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Af hverju ættum við að vilja BEF? 

 Almennt talin mikilvæg  fyrir lítil og opin 
hagkerfi 

 Áhrif á efnahagslífið fyrirfram vituð þar 
sem um skilgreinda starfsemi er að ræða. 

 Stækkar þjóðarkökuna 

 Skjóta nýjum stoðum undir atvinnulífið 

 Skapa verðmætari störf 

 Innleiða nýja þekkingu 
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SAMSETNING  ERLEND 
FJÁRFESTING 

Eignarhaldsfélög 

Málmframleiðsla (ál) 



islandsstofa.is 

ERLEND FJÁRFESTING  

Ísland er með nálægt 
26% af VLF. ef 
fjármálafyrirtæki og 
eignarhaldsfélög eru 
tekin út fyrir sviga. 



Af hverju er þetta svona? 

• Takmarkanir í ákveðnum greinum 

• Gjaldeyrisáhætta og gjaldeyrishöft 

• Smæð innanlandsmarkaðar 

• Lega landsins (styrkleiki og veikleiki) 

• Löggjöf  

• Skortur á stefnu 

• Skortur á kynningu 
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FJÁRFESTINGARSVIÐ 

Greina styrkleika 

Samkeppnisgreiningar 

Kynna samkeppnishæfni 

Aðstoða fjárfesta 

Úrvinnsla vegna ívilnana 

Ráðgjöf til stjórnvalda 

Film in Iceland 
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Tekjurnar-Framlögin 

Markaðsgjald: 14% af heild kr. 67.1 

Íslandsstofa                            kr. 11.0  

Íslandsstofa v. „sérstakt“ kr. 15.0 

Framlag ANR      kr. 19.0 

Framlag v. kvikmynda           kr.   8.0 

Samtals                                 kr. 120.1 
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Hvað erum við að gera? 
Allir starfsmenn fjárfestingarsviðs sinna markaðsvinnu 

 Móttaka  erlendra fjárfesta 34 heimsóknir 

 Fundir með fyrirtækjum erlendis 88 fundir 

 Aðstoð við íslensk fyrirtæki 36 fyrirtæki 

 Aðstoð við fjárfesta í virkri skoðun 23 fyrirtæki 

 Undirbúningur v. þátttöku í atvinnugr.ráðst.  

  5 gagnaversráðstefnur 

  3 koltrefjaráðstefnur 

  1 ráðstefna um fjárf. í ferðaþjónustu 

  2 ráðstefnur um fjölnýtingu jarðvarma 

  1 Iceland Investment Forum 
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Hvað erum við að gera? 
Umsjón með blaðamannaheimsóknum 

Umsjón og vinna við vefsíðu og svörun fyrirspurna   
                                                       (72 alvöru fyrirspurnir 2013) 

Kynningarstarfsemi vegna erlendra kvikmyndaverkefna: 

 Kynning á kvikmyndaráðstefnum 

 Svara fyrirspurnum                                            (196 árið 2013) 

 Kynna Ísland fyrir „location managers“ 

 Undirbúa og sinna blaðamannaheimsóknum 

Svara beiðnum um umsagnir vegna lagabreytinga     (6 á árinu 2013) 

Vinna með fjárfestingarvaktinni  að tillögugerð tengt bættri 
samkeppnishæfni 
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ERLENDIR FJÁRFESTAR 



Verkefni  2013 
Kísilver í Helguvík 
Álver í Helguvík 
Kísilver á Bakka 
Kísilkarbite á Bakka 
Hreinkísill 
Þörungavinnsla 
Sodium Chlorate verksmiðja 
Framleiðsla rifla 
Líftæknifyrirtæki 
Lyfjafyrirtæki 
Áliðjuver á Bakka 
Endurvinnsla skipa 
Gagnaver 
Fiskeldi 
Gróðurhús 
Framleiðsla orkukubba 
Framleiðsla hágæða hjólbarða 
Kvikmyndir 

Thorsil, United Silicon 
Í bið 
PCC í lokaundirbúningi fyrir ákvörðun 
Í skoðun- forsenda að PCC komi á Bakka 
Verkefni á Grundartanga og/eða Helguvík 
Algalíf –Fjárfestingarsamningur klár 
Í skoðun 
Neikvæð viðbrögð úr innanríkisráðuneyti 
Samkeppni við Bermuda  
Alvogen –Vatnsmýri klárt 
Verkefnið í skoðun 
Í skoðun 
Áhersla á Evrópu/Þýskaland-Benelux 
Stolt Seafarm 
Hollenskir aðilar (og íslenskir) 
Í skoðun 
Í skoðun 
Áframhaldandi mikill áhugi 
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FJÁRFESTINGARUMHVERFIÐ  

HINGAÐ TIL 

Samdráttur í milliríkjafjárfestingu 

Gjaldeyrishöft 

 Örar skattabreytingar 

Minnkandi samkeppnishæfni 

Óánægja núverandi fjárfesta 

Lágt fjárfestingarstig 
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STEFNAN 

Stuðla að fjölbreytni atvinnulífs 

Styður við verndun og nýtingu með 
sjálfbærum hætti 

Nýtir nýjustu tækni 

Skapar sem mestan virðisauka 

Skapar hlutfallslega mörg og 
verðmæt störf 

Stuðlar að rannsóknum og þróun 

Er arðsöm og skilar hlutfallslega 
miklum skatttekjum 

Skapar ný tækifæri og styrkir innlenda 
starfsemi sem fyrir er. 
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ÁSKORANIR 

Gjaldeyrishöft 

Lagaumgjörð 

Stjórnsýsla 

Fjármagn 

Vanþekking á Íslandi 



islandsstofa.is 

Tillögur fjárfestingarvaktarinnar 

-Endurskoðun laga um beina erlenda fjárfestingu tengt 
takmörkunum á heimildum til fjárfestinga, leigu og eignaraðild lands 
og regluverki tengt „skimun“ (Ísland í 4.neðsta sæti OECD) 

-Ný ívilnanalöggjöf sem nýtir heimildir ESA til fulls 

-Úttekt á íslenskri skattalöggjöf með hliðsjón af samkeppnishæfni 
tengt beinni erlendri fjárfestingu 

-Mótuð stefna um framtíðarnýtingu landssvæða til að stytta tíma v. 
umhverfismats 

-Setja lög sem auðvelda erlendum sérhæfðum starfsmönnum að 
koma til landsins og byggja inn skattalega hvata fyrir þá. 

-Auka framlög til markaðs-og kynningarmála tengt beinni erlendri 
fjárfestingu. 
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EFNAIÐNAÐUR 

Koltrefjar 

Sodium Chlorate 

Hreinkísill (Polysilicon) 

Kostnaðarleg 
samkeppnishæfni. 

Skortur á “meðspilurum” 
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GAGNAVER 

Ísland samkeppnishæft (top 3) 

Eignarhald á kapli 

Löggjöf um PE 

Tenging við USA 

Eyjafjallajökull 

Vanþekking varðandi náttúruvá. 

Kreppan 
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YLRÆKT 

Tómataverkefni í 
undirbúningi og skoðun 

Tækifæri í verðmætum 
sylluafurðum 

Sérstaðan liggur í 
jarðvarma  

Vaxandi áhugi á 
fiskeldisverkefnum 
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LÍFTÆKNI-HÁTÆKNI 

Vatnsmýrarklasinn 

Samstarfssamningur 
HR, HÍ, Landsspítali, og 
sveitarfélög á 
höfuðborgarsvæðinu 

deCode 
Alvogen 
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FERÐAÞJÓNUSTA 

Þörf á fjárfestingu til að auka 
arðsemi. 

Fjárfestingarverkefnin af innlendum 
toga. Tregða- áhættufælni. 

Uppbygging nýrra ferðamannastaða 
nauðsyn. 

„High-End resorts“ og 
afþreyingarverkefni. 

Samstarf innlendra og erlendra aðila. 

Endurskoðun á uppbyggingu 
greinarinnar og áherslum sbr PKF og 
BCG skýrslur 
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Erum við samkeppnishæf? 
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VILJI ER ALLT SEM ÞARF 


