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Útdráttur 

Undanfarin ár hefur mikið verið rætt um mikilvægi innflæðis erlendrar fjárfestingar á 

Íslandi, en sú umræða hefur aukist verulega í kjölfar efnahagskreppunnar sem nú 

gengur yfir. Kreppan hefur valdið því að innlend fjárfesting er í algjöru lágmarki og 

því er horft til erlendra aðila til að veita þá innspýtingu fjármagns sem þarf til að örva 

og endurreisa efnahagslífið. Til þess að laða að erlenda fjárfesta þarf að draga úr 

ýmsum takmörkunum sem hindra beina erlenda fjárfestingu bæði á lagagrundvelli og í 

efnahagsumhverfinu. Þróað hagkerfi, frjálsræði í atvinnulífinu, vel menntað vinnuafl 

og framleiðin fyrirtæki eru allt eiginleikar sem auka gleypnigetu gestgjafalands. Þegar 

þessir eiginleikar eru til staðar er ekki skynsamlegt að takmarka erlenda fjárfestingu. 

Nýlega hefur verið samþykktur á Alþingi lagarammi um ívilnanir til 

nýfjárfestinga á Íslandi. Í lögunum er fjallað um undanþágur frá takmörkunum á 

atvinnurekstur erlendra aðila og ívilnanir til innlendra sem og erlendra nýfjárfestinga. 

Með þessum lögum er ákveðin stefnubreyting af hálfu íslenskra stjórnvalda varðandi 

aðkomu alþjóðlegra fyrirtækja og reyna á að laða að beina erlenda fjárfestingu í 

auknum mæli. Ekki er hægt að réttlæta ívilnanir til beinnar erlendrar fjárfestingar á 

þeim rökum að Ísland eigi í samkeppni við önnur lönd. Aðeins er hægt að réttlæta 

ívilnanir til beinnar erlendrar fjárfestingar þegar ytri áhrif valda því að þjóðhagslegur 

ávinningur er ekki hámarkaður.  
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1 Inngangur  

Sífellt færist í aukana að lönd opna landamæri sín fyrir erlendum aðilum í 

atvinnurekstri. Svo virðist sem almennt álit á erlendri fjárfestingu sé að hún hafi 

jákvæð áhrif á efnahag eins og sjá má á samkeppni landa um að laða að erlenda aðila 

með ívilnunum og fjárstyrkjum. Um er að ræða beina erlenda fjárfestingu en einföld 

skilgreining hennar er sú að erlendi fjárfestirinn öðlast vald innan þess fyrirtækis sem 

hann fjárfestir í eða hefur nýja atvinnustarfsemi í gestgjafalandi. Skiptar skoðanir eru 

um beina erlenda fjárfestingu og áhrif hennar. Jákvæða hliðin er sú að alþjóðlegu 

fyrirtæki fylgir oft þekking eða tækni sem ekki er til staðar í gestgjafalandi. Neikvæða 

hliðin er sú að það er ekki gefið að innlend fyrirtæki öðlist þessar tækninýjungar við 

innkomu alþjóðlegs fyrirtækis. Alþjóðlegu fyrirtækin starfa með sama markmiði og 

önnur fyrirtæki á frjálsum markaði, að hámarka hagnað sinn og því getur það nýtt sér 

stærðarhagvæmni sína og forskot til að einoka markaðinn í gestgjafalandinu. Af 

þessum sökum er algengt að takmarkanir séu á beinni erlendri fjárfestingu meðal 

landa og í flestum tilvikum er samið um erlenda fjárfestingu við stjórnvöld í 

gestgjafalandi.  

Nýlega var samþykktur á Alþingi lagarammi um ívilnanir til nýfjárfestinga á 

Íslandi sem felur í sér undanþágur frá reglum um atvinnurekstur erlendra aðila og 

ívilnanir til innlendra sem og erlendra fjárfestinga. Tilgangur lagasetningarinnar er að 

efla innlenda sem og erlenda fjárfestingu á Íslandi en fjárfesting hefur dregist verulega 

saman vegna mikillar efnahagskreppu. Aukin fjárfesting er talin geta hjálpað landinu 

úr kreppunni með því að örva atvinnulífið, auka skatttekjur ríkisins og skapa atvinnu. 

Þessi lagarammi var gerður í kjölfar fjárfestingarsamnings sem gerður var við Verne 

Holdings ehf. um ívilnanir til uppbyggingar á gagnaveri í Reykjanesbæ, til þess að 

stytta samningsferli við erlenda aðila og setja skýrt fram þær ívilnanir sem áhugasamir 

erlendir fjárfestar geta gengið að.  

Þessar undanþágur frá lögum um takmarkanir á erlendri fjárfestingu og 

ívilnanir til nýfjárfestinga vekja upp ýmsar mikilvægar spurningar. Í þessari ritgerð 

verður skoðað hvort veiting ívilnana til beinnar erlendrar fjárfestingar sé réttlætanleg. 

Í þeim tilgangi verður leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 
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1. Hvers vegna er leitast við að fá erlenda aðila í stað innlendra í 

uppbyggingu gagnavers eða annarra nýfjárfestinga á Íslandi?  

2. Eru ívilnanir stjórnvalda nauðsynlegar til að laða að erlent fjármagn og 

auka innlenda fjárfestingu í landinu?  

3. Er langtíma ávinningur fyrir þjóðina af því að veita fjárstuðning til 

uppbyggingar gagnavers og annarra nýfjárfestinga, þó hún verði af 

skatttekjum á meðan ívilnanir eru í gildi?  

 

Í 2. kafla er fjallað um beinar erlendar fjárfestingar frá sjónarhóli fræðimanna 

og í framhaldinu eru skoðuð áhrif erlendrar fjárfestingar á efnahag gestgjafalands. Í 3. 

kafla eru ívilnanir stjórnvalda skoðaðar og vangaveltur reifaðar um hvort ívilnanir til 

beinnar erlendrar fjárfestingar séu réttlætanlegar. Í því samhengi eru skoðaðar 

rannsóknir á úthrifum. Í 4. kafla er saga beinnar erlendrar fjárfestingar á Íslandi rakin í 

stuttu máli og efnahagsumhverfið í dag skoðað út frá sjónarhóli erlendra fjárfesta. Í 5. 

kafla eru skoðuð helstu atriði laga um ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi; skilyrði 

fyrir nýfjárfestingu, eiginleikar nýfjárfestinga sem geta fengið ívilnun og mögulegar 

ívilnanir og undanþágur. Að lokum eru tekin dæmi um erlendar nýfjárfestingar sem 

hafa fengið eða hugmyndir eru um að fái ívilnanir og einföld greining framkvæmd til 

að meta hvort þær ívilnanir séu réttlætanlegar.  
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2 Bein erlend fjárfesting 

Fjármagnsflutningar milli landa skiptast í þrjá flokka: lánsviðskipti milli landa, 

verðbréfaviðskipti með erlend verðbréf og beina erlenda fjárfestingu. Þegar fyrirtæki 

ákveður að stækka starfsemi sína til annars lands í formi dótturfyrirtækis kallast það 

bein erlend fjárfesting. Dótturfyrirtækið hefur ekki einungis fjármálaskyldum að 

gegna til höfuðstöðvanna heldur er partur af sömu skipulagsuppbyggingu. Fyrirtæki er 

talið dótturfyrirtæki alþjóðlegs fyrirtækis ef að lágmarki 10% eignarhalds er í höndum 

erlendra aðila, þar sem það er talið hafa ráðandi vald innan fyrirtækis. Af þessu leiðir 

að fyrirtæki getur verið skilgreint sem dótturfyrirtæki alþjóðlegs fyrirtækis á sama 

tíma og það er ráðandi hluthafi í öðru fyrirtæki erlendis, en dæmi um það eru sjaldgæf 

(Obstfeld, 2009). 

 

2.1 Frá hlið fjárfesta 

Hugtakið bein erlend fjárfesting snýst í aðalatriðum um framlengingu stjórnunar og að 

skapa grundvöll fyrir alþjóðleg fyrirtæki. Fræðimenn hafa ekki enn sett upp fullþróað 

líkan sem útskýrir af hverju fyrirtæki sækjast eftir því að framlengja völd sín með 

uppbyggingu alþjóðlegra fyrirtækja. Mismunandi staðsetningar og lönd geta haft 

mismunandi eiginleika í tengslum við auðlindir, vinnuafl, efnahagsaðstæður, 

stjórnarfar og fleira (Obstfeld, 2009). Helstu þættir sem hafa áhrif á ákvörðun erlendra 

aðila og beina erlenda fjárfestingu þeirra eru: Heildarkostnaður fjárfestingar metinn í 

samanburði við innlenda fjárfestingu eða annars konar fjárfestingu, efnahagsleg og 

stjórnarfarsleg áhætta af því að eiga fjárfestingu erlendis og stefna stjórnvalda 

varðandi erlent eignarhald á innlendum eignum (Mankiw, 2004). 

Kostnaður hefur mikil áhrif í ákvörðunarferli fyrirtækja og er ráðandi þáttur 

þegar skoðað er hvort að stofna eigi dótturfyrirtæki eða selja framleiðsluna til 

fyrirtækja í öðrum löndum. Flutningskostnaður getur valdið því að fyrirtæki framleiðir 

vöru sína í heimalandi fyrir heimamarkað og erlendis fyrir erlendan markað og er í 

raun að fjölfalda starfsemi sína. Alþjóðleg fyrirtæki verða einnig til þegar kostnaður er 

minni við það að framleiðsluaðferðir, þekking og tækni haldast innan fyrirtækisins hjá 

dótturfyrirtæki í öðru landi. Framleiðsluafurðir eru þá útfluttar og notaðar í 

framleiðslu dótturfyrirtækisins í gestgjafalandi í stað þess að selja til annara fyrirtækja 

í því landi (Mankiw, 2004). Taka þarf tillit til þess að samningsferlið getur verið 
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tímafrekt milli erlendra fjárfesta og stjórnvalda gestgjafalands og tími getur farið í að 

fá tiltekin leyfi fyrir atvinnustarfsemi. Tími er oft dýrmætur fjárfestum og því minnkar 

áhugi á fjárfestingu ef ferlið er talið langt (The World Bank Group, 2010). 

Áhætta hefur áhrif á ákvörðun fyrirtækja varðandi staðsetningu starfsemi 

þeirra. Alþjóðleg fyrirtæki þurfa að meta áhættuna á því að stjórnvöld, í því landi þar 

sem á að fjárfesta, geti ekki staðið við fjárskuldbindingar sínar. Það getur haft slæmar 

afleiðingar á efnahagsumhverfi gestgjafalandsins og þar af leiðandi fjárfestingu 

erlendra aðila. Áhættur í efnahagslífinu eru margþættar en almennt draga hærri skattar 

í gestgjafalandi úr áhuga erlendra fjárfesta á meðan menntað vinnuafl og stór 

neytenda- og vinnuaflsmarkaður laðar að erlenda fjárfestingu (Hanson, 2001).  

Takmarkanir stjórnvalda í gestgjafalandi á erlendu eignarhaldi og 

atvinnurekstri og framtíðarstefna stjórnvalda í þeim málum, hefur mikil áhrif á 

ákvörðunartökur erlendra fjárfesta og segir til um hvort fjárfesting sé í raun og veru 

framkvæmanleg. Þó bein erlend fjárfesting sé framkvæmanleg geta ýmsar takmarkanir 

verið til staðar í atvinnurekstri erlendra aðila sem draga úr áhuga þeirra. Til dæmis eru 

oft takmarkanir á erlendu eignarhaldi landsvæðis og því þarf að meta möguleikann á 

því að eignast eða leigja land undir verksmiðjur eða húsnæði. Þá skiptir styrkur og 

dýpt dómkerfis gestgjafalands máli fyrir erlenda aðila en því þróaðra sem dómkerfið 

er, því auðveldara er að treysta þeim lagaákvæðum og reglugerðum sem snerta 

erlendar fjárfestingar og fá réttláta meðferð innan gerðardóms (The World Bank 

Group, 2010). 

 

2.2 Frá hlið gestgjafalands 

Öll lönd hafa einhvers konar gæði til þess að framleiða eða þjónustu til að veita en 

skortur getur verið á fjármagni, vinnuafli eða þekkingu til að nýta gæðin. Algengt 

vandamál meðal þróunarríkja er að bæði skortir fjármagn og þekkingu til að nýta 

auðlindir en nægur aðgangur er að vinnuafli. Helsta lausn þessa vandamáls er að 

sækjast eftir fjárfestingum erlendra aðila með þekkingu á viðkomandi sviðum með 

það að leiðarljósi að nýta auðlindirnar, hagnast í formi skatttekna, virkja vinnuaflið og 

öðlast þekkingu. Ívilnanir í formi fjárstyrks eða frávika frá skatti eru oft veittar af 

hálfu gestgjafalands til erlendra aðila til að laða að beina erlenda fjárfestingu. Aftur á 

móti er atvinnurekstur erlendra aðila oft gagnrýndur fyrir að skerða möguleika 

innlendra aðila á viðkomandi sviðum, færa hagnað af fjárfestingunni úr landi og hafa 



  

- 8 - 

þar af leiðandi lítinn þjóðhagslegan ávinning (Moran, 1999). Af þessum sökum eru 

takmarkanir á fjárfestingu erlendra aðila í mörgum löndum heimsins eða í helstu 

atvinnugreinum landa. Þar sem takmarkanir eru til staðar byggist bein erlend 

fjárfesting oftast á samningi við gestgjafaland þar sem skilgreind eru skilyrði fyrir 

leyfi fjárfestingarinnar og undanþágur hennar frá almennum lögum (Hanson, 2001) 

 

2.3 Efnahagsleg áhrif í gestgjafalandi 

Gert er ráð fyrir að alþjóðleg fyrirtæki sem fjárfesta í gestgjafalandi, hafi yfir að ráða 

meiri framleiðni heldur en þau innlendu, en svo þarf þó ekki að vera í öllum tilvikum. 

Rannsóknir hafa þó sýnt að almennt eru alþjóðleg fyrirtæki stærri, borga hærri laun, 

búa yfir meiri framleiðni, hafa meira fjármagn, menntaðra starfsfólk, meiri 

hagnaðarvon og eru líklegri til útflutnings. Þessar niðurstöður ættu ekki að koma á 

óvart þar sem alþjóðleg fyrirtæki þurfa að yfirstíga innlenda og erlenda samkeppni að 

einhverju leyti (Hanson, 2001). Miðað við gefnar forsendur eru alþjóðleg fyrirtæki því 

talin hafa meiri framleiðni en innlend og þar af leiðandi nýta þau takmarkað magn 

gæða á skilvirkari hátt og framleiða meira magn en innlend fyrirtæki miðað við sama 

magn framleiðsluþátta.  

 

2.3.1 Almenn áhrif 

Bein erlend fjárfesting getur haft áhrif á markaðsgerð í gestgjafalandi og þar af 

leiðandi framleiðni og heildarframleiðslu innan þeirrar atvinnugreinar sem 

fjárfestingin á við. Rannsóknir sýna að þegar erlend fjárfesting er gerð af einokunar- 

eða fákeppnisfyrirtækjum myndast óskilvirkni í deilingu gæða í gestgjafalandinu. Í 

stað þess að selja einkarétt á framleiðslu sinni til innlends fyrirtækis sjá alþjóðleg 

einokunarfyrirtæki meiri ávinning af því að starfrækja framleiðsluna sjálf. Þetta á 

sérstaklega við þegar alþjóðafyrirtæki hefur að geyma eitthvert forskot í framleiðslu á 

innlend fyrirtæki gestgjafalands. Þannig koma alþjóðleg fyrirtæki í veg fyrir að 

innlend fyrirtæki steli þessu forskoti, hindra innkomu þeirra á markað og halda 

einokandi stöðu á markaði. Í mörgum tilvikum er gestgjafaland verr sett en án 

fyrrnefndrar fjárfestingar. Þetta á einnig við um fyrirtæki með reglur um eignarhald 

fyrirtækisins en þau notast við eldri tækni og framleiðsluaðferðir og eru ólíkleg til að 

stunda útflutning. Erlendir aðilar sem starfa á samkeppnismarkaði í heimalandi og 
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hafa engin skilyrði um eignarhald veita aftur á móti ágóða í formi fjármagns, nýrrar 

tækni og bættra framleiðsluaðferða og auka því samkeppni og skilvirkni í deilingu 

gæða í gestgjafalandi (Moran, 1999).  

Miðað við gefnar forsendur um alþjóðleg fyrirtæki ætti innkoma erlends 

fyrirtækis að geta skapað atvinnu og aukið skatttekjur í gestgjafalandi. Alþjóðleg 

fyrirtæki geta búið yfir þekkingu í framleiðslu ákveðinna gæða í eigu gestgjafalands 

sem innlendir aðilar hafa ekki þekkingu á að nýta. Við þær aðstæður myndast góð 

tækifæri á aukinni atvinnusköpun og skatttekjum í gestgjafalandi þar sem ónýttar 

auðlindir eru virkjaðar. Þessar aðstæður bjóða einnig upp á einokun af hálfu erlendu 

aðilanna þar sem skortur er á innlendum og erlendum fyrirtækjum til samkeppni.  

Þegar samkeppni er til staðar á markaði getur innkoma alþjóðlegs fyrirtækis 

haft engin og jafnvel neikvæð áhrif á atvinnusköpun í gestgjafalandi. Þetta á einnig 

við á fákeppnis- og einokunarmarkaði í gestgjafalandi með innkomu alþjóðlegs 

fyrirtækis, þar sem samkeppni eykst á markaðnum. Við þessar aðstæður getur 

alþjóðlegt fyrirtæki með meiri framleiðni en innlend fyrirtæki, hrint innlendu 

fyrirtækjunum út af markaðinum. Innlendu fyrirtækin hafa meiri eftirspurn eftir 

vinnuafli en alþjóðlega fyrirtækið og því eykst atvinnuleysi í gestgjafalandinu 

(Hanson, 2001). Þessi samdráttur í atvinnuleysi er þó væntanlega aðeins til skamms 

tíma litið samkvæmt hugtakinu um náttúrulegt atvinnuleysi. Vinnuafl lagar sig að 

breyttum aðstæðum og færir sig yfir í iðngreinar þar sem eftirspurn eftir því er meiri 

(Friedman, 1968).  

 

2.3.2 Úthrif 

Bein og óbein úthrif geta átt sér stað fyrir innlend fyrirtæki vegna aðlögunarferlis 

alþjóðlegra fyrirtækja í gestgjafalandi. Dæmi um úthrif er lærdómur sem innlend 

fyrirtæki draga af viðskiptaháttum eða framleiðsluaðferðum erlends fyrirtækis. Ný 

þekking er ein af undirstöðum hagvaxtar og því geta erlendir aðilar haft mikil og 

jákvæð áhrif á efnahag gestgjafalanda ef skilyrði eru rétt og eiginleikar fyrirtækjanna 

henta gestgjöfunum. Bein og óbein úthrif eru talin vera helstu rök fyrir því að leyfa og 

styðja við beina erlenda fjárfestingu. Úthrif í gestgjafalandi af völdum beinnar 

erlendrar fjárfestingar getur myndast á þrjá vegu: (Qiu, Yang, Xin og Kirkulak, 2009). 

1. Lárétt úthrif, innlend fyrirtæki herma eftir aðferðum og tækni eða 

ráða til sín þjálfað starfsfólk frá erlenda fyrirtækinu og því verða 
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óbein úthrif. Lárétt úthrif auka tækniskilvirkni en ekki tækniþróun 

og getur það skilað bættum stjórnunaraðferðum og nýtingu afurða í 

framleiðslu innan sömu atvinnugreinar. 

2. Lóðrétt úthrif, erlend fyrirtæki hafa óbein áhrif á innlend fyrirtæki 

þegar þau stunda viðskipti sín á milli. Erlendu fyrirtækin gætu keypt 

afurðir eða þjónustu af þeim innlendu og krafist aukinna gæða eða 

erlendu fyrirtækin selja afurðir eða þjónustu með betri gæðum 

miðað við önnur fyrirtæki og auka því skilvirkni innlendu 

fyrirtækjanna.  

3. Bein úthrif, alþjóðafyrirtæki hjálpa meðvitað birgjum eða 

kaupendum í gestgjafalandi við það að bæta tæknistig, 

stjórnunaraðferðir, þjálfun vinnuafls og þjónustu, með það að 

markmiði að byggja upp langtíma, lóðrétt, viðskiptatengsl með 

lágum kostnaði.  
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3 Ívilnanir til beinnar erlendrar fjárfestingar 

Ýmis rök eru fyrir því að veita erlendum aðilum leyfi til atvinnustarfsemi eða styðja 

við fjárfestingu erlendra aðila í gestgjafalandi með einhvers konar fjárstyrk. Til dæmis 

getur verið skynsamlegt að ýta undir erlenda fjárfestingu með kynningarstarfi og 

markaðssetningu á gestgjafalandi. Íslensk stjórnvöld hafa til dæmis ráðist í 

kynningarstarf með stofnuninni „Invest in Iceland agency“ sem veitir ýmsar 

upplýsingar um Ísland og fjárfestingakosti til erlendra aðila. Með stofnuninni er verið 

að koma í veg fyrir óskýrar eða rangar upplýsingar um gestgjafaland sem geta orðið til 

þess að alþjóðafyrirtæki hika við að fjárfesta (Sigurður Jóhannesson, 2008). En þegar 

fjárstyrkurinn er stærri koma upp deilumál. Vert er að velta því fyrir sér hvort það sé 

ekki hentugra að sporna við fjárfestingum innlendra fyrirtækja erlendis í stað þess að 

laða að erlenda fjárfestingu.  

Ágóðinn af því að laða að erlendan fjárfesti til gestgjafalands þarf ekki að vera 

bundinn við eina verksmiðju eða verkefni heldur getur haft áhrif á aðra erlenda 

fjárfesta. Samkeppnisaðilar fylgjast vel með aðgerðum hvers annars og eru fljótir að 

tileinka sér aðferðir eða aðgerðir keppinautar t.d. að hefja framleiðslu á nýjum stað. 

Þegar erlendur aðili ákveður að hefja starfsemi innan ákveðinnar atvinnugreinar í 

gestgjafalandi þar sem engin erlend fyrirtæki starfa fyrir, sést fljótlega hvort 

starfsemin mun borga sig. Í kjölfarið getur myndast reynsla á starfsemina og ef vel 

gengur munu aðrir samkeppnisaðilar elta. Því getur borgað sig að veita tímabundna 

ívilnun til erlendra fjárfesta ef möguleiki er fyrir hendi að aðrir fjárfestar fylgi í 

kjölfarið og þannig aukið fjármagnsflæði og fjárfestingu umtalsvert. Þetta á 

sérstaklega við í atvinnugreinum sem notfæra sér auðlindir lands sem ekki eru þegar 

nýttar af innlendum fyrirtækjum (Moran, 1999). 

Mikil samkeppni hefur myndast milli landa um að laða að erlenda fjárfestingu 

og nota stjórnvöld í þeim tilgangi ívilnanir sem verða sífellt algengari. Ívilnanir geta 

verið af ýmsu tagi en skilgreining á ívilnun er einhvers konar fríðindi eða styrkur af 

hálfu hins opinbera til lækkunar kostnaðar fjárfestingarverkefnis. Fyrir suma erlenda 

fjárfesta, til að mynda þá sem stunda útflutningsviðskipti eða eiga auðvelt með að færa 

sig milli staða, geta skattaívilnanir verið mikilvægur áhrifavaldur í ákvörðun á 

staðsetningu. Þá geta stjórnvöld auðveldlega breytt hlutfalli skattaívilnana sem þau 

bjóða en erfitt getur verið að stjórna öðrum þáttum sem hafa áhrif á erlenda fjárfesta 

og stundum ógerlegt. Af þessum ástæðum líta sérfræðingar á ívilnanir sem helsta tæki 
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til þess að laða að beina erlenda fjárfestingu. Almennt eru ívilnanir annars stigs 

áhrifavaldar í ákvörðunartökum fjárfesta á eftir grundvallarbreytum á borð við 

markaðsstærð, aðgang að afurðum og fáanleika sérfræðimenntaðs vinnuafls. Þessir 

undirstöðuþættir þurfa að henta fjárfestum áður en ívilnanir verða mikilvægur þáttur í 

ákvörðunartökunum. Því hafa ívilnanir á borð við skattahlutfall og styrki almennt 

minna vægi í ákvörðunartökum erlendra fjárfesta og takmarkar því notkun þeirra af 

hálfu stjórnvalda (Sameinuðu þjóðirnar, 2000). 

Ívilnanir til beinnar erlendrar fjárfestingar eru samt ekki réttlætanlegar á þeirri 

forsendu að gestgjafaland eigi í samkeppni við önnur lönd. Hætta er á að samkeppni 

landa skapi „kapphlaup að botni“ (e. race to the bottom) þegar ívilnanir virðast hafa 

áhrif á ákvarðanir alþjóðlegra fyrirtækja um staðsetningu. Aðstæðurnar lýsa sér í því 

að lönd halda áfram að undirbjóða hvort annað þar til ágóðinn af erlendu 

fjárfestingunni hverfur eða er minni en hann hefði getað verið. Til að koma í veg fyrir 

þessar aðstæður hafa stjórnvöld margra landa reynt að mynda sameiginlega 

skattastefnu með alþjóðlegu samkomulagi. Evrópusambandið setur til dæmis reglur 

um hámarksveitingu ívilnana meðal landa þess, þar meðtalið Íslands vegna EES-

samningsins (Sameinuðu þjóðirnar, 2000). 

Ýmis kostnaður myndast vegna veitingu ívilnana annar en 

tækifæriskostnaðurinn, þ.e.a.s. ávinningurinn sem hefði getað fengist án ívilnana. 

Töluverður launakostnaður getur verið af samningsferli og eftirfylgni vegna veitingu 

ívilnana sem stjórnvöld gestgjafalands þurfa að greiða. Tímakostnaðurinn og umfang 

samningsferlis getur einnig komið í veg fyrir eftirsóknarverða fjárfestingu. 

Hagkvæmast er að lönd búi til samsetningu ívilnana sem allir áhugasamir fjárfestar 

geta gengið að, að gefnum ákveðnum skilyrðum, en byrji ekki frá grunni í 

samningagerð um hverja fjárfestingu. Ívilnanir geta einnig haft ýmsan kostnað í för 

með sér sem erfitt er að gera grein fyrir. Til dæmis getur verið óskilvirkni í dreifingu 

gæða þar sem ívilnanir hafa áhrif á staðsetningu einkafyrirtækja. Það sem verra er, 

ívilnanir laða til sín fjárfesta sem eru einungis að leita að skammtíma hagnaði, 

sérstaklega í löndum sem búa við ójafnvægi í stjórnmálum og efnahag (Sameinuðu 

þjóðirnar, 2000). 

Aðeins er hægt að réttlæta ívilnanir til alþjóðlegs fyrirtækis þar sem skýrt er að 

gestgjafaland hagnist verulega í formi úthrifa og ólíklegt er að það velji 

framleiðslumagn sem hámarkar þjóðhagslegan ávinning nema með tilkomu einhvers 

konar ívilnunar. Erfitt getur reynst að meta úthrif og því flókið verkefni að réttlæta 



  

- 13 - 

stuðning stjórnvalda til erlendrar fjárfestingar (Hanson, 2001). Lönd, atvinnugreinar, 

innlend og erlend fyrirtæki þurfa að búa yfir ákveðnum eiginleikum til að geta öðlast 

úthrif af innkomu alþjóðlegs fyrirtækis. Eina leiðin til þess að skera úr um hvort 

innlend fyrirtæki læra af erlendum í sömu atvinnugrein er að skoða framleiðni í 

einstökum fyrirtækjum en rannsóknir á úthrifum gefa oft mismunandi niðurstöður 

milli landa eða atvinnugreina.  

 

3.1 Rannsóknir 

Rannsókn sem gerð var á gögnum um framleiðslu í Indónesíu gaf niðurstöður um 

jákvæð áhrif beinnar erlendrar fjárfestingar á framleiðni innlendra fyrirtækja í 

þróunarlandi og markaðs- og velferðaráhrifa vegna útbreiðslu tækninýjunga og 

úthrifa. Útkoman gaf til kynna sterk bein úthrif af völdum innkomu alþjóðafyrirtækis 

á innlend fyrirtæki og sérstaklega framleiðni innlendra birgja þeirra. Þar sem alþjóðleg 

fyrirtæki stunda mikil útflutningsviðskipti, þá myndast lóðrétt úthrif í gestgjafalandi 

aðallega til innlendra birgja en ekki til þeirra fyrirtækja sem kaupa vörur af 

alþjóðlegum fyrirtækjum. Gögn sýna að erlend fyrirtæki færðu meðvitað þekkingu til 

innlendra birgja til þess að bæta gæði í framleiðslu þeirra, lækka verð á afurðum 

sínum og lækka kostnað erlendra fyrirtækja enn frekar (Blalock og Gertler, 2008). 

Í rannsókn sem gerð var á atvinnugreinum í Venezuela virtist sem að há 

framleiðni sumra atvinnugreina stafaði af aðkomu alþjóðlegra fyrirtækja. Við nánari 

athugun kom í ljós að innkoma alþjóðlegu fyrirtækjanna hafði ekki jákvæð áhrif á 

framleiðni innlendra fyrirtækja. Raunin var sú að innlend fyrirtæki höfðu mjög lága 

framleiðni í sömu atvinnugrein og þar sem mörg alþjóðleg fyrirtæki voru til staðar. 

Þessar niðurstöður eru andstæðar við niðurstöðurnar frá Indónesíu og gætu þýtt að 

erlendir aðilar í Venezuela hafi hegðað sér þveröfugt við þá í Indónesíu, þ.e. reynt 

vísvitandi að koma í veg fyrir úthrif. Alþjóðleg fyrirtæki geta haft neikvæð áhrif á 

markaðsgerð og framleiðni innlendra fyrirtækja ef þau umkringja framleiðslu með 

takmarkandi viðskiptum við innlend fyrirtæki. Til dæmis með því að flytja inn afurðir 

í framleiðslu sína frá öðru landi eða framleiða ákveðna vöru frá frumframleiðslu og 

þar til hún er fullunnin. Í Venezuela var því ekki að finna nein úthrif og 

ríkisstuðningur með öllu óréttlætanlegur (Aitken og Harrison, 1999). 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar um áhrif beinnar erlendrar fjárfestingar á 

framleiðni innlendra fyrirtækja í Kína en landið hefur 30 ára sögu af innflæði 
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erlendrar fjárfestingar og geymir mikilvægar upplýsingar um hugtakið og málefni 

tengd því. Samkvæmt rannsókn sem gerð var á framleiðni kínverskra fyrirtækja eru 

lóðrétt úthrif mest áberandi vegna viðskipta milli alþjóðlegs fyrirtækis og innlendra 

fyrirtækja, bæði innlendra birgja og kaupenda. Alþjóðleg fyrirtæki bæta oft vöru og 

framleiðsluaðferðir innlendra fyrirtækja ómeðvitað í viðskiptum með 

framleiðsluafurðir t.d. með kröfum um gæði vörunnar. Af rannsóknum bæði í 

Indónesíu og Kína, má færa rök fyrir því að ívilnanir stjórnvalda til beinnar erlendrar 

fjárfestingar eru réttlætanlegar þegar vitað er að sterk lóðrétt úthrif eiga sér stað. 

Stjórnvöld í gestgjafalandi eiga a.m.k. ekki að setja takmarkanir á beina erlenda 

fjárfestingu þegar um er að ræða viðskipti við innlend fyrirtæki (Qiu, Yang, Xin, og 

Kirkulak, 2009; Blalock og Gertler, 2008). 

Niðurstöður annarrar rannsóknar sem gerð var á kínverskum fyrirtækjum, sýna 

að aukning í beinni erlendri fjárfestingu lækkar skammtíma framleiðni bæði innlendra 

og erlendra fyrirtækja. Hins vegar eykst framleiðni innlendra fyrirtækja til langs tíma 

litið og að því gefnu hagnast innlend fyrirtæki á innkomu alþjóðlegs fyrirtækis í 

atvinnugrein þeirra. Skammtíma áhrif undirstrika að lærdómsferlið gerist ekki 

sjálfkrafa og er kostnaðarsamt og tímafrekt. Langtíma áhrif, jákvæð áhrif á hagvöxt, 

eru í samræmi við hagvaxtarfræði sem telur mannauð og þekkingu vera undirstöður 

hagvaxtar. Greina þarf á milli langtíma og skammtíma áhrifa af beinni erlendri 

fjárfestingu því annars gefa niðurstöður rannsókna umdeilanlegar útkomur, 

sérstaklega þegar gögn sem notuð eru ná yfir tiltölulega stutt tímabil (Liu, 2008). 

Staðreyndin er sú að almennt sækja alþjóðleg fyrirtæki til landa sem hafa 

mikla framleiðni, sérfræðimenntað vinnuafl og í atvinnugreinar sem hafa háa 

framleiðni innan þessara landa. Við þessar kringumstæður eru litlar líkur á að 

innkoma þeirra á markaðinn skapi úthrif og auki framleiðni innlendra fyrirtækja 

(Hanson, 2001). Hins vegar sýna gögn að vöxtur framleiðni innlendra fyrirtækja 

samanborið við erlend fyrirtæki í sömu atvinnugrein, er lægri þar sem þeim er ýtt út af 

markaði með innkomu alþjóðlegs fyrirtækis. Rannsókn sem framkvæmd var á 

gögnum frá Marokkó styður við þessar niðurstöður en þar voru skoðaðar 

atvinnugreinar með háa framleiðni sem virtist stafa af aðkomu alþjóðlegra fyrirtækja. 

Niðurstöðurnar sýndu að ekki var marktækt samhengi milli framleiðnivaxtar innlendra 

fyrirtækja og beinnar erlendrar fjárfestingar heldur sóttust erlendu aðilarnir í 

atvinnugreinar með háa framleiðni. Við þessar aðstæður er ekki hægt að réttlæta 
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ríkisstuðning til beinnar erlendrar fjárfestingar og hugsanlega væru takmarkanir við 

hæfi til að koma í veg fyrir neikvæð áhrif á framleiðni (Haddad og Harrison, 1993). 

Niðurstöður úr ferilsathugun á Tælandi, þar sem áhrif fjármálaþróunar á 

hagvöxt voru skoðuð, sýna að fjármálaþróun og aukning framleiðslu hafa jákvæða 

fylgni. Bein erlend fjárfesting hefur neikvæð bein áhrif á framleiðslu til langs tíma en 

jákvæð óbein áhrif á framleiðslu til langs tíma, þar sem hún ýtir undir þróun 

fjármálakerfa landsins og þar af leiðandi þróun tælenska hagkerfisins og hagvaxtar. 

Þróaðri fjármálakerfi eru talin skilvirkari og dreifa því fjármagni og auðlindum á 

hagkvæmari hátt þannig að meiri framleiðni er af notkun fjármagns. Þessar 

niðurstöður gefa til kynna að mikilvægt er að skoða dýpt og skilvirkni 

fjármálakerfisins í heimalandinu til að meta ávinninginn af beinni erlendri fjárfestingu 

(Ang, 2009). Einnig er mikilvægt að skoða efnahagsumhverfi í gestgjafalandi þegar 

meta á áhrif af innflæði beinnar erlendrar fjárfestingar á hagvöxt gestgjafalands. Talið 

er að frjálsræði á mörkuðum og í atvinnulífi gestgjafalands hafi töluvert að segja um 

það hvort jákvæð langtíma áhrif verði af erlendri fjárfestingu. Efnahagslegt frelsi bætir 

getu gestgjafalands til aðlögunar í kjölfar nýrrar tækniþekkingar og annarra þátta sem 

tengjast innflæði beinnar erlendrar fjárfestingar. Niðurstöður rannsóknar sem skoðaði 

þessa kenningu sýna að lönd, hvort sem um er að ræða þróunarlönd eða ekki, sem 

styðja við frjálsan markað og frjálsræði í atvinnustarfsemi hagnast verulega af aðkomu 

alþjóðafyrirtækis (Azman-Saini, Baharumshah og Law, 2010). 

Fyrrnefndar rannsóknir á eiginleikum fjármála- og hagkerfa sýna mikilvægi 

aðlögunarhæfni landa eða gleypni í sambandi við erlendar fjárfestingar. Gleypni er 

skilgreind sem fjarlægð tækniþekkingar fyrirtækis frá hæsta tæknistigi í sinni 

atvinnugrein. Fyrirtæki er talið vera næmara eða eiga auðveldara með að öðlast nýja 

tækniþekkingu því nær sem það er tæknistiginu. Gleypni gestgjafalands við jákvæðum 

áhrifum af völdum erlendrar fjárfestingar er meiri eftir því hve þróaðir 

fjármálamarkaðir landsins eru og frjálsræði í efnahagsumhverfi er meira. Önnur 

rannsókn, þar sem gögn voru skoðuð frá 90 löndum á tímabilinu 1975- 2005, sýnir að 

jákvæðu áhrifin af beinni erlendri fjárfestingu koma ekki fram fyrr en 

fjármálamarkaðir hafa náð yfir ákveðinn þröskuld. Allar þessar rannsóknir undirstrika 

mikilvægi þess fyrir stjórnvöld að auka gleypnigetu sína, stuðla að þróun 

fjármálamarkaða og auka frjálsræði í hagkerfinu að minnsta kosti jafn mikið og þau 

ýta undir innflæði beinnar erlendrar fjárfestingar (Azman-Saini, Law og Ahmad, 

2010). 
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4 Ísland og bein erlend fjárfesting 

Á 20. öld stunduðu Íslendingar ekki fjárfestingar erlendis í sama mæli og 

nágrannaríkin. Hlutfall þeirra miðað við landsframleiðslu var 0,6%  á árunum 1995-

1997 á móti 1,4% að meðaltali í öðrum ríkjum OECD. Einna helst voru það fyrirtæki í 

sjávarútvegi sem seldu sjávarafurðir sem náðu árangri í fjárfestingum erlendis. Önnur 

íslensk fyrirtæki sem reyndu að breiða út starfsemi sína lentu í vandræðum, til dæmis 

við rekstur útgerðarfyrirtækja í Rússlandi og lakkrísframleiðslu í Kína, og því var 

almennt talið að innlend fjárfesting væri arðbærari (Utanríkisráðuneytið, 1999). 

Á Íslandi hefur innflæði beinnar erlendrar fjárfestingar lengi verið takmarkað 

með lögum en undanþágur veittar með samningum erlendra fyrirtækja við stjórnvöld. 

Þar ber mest á fjárfestingu í stóriðju, enda hafa stjórnvöld hvatt sérstaklega til slíkra 

fjárfestinga. Megináhersla stjórnvalda fyrir aldamótin var að auka samkeppni 

innanlands og draga úr afskiptum ríkis á markaði og í atvinnustarfsemi, í stað þess að 

ýta undir fjárfestingar erlendra aðila með sértækum aðferðum. Þessi stefna stjórnvalda 

verkaði hvetjandi á þátttöku erlendra fjárfesta í samvinnu við íslenska aðila og þá 

sérstaklega í öðrum atvinnugreinum en orkufrekum iðnaði. Erlendir aðilar fjárfestu 

t.d. á fjarskiptamarkaði, flutningamarkaði, matvörumarkaði og í 

hugbúnaðarfyrirtækjum (Utanríkisráðuneytið, 1999). 

Um aldamótin varð breyting á vexti beinnar erlendrar fjárfestingar og bæði 

inn- og útflæði fór að vaxa umtalsvert hraðar en áður. Ýmsar ástæður eru fyrir því en 

helst ber að nefna einkavæðingarferli og stefnubreytingu stjórnvalda sem hófst á 

tíunda áratug 20. aldarinnar, í tengslum við atvinnustarfsemi og erlenda fjárfestingu á 

Íslandi. Samningur um Evrópska efnahagssvæðið sem gerður var milli 30 ríkja í 

Evrópu árið 1994, opnaði innri markað Evrópusambandsins fyrir Íslandi og fól í sér 

frjálsa fjármagnsflutninga, frjáls vöru- og þjónustuviðskipti og sameiginlegan 

vinnumarkað. Einkavæðingarferli hófst í byrjun tíunda áratugarins með einkavæðingu 

helstu fyrirtækja og stofnana landsins. Hluti af því ferli var einkavæðing 

ríkisbankanna í kringum aldamótin, sá síðasti Búnaðarbanki Íslands var einkavæddur í 

janúar 2003. Um svipað leyti var Seðlabanka Íslands veitt aukið sjálfstæði, breytt var 

úr fastgengisstefnu yfir í fljótandi gengi og stýrivextir notaðir sem tæki til að ná fram 

stöðugleika gjaldmiðilsins og halda verðbólgumarkmiði (Iðnaðarráðuneyti, 2009). 

Viðskiptaumhverfið blómstraði á fyrsta áratug 21. aldar og áhugi erlendra 

fjárfesta jókst vegna aukinnar samkeppnishæfni landsins, t.d. vegna lágs tekjuskatts. Í 
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kjölfarið jókst innflæði erlendrar fjárfestingar innan ákveðinna atvinnugreina og var 

langmest í fjármálaþjónustu og álframleiðslu. Fjármunaeign erlendra aðila í 

fjármálaþjónustu jókst úr 3000 m.kr. á árinu 2001 í tæplega 400.000 m.kr. á árinu 

2007. Á sama tímabili var einnig mikil aukning fjármunaeignar erlendra aðila í 

samgöngum og fjarskiptum, álframleiðslu, eignarhaldsfélögum og hugbúnaðarþróun 

(Iðnaðarráðuneyti, 2009).  

 

 

Mynd 4.1. Bein erlend fjárfesting á Íslandi (Seðlabanki Íslands, 2010). 

 

Aukning fjárfestingar á Íslandi af hálfu erlendra eignarhaldsfélaga brenglar þó 

myndina af innflæði beinnar erlendrar fjárfestingar eins og sjá má á mynd 4.1. þar sem 

meirihluti þessara félaga er staðsett í Lúxemborg en er í eigu íslenskra aðila. Sem 

dæmi um það var innflæði beinnar erlendrar fjárfestingar frá Belgíu og Lúxemborg 

talsverð eða tæp 80% af heildarinnflæði til Íslands árin 2008 og 2009. Fjárfesting á 

Íslandi er flokkuð eftir staðsetningu fyrirtækis en ekki eftir þjóðerni eigenda og því 

ætti ekki að taka fjárfestingu eignarhaldsfélaga með í reikninginn til að sjá 

raunverulega fjárfestingu erlendra aðila (Seðlabanki Íslands, e.d.). 

Íslensk fyrirtæki höfðu takmarkaða möguleika á að bæta við sig vinnuafli og 

víkka út starfsemi sína í byrjun fyrsta áratugar 21. aldarinnar þar sem atvinnuleysi á 

Íslandi var lágt eða að meðaltali 2,8% (Hagstofa Íslands, 2010a). Fjárfestingar og 

framkvæmdir á erlendum mörkuðum gerðu fyrirtækjunum kleift að bæta við sig 

vinnuafli og þar af leiðandi auka framleiðslu og veltu fyrirtækjanna. Sem dæmi jókst 
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vinnuafl stærstu íslensku fyrirtækjanna á árunum 2000 til 2006; Baugur Group 85,2%, 

Bakkavör 99,8%, Actavis 94,9%. Bein erlend fjárfesting á íslenskum markaði var því 

takmörkuð þar sem erlend fyrirtæki sáu ekki fram á arðbæra starfsemi vegna skorts á 

vinnuafli. Raunin var sú að íslensk fyrirtæki urðu að ráða til sín mikið af erlendu 

vinnuafli eða hefja starfsemi í löndum þar sem framboð af vinnuafli var nægt, til að 

nýta sér þau tækifæri sem voru til staðar í uppsveiflunni sem var í gangi. Það sést vel á 

hlutfalli innfluttra, erlendra ríkisborgara, samanborið við heildarmannfjölda og hefur 

aukist frá 1,8% árið 1995 í 6% árið 2006 (Viðskiptaráð Íslands, 2007).  

Íslensk stjórnvöld hafa ráðist í miklar virkjanaframkvæmdir á sviði vatnsorku 

og má þar helst nefna Kárahnjúkavirkjun. Framkvæmdir hófust fyrir alvöru árið 2003 

og var heildarupphæðin sem fór í þá fjárfestingu u.þ.b. 10% af landsframleiðslu. Mikil 

efnahagsleg spenna myndaðist í kjölfarið og olli því að vaxtastig óx umtalsvert á 

Íslandi og jók óstöðugleika íslensku krónunnar. Verðbólga var svipuð eða meiri en í 

öðrum OECD löndum svo raungengi var hátt á þessu tímabili. Þessir eiginleikar gerðu 

eignir og framkvæmdir á Íslandi dýrari í samanburði við önnur lönd og höfðu því 

neikvæð áhrif á innflæði erlendrar fjárfestingar og ýttu undir útflæði fjármagns 

íslenskra fjárfesta (Viðskiptaráð Íslands, 2007). Sjá má á mynd 4.1. hvernig útflæði 

beinnar erlendrar fjárfestingar frá Íslandi tók að vaxa hraðar eftir 2003 á meðan 

innflæði (án fjárfestinga eignarhaldsfélaga) minnkaði á árunum 2001 til 2004.  

 

4.1 Aðdragandi efnahagskreppu  

Segja má að vöxtur bankakerfisins hafi byrjað fyrir alvöru í kjölfar einkavæðingar 

ríkisbankanna sem lauk árið 2003 og sé útskýring á hraðri aukningu útflæðis beinnar 

erlendrar fjárfestingar. Bankarnir, sem höfðu áður aðallega stundað hefðbundna 

viðskiptabankastarfsemi, færðu starfsemi sína í auknum mæli í átt að 

fjárfestingarbankastarfsemi. Þjónusta fór vaxandi við íslenska aðila sem áttu í auknum 

viðskiptum erlendis og við erlenda aðila sem voru óháðir íslensku efnahagsumhverfi. 

Viðskiptalíkan bankastarfseminnar fólst í því að nýta hagstæðan vaxtamun og 

auðveldan aðgang að erlendu lánsfé. Vaxtastig var hátt á Íslandi vegna stefnu 

Seðlabanka Íslands að halda verðbólgu í skefjum með stýrivöxtum. Efnahagur og 

útlán bankanna tók að vaxa fram úr innviðum bankanna í kjölfar mikillar einkaneyslu 

í samfélaginu og útrás íslenskra fjárfesta og fyrirtækja á erlenda fjármálamarkaði. 

Stóru bankarnir þrír, Landsbankinn, Glitnir og Kaupþing, höfðu allir áform um útrás 
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og að hefja útlánastarfsemi erlendis. Í lok ársins 2007 voru þeir orðnir alþjóðlegir 

bankar með heildareignir sem námu nærri nífaldri landsframleiðslu Íslands 

(Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010). 

Eftirlit með útlánum var ekki nægilegt og fylgdi ekki eftir útlánsvextinum en 

fjármálaeftirlit og stjórnvöld gerðu sér ekki grein fyrir alvarleika innlendra 

efnahagsaðstæðna. Lausafjárkreppan sem átti sér stað á alþjóðlegum 

fjármálamörkuðum frá árinu 2006 varð þess valdandi að íslensku bankarnir áttu sífellt 

erfiðara með að endurfjármagna lán sín. Í október 2008 var lausafjárstaða bankanna 

orðin verulega slæm og að endingu var Glitnir þjóðnýttur. Þetta olli hruni stærstu 

fjármálafyrirtækja landsins, þar meðtalið gjaldþroti Landsbankans og Kaupþings, 

hruni íslenska gjaldmiðilsins og miklum óstöðugleika í efnahagsumhverfinu. Í kjölfar 

þessa hefur samkeppnisstaða Íslands veikst mikið og áhugi erlendra fjárfesta dvínað 

(Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010). 

 

4.2 Aðstæður í dag fyrir erlenda fjárfestingu 

Samkvæmt Efnahags- og framfarastofnun Evrópu (OECD) er Ísland í öðru sæti meðal 

aðildarríkja, yfir þau lönd sem hafa miklar takmarkanir á beinni fjárfestingu erlendra 

aðila árið 2010. Það er sama sæti og Ísland var í árið 2000 og hefur það því verið eitt 

af lokuðustu ríkjum heims gagnvart erlendri fjárfestingu í að minnsta kosti tíu ár. 

Aðeins Kína hefur meiri takmarkanir á innflæði erlendrar fjárfestingar. Í útreikningum 

listans er aðaláherslan lögð á takmarkanir sem settar eru á erlent eignarhald, 

takmörkun á hlutfalli erlendra stjórnenda í fyrirtækjum, takmarkanir í framleiðslu (t.d. 

eignarhald landsvæðis) og umfang samþykktarferlis. Á meðal þess sem dregur Ísland 

niður eru miklar takmarkanir á fjárfestingu erlendra aðila í sjávarútvegi, námuvinnslu, 

orkugeiranum og á fasteignamarkaði. Einnig eru skoðaðir möguleikar erlendra aðila til 

að fjárfesta í fasteignum, fjölmiðlum, verslun og þjónustu og samgöngum (Kalinova, 

Palerm og Thomsen 2010). Í Kína er mikið innflæði erlendrar fjárfestingar og hefur 

verið svo í 30 ár, þannig að það er ekki gefið að takmarkanir leiði af sér litla erlenda 

fjárfestingu. Staðreyndin er sú að sérstakar aðstæður gera Kína mjög eftirsótt af 

alþjóðlegum fyrirtækjum en þar eru almennt lág laun og mikið af vel menntuðu 

vinnuafli. Það skýrir þær sérstöku aðstæður að bæði eru miklar takmarkanir á erlendri 

fjárfestingu og mikið innflæði (Qiu o.fl, 2009). 
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Við nánari skoðun á Lög um fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri nr. 

34/1991 má sjá takmarkanir á erlendri fjárfestingu í helstu atvinnugreinum landsins 

þ.e. sjávarútvegi, virkjun vatnsfalla og jarðhita, orkuvinnslu og flugrekstri. Í lögunum 

kemur einnig fram að framkvæmdastjórar og meirihluti stjórnarmanna fyrirtækja á 

Íslandi skulu vera Íslendingar og á þetta við í öllum atvinnugreinum. Þá er erlendum 

ríkjum og sveitarfélögum óheimilt að fjárfesta í atvinnurekstri á Íslandi. Erlendum 

fjárfestum er heimilt að eignast fasteignir undir atvinnurekstur sinn samkvæmt 

íslenskum lögum um eignarétt og afnotarétt fasteigna sem þýðir að ekki er algjörlega 

lokað fyrir erlenda fjárfestingu í helstu atvinnuvegum landsins.  

Annars konar takmarkanir eru til staðar á Íslandi þegar kemur að því að laða 

erlenda fjárfesta hingað til lands. Samkeppnisstaða Íslands hefur veikst mikið í kjölfar 

bankahrunsins og áhugi erlendra fjárfesta dvínað. Til að byrja með var landið 

hreinlega lokað fyrir erlendri fjárfestingu vegna gjaldeyrishafta sem sett voru í kjölfar 

bankahrunsins en afnám þeirra er nú hafið með minnkun takmarkana á innstreymi 

erlends gjaldeyris. Þrátt fyrir afnám gjaldeyrishafta felur lítill gjaldmiðill Íslands í sér 

talsverðar takmarkanir fyrir erlenda fjárfesta vegna óstöðugleika hans og dregur úr 

áhuga á fjárfestingu. Mikil gengisáhætta er til staðar, sérstaklega í ljósi þess að talið er 

að gengi íslensku krónunnar muni falla eftir að gjaldeyrishöftin verða afnumin að fullu 

(Seðlabanki Íslands, 2009). 

Smæð markaðarins veldur því að fyrirtæki ná ekki að nýta sér 

stærðarhagkvæmni sína (Utanríkisráðuneytið, 1999). Þetta á sérstaklega við fyrirtæki 

sem framleiða vörur tilbúnar til neyslu en stærð mannfjöldans, neytenda, valda því að 

ekki er arðbært fyrir þau að framleiða á Íslandi. Fyrirtæki geta einnig upplifað of lítið 

framboð af vinnuafli og því er Ísland ekki arðbær staðsetning fyrir fyrirtæki sem 

treysta á mikið vinnuafl við framleiðslu. Aðstæður í dag bjóða samt sem áður upp á 

tækifæri fyrir erlend hátæknifyrirtæki að fjárfesta á Íslandi vegna breytinga á 

vinnumarkaði. Mikið vinnuafl er laust til starfa en atvinnuleysi á Íslandi er 8,7%, 

atvinnulausir í leit að starfi eru 16.200 (Hagstofa Íslands, 2010b). Menntunarstig á 

Íslandi er hátt og því kjörið tækifæri fyrir fyrirtæki sem þurfa á sérfræðingum að halda 

að hefja starfsemi á Íslandi. 

Eignarhald ríkis á orkuauðlindum gerir það að verkum að erlend fyrirtæki geta 

fengið raforku á hagstæðu verði og reynslan hefur verið sú í gegnum árin. Einnig er 

land tiltölulega ódýrt á Íslandi í samanburði við önnur lönd. Vegna þessara þátta hefur 

Ísland verið vinsælt hjá álfyrirtækjum sem hafa opnað nokkrar álverksmiðjur. Eftir 
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bankahrunið á Íslandi hefur fjármunaeign erlendra aðila dregist verulega saman, 

sérstaklega í fjármálaþjónustu, en áliðnaðurinn heldur velli. Fyrirtæki í öðrum 

orkufrekum atvinnugreinum horfa til Íslands vegna þessara aðstæðna og reynslu 

áliðnaðarins á Íslandi (Iðnaðarráðuneyti, 2009). 
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5 Undanþágur og ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi 

Þann 7. júní 2010 voru samþykkt á Alþingi Lög um heimild til samninga um gagnaver 

í Reykjanesbæ nr. 57/2010 sem veitir Verne Holdings (Teha Investments S.a.r.l., 

Novator, Verne Holdings ehf. og Verne Real Estate ehf.) ýmsar undanþágur og 

ívilnanir frá íslenskum lögum svo félagið geti reist og rekið gagnaver í Reykjanesbæ. 

Stuttu síðar, þann 15. júní 2010 voru samþykkt lög á Alþingi, Lög um ívilnanir vegna 

nýfjárfestinga nr. 99/2010, sem er almennari lagarammi um svipaðar fjárfestingar og 

Verne Holdings, þ.e.a.s. nýjar fjárfestingar með því markmiði að efla innlenda sem 

erlenda fjárfestingu á Íslandi. Ráðist var í gerð síðarnefndu laganna til að minnka 

umfang samningsferlisins við hvert og eitt fyrirtæki, upplýsa fyrirtæki um þær 

ívilnanir sem í boði eru og eyða þannig óvissu hjá þeim sem hyggjast sækja um aðstoð 

hins opinbera. Lögin eru tímabundin og gilda til 31. desember árið 2013 en áhrif 

þeirra verða metin ári áður og ákvörðun tekin um hvort hagstætt sé að framlengja þau.  

Lagabreytingarnar veita margvíslegar ívilnanir í þeim tilgangi að efla 

efnahagslíf og atvinnurekstur á Íslandi en einnig mikilvægar undanþágur frá 

takmörkunum um fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri, í þeim tilgangi að efla 

beina erlenda fjárfestingu:  

 

„Í samningi skv. 21. gr. er heimilt að kveða á um að viðkomandi félag, sem 

stofnað er um nýfjárfestingu og reisir og rekur fjárfestingarverkefnið, skuli 

undanþegið: 

1. ákvæðum 4. tölul. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 19/1966, um eignarrétt og 

afnotarétt fasteigna, sem setur það skilyrði að 4'5 hlutar hlutafjár hlutafélags 

séu eign íslenskra ríkisborgara og að meirihluti atkvæða á hluthafafundum sé 

í höndum íslenskra ríkisborgara og að allir stjórnendur séu íslenskir 

ríkisborgarar, 

2. ákvæðum 2. mgr. 42. gr. laga nr. 138/1994, um einkahlutafélög, þar sem 

þess er krafist að meirihluti stjórnarmanna og framkvæmdastjóri 

einkahlutafélags hafi heimilisfesti á Íslandi, svo og sambærilegum síðari 

ákvæðum.“ (Lög um ívilnanir vegna nýfjárfestinga nr. 99/2010) 

 

Þessar undanþágur veita einnig erlendum aðilum í atvinnurekstri möguleika á 

ívilnunum til nýfjárfestinga og því er um að ræða ívilnanir til beinnar erlendrar 

fjárfestingar.  
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Lögin um ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi, byggja á reglugerð EB og hafa 

því erlenda fyrirmynd:  

 

„Lög þessi fela í sér innleiðingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 

nr. 800/2008, frá 6. ágúst 2008, þar sem tilgreindir eru tilteknir flokkar 

aðstoðar sem samrýmast sameiginlega markaðnum til beitingar 61. og 62. gr. 

samningsins um Evrópska efnahagssvæðið (reglugerð um almenna 

hópundanþágu), eins og hún var tekin upp í samninginn um Evrópska 

efnahagssvæðið með ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar nr. 120/2008 

sem birt var 18. desember 2008 í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins nr. 79. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 

800/2008 er birt sem fylgiskjal með lögum þessum og hefur lagagildi hér á 

landi.“ (Lög um ívilnanir vegna nýfjárfestinga nr. 99/2010) 

 

Svipaðar lagasetningar um undanþágur og ívilnanir hafa einnig verið veittar í mörgum 

öðrum löndum með því markmiði að auka innlenda og erlenda fjárfestingu. Írland, 

Wales, Ungverjaland og Kanada eru dæmi um lönd sem hafa náð verulegum árangri í 

að laða að fjárfesta til atvinnusköpunar og hagsældar á einstökum svæðum og teljast 

m.a. í hópi þeirra landa sem Ísland keppir við þegar um nýja fjárfestingu er að ræða 

(Iðnaðarráðuneyti, 2009). 

Aðildarríki ESB hafa svigrúm til þess að hanna ívilnanapakka út frá eigin 

forsendum til að ná þeim þjóðhagslegu markmiðum sem þau sækjast eftir. EES-

samningurinn setur þó ákveðnar skorður við beitingu ívilnana. Almenn útfærsla 

ívilnana er mismunandi en þær eiga þó það sameiginlegt að beinast að tilteknum 

svæðum, atvinnugreinum eða verkefnum og vera veittar af ríki eða sveitarstjórnum. 

Það skal tekið fram að bæði innlendir og erlendir fjárfestar geta sótt um ívilnanir enda 

er skýrt kveðið á um í EES-samningnum að ekki megi mismuna fjárfestum. 

Meginmarkmið með ívilnun er þó að auka erlent fjármagn. Íslensk lög innihalda 

miklar takmarkanir á erlendri fjárfestingu eins og nefnt hefur verið en víða má finna 

lagaákvæði sem hvetja til fjárfestinga í atvinnurekstri með ívilnunum og styrkjum. 

Einnig er starfandi nefnd á vegum viðskiptaráðuneytis sem endurskoðar fyrrnefnd lög 

um fjárfestingu erlendra aðila (Iðnaðarráðuneyti, 2009). 
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5.1 Skilyrði fyrir ívilnun 

Tilgangurinn með ívilnunum er að efla nýsköpun, umhverfi fyrir lítil og meðalstór 

fyrirtæki, byggðaþróun og langtíma uppbyggingu í atvinnurekstri. Í þeim tilgangi eru 

sett fram ströng skilyrði sem fjárfestingarverkefni þarf að standast áður en því er veitt 

ívilnun. Helst ber að nefna að starfsemi verkefnisins má ekki vera hafin eða að 

fjárfestingin feli í sér sjálfstæða viðbót við eldra verkefni, öll tæki og búnaður skal 

vera nýr eða nýlegur og eiga að liggja fyrir greinargóðar upplýsingar um 

fjárfestingarverkefnið svo augljóst sé að um nýfjárfestingu sé að ræða. Sýna þarf fram 

á að án veitingar ívilnunarinnar þá mun nýfjárfestingarverkefnið ekki verða að 

veruleika. Með þessu skilyrði er þar með augljóst að ívilnanir sem veittar eru eru 

nauðsynlegar samkvæmt sérfræðingum svo framkvæmdirnar eigi sér stað (Lög um 

ívilnanir vegna nýfjárfestinga nr. 99/2010). 

 

„Lög þessi ná ekki til fjárfestinga í fyrirtækjum sem veita þjónustu á 

grundvelli laga um fjármálafyrirtæki, laga um vátryggingastarfsemi eða laga 

um verðbréfaviðskipti.“(2.gr. bls. 1) „...að a.m.k. 65% af fjárfestingarkostnaði 

séu fjármögnuð án ríkisaðstoðar og þar af séu að lágmarki 20% fjármögnuð 

af eigin fé þess aðila sem sækir um ívilnun“ (Lög um ívilnanir vegna 

nýfjárfestinga nr. 99/2010). 

 

Með þessum skilyrðum eru íslensk stjórnvöld að tryggja að fjárfestingaraðilar treysti 

verkefninu og séu tilbúnir að greiða að lágmarki 20% af eigin fé svo að um sé að ræða 

umtalsverða beina fjárfestingu. Stjórnvöld setja ákveðin skilyrði fyrir lántöku með 

þessu ákvæði sem er breyting frá því viðskiptalíkani sem var til staðar fyrir hrun 

íslenska bankakerfisins. Tekið er skýrt fram að ekki verði veitt ívilnun til 

fjármálastarfsemi sem gefur enn betur til kynna að verið sé að færa áherslur í 

atvinnurekstri frá því sem var fyrir hrun en fjármálastarfsemi var þá stór hluti af 

atvinnustarfsemi í landinu.  

 

„Að fyrir liggi arðsemisútreikningar, sbr. 18. gr., sem sýni fram á að 

viðkomandi nýfjárfesting sé þjóðhagslega hagkvæm út frá hagsmunum 

íslensks efnahagslífs og samfélags. ...Ívilnanir skulu því aðeins boðnar 

umsækjanda ef arðsemisútreikningar gefa með skýrum hætti til kynna 

að veiting ívilnunar til viðkomandi fjárfestingarverkefnis hafi í för með 
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sér efnahags- og samfélagslegan ávinning fyrir Ísland, jafnt til lengri 

sem skemmri tíma. ...að árleg velta fyrirhugaðs fjárfestingarverkefnis sé 

a.m.k. 300 millj. kr. eða að nýfjárfesting skapi a.m.k. 20 ársverk hjá 

umsóknaraðila við rekstur fjárfestingarverkefnis á fyrstu tveimur árum 

þess“ (Lög um ívilnanir vegna nýfjárfestinga nr. 99/2010). 

 

Arðsemisútreikningar þurfa að liggja fyrir um fjárfestingarverkefni af hálfu 

fjárfestingaraðila og þarf verkefnið að vera þjóðhagslega hagkvæmt til lang tíma litið 

svo að því sé úthlutað ívilnunum. Fyrst og fremst þarf það að skila töluverðum 

skatttekjum til ríkisins og eru skilyrði sett um að velta þess flokkist að lágmarki undir 

lítið fyrirtæki, samkvæmt skilgreiningu reglugerðar Evrópubandalagsins (Lög um 

ívilnanir vegna nýfjárfestinga nr. 99/2010). Fyrirtæki með veltu undir 300 millj. kr. 

eða 2 millj. evra flokkast undir örfyrirtæki og geta þau ekki fengið ívilnanir. 

Fjárfestingarverkefnið þarf að vera atvinnuskapandi með að lágmarki 20 ársverk á 

fyrstu tveimur árunum sem samsvarar fullu starfi fyrir 20 einstaklinga en það útilokar 

einnig flokk örfyrirtækja sem hafa að hámarki 10 einstaklinga í fullri vinnu. Þessi 

stærðarflokkun Evrópubandalagsins byggir á kenningu D.J. Storey sem felur í sér að 

mælanlegur munur finnst á milli fyrirtækja í uppbyggingu starfsemi fyrirtækis og gerð 

viðskiptavina þess þegar stærð fyrirtækja er á bilinu 10-20 starfsmenn (Wiklund, 

1998). 

Ívilnun getur verið í formi beins fjárstuðnings og er þá um að ræða 

stofnfjárstyrk sem fellur til í upphafi fjárfestingarverkefnis. Ívilnun getur verið frávik 

frá skatti og er samið um lægra tekjuskattshlutfall en almennt gengur, sem fjárfestir 

greiðir. Tekjuskattshlutfall sem fjárfestir þarf að greiða má aldrei vera hærra á 

samningstímanum en almennur tekjuskattur. Ívilnun getur verið á formi sveigjanlegra 

afskrifta eða frávik frá venjulegum reglum um fyrningar. Nýfjárfestingar fá ívilnanir 

frá ýmsum opinberum gjöldum eins og iðnaðarmálagjaldi, stimpilgjöldum, 

tryggingagjöldum og fasteignaskatti. Ekki þarf að greiða tolla og vörugjöld af rekstrar- 

og fjárfestingarvörum eins og t.d. byggingarefni, vélum og tækjum og varahlutum sem 

fara til nýfjárfestingarverkefnis (Lög um ívilnanir vegna nýfjárfestinga nr. 99/2010).  
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5.2 Almennar ívilnanir 

Íslenskum stjórnvöldum er heimilt að veita ívilnanir til nýfjárfestinga óháð 

staðsetningu fjárfestingarverkefnisins. Almennar ívilnanir geta meðal annars verið í 

formi beins fjárstuðnings og ívilnanir frá sköttum og opinberum gjöldum. Einnig geta 

almennar ívilnanir verið af ýmsum öðrum toga samkvæmt reglugerð 

Evrópusambandsins. Almennar ívilnanir eru veittar til nýfjárfestinga lítilla og 

meðalstórra fyrirtækja, rannsókna og þróunarstarfs, umhverfisvænnar nýsköpunar og 

sem þjálfunaraðstoð vegna kostnaðar við þjálfun starfsfólks innan 

nýfjárfestingarverkefnis. 

 

„Almenn ívilnun vegna fjárfestingarverkefnis getur samkvæmt lögum 

þessum verið í formi ívilnunar vegna nýfjárfestinga í rannsóknar- og 

þróunarverkefni sem hlutfall af fjárfestingarkostnaði viðkomandi 

fjárfestingarverkefnis.“  

„Almenn ívilnun vegna fjárfestingarverkefnis getur samkvæmt lögum 

þessum verið í formi þjálfunaraðstoðar vegna kostnaðar við þjálfun 

starfsfólks sem fellur til í tengslum við nýfjárfestingu. Hámark 

leyfilegrar þjálfunaraðstoðar eru 2 milljónir evra fyrir hvert 

fjárfestingarverkefni.“ (Lög um ívilnanir vegna nýfjárfestinga nr. 

99/2010). 

 

Veiting ívilnana til nýfjárfestinga getur verið réttlætanleg ef hún leiðir af sér jákvæð 

ytri áhrif eða úthrif vegna dreifingu nýrrar þekkingar eins og á við um  fjárfestingar í 

rannsóknar- og þróunarvinnu eða þjálfun vinnuafls til bættra aðferða. Við þessar 

aðstæður skynjar fjárfestir ekki virði fjárfestingar sinnar fyrir hagkerfið í heild og 

öðlast aðeins hluta af ávinningi hennar. Raunin er sú að erfitt er að meta nákvæmlega 

heildarávinning af þjálfun vinnuafls og rannsóknar- og þróunarstarfa en þessar 

fjárfestingar geta haft mun meiri hagnað fyrir samfélagið heldur en fyrir fjárfestinn 

sjálfan. Starfsmaður sem hlotið hefur nýja þjálfun getur sagt upp störfum, flutt sig og 

hafið störf annars staðar í landinu eða öðru fyrirtæki. Ný tækni eða þekking vegna 

rannsóknarvinnu getur í kjölfarið orðið að almennri þekkingu og uppfært tæknistig 

markaðarins í heild. Án inngrips stjórnvalda munu þessi jákvæðu ytri áhrif og úthrif 

ekki vera hámörkuð því fjárfestar sjá sér ekki fært að borga kostnað verkefnis sem 
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skilar sér ekki til baka til hans í mælanlegum hagnaði. Ávinningurinn af því að veita 

fjárstyrk til nýfjárfestinga sem innihalda rannsóknar- og þróunarstarf og þjálfun 

vinnuafls getur því verið mun meiri en að veita engan fjárstyrk (Sameinuðu þjóðirnar, 

2000).  

Ívilnanir eru einnig veittar með því markmiði að ýta undir nýsköpun en einföld 

skilgreining á hugtakinu er að skapa eitthvað nýtt eða endurbæta það sem þegar er til 

staðar. Algengast er að tala um nýsköpun í samhengi við nýja tækni, viðskiptatækifæri 

og markaðssetningu. Nýsköpun þarf ekki endilega að vera uppfinning, heldur einhver 

hugmynd um breytingu vöru eða framleiðsluaðferðar, sem hrint er í framkvæmd og er 

þess vegna talin nothæf. (Schumpeter, 1934). Hagfræðilega séð þá þarf nýjung að vera 

töluvert frábrugðin því sem fyrir er svo að um nýsköpun sé að ræða. Breytingin þarf 

að hafa jákvæð áhrif og auka virði annað hvort neytanda eða framleiðanda. Auðvitað 

er það ekki alltaf svo að nýjar hugmyndir heppnist en almennt er talið að nýsköpun 

auki framleiðni og hafi jákvæð áhrif á hagvöxt. Því er það þjóðhagslega hagkvæmt að 

nýsköpun á sér stað, jafnvel þó þróunarvinna og uppfinningar séu framkvæmdar af 

fyrirtækjum og einstaklingum. Þekkingin sem verður til vegna nýsköpunar er samgæði 

sem allir einstaklingar í samfélaginu geta nýtt. Þetta er helsta ástæðan fyrir því að 

stjórnvöld eiga að ýta undir rannóknar- og þróunarvinnu og þannig bæta þá tækni sem 

er til staðar, auka framleiðni og ýta undir hagvöxt (Ívar Jónsson, 2008). 

 

„Almenn ívilnun vegna fjárfestingarverkefnis getur samkvæmt lögum 

þessum verið í formi ívilnunar til fyrirtækja vegna umhverfistengdra 

nýfjárfestinga sem fela í sér umbætur eða nýsköpun í umhverfis- og 

náttúruvernd, þ.m.t. orkusparnað eða minni losun 

gróðurhúsalofttegunda.“ (Lög um ívilnanir vegna nýfjárfestinga nr. 

99/2010).  

 

Með veitingu ívilnana til umhverfistengdra nýfjárfestinga eru stjórnvöld að ýta undir 

nýsköpun sem felur í sér umhverfisvænni vöru eða framleiðsluaðferðir. Umhverfisvæn 

framleiðsla getur verið dýrari en önnur og þarf því fjárstyrk til að vera samkeppnishæf 

gagnvart öðrum vörum. Erfitt getur verið að mæla ávinning umbóta í umhverfisvernd 

þar sem um er að ræða langtímaáhrif á umhverfið. Virðismat á umhverfisþáttum eins 

og hreinu andrúmslofti, hreinu vatni og óspilltri náttúru er erfitt að finna þar sem um 

er að ræða samgæði þar sem hver einstaklingur hefur mismunandi not af náttúrunni. 
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Þó er vitað að skaðleg áhrif á náttúruna geta haft veruleg neikvæð áhrif á hvort sem 

um er að ræða persónuleg nyt einstaklings, nauðsynlegar auðlindir á borð við hreint 

loft eða auðlindir sem veita hráefni í framleiðslu. Eyðileggingu náttúrunnar getur tekið 

tugi ára að laga, ef það er hægt yfir höfuð en einkarekin fyrirtæki taka sjaldan tillit til 

þess þar sem aðalmarkmiðið er að hámarka hagnað til skammtíma litið. Því er 

mikilvægt að stjórnvöld grípi inn í og ýti undir vistvæna framleiðslu, dragi úr 

skaðlegum umhverfisáhrifum og hámarki þannig þjóðhagslegan ávinning til langtíma 

litið (Repetto, Dower, Jenkins og Geoghegan, 1992).  

 

„Ívilnun skv. 1. mgr. getur að hámarki numið 10% af skilgreindum 

fjárfestingarkostnaði fyrir meðalstór fyrirtæki en 20% fyrir lítil 

fyrirtæki, þó aldrei að hærri fjárhæð en 7,5 milljónir evra fyrir hvert 

fjárfestingarverkefni.“ (Lög um ívilnanir vegna nýfjárfestinga nr. 

99/2010).  

 

Samkvæmt skilyrðum um hámark ívilnunar sem hlutfall af fjárfestingarkostnaði geta 

smærri fyrirtæki fengið hlutfallslega meiri fjárstyrk í formi ívilnana, sem þýðir að 

stjórnvöld telja mikilvægt að lítil eða meðalstór fyrirtæki verði stofnuð og haldi velli. 

Fyrirtæki með 10 til 49 starfsmenn og veltu lægri en 1 milljarð króna, eða 7 milljónir 

evra er talið vera lítið fyrirtæki. Meðalstórt fyrirtæki hefur færri en 250 starfsmenn og 

ársvelta er lægri en 7,5 milljarðar króna eða 50 milljónir evra. Hér er stuðst við 

fræðilegar kenningar um jákvæð áhrif lítilla fyrirtækja á hagvöxt. Lítil fyrirtæki skapa 

hlutfallslega fleiri ný störf en stór fyrirtæki og ný fyrirtæki á fyrstu starfsárum sínum. 

Nýjar hugmyndir og nýsköpun eiga sér oftast stað innan nýrra og lítilla fyrirtækja þar 

sem þau eru í stöðugum vexti. Lítil fyrirtæki eru því talin hafa veruleg áhrif á þróun 

atvinnugreina og hagkerfisins í heild og eiga það jafnvel til að mynda nýjar 

atvinnugreinar (Wiklund, 1998). 

Þrátt fyrir að lítil fyrirtæki séu talin hafa jákvæð áhrif á hagvöxt er ekki þar með 

gefið að hvert og eitt fyrirtæki muni vaxa og dafna. Þvert á móti þá eru mörg lítil 

fyrirtæki sem ná ekki að halda starfsemi sinni gangandi eða berjast fyrir lífi sínu á 

fyrstu árunum. Rannsóknir sýna að stærri fyrirtækjum vegnar betur en smáum sem 

gefur til kynna að vöxtur fyrirtækis er besta aðferðin til að halda starfseminni á floti. 

Ekki er þó hægt að segja að vöxtur þýði velgengni fyrirtækis þar sem vaxandi 

fyrirtæki getur vegnað illa og fyrirtæki sem gengur vel þarf ekki endilega að vaxa. 



  

- 29 - 

Áhrifaþættir á velgengni fyrirtækis liggja í mörgum öðrum þáttum fyrir utan vöxt 

þess. Mikilvægt er að skoða þessa þætti þar sem aukin velgengni skilar ávinningi fyrir 

fyrirtækin sjálf og samfélagið í heild og er mikilvægara hugtak en vöxtur og stærð 

fyrirtækis. Eiginleikar lítilla fyrirtækja sem vegnar vel eru aðgengi að fjármagni, 

stærri stjórnunarteymi, frumkvöðlastarfsemi, eftirspurn á markaði fer vaxandi, viðhorf 

viðskiptavina til markaðarins og fyrirtækisins er breytilegt og viðhorf frumkvöðla 

gagnvart rekstri er metnaðarfullt (Wiklund, 1998). 

 

5.3 Byggðaaðstoð 

Íslenskum stjórnvöldum er heimilt að veita ívilnanir vegna byggðaaðstoðar í 

Suðurkjördæmi, Norðvesturkjördæmi og Norðausturkjördæmi, árin 2007–2013 

samkvæmt Eftirlitsstofnun EFTA. Byggðaaðstoð getur t.d. verið ívilnun í formi beins 

fjárstuðnings og ívilnanir tengdar sköttum og opinberum gjöldum. Byggðaaðstoð 

getur einnig verið ívilnun í tengslum við land eða lóð undir nýfjárfestingu.  

 

„Með vísan til 2. mgr. 6. gr. getur ívilnun á grundvelli byggðaaðstoðar, 

sbr. 8.–10. gr., almennt numið að hámarki 15% af skilgreindum 

fjárfestingarkostnaði þess fjárfestingarverkefnis sem sótt er um ívilnun 

fyrir. Fyrir meðalstór fyrirtæki er hámark ívilnunar 25% af 

fjárfestingarkostnaði og fyrir lítil fyrirtæki er hámark ívilnunar 35% af 

fjárfestingarkostnaði. Í þeim tilvikum þegar fjárfestingarkostnaður 

fjárfestingarverkefnis er meiri en 50 milljónir evra lækkar hlutfall 

leyfilegrar hámarksaðstoðar, sbr. 1. mgr., í samræmi við 

heildarfjárfestingarkostnað, sbr. 3. mgr.“ (Lög um ívilnanir vegna 

nýfjárfestinga nr. 99/2010).  

 

Markmið byggðaaðstoðar er að bæta samkeppnishæfni fyrirtækja í dreifbýli, halda 

stóriðnaði frá þéttbýli, draga úr hættu á umhverfisspjöllum, halda þéttbýlismyndun í 

skefjum og draga úr samþjöppun fólksfjölda (Sameinuðu þjóðirnar, 2000). Ívilnanir 

eru veittar til nýfjárfestinga lítilla og meðalstórra fyrirtækja á byggðaaðstoðarsvæðum 

og utan þeirra, enda er mikilvægi þessara fjárfestinga til staðar fyrir þéttbýli jafnt sem 

dreifbýli. Ívilnanir vegna nýfjárfestinga lítilla og meðalstórra fyrirtækja hafa þó hærra 
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hámarkshlutfall af fjárfestingarkostnaði þegar um er að ræða byggðaaðstoð, enda eru 

stjórnvöld að reyna að stuðla að fleiri en einu markmiði.  
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6 Greining nýfjárfestinga  

Ýmsar hugmyndir eru uppi um bæði innlendar og erlendar nýfjárfestingar sem gætu 

fengið ívilnanir og aðrar hafa þegar verið samþykktar af stjórnvöldum. Stefna 

stjórnvalda er að sækjast fyrst og fremst eftir nýfjárfestingum sem henta aðstæðum á 

Íslandi sem best. Í þeim tilgangi er horft til eflingar byggðarþróunar, lítilla og 

meðalstórra fyrirtækja og nýsköpunar (Iðnaðarráðuneyti, 2009). Sem dæmi um 

nýfjárfestingar sem gætu átt rétt á ívilnunum má nefna gagnaver, koltrefjaverksmiðju, 

hátæknisjúkrahús, endurbyggingu álversins í Straumsvík, álver í Helguvík, kísilflögu- 

og pappírsverksmiðju (Alþýðusamband Íslands, e.d.). Fleiri fjárfestingarverkefni hafa 

verið nefnd til sögunnar, til dæmis heilsuþorp, Prima Care, grænir Iðngarðar, ORF og 

Carbon Recycling International (Þórður H. Hilmarsson, 2009). 

 

„Ríkisstjórnin mun greiða götu þegar ákveðinna stórframkvæmda sbr. 

þjóðhagsáætlun, s.s. framkvæmda vegna álvera í Helguvík og 

Straumsvík. Undirbúningsvinnu verði hraðað vegna áforma sem 

tengjast fjárfestingu í meðalstórum iðnaðarkostum, s.s. gagnaverum og 

kísilflöguframleiðslu.“ (Samtök atvinnulífsins, 2009).  

 

Hér verður reynt að greina nokkur nýfjárfestingarverkefni sem þegar hefur verið 

samið um eða eru í umræðunni, með tilliti til þess hvort; 

 

1) veiting undanþágu frá takmörkunum um beina erlenda fjárfestingu 

sé réttlætanleg.   

2) veiting ívilnunar til beinnar erlendrar fjárfestingar sé réttlætanleg.  

 

6.1 Gagnaver  

Mikið hefur verið ritað og rætt um uppbyggingu gagnavera og eru margir innlendir 

sem erlendir aðilar áhugasamir um að fjárfesta í þeirri atvinnugrein á Íslandi. 

Atvinnugreinin á heimsvísu er í örum vexti vegna aukins mikilvægis stafrænna 

upplýsinga, áframhaldandi þróunar gagnavera og þeirrar staðreyndar að æ fleiri 

fyrirtæki nýta sér þjónustuna í stað þess að hýsa gögnin sjálf.  
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Ísland er ákjósanleg staðsetning fyrir gagnaver þar sem hægt er að nálgast 

ódýra raforku og landsvæði fyrir starfsemina. Svalt loftslag býður upp á hagkvæma 

kælingu tölvubúnaðar og því minna magn notað af raforku til starfseminnar. Gott 

aðgengi er að hæfu starfsfólki en iðnaðurinn flokkast sem hátækniatvinnugrein og 

þarfnast menntaðra sérfræðinga. Orku- og fjarskiptafyrirtæki á Íslandi eru tiltölulega 

þróuð og í boði eru góðar tengingar með mikilli bandvídd til Evrópu og Bandaríkjanna 

um sæstrengi (Frumvarp til laga um heimild til samninga um gagnaver í Reykjanesbæ 

þingskjal nr. 393). Ísland er því eftirsóknarverð staðsetning fyrir fyrirtæki að 

starfrækja gagnaver en einnig hentar atvinnugreinin aðstæðum á Íslandi hvað varðar 

efnahag og atvinnustarfsemi. Auk þess að veita ríkinu tekjur vegna tekjuskatts þá nota 

gagnaver mikla raforku og skapa þar með tekjur fyrir hið opinbera sem á 

orkuauðlindir landsins. Gagnaveraiðnaðurinn hefur alla þá kosti sem sóst er eftir af 

hálfu stjórnvalda. Veiting ívilnana til nýfjárfestinga; getur stuðlað að byggðaþróun, 

hentar eiginleikum vinnumarkaðarins þ.e. þarfnast fárra en sérmenntaðra einstaklinga 

og eykur nýsköpun þar sem starfsemi gagnavera er í örum vexti og hefur mikla 

möguleika á bættri framleiðni. Þá er starfsemi gagnavera tiltölulega vistvæn ef hún 

notast við orku sem framleidd er á umhverfisvænan hátt eins og staðreyndin er á 

Íslandi.  

Uppbygging er hafin á gagnaveri á Ásbrúarsvæðinu, fyrrverandi athafnarsvæði 

Bandaríkjahers á Keflavíkurflugvelli, við Reykjanesbæ á vegum Verne Holdings ehf. 

sem er fyrirtæki í eigu erlendra aðila. Verne Holding fékk undanþágu frá lögum til 

uppbyggingar gagnavers en Reykjanesbær og nærliggjandi sveitarfélög hafa verið 

skilgreind af eftirlitsstofnun EFTA sem svæði sem fullnægi skilyrðum til 

byggðaþróunar. Það er þó ekki fyrsta gagnaverið sem hefur rekstur á Íslandi en 

gagnaver í Hafnarfirði á vegum fyrirtækisins Thor data center hefur hafið starfsemi og 

er það í eigu Íslendinga. Uppbygging gagnavers Thor datacenter er frábrugðin 

gagnaverinu í Reykjanesbæ að því leyti að það er smærra í sniðum en keyptir eru 

sérbúnir gámar eftir þörfum sem innihalda nauðsynlegan tækjabúnað til 

gagnaveraþjónustu. Það flokkast undir örfyrirtæki og samkvæmt lögunum um 

nýfjárfestingar á það ekki rétt á ívilnunum.  

Ef við skoðum starfsemi gagnavers Verne Holding út frá mögulegum úthrifum 

sjáum við að þekking er til staðar og reynsla hjá starfsfólki þess, t.d. hefur 

framkvæmdastjóri fyrirtækisins hannað gagnaver af svipuðum toga, 

heildsölugagnaver, hjá stóru fyrirtæki á bandarískum markaði. Úthrif gætu því átt sér 
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stað að gefnum forsendum um að íslenskt vinnuafl muni starfa hjá fyrirtækinu og 

íslensk þjónustufyrirtæki munu eiga í viðskiptum við gagnaverið. Þannig gætu lárétt 

úthrif myndast er Íslendingar herma eftir starfsemi og rekstri gagnaversins eða 

starfsfólk segi upp hjá fyrirtækinu og hefur vinnu hjá innlendum fyrirtækjum. Ólíklegt 

er að bein úthrif muni eiga sér stað, þ.e. Verne Holding fer meðvitað og dreifir 

þekkingu sinni til íslenskra fyrirtækja. Ef Verne Holding lítur ekki á innlend fyrirtæki 

sem keppinaut og á helst í viðskiptum við erlenda viðskiptavini, þá gæti hugsanlega 

myndast jákvætt viðhorf um að hjálpa innlendum fyrirtækjum sem starfa á innlendum 

markaði. 

Erfitt er að meta hvort lóðrétt úthrif muni eiga sér stað þ.e. úthrif vegna 

viðskipta Verne Holdings við innlend fyrirtæki. Miðað við rannóknir á úthrifum sem 

fjallað hefur verið um, verða mest úthrif vegna lóðrétta úthrifa og er hægt að réttlæta 

ríkisstuðning ef vitað er að erlendir aðilar muni stunda viðskipti við innlend fyrirtæki í 

miklum mæli. Sérstaklega ef um er að ræða viðskipti við innlenda birgja þ.e. erlent 

fyrirtæki kaupir vörur af innlendum fyrirtækjum til framleiðslu sinnar. Hægt er að 

túlka vörurnar sem innlend fyrirtæki geta selt gagnaveri Verne Holding sem tölvu- og 

hugbúnað og starfsfólk með sértæka þekkingu. Íslendingar framleiða ekki tölvubúnað 

af neinni tegund né hugbúnað til gagnageymslu en sértæka tölvunarfræðiþekkingu er 

hægt að nálgast í sérfræðimenntuðu vinnuafli landsins. Miklar líkur eru á því að 

lóðrétt úthrif myndist ef íslensk tölvufyrirtæki eða sjálfstæðir tölvunarfræðingar væru 

fengnir til að sjá um viðgerðir eða umsjá á tölvu- og hugbúnaði og Verne Holding 

myndi veita þeim þá þekkingu sem þarf til. Við þessar aðstæður er erfitt að greina 

hvort hér eigi sér stað lárétt eða lóðrétt úthrif, jafnvel bein úthrif, en miðað við gefnar 

forsendur er líklegt að einhvers konar úthrif eigi sér stað.  

Það sem styður við ívilnanir stjórnvalda er hversu sérfræðimenntað vinnuafl er 

á Íslandi og þar af leiðandi móttækilegt fyrir nýrri þekkingu og tækni, sérstaklega í 

hátækniiðnaði eins og um er að ræða. Þessi staðreynd eykur gleypnigetu landsins en 

eins og nýlegar rannsóknir hafa sýnt er gleypni mikilvæg í tengslum við úthrif. Annað 

sem eykur gleypni Íslands er frjálsræði í atvinnustarfsemi og þróun fjármálakerfa en 

deila má um hversu þróað fjármálakerfið er á Íslandi í kjölfar bankahrunsins. 

Styrkurinn gæti verið í formi skattaívilnana en mikilvægt er að þær séu tímabundnar 

þar sem líklegt er að Íslendingar verði fljótir að auka framleiðni sýna til jafns við 

gagnaver Verne Holdings eða önnur gagnaver. Önnur réttlæting á skammtíma 

ívilnunum er sú að efnahagsleg og stjórnarfarsleg óvissa dregur úr áhuga erlendra 
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aðila á Íslandi. Ívilnun til gagnavers Verne Holdings getur myndað góða reynslu á 

atvinnugreinina á Íslandi og hugsanlega fylgja fleiri erlend fyrirtæki í kjölfarið.  

 

6.2 Koltrefjaverksmiðja  

Hugmyndir hafa verið settar fram um frumframleiðslu koltrefja á Íslandi og eru tvær 

verksmiðjur að hefja framleiðslu á Akureyri á vegum Strokks ehf. og á Sauðárkróki á 

vegum UB koltrefjar ehf. Markaður fyrir koltrefjar er frekar lítill í samanburði við 

eftirspurn eftir vörunni og eiginleikum hennar en hann er í örum vexti á heimsvísu. 

Koltrefjar eru notaðar sem styrkingarefni í iðnframleiðslu og geta komið til með að 

leysa af hólmi ýmis þekkt smíðaefni svo sem ál, timbur og stál, þar sem koltrefjar eru 

töluvert léttara en einnig sterkara efni. Meirihluti framleiðslunnar er seldur í 

hátækniiðnað og sem dæmi eru flugvélar og kappakstursbílar líklega það þekktasta 

sem framleitt er úr koltrefjum en einnig má nefna golfkylfur, veiðistangir og gervilimi 

Össurar hf. svo eitthvað sé nefnt. 

Koltrefjaframleiðsla er orkufrekur iðnaður og því líta erlendir aðilar til Íslands 

vegna umhverfisvænnar orku og hagstæðs verðs á henni. Koltrefjaframleiðslan svipar 

til álframleiðslu á Íslandi þar sem um er að ræða frumframleiðslu í báðum tilvikum en 

koltrefjaverksmiðjan myndi framleiða töluvert minna magn. Fjárfesting í koltrefjum 

hentar stefnu stjórnvalda í byggðaþróun, nýsköpun, atvinnusköpun og tekjuöflun 

vegna skatttekna og orkusölu eins og áður var nefnt. Framleiðsla koltrefja er töluvert 

umhverfisvænni en álframleiðslan og notar til dæmis orku sem er framleidd á 

umhverfisvænan hátt til samanburðar við orkunotkun erlendis. 

 Nú er undirbúningur verksmiðjanna sem um ræðir á frumstigi og ekki búið að 

gera samninga við erlenda fjárfesta en verið er að leita að erlendu fjármagni. Því er 

erfitt að meta hvort möguleiki sé á úthrifum frá erlendum aðilum sem koma að 

verkefnunum. Ef við gefum okkur að úthrif séu möguleg, þ.e. framleiðni er meiri hjá 

erlendu fyrirtæki en ef innlent fyrirtæki myndi hefja framleiðsluna, eru litlir 

möguleikar á lóðréttum úthrifum þar sem verksmiðjan sem um ræðir er á 

frumframleiðslustigi og afurðir til hennar innfluttar erlendis frá. Það þýðir að lóðrétt 

úthrif eru aðeins möguleg í viðskiptum við innlend fyrirtæki sem framleiða úr 

afurðum frumframleiðslu en þau eru ekki mörg. Helst má nefna framleiðslu  Össurar í 

því samhengi en einnig er t.d. koltrefjaplast notað í bátasmíði. Koltrefjaframleiðsla á 

Íslandi skapar þó tækifæri á úthrifum til langtíma litið ef í kjölfarið verða stofnuð 
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fyrirtæki í hátækniframleiðslu sem notast við verkaðar koltrefjar. Íslendingar ættu ekki 

að treysta á að sérhæfð fyrirtæki verði sett á laggirnar í ljósi reynslu áliðnaðarins, en 

þau fáu fyrirtæki sem hafa sérhæft sig í framleiðslu úr áli hafa annaðhvort hætt 

störfum eða flutt sig úr landi. Koltrefjaframleiðsla er þó frábrugðin álframleiðslu á 

ýmsa vegu og því gætu vel verið fleiri möguleikar til staðar á sértækri 

koltrefjaframleiðslu á Íslandi. Koltrefjaiðnaðurinn er nýr og í örum vexti, koltrefjar 

eru notaðar í ýmsar hátæknivörur og á sér stað mikil þróunarvinna og nýsköpun innan 

atvinnugreinarinnar. Ívilnanir stjórnvalda til koltrefjaframleiðslu eru þó ekki 

réttlætanlegar á þeirri forsendu að úthrif muni eiga sér stað en ekki er skynsamlegt að 

setja takmarkanir og koma í veg fyrir aðkomu erlendra aðila.  

 

6.3 Heilsuþorp og  Prima Care 

Nýfjárfestingarverkefni eru í bígerð á sviði heilbrigðis- og ferðaþjónustu, annars vegar 

heilsuþorp (bæði á Flúðum og í Reykjanesbæ) og hins vegar einkarekið sjúkrahús og 

hótel í Mosfellsbæ á vegum Prima Care. Þessi verkefni nýta eiginleika Íslands vel en 

Íslendingar búa yfir góðu heilbrigðiskerfi með  mikið af sérfræðimenntuðu vinnuafli 

og aðstæður til ferðamannaþjónustu eru góðar. Hér má finna hreint loft og náttúru, 

mikla afþreyingarmöguleika og afslappandi umhverfi á þeim stöðum sem um ræðir en 

þessar aðstæður henta vel verkefnunum. Talið er að viðskiptavinir Prima Care verði 

aðallega frá bandarískum sjúkrahúsum en um milljón manns er á biðlistum þar í landi 

eftir aðgerðum sem Prima Care mun sérhæfa sig í. Heilsuþorp er ný tegund 

ferðamannaþjónustu á Íslandi en ef vel heppnast gætu myndast klasar af fyrirtækjum 

sem sérhæfa sig í heilbrigðisþjónustu og afþreyingu. Til dæmis yrði dvöl í heilsuþorpi 

kjörinn staður fyrir fólk sem þarf á aðgerð að halda, er að jafna sig eftir aðgerð eða 

einhvers konar veikindi.  

Íslenska fyrirtækið Prima Care fer með umsjá verkefnisins í Mosfellsbæ í 

samstarfi við svissneska fjármögnunarfyrirtækið Oppenheimer Investments AG. 

Heilsuþorpin eru í leit að erlendum fjárfestum en ljóst er að ekki er til nægt fjármagn í 

höndum innlendu aðilanna. Litlir möguleikar eru til staðar á tækni eða þekkingar 

úthrifum frá hugsanlegum erlendum fjárfestum þar sem framleiðni, þekking og 

tæknistig er hátt á Íslandi í atvinnugreinunum sem um ræðir. Á þeim forsendum ættu 

stjórnvöld ekki að veita ívilnanir til verkefnanna. Stuðningur stjórnvalda virðist heldur 

ekki nauðsynlegur í tilfelli Prima Care sem hefur fengið erlendan aðila til að 
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fjármagna verkefnið. Stuðningur stjórnvalda við heilsuþorpið á Flúðum virðist 

nauðsynlegur þar sem áhugasamir fjármögnunaraðilar halda að sér höndum vegna 

ýmissa neikvæðra þátta í efnahagsumhverfi Íslands. Sá stuðningur er þó ekki 

réttlætanlegur á þeim forsendum einum. Ívilnanir stjórnvalda til verkefnanna geta 

verið réttlætanlegar ef erlendir aðilar búa yfir viðskiptasamböndum og nýrri þekkingu 

varðandi markaðssetningu og sölu sem innlend fyrirtæki geta lært af. Möguleikarnir á 

úthrifum eru bundnir þeim forsendum að erlendu aðilarnir hafi reynslu á sviði 

ferðamannaþjónustu, sambönd við erlendar stofnanir á sviðum heilbrigðisþjónustu og 

fleira sem innlenda fyrirtækið getur fengið í viðskiptum við erlendu aðilana.  
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7 Niðurstaða 

Aðalástæða þess að stjórnvöld reyna að laða að erlenda aðila í stað innlendra er vegna 

úthrifa, þ.e. að alþjóðleg fyrirtæki búi yfir þekkingu eða tækninýjungum sem innlend 

fyrirtæki geta lært eða afritað. Innkoma alþjóðlegs fyrirtækis getur við þessar aðstæður 

aukið framleiðni innlendra fyrirtækja í sömu atvinnugrein en einnig haft jákvæð áhrif 

á markaðsgerð, skapað atvinnu og aukið skatttekjur gestgjafalands. Rannsóknir sýna 

að sérstakir eiginleikar þurfa að vera til staðar hjá gestgjafalandi og það þarf að hafa 

ákveðna aðlögunarhæfileika svo jákvæð áhrif beinnar erlendar fjárfestingar skili sér 

fyllilega. Markaðsgerð erlendra fjárfesta á heimamarkaði skiptir máli fyrir áhrif þeirra 

í gestgjafalandi og þá skipta eiginleikar fjárfestingarverkefnisins einnig máli. 

Alþjóðlegt fyrirtæki sem starfar á samkeppnismarkaði og mun eiga í viðskiptum við 

innlend fyrirtæki í gestgjafalandi ýtir undir jákvæð áhrif beinnar erlendrar 

fjárfestingar. Þróað hagkerfi, frjálsræði í atvinnulífinu, vel menntað vinnuafl og 

framleiðin fyrirtæki eru allt eiginleikar sem auka gleypnigetu gestgjafalands og skapa 

umhverfi fyrir jákvæð áhrif af beinni erlendri fjárfestingu.  

Þegar fyrrnefndir eiginleikar gestgjafalands, erlendra aðila og fjárfestingar eru 

taldir hafa jákvæð áhrif í gestgjafalandi er ekki réttlætanlegt að takmarka beina 

erlenda fjárfestingu. Fjárstuðningur eða ívilnanir til að laða að alþjóðleg fyrirtæki lúta 

hinsvegar öðrum lögmálum. Ívilnanir stjórnvalda eru aðeins réttlætanlegar þegar ytri 

áhrif valda því að þjóðhagslegur ávinningur af fjárfestingu er ekki hámarkaður. Úthrif 

eru helstu rök fyrir því að veita ívilnun til alþjóðlegs fyrirtækis en erfitt er að meta 

hvort úthrif munu eiga sér stað. Ívilnanir eru ekki réttlætanlegar á þeirri forsendu að 

gestgjafaland á í samkeppni við önnur lönd. Sú samkeppni getur verið afar neikvæð og 

skapað „kapphlaup að botni“ (e. race to the bottom) sem getur þýtt engan eða jafnvel 

neikvæðan ávinning af erlendri fjárfestingu. Einnig fylgir ívilnunum annar kostnaður 

og óskilvirkni í dreifingu gæða og því þurfa að liggja fyrir sterk sönnunargögn um að 

úthrif munu eiga sér stað áður en ívilnun er veitt.  

Á Íslandi hafa miklar takmarkanir verið á erlendri fjárfestingu í atvinnurekstri 

og í dag er landið í öðru sæti á lista OECD yfir þau lönd sem hafa miklar takmarkanir 

á beinni erlendri fjárfestingu. Erlend fjárfestingarverkefni sem fengið hafa ívilnanir og 

undanþágur frá takmörkununum eru tengd orkufrekum iðnaði og eru aðallega 

álverksmiðjur. Fyrir bankahrunið árið 2008 var landið vel samkeppnishæft en aðrar 

aðstæður drógu úr innflæði erlendrar fjárfestingar og juku útflæði. Eftir bankahrunið 
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hefur samkeppnishæfni landsins veikst og áhugi erlendra aðila dvínað. Einnig hefur 

innlend fjárfesting dregist verulega saman. Af þessum ástæðum telja íslensk 

stjórnvöld beina erlenda fjárfestingu nauðsynlega til að örva hagvöxt og draga úr 

atvinnuleysi og hafa í þeim tilgangi ákveðið að veita ívilnanir til nýfjárfestinga. Með 

lögunum er verið að reyna að skapa lífvænlegra umhverfi, sýna fjárfestum jákvætt 

viðmót út á við og laða þannig að erlenda og innlenda fjárfestingu.  

Ívilnanir eru annars stigs áhrifavaldar í ákvörðunartökum erlendra fjárfesta á 

eftir stærð markaðar, aðgangi að afurðum og aðgangi að sérfræðimenntuðu vinnuafli. 

Fleiri þættir hafa einnig mikil áhrif eins og stefna stjórnvalda til erlendrar fjárfestingar 

og takmarkanir á henni. Sjá má af þessu að ívilnanir eru einungis nauðsynlegar ef 

samhengi þessara þátta dregur úr áhuga erlendra fjárfesta. Á Íslandi eru margir þættir 

sem vekja áhuga erlendra fjárfesta og því getur vel verið að t.d. minnkun takmarkana 

muni valda því að ívilnanir séu ekki nauðsynlegar. Sumir erlendir aðilar, sérstaklega í 

orkufrekum iðnaði, hafa áhuga á að fjárfesta á Íslandi þó að engar ívilnanir séu í boði. 

Það má því draga þá ályktun að ívilnanir eru ekki nauðsynlegar nema laða eigi að 

erlenda aðila innan sértækra atvinnugreina.  

Lögin um ívilnanir til nýfjárfestinga eru nauðsynleg til að ná ákveðnum 

markmiðum sem sett eru í kjölfar þeirra. Markmið stjórnvalda er að efla byggðaþróun, 

rannsókna- og þróunarvinnu, nýsköpun og umhverfisvæna framleiðslu. Fjárfestingar í 

tengslum við þessi markmið hámarka ekki þjóðhagslegan ávinning nema með tilkomu 

ívilnana. Á þessum grundvelli er því ríkisstuðningur nauðsynlegur til að laða að 

fjárfestingu. Greiningin á nýfjárfestingum í sjötta kafla gefur til kynna að nauðsynlegt 

er að skoða vel möguleika á úthrifum, eiginleika erlendu aðilanna og verkefnisins til 

að meta hvort ríkisstuðningur sé réttlætanlegur. Hátækniiðnaður á borð við gagnaver 

virðist henta íslenskum aðstæðum afar vel og möguleikar eru góðir á úthrifum. 

Koltrefjaframleiðsla virðist ekki búa til umhverfi til úthrifa og á þeirri forsendu eru 

ívilnanir ekki réttlætanlegar. Sameining heilbrigðisþjónustu og ferðaþjónustu í 

verkefnum á borð við heilsuþorp nýtir auðlindir Íslands mjög vel, þ.e. 

sérfræðimenntað vinnuafl og náttúru- og afþreyingarmöguleika. Þar sem há framleiðni  

er til staðar innan heilbrigðis- og ferðaþjónustunnar á Íslandi eru litlir möguleikar á 

úthrifum frá erlendu aðilunum en gætu þó til dæmis verið á formi viðskiptasambanda, 

markaðssetningar og starfsreynslu tengdri ferðaþjónustunni.  
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