþáttum vegna landaáhættu í: 

hagstærðir, pólitíska áhættuþætti, ríkisútgjöld og stjórn peningamála og skuldsetningu. Nýtt 

eru ýmis hlutföll hagstærða til að meta landaáhættu og í raun snýst greiningin um að greina 

greiðslugetu lands og greiðsluvilja. Greiningin getur því aldrei verið eingöngu byggð á 

tölulegu mati því að efnahagsleg og pólitísk áhætta eru mjög tengdar í reynd.  

Niðurstöður rannsóknar sem gerð var í lok áttunda áratugarins sýndu að fjórar aðferðir 

voru mest notaðar til að meta pólitíska áhættu: heimsóknir, ráðgjöf frá sérfræðingum, 

Delphi-aðferð og megindlegar aðferðir. Sú fimmta sem hefur bæst við á síðustu árum er að 

tengja saman ákveðna þætti í pólitísku umhverfi við pólitíska áhættu. Á þeim grunni er gerð 

líkindagreining á að atburðir geti átt sér stað og áhættan mæld út frá því. 

Bent hefur verið á að skortur á kerfisbundinni og fræðilegri samþættingu á pólitískum og 

efnahagslegum þáttum í greiningu á áhættu sé enn grundvallarvandi sem kemur oft í veg 

fyrir að fyrirtæki greini á milli landaáhættu og pólitískrar áhættu. 

Sjóðstjórarnir voru spurðir hvernig þeir takmörkuðu pólitíska áhættu, hvort þeir notuðu 

sérfræðinga í löndunum sem á að fjárfesta í, hversu mikilvægt það væri, hvaða greiningarefni 

þeir notuðu og hvaða verðmatsaðferðir. 
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Í viðtölunum fengust ekki skýr svör við því hvaða aðferðum væri beitt til að meta pólitíska 

áhættu þó að viðmælendur legðu ríka áherslu á að greiningarvinna og eignadreifing væru 

mikilvægustu leiðirnar til að lágmarka pólitíska áhættu. Mismunandi er hvort pólitísk áhætta 

sé skoðuð sérstaklega eða litið á hana sem hluta af annarri áhættu. Enginn nefndi að keyptar 

væru varnir eins og t.d. söluréttur sem skýrist sennilega af kostnaði, þrátt fyrir að hann sé oft 

lítill í samanburði við aðrar eignatryggingar, eins og einn viðmælandi benti á.  

Viðmælendur notast við hefðbundið greiningarefni s.s. eins og greiningarefni útgefið af 

bönkum og fyrirtækjum, ársreikninga, kynningar, fréttatilkynningar og þess háttar efni. Þar 

að auki eru notuð gögn frá seðlabönkum og stjórnvöldum auk sérhæfðra greiningaraðila eins 

og t.d. Standard & Poor´s og Bloomberg. Aðeins einn viðmælenda nefndi sérstaklega annars 

konar efni en það var efni frá aðilum sem sérhæfa sig í siðferðilegum greiningum og 

friðarvísitölu. 

Svör viðmælenda um verðmatsaðferðir voru fjölbreytt en þó báru þau flest að sama 

brunni. Einn þeirra benti hreinlega á að verðmat fyrirtækis væri besti mælikvarðinn á virði 

þess. Þar gengur hann auðvitað út frá því að treysta beri greiningum þeirra fjölmörgu aðila 

sem fjárfesta í fyrirtækinu og ákvarða virði þess. Annar viðmælandi sagði að notast væri við 

fleiri en eitt líkan enda væru fyrirtækin sem sjóður hans fjárfesti í fjölmörg og ólík en mest 

væri notast við verðmatslíkön greiningardeilda bankanna og kennitölu- og tæknigreiningar 

sem ná aftur í tímann. Enn annar viðmælandi sagði að ávöxtunarkrafa á hlutabréf á 

heimsvísu væri um 5% ofan á áhættulausa vexti og tæki hún tillit til allrar áhættu, þar með 

talinnar pólitískrar áhættu. Einn viðmælandi hafði unnið í sama teymi í um tuttugu ár og þau 

hafi þróað sérstakt verðmatslíkan þar sem m.a. er tekið tillit til áhættu en hann nefndi 

pólitíska áhættu ekki sérstaklega. Aðrir viðmælendur nefndu að þeir notuðu verðmatslíkan 

sem tryggðu að ekki væri greitt of mikið fyrir fyrirtæki, aðferðir sem miðuðu að því að fella 

inn óvissu um framtíðarsjóðstreymi sem væru bæði einfaldar og raunsæjar samhliða þróaðri 

aðferðum. Að lokum sagði einn að aðferð þeirra beindist að því að meta verðlagningu 

fyrirtækisins í samanburði við sambærileg félög.  

Gera má ráð fyrir að pólitísk áhætta sé ekki sérstaklega metin hjá sjóðstjórunum fyrst að 

það er ekki tekið fram og því virðist sem þeir veikleikar sem fræðimenn benda á um mat á 

pólitískri áhættu séu til staðar hjá sjóðstjórunum. Meðvitundin um pólitíska áhættu er til 

staðar en hún virðist ekki vera metin sjálfstætt heldur blandast greiningin inn í annað 
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áhættumat. Áhugavert er að skoða ummæli viðmælandans sem talaði um að ávöxtunarkrafa 

á hlutabréf á heimsvísu væri um 5% ofan á áhættulausa vexti og væri pólitísk áhætta þar 

með talin. Ef rétt reynist, gefur þetta vísbendingu um að markaðurinn verðleggi í raun ekki 

pólitíska áhættu því að ætla megi að hún sé mismunandi milli landa. 

Rétt er að slá þann varnagla að mögulega skýrist skortur á svörum af því að orðalag 

spurningarinnar hafi ekki verið nægjanlega skýrt því að ekki er spurt sérstaklega hvernig þeir 

verðleggja pólitíska áhættu heldur er spurt um greiningargögn, verðmatsaðferð, aðferðir til 

að lágmarka áhættu og aðstoð sérfræðinga frá landi sem fjárfesta á í. 

Viðmælendur voru inntir sérstaklega eftir því hvort mikilvægt væri að notast við ráðgjafa 

eða starfsmenn frá þeim svæðum og löndum sem fjárfesta ætti í og hvort þeir notuðu þá 

aðferð sjálfir. Meirihlutinn taldi mikilvægt að nota sérfræðing á staðnum til að afla 

upplýsinga við ákvörðun um fjárfestingu en tveir að það skipti ekki máli. Annar þeirra sagði 

ástæðuna fyrir því vera að sjóðurinn hans fjárfesti aldrei í fyrirtæki án þess að kanna sjálfur 

stöðu fyrirtækisins ýtarlega og fylgja fjárfestingunni vel eftir. Hinn taldi það ekki mikilvægt 

þar sem sjóðurinn sem hann starfaði hjá notaði aðferðafræði sem byggir á að horfa fyrst á 

landið í heild, þekkja vel stöðu hagkerfisins í því landi sem fjárfesta á í og velja fyrirtækin með 

það að markmiði að ná umframávöxtun.  

Þeir viðmælendur sem sögðust nýta sér sérfræðinga í landinu sem fjárfesta á í, leita til 

sérfræðinga á ýmsum sviðum, verðbréfamiðlara í landinu auk þess að nýta sér tengslanet 

sitt. Í einu tilfelli er sjóðurinn hluti af mjög stóru fyrirtæki sem býr sjálft yfir slíkri 

sérfræðiþekkingu, bæði hvað varðar lönd og atvinnugreinar.  

6.3 Hvaða áhrif hefur mat á pólitískri áhættu á fjárfestingarákvarðanir? 

Lítil pólitísk áhætta ýtir undir fjárfestingu. Vönduð greining á pólitískri áhættu getur dregið úr 

tapi fyrirtækja vegna hennar. Það er gert með því að meta líkur á að pólitískur atburður eða 

aðgerð eigi sér stað sem áhrif hefur á hvernig til tekst með fjárfestingu. Alþjóðleg fyrirtæki 

nota slíkt mat til að takmarka tap af fjárfestingu og hámarka sjálfbærni fjárfestinga. Mikil 

landaáhætta getur leitt til þess að fjárfestar hætti við að fjárfesta. 

Sjóðstjórarnir voru spurðir hvort þeir hefðu hætt við fjárfestingar vegna pólitískrar 

áhættu, hvort þeir hafi selt hlutabréf og þá einnig hvort þeir hefðu selt öll hlutabréf vegna 

pólitískrar áhættu og hvað hefði þá ráðið því hvenær þeir hefðu fjárfest aftur. Þrír þeirra gáfu 

afgerandi svar og tengdu við landaáhættu. Þeir nefndu Rússland, Úkraínu og lönd Suður-



80 

Ameríku sem lönd sem þeir höfðu forðast að fjárfesta í. Í einhverjum tilfellum voru 

fjárfestingar í ríkjunum almennt ekki taldar álitlegir kostir og í öðrum var áhættan bundin 

sérstaklega við ákveðnar atvinnugreinar. Ekki var einhlítt hvaða aðstæður þyrftu að breytast 

til að fjárfestingar í þessum löndum og atvinnugreinum hæfust að nýju. Í einu tilviki var nefnt 

að stjórn landsins þyrfti að breytast og í öðru lagi sá einn viðmælandi tækifæri í sveiflum sem 

myndast á markaði til að fara inn aftur á lágu verði. Einn viðmælandi lagði áherslu á að lágt 

verð fæli ekki endilega í sér fjárfestingartækifæri því að ástandið í landinu gæti falið í sér 

mikla pólitíska áhættu og lágt verð á markaði um langan tíma. Því skipti máli að hafa 

reynslumikið starfsfólk sem hafi séð hlutina áður og sett þá í samhengi. Þarna er skýrt dæmi 

um mikilvægi reynslu og dómgreindar við mat á pólitískri áhættu. 

Einn viðmælandi talaði um að sjóðurinn notaði meginreglur Sameinuðu þjóðanna um 

samfélagslega ábyrgð sem viðmið um þau fyrirtæki sem kæmu ekki til álita sem 

fjárfestingakostir hjá viðkomandi, sbr. vopna- og jarðsprengjuframleiðendur. Þó að ekki sé 

hægt að tengja beint saman þau fyrirtæki sem ekki uppfylla þessar meginreglur og pólitíska 

áhættu, má færa rök fyrir því að fyrirtæki í framleiðslu á áðurnefndum varningi séu einmitt 

líklegri til að lenda undir ratsjá yfirvalda, verða bitbein í milliríkjasamskiptum og verða fyrir 

mótmælum þrýstihópa. 

6.4 Er skilvirkni markaða og mat á pólitískri áhættu sambærilegt fyrir nýmarkaði 
og þróaða markaði? 

Rannsóknir sýna að pólitísk áhætta hefur áhrif á ávöxtun hlutabréfa landa á nýmörkuðum en 

það er þó mismunandi eftir svæðum. Rannsókn sem gerð var á árunum 1985–1995 á 

pólitískri áhættu á nýmörkuðum og þróuðum mörkuðum sýndi að breytingar á pólitískri 

áhættu hafa meiri áhrif á ávöxtun hlutabréfa á nýmörkuðum en á þróuðum mörkuðum. 

Athyglisvert er að í rannsókninni mátti greina aukna áhættu á þróuðum mörkuðum á meðan 

úr henni dró á nýmörkuðum. 

Rannsóknir sýna að spilling er líklegri í nýmarkaðsríkjum því að stofnanir þeirra eru oft 

veikar. Niðurstöður rannsóknar sem náði til 24 nýmarkaðsríkja yfir 12 ára tímabil sýndu að 

lönd sem aðhyllast frelsi í fjárfestingum, fjárfesta í innviðum og hafa stöðugt fjármálakerfi 

hafa lægri birtingarmynd spillingar. Spilling hefur neikvæða fylgni við skýra löggjöf og 

eftirfylgni með henni. Spilling getur breytt gildum sem eru mikilvæg fyrir stöðugleika og 

velferð samfélaga auk þess sem hún hefur áhrif á efnahagslegar og pólitískar ákvarðanir sem 
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síðan grafa undan stefnumótandi ákvörðunum stjórnvalda. Spilling þarf ákveðnar aðstæður 

til að þrífast og þær eru líklegri til að vera til staðar á nýmörkuðum sökum þess að stofnanir í 

þeim löndum eru oft veikar.  

Að mati fræðimanna felst meiri áhætta í fjárfestingum á nýmörkuðum vegna þess að þó 

að fyrirtæki noti samninga, tryggingar og fjármálagjörninga til að vernda tekjustreymi, er 

reynslan sú að stjórnvöld nýmarkaðsríkja eru líklegri til að leita leiða til að komast hjá 

ívilnandi samningum sem gerðir hafa verið. 

Sjóðstjórarnir voru spurðir að því hvort regluverk sé sambærilegt milli landa, hvort líkur á 

mútum og innherjaviðskiptum væru þær sömu og hvort pólitísk áhætta væri metin sú sama á 

nýmörkuðum og þróuðum mörkuðum. 

Af svörum þeirra fimm viðmælenda sem svöruðu spurningunni um hvort þeir treysti 

lögum og reglum þeirra landa sem þeir fjárfesta í og hvaða upplýsingaöflun og 

upplýsingaveitum þeir treystu má draga þá ályktun að almennt vantreysti fjárfestar 

leikreglum nýmarkaðsríkja og upplýsingum frá þeim. Einn viðmælandi sagðist reyndar 

aðallega fjárfesta í fyrirtækjum sem væru hluti af vísitölunni og hefðu því mikinn seljanleika 

og þar af leiðandi reyndi ekki á traust til regluverksins að hans mati. Þeir viðmælendur sem 

treysta ekki lögum og reglum nefndu nokkrar leiðir til að milda áhættuna. Einn nefndi 

auðseljanlegar eignir á efnahagsreikningi félaganna, eða samstæðu sem þau væru hluti af. 

Ákveðin vörn fælist líka í fjárfestingum í fyrirtækjum með starfsemi í þróunarlöndum ef þau 

væru skráð í Bandaríkjunum eða Bretlandi og lytu þar af leiðandi ríkari kröfu um 

upplýsingagjöf. Annar talaði um mikilvægi þess að meta gögnin af heilbrigðri skynsemi og sá 

þriðji nefndi að þótt hann væri tortrygginn á regluverk nýmarkaðsríkja og gögn þeirra, teldi 

hann fyrirtæki á nýmörkuðum almennt fylgja lögum og reglugerðum frá vestrænum löndum 

sem þau eiga viðskipti við.  

Af svörum þeirra má ráða að fjárfestar eigi alltaf að vera gagnrýnir á gögn frá 

nýmarkaðslöndum en ákveðin vörn felist í því að fyrirtæki starfi bæði á nýmörkuðum og 

þróuðum mörkuðum og vinni því í samræmi við reglur sem gilda á þróuðum mörkuðum. 

Sjö af átta viðmælendum töldu að innherjaviðskipti væru algengari í nýmarkaðsríkjum 

þótt einn nefndi sérstaklega að viðbrögð markaða við upplýsingum bentu ekki til þess. Annar 

vísaði í rannsóknir sem sýna innherjaviðskipti algengari á nýmörkuðum og grunsamlegar 

verðsveiflur í aðdraganda tilkynninga. Það væri þó ekki einungis bundið við nýmarkaði. Sá 



82 

viðmælandi sem tók ekki afstöðu benti á að alvarlegustu svik á fjármálamörkuðum síðustu 20 

ára hafi átt sér stað í Bandaríkjunum. 

Allir viðmælendurnir átta töldu mútur vera algengari á nýmörkuðum. Einn þeirra benti þó 

á að menningarlegur munur væri á hversu mikið þær væru notaðar. Það sem þykir eðlilegt í 

einu landi þykir óeðlilegt í öðru eins dæmið um BA í Sadí-Arabíu. Mismunandi var hvort 

viðmælendur notuðu dæmi máli sínu til stuðnings eða byggðu það á reynslu sinni eða 

skynjun. Einn þeirra benti á að munur væri milli ríkja og að hann skynji það þannig að 

neikvæð fylgni sé milli múta og þróunarstigs lands. Annar vísaði í „spillingarvísitölu“ sem 

Alþjóðabankinn notar máli sínu til stuðnings.  

Við spurningunni um hvort pólitísk áhætta sé metin á sama hátt fyrir sjóði sem fjárfesta 

um allan heim og sjóði sem fjárfesta á nýmörkuðum svöruðu þrír að hún væri sú sama en þó 

væri það mismunandi eftir atvinnugreinum og löndum. Tveir mátu hana minni fyrir sjóði á 

heimsvísu en einn taldi að hún væri meiri í þeim sjóðum. Sá sagði að áhættan væri meiri á 

þróuðum mörkuðum en nýmörkuðum og sagði að tilhneigingin væri að meta pólitíska 

áhættu meiri á nýmörkuðum vegna þess að verðsveiflur væru meiri, en þær væru að mati 

viðmælanda tilkomnar vegna lítils seljanleika. Hann nefndi útgöngu Breta úr 

Evrópusambandinu sem dæmi um pólitíska áhættu á þróuðum mörkuðum sem væri 

vanáætluð. 

Í viðtölunum kom fram að viðmælendur telja að almennt sé að draga saman með 

þróuðum mörkuðum og nýmörkuðum hvað varðar pólitíska áhættu og að sterkari 

gjaldmiðlar sumra nýmarkaðsríkja og innviðafjárfestingar þeirra væru til þess fallnar að gera 

þau að traustari fjárfestingarkostum. Hins vegar sýna svör þeirra við spurningum um lög og 

reglur, gæði upplýsinga, mútur og innherjaviðskipti í nýmarkaðsríkjum að þeir telja vanþróað 

regluverk og spillingu algengari á nýmörkuðum.  

6.5 Hefur pólitísk áhætta aukist eða minnkað á síðustu árum? 

Niðurstöður rannsóknar á pólitískri áhættu á nýmörkuðum og þróuðum mörkuðum á níunda 

og tíunda áratug síðustu aldar sem vísað var í kafla 6.4 sýna að greina mátti aukna áhættu á 

þróuðum mörkuðum á tímabilinu á meðan dró úr henni á nýmörkuðum. 

Sjóðstjórarnir voru spurðir að því hvort pólitísk áhætta hefði aukist eða minnkað á síðustu 

árum og ef svo væri, þá hvar og hvers vegna. Sex af átta töldu hana hafa aukist, einn taldi 

hana óbreytta og einn gaf ekki afdráttarlaust svar. Sumir viðmælenda tóku fram að þeir teldu 
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áhættuna fremur vera að aukast á þróuðum mörkuðum en að úr henni drægi á 

nýmörkuðum.  

Viðmælendur nefndu ýmsar ástæður fyrir aukinni áhættu á þróuðum mörkuðum. Má þar 

nefna flóttamannastrauminn til Evrópu, útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu og þær 

afleiðingar sem það kann að hafa á þróun sambandsins og þá aðallega hvort önnur lönd fylgi 

í kjölfarið. Þá nefndu nokkrir viðmælenda einnig magnbundna íhlutun seðlabanka ýmissa 

Vesturlanda sem áhættuþátt og sjá ekki fyrir sér augljósa lausn á því hvernig sá vandi verði 

leystur í framtíðinni því að erfitt er að hækka stýrivexti þeirra landa sem eru mjög skuldsett. 

Áframhaldandi lágir vextir munu auka áhættu í eignasöfnum lífeyrissjóða og draga úr getu 

þeirra til að standa við skuldbindingar sínar auk þess sem bankakerfið mun eiga erfiðara með 

að ná fram arðsemi í rekstrinum. 

Þrátt fyrir að fremur dragi úr pólitískri áhættu á nýmörkuðum, meðal annars vegna þess 

að mörg nýmarkaðsríki hafa sterkari gjaldmiðla og auka fjárfestingar sínar í tækniframförum, 

þá nefndu viðmælendur dæmi um hið gagnstæða. Bent var á framgöngu Rússa gagnvart 

Úkraínu og NATÓ og lýst var yfir áhyggjum af þróuninni í Kína vegna útþenslustefnu þeirra á 

Suður-Kínahafi, samfélagsþróuninni í landinu og þeirri staðreynd að þar er einn flokkur við 

völd. Þá nefndi einn viðmælandi að áhugavert verði að sjá hvaða áhrif lækkun olíuverðs mun 

hafa á valdaþróun í heiminum því að sveiflur í olíuverði mætti að hluta til rekja til 

diplómatískra afskipta. Þar vísar hann til þess að aðilar innan OPEC hafi átt erfitt með að 

koma sér saman um að minnka framboð á olíu til að sporna við lækkun á mörkuðum. 

Áhrifanna er þegar farið að gæta í löndum eins og Venesúela með miklum 

efnahagsþrengingum og Sádí-Arabíu með auknum óróleika, en þar er olía nánast eina 

útflutningsvara landsins. 

6.6 Samantekt umræðu  

Megináhersla ritgerðarinnar er mat sjóðstjóra verðbréfasjóða sem fjárfesta á nýmörkuðum á 

pólitískri áhættu og þeim áhrifum sem hún hefur á fjárfestingarákvarðanir þeirra. Fram kom 

að fæstir þeirra höfðu velt fyrir sér skilgreiningu á hugtakinu pólitísk áhætta þótt þeir væru 

mjög meðvitaðir um þessa áhættu og veltu henni fyrir sér. Fram kom að birtingarmyndir 

hennar væru með ýmsu móti en ekki kom fram einhlít skýring. Þetta endurspeglar þá 

staðreynd að viðtekin skilgreining á hugtakinu fyrirfinnst ekki og að áhættan byggir á 

mismunandi þáttum eftir tíma og svæðum.  
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Pólitískri áhættu er skipt upp í þjóðhagslega og rekstrarlega áhættu og að mati 

viðmælenda er mun erfiðara að meta rekstrarlega áhættu og er það í samræmi við kenningar 

fræðimanna um að erfiðara sé að meta pólitíska áhættu sem er sértæk í hvert sinn sem 

fjárfest er. 

Í viðtölunum fengust ekki skýr svör við því hvaða aðferðum væri beitt til að meta pólitíska 

áhættu þótt viðmælendur legðu ríka áherslu á að greiningarvinna og eignadreifing væru 

mikilvægustu leiðirnar til að lágmarka pólitíska áhættu. Mismunandi er hvort pólitísk áhætta 

sé skoðuð sérstaklega eða litið á hana sem hluta af annarri áhættu. Meðvitundin um pólitíska 

áhættu er til staðar en hún virðist ekki vera metin sjálfstætt heldur blandast greiningin inn í 

annað áhættumat.  

Mat á pólitískri áhættu getur leitt til þess að fjárfestar forðist ákveðin lönd og voru 

Rússland, Úkraína og lönd Suður-Ameríku nefnd í því samhengi. Ekki var einhlítt við hvaða 

aðstæður fjárfestar væru tilbúnir til að fjárfesta aftur í viðkomandi landi en bent var á að til 

að meta það væri reynsla mikilvæg og greininguna þyrfti að gera í víðu samhengi, 

verðlagning á mörkuðum eins og sér væri ekki nóg. 

Viðmælendur töldu að almennt væri að draga saman með þróuðum mörkuðum og 

nýmörkuðum hvað varðar pólitíska áhættu og að sterkari gjaldmiðlar sumra nýmarkaðsríkja 

og innviðafjárfestingar þeirra væru til þess fallnar að gera þau að traustari 

fjárfestingarkostum. Hins vegar sýna svör þeirra við spurningum um lög og reglur, gæði 

upplýsinga, mútur og innherjaviðskipti í nýmarkaðsríkjum að þeir telja vanþróað regluverk og 

spillingu algengari á nýmörkuðum.  

Af viðtölunum má samt draga þá ályktun að útganga Breta úr Evrópusambandinu og 

forsetakosningarnar í Bandaríkjunum, málefni Grikklands innan Evrópusambandsins og 

flóttamannastraumurinn til Evrópu hafi að einhverju leyti breytt viðhorfum manna til 

pólitískrar áhættu á þróuðum mörkuðum almennt. Á sama tíma virðist draga úr pólitískri 

áhættu á nýmörkuðum en mikilvægt er að hafa í huga að nýmarkaðsríki eru mörg og mjög 

ólík innbyrðis. Landaáhætta sumra þeirra fer jafnvel vaxandi og í viðtölunum kom fram að 

nokkrir viðmælenda fjárfesta ekki í sumum ríkjanna vegna pólitískrar áhættu.  

6.7 Frekari rannsóknir 

Almennt er því haldið fram að pólitísk áhætta sé minni við fjárfestingu í verðbréfasafni en við 

beina erlenda fjárfestingu þótt fræðimenn hafi bent á að áhættan nái einnig til þess 
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fyrrnefnda. Mjög fáar rannsóknir hafa verið gerðar á þessu og mikilvægt er að rannsaka 

betur pólitíska áhættu af fjárfestingu í verðbréfasafni. Slíka rannsókn mætti gera hér á landi 

á fjárfestingu í skuldabréfum útgefnum af íslensku bönkunum og í svokölluðum 

vaxtamunarviðskiptum. Þessir aðilar festust inni vegna gjaldeyrishafta en þau bitnuðu ekki 

að sama skapi á þeim fyrirtækjum sem fjárfest höfðu hér beint, eins og t.d. álfyrirtækjunum. 

Rannsókn, sem mældi og bar saman áhrif pólitískrar áhættu á nýmörkuðum og þróuðum 

mörkuðum á ávöxtunartölur hlutabréfavísitalna á árunum 1985–1995, sýndi að breytingar á 

pólitískri áhættu hafa meiri áhrif á ávöxtun hlutabréfa á nýmörkuðum en á þróuðum 

mörkuðum. Á tímabilinu sem rannsóknin náði til mátti greina aukna áhættu á þróuðum 

mörkuðum meðan áhættan minnkaði á nýmörkuðum eftir því sem leið á tímabilið. Mat 

viðmælenda í ritgerðinni er á svipuðum nótum og virðist þessi þróun því hafa haldið áfram. 

Áhugavert væri að gera slíka rannsókn að nýju, ekki síst með tilliti til þeirra pólitísku og 

samfélagslegu breytinga sem eiga sér stað bæði í Evrópu og Bandaríkjunum.  

Í viðtölunum við sjóðstjóra komu fram áhyggjur þeirra af miklum inngripum seðlabanka 

Vesturlanda og áhrifum þeirra á eignaverð og áhættu í fjármálakerfinu. Nauðsynlegt er að 

gera rannsókn á áhrifum magnbundinnar íhlutunar seðlabankanna á áhættu, ekki einungis 

hvað varðar bein hagræn áhrif heldur líka pólitísk og félagsleg áhrif vegna þeirrar 

misskiptingar auðs sem myndast í kjölfarið. 
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Viðauki I. Spurningar til sjóðstjóra 

Research questions 

The goal of the thesis is to investigate how political risk is defined and evaluated.  

1. How do you define the concept political risk? 

2. Is political risk the same for a corporation (micro political risk) and states (macro 

political risk). What is the difference between the two? Can there be different 

political risks within the same state (country - nation), cities, and regions. How is the 

geographical division of political risk determined?  

3. Has political risk increased or decreased over the last few years and if so, where and 

why?  

On the scale 1-5  

1=decreased a lot, 2=decreased, 3= unchanged, 4=increased, 5= Increased 

a lot 

4. How do you minimize the risk?  

5. Have you ever decided not to invest in a corporation due to political risk which you 

would have otherwise invested in?  

6. Have you ever had to sell shares in a corporation due to increased political risk? 

7. Have you ever sold all your shares in a one market due to political risk? 

And if so did you enter it again? What triggered that? 

8. Do you trust the legal and regulatory infrastructure in place at the state / country in 

question? If not, what means of gathering information and surveillance can you 

trust: 

9. Do you consider inside trading more common in emerging markets then developed 

markets? 

On the scale 1-5  

1=much less common, 2= less common, 3= the same, 4=more common, 5= 

much more common 

10. Do you think that bribes are more common in emerging markets then developed 

ones? 

On the scale 1-5  

1=much less common, 2= less common, 3= the same, 4=more common, 5= 

much more common 
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11. Do you use local advisors where the fund is investing or is staff partially from the 

area? 

12. How important is to use local staff for information gathering, analysis and 

interpretation? 

On the scale 1-5 how important do you think it is in order to minimize the risk? 

1=not important at all, 2 = not that important, 3= does not matter, 

4=important, 5=very important  

13. What analysis material do you use?  

14. What methods of price assessment do you use?  

15. Do you think that political risk is evaluated the same for global funds as they are in 

emerging market funds? If no, why.  

 

  

 


