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Ágrip
Í kjölfar efnahagshrunsins 2008 byrjaði vinna sem miðaði að því að endurskilgreina hvaða
leiðir Ísland ætti að fara til þess að búa við stöðugan og heilbrigðan hagvöxt til ársins 2030.
Sú vinna endaði svo með skýrslu sem ráðgjafafyrirtækið McKinsey & Company gaf út árið
2012. Í skýrslunni voru lagðar fram tveir megin tillögur að því hverju ætti að breyta hér á
landi til þess að efla hagvöxt. Önnur þessara tillagna var að efla útflutningstekjur alþjóðlega
íslenskra fyrirtækja. Núna 5 árum seinna hefur alþjóðageirinn hins vegar staðið í stað.
Rannsókn verkefnisins miðaði að því að svara því hvort skortur á erlendri fjárfestingu ætti
þar hlut að máli.
Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að svo sé ekki. Erlent fjárfestingarstig
hérlendis hefur verið heilbrigt undanfarin ár sé miðað við löndin í kringum okkur. Þá hefur
erlend fjárfesting hér á landi verið tiltölulega há í sögulegu samhengi. Niðurstöður
djúpviðtala bentu til þess að forsvarsmenn alþjóðlegra fyrirtækja hér á landi könnuðust ekki
við skort ár erlendri fjárfestingu.
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Inngangur
Í gegnum tíðina hefur íslenskt efnahagslíf verið samsett af fáum og sterkum geirum sem allir
eiga það sameiginlegt að treysta á náttúruauðlindir landsins með beinum hætti.
Allt frá landnámi að upphafi 20.aldar var landbúnaður ráðandi atvinnugrein hér á landi og
stóð hann undir meginþorra verðmætasköpunar íslensks hagkerfis. Sjávarútvegur tók svo við
sem leiðandi atvinnuskapandi iðnaður í kringum aldarmót 20. aldar og 60 árum síðar
byggðist hér upp mikil orkuvinnsla fyrir stóriðju. Í kjölfar efnahagshruns árið 2008 og
eldgoss í Eyjafjallajökli árið 2011 hefur ferðaþjónustan hér á landi blómstrað og er hún í dag
orðin stærsta útflutningsgrein landsins. Þrátt fyrir að allar þessar auðlindagreinar hafi gengt
lykilhlutverki í hagvexti Íslands á 20.öld hefur samsetning útflutnings þjóðarbússins verið
einhæf og útflutningstekjur þar af leiðandi berskjaldaðar fyrir áföllum.
Árið 2012 gaf alþjóðlega ráðgjafafyrirtækið McKinsey & Company út skýrslu sína
um íslenskt efnahagslíf og útlistaði um leið hvaða leiðir ætti að fara ætlaði Ísland sér
stöðugan hagvöxt á næstu áratugum. Niðurstaðan var nokkuð afgerandi en útflutningur þurfti
að aukast mikið og átti alþjóðageirinn að standa undir bróðurparti þeirrar aukningar
útflutningstekna. Síðan þá hefur lítið gerst. Útflutningur hefur vissulega aukist en það er fyrst
og fremst fyrir tilstilli aukins ferðamannastraums til landsins en ekki aukinnar
verðmætasköpunar alþjóðageirans.
Þessi þróun vakti áhuga höfunda. Lítið hefur verið fjallað um þróun útflutningstekna
frá útgáfu McKinsey skýrslunnar ef frá er talin skýrsla Viðskiptaráðs Íslands „Leiðin að
aukinni hagsæld”. Þar er þróunin frá 2012 rakin en ekki er farið út í orsakir. Fyrir vikið
ákváðu höfundar að kanna hvers vegna alþjóðageirinn hefur ekki stækkað sem skildi. Eftir
samráð við leiðbeinanda var ákveðið að einblína á einn mögulegan áhrifaþátt og skoða hvort
hann eigi hlut að máli. Erlend fjárfesting varð fyrir valinu og úr varð rannsóknarspurningin
„Stendur skortur á erlendri fjárfestingu í vegi fyrir vexti alþjóðageirans?”
Í þessari ritgerð verður ítarlega farið yfir íslenska alþjóðageirann, hvernig hann er
skilgreindur og hvernig hann stendur í samanburði við aðrar þjóðir. Farið verður vandlega
yfir hvað þarf til þess að byggja upp sterkan alþjóðageira og í kjölfarið verða reifaðar nokkrar
mögulegar ástæður þess að hann hefur ekki vaxið eins og til var ætlast. Því næst verður
fjallað um stöðu erlendar fjárfestingu á Íslandi og áhrifaþætti á umfang hennar. Loks verður
því svarað, meðal annars með hjálp viðtala við sérfræðinga á sviði alþjóðlegra viðskipta og
erlendrar fjárfestingar á Íslandi, hvort rannsóknarspurningin eigi við rök að styðjast.
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1. Alþjóðleg samkeppni á Íslandi
1.1 McKinsey skýrslan
Árið 2012 gaf alþjóðlega ráðgjafafyrirtækið McKinsey & Company út skýrsluna „Charting a
Growth Path for Iceland”. Í kjölfarið hefur skýrslan jafnan verið kölluð McKinsey skýrslan. Í
þessari ritgerð verður „Charting a Growth Path for Iceland” ýmist kölluð „skýrslan” eða
„McKinsey skýrslan.”
Í skýrslunni, sem unnin var að frumkvæði Viðskiptaráðs Íslands, voru helstu tækifæri
og áskoranir ólíkra hluta hagkerfisins kortlögð. Ástæðan fyrir aðkomu McKinsey var að fá
hlutlausa sýn alþjóðlegra aðila á íslenskt hagkerfi en McKinsey vann skýrsluna án allra
afskipta innlendra aðila (Viðskiptaráð Íslands, 2016). Frá útgáfu skýrslunnar hefur hún verið
mikilvægur leiðarvísir í umræðu og ákvarðanatöku um efnahagsmál á Íslandi en á
Viðskiptaþingi 2017 sagði Bjarni Benediktsson forsætisráðherra til að mynda skýrsluna hafa
haft mikil áhrif á lagasetningu og áhersluatriði tengd efnahagsmálum undanfarin ár.
McKinsey skipti íslensku efnahagslífi skipt niður í fjóra hluta í skýrslu sinni: innlenda
þjónustugeirann, opinbera geirann, auðlindageirann og alþjóðageirann. Megin niðurstöður
skýrslunnar voru á þann veg að tvö veigamikil atriði stæðu íslensku efnahagskerfi fyrir
þrifum. Annars vegar hefði Ísland búið við viðvarandi halla á viðskiptum við útlönd. Þetta
gróf að mati McKinsey undan vaxtamöguleikum Íslands til framtíðar. Hins vegar væri
framleiðni á Íslandi lág í samanburði við löndin í kringum okkur. Landsframleiðsla væri þó
ekki lág heldur ynnu Íslendingar mikið og bættu þannig upp fyrir lága framleiðni. Í kjölfarið
var sett fram stefna um það hvaða leiðir ætti að fara til að íslenskt hagkerfi næði að viðhalda
að meðaltali 3-4% hagvexti á ári til ársins 2030. Þar var annars vegar lagt til að framleiðni
yrði aukin þar sem það ætti við en hins vegar að vinnuafl yrði í auknum mæli fært úr hinum
svokallaða innlenda þjónustugeira og yfir í hugvitsdrifnar útflutningsgreinar eða hinn
svokallaða alþjóðageira (McKinsey & Company, 2012).
En þótt skýrslunni hafi almennt verið vel tekið hafa einstakir þættir hennar verið
gagnrýndir. Þar má til að mynda nefna gagnrýni Þorsteins Víglundssonar þáverandi
framkvæmdastjóri Samál, Samtaka Álframleiðanda á Íslandi og núverandi velferðarráðherra,
á skýrsluna. Hann benti á að forsendur skýrslunnar sem snéru að samanburði álverðs á Íslandi
við Norðurlandaþjóðirnar villandi eða beinlínis rangar (Þorsteinn Víglundsson, 2012).

1.1.1 Samráðsvettvangur um aukna hagsæld
Í kjölfar útgáfu fyrrnefndrar skýrslu var umræðuvettvangi sem fylgja átti á eftir markmiðum
skýrslunnar komið á laggirnar. Vettvangurinn, eða hópurinn, fékk nafnið Samráðsvettvangur
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háskólasamfélagsins og fulltrúar sveitarfélaga. Loks áttu stjórnendur ýmissa fyrirtækja hlut
að borði. Frá stofnun Samráðsvettvangsins hefur hann lagt fram fjölmargar breytingartillögur
sem allar hafa átt það sameiginlegt að eiga að stuðla að stöðugleika og vexti íslensks
efnahagslífs (Forsætisráðuneytið, e.d.).
Síðan þá hefur árangurinn verið misjafn. Breytingartillögunum var skipt eftir fjórum
flokkum hagkerfisins og hefur árangurinn verið áberandi verstur meðal auðlindagreinanna en
alls hafa einungis 7% þeirra tillagna sem settar voru fram verið innleiddar. Í alþjóðageiranum
er hlutfallið nær 50%. Líkur má leiða að því að pólitískar deilur hafi valdið því að
auðlindagreinarnar sitja eftir í þessum samanburði (Viðskiptaráð Íslands, 2016).

1.2 Alþjóðageirinn
Í sinni víðustu skilgreingu er alþjóðageirinn (e. international sector) skilgreindur sem „öll sú
starfsemi sem er ekki bundin við heimamarkað, samkeppnisvernd eða takmarkaðar
náttúruauðlindir”. Í skýrslu McKinsey eru nefnd þrjú megin skilyrði fyrir því að markaður
teljist til alþjóðageirans (McKinsey & Company, 2012):

1. Markaður er alþjóðlegur
2. Starfsemi er ekki varin samkeppni
3. Starfsemi byggir ekki á náttúruauðlindum

Sé notast við þessa skilgreiningu má skipta fyrirtækjum í alþjóðageiranum í Íslandi í þrjá
flokka. Í fyrsta lagi má þar nefna innlenda starfsemi alþjóðlegra fyrirtækja. Undir þennan
flokk falla fyrirtæki eins og GlaxoSmithKline, H&M og Costco. Í öðru lagi er talað um
innlend fyrirtæki sem starfa að hluta á erlendum mörkuðum. Hér má nefna fyrirtæki eins og
66° Norður og Advania. Loks má nefna íslensk fyrirtæki sem starfa að mestu leyti á erlendum
mörkuðum en það eru fyriræki eins og Össur, Marel og Meniga. Alþjóðageirinn er hins vegar
oftast skilgreindur þrengra en í skilgreiningunni hér að ofan. Þannig er nær alltaf talað um
þau innlendu fyrirtæki sem byggja ekki á náttúruauðlindum og starfa á erlendum mörkuðum,
hvort sem er að litlum hluta eða stærstum, þegar talað er um alþjóðageirann á Íslandi.
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Mynd 1. Framleiðsluþættir fyrirtækis í alþjóðageira.

Oft er talað um að þáttum framleiðslunnar sé hægt að skipta í fjóra hluta: aðföng, fjármuni,
vinnuafl og náttúruauðlindir. Eins og sést á myndinni hér að ofan geta fyrirtæki í
alþjóðageiranum þó aðeins stuðst við þrjá af þessum framleiðsluþáttum þar sem óhæði á
náttúruauðlindir er

ein

af forsendum

þess

að teljast

til

alþjóðageirans.

Hinir

framleiðsluþættirnir þrír þurfa ekki að vera alþjóðlegir til þess að fyrirtæki teljist til
alþjóðageirans. Þannig er ekki átt við að vinnuafl eða mannauður sé alþjóðlegur, né að
samsetning fjármagns eða fjárfestingar sé alþjóðlegt. Fyrirtæki fjármagnað innanlands
eingöngu samansett af íslendingum telst til alþjóðageirans ef vörur þess fyrirtækis eru seldar
og markaðssetar erlendis. Þá gerir McKinsey engan greinarmun á því hvort um sé að ræða
aðfangaframleiðslu eða framleiðslu til smásölu heldur sé skilyrðið einungis að lokaafurðin sé
seld á alþjóðlegum markaði (Viðskiptaráð Íslands, 2014).

1.2.1 Alþjóðavæðing
Alþjóðavæðing (e. globalization) hefur verið skilgreind á marga vegu. Joseph Stiglitz
nóbelsverðlaunahafi í hagfræði skilgreindi alþjóðavæðingu sem „nánara samstarf (e.
integration) þjóðanna og fólksins í heiminum sem kemur til af minnkandi kostnaði við
flutninga og samskipti, og niðurbroti hindranna á flæði afurða, þjónustu, fjármagns,
þekkingar og fólks milli landamæra” (Ferri og Stiglitz, 2002).
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Orðið alþjóðavæðing nær þannig yfir breiðan lista atriða sem öll eiga það sameiginlegt að
minnka landamæri milli þjóða og gera íbúum jarðar auðveldara að eiga samskipti eða stunda
viðskipti milli sín. Þannig getur alþjóðavæðing átt við þróun í samskiptamátum fólks, minni
höft á flutningum fjármagns milli landa eða minnkandi menningar- og jafnvel útlitsmun milli
mismunandi svæða heimsins. Í heimi viðskipta er alþjóðvæðing þó oft skilgreind þrengra. Í
því samhengi er meðal annars oft átt við aukin alþjóðaviðskipti, fyrirtæki sem starfa á
alþjóðlegum markaði frekar en einungis á heimamarkaði, aukið hæði fyrirtækja á
alþjóðhagkerfið og frjálst flæði fjármagns milli landa (Ritzer, 2007).
Þótt alþjóðavæðing hafi smám saman átt sér stað undanfarnar aldir hefur þróuninni
miðað mun hraðar á síðustu áratugum. Rekja má hraða þróun alþjóðavæðingar að stórum
hluta til tækniþróunnar síðustu ára og áratuga. Það á bæði við um þróun internetsins og
internet-tengdra tækja sem og þróun skipa og flugvéla. Þó eru fleiri þættir sem standa þar að
baki sem tengjast tækniþróun ekki með beinum hætti. Þar má nefna minnkandi
tungumálahindranir

í

kjölfar

mikillar

útbreiðslu

enskunnar

og

mikinn

mun

á

mannauðstengdum kostnaði milli landa og heimsálfa. Ekki eru þó allir sammála um ágæti
alþjóðavæðingar í viðskiptum.
Ef Bandaríkin hafa úr öllum þeim auðlindum að moða sem þarf til þess að framleiða
fatnað ættu Bandaríkjamenn þá ekki eingöngu að versla bandarískan fatnað til þess að halda
fjármagni innan Bandaríkjanna og búa til störf í landinu? Þessi spurning er dæmi um þá
hugmyndafræði sem hefur fengið aukna áheyrn undafarin ár. Til þess að svara þessari
spurning er best að horfa í kjöl alþjóðavæðingar og hvað hún hefur í för með sér.
Alþjóðavæðing stækkar markaði, bæði fyrir neytendur og seljendur. Þegar markaður stækkar
verður til aukin stærðarhagkvæmni (e. economies of scale). Stærðarhagkvæmni lýsir sér í
lækkandi kostnaði við hverja einingu framleidda eftir því sem framleiddum einingum fjölgar.
Aukin stærðarhagkvæmni gerir aðilum á markaði kleift að framleiða með lægri tilkostnaði en
samkeppnisaðilarnir og skapa þar með algjöra yfirburði. Ef hins vegar einn aðili á markaði
getur framleitt alla hluti með sem lægstum tilkostnaði verður að horfa til þess fórnarkostnaðar
sem til verður vegna framleiðslunnar. Á endanum mun sá aðili sérhæfa sig í þeim hluta
framleiðslunnar þar sem hann verður fyrir lægstum fórnarkostnaði og telst hann þá með
hlutfallslega yfirburði. Þetta verður til þess að einhver aðili á markaðnum er alltaf með
hlutfallslega yfirburði í einhverju og eru viðskipti því ábatasöm. Á endanum verður þetta til
þess að jafna tækifæri þjóða. Þrátt fyrir að þjóðir séu fátækar af náttúruauðlindum hafa þær
ávallt hlutfallslega yfirburði í einhverju og geta því sérhæft sig. Þjóðin flytur afurðina sem
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verður til vegna hlutfallslegu yfirburðina og flytur inn þær afurðir sem þjóðin er fátæk af
(Krugman, 2011).
En hverjar eru afleiðingar alþjóðavæðingar? Eins og áður segir má segja að
grunnafleiðing alþjóðavæðingar sé stærri markaður. Stærri markaður og afnám landamæra á
vörum, þjónustu og vinnuafli hafa ýmsar afleiðingar í för með sér. Þar má fyrst og fremst
nefna:


Aukið vöruúrval fyrir neytendur
Þetta er einn augljósasti fylgifiskur alþjóðavæðingar. Eins og áður segir geta lönd
sérhæft sig í því sem þau eru góð að framleiða og flutt inn aðrar vörur fyrir ábatann
sem verður af framleiðslunni. Skýrt dæmi um þetta er ávaxtaborð í íslenskum
matvöruverslunum en án alþjóðavæðingar er líklegt að lítið væri hægt að fá annað en
það sem rækað væri í Hveragerði og á Flúðum.



Aukin samkeppni meðal seljenda
Stærri markaður þýðir einning að fleiri aðilar berjast á sama markaði um sömu
neytendurna. Hér koma grunnkraftar hagfræðinnar við sögu. Aukinni samkeppni
fylgir aukið framboð sem, samkvæmt grunnkenningum hagfræðinnar um fullkomna
samkeppni, lækkar á endanum vöruverð til neytenda.



Jafnar tækifæri þjóða
Eins og fjallað hefur verið um hér að ofan getur alþjóðavæðing jafnað tækifæri þjóða
þannig að þjóðir sem eru ekki ríkar af fjölbreyttum auðlindum geta einbeitt sér af
sínum styrkleikum án þess að líða fyrir veikleika sína.
Þannig geta þjóðir sem eru til dæmis ekki ríkar af olíuauðlindum einbeitt sér af þeim
auðlindum sem þær hafa úr að moða og flutt þær út gegn olíu. Þetta gerir það að
verkum að samkeppnisstaða þjóða getur jafnast til muna.



Samkeppnisstaða vinnuafls batnar
Starfsfólk getur starfað í nýjum löndum á einfaldari máta en áður var. Þetta hefur gert
það að verkum að starfsfólk er ekki bundið landamærum þegar það kemur að því að
velja sitt framtíðarstarf. Þannig getur einstaklingur frá Kóreu sem hefur sérþekkingu á
olíuiðnaði flust til Noregs eða Saudi Arabíu til að starfa við sína sérgrein. Að sama
skapi gerir þetta það að verkum að þjóðir búa síður við skort á vinnuafli í ákveðnum
geirum. Þjóð sem útskrifar óvenju fáa lækna eða sér fram á skort á smiðum getur til
dæmis flutt inn vinnuafl í þessum geirum (Krugman, 2012).
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1.2.1.1 Alþjóðavæðing á krossgötum
Þrátt fyrir augljósa ábata þess að stunda virk utanríkisviðskipti með afurðir, þjónustu og
mannauð hefur hugmyndin um alþjóðavæðingu mætt vaxandi mótspyrnu utanfarin misseri.
Þetta á sér í lagi við um þjóðir sem hafa sögulega verið með opið efnahagslíf og landamæri
og hafa notið hvað mest þeirra jákvæðu áhrifa sem alþjóðavæðingin hefur upp á að bjóða.
Nærtækast er að horfa til Bandaríkjana, Bretlands og Frakklands í þeim efnum. Í
síðustu forsetakosningum Bandaríkjanna í nóvember 2016 hlaut einangrunarstefna Donald
Trump, núverandi Bandaríkjaforseta, hljómgrunn kjósenda. Kosningaloforð Trump voru
mörg hver á þann veg að einangra efnahagslíf Bandaríkjanna enn frekar vegna þess að
Bandaríkin væru ekki að hagnast á utanríkisviðskiptum. Þessari stefnu myndi hann fylgja
eftir með miklum tollum á innfluttar vörur og þjónustu. Auk þess lofaði Trump viðamiklum
brottflutningum erlends vinnuafls og skattaívilnunum til fyrirtækja sem kysu að flytja
starfsemi sína til Bandaríkjanna. Loks hefur forsetinn ítrekað hvatt Bandaríkjamenn til þess
að taka vörur sem framleiddar eru í Bandaríkjunum fram yfir innfluttar vörur. Til varð
slagorðið „Buy American, Hire American”. Á sama tíma kusu Bretar með því að segja sig úr
stærsta fríverslunarbandalagi heims og einangra hagkerfi sitt því til muna. Í báðum þessum
tilfellum er hægt að segja að horft hafi verið framhjá lykilkenningum alþjóðahagfræði um
algera og hlutfallslega yfirburði. Þrátt fyrir að Bandaríkin og Bretland séu vel í stakk búin til
þess að standa undir sinni eigin framleiðslu og hafi jafnvel algjöra yfirburði á einhverjum
sviðum munu aðrar þjóðir hafa hlutfallslega yfirburði á ýmsum öðrum sviðum.
Segja má að hugmyndin um alþjóðavæðingu og frjáls viðskipti hafi átt óvæntan hauk í
horni þegar Xi Jinping Kínaforseti stóð frammi fyrir efnahagsráðstefnunni í Davos í janúar
2017 og undirstrikaði mikilvægi þess að standa vörð um frjáls viðskipti milli landa. Sagði
Jinping alþjóðavæðingu hafa verið drifkraft alþjóðlegs vaxtar, framfara í vísindum, tækni og
siðmenningu (Xi Jinping, 2017). Þetta kom mörgum á óvart en Kína hefur lengi verið eitt
allra lokaðasta efnahagskerfi heims. Það má því með sanni segja að hugmyndin um
alþjóðavæðingu standi á ákveðnum krossgötum þessa dagana.
Ef horft er á þá þróun sem átt hefur sér stað í þeim löndum sem hér voru nefnd má sjá
augljósa samnefnara. Hvort sem horft er til Bandaríkjanna og Donald Trump, Bretlands og
andstæðinga Evrópusambandsins eða Frakklands og Marie Le Pen og flokksfélaga hennar í
franska þjóðernisflokkum má sjá augljósan rauðan þráð í þeim skilaboðum sem miðlað hefur
verið til almennings. Kosningabaráttur flokkana þriggja eiga það sameiginlegt að hafa alið á
hræðslu og vanþekkingu. Alið hefur verið á hræðslu með því að tengja hryðjuverkaárásir og
glæpi við innflytjendur og tengja þannig það sem er erlent og utanaðkomandi við það sem er
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slæmt. Frjáls viðskipti milli landa eru þar engin undantekning. Að sama skapi hefur verið alið
á vanþekkingu með því að halda því fram að hagsmunum þjóðarinnar sé best borgið með því
að halda fjármunum og viðskiptum innanlands og þannig séu aðrar þjóðir ekki að græða á
þeirra kostnað.

1.2.2 Mikilvægi alþjóðageirans á Íslandi
Eins og áður segir er hægt að skipta hagkerfum niður í fjóra mismunandi geira: Opinbera
geirann, innlenda þjónustugeirann, auðlindageirann og loks alþjóðageirann. Allir eru þessir
geirar bundnir ákveðnum stærðartakmörkunum sem ákvarðast af ólíkum þáttum. Þannig eru
innlendu geirarnir, opinberi geirinn og innlendi þjónustugeirinn, fyrst og fremst bundnir af
stærð þess innlenda markaðar sem á við. Stærð þess markaðar ræðst fyrst og fremst af
fólksfjölda og kaupmætti fólksins í landinu.
Þrátt fyrir að fyrirtæki í auðlindageiranum séu oftar en ekki útflutningsfyrirtæki og
starfi því á alþjóðlegum mörkuðum er geirinn bundinn þeim hömlum að treysta á
takmarkaðar auðlindir. Vaxtamöguleikar auðlindageirans fara því fyrst og fremst eftir því
hver sjálfbær afkastageta auðlindarinnar, sem á í hlut hverju sinni, sé. Alþjóðageirinn er
ólíkur öðrum geirum hagkerfisins að því leyti að vaxtarmöguleikar hans eru bundnir mun
víðari takmörkunum. Vaxtamöguleikar fyrirtækis í alþjóðageiranum eru einungis bundir við
alþjóðlega stærð þess markaðar sem fyrirtækið starfar á hverju sinni. Í nær öllum tilfellum eru
þessir markaðir mun stærri en hérlendis svo mikið getur verið í húfi fyrir íslenskt hagkerfi.
Annað sérkenni alþjóðageirans samanborið við aðra geira efnahagslífsins er fjöldi
verðmætra sérfræðistarfa í geiranum. Í gegnum tíðina hafa fyrirtæki sem hafa náð árangri í
alþjóðageiranum hérlendis verið tæknifyrirtæki sem hafa byggst upp á mikilli sérþekkingu
starfsfólks. Þessi fyrirtæki hafa þörf fyrir vel menntað og hæft starfsfólk sem byggt hefur upp
sérþekkingu á sínu sviði og eru störf í alþjóðageiranum því oft verðmætari en störf í öðrum
geirum. Þetta sést bersýnilega þegar launagreiðslur nokkurra fyrirtækja í alþjóðageiranum
hérlendis eru bornar saman við meðallaun hérlendis.
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Mynd 2. Samanburður á meðal árslaunum fyrirtækja í alþjóðageiranum og meðallauna á Íslandi.

(Hæstu launin, 2016, Eigin útreikningar)
Ábati háskólamenntunar er hvergi minni í Evrópu en á Íslandi. Árið 2013 voru þeir
sem höfðu aðeins lokið grunnmenntun með að meðaltali 86,3% af ráðstöfunartekjum þeirra
sem höfðu lokið háskólamenntun. Í Svíþjóð er þetta hlutall 80,3% en í Noregi 77%. Fyrir
þessu er hægt að sjá tvær megin ástæður. Annars vegar verður stór hluti verðmætasköpunar á
Íslandi til í geirum eins og sjávarútvegi, stóriðju og ferðaþjónustu þar sem meginþorri starfa
eru láglaunastörf. Á Íslandi er því mikið framboð láglaunastarfa samanborið við aðrar þjóðir
(Hagstofa Íslands, 2015).
Hins vegar hefur háskólamenntuðum fjölgað mikið á síðustu árum og áratugum. Árið
2014 voru rúmlega 20% einstaklinga á aldrinum 20 – 34 ára í háskólanámi samanborið við
rúm 11% 17 árum áður árið 1997. Framboð hálaunaðra sérfræðistarfa hefur ekki haldið í við
framboð háskólamenntaðra og þar af leiðandi þurfa háskólamenntaðir að leita í lægra launuð
störf (Friðrik Már Baldursson og Axel Hall, 2016).
Minnkandi ábati menntunar hefur enn sem komið er ekki komið niður á fjölda
háskólamenntaðra enda aðsókn í háskólanám hérlendis mikið og menntunarstig hátt.
Mögulegt er að aukin vitund samfélagsins á mikilvægi menntunar spili þar lykilrullu. Skortur
á verðmætum störfum hérlendis gerir það hins vegar að verkum að háskólamenntað fólk
horfir mikið út fyrir landsteinana í leit af störfum. Þetta er það sem kallast spekileki (e. brain
drain) og lýsir því þegar mannauður með sérþekkingu flyst búferlum. Á síðustu árum hefur
Ísland búið við meiri spekileka frá landi en nokkru sinni fyrr og má ætla að minnkandi ábati
háskólamenntunar eigi þar hlut að máli (Vísir.is, 2015).
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Eins og mynd 2 sýnir eru störf innan alþjóðageirans alla jafna verðmætari störf en gengur og
gerist og þróun alþjóðageirans því lykilþáttur í því að auka ábata háskólamenntunar hér á
landi. Þannig er annars vegar hægt að sporna við fækkun háskólamenntaðra og brottflutningi
þeirra frá landi og hins vegar auka aðdráttarfl Íslands sem áningarstað fyrir sérfróðan
erlendan mannauð.

1.2.3 Írland
Mikilvægi sterks alþjóðageira kristallast í þróun Írlands á síðustu 40 árum. Árið 1980 hafði
írskt hagkerfi staðnað og verið á hraðri niðurleið í um áratug. Í kjölfarið tók við mikið
hagvaxtartímabil og hefur Írland síðan verið með verga landsframleiðslu talsvert yfir meðal
landsframleiðslu OECD ríkja.
Mynd 3. Samanburður á landsframleiðslu Írlands og meðallandsframleiðslu OECD ríkja.

(OECD, 2017)
Í kjölfar þessa mikla hagvaxtarskeiðs hefur Írland og írskt hagkerfi verið kallað „Keltneski
Tígurinn” (e. Celtic Tiger). Uppgangur Írlands er engin tilviljun heldur niðurstaða
markvissrar vinnu sem fólst í því að gera írskt hagkerfi alþjóðlega samkeppnishæft og
fýsilegan kost fyrir alþjóðleg fyrirtæki (O’Hearn, 2000).
Einn stærsti áhrifaþátturinn í írskum uppgangi hefur verið mikil sköpun starfa innan
hagkerfisins. Á tímabilinu 1990 til 2005 fjölgaði starfandi fólki í landinu um 800.000 eða úr
1,1 milljón í 1,9 milljónir. Þessi mikla sköpun starfa snéri þeirri þróun við sem hafði átt sér
stað í marga áratugi að vinnuafli í landinu fækkaði stöðugt vegna búferlaflutninga en
mannfjöldi jókst um 15% á einungis 10 ára tímabili frá 1996-2005.
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Þessum mikla viðsnúningi má að stærstum hluta þakka skynsamlegri stefnu
stjórnvalda. Skattaumhverfi fyrirtækja er gott í alþjóðlegum samanburði en 12,5% skattur er
lagður á fyrirtæki í dag. Þessi lágskattastefna gagnvart alþjóðageiranum gerði það að verkum
að írskt hagkerfi varð mun fýsilegri kostur fyrir alþjóðleg fyrirtæki og skapaði írskum
fyrirtækjum samkeppnisforskot á alþjóðlegum markaði.
Auk þess hefur mikil og skilvirk fjárfesting í mannauði frá árinu 1960 skilað auknum
hagvexti. Nú er svo búið að Írland er efst meðal Evrópusambandsríkja þegar skoðaður er
fjölda útskrifaðra nemenda úr vísindum og verkfræðigreinum. (Education at a glance
heimild) Þá hefur erlendri fjárfestingu verið tekið fagnandi, bæði þegar horft er á stefnu
stjórnvalda og viðhorf almennings. Þessar aðgerðir stjórnvalda hafa skilað því að Írland hefur
oftar en einu sinni verið valið alþjóðavæddasta hagkerfi heims (Dorgan, 2006).

1.2.4 Svíþjóð
Svipaða sögu er að segja af Svíþjóð en í kjölfar mikillar efnahagskreppu í byrjun tíunda
áratugs síðustu aldar hefur sænskt hagkerfi blómstrað og má það að stórum hluta þakka
sterkum alþjóðageira. Frá árunum 1993-2006 var meðal árshagvöxtur í Evrópu 2,21% en
2,8% í Svíþjóð. Þennan umfram hagvöxt má að langstærstum hluta rekja til alþjóðageirans en
hagvöxtur alþjóðageirans í Svíþjóð var 0,75% umfram aðrar Evrópuþjóðir.
Sterk staða alþjóðageirans í Svíþjóð sést bersýnilega þegar umfang hans er borið
saman við umfang alþjóðageira nágrannalandanna, þar á meðal Ísland.
Mynd 4. Hlutfall alþjóðageira af heildarvirðisauka hagkerfisins.

(Viðskiptaráð Íslands, 2014)
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Af þeim skandinavísku fyrirtækjum sem komast á lista Forbes yfir 2000 stærstu
fyrirtæki í heimi eru 64% staðsett í Svíþjóð. Þá er það einungis Sílíkondalur í Kaliforníu sem
slær Svíþjóð við þegar kemur að fjölda nýsköpunarfyrirtækja sem eru metin á yfir milljarð
bandaríkjadala, miðað við höfðatölu (Invest Stockholm, 2015).

1.2.5 Þróun alþjóðageirans á síðustu árum
Eins og áður segir áætlaði McKinsey að útflutningur þyrfti að aukast um 4% á ári til að
tryggja áframhaldandi hagvöxt. Átti alþjóðageirinn að standa undir þessari aukningu að
mestum hluta. Ef horft er á þróun útflutnings frá árinu 2011 til ársins 2015 hefur
heildarútflutningur þjóðarbúsins aukist um 93 milljarða á verðlagi ársins 2015. Þrátt fyrir
þessa aukningu útflutnings hafa útflutningstekjur alþjóðageirans aðeins vaxið um sem nemur
4 milljörðum króna miðað við verðlag ársins 2015. Skýrist aukning útfutningstekna að
stærstum hluta af mikilli aukningu tekna úr auðlindageiranum, nánar tiltekið ferðaþjónustunni
(Viðskiptaráðs Íslands, 2016).
Mynd 5. Þróun útflutningstekna á verðlagi ársins 2015.

(Viðskiptaráð Íslands, 2016)
Ef vöxtur þeirra útflutningstekna sem rekja má til alþjóðageirans er borinn saman við
markmið McKinsey má sjá að nokkuð ber á milli. Í áætlunum McKinsey vart gert ráð fyrir
aukingu upp á 125 milljarða króna samanborið við þá fjögurra milljarða króna aukingu sem
hefur átt sér stað í raun. Á sama tíma hefur vöxtur auðlindageirans farið þó nokkuð fram úr
væntingum. Auðlindageirinn hefur vaxið um 32 milljarða umfram áætlanir eða 90 milljarða í
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stað 58. Í þessum samanburði er notast við tölur yfir útflutningstekjur frá árinu 2015 en tölur
fyrir árið 2016 liggja ekki fyrir.
Mynd 6. Mismunur á áætlun McKinsey og raunaukningu.

(Viðskiptaráð Íslands, 2016)
1.2.6 Hvað þarf til að byggja upp sterkan alþjóðageira?
Í greiningu Viðskiptaráðs sem gerð var í kjölfar útgáfu McKinsey skýrslunnar eru skilgreind
fimm atriði sem lönd þurfa að uppfylla, ætli þau sér að mynda sterkan alþjóðageira. Þau eru:

1. Gott aðgengi að vinnuafli
Mikilvægt er að kostnaður og gæði vinnuafls sé samkeppnishæft við önnur lönd. Þar
er lykilþáttur að atvinnuleysi haldist í jafnvægi og verði ekki of lágt svo verð á
vinnuafli haldist samkeppnishæft. Þess fyrir utan þarf vinnulöggjöf að vera í samræmi
við það sem þekkist í vestrænum heimi. Í þróuðum hagkerfum þarf vel menntað
vinnuafl með reynslu og þekkingu til að styðja við vöxt alþjóðagerains. Þar skiptir
gæði náms og geta landsins til að laða að sér hæft starfsfólk mestu. Starfrækja þarf
mennta- og rannsóknarstarfsemi sem mætir þörfum allra sem eiga hlut að, hvort sem
það eru nemendur, kennarar eða atvinnulífið. Þá þarf aðgengi að erlendu vinnuafli að
vera gott. Þar spilar stórt hlutverk að landamæri landsins séu eins opin og kostur gefst
á og vinnuafl geti flust til og frá landinu á eins auðveltan hátt og auðið er.

2. Gott aðgengi að fjármagni
Fjármagn sé til staðar fyrir ólíkar gerðir fyrirtækja, á ólíku þróunarstigi og í ólíkum
gjaldmiðlum. Fjármagnskjör sem í boði eru í landinu þurfa að vera alþjóðlega
samkeppnishæf. Þá skiptir gott aðgengi að fjárfestum sem fylgja utanaðkomandi
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þekking og tengsl miklu máli. Reynslan hefur sýnt að í hagkerfum sem hægt sé að
nálgast fjölbreytta flóru fjárfesta eru alþjóðleg fyrirtæki líklegri til að dafna. Fjölbreytt
flóra fjárfesta samanstendur af góðu styrkjaumhverfi, „englafjárfestum” sem fjárfesta
einungis í fyrirtækjum á byrjunarstigi, nýsköpunarsjóðum, framtakssjóðum,
einkafjárfestum og kauphöll.

3. Regluverk og skattar
Regluverk og stjórnsýsla þurfa að vera í samræmi við regluverk og stjórnsýslu í
vestrænum ríkjum. Skattaumhverfi má ekki vera sljógvandi og þarf að hvetja til
verðmætasköpunar, eflingu rannsókna og nýsköpunar og loks draga að fjárfestingu.
Tekjuskattshlutfall þarf að vera samkeppnishæft í alþjóðlegum samanburði þannig
fyrirtæki geti laðað að sér hæfasta starfsfólkið. Þá er mikilvægt að skattstofnar byggi á
raunverulegum hagnaði fyrirtækja. Skattkerfið þarf að vera stöðugt og fyrirsjáanleg
og kostnaði við eftirfylgni stillt í hóf. Loks er æskilegt að hvatakerfi sé starfrækt fyrir
alþjóðleg fyrirtæki. Hvatar, svosem ívilnanir vegna rannsóknar og þróunar eða
skattaafslættir á nýbyggingu, geta verið lykilþáttur við val alþjóðlegra fyrirtækja á
fjárfestingu.

4. Aðgengi að erlendum mörkuðum
Þeir innviðir sem standa að flutningum á vörum, fólki, þjónustu og gögnum þurfa að
vera góðir. Þannig mega innlendir innviðir sem standa að þessum þáttum ekki standa
alþjóðlegri

samkeppni

fyrir

þrifum.

Þá

er

æskilegt

að

starfræktir

séu

milliríkjasamningar. Fríverslunarsamningar geta skipt sköpum með því að draga úr
aðgangshindrunum

í

formi

hverskonar

innflutningsgjalda.

Þá

eru

tvísköttunarsamningar mikilvægir í ljósi þess að tvískattlögð aðföng, fjármagn eða
þjónusta geta fælt alþjóðleg fyrirtæki frá landi. Séu milliríkjasamningar starfræktir
opnar það leiðir að erlendum mörkuðum og hjálpar fyrirtækjum að fóta sig erlendis.

5. Viðhorf og stöðugleiki
Viðhorf stjórnvalda og samfélagsins eru undirstaða þess að alþjóðleg starfsemi geti
þrifist

á

Íslandi.

Það

er

sameiginlegt

verkefni

atvinnulífsins,

fjölmiðla,

fræðasamfélagsins og stjórnvalda að fræða almenning um þær breytingar sem verða á
hagkerfinu með auknum utanríkisviðskiptum. Önnur sjónarmið en efnahagsleg geta
ráðið för hjá sumum. Þar má nefna menningarleg og félagsleg málefni. Ef skilningur
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og sátt ríkir í samfélaginu um þessi mál geta stjórnvöld og atvinnulífið einbeitt sér að
því langtímaverkefni sem uppbygging samkeppnishæfs rekstrarumhverfis er.
Efnahagslegur og pólitískur stöðugleiki eru gríðar mikilvægur þáttur í velgengni
fyrirtækja í alþjóðlegri samkeppni. (Viðskiptaráð Íslands, 2014)

Í greiningu Viðskiptaráðs er einungis horft til fyrirtækja og hvers konar umhverfi er best
fallið til þess að bæta samkeppnisstöðu þeirra. Hæfur mannauður er hins vegar forsenda þess
að hægt sé að starfrækja sterkan alþjóðageira. Án mannauðs sem hefur sérfræðiþekkingu á
sínu sviði skipta hlutirnir sem taldir eru upp hér að ofan litlu sem engu máli.
Þess vegna er líka mikilvægt að horfa til þeirra þátta sem draga mannauð til landsins
ásamt því að halda núverandi sérþekkingu innanlands. Þar má nefna fría heilbrigðisþjónustu,
gott og sanngjarnt lífeyriskerfi og góða velferðarþjónustu. Leik- og grunnskólar sem eru
samkeppnishæfir á alþjóðlegan mælikvarða geta einnig skipt miklu þegar barnafólk ákveður
samastað. Skýrt dæmi um þetta eru Bandaríkin en þar hafa byggst upp svæði sem hægt er að
kalla „þekkingarkjarna”. Þar má til að mynda nefna New York og Boston á austurströndinni
og Seattle og San Fransisco á vesturströndinni. Þessar borgir eiga það sameiginlegt að hýsa
marga af bestu háskólum og grunnskólum Bandaríkjanna auk þess sem margir af bestu
spítölum landsins eru staðsettir í eða í kringum borgirnar. Þetta aðgengi að góðum innviðum
er einn af lykilþáttum í því að meðallaun og kaupmáttur þessara borga er yfir meðallagi
þéttbýliskjarna í Bandaríkjunum (Pew Research Center, 2016).

1.2.7 Áhrifaþættir á þróun alþjóðageirans á Íslandi undanfarin ár
Í ljósi þeirra atriða sem hér hafa verið nefnd hvað æskilegt sé að uppfylla til að hægt sé að
starfrækja hér sterkan alþjóðageira er vert að staldra við og skoða þróun undanfarinna ára
hérlendis. Nánar tiltekið, hvað hefur gerst frá útgáfu skýrslunnar 2012 og hvaða mögulegu
ástæður eru fyrir því að ákalli hennar og Samráðsvettvangsins um breytingar á
útflutningsmynstri íslensks efnahagslífs hafi ekki verið svarað.

1.2.7.1 Óstöðugur gjaldmiðill og pólitísk óvissa
Efnahagsaðstæður hér hafa verið nokkuð stöðugar síðustu ár. Samfelldur hagvöxtur hefur
verið frá árinu 2011 og stefnir í lengsta samfellda hagvaxtarskeið frá stofnun lýðveldisins
(Hagstofa Íslands, 2017a). Á sama tíma hefur verðbólga verið lág í sögulegu samhengi og
haldist undir 2,5% verðbólgumarkmiði Seðlabankans allt frá árinu 2014 (Hagstofa Íslands,
2017b).
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Þrátt fyrir þetta hefur mikið flökt verið á gjaldmiðlinum hér á landi, íslensku krónunni
gagnvart öllum helstu viðskiptagjaldmiðlum Íslands síðustu ár. Krónan var sterk fyrir
efnahagshrun en veiktist svo gríðarlega í kjölfar hrunsins. Frá 2009 til fram til ársins 2015 var
mikið flökt á gengi krónunnar. Síðan þá hefur þó mikil samfelld styrking verið á genginu. Á
tímabilinu 3.maí 2016 og 3. maí 2017 styrktist íslenska krónan um tæp 17,4% gagnvart Evru,
tæp 12,4% gagnvart Bandaríkjadal og rúmlega 22,8% gagnvart Sterlingspundi (Keldan,
2017).
Mikil pólítísk óvissa hefur oft og tíðum einkennd íslensk stjórnmál. Á því hefur engin
undantekning verið undanfarin ár en frá 1. febrúar 2009 hefur ríkisstjórnarskipan breyst
fjórum sinnum og hafa orðið nokkuð miklar breytingar á ríkisstjórnum frá vinstrisinnuðum
ríksistjórnum til hægrisinnaðra. (Stjórnarráð Íslands, e.d.)
Þessar aðstæður hafa gert langtíma áætlanagerð erfiða fyrir fyrirtæki. Mögulegt er að
þessi óstöðugleiki gjaldmiðilsins og pólitíska óvissa hafi haft áhrif á brottfluttninga fyrirtækja
og fælt alþjóðleg fyrirtæki frá landi.

1.2.7.2 Of sterkur gjaldmiðill
Eins og áður segir hefur íslenska krónan styrkst gríðarlega síðustu ár. Fyrirtæki í
alþjóðageiranum á Íslandi eru í eðli sínu útflutningsfyrirtæki þar sem þau starfa á erlendum
mörkuðum. Þau fá þannig tekjur í erlendum gjalmiðlum en gera hins vegar upp í íslenskum
krónum. Sterk staða íslensku krónunnar rýrir þannig tekjur útflutningsfyrirtækja í íslenskum
krónum og hefur þannig komið illa við útflutningsgreinarnar síðustu misseri. Forsvarsmenn
útflutningsfyrirtækja hafa verið duglegir að benda á þetta síðustu mánuði og hélt Almar
Guðmundsson framkvæmdarstjóri Samtaka Iðnaðarins því meðal annars fram að
áframhaldandi sterkt gengi krónunnar þýddi glötuð tækifæri fyrir íslenskt hagkerfi (Almar
Guðmundsson, 2016).
Ástæða þessa sterka gengis krónunnar er mikið innflæði erlends gjaldeyris inn í
landið sem stafar meðal annars að auknum gjaldeyristekjum vegna erlendra ferðamanna inn í
landið. Er hægt að tala um ákveðna auðlindabölvun í því samhengi.

1.2.7.3 Auðlindabölvun
Kenningin um auðlindabölvun (e. resource curse) segir til um erfiðleika auðlindaríkra þjóða
að nýta auðlindir sínar til að auka velferð og hagvöxt í landinu og hvernig auðlindirnar geta í
sumum tilvikum staðið í vegi fyrir framþróun í landinu. Sýnt hefur verið fram á að þjóðir sem
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treysta mikið á auðlindarentu frá auðlindum sínum til að fjármagna ríkisútgjöld búa að
jafnaði við lakari hagvöxt en aðrar þjóðir (Sachs og Warner, 1995).
Bölvun auðlindanna getur tekið á sig margar birtingarmyndir og eru afleiðingar
hennar oft ólíkar. Til að mynda hefur auðlindabölvun Afríkuríkja oft lýst sér í lakari nýtingu
ríkisfjármuna en áður. Þannig hefur í gengum tíðina loðað við auðlindaríkar þjóðir að eyða
um efni fram í laun ríkisstarfsmanna og niðurgreiðslu jarðefniseldsneytis en eyða minna í
menntun, sjúkraþjónustu og aðra velferðarþjónustu. Þetta kemur oftar en ekki til vegna þess
að þegnar ríkisins eru ekki jafn gagnrýnir á eyðslu ríkisins þegar hún er fjármögnuð að
stórum hluta með auðlindarentu og þegar hún er að stærstum hluta fjármögnuð með
skatttekjum (Sachs og Warner, 1995).
Mynd 7. Auðlindabölvun.

Algengasta birtingarmynd auðlindabölvunar í gegnum tíðina hefur þó verið í því sem
kallast hefur „Hollenska veikin”.

1.2.7.4 Hollenska veikin
Kenningin um Hollensku veikina (e. Dutch disease) lýsir sér í því þegar mikil aukning tekna í
auðlindatengdum geirum kemur niður á öðrum geirum hagkerfisins, sérlega öðrum
útflutningsgeirum. Þetta gerist ýmist vegna aukinnar verðbólgu, styrkingu gjaldmiðilsins
vegna mikils innflæðis á erlendum gjaldeyri og mikilla flutninga vinnuafls í auðlindatengd
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störf. Kenningin er nefnd eftir þeim áhrifum sem mikilir gasfundir Hollendinga höfðu á
hagkerfið þar í landi árið 1959. Á síðustu áratugum hafa fleiri þjóðir orðið fyrir barðinu á
Hollensku veikinni en Íran, Rússland og Venezuela hafa fundið fyrir áhrifum hollensku
veikinnar að einhverju marki. Í öllum tilvikum leiddu auknar tekjur auðlinda til hægari vaxtar
eða samdráttar í framleiðslu og vergri landsframleiðslu (National Resource Governance
Institute, 2015).
Mynd 8. Hollenska veikin.

Síðustu ár hefur Ísland búið við ákveðna tegund af hollenskri veiki. Í kjölfar mikillar
aukningar ferðamanna til Íslands hafa tekjur ríkisins vegna geirans aukist mikið og reiðir
íslenskt hagkerfi sig því meira á auðlindamiðaðar greinar en áður (Helga Árnadóttir og
Grímur Sæmundssen, 2016). Á sama tíma hefur mikill meirihluti nýrra starfa sem skapast
hefur á landinu verið í greinum ferðaþjónustunnar (Hagstofa Íslands, 2016). Þá hefur íslenska
krónan styrkst gríðarlega gagnvart helstu viðskiptagjaldmiðlum landsins. Þessi þróun ber með
sér einkenni hollenskrar veiki sem hefur, eins og áður segir, gert útflutningsfyrirtækjum á
Íslandi erfitt fyrir.

1.2.7.5 Samkeppnishæfni mannauðs
Í ljósi þess hve mikilvæg forsenda aðgengi að hæfum mannauði er fyrir sterkum alþjóðageira
er eðlilegt að skoða hvort fyrirtæki hafi í raun aðgengi að alþjóðlega samkeppnishæfum
mannauði hér á landi. Erfitt getur verið að mæla hæfni mannauðs en ef til vill er gott að horfa
til úttektar IMD háskólans á samkeppnishæfni mannuðs milli landa, IMD World Talent
Ranking. Nær úttektin til hæfni innlends mannauðs, fjárfestingar í mannauði og hversu vel
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Ísland stendur að vígi til að berjast um erlendan mannauð. Í úttektinni árið 2016 hafnaði
Ísland í 16. sæti af þeim 61 þjóð sem úttektin náði til og stendur því vel að vígi í alþjóðlegum
samanburði. Aðgengi að samkeppnishæfum mannauði virðist þar af leiðand ekki hafa staðið
íslenskum þekkingarfyrirtækjum fyrir þrifum undanfarin ár (IMD World Competitiveness
Center, 2016).

1.2.7.6 Skortur á erlendri fjárfestingu
Aðgengi að nægu og fjölbreyttu fjármagni er stór þáttur í þróunarferli alþjóðlegra fyrirtækja.
Í því samhengi skiptir aðgengi að erlendu fjármagni líka máli en erlendri fjárfestingu fylgir
oft þekking og tengsl utan landssteinanna sem getur reynt ómetanleg fyrir fyrirtæki. Það
hefur hins vegar loðað við Ísland í gegnum tíðina að bein erlend fjárfesting hér á landi hefur
verið mjög lág samanborið við nágrannalönd (Viðskiptaráð Íslands, 2013). Hér að neðan
verður farið ítarlega út í það hvort skortur á erlendu fjármagni eigi hlut að máli í stöðnun
vaxtar alþjóðageirans hér á landi.
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2. Erlend fjárfesting á Íslandi
2.1 Hvað er bein erlend fjárfesting?
Þrír flokkar fjármagnshreyfinga eru bein fjárfesting, verðbréfafjárfesting og lánsviðskipti.
Um beina fjárfestingu (e. foreign direct investment) er að ræða þegar fjárfestir á hlut sem
nemur 10% eða meira af fyrirtæki. Um verðbréfaeign er að ræða ef hlutdeild eignarinnar er
minni. Skráð lögheimili ræður flokkun fjárfesta í innlenda eða erlenda. Af þessu leiðir að
bein erlend fjárfesting er fjárfesting aðila í fyrirtæki sem skráð er í öðru landi en lögheimili
hans (Stefán Arnarson, 2000/1).

2.1.1. Hvað er óbein erlend fjárfesting?
Samkvæmt skilgreiningu Mankiw og Taylor er erlendri fjárfestingu skipti í tvennt, í beina
erlenda fjárfestingu og óbeina erlenda fjárfestingu (e. foreign portfolio investment). Bein
erlend fjárfesting vísar til þess að fjármagnið er í eigu erlendra aðila, þ.e. með lögheimili
annars staðar en á Íslandi, og einnig rekið af þeim sömu aðilum. Óbein erlend fjárfesting er
líka þegar fjármagn er í eigu erlendra aðila en ólíkt beinni erlendri fjárfestingu er því stjórnað
af innlendum aðilum (Mankiw og Taylor, 2014).
2.2. Áhrifaþættir á erlenda fjárfestingu
Adam Smith sagði að leiðin til auðlegðar væri eignaréttur, verslun, og réttarkerfi sem væri
tiltölulega spillingalaust. Frjáls flæði fjármagns á milli landa á vissulega við þar en
áhrifaþættir á erlenda fjárfestingu eru margir. Hér verður farið yfir nokkra af stærstu
áhrifaþáttum erlendrar fjárfestingar:

2.2.1 Eignaréttur
Það er nauðsynlegt fyrir erlenda fjárfesta að vera öryggir með eignir sínar. Eignaréttur veitir
fjárfestum algjöran ráðstöfunarrétt yfir eignum sínum og er hann forsenda þess að
verðmyndun geti átt sér stað á markaði. Mikilvægt er því að í hverju ríki séu lög með
eignarréttarákvæði.
Löngu hefur verið sýnt fram á í hinum klassísku fræðum hagfræðinnar að eignaréttur
sé ein grundvallar forsenda hagvaxtar. Þá kemst hagvöxturinn á flug þegar eignarétturinn er
settur á og jafnframt hrynur hann þegar hann er tekinn burt. Dæmi um slíkt var í Simbabve
rétt eftir aldamótin. Ríkið lýsti yfir sjálfstæði sínu árið 1980 og gekk mun betur en
nágrannaþjóðum sínum í syðri hluta Afríku að forðast hungursneyð og önnur algeng
vandamál líkt og spillingu stjórnvalda. Í gegnum 9. áratug síðustu aldar hélst vöxtur vergrar
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landsframleiðslu í Simbabve í um 5% og ólíkt öðrum Afríkuríkjum var þeim kleift að byrja
útflutning á kornum til annarra landa. Hagvöxtur hélst áfram nokkuð stöðugur á 10.
áratugnum, stjórnvöld þar í landi buðu upp á ókeypis menntun og góðan aðgang að
heilbrigðisþjónustu, og bein erlend fjárfesting jókst. Með öllu því sem Simbabve hafði upp á
að bjóða voru þeir taldir líklegastir til þess að geta orðið saga velgengni í Afríku.
Um aldamótin og fram til ársins 2003 settu stjórnvöld Simbabve hinsvegar fram nýja
stefnu sem fól það í sér að taka jarðir af hvítum bændum og deila þeim með eignalausu svörtu
fólki. Rökin fyrir þessum framkvæmdum voru að með þeim væri verið að bæta upp fyrir frjóa
landið sem Bretar höfðu tekið frá svörtu fólki rétt fyrir aldamótin 1900, en þá neyddust
þúsundir manna til þess að flytja sig á landsvæði sem mun verra var að rækta á. Þessi stefna
sem byrjað var með árið 2000 var dæmd ólögleg af Hæstarétti Simbabve en yfirvöld héldu
henni þó áfram þrátt fyrir það. Bændurnir sem misstu jarðirnar sínar fengu engar bætur og
hundruðir þúsunda manna urðu atvinnulausir. Þarna var svo orðið að í fyrsta sinn í 20 ára
sögu lýðveldisins voru lög um eignarétt hvorki virt né varin. Þetta hafði grafalvarlegar
afleiðingar í för með sér fyrir efnahag landsins. Á þessum þremur árum náði verðbólgan hæst
500% og féll raungengi gjaldmiðilsins um 99%. Þá dróst umfang efnahagslífsins saman um
5% árið 2000, 8% árið 2001 og heil 18% árið 2003 (Richardson, 2005).
Saga Simbabve á 21. öldinni sýnir bersýnilega mikilvægi eignaréttar og áhrif hans á
hagvöxt. Margir hagfræðingar í sögunni hafa bent á þetta og báðir Adam Smith og Frank
Knight voru sammála um að flæði og virkni efnahagslífsins (e. economic activity) aukist til
muna þegar fólk getur tryggt virði vinnu sinnar, laun sín, í lagalega verndaðri eign. Þá hefur
sagan sýnt sig að eignaréttur í lögum er mikilvæg forsenda hagvaxtar til lengri tíma.

2.2.2 Pólitísk áhætta
Pólitísk áhætta er hugtak sem erfitt er að skilgreina. Mikilvægt er þó að gera sér grein fyrir
því hvað gæti falist í henni þar sem það takmarkar mögulega áhættu af erlendri fjárfestingu
(Friedman & Kim, 1988). Stundum er talað um að þessi tegund af áhættu geti orðið vegna
óstöðugleika sem ríkir í stjórnkerfi landa eða breytinga sem kunna að eiga sér stað á stjórnun
þeirra. Allt er þetta skoðað með tilliti til þess hversu mikil áhrif áhættan gæti haft á ávöxtun
fjárfestingarinnar (Investopedia, 2016). Pólitísk áhætta getur haft mikil áhrif á áhuga erlendra
fjárfestinga á viðkomandi landi en ef óvissa ríkir með pólitískar aðstæður landsins fram í
tímann verður fjárfestingarkosturinn áhættusamari en ella.
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2.2.3 Raungengi
Einn af áhrifaþáttum erlendrar fjárfestingar er raungengi (e. real exchange rate). Raungengi er
skiptihlutfall á milli vöru í ólíkum löndum og er þannig togkraftur um það hvort það er
hagfellt fyrir þjóð að kaupa eða selja þá vöru. Þess vegna er raungengi megin birtingarmynd
samkeppnishæfni þjóða. Nafngengi er skiptihlutfall á milli gjaldmiðla á meðan raungengi er
skiptihlutfall á milli vara. Sem dæmi er hægt að bera saman verð á tveimur ostum,
svissneskum annars vegar og innlendum hins vegar. Ef verðið á svissneska ostinum er tvöfalt
verð þess innlenda væri hægt að orða það svo að raungengið væri ½ kg af svissneskum osti á
hvert 1 kg af þeim innlenda. Í ofangreindu dæmi átti betur við að lýsa raungenginu með
einingum en verði. Þegar nafngengi er notað við útreikninga á raungengi, margfaldast
nafngengi, e, við innlent verð, P, og útkomunni deilt með erlenda verðinu, P (Mankiw, 2014).
Sjá neðangreinda formúlu.
eP ∗
𝜀=
P
Breyting á raungengi krónunnar hefur áhrif á viðskipti Íslands við útlönd. Hækki það,
t.d. ef bæði nafngengi hækkar ásamt verðlagi og launakostnaði hér á landi samanborið við
viðskiptalöndin, mun það gera innlendum atvinnurekstri erfiðara fyrir í samkeppni við
erlenda aðila. Þetta myndi gera það að verkum að afkoma innlendra fyrirtækja á erlendum
mörkuðum dregst saman. Raungengi er yfirleitt sýnt sem vísitala. Ástæða þess er að þjóðir
versla ekki einungis með eina vöru heldur versla þær með óteljandi fjölda vara. Til þess að fá
góðan mælikvarða á samkeppnisstöðu vörukörfu eins lands á milli vörukörfu annars lands, þá
skoðum við hvernig körfurnar þróuðust og þá fáum við vísitölu sem mælir almennt
skiptihlutfallið þarna á milli. Tvær leiðir eru til að mæla raungengi, önnur er að bera saman
vörukörfu á móti vörukörfu, og hin er að bera saman laun á móti launum (Catão, 2007).
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Mynd 9. Þróun raungengis íslensku krónunnar á árunum 1980 til 2017.

(Seðlabanki Íslands, 2017a, eigin útreikningar)
Myndin hér að ofan sýnir mánaðalega þróun raungengis krónunnar frá janúar 1980 til apríl
mánaðar 2017. Í mars 2017 náði gengið upp í 100,6 en það hefur ekki verið hærra síðan í
október 2007.

2.2.4 Gjaldeyrishöft
Gjaldeyrishöft hafa mikil áhrif á efnahagslíf þegar þau eru sett á. Öll fyrirtæki og heimili sem
eiga fjármagn á beinan eða óbeinan hátt verða fyrir áhrifum af höftum. Á vissan hátt búa
gjaldeyrishöft til markaðsbresti þar sem þau koma í veg fyrir að markaðurinn virki á sem
skilvirkastan hátt með frjálsum viðskiptum með fjármagn. Í efnahagshruninu 2008 voru
gjaldeyrishöft sett á hér á landi í þeim tilgangi að reyna að draga úr enn frekari áhrifum
kreppunnar. Á þeim tíma var talið kostnaðarsamt fyrir íslenska hagkerfið að halda frjálsu
flæði fjármagns áframhaldandi en þegar efnahagskerfi hafa skuldsett sig í erlendri mynt eru
þau viðkvæm fyrir því ef innstreymi fjármagns stöðvast eða minnkar verulega.
Afleiðingarnar geta þá komið fram í miklu gengisfalli innlenda gjaldmiðilsins. Markmið
haftanna í hruninu var þá að takmarka enn frekar veikingu á krónunni. Hefði verðbólgan
aukist hefði krónan veikst enn frekar svo meta þurfti fórnarkostnaðinn þegar þessi
neyðarúrræði voru ákveðin. Til eru margar tegundir gjaldeyrishafta en síðast þegar þau voru
hér voru þau einungis á fjármagnsjöfnuð, á meðan viðskiptajöfnuðurinn var frjáls. Það mátti
kaupa og selja eins mikið af vörum og fólk vildi en einnig mátti greiða fyrir
framleiðsluþættina. Það mátti hins vegar ekki færa fjármuni á milli landa (Seðlabanki, 2016).
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2.2.5 Vaxtastig
Seðlabanki Íslands notar stýrivexti í viðskiptum við aðrar fjármálastofnanir á peningamarkaði
til þess að hafa áhrif á hegðun einstaklinga og fyrirtækja. Þannig er eftirspurn hagkerfisins
stjórnað svo hún samrýmist vaxtagetu en einnig leitast bankinn eftir að því verðbóla í landinu
haldist undir skilgreindu 2,5% verðbólgumarkmiði (Þórarinn G. Pétursson, 2001).
Ef stýrivextir lækka, eru líkur á því að krónan standi í stað eða jafnvel veikist. Innlend
fjárfesting myndi aukast sem eykur innflutning og þ.a.l. minnka viðskiptajöfnuð. Meiri hvati
væri fyrir lífeyrissjóði og aðra innlenda fjárfesta til að fjárfesta erlendis. Með vaxtalækkun
minnkar vaxtamunur á milli landa svo erlendir aðilar hafa minni hvata til að fjárfesta hér á
landi (Greiningardeild Arion Banka, 2016).

2.2.6 Lánshæfismat
Mikilvægt er fyrir fyrirtæki og opinbera aðila að fá lánshæfismat frá fagaðilum. Þrjú fyrirtæki
hafa gefið Íslandi lánshæfiseinkunn en þau eru Moody’s Investor Service, Standard & Poor’s
og Fitch. Matið sem er framkvæmt metur lántökur til skamms tíma sem og lengri tíma. Þessir
viðurkenndu aðilar og þeirra mat eykur öryggi lántöku, gerir hana markvissari ásamt því að
tryggja það að sá aðili sem tekur lánið greiði vexti við hæfi samkvæmt lánshæfiseinkunn.
Þann 17. mars síðastliðinn hækkuðu Standard & Poor’s lánshæfiseinkunn íslenska ríkisins í
A/A1 og töldu horfur hagkerfisins stöðugar. Þá kemur fram að með afnámi nánast allra
fjármagnshafta telji fyrirtækið erlenda stöðu landsins styrkjast. Lánshæfiseinkunn ríkisins var
þá hækkuð bæði til skamms tíma og lengri tíma úr A-/A-2 í A/A1. Standard & Poor’s telja
opinber fjármáls ríkisins eigi möguleika á að styrkjast og að það dragi úr áhættunni við
ofhitnun hagkerfisins á næstu tveimur árum (Lánamál ríkisins, 2017).
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2.3. Af hverju erlend fjárfesting?
2.3.1 Kostir erlendrar fjárfestingar
Kostir erlendrar fjárfestingar eru fjölmargir. Fyrir lánveitendur og lántaka, fjárfesta og
frumkvöðla eru milliríkjaviðskipti með fjármagn eftirsóknarverð. Frjálsir fjármagnsflutningar
stuðla að lækkun vaxta ásamt því að auka verðmætasköpun og framleiðslugetu landa. Opin
hagkerfi með opna fjármagnsmarkaði gera fjárfestum kleift að nálgast fjármagn á
hagkvæmari máta sem gerir það að verkum að auðlindir og mannuður nýtast betur ásamt því
að gera fleiri verkefni arðbær sem myndu annars ekki borga sig.
Fyrir minni ríki eru viðskipti við önnur lönd sérstaklega mikilvæg til þess að bæta
lífskjör landsmanna. Flutningur fjármagns á milli landa auðveldar löndum að framleiða það
sem þau hafa hlutfallslega yfirburði í fram yfir önnur lönd. Einnig eykur flutningur fjármagns
samkeppni sem á endanum eykur heildarábata.
Áhættudreifing er einn af aðal kostum opinna fjármagnsmarkaða. Fjárfestar, fyrirtæki
og einstaklingar hafa möguleika á að dreifa áhættu fjárfestingar sinnar með aðgengi að
erlendu fjármagni ásamt því að geta flutt fjármagn sitt erlendis. Því frjálsari sem
fjármagnsflutningar eru, því fleiri tækifæri standa fjárfestum til boða. Af því leiðir að með
meira frelsi í slíkum viðskiptum eykst möguleg verðmætasköpun úr takmörkuðum auðlindum
jarðar. Í heildina litið er það svo að því minni sem hagkerfi eru því meiri er ávinningurinn af
beinni erlendri fjárfestinu. Oftar en ekki kemur bein erlend fjárfesting inn sem hrein viðbót
við þá innlenda fjárfestingu sem nú þegar er til staðar (Samtök atvinnulífsins, 2017).
Bein erlend fjárfesting hefur jákvæð áhrif á hagvöxt og almenna efnahagsþróun landa.
Erlendir fjárfestar koma með aukna þekkingu inn í móttökulöndin og miðla þessari þekkingu
til fyrirtækjanna sem þeir fjárfesta í sem leiðir til aukinnar framleiðni þeirra. Innlend fyrirtæki
í samkeppni við alþjóðleg fyrirtæki þurfa þá að nota tæknina og auðlindirnar á hagkvæmari
hátt (Krugman, 2011). Innstreymi erlends fjármagns eykur hagvöxt ásamt því að innlendur
sparnaður og innlend fjárfesting aukast. Ótvíræður kostur beinna erlendra fjárfestinga er
einnig sá að þá fá lönd erlent fjármagn án þess að veikja fjármagnsundirstöður sínar og auka
skuldabyrði með aukinni lántöku. Þá eru erlendar fjárfestingar stöðugari en annað
fjármagnsstreymi. Þær eru yfirleitt til langs tíma og rannsóknir hafa sýnt að yfirleitt er lítið
flökt á þeim (Deutsche Bundesbank, 2003).

2.4 Hvers vegna hefur Ísland not fyrir erlent fjármagn?
Þó svo að ávinningur af erlendu fjármagni sé iðulega til staðar eru það minnstu hagkerfin sem
fá iðulega mestan ávinning af því. Samkvæmt greiningu Samtaka atvinnulífsins er Ísland gott
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dæmi um þjóð sem hefur mikil not fyrir erlent fjármagn. Til samanburðar við aðrar þjóðir
innan OECD er meðalaldur Íslendinga tiltölulega lágur en hann er 36 ára miðað við 40 ára í
öðrum ríkjum. Þar sem einstaklingar eru líklegri til að skuldsetja sig á fyrri hluta ævi sinnar
og byggja upp sparnað með aldrinum hafa yngri þjóðir meiri ábata af erlendu fjármagni. Þar
sem meðalaldur Íslendinga er svona lágur er hátt hlutfall fólks á vinnufærum aldri og skapar
það tækifæri til uppbyggingar á atvinnumarkaðnum.
Ísland er lítið land og strjábýlt. Í öðrum OECD ríkjum eru 142 íbúar á hvern
ferkílómetra samanborið við aðeins 3,3 íbúa hér á landi. Í smæðinni felast bæði takmarkanir
og tækifæri en með komu erlendra fjárfesta eru fleiri tækifæri fyrir ný verkefni sem geta
styrkt hagkerfið. Ísland býr við hátt menntunarstig en samkvæmt menntunarvísitölu (e.
education index) Sameinuðu þjóðanna þá er menntunarstig 0,853 hér miðað við 0,836 í
öðrum OECD ríkjum. Þessi styrkleiki skapar svigrúm fyrir verðmætari störf ásamt því að
vinnumarkaðurinn er opinn fyrir tækninýjunum. Vel menntað vinnuafl er eftirsóknarvert og
sérstaklega fyrir erlenda fjárfestingu sem þarfnast hugvits og tækniþekkingar. Með þessu
getur þekking borist og hvati aukist til frekari menntunar (Samtök atvinnulífsins, 2017).
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2.5 Viðhorf Íslendinga til erlendrar fjárfestingar
Markaðsrannsóknafyrirtækið Maskína gerði ítarlega úttekt á viðhorfi Íslendinga til erlendra
fjárfestinga í lok árs 2016. Markmið kannannarinnar var að athuga viðhorf Íslendinga til
fjárfestinga erlendra aðila hérlendis annars vegar og hins vegar fjárfestinga Íslendinga
erlendis. Svarendur voru 837 talsins og voru niðurstöður vigtaðar eftir kyni, aldri og búsetu.
Í byrjun var spurt hvað kæmi fyrst í huga fólks þegar það sæi orðin erlend fjárfesting.
Svörin voru flokkuð eftir því hvaða orð ættu vel saman og voru 15,8% sem svöruðu bankar,
gjaldeyrir, hlutabréf, lífeyrissjóðir, peningar eða orðum svipuðum þeim. Næst mestu svörun
fengu orð eins og brask, svindl, bull og neikvætt eða um 14,9% og 14,7% svöruðu
aflandsfélög, auðmenn, bankahrun, 2007 og gjaldeyrishöft. Það að tæplega 30% svari með
þessum orðum gefur ákveðna hugmynd um mögulegan ímyndarvanda erlendrar fjárfestingar
hér á landi.
Til þess að grafa dýpra í þessi svör fjallaði næsta spurning um hversu mikinn eða
lítinn ávinning fólk teldi af frelsi í viðskiptum með vörur og þjónustu milli landa. Svöruðu þá
flestir að þeir töldu fremur mikinn ávinning eða 45,2%. Samtals voru 72,4% sem töldu
ávinning vera mjög mikinn eða fremur mikinn og 22,8% töldu ávinninginn í meðallagi.
Þegar spurt var um hversu mikinn eða lítinn ávinning fólk teldi af frjálsu flæði
fjármagns milli landa svöruðu 45,8% svarenda að þeir töldu ávinninginn mjög mikinn eða
fremur mikinn og aðeins 16,2% hann vera fremur lítinn eða mjög lítinn. Ávinning af frjálsu
flæði fólks á milli landa töldu svarendur vera nokkuð í meðallagi, en þó heldur örlítið meiri
en minni. En 36,4% töldu hann vera mjög mikinn eða fremur mikinn, 37,7% í meðallagi og
25,9% fremur lítinn eða mjög lítinn. Hér að neðan má sjá mynd sem tekur saman þessi svör
og sýnir þau á skalanum 1-5, þar sem 1 stendur fyrir mjög lítinn og 5 fyrir mjög mikinn.
Mynd 10. Niðurstöður könnunar Maskínu A.

(Maskína, 2016)
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Næst var athugað hversu mikinn eða lítinn ávinning svarendur töldu vera af því að
íslensk fyrirtæki setji upp starfsemi erlendis. Þar svöruðu flestir að þeir töldu ávinninginn í
meðallagi, eða 35,4%. 34,1% sem töldu hann fremur mikinn en 14,7% töldu ávinninginn
mjög mikinn. Þá voru 15,8% sem töldu ávinninginn vera fremur lítinn eða mjög lítinn. Á
hinn bóginn var spurt hversu mikinn eða lítinn ávinning svarendur töldu vera fyrir íslenskt
samfélag ef erlend fyrirtæki setti upp starfsemi sína hér á landi. Þær niðurstöður voru frekar
jákvæðar en 56% töldu ávinninginn vera mjög mikinn eða fremur mikinn, 31,3% töldu hann
vera í meðallagi og 12,7% töldu hann vera fremur lítinn eða mjög lítinn. Þá var athugað hvort
svarendur væru sammála eða ósammála því að erlend fyrirtæki á Íslandi hagnist yfirleitt á
kostnað íslensks samfélags. Tæplega helmingur svarenda, eða 47,2%, voru mjög sammála
eða fremur sammála, 26,7% svöruðu í meðallagi og 26,1% voru fremur ósammála eða mjög
ósammála. Hér að neðan má sjá mynd þar sem þessar þrjár spurningar eru teknar saman og
svörin sýnd á skalanum 1-5, þar sem 1 táknar mjög lítinn og 5 mjög mikinn.
Mynd 11. Niðurstöður könnunar Maskínu B.

(Maskína, 2016)
Seinustu fimm spurningarnar voru skiptar eftir atvinnugreinum; ferðaþjónustu,
orkuháðum iðnaði, sjávarútvegi, tækni- og hugverkaiðnaði, og smásöluverslun. Þær fjölluðu
um hversu mikinn eða lítinn ávinning svarendur töldu vera af því að auka erlenda fjárfestingu
í tiltekinni atvinnugrein. Ferðaþjónustan var sú fyrsta tekin fyrir og voru svörin nokkuð jöfn,
en 31,7% töldu ávinninginn mjög mikinn eða fremur mikinn, 36,5% töldu hann í meðallagi
og 31,9% töldu hann fremur lítinn eða mjög lítinn.
Í orkuháðum iðnaði töldu 41,1% fremur lítinn eða mjög lítinn ávinning vera af því að
auka erlenda fjárfestingu, 29,9% töldu hann vera í meðallagi og 29,0% töldu hann vera mjög
mikinn eða fremur mikinn. Í sjávarútvegi töldu tæplega helmingur svarenda ávinninginn vera
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fremur lítinn eða mjög lítinn eða 48,9%, en 28,5% töldu hann vera í meðallagi og 22,7%
töldu hann vera mjög mikinn eða fremur mikinn.
Bæði í tækni- og hugverkaiðnaði og smásöluverslun töldu meirihluti svarenda
ávinninginn vera mjög mikinn eða fremur mikinn. Í þeim fyrrnefnda voru 68% svarenda sem
töldu ávinninginn vera mjög mikinn eða fremur mikinn, 25,3% í meðallagi og aðeins 6,7%
töldu hann vera fremur lítinn eða mjög lítinn. Í smásöluverslun voru það 52,8% sem töldu
ávinninginn vera mjög mikinn eða fremur mikinn, 27,7% í meðallagi og 19,5% fremur lítinn
eða mjög lítinn. Hér að neðan má sjá mynd þar sem þessar fimm spurningar eru teknar saman
og svörin sett á skalann 1-5, þar sem 1 stendur fyrir mjög lítinn og 5 fyrir mjög mikinn.
Mynd 12. Niðurstöður könnunar Maskínu C.

(Maskína, 2016)
Áberandi er að í heildina litið þá eru niðurstöðurnar ekki mjög neikvæðar. Þegar fólk
var spurt nánar út í álit sitt á erlendum fjárfestingum, án þess þó að nefna þau orð beint, voru
niðurstöðurnar frekar jákvæðar. Á fyrstu myndinni, taldi fólk mestan ávinning af því að
stunda frjáls viðskipti með vörur og þjónustu á milli landa. Á annarri myndinni voru
niðurstöðurnar nokkuð jafnar en mestan ávinning taldi fólk þó vera af því að erlend fyrirtæki
komi til landsins að setji upp starfsemi sína hér. Svarendur töldu nokkuð mikinn ávinning
vera af því að auka erlenda fjárfestingu í tækni- og hugverkaiðnaðinum. Nokkuð athyglisvert
er að sjávarútvegurinn skuli vera neðstur af fimm atvinnugreinunum sem spurt var um. Samt
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sem áður gæti ástæðan verið þjóðarstoltið og tengsl Íslendinga við sjávarútveginn og tregi til
þess að vilja láta hann af hendi til erlendra aðila.

2.5.1 Mögulegir áhrifaþættir á viðhorfið
Ósamræmi niðurstaðna rannsóknarinnar gefa það til kynna að ákveðinn ímyndunarvandi og
mögulega

skortur

á

þekkingu

hvað

varðar

erlenda

fjárfestingu

sé

til

staðar.

Hugrenningartengsl Íslendinga við erlenda fjárfestingu eru oft á tíðum ekki jákvæð eins og
niðurstöður fyrstu spurningar rannsóknarinnar gáfu til kynna. Í seinni spurningunum þegar
kafað er dýpra í skoðanir fólks á erlendum fjárfestingum voru svörin örlítið á skjön við fyrstu
spurninguna og þá kom í raun í ljós að margir séu ekki á móti erlendum fjárfestingum þegar
þær eru settar í samhengi (Maskína, 2016).
Í byrjun 20. aldar byrjaði að streyma inn fjármagn hingað til lands frá Danmörku og
þá fóru Íslendingar að færa sig í togaraútgerð. Þá fluttist hingað fólk til að kenna
landsmönnum ýmislegt; að versla, brugga öl, búa til lyf og smíða úr gulli. Árið 1854 brutust
Íslendingar undan dönskum verslunarhöftum en aðeins 2-3 áratugum seinna höfðu stjórnvöld
þó sett sjálfviljug á sín eigin höft og einangrað sig frá alþjóðaviðskiptum. Til samanburðar
við aðrar þjóðir hafa Íslendingar gengið mun lengra en aðrir í að hefta frjáls viðskipti. Hér var
haldið í haftabúskap áratugum lengur en nágrannaþjóðirnar gerðu en vandi Íslendinga við að
reka frjálst hagkerfi virðist tengjast sveiflukenndum greiðslujöfnuði, en erfitt hefur reynst að
halda stöðugleika á efnahagskerfinu samhliða því að stunda frjáls viðskipti við útlönd. Þetta á
ennþá við í dag en aðal ástæða þessa er íslenska krónan (Ásgeir Jónsson og Hersir
Sigurgeirsson, 2014).
Íslenskt efnahagslíf var opnað fyrir evrópskum fjárfestum þegar Ísland gekk í EES
árið 1993. Tryggja þurfti frjálst flæði vinnuafls, fjármagns, vöru og þjónustu. Næstu 15 árin
streymdi inn mikið af erlendu fjármagni en það var reyndar lítið um eiginfjárframlög og
aðallega lánsfé. Sá var munurinn á upphafi 20. aldar og þeirrar 21. Mjög lítið af beinni
erlendri fjárfestingu kom inn til landið fyrir utan fjárfestingar í stóriðju í upphafi 21.
aldarinnar, en þær fjárfestingar voru reyndar gríðarlega miklar. Mikil skuldsetning og skortur
á beinni erlendri fjárfestingu einkenndu íslensku útrásina og var það einnig veikleiki hennar.
Fjármagn sem íslensk fyrirtæki þurftu til að vaxa kom frá skuldsettum eignarhaldsfélögum en
þessi félög voru í raun sandurinn sem Íslendingar byggðu útrás sína á. Árið 2008 féll
fjármálakerfið hér á landi undan þunga erlendu skuldsetningarinnar (Ásgeir Jónsson og
Hersir Sigurgeirsson, 2014). Þar sem ekki er lengra síðan en tæplega 9 ár má leiða að því
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líkur að fólk hér á landi sé enn brennt og hugsi þar af leiðandi neikvætt um erlenda
fjárfestingu.
Landfræðileg staðsetning landsins spilar líklega einnig inn í viðhorf þjóðarinnar.
Íslendingar eru fámenn þjóð með ríka þjóðernisvitund og ekki ósennilegt að margir hræðist
erlend áhrif á land og þjóð. Hins vegar virðist landsmönnum skorta almenna þekkingu á því í
hverju erlend fjárfesting felst og með fræðslu gæti viðhorfið breyst og fólk myndað sér
upplýsta skoðun.

2.6. Erlend fjárfesting á Íslandi
Greiðslujöfnuður samanstendur af viðskiptajöfnuði og fjármagnsjöfnuði. Á meðan
viðskiptajöfnuður lýsir mismun útflutnings og innflutnings, lýsir fjármagnsjöfnuður flæði
fjármagns viðskiptajafnaðar, þ.e. viðskipti erlendra og innlendra aðila með fjármagn.
Viðskiptajöfnuður og fjármagnsjöfnuður eiga því alltaf að vera jafnir hvorum öðrum. Á
þriðja ársfjórðungi 2016 var fjármagnsjöfnuður jákvæður um 129 ma.kr. Seðlabankinn notaði
stóran hluta þeirrar upphæðar í að byggja upp gjaldeyrisforða bankans. Þar sem
viðskiptajöfnuður og fjármagnsjöfnuður jafna hvorn annan út er útkoman úr greiðslujöfnuði
ávallt 0. Greiðslujöfnuður segir ekkert til um framboð og eftirspurn á gjaldeyrismarkaði
vegna þess að viðskiptin sem áttu sér stað voru skráð eftir að gengi gjaldmiðlanna var
ákveðið. (Seðlabanki Íslands, 2017)
Mynd 13. Bein erlend fjárfesting á Íslandi frá árunum 1994-2015.

(Seðlabanki Íslands, 2017)
Á árunum fyrir hrun stóð bein erlend fjárfesting sem hæst. Gögnin sem eru fyrir hendi
frá Seðlabankanum ná aðeins fram til ársins 2015 en þá var hún þó búin að ná hærra en þegar
hún var lægst eftir hrun.
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Mynd 14. Fjármagnsjöfnuður Íslands á árunum 2002-2016.

(Seðlabanki Íslands, 2017)
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2.7 Bein erlend fjárfesting á Íslandi samanborin við önnur ríki
Í október 2013 gerði Viðskiptaráð Íslands greiningu á beinni erlendri fjárfestingu á Íslandi. Í
henni var bein erlend fjárfesting hér á landi borin saman við hin Norðurlöndin. Tímabilið sem
tekið var fyrir voru árin 1994-2003. Ástæða þess er að fyrir þennan tíma gerðist Ísland aðili
að EES og seinna hófust framkvæmdir Alcoa á álverinu í Reyðarfirði sem dregur úr
marktækni beinnar erlendrar fjárfestingar þegar bera á tölurnar saman við önnur lönd. Í
þessari greiningu kemur fram hversu lág bein erlend fjárfesting hefur í raun verið að
meðaltali í gegnum tíðina hér á landi. Að undanskildum árunum 2004-2007 þegar fyrrnefndu
álversframkvæmdirnar áttu sér stað, en þá jókst innflæði fjármagns hér á landi til muna.
Eftir að Ísland gekk í EES hefur bein erlend fjárfesting ekki aukist eins mikið og hún
hefði getað gert miðað við betra aðgengi erlendra fjárfesta að landinu. Þá hafa
fjárfestingarnar ekki dreifst mikið yfir allar greinar hagkerfisins heldur hafa þær beinst mikið
að stóriðju (Viðskiptaráð Íslands, 2013). Á neðangreindri mynd má sjá samanburð beinnar
erlendrar fjárfestingar á Norðurlöndunum.
Mynd 15. Hlutfall beinnar erlendrar fjárfestingar af vergri landsframleiðslu á árunum 1994-2003.

(Viðskiptaráð Íslands, 2013).
Samtök atvinnulífsins gerðu nýlega greiningu um þjóðhagslegt mikilvægi erlendrar
fjárfestingar. Í henni kemur fram að rúmlega helmingur beinnar erlendrar fjárfestingar á
árunum 2009-2015 hefur komið í gegnum fjárfestingarleið Seðlabankans, en á árunum 2012
til ársbyrjunar 2015 gátu fjárfestar boðið í íslenskar krónur á hagstæðara gengi en
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markaðsgengi. Þetta var leið Seðlabankans til þess að örva langtímafjárfestingu erlendra aðila
hér á landi. Var þessi fjárfestingarleið hluti af áætlun stjórnvalda í tengslum við losun hafta.
Fjárfestingar erlendra aðila í gegnum þessa leið námu 134 milljörðum króna.
Á tímabilinu 2009-2015 var bein erlend fjárfesting hér á landi 13,5% af vergri
landsframleiðslu en það hlutfall er iðulega notað til að bera saman beina erlenda fjárfestingu
á milli landa þar sem tölurnar gefa þá marktækari mynd en að bera einungis saman
fjárfestinguna sem slíka. Löndin sem borin eru við Ísland í þessari greiningu SA eru
norðurlöndin ásamt Írlandi, Bretlandi og svo öll ríki OECD. Hér að neðan má sjá fyrrnefndan
samanburð.
Mynd 16. Bein erlend fjárfesting á Íslandi á tímabilinu 2009-2015.
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Aðferð
Í þessum kafla verður fjallað um aðferðarfræði rannsóknarinnar. Farið verður yfir hvernig
rannsókn var framkvæmd, eftir hvaða aðferð viðmælendur voru valdir og loks hvernig
gagnasöfnun fór fram.
Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð við gerð rannsóknarinnar. Ein
aðalástæðan er sú er að erfitt getur verið að finna nákvæm töluleg gögn yfir umfang erlendrar
fjárfestingar á Íslandi. Þá eru bæði fyrirtæki innan alþjóðageirans og erlend fjárfesting ólík
innbyrðis og því getur verið erfitt að meta út frá tölulegum gögnum hvort framboð erlendrar
fjárfestingar þjóni raunverulega þörf fyrirtækja á Íslandi. Einnig er kostur eigindlegrar
rannsóknaraðferðar að hægt er að fara nokkuð djúpt ofan í viðfangsefnið og sjá hvaða sýn
viðmælendur hafa á viðfangsefnið. Þá geta viðmælendur komið með sína sýn á málið sem
getur verið ólík þeirri sýn sem rannsakendur hafa mótað.
Tekin voru ítarleg viðtöl við þátttakendur. Notast var við svokallaða hálf staðlaða
aðferðarfræði þar sem ekki var stuðst við mótaðan spurningalista heldur höfðu spyrjendur
lista yfir umræðuefni sem rædd voru við alla viðmælendur. Þetta var talin besta
aðferðarfræðin í ljósi þess hve ólíkur bakgrunnur og sérþekking viðmælenda á viðfangsefninu
var. Viðtöl voru tekin upp á hljóðupptöku með leyfi viðmælenda. Þrjú viðtöl fóru fram á
vinnustöðum viðmælenda en eitt var í gegnum síma.
Viðmælendur voru valdir út frá markvissu úrtaki. Viðmælendur voru í heild fjórir og
voru þeir valdir vegna sérþekkingar sem þeir voru taldir hafa á málefninu byggt á þeirra starfi
og reynslu. Þrír viðmælenda eru hæstráðendur í alþjóðlegum íslenskum fyrirtækjum en einn
starfar hjá stofnun sem tengist málefninu með beinum hætti.

Viðtöl
Jón Sigurðsson
Jón Sigurðsson er forstjóri stoðtækjaframleiðandans Össur hf og hefur hann gengt því starfi
frá árinu 1996. Jón hefur víðtæka reynslu úr alþjóðlegu viðskiptalífi en hann hefur verið
meðal annars verið stjórnarmaður hjá Rio Tinto Alcan Iceland, Háskólanum í Reykjavík og
The Icelandic Trade Council. Þá er hann sitjandi stjórnarformaður Amerísk-íslenska
viðskiptaráðsins. Jón er með MBA gráðu frá International University of San Diego.

Jón segir skort á erlendri fjárfestingu ekki hafa hamlað Össuri í sínum vexti.
„Fjárfesting hefur í raun ekki staðið Össuri fyrir þrifum nema fyrstu árin og það sem kom
okkur í gegnum erfiðasta hjallan var skuldabréfaútboð á vegum Íslandsbanka sem gerði
fyrirtækinu kleift að lifa af nokkra mikilvæga mánuði 1996 rétt þegar ég hóf störf hjá
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fyrirtækinu. Venjuleg bankalán voru ekki í boði en þá hafði opnast fyrir þessa leið sem við
nýttum með góðum árangri. Hinsvegar er það svo að þegar við vorum komin yfir erfiðasta
hjallann var eingin skortur á fjármagni sem sannar þá kenning að besta leiðin til að fá
fjármagn sé að þurfa ekki á því að halda. Það var því vissulega innlent fjármagn sem kom
Össuri yfir stærsta hjallann en síðan þá hefur aðgengi að fjármagni verið nokkuð gott.”

Fjárfestingarumhverfið á Íslandi er of sveiflukennt sem geti gert fyrirtækjum sem eru starfa
ekki í þeim geira sem eru í tísku hverju sinni erfitt fyrir
„Ég hef oft haldið því fram að eina sérstaða Íslands sé smæðin. Þetta þýðir að einstaka
greinar taka yfir og verða algjörlega dominerandi á ákveðnum tímapunktum og nægir að
benda á fjármálamarkaðinn sem var algjörlega ráðandi um tíma og varð í raun þess
valdandi að Össur komst í hendur á erlendum fjárfestum vegna þess að allir voru að spá í
þennan geira og mistu áhugann á öðrum.”
„Núna snýst allt um ferðaþjónustu og einungis er hægt að giska á hvað verður efst á baugi
eftir nokkur ár. Að byggja upp alþjóðlegt „financial brand” eins og Össur hefur gert, tekur
hinsvega áratugi en ekki nokkur ár. Ef áhugi fjárfesta er einungis nokkur ár gengur það
erfiðlega þar sem allt snýst um sömu skilaboð og meginstefnu ár eftir ár.”

Jón segir að þrátt fyrir að fjármagn sé vissulega alltaf fjármagn geti erlend fjárfesting spilað
lykilhlutverk í vexti alþjóðlegra fyrirtækja eins og hafi sýnt sig í rekstri Össurar
„Í raun finnst mér ekki alveg rétt að tala um erlenda fjárfestingu sem mikilvæga vegna þess
að erlent fjármagn er ekkert öðruvísi en innlent og gott að hafa í huga að fjármagn er bara
fjármagn hvaðan sem það kemur. Það þýðir hinsvegar ekki að allir fjárfestar séu eins.”
„Íslenskt hagkerfi er lítið og þar af leiðandi er algjör skortur á sérhæfingu og þekkingu á
hinum ýmsu greinum. Auðvitað er um að ræða mjög góða íslenska þekkingu á einstaka
greinum eins og sjávarútveg, ferðaþjónustu og hugsanlega einhverja afkima orkugeirans en
þetta þýðir að varla er hægt að tala um íslenska fjárfesta sem hafa sérþekkingu og sambönd í
afmörkuðum greinum, eins og heilbrigðisiðnaðinum. Í tilfelli Össurar hafa erlendir hluthafar
ekki einungis komið með fjármagn heldur einnig þekkingu og sambönd sem innlendir hlutafar
hefðu ekki komið með og hefur verið ómetanlegt í þróun fyrirtækisins. Vel heppnuð skráning
á erlendum hlutabréfamarkaði hefði tæpast verið möguleg nema með þekkingu og stuðnings
erlendra hluthafa.”
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Þórður H. Hilmarsson
Þórður Hilmarsson er forstöðumaður fjárfestingarsviðs Íslandsstofu, Invest in Iceland. Þórður
hefur starfað í kringum erlent fjárfestingaumhverfi á Íslandi í rúm 20 ár. Fyrst sem forstjóri
Iceland Innovation til ársins 2005, þá sem forstjóri Invest in Iceland og loks sem
forstöðumaður fjárfestingarsviðs Íslandsstofu eftir sameiningu Íslandsstofu við Invest in
Iceland.

Þórður sagði erlenda fjárfestingu í gegnum tíðina fyrst og fremst verið í auðlindatengdum
fyrirtækjum. „Þessi endurnýjanlega orka hefur verið aðal driverinn fyrir þessa beinu erlendu
fjárfestingu sem hingað hefur komið, þá erum við að tala um nýfjárfestingu helst, þegar
fjárfestirinn kemur í eigin nafni. Ef maður horfir nokkra áratugi aftur í tímann þá snérist
þetta bara um ál. Lengi vel var álverið í Straumsvík eina alvöru erlenda fjárfestingin hér á
landi”.
Hins vegar hafi orðið ákveðin breyting í kringum bankahrun „Eftir hrun hefur þetta svolítið
verið að breytast. Við erum að sjá minni fyrirtæki og um leið fjölbreyttari. Inni í þessu er
jafnframt mikið af þekkingarfyrirtækjum”
„Undanfarið höfum við verið að sjá mikla fjölbreytni fyrirtækja í þekkingariðnaðinum, við
sjáum til dæmis Alvogen og Alvotech, flóran er klárlega að breikka. Það er hins vegar
afskaplega lítið í alþjóðageiranum ennþá en okkar áherslur eru að breytast mjög mikið. Við
höfum á síðustu 10 árum hætt að kynna kísiliðnað og álið og höfum einbeitt okkur að
þekkingariðnaðinum og öllum þessum tækifærum sem liggja í því að fá hingað inn nýja
þekkingu og auka við verðmætari störf”

Þórður segir hnífinn standa í kúnni þegar mæla eigi erlenda fjárfestingu á Íslandi.
„Seðlabankinn hefur haldið tölulegar upplýsingar um erlenda fjárfestingu en það er öll
erlend fjárfesting og allar erlendar fjármagnshreyfingar inni í einum pakka. Við getum því
ekkert nýtt okkur þær tölur almennilega. Það er hins vegar mikill vilji til þess að halda betur
utan um þetta.”

Aðspurður segir Þórður Ísland ekki hafa fengið mikið meiri athygli sem fjárfestingarkostur í
ljósi aukinnar umfjöllunar um Ísland í hinum stóra heimi.
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„Það er klárlega meiri áhugi á fjárfestingum í ferðaþjónustunni. Hins vegar er Ísland ennþá
frekar óþekkt sem fjárfestingarkostur í öðrum greinum. Til að mynda sendum við könnun á
stóran hóp fjárfesta fyrir um einu og hálfu ári síðan þar sem við könnuðum viðhorf fjárfesta
til Íslands. Alls voru það 970 fyrirtæki. Við fengum á endanum 10% svörum sem er helmingi
minna en sambærilegar kannanir hafa sýnt frá öðrum löndum. Ástæðan var sú að fólk vissi
bara ekki nóg um Ísland til að geta svarað.”
Þórður segir rannsóknarspurninguna „Stendur skortur á erlendri fjárfestingu í vegi fyrir
alþjóðageiranum á Íslandi” eiga við rök að styðjast.
„Algjörlega, ég er alveg 100% sammála því. Aukin erlend fjárfesting myndi styrkja
alþjóðageirann hérna og íslensk fyrirtæki sem fyrir eru líka. Flest þessara íslensku fyrirtækja
eru ltil og vanburða í alþjóðlegum samanburði og þau eiga erfitt með að vaxa hér heima.
Þau hafa erfitt aðgengi að fjármagni og jafnvel ekki talent pool til að auka sín umsvif héðan.
Mörg þessara fyrirtækja eru hins vegar að gera áhugaverða hluti og jafnvel einstaka hluti.
Það er hins vegar mjög lítil vitneskja um þetta erlendis sem myndi án efa batna mikið með
aukinni erlendri fjárfestingu?”

Frosti Ólafsson
Frosti Ólafsson er forstjóri líftæknifyrirtækisins Orf Líftækni hf. Fyrirtækið framleiðir
snyrtivörur undir merkjum Bio Effect og eru vörur fyrirtækisins til sölu í yfir 30 löndum og
fer vörumerkið hratt stækkandi. Áður var Frosti framkvæmdarstjóri Viðskiptaráðs Íslands.
Undir forystu Frosta fjallaði Viðskiptaráð mikið um alþjóðageirann og erlendra fjárfestingu á
Íslandi, meðal annars með skýrslum og blaðagreinum. Þá var Frosti einn af þeim 8
einstaklingum sem komu að gerð McKinsey skýrslunnar um íslenskt efnahagslíf fyrir hönd
McKinsey & Company.

Frosti segir aðgengi að erlendri fjárfestingu ekki hafa skort í tilfelli Orf Líftækni.
Frosti: Ég myndi segja nei. Við erum á þeim stað að hlutahafahópurinn okkar er ekki mjög
stór og hluti hluthafa okkar eru erlendir, þó með tengingar við Ísland. Gjaldeyrishöftin voru
auðvitað ákveðið vesen en á sama tíma sóknarfæri hvað þann hóp varðar. Fjárfestingarleiðin
bauð upp á að koma á hagstæðari kjörum en áður en það var rammað vel inn og strúktúrinn
varð skilvirkur þá var óvissan í kringum þessa meðhöndlun alla, ég myndi segja að hún hefði
getað skapað vandamál. En heilt yfir þá myndi ég halda að ef það er skortur á erlendri
fjárfestingu þá sé það ekki síst vegna þess að hér sé einfaldlega skortur á spennandi
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verkefnum til að fjárfesta í. Að skortur á erlendri fjárfestingu sé í raun afleiðing smæðar
alþjóðageirans en ekki orsök.

Frosti segir smæðina vera stærstu hindrun Íslands og íslensks efnahagslífs
Frosti: Það eru bara þessi „usual suspects”. Íslenska krónan er klárlega ekki hjálpa. Svo er
„talent pool-ið” spurningamerki. Þetta kemur alltaf niður að smæðinni. Ég velti
raunverulega fyrir mér hvort hún muni einhvernveginn alltaf koma í veg fyrir að við gerum
annað en að byggja á náttúruauðlindunum. Ég er náttúrulega búinn að vera á bólakafi í
þessu undanfarin fjögur ár þannig ég myndi auðvitað vilja sjá Ísland verða að þessu
alþjóðlega, opna þekkingarumhverfi. Ég sé bara ekki að það gerist nema einhver fremji bara
hálfgert valdarán og búi til eitthvað Singapore/Írlands módel hérna.
„Annars er þetta alltaf bara smæðin. Smæðin til dæmis veldur því að við erum svakalega lítið
inni á radarnum hjá erlendum fjárfestingarsjóðum, það eru bara svo fá verkefni sem uppfylla
kröfurnar sem þeir setja um stærð.”

Finnur Oddsson
Finnur Oddson er forstjóri hugbúnaðarfyrirtækisins Nýherja hf. Auk þess er Finnur
stjórnarformaður alþjóðlegu fyrirtækjanna Tempo og Applicon Sverige og situr í stjórn TM
Software og Háskólans í Reykjavík. Finnur var einnig framkvæmdarstjóri Viðskiptaráðs
Íslands og átti hann þátt í því að McKinsey & Company tóku að sér að greina íslenskt
efnahagslíf árið 2012. Finnur er með doktorsgráðu í sálfræði frá West Virginia University og
MBA gráðu frá IESE Business School.

Finnur segir erlenda fjárfesta setja varnagla þegar kemur að því að fjárfesta á Íslandi.
Finnur: Maður finnur það þegar maður talar við erlenda fjárfesta um mögulega stöðu í
fyrirtækjum hér á landi að maður þarf að selja landið svolítið. Þú ert með alveg gríðarlegar
efnahagssveiflur, gengissveiflur og gjaldeyrishöft. Á meðan þú ert með þessi flögg uppi þá er
mjög erfitt að fá fjárfesta, eðlilega. Þeir fjárfestar sem hafa verið að koma hingað inn eru
svona ákveðnir „expert” fjárfestar í Íslandi sem eru búnir að kynna sér landið í þaular. Það
er svo auðvelt að horfa á Ísland og allar þessar utanaðkomandi aðstæður og hugsa bara
„why bother”.

Erlendir fjárfestar eru þó líklegir til að vilja færa starfsemina erlendis að mati Finns.
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Finnur: „Segjum sem svo að við seljum Tempo, að einhver komi og taki meirihlutastöðu á
móti okkur. Mér finnst mjög líklegt að höfuðstöðvarnar flytjist út og það eru mjög margar
prakítskar ástæður fyrir því að við ættum að flytja starfsemina út. Burtséð frá því að stærsti
markaðurinn okkar er Norður Ameríka þá ertu með algjörlega ósamkeppnishæfan
launastrúktúr hér á landi. Við erum með skrifstofur í Montreal þar sem við erum að fá
tæplega tvo starfsmenn á verði eins hérna heima þrátt fyrir að Kanada verði seint talið
eitthvað þriðja heims ríki.

Kostur alþjóðageirans er sama skapi það sem stendur í vegi fyrir honum á Íslandi.
Finnur: „Kosturinn við alþjóðageirann er náttúrulega sá að hann byggir bara á hugviti en
núna verða góðar hugmyndir til bara út um allan heim. Það skiptir eiginlega engu máli hvar
þær verða til. Tempo er til dæmis bara góð hugmynd sem hefði getað orðið til hvar sem er.
Það er líka svo auðvelt að flytja þetta, þessa alþjóðlegu starfsemi. Til þess að festa þetta við
Ísland þá þurfa aðstæður að vera að minnsta kosti jafn góðar. Þar ertu náttúrulega bara
kominn í fyrirtækjaumhverfi, launakostnað, ytri aðstæður og fleira sem er svakalega erfitt
fyrir Ísland að keppa við.
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Niðurstöður og umræða
Eins og Þórður kom inn á í sínu viðtali eru skráning á tölulegum gögnum um beina erlenda
fjárfestingu hérlendis ábótavant. Hægt er að leggja mat á hver hún hefur verið með ýmsum
leiðum líkt og Viðskiptaráð og Samtök atvinnulífsins hafa til að mynda gert en ómögulegt er
að slá umfangi erlendrar fjárfestingar á Íslandi á fast.
Við skoðun á þeim tölum sem til eru staðar um erlent fjárfestingarstig á Íslandi virðist
þó að erlenda fjárfestingu skorti ekki ef horft er til annarra landa til samanburðar. Tölulegu
gögnin segja hins vegar aðeins hálfa söguna þegar svara á rannsóknarspurningunni enda
ómögulegt að meta með vissu með því að horfa á einungis á tölur hvernig fjárfesting skiptist
milli alþjóðageirans, innlenda þjónustugeirans og auðlindageirans.
Þegar efnahagsþróun undanfarinna ára er skoðuð er hægt er að sjá fjölmörg rök fyrir
því að erlendir fjárfestar hafi horft hýru auga til Íslands undanfarið. Mikill uppgangur hefur
verið í íslensku efnahagslífi undanfarin ár og hefur aðgengi erlendra fjárfesta að mörkuðum
hér verið gott auk þess sem kjör á íslenskum krónum hafa verið góð í gegnum
fjárfestingarleið Seðlabankans. Þá hefur íslenska krónan styrkst gífurlega undanfarin ár svo
eignir hér innanlands hafa hækkað mikið í erlendum gjaldmiðlum. Auk þess er vaxtastig hér á
landi mjög hátt miðað við það sem gengur og gerist annarsstaðar. Þetta háa vaxtastig hefur ýtt
undir aukin vaxtamunaviðskipti en mikil aðsókn erlendra fjárfesta í íslensk ríkisskuldabréf er
sennilega skýrasta birtingarmynd þess. Hér hafa því verið mikil gróðatækifæri fyrir erlenda
fjárfesta.
En jafnvel þó fjárfestingarstig í alþjóðageiranum hérlendis sé mögulega lægra en í
löndunum í kringum okkar þá gefur rannsóknarspurningin það til kynna að skortur á erlendu
fjármagni hamli alþjóðlegum fyrirtækjum hér á landi. Það er að segja að alþjóðleg fyrirtæki á
Íslandi hafi þörf fyrir erlent fjármagn sem fyrirtækin fá ekki. Ómögulegt er að meta þetta með
tölum. Þeir þrír viðmælendur sem starfa innan alþjóðageirans voru hins vegar allir á sama
máli. Frambærileg fyrirtæki hérlendis líða ekki fyrir það að vera frá Íslandi þegar kemur að
alþjóðlegri fjárfestingu. Enginn þeirra kannaðist við skort á erlendri fjárfestingu, hvorki í
sinni starfsemi né annars staðar. Einn viðmælandi taldi rannsóknarspurninguna hins vegar
eiga við rök að styðjast og að skortur á erlendri fjárfestingu hamli alþjóðlegum fyrirtækjum.
Rannsakendur telja að hann sé hugsanlega að fá aðra og mögulega skekktari sýn á stöðuna í
sínu starfi og eru því sammála um að leggja meiri vigt á svör stjórnenda sem starfa á
alþjóðamarkaði Mikilvægt er að gera greinarmun á því að hér með er ekki sagt að aukin
erlend fjárfesting myndi ekki gera alþjóðageiranum gott. Ef aðgengi að erlendu fjármagni
eykst hér innanlands mun það vafalítið vera alþjóðlegum fyrirtækjum til góðs. Hins vegar er
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hægt að segja með nokkurri vissu að skortur á erlendri fjárfestingu sé ekki viðamikill
áhrifaþáttur í þeirri stöðnun sem átt hefur sér stað í alþjóðageiranum.
En þrátt fyrir að niðurstöður bendi til þess að skortur á erlendri fjárfestingu standi
ekki í vegi fyrir frekari þróun alþjóðageirans á Íslandi er ljóst að eitthvað gerir það. Ísland
hefur, eins og áður hefur komið fram, ávallt treyst mikið á auðlindagreinarnar og hefur vægi
þeirra sem hlutfall af landsframleiðslu aukist undanfarin ár, þvert á yfirlýst markmið. Ný störf
sem orðið hafa til undanfarin ár hafa fyrst og fremst verið þjónustustörf tengt
ferðaþjónustunni með einum eða öðrum hætti. Enn hefur ekki tekist að skapa þann nægan
fjölda verðmætra sérfræðistarfa sem einkenna alþjóðageirann. Út frá þeirri þekkingu sem
rannsakendur hafa aflað sér síðustu mánuði eru hér settar fram mögulegar orsakir:
Voru þau markmið sem sett voru fram í skýrslu McKinsey of metnaðarfull? Ísland er
sérstakt land að mörgu leyti vegna smæðar sinnar og mikilla náttúruauðlinda. Þessar miklu
náttúruauðlindir gera það að verkum að aðrar auðlindir, svo sem mannauður og fjármagn,
fara í miklu mæli í auðlindagreinarnar fjórar líkt og fjallað var um í kaflanum um
auðlindabölvun. Líklegt er að smæð landsins og mikið hæði á auðlindatengdan iðnað geri það
að verkum að stefnumótun sem gengur hefur upp annarsstaðar gangi ekki endilega upp hér á
landi. Þegar talað er um sterka alþjóðageira á heimsmælikvarða er yfirleitt horft til þriggja
landa: Írlands, Svíþjóðar og Singapore. Öll eiga þessi lönd það sameiginlegt að vera
tiltölulega fátæk af verðmætum náttúruauðlindum og hafa þau því þurft að treysta á aðra
geira til þess að standa undir hagvexti.
Í þeim markmiðum sem Samráðsvettvangur um aukna hagsæld setti sér í kjölfar
McKinsey skýrslunnar er augljóst að hér á landi átti að byggja upp fjölbreyttan alþjóðageira.
Vera má að þetta hafi verið mistök. Smæð Íslands gerir það að verkum að afar ólíklegt er að
hægt sé að byggja upp alþjóðageira sem er á heimsmælikvarða á flestum sviðum. Ef sett
hefðu verið fram markmið um að efla einhvern afmarkaðan hluta alþjóðageirans hefði jafnvel
tekist betur til. Tökum sem dæmi lyfjaframleiðslu. Árið 2012 var lyfjaframleiðandinn Actavis
staðsettur á Íslandi með sínar höfuðstöðvar og hluta sinnar framleiðslu. Ef skilgreind vinna
hefði farið í gang um að efla rekstrarskilyrði lyfjaframleiðanda á Íslandi til dæmis með
skattaívilnunum, sérstökum hagsmunasamtökum, nefnda innan alþingis auk þess sem lagt
hefði verið upp með að efla menntun tengda lyfjaframleiðslu hér á landi hefði hugsanlega
verið hægt að sporna við fluttningi Actavis frá landi, stuðla að stofnun nýrra
lyfjaframleiðanda og/eða laða að alþjóðlega lyfjaframleiðendur til þess að flytja hluta sinnar
framleiðslu hingað til lands.
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Kostnaður við starfsemi hér á landi getur hafa spilað lykilhlutverk. Verðlag á Íslandi
er með því hæsta sem gerist í heiminum en að sama skapi eru hér borguð há laun. Áhrif
verðlags núllast því út fyrir íslensk fyrirtæki sem selja vörur sínar á íslenskum markaði. Hins
vegar er staðan önnur fyrir íslensk fyrirtæki sem selja vörur sínar erlendis. Launakostnaður
miðast við íslenskt verðlag en söluverð afurðanna miðast við verðlag á þeim markaði sem
varan er seld. Launa- og annar kostnaður fyrirtækja hér á landi getur því dregið verulega úr
samkeppnishæfni þeirra á erlendum mörkuðum.
Að lokum má velta því fyrir sér hvort þróun alþjóðageirans hefði orðið önnur ef
vöxtur í öðrum útflutningsgeirum, þá helst ferðaþjónustu, hefði ekki orðið eins mikill og raun
ber vitni. Vöxtur í ferðaþjónustu hefur verið ævintýralegur undanfarið og hefur fjármagn og
mannauður færst yfir í ferðaþjónustuna í miklu mæli eins og lýst var í kaflanum um
auðlindabölvun. Ljóst er að ekki var gert ráð fyrir þessari aukningu í skýrslu McKinsey. Það
má því spyrja sig að því hvort það sé óraunhæft að ætlast til þess að alþjóðageirinn vaxi eins
og gert var ráð fyrir áður en ljóst var að ferðaþjónustan yxi eins og raun bar vitni.
Hér eru einungis settar fram vangaveltur um hugsanlegar orsakir þess að umfang
útflutnings á vegum alþjóðageirans Íslandi hefur ekki vaxið í takt við væntingar en erfitt er að
slá því föstu hvaða þættir eiga þar stærstan hlut að máli.
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Lokaorð
Eins og áður segir benda niðurstöður rannsóknarinnar til þess að erlenda fjárfestingu í
fyrirtækjum hérlendis hafi ekki skort ef horft er til þeirra 5 ára sem eru frá útgáfu skýrslu
McKinsey. Hins vegar má öllum vera ljóst að alþjóðageirinn hér á þónokkuð inni. Ef
alþjóðageirinn tekur við sér á næstu árum og vex í samræmi við markmið McKinsey mun það
þýða mikinn ábata fyrir íslenskt hagkerfi og íslenskt samfélag. Eins og farið hefur verið yfir
hér að framan eru mikil tækifæri til staðar til þess að auka hlutdeild alþjóðageirans í íslensku
efnahagslífi og því forvitnilegt að sjá hvernig þróun hans mun miða á næstu árum.
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