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!essi sk"rsla er tileinku# minningu !ór#ar Fri#jónssonar, stjórnarmanns í Vi#skiptará#i Íslands, ö$ugs 
samherja og hei#ursmanns sem fékk miklu áorka# í %águ íslensks samfélags á of stuttri lífslei#.
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Árlegt Vi!skipta"ing Vi!skiptará!s Íslands er a! "essu sinni haldi! undir y#rskriftinni 
Tökumst á vi# tækifærin: Atvinnulíf til athafna. Bjarts$nis- og hvatningartónn í titli "ingsins 
kann a! skjóta skökku vi! nú "egar mörg umfangsmikil og a!kallandi vandamál vir!ast 
me! á"reifanlegum hætti koma í veg fyrir framfarir og árangur. Stö!ugleika og festu 
hefur skort um langa hrí!, framtí!arstefna í peningamálum er í uppnámi, gjaldmi!li 
landsins er haldi! lifandi me! höftum, er#!leikar blasa enn vi! á svi!i ríkis%ármála, pólitísk 
óvissa ríkir og afskipti stjórnmála af atvinnulí# eru allt of mikil. A! auki er %ármálaker#! 
enn ekki a! fullu starfhæft og %öldi fyrirtækja og heimila glímir vi! "unga skuldastö!u 
sem er#!lega gengur a! grei!a úr. Allt gerir "etta vi!skiptalí# og hagker# í heild er#tt 
uppdráttar.

&essi vandamál eru hins vegar "ekkt og um "au hefur veri! %alla! ítarlega á undanförnum 
árum, m.a. á vettvangi Vi!skiptará!s. &ar má nefna efnistök á sí!ustu "remur 
Vi!skipta"ingum. Ári! 2008 var %alla! um valkosti í peningamálum í sk$rslunni Íslenska 
krónan: Byr#i e#a blóraböggull og ári! "ar á eftir um a!draganda, orsakir og vi!brög! vi! 
íslensku %ármálakreppunni undir y#rskriftinni  Endurreisn hagker&sins: Horft til framtí#ar. 
Í fyrra var svo ger! ítarleg úttekt á opinberum %ármálum og framtí!argrundvelli 
atvinnurekstrar í tveimur sk$rslum til Vi!skipta"ings, Fjármál hins opinbera: A#rar lei#ir 
færar og Er framtí# fyrir íslenskt atvinnulíf?: Samkeppnishæfni og rekstrarumhver&. A! auki 
hefur Vi!skiptará! margsinnis %alla! um ofangreind vi!fangsefni á ö!rum vettvangi.

Í ljósi "ess a! vandamálin hafa veri! "au sömu um all nokkurt skei!, "á væri a! bera í 
bakkafullan lækinn a! taka "au endurteki! til um%öllunar á Vi!skipta"ingi. Full ástæ!a 
er "ó til a! ítreka hugmyndir Vi!skiptará!s um úrbætur á "essum vandamálum og vísar 
"ar í ofangreinda um%öllun rá!sins.  

Á sí!ustu misserum hefur allt of líti! fari! fyrir umræ!u um "a! sem vel er gert í íslensku 
atvinnulí#.  &rátt fyrir allt búa Íslendingar vi! afar %ölbreytt tækifæri og stö!u sem í 
al"jó!legu samhengi getur vart talist anna! en öfundsver!. A! "essu "arf a! huga og 
n$ta gó!a stö!u, "ví a! óbreyttu mun enn frekar %ara undan hagker#nu. 

Formáli
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&etta er vi!fangsefni Vi!skipta"ings 2011. Í sk$rslu og dagskrá "ingsins er %alla! 
um sto!ir hagker#sins, samhengi "eirra og %ölbreyttra atvinnugreina og tækifæri 
til ver!mætasköpunar sem byggja jafnt á gagni lands og "ekkingu "jó!ar. &essi 
tækifæri hafa um nokkurt skei! legi! vann$t.  Fyrir "ví eru e'aust margar ástæ!ur, en 
me! vissu má segja a! ein "eirra sé sú a! um of hefur veri! horft um öxl, á "a! sem 
mi!ur fór á undanförnum árum, og ekki nægilega til framtí!ar og "ess lífsvi!urværis 
sem búa "arf "jó!inni. &etta ver!ur a! breytast. Takast "arf á vi! tækifærin og n$ta 
til a! skapa eftirsóknarver!a framtí! fyrir komandi kynsló!ir Íslendinga. A'i! til "ess 
liggur hjá framtaksömu fólki og ö'ugum fyrirtækjum. &ess vegna bera sk$rsla "essi og 
Vi!skipta"ing í ár y#rskriftina Tökumst á vi# tækifærin: Atvinnulíf til athafna. 

Tómas Már Sigur!sson 
forma!ur

Finnur Oddsson 
framkvæmdastjóri
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Eins og oft á!ur leita!i Vi!skiptará! rá!a og a!sto!ar hjá %ölbreyttum hópi fulltrúa 
atvinnulífs og stjórnmála í a!draganda Vi!skipta"ings. &eim sem "átt tóku í r$nifundum 
fyrir "ing e!a lög!u hönd á plóg vi! ö'un gagna, ritun e!a y#rlestur sk$rslu eru fær!ar 
kærar "akkir fyrir ómetanlega a!sto!.

&au eru A!alsteinn Leifsson (Háskólinn í Reykjavík), Andri Hei!ar Kristinsson (Innovit), 
Baldur Pétursson (fv. a!stfrkst. European Bank), Benedikt Jóhannesson (Talnakönnun), 
Birkir Marteinsson (Amivox), Bjarni Halldórsson (Aalborg Portland), Björn Zoega 
(LSH), Brynja Halldórsdóttir (Norvik), Dagn$ Pétursdóttir (Bláa Lóni!), Eggert Benedikt 
Gu!mundsson (HB Grandi), Einar Mäntylä (Orf Líftækni), Einar Valur Kristjánsson 
(Hra!frystihúsi! Gunnvör), Einar &orsteinsson (Elkem Ísland), Eyjólfur Árni Rafnsson 
(Mannvit), Eyjólfur Pálsson (Epal), Ey"ór Arnalds (Strokkur Energy), Ey"ór Ívar Jónsson 
(Klak N$sköpunarmi!stö!), Fri!rik Már Baldursson (Háskólinn í Reykjavík), Gísli 
Hjálmt$sson (Thule Invest), Gu!jón Már Gu!jónsson (Medizza), Gunnar Ármannsson 
(PrimaCare), Gu!mundur Gunnlaugsson (Clara), Halla Tómasdóttir (Au!ur Capital), 
Halldór Valgeirsson (Creditinfo), Haraldur Flosi Tryggvason (Orkuveita Reykjavíkur), Hákon 
Gunnarsson (Gekon), Helgi Anton Eiríksson (Iceland Seafood), Hera Gar!arsdóttir (Íslensk 
%allagrös), Hermann Gu!mundsson (N1), Hermann Sigur!sson (www.hemmi.is), Hilmir 
Ingi Jónsson (ReMake Electric), Hör!ur Arnarson (Landsvirkjun), Hrund Rudolfsdóttir 
(Marel), Hreggvi!ur Jónsson (Veritas Capital), Illugi Gunnarsson ("ingma!ur), Jóhann 
Jónasson (3X Technology), Jón Ágúst &orsteinsson (Marorka), Jón Ingi Björnsson 
(Trackwell), Jón Viggó Gu!mundsson (Thor Data Center), Jónas Antonsson (Gogogic), 
Katrín Olga Jóhannesdóttir (Já), Katrín Pétursdóttir (L$si), Katrín Sigurjónsdóttir (Salka-
Fiskmi!lun), Kristinn R. &órisson (Cadia - Háskólinn í Reykjavík), Kristín Pétursdóttir  (Au!ur 
Capital), Magnús Orri Schram ("ingma!ur), Margrét Dóra Ragnarsdóttir (Síminn), Marín 
Magnúsdóttir (Practical), Óttar Proppe (borgarfulltrúi), Perla Björk Egilsdóttir (Saga 
Medica), Rannveig Rist (Rio Tinto Alcan), Rakel Sveinsdóttir (Creditinfo), Sigrún Lilja 
Gu!jónsdóttir (Gydja Collection), Silja &orbjörnsdóttir (Clara), Skúli Mogensen (Titan 
%árfestingarfélag), Stefán Baldur Árnason (Össur), Sveinbjörn Höskuldsson (Nox Medical), 
Sævar Freyr &ráinsson (Síminn), &orkell Sigurlaugsson (Háskólinn í Reykjavík), &orsteinn 
Víglundsson (Samál), &ór Sigfússon (hagfræ!ingur) og &ór!ur Fri!jónsson, en sk$rslan er 
tileinku! minningu hans.

A! auki er Creditinfo, DataMarket, Fjármálará!uneyti, Frjálsri Verslun, Rannís og 
Vinnumálastofnun "akka! sérstaklega fyrir grei!an a!gang a! gögnum sem n$ttust vi! 
ger! sk$rslunnar.

#akkir
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1 Atvinnulí$! n%ti tækifærin
1.1 Lærum af reynslunni

Á undaförnum 28 mánu!um hefur veri! unni! a! "ví a! grei!a úr vandamálunum 
sem sköpu!ust vi! fall bankanna. Gildir "a! jafnt um stjórnvöld, atvinnulíf, 
%ármálaker# og heimilin í landinu. Nokku! hefur áunnist í "essari vinnu, 'estir 
eru sammála um a! hra!ar megi ganga og deilt sé um a!fer!irnar. Traust á 
íslenska hagker#nu er smám saman a! aukast og er sá árangur sem ná!st 
hefur a! hluta bygg!ur á eftirfylgni stjórnvalda vi! samkomulag ríkisins og 
Al"jó!agjaldeyrissjó!sins. Ljóst er "ó a! miki! verk er enn óunni!.

Í kjölfar alvarlegs áfalls eins og "ess sem átti sér sta! hausti! 2008 er óum'$janlegt 
a! endurmeta me! gagnr$num hætti fyrirkomulag efnahagsstarfseminnar. 
Nau!synlegt er a! draga lærdóm af "eim atbur!um sem áttu sér sta!, meta hva! 
hægt er a! gera betur log hva!a "ættir "a! voru í efnahagsumgjör!inni sem 
brug!ust í a!draganda hrunsins. Starf rannsóknarnefndar Al"ingis og sk$rsla 
hennar marka "áttaskil í "essu star# enda um a! ræ!a y#rgripsmikla og uppl$sta 
úttekt á a!draganda falls bankanna. Af henni má rá!a a! ekki var um einn 
afgerandi orsaka"átt a! ræ!a sem leiddi til hruns %ármálaker#sins, heldur voru 
"ar a! verki %ölmargir samverkandi "ættir, innlendir og erlendir. Efnahagsa!ger!ir 
stjórnvalda, sem einkenndust af litlu a!haldi í ríkisrekstrinum, hvöttu til "enslu. 
Umsvifamiklir a!ilar í atvinnulí#nu tóku of mikla áhættu og "eir sem verja áttu 
hagker#! a!ste!jandi vanda brug!ust. Stær! bankaker#sins mi!a! vi! smæ! 
hagker#sins og "róun á al"jó!amörku!um magna!i svo a'ei!ingarnar. 

1.2 #a! tekur tíma a! byggja upp traust
Fjölmargir a!ilar hafa r$nt störf sín fyrir fall bankanna, bæ!i fyrir og eftir útgáfu 
sk$rslu rannsóknarnefndar Al"ingis. Vi!skiptará! Íslands hefur fyrir sitt leyti lagt 
áherslu á a! ni!urstö!ur rannsóknarsk$rslunnar ver!i n$ttar til umbóta og me! 
"átttöku a!ildarfélaga unni! y#rgripsmikla og gagnr$na úttekt á eigin starfsemi á 
árunum fyrir hrun. Í kjölfari! hefur rá!i! lagt aukna áherslu á stu!ning og eftirfylgni 
vi! gó!a stjórnarhætti fyrirtækja, samfélagslega ábyrg! og bætta uppl$singagjöf 
atvinnulífs. Um "etta var ítarlega %alla! í n$legri sko!un, Ábyrg# Vi#skiptará#s. 

Nokkurn tíma mun taka a! byggja aftur upp "a! traust sem æskilegt er a! ríki í 
gar! atvinnulífs. Ofangreind verkefni eru eingöngu fyrstu skre#n af mörgum og 
árangur næst einungis ef athafnir fylgja or!um. Allir "urfa a! leggjast á árarnar, 

„Traust á 
íslenska 
hagker#nu er 
smám saman 
a! aukast”
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bæ!i samtök í atvinnulí# og fyrirtækin sjálf. Treysta "arf a! "a! sem vel var gert, læra af 
"ví sem illa fór og byggja ákvar!anir næstu missera á "eirri reynslu. &annig má byggja 
sterkara hagker# og sanngjarnara samfélag til lengri tíma.

1.3 #rándur í götu umbóta
Umhver#! nú sty!ur a! mörgu leyti illa vi! umbætur. Gjarnan er meira gert me! hver 
"a! er sem leggur til málanna en hva! "a! er sem lagt er til. Mögulega eru slík vi!brög! 
skiljanleg í ljósi undangenginna atbur!a. En of líti! vir!ist "ó hafa breyst frá "ví fyrir fall 
bankanna. &á var gagnr$ni á %ármálaker# e!a rá!andi a!ila atvinnulífs  illa sé! og a!hald 
ekki nægilegt. Enn eimir eftir af "essari sjálfvirku ritsko!un sem felst nú sem "á m.a. í 
illa grundu!um alhæ#ngum í ræ!um og riti, ní!or!asmí!i í netheimtum og ávítum á 
opinberum vettvangi. &ví mi!ur hefur "essi tilhneiging vaxi!, fremur en hitt. Formerkin 
eru bara önnur nú og öll umræ!a óhó'ega neikvæ!. 

Ísland er fámenn "jó! og í ljósi "ess hversu stór hópur af hæfu fólk tengdist %ármálaker#nu 
gamla, má "jó!in illa vi! a! öllu "ví dugmikla fólki og d$rmætu reynslu ver!i $tt til hli!ar. 
&eir sem brutu lög í störfum sínum "urfa a! sæta ábyrg!, en d$r lexía bankahrunsins 
ver!ur enn d$rari ef fólki er ekki ge#! færi á a! n$ta hana. &jó!félagsumræ!una "arf a! 
sko!a í "ví ljósi.

Anna! vandamál sn$r a! úrvinnslu skuldavanda fyrirtækja og heimila. Stjórnendur %ölda 
fyrirtækja standa frammi fyrir vali á milli afskrifta í bankaker#nu e!a n$rrar kennitölu. 
Seinni kosturinn er óæskilegur af $msum ástæ!um, en hann felur a! öllu jöfnu í sér 
mesta sóun ver!mæta. Neikvæ! umræ!a um afskriftir, sem er meginverkfæri banka í 
%árhagslegri endurskipulagningu fyrirtækja, eykur hins vegar líkur á a! stjórnendur velji 
verri kostinn, n$ja kennitölu. A!ilar sem tengjast atvinnulí# eru gjarnan settir undir sama 
hatt, sem $tir undir ákvar!anatökufælni í bankaker#nu og hjá fyrirtækjum.  A'ei!ingarnar 
eru bi!sta!a sem kemur ni!ur á öllum, bæ!i heimilum og fyrirtækjum, og tefur "ar me! 
fyrir endurreisn hagker#sins. 

1.4 Vi!horf til atvinnurekstrar
&au vandamál sem reifu! eru hér a! ofan eru birtingarmynd neikvæ!ra vi!horfa til 
atvinnurekstrar sem algeng eru um "essar mundir. Reglulega er kynnt undir "eim, 
jafnvel af stjórnvöldum og á Al"ingi.  Til a! mynda ala n$legar áherslur og vinnubrög! 
rá!amanna í málefnum orkui!na!ar og sjávarútvegs á tortryggni og draga úr 

trúver!ugleika landsins út á vi!. Einnig má nefna 
dæmi um lagasetningu "ar sem fari! er fram me! 
o(orsi og "ess ekki gætt hverjar líklegar langtíma 
a'ei!ingar ver!a. 

Í sk$rslu til Vi!skipta"ings ári! 2009, Endurreisn 
hagker&sins – horft til framtí#ar, var %alla! um 
hættuna á a! regluverk yr!i hert úr hó#. &rátt fyrir a! 
rekja megi $msar ástæ!ur bankahrunsins til ónógs 
eftirlits me! reglum, má ekki breg!ast vi! me! "eim 
hætti a! ska!i ver!i af. Reglur ver!a a! vera sk$rar, 
skynsamlegar og til "ess fallnar a! auka almenna 
hagsæld. Almennt ástand efnahagsmála er slíkt a! 
hvatar til atvinnurekstrar eru "egar takmarka!ir. &ví 
ver!a stjórnvöld a! fara fram me! y#rvegu!um hætti 
og vanda til reglusetningar "annig a! "eim fækki 
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ekki frekar sem tilbúnir eru a! taka "á áhættu sem fylgir stofnun fyrirtækja og "átttöku í 
atvinnurekstri. Slík "róun er alvarleg og til "ess fallinn a! lengja "a! kreppuástand sem 
nú ríkir.

1.5 Starfshættir atvinnulífs %ttu undir mótbyr
Traust er grundvallarforsenda heilbrig!s 
vi!skiptalífs og uppbygging "ess tekur 
lengri tíma en ni!urrif. &egar horft er 
til atbur!a undanfarinna missera er  
skiljanlegt a! trúver!ugleiki atvinnulífs 
ha# be!i! hnekki. Of oft var ge#! 
tilefni til tortryggni í gar! fyrirtækja og 
forsvarsmanna "eirra. Samkvæmt könnun 
Vi!skiptará!s telja stjórnendur íslenskra 
fyrirtækja or!sporsmissi atvinnulífs valda 
hva! mestum er#!leikum í almennum 
rekstri.   

Mikilvægi "ess a! rækta jákvæ!ara 
vi!horf í gar! fyrirtækja og atvinnulífs er 
"ví óumdeilt. Forystumenn í atvinnulí# 
"jó!arinnar hafa hér mest áhrif. Me! "ví 
a! s$na í verki vilja til a! læra af mistökum 
og færa vinnubrög! til betri vegar, má 
endurvinna "a! traust sem glata!ist.

Í "essu sambandi er mikilvægt a! árétta a! megin"orri íslenskra fyrirtækja var rekinn 
af rá!deild á árunum fyrir hrun og bág sta!a fyrirtækja nú er til komin vegna atbur!a 
sem fáir sáu fyrir e!a höf!u stjórn á. &ví ber a! varast almennar neikvæ!ar alhæ#ngar 
um atvinnulí#!. Á Íslandi eru starfrækt meira en 20 "úsund fyrirtæki í einkaeigu, gömul 
og n$, stór og smá og í margvíslegum atvinnurekstri. Á "eim byggir framlei!sla vöru 
og "jónustu í hagker#nu og "au veita um 130 "úsund Íslendingum atvinnu. Fyrirtækin 
og starfsfólk "eirra eru bakbein íslenska hagker#sins og lífsgæ!a sem Íslendingar njóta. 
Nau!synlegt er a! kynna "essa sta!reynd og bæta "annig vi!horf og almennan skilning 
á mikilvægi atvinnulífsins.

1.6 Öfga á milli
Neikvæ! umræ!a um atvinnulíf og efnahagsmál hefur veri! áberandi sí!ustu misseri og 
er "a! mikil breyting frá "ví fyrir hrun. Nú er "ó ljóst a! um%öllun var "á óhó'ega jákvæ! 
og laus vi! gagnr$ni. Samkvæmt úttekt Creditinfo hefur %öldi neikvæ!ra frétta um 
einstakar atvinnugreinar tæplega tvöfaldast frá "eim tíma. &essi breyting endurspeglar í 
almennri "jó!málaumræ!u, hvar sem hún fer fram.  

&ví mi!ur hafa stjórnvöld teki! undir "essar áherslur me! "ví a! setja núverandi 
rekstrarhorfur og framtí!aráætlanir bur!aratvinnugreina í uppnám, einkum "eirra sem 
tengjast útger! og orkun$tingu. Slík afsta!a hefur um lei! áhrif á afkomu atvinnulífsins 
almennt. 

Skattker#sbreytingar sí!ustu tveggja ára eru af sama mei!i. Y#r 100 efnisbreytingar hafa 
veri! ger!ar á skattker#nu og hefur einkum veri! hringla! me! skatta á atvinnurekstur 
og %árfestingar. Á "essu ári ver!ur heildarskattheimta skv. OECD sem hlutfall af 
landsframlei!slu um 36,9%, sem er hærra en ári! 2008 og y#r me!altali OECD ríkja. Líti! 
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Hva!a tveir eftirtalinna $átta valda mestum er%!leikum í rekstri 
$íns fyrirtækis um $essar mundir? 
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* Nefnt til vi!bótar vi! fyrirfram gefna svar'okka

Mynd 1.2  Úr vi#horfskönnun Vi#skiptará#s me#al forsvarsmanna 
fyrirtækja
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tillit hefur veri! teki! til ábendinga atvinnulífsins 
vegna "essara skattbreytinga og enn sí!ur til 
sannfærandi hagfræ!ilegra raka um hagfelldari 
a!ger!ir í ríkis%ármálum. &ess í sta! hefur 
veri! komi! á skattker# "ar sem hagsmunir 
hins opinbera annars vegar og skattgrei!enda 
og hagker#sins í heild hins vegar fara illa 
saman. Hætt er vi! samdrætti vegna minna 
vinnuframlags og minni umsvifa "egar fólk og 
fyrirtæki leitast létta skattbyr!i sína.  

&essar áherslur grafa undan samheldni og 
trausti í samfélaginu. &ær vir!a einnig a! 
vettugi "á mikilvægu sta!reynd a! fyrirtæki 
og heimili mynda órofa heild "ar sem hagur 
atvinnulífs og heimila fer saman. Kraftmiki! 
atvinnulíf veitir heimilum lífsvi!urværi og 
heimilin e'a atvinnulí#! me! starfsfkröftum og 
neyslu. Hvorugt getur án hins veri!. &a! er svo 
starfsemi einkafyrirtækja sem skapar megni! 

af "eim skatttekjum sem n$ttar eru til %ármögnunar velfer!arker#sins. Besta kjarabót 
almennings felst "ví a! allir geti fundi! kröftum sínum vi!nám á vinnumarka!i og a! 
efnahagsstarfsemin sé í gó!u jafnvægi. &annig er jafnt og "étt hægt a! bæta lífskjör 
allrar "jó!arinnar. 

1.7 Gróska í ríkisvæ!ingu
Í umhver# sem "essu ver!ur frjór jar!vegur fyrir auknum ríkisrekstri og opinberum 
afskiptum. Atvinnustarfsemi sem tengist n$tingu orkuau!linda er "ar áberandi en 
auk "ess má nefna n$legar hugmyndir um a! endurvekja Ly%averslun ríkisins, höft á 
inn'utning samkeppnisvara íslenskrar framlei!slu og aukna innh$singu verkefna 
opinberra stofnana sem á!ur var sinnt af einka!ilum.  

Ef fram fer sem hor#r ver!ur alltof stór hluti atvinnulífsins á forsjá ríkis á komandi árum. 
Reynslan, bæ!i innlend og erlend, s$nir a! slíkt er ávísun á lakari lífskjör "jó!arinnar. 
Jafnframt eru "a! gömul sannindi og n$ a! atvinnuleysi ver!ur ekki leyst me! "ví a! 
%ölga störfum á vegum hins opinbera.  

Kröftugur marka!sbúskapur, "ar sem einkaframtak glæ!ir atvinnugreinar lí#, skapar 
ver!mæti og liggur til grundvallar "úsundum starfa og um lei! ö'ugu velfer!arker#.   &ó 
sko!anir séu skiptar um stór álitamál, t.a.m. hvar eignarhald á au!lindum eigi a! liggja, 
má ætla a! fæstir vilji a! atvinnulí#! sé á forsjá ríkisins. Afsta!a Vi!skiptará!s í "eim 
efnum er sk$r, ríki! á ekki a! standa í samkeppnisrekstri, hva!a nafni sem hann nefnist. 
Vi! núverandi a!stæ!ur ætti ríki! a! hvetja til aukins einkareksturs og leitast vi! a! draga 
úr eigin rekstri. &annig sty!ur "a! best vi! ver!mætasköpun og hagvöxt.
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Mynd 1.3  Skattbyr#i sem hlutfall af landsframlei#slu 
í nokkrum ríkjum OECD
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1.8 Frá uppgjöri til athafna
Atbur!ir sí!ustu ára s$na a! marka!shagker# eru á engan hátt ha#n y#r gagnr$ni.  
Ófullnægjandi regluverk og eftirlit samhli!a mikilli áhættusækni getur leitt til 
efnahagslegs ójafnvægis og óe!lilegra vi!skiptahátta. Mannlegt e!li og vi!skipti kalla 
á sk$rar leikreglur og a! eftirlit sé haft me! "eim. Y#rstandandi %ármálakreppa er ágætt 
dæmi um "a!, bæ!i hérlendis og erlendis. 

Lausnin á vandanum er "ó ekki fólgin í a! kollvarpa "ví ker# sem lífskjarabylting 
Vesturlanda byggir á, heldur "arf a! sní!a af hnökra og vinna y#rvega! a! úrbótum.  
Frelsi og samkeppni la!a fram n$jar lausnir, aukna framlei!ni og ver!mætasköpun.  
&etta eru grunnforsendur langtímahagvaxtar. Árangurinn af stefnu sem felur í sér höft, 
sker!ingu á athafnafrelsi og aukinn ríkisbúskap er hinsvegar ekki uppörvandi. Reynsla 
hefur s$nt a! sú lei! felur í sér efnahagslega stö!nun og versnandi lífskjör. Of margar 
a!ger!ir stjórnvalda mi!a nú í "essa átt og br$nt a! "eirri "róun ver!i vi! snúi!.

&rátt fyrir ólíkar áherslur stjórnvalda og atvinnulífs í $msum málum, "á á a! ríkja ví!tæk 
sátt um "a! markmi! a! á Íslandi séu lífskjör sambærileg "ví sem best gerist. &a! eru 
"ví lei!ir a! markmi!um sem tekist er á um. Samskipti atvinnulífs og stjórnvalda eru 
hinsvegar me! öllu óásættanleg. Málefnaleg sko!anaskipti og raunverulegt samrá! eru 
eina raunhæfa lei!in til a! vinna á deilum og sundurlyndi.  Til mikils er a! vinna, gó! 
samfélagssátt er grunnur a! framförum og hagsæld.

&a! er í "essum anda sem hér ver!ur láti! sta!ar numi! a! ræ!a um atbur!i li!inna 
ára. Ástæ!ur hrunsins, a'ei!ingar og lausnir munu e'aust áfram ver!a efni rökræ!na 
og jafnvel deilna. Íslenskt samfélag "arf hins vegar á "ví a! halda a! horft sé fram á veg. 
&jó!in "arf atvinnulíf sem er tilbúi! a! taka hó'ega áhættu og rá!ast í framkvæmdir, 
"rátt fyrir er#!ar efnahagsa!stæ!ur. Lykilatvinnugreinar "urfa stö!ugleika til a! %árfesta, 
skapa störf og hagker#! í heild "arfnast stefnumörkunar sem hefur hagkvæmni a! 
lei!arljósi. &annig sköpum vi! fyrirtækjum og einstaklingum væntingar um bjartari 
framtí!. &a! er allra hagur a! vel takist til og atvinnulí#!  leikur "arna stærsta hlutverki!.  
Tækifærin bí!a.

„Íslenskt 
samfélag "arf 
á "ví a! halda 
a! horft sé 
fram á veg”





Vi!skiptará! Íslands

15

2 Tækifæri í samhengi
2.1 Hin hef!bundna s%n á atvinnulí$!

Allt frá landnámi hafa Íslendingar byggt lífsvi!urværi sitt á au!lindum landsins. Fyrstu 
"úsund árin breyttist framlei!slan líti!, atvinnuuppbygging og lífsvi!urværi bygg!i á 
landbúna!i og #skvei!um. &ar til um mi!ja nítjándu öldina stó!u "essar grunnsto!ir í 
öllum meginatri!um undir lífsgæ!um Íslendinga.

Umbreytingin á íslensku samfélagi hófst í lok nítjándu aldar er fólk 'uttist í "éttb$li 
úr sveitum í leit a! vinnu. Árin "ar á eftir hófst svo vélvæ!ing íslenska #skvei!i'otans, 
fyrsta rafstö!in var gangsett og heimastjórn tók vi! völdum. Atvinnulíf breyttist hratt á 
næstu áratugum og fór vægi gróinna atvinnugreina minnkandi og n$jar ur!u til. Aukin 
sérhæ#ng og tækniframfarir ur!u til "ess a! vinnua' leita!i í auknum mæli í störf utan 
landbúna!ar og sjávarútvegs. Hor#! var frá sjálfs"urftarbúskapi og vægi "jónustu og 
i!na!ar óx hratt samfara hra!ri "éttb$lismyndun. Á a!eins rí'ega 130 árum hefur íslenska 
hagker#! "annig færst frá "ví a! byggja eingöngu á landbúna!i- og sjávarútvegi y#r í a! 
vera nútímavætt i!nríki, "ó enn me! mikilli áherslu á sjávarútveginn.
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2.2 Breytingar og n% s%n
Hin hef!bundna s$n á atvinnulíf hefur veri! á atvinnugreinar sem a!skildar og sjálfstæ!ar 
einingar. &etta er a! mörgu leyti e!lileg "egar horft er til upprunans. Me! aukinni 
%ölbreytni atvinnulífs og %ölhæfari mannau!i hafa mörkin milli einstakra atvinnugreina 
hins vegar or!i! ósk$rari. Hef!bundin s$n "ar sem atvinnuvegir eru a!skildir og lítt 
há!ir hver ö!rum hefur úrelst, eins og t.d. má sjá af hlutdeild atvinnugreina'okka í 
landsframlei!slu.  Í dag er nánast ógerningur a! vita hvar einni atvinnugrein sleppir og 
önnur byrjar. 

Sem dæmi um "etta má nefna verulega aukinn %ölda fyrirtækja sem sérhæfa sig í 
framlei!slu vél- og tæknibúna!ar. Mörg "essara fyrirtækja spruttu upp úr sjávarútvegi 
en "jóna nú einnig ö!rum greinum. &ó "au byggi afkomu s$na á au!lindum sjávar 
er vart hægt 'okka "au til sjávarútvegsfyrirtækja. &a! sama á vi! um fyrirtæki eins og 
verkfræ!istofur, sem nú veita íslenskri stóri!ju rá!gjöf og "jónustu. Vart er hægt a! 
horfa á stóri!ju sem "jónustu e!a verkfræ!istörf sem i!na!. Bá!ar greinar eiga "a! "ó 
sameiginlegt a! byggja afkomu s$na a! töluver!u leyti á íslenskum orkuau!lindum.

2.2.1 N%tum hlutfallslega y$rbur!i

Fram"róunin sem or!i! hefur á sí!ustu áratugum hvílir á forskoti Íslands á tilteknum 
svi!um. Atvinnuvegir sem byggjast upp á hlutfallslegum y#rbur!um "jó!a eru almennt 
taldir forsenda framfara og e'ingar lífskjara. A! "eir y#rbur!ir liggja á mismunandi 
svi!um eftir löndum gerir sérhæ#ngu "eirra hagkvæma, sem skilar sér í bættum 
lífskjörum og velfer!. Tækifæri til uppbyggingar felast í "ví a! skilgreina styrkleika 
landsins og vi!urkenna veikleika, og nota hi! fyrrnefnda sem stökkpall til aukinnar 
ver!mætasköpunar. 

Ávinningur af al"jó!avi!skiptum felst í "ví a! framleiddar eru vörur sem land hefur 
hlutfallslega y#rbur!i í a! framlei!a. Vi! "a! %arar undan óhagkvæmum atvinnugreinum 
og n$ tækifæri ver!a til. &etta ferli ætti ekki a! tru'a heldur leyfa hagkerfum a! vaxa og 
"róast me! "essum hætti. 

2.2.2 Sto!ir atvinnuuppbyggingar 

&rátt fyrir a! skil milli hef!bundinna atvinnugreina séu nú ósk$rari og tengsl "eirra 
meiri, "á byggir íslenska hagker#! á ákve!num grunnsto!um. Í sta! "ess a! horfa 
á sjávarútveg, landbúna!, i!na! og "jónustu "á mætti horfa til "ess á hva!a grunni 
greinarnar byggja – orkunni, ha#nu og náttúrunni. Mannau!ur, "ekking og framtakssemi, 
skapa sí!an ver!mæti á grunni sto!anna. Mannau!ur er jafnframt undirliggjandi "áttur í 
atvinnustarfsemi sem sífellt ver!ur minna há! ofangreindum grunnsto!um. &ví má me! 
réttu segja a! fólki! í landinu sé bæ!i undirsta!a og umgjör! gangverks hagker#sins. 

A! auki eru margar atvinnugreinar sem hvíla á hverri af ofangreindum "remur sto!um 
og fyrirtækin gjarnan tengd e!a há! ö!rum sem á "eim byggja. Stóri!ja, sem byggir 
á orkuau!lindum landsins, sty!ur vi! a'eidda starfsemi í mörgum greinum, allt frá 
sérfræ!i"jónustu á svi!i verkfræ!i y#r í smí!i og sölu á tæknibúna!i sem tengist 
i!na!inum. A! sama skapi hafa or!i! til %ölmargar n$jar greinar sem byggja starfsemi sína 
á íslenskri náttúru sem bæta fyrir töpu! störf í landbúna!i. &ar má nefna fer!a"jónustu 
af $msu tagi, framlei!slu á heilsuvörum úr íslenskum jurtum e!a há"róa!rar vinnslu 
lífefnahvata til ly%aframlei!slu. 

„Fólki! í 
landinu er 
undirsta!a 
og umgjör! 
gangverks 
hagker#sins”
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Hausti! 2010 kynnti Michael Porter kortlagningu 
á íslenska jar!varmaklasanum1. &ar kom fram a! 
styrkleikar Íslands á svi!i jar!varma liggja helst 
í %öln$tingu hans, sem á engan sinn líka. &á eru 
"ekking og or!stír íslenskra sérfræ!inga á svi!i 
jar!varma gó! og al"jó!legt tengslanet "eirra sterkt. 
Saman mynda "essir "ættir samkeppnisforskot Íslands 
á svi!i starfsemi sem tengist jar!varma. Í fyrirlestri 
sínum skilgreindi Porter tvo klasa sem fest hafa sig í 
sess (e. established) og gætu haft gildi á heimsvísu. 
&a! voru sjávarútvegsklasi annars vegar og klasi um 
orkufreka málmframlei!slu hins vegar. A!rir klasar í 
bur!arli!num voru m.a. á svi!i fer!a"jónustu, líftækni 
og jar!varma

Á sama tíma ste!ja $msar hættur a! 
jar!varmaklasanum. Stær! fyrirtækjanna er 
óhagkvæm; "au eru lítil á heimsvísu "ó afar 
mikilvægir samrunar ha# átt sér sta! t.d. í 
verkfræ!igeiranum. Marka!sa!stæ!ur innanlands 
eru 'óknar og "ó menntun á svi!i jar!varma sé 
ö'ug gæti hún veri! markvissari. Sama gildir um 
skipulega gagnaö'un, rannsóknir og n$sköpun 
innan geirans. &á gæti mikill orkufor!i hér á landi 
heft frekari "róun og "ekkingaruppbyggingu á betri 
n$tingu au!lindarinnar. Einnig var skortur á erlendri 
%árfestingu nefndur sérstaklega. &a! sem tali! var 
standa frekari "roska klasans fyrir "rifum var hins 
vegar skortur á markvissri  stefnumótun og samstar# 
ólíkra hagsmunaa!ila á svi!i jar!varma.

Uppbygging y$r allt landi!

Um nokkurt skei! – bæ!i fyrir og eftir hrun – hafa 
stjórnvöld og atvinnulíf komi! fram sem miklar 
andstæ!ur og gagnkvæmt traust "essara a!ila hefur 
veri! takmarka!. &etta háir fram"róun atvinnulífs á 
mörgum svi!um. Uppbygging á klasasamstar# sem 
nær y#r allt landi! í lykilatvinnugreinum "ar sem 

1  www.icelandgeothermal.is

Klasar á Íslandi: 
Vænleg lei! til uppbyggingar?

vaxtabroddur framtí!arinnar 
liggur gæti veri! stórt skref til 
hagsældar. &etta á ekki eingöngu 
vi! um jar!varmann heldur einnig 
um sjávarútveg, fer!a"jónustu, 
heilbrig!isgeirann, líftækni, 
skapandi greinar og svo mætti 
lengi telja. Um  heim allan 
má #nna dæmi "ar sem "essi 
a!fer!afræ!i er notu! og henni beitt me! gó!um 
árangri á "eim 20 árum sem li!in eru sí!an hún kom 
fyrst fram. Einnig hefur komi! í ljós hva! "a! er sem 
ber a! varast í uppbyggingu á klasaumhver#. Til a! 
mynda "arf  hlutverk opinberra a!ila, atvinnulífs, 
menntastofnana og annarra hagsmunaa!ila a! 
vera mjög vel skilgreint. Grundvallaratri!i er a! í 
framkvæmd slíkrar stefnu sé atvinnulí#! í forgrunni – 
en hlutverk stjórnvalda er a! sty!ja vi! uppbyggingu 
lagaramma, marka!ssetningu og gæ!aeftirlit svo 
dæmi séu tekin. 

Í desember sí!astli!num ger!i bandaríska ríkisstjórnin 
undir forystu Barack Obama samning vi! stofnun 
Michael Porters vi! Harvard háskóla (Institute for 
Strategy and Competitiveness) um a! stjórna 
stefnumótun fyrir bandaríska efnahagsrá!uneyti! (U.S. 
Commerce Department´s Economic Development 
Administration) um kortlagningu klasa í öllum fylkjum 
Bandaríkjanna. 

Okkur Íslendingum gæti sta!i! til bo!a a! leita í 
smi!ju helstu sérfræ!inga heims á "essu svi!i og 
"iggja gó! rá!. Ættum vi! a! grípa "a! frábæra 
tækifæri?  E!a "urfum vi! ekki a! leita í smi!ju annarra 
"jó!a í uppbyggingu atvinnulífsins? 

Hákon Gunnarsson, Gekon
Greinina í heild sinni má nálgast á: www.vi.is
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2.2.3 Atvinnuuppbygging innan og "vert á sto!ir

N$ tækifæri og ver!mæti ver!a til í samstar# ólíkra atvinnugreina. Tengslin ver!a til á 
grundvelli "ekkingar og reynslu fólks og mynda "annig heildstæ!ara hagker#. &essari 
tengingu, sem er oft er#tt a! skilgreina, hafa veri! fengin margvísleg nöfn á bor! vi! 
klasar, kjarnar e!a "yrpingar. Tengslin eru y#rleitt er sjálfsprottin og er#tt a! stofna e!a 
st$ra formlega t.a.m. af hálfu stjórnvalda. 

Grunnurinn a! "essu er einskonar smit sem á sér sta! "egar "ekking úr einni grein, t.d. 
á verkferlum, tæknin$jungum e!a í marka!smálum, er n$tt í ö!rum greinum. Fjölmörg 
dæmi eru um a! slíkir kjarnar séu "vert á fyrrgreindar "rjár sto!ir atvinnulífsins. Oft 
og tí!um er slík uppbygging einn helsti vaxtarbroddur hinna hef!bundnari greina. 
Uppbygging sem tengist líftæknii!na!i er dæmi um "essa "róun og er l$st ágætlega í 
ka'anum Líftæknin mun hverfa hér a! ne!an. Um lei! endurspeglast í ka'anum breytingar 
á hugsunarhætti sem vert er a! gefa gaum og getur haft mikil áhrif á fram"róun íslensks 
atvinnulífs.

Líftæknin mun hverfa

Fyrir aldar%ór!ungi sí!an l$stu Dr. Jón Bragi Bjarnason 
heitinn og Dr. Jakob K. Kristjánsson "eim tækifærum 
sem fælust í líftækni á Íslandi me! greinaskrifum 
í dagblö!um. &essar greinar voru hvatning ungu 
fólki, undirritu!um "ar á me!al, til a! leggja fyrir sig 
háskólanám í lífvísindum. Atvinnuhorfur lí(ræ!inga 
voru ekki glæstar á "essum árum, og í hvatningunni lá 
ekki lofor! um hálaunavinnu heldur heróp um a! taka 
"átt í uppbyggingu "ekkingari!na!ar sem bygg!i á 
lífvísindum. 

Áratug sí!ar átti sér sta! vi!amikil uppbygging 
líftækni me! tilkomu Íslenskrar Erf!agreiningar 
(ÍE), sem skapa!i íslenskum sérfræ!ingum erlendis 
sjaldsé! atvinnutækifæri á Íslandi. &a! bar einnig til 
tí!inda a! langskólanám og "ekking var nú metin til 
launa, enda komu %ármagni! og vi!hor#n erlendis frá. 
Fyrstu ár ÍE voru ö!rum hvatning til dá!a og s$ndu a! 
"a! er hægt a! hugsa stórt, jafnvel á Íslandi. Á næstu 
árum litu 'eiri fyrirtæki dagsins ljós; UVS, Prokaria, ORF 
Líftækni, NimbleGen Systems, Ensímtækni, Genís, Saga 
Medica og Kerecis svo nokkur séu nefnd og breiddin 
jókst í 'óru líftæknifyrirtækja. 

Sí!ustu tvo áratugi hefur líftæknin veri! a'vaki 
sjálfbærrar framlei!slu og "róunar á %ölmörgum 
n$jum afur!um um heim allan. Í ni!urstö!um 
n$legrar sk$rslu OECD, sem hor#r fram á veg og r$nir 
í "róun hagker#s "jó!a næstu tuttugu árin, segir 
a! áframhaldandi hagn$ting líftækninnar geti leitt 

til lífhagker#s (e. bioeconomy) 
"ar sem verulegur hluti  
ver!mætasköpunar hvílir á "róun 
og notkun lífefna.  Fyrirsjáanlegur 
ávinningur af líftækninni fyrir 
bæ!i hagker#! og umhver#! 
hefur or!i! til "ess a! vaxandi  
áhersla er á virkri stefnumótun 
fyrir lífhagker# framtí!arinnar 
bæ!i innan og utan OECD 
landanna1.

Líftæknin er dæmiger! "verfagleg nálgun á verkefni 
"ar sem auk lífvísinda koma %ölmörg önnur fagsvi! 
vi! sögu; s.s. læknisfræ!i, ly%afræ!i, matvælafræ!i, 
efnafræ!i, verkfræ!i, stær!fræ!i, uppl$singatækni 
og  vi!skiptafræ!i svo nokkur séu nefnd. &a! er 
eitt einkenni líftækninnar a! hún byggir á margra 
ára rannsóknum og "róun, og er sannkalla!ur 
"ekkingari!na!ur.

Vaxtarbroddur hef!bundinna atvinnugreina

&etta "verfaglega e!li líftækninnar birtist í ví!tækri 
hagn$tingu hennar ví!svegar í samfélaginu. &annig 
er líftæknina oft a! #nna í fararbroddi n$sköpunar í 
hef!bundnum atvinnuvegum eins og landbúna!i og 
sjávarútvegi, en einnig í orkui!na!i, framlei!slui!na!i, 

1  The Bioeconomy to 2030: Designing a Policy Agenda, 
OECD, 2009
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2.2.4 Ávinningur af klasasamstar$

Atvinnuuppbygging mun í ríkari mæli ver!a hluti af stærra samhengi. Séu rekstrarumhver# 
og a!stæ!ur hagfelldar ver!a til klasar fyrirtækja sem búa y#r "ekkingu á tilteknu svi!i. 
Fyrirtækin styrkja hvert anna! innbyr!is auk "ess sem ö'ugt starf klasans á vi!komandi 
svi!i la!ar a! sér sérhæft vinnua'. Dr. Michael Porter, upphafsma!ur hugmynda um klasa 
í atvinnulí#, hefur gert grein fyrir "rí"ættum ávinning "eirra, sem er a! auka framlei!ni 
fyrirtækja innan klasans, e'a n$sköpun og stu!la a! stofnun n$rra fyrirtækja. Porter hefur 
einnig gert grein fyrir "ví hvert hlutverk hins opinbera er vi! uppbyggingu klasa, en "a! 
er í einfalda!ri mynd a! sjá til "ess a! öll umgjör! sé til sta!ar svo "eim klösum sem eru 
til e!a eru í mótun ver!i gert kleift a! vaxa.1

1  Michael Porter (2000). Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy. 
Economic Development Quarterly 2000; 14; 15

"jónustui!na!i og ekki síst í heilbrig!isker#nu. &essir 
geirar atvinnulífsins standa undir verulegum hluta 
"jó!arframlei!slu Íslands.

Dæmi um umfang líftækninnar sem snertir líf okkar 
allra eru m$mörg. Fæstir lei!a hugann a! "ví a! "a! 
%ölbreytta frambo! af hvers kyns grænmeti sem okkur 
"ykir sjálfsagt og er í huga 'estra hrein hollusta er til 
komi! vegna plöntukynbóta sem byggja á líftækni. 
Líftækni er beitt til a! vinna ensím og a!rar afur!ir úr 
vann$ttu sjávarfangi, hún er grundvöllur framlei!slu 
af stórum hluta "eirra ly%a sem eru á heimsmarka!i í 
dag og n$justu a!fer!a vi! greiningar á sjúkdómum. 
A! lokum má nefna a! líftæknin stu!lar a! vistvænni 
framlei!sluferlum me! innlei!ingu náttúrulegra 
efnahvata sem draga úr orkunotkun og mengandi 
áhrifum í i!na!i. 

Ef til vill erum vi! komin lengra álei!is a! lífhagker# 
en vi! gerum okkur grein fyrir. &a! eru alla vega 
efnilegar sto!ir fyrir hendi til a! reisa slíka framtí! á, 
meira a! segja hér, ef vi! berum gæfu til a!  byggja 
upp framfarasinna! "ekkingarsamfélag á hinu n$ja 
Íslandi. Hinn valkosturinn er vissulega fyrir hendi og í 
umræ!unni; a! skera ni!ur menntun og rannsóknir 
og ala á tortryggni á vísindum, a! hró'a upp hinu 
N$ja Íslandi me! hjávísindum og heimóttarskap – og 
bí!a eftir næsta hruni.

Vistvænt lífhagker# á Íslandi krefst sam"ættrar 
mennta- og atvinnustefnu, skynsamlegri 
forgangsrö!unar ríkis%ármála og samhentri vinnu 

háskólasamfélagsins, stjórnvalda og atvinnulífsins. 
Verjum einu e!a tveimur jar!gangnaígildum 
til háskólamenntunar í raunvísindum, í 
myndarlega styrkingu samkeppnissjó!a til 
vísinda- og tækni"róunar og til stu!nings vi! 
atvinnuuppbyggingu á svi!i líftækni og annarrar 
hátækni! &a! væri líklega ein besta tryggingin fyrir 
bjartri framtí! atvinnuvega í landinu, gamalla sem 
n$rra a! eiga ö'uga grasrót líftæknistarfsemi í landinu. 
Kjarni líftækninnar er n$ "ekking sem skilar sér inn í 
atvinnuvegina sem fyrir eru og "róar "á í n$jar áttir – 
afur!in yr!i aukin samkeppnishæfni.

Ég held "ví fram a! e!li líftækninnar sé a! blómstra á 
tilteknu svi!i um stund og hverfa svo inn í atvinnulí#! 
og samlagast "ví og samfélaginu. &etta ris og hnig 
endurtekur sig í sífellu á hinum a!skiljanlegustu 
svi!um líftækninnar og dælir n$sköpun inn í alla kima 
samfélagsins. Líftæknin er "ví engum óvi!komandi. 
Gera Al"jó!a heilbrig!isstofnunin og &róunar- og  
Matvælastofnanir Sameinu!u "jó!anna rá! fyrir 
auknu matvælaöryggi "róunarlanda í framtí!inni me! 
hjálp líftækni? Já. Ver!ur sykurs$kissjúklingi hugsa! til 
líftækni "egar hann fær insúlínskammtinn sinn? Varla. 
&akkar "orstlátur líftækni fyrir einn kaldan af krana? 
Óekkí. Líftæknin mun halda áfram a! hverfa, "ví 
framtí! hennar er björt.

Einar Mäntylä, gestadósent vi! HÍ og einn stofnenda 
ORF Líftækni

Greinina í heild sinni má nálgast á: www.vi.is
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2.2.5 Samstarf útilokar ekki samkeppni

Samstarf er forsenda klasamyndunar en "arf ekki a! fela í sér a! samkeppni dvíni. 
Í raun er samkeppni í klösum tví"ætt, annars vegar á grunni endanlegrar afur!ar í 
framlei!sluferlinu og hins vegar um a! veita "á a'eiddu "jónustu sem myndast í 
kringum klasa. Samkeppni er "ví grundvallarforsenda og lykilatri!i í uppbyggingu klasa. 
&eim mun kröftugri sem samkeppni er "eim mun sterkari er klasinn. Á hinn bóginn 
er hagkvæmt a! styrkja innvi!i og stö!u vi!komandi klasa út á vi! me! "ví a! ólíkir 
hagsmunaa!ilar taki höndum saman. Sem dæmi má nefna ö'un og mi!lun uppl$singa 
af $msum toga e!a samhæf!ar marka!sa!ger!ir. Í "essu sambandi má einnig nefna 
skipulag menntunar, átak um %ölgun nemenda tilteknum námsgreinum, s.s. í verk- og 
tækninámi, gæ!amál, sta!la, tengsl vi! %ármálastofnanir, rá!stefnuhald og 'eira.

2.3 Náttúran

2.3.1 Landbúna!ur

&egar horft er til hagsögu Íslands má sjá a! allt til loka 
19. aldar bygg!u lífskjör nær einvör!ungu á au!lindum 
náttúrunnar. &etta má sjá af samsetningu landsframlei!slu 
frá lokum 18. aldar en "á var landbúna!ur rá!andi 
atvinnugrein í íslensku hagker#. Um 74% af landsframlei!slu 
"ess tíma mátti rekja til landbúna!arafur!a, 25% til 
#skafur!a og rí'ega 1% til annarra afur!a. Til samanbur!ar 
"á er áætla! a! hlutdeild landbúna!ar í landsframlei!slu 
ári! 2010 ha# veri! innan vi! 2%.

Minna vægi landbúna!ar má einnig sjá af tölum um %ölda 
starfandi einstaklinga eftir atvinnugreinum. Um mi!ja 19. 
öld starfa!i um 85% "jó!arinnar í landbúna!i en "eim 
fækka!i ört á næstu áratugum og til loka 20. aldarinnar. 
Ári! 2009 starfa!i um 4% af vinnua'i landsins í landbúna!i. 

2.3.2 Uppgangur fer!a"jónustunnar

Samhli!a samdrætti í vægi landbúna!ar hafa atvinnugreinar sem byggja á 
náttúru landsins vaxi!. Mikill uppgangur hefur t.a.m veri! í fer!a"jónustu 
hérlendis undafarna áratugi, sú atvinnugrein var! vart gjaldgeng á Íslandi 
fyrr en lei! á seinni hluta sí!ustu aldar. Á upphafsárum greinarinnar var 
gesta%öldi talinn í örfáum "úsundum og var "a! ekki fyrr en 1986 
sem erlendir gestir ur!u 'eiri en 100 "úsund. 10 árum sí!ar haf!i 
sá %öldi tvöfaldast og áratug sí!ar tvöfaldast á n$. Í fyrra komu 
570 "úsund erlendir gestir um millilanda'ugvelli og hafnir 
landsins og hafa aldrei veri! 'eiri. Samfara auknum 
fer!amannastraumi hafa gjaldeyristekjur 
aukist og námu "ær ári! 2009 
um 73 ma. kr.
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Mynd 2.2  Skipting landsframlei#slu í lok 
18. aldar eftir afur#um
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Fer!a"jónustan er styrkir ekki a!eins grundvöll fyrirtækja í "eirri grein heldur $tir 
almennt undir umsvif í verslun og vi!skiptum. &á hefur hér or!i! sífellt meiri tenging 
fer!a"jónustunnar vi! íslenska sér"ekkingu á svi!i heilbrig!ismála og upp hefur sprotti! 
n$ grein, heilsutengd fer!a"jónusta. Bláa lóni! hefur um árabil veri! táknmynd "essarar 
samtengingu heilbrig!is- og fer!a"jónustu, en nú hillir undir verulega aukna %ölbreytni 
atvinnurekstrar á "essu svi!i. 

Aukinn %öldi starfsmanna og umsvif fer!a"jónustunnar hafa skila! ríkissjó!i verulegum 
tekjum. Ári! 2009 námu sta!grei!sla, tekjuskattsgrei!slur og tryggingargjöld 'ugfélaga 
rí'ega 3 milljör!um króna, fyrirtækja í far"ega'utningum tæpum hálfum milljar!i og 
annarra fer!a"jónustutengdra greina á bor! vi! veitingahús, hótel og gistiheimili rétt 
rúmlega 3,3 milljör!um króna. &ó a!eins hluta af tekjuauka sí!ast nefndu greinanna sé 
unnt a! rekja til komu erlendra fer!amanna slaga "essi opinberu gjöld greinarinnar hátt í 
rekstur i!na!arrá!uneytisins í heilt ár e!a um helming af ársframlagi ríkissjó!s til Háskóla 
Íslands.

Heilsutengd fer!a"jónusta

Ætla má a! framlag fer!a"jónustunnar til samfélagsins muni aukast á næstu árum. 
Aukin %ölbreytni innan greinarinnar mun $ta undir ver!mætasköpun, en "ar ber hæst 
á!urnefnd heilsufer!a"jónusta sem byggir á star# fyrirtækja í heilbrig!is"jónustu sem 
sní!a "jónustu sína a! "örfum erlendra sjúklinga.

Í al"jó!legu samhengi má segja a! Ísland standist samanbur! á "essu svi!i vi! "a! besta 
sem "ekkist, en samkvæmt Euro Health Consumer Index frá árinu 2009 er Ísland í 3. sæti 
af 33 löndum sem eru a! reyna a! hasla sér völl í "essari grein. Samkeppnisforskot Íslands 
byggir ö!ru fremur á gæ!um "eirrar heilbrig!is"jónustu sem starfrækt er hérlendis, sem 
talin er geta "jóna! 2 milljónum íbúa.

&a! kemur "ví ekki á óvart a! margir hugi a! atvinnurekstri á "essu svi!i. Br$nt er a! steinn 
sé ekki lag!ur í götu framtaks af "essu tagi enda fylgir "ví margvíslegur ávinningur. Á "a! 
ekki síst vi! um núverandi og tilvonandi heilbrig!isstarfsmenn, en undanfarna mánu!i 
hefur æ oftar or!i! vart vi! land'ótta lækna og hjúkrunarfræ!inga. Aukin eftirspurn eftir 
kröftum heilbrig!isstarfsmanna vegna heilsutengdrar fer!a"jónustu ásamt getu til a! 
grei!a samkeppnishæf laun gæti komi! í veg fyrir spekileka úr greininni. 
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2.3.3 Líftæknin er alls sta!ar

Annar ört vaxandi atvinnuvegur sem m.a. n$tir afur!ir náttúrunnar 
er líftæknin. Ári! 2007 voru starfandi rí'ega 30 fyrirtæki í greininni 
allt frá ly%aframlei!slu til sjávarlí(ræ!i. Í hópi "eirra fyrirtækja sem 
hér er um a! ræ!a má m.a. nefna ORF líftækni, dótturfyrirtæki 
"ess Sif Cosmetics, Prókatín og Saga Medica e!a Bláa Lóni!.

Í sk$rslu  sem unnin var fyrir Samtök íslenskra líftæknifyrirtækja 
ári! 2007 var fari! y#r möguleika Íslands á "essu svi!i. Ni!ursta!a 
hennar var a! líftækniklasi væri a! myndast hérlendis og a! hann 
"yrfti a! e'a enn frekar. Fyrirtæki í "essum geira væru ar!bær til 
lengri tíma liti! og tæknilega fágu! sem ger!i "eim kleift a! auka 
ver!mætasköpun me! betri n$tingu au!linda, framlei!slutækni 
og n$jum vörum. &á töldu sk$rsluhöfundar eitt megin 
samkeppnisforskot Íslands á "essu svi!i felast í náttúruau!lindum 
landsins. 

2.3.4  
Fjölbreytt önnur starfsemi

Hér hefur veri! tæpt á "róun og núverandi framlagi nokkurra 
"eirra atvinnugreina sem byggja á náttúru Íslands; fer!a"jónustu 
og tengingu vi! heilbrig!is"jónustu, auk afmarka!s "áttar 
hátæknii!nar sem n$tir náttúruna me! allt ö!rum hætti. 
&essi um%öllun er a!eins takmörku! l$sing á "eirri %ölbreyttu 

atvinnustarfsemi sem byggir á náttúru Íslands. Í or!sins fyllstu merkingu kennir "ar 'eiri 
grasa, allt frá menningartengdri fer!a"jónustu og %allagrasaræktun til líf-og erf!atækni 
á heimsmælikvar!a.

2.4 Ha$!

2.4.1 Sjávarútvegur

&rátt fyrir a! landbúna!ur ha# veri! rá!andi grein á Íslandi fyrr á öldum "á gegndi 
sjávarútvegurinn lykilhlutverki í fram"róun íslensks hagker#s. Me! vélvæ!ingu 
#skvei!i'otans í uppha# 20. aldar og "éttb$lismyndun á svipu!um tíma "á jukust 
umsvif bæ!i á sjó og landi. Sjávarútvegurinn fær!ist í raun frá "ví a! vera önnur megin 
atvinnugrein Íslendinga í a! vera undirstö!ugrein íslensks efnahagslífs.2  

Sjávarafur!ir hafa veri! rá!andi hluti vöruút'utnings frá Íslandi um langan aldur. Samfara 
auknum vei!um um mi!ja sí!ustu öld jókst hlutdeild sjávarafur!a af vöruút'utningi. 
Undir lok 7. áratugarins nam hlutfall sjávarafur!a tæplega 90% af vöruút'utningi. &a! 
hlutfall hefur fari! lækkandi undanfarin ár og nemur nú um 40%.

Áratuga ofvei!i, bæ!i íslenskra og erlendra útger!a var! "ess valdandi a! helstu nytjastofnar 
á Íslandsmi!um gáfu verulega eftir. Í kjölfar „svartra sk$rslna“ Hafrannsóknarstofnunar 
(1975 og 1983) um ástand #skistofnanna var hor#! frá #skvei!istjórnun sem bygg!i 
á óheftum a!gangi a! au!lindinni. Me! tilkomu kvótaker#sins ári! 1983 og framsali 
a'aheimilda 1990 var! til "a! #skvei!istjórnunarker# sem sjávarútvegurinn b$r nú vi!. Í 
sta! "ess a! útger!irnar kepptu vi! hverja a!ra um a! vei!a sem mest breyttust áherslur 
"eirra í a! hámarka tekjur af hverju veiddu kílói og lágmarka sóknarkostna!. Samhli!a 

2  Jón &. &ór, Uppgangsár og barningsskei# - Saga sjávarútvegs á Íslandi, II bindi, 1902-1939.

Mynd 2.7  Mynd úr Grænu smi#ju ORF 
líftækni
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"eirri "róun ur!u til $msar sto!greinar, sem bygg!u á "eim hlutfallslegu y#rbur!um sem 
íslenskur sjávarútvegur hefur á heimsvísu. &rátt fyrir a! "essi tæplega 30 ára saga ha# 
veri! átakamikil, "á er mikilvægi sjávarútvegs óumdeilt og  sú "ekking og hugvit sem 
greinin b$r y#r hefur or!i! grunnur ver!mætasköpunar umfram "au ver!mæti sem fást 
beint úr ha#nu.

2.4.2 Frá a&ahæfni til ar!bærar atvinnugreinar

&ann 20. mars ári! 1984 var "a! samdóma álit sjómanna, útger!amanna og #skverkenda 
sem sóttu svokalla!an Sigtúnsfund a! hin n$ja #skvei!istjórnun væri me! öllu óhæf. 
Megin gagnr$ni hagsmunaa!ila á kvótaker#! var ágætlega l$st í grein formanns LÍU frá 
"essum tíma, en samtökin studdu tímabundna upptöku ker#sins, "ar sem hann sag!i: 
„Nú fá menn bréf í pósti frá rá#uneytinu um hva# %eir mega &ska í sta# %ess sem á#ur var a# 
hver a$a#i %ess, sem honum var unnt.”3 

Án "ess a! hér sé tekin afsta!a til "ess hvernig 
uppha'eg úthlutun kvótans átti sér sta!, "á var 
me! breytingum á #skvei!istjórnunarker#nu lag!ur 
grunnur a! ábyrgri au!lindan$tingu ásamt "ví a! 
skapa ar!bæra atvinnugrein. Flestar útger!ir höf!u 
veri! reknar me! tapi, n$ting skipa'otans var lítil vegna 
%ölda skipa og of mikil vinnslugeta var í landi mi!a! 
vi! "ann a'a veiddur var. Árin á eftir var jafnframt 
losa! um styrkjaumhver# og beina opinbera íhlutan 
í greininni – A'atryggingarsjó!ur, ver!lagsrá! og 
Ríkismat sjávarafur!a voru lög! ni!ur. Me! breyttu 
skipulagi #skvei!a ur!u til mikil ver!mæti sem skila! 
hafa "jó!inni bættum lífskjörum. 

3  A$amark á skip e#a a$amark á &sktegundir, Morgunbla!inu #mmtudaginn 22. nóvember 1984
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2.4.3 Hugvit eykur ver!mæti

Á grunni "eirra atvinnugreina sem me! einum e!a ö!rum hætti hafa byggt tilveru 
sína á sjávarfangi hefur or!i! til y#rgripsmikil og %ölbreytt "ekking. &etta hugvit hefur 
veri! n$tt til margvíslegrar ver!mætasköpunar og í sumum tilvika hafa or!i! úr bur!ug 
fyrirtæki á al"jó!avísu. Í "eirri "róun skipti sköpum a! #skvei!istjórnunarker#! $tti undir 
%árfestingar í bættri n$tingu og minni vinnslu- og útger!arkostna!i. Hér má m.a. benda á 
Marel sem stofna! var 1983 utan um framlei!slu voga til a! auka skilvirkni og framlei!ni 
í #skvinnslu.  Sú saga hófst me! star# tveggja verkfræ!inga vi! Háskóla Íslands en nú 
starfa hjá fyrirtækinu 2.200 starfsmenn í um 40 löndum. 

Fjöldamörg önnur fyrirtæki hafa sprotti! úr sama jar!vegi. 3X Technology, Hampi!jan, 
Trackwell, Valka og Promens eru a!eins nokkur "eirra tuga fyrirtækja sem framlei!a og 

'ytja út eigin vörur sem tengjast 
ha#nu me! einum e!a ö!rum 
hætti. &essi hópur fyrirtækja veitir 
rí'ega eitt "úsund manns atvinnu 
og veltir samanlagt rí'ega 25 
mö. kr. líkt og er raki! í ka'a &órs 
Sigfússonar hér a! ne!an. 

Íslenskur sjávarútvegur n$tur 
mikillar vir!ingar erlendis enda 
er hann í fremstu rö! hva! 
a!fer!arfræ!i og tækni var!ar. 
Íslendingar hafa ekki efni á 
a! "jó!in dragist "ar aftur úr. 
Íslenskur sjávarútvegur er í raun 
sjálfstæ! söluvara sem getur 
'eytt "eim fyrirtækum sem herja 
á marka!i erlendis langan veg. 

2.4.4 Ver!mæti vei!a, vinnslu og "ekkingar

Tekjur hins opinbera af rekstri útger!a á Íslandi, vinnslu afur!a og sölu "eirra námu um 
16 milljör!um króna ári! 2009 ef liti! er til greiddrar sta!grei!slu, tryggingargjalds og 
tekjuskatts. Er "a! um helmingur af tilkostna!i ríkisins vegna reksturs Landspítalans 
á "essu ári e!a rétt rúmlega heildargrei!slur ríkissjó!s til  landbúna!ar- og 
sjávarútvegsrá!uneytisins.

&á ver!a a! auki greiddir rúmir 2 ma. kr. í vei!igjald á y#rstandandi ári, en frá árinu 2004 
hafa tæpir 8 ma. kr. skila! sér til ríkissjó!s í "ví formi. Út'utningsver!mæti sjávara'ans, 
sem hefur veri! um 1,7 milljónir tonna a! me!altali sí!ustu ár,  nam um 220 mö. kr. 
ári! 2010 sem er um 40% af vöruút'utningi. Til a! setja "etta í samhengi, "á er 
framlei!sla sjávarútvegsins á Íslandi tæplega "ri!jungur á vi! samanlag!a framlei!slu 
Evrópusambandslandanna 27 og ársframlei!sla hérlendis er um 10 tonn á hvern 
Íslending en innan ESB um 10 kg á hvern íbúa.4

Aukin ver!mæti skapst svo á grunni hugvits. Sem dæmi um "a! má nefna árlegan 
vöxt út'utnings á hátæknii!na!i, sem byggir m.a. á "ekkingu í kringum n$tingu 
sjávarau!linda, hefur vaxi! um 36% á ári frá 1998 á me!an almennur i!na!ur vaxi! mun 
minna.

4  Greiningarsk$rsla Framkvæmdastjórnar ESB, 24.2.2010
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2.4.5 Hagsmuni heildarinnar a! lei!arljósi

Takmarka!ar au!lindir hafsins og sú "ekking sem hefur skapast vi! n$tingu "eirra hafa 
samkvæmt "essu ekki a!eins "$!ingu fyrir "ær atvinnugreinar sem "ar um ræ!ir, heldur 
lífskjör í landinu öllu. Sátt um "ær leikreglur sem lúta a! stjórn á n$tingu au!lindarinnar er 
"ví mikilvæg. Í umræ!u um fyrirkomulag #skvei!a "arf a! hafa í forgrunni a! Íslendingar 
hafa ekki efni á ö!ru en a! hámarka afrakstur af #skistofnum. &etta er sta!reynd sem 
of hljótt hefur veri! um a! undanförnu. Fiskvei!istjórnunarker#! er ekki gallalaust og 
nau!synlegt a! huga stö!ugt a! endurbótum sem geta leitt til frekari hagkvæmni. 
Hugmyndir um a! skipt ver!i um #skvei!istjórnarker# án "ess a! fyrir liggi anna! sem er 
a.m.k. jafn hagkvæmt eru hinsvegar ábyrg!arlausar.

Töluvert hefur fari! fyrir umræ!u um uppha'ega úthlutun kvótans ha# veri! ósanngjörn. 
&au sjónarmi! eru skiljanleg, en úr vægi "eirra hefur dregi! "ví rí'ega 90% kvótans hefur 
skipt um hendur me! kaupum og sölu sí!an kvótaker#nu var komi! á. &essu tengt hefur 
veri! %alla! um miklar heildarskuldir útvegarins, en "ær námu rí'ega 450 milljör!um 
krónar um mitt ár 2009. Um lei! og ljóst er a! margir fóru sér of geyst í lántöku fyrir 
hrun "á eru nettó skuldir útvegarins um 320 milljar!ar sem jafngildir tæplega "reföldu 
heildara'avir!i a'a hvers árs. Í almennu samhengi rekstrar ættu "ær skuldir ekki a! vera 
óy#rstíganlegar. A! lokum má nefna a! skuldir sjávarútveg eru a! mestu í erlendri mynt, í 
samræmi vi! tekjur.  &ví gæti takmarka! a!gengi útvegarins a! erlendu lánsfé í umhver# 
hafta og laska!s bankaker#s skapa! vandamál.  N$ peningastefna og annar gjaldmi!ill 
gætu haft jákvæ! áhrif "ar á.

A! lokum hefur umræ!a um #skvei!istjórnunarker#! tengst bygg!asjónarmi!um. Margar 
bygg!ir hafa fari! illa út úr hagræ!ingu og tækni"róun innan greinarinnar undanfarna 
áratugi, sem leitt hefur til fækkunar skipa, #skverkana og starfa. &orskvei!ia'inn er enn 
langt undir "ví sem var á Íslandsmi!um áratugum saman og hefur a'asamdrátturinn 
komi! illa ni!ur á fámennum "orpum sem eiga afkomu sína undir vei!unum. Áhyggjur 
vegna "essarar "róunar eru skiljanlegar og reynt hefur veri! a! breg!ast vi! me! úthlutun 
bygg!akvóta. En reglur um takmarkanir á vei!um og framsal a'aheimilda voru teknar 
upp af hagkvæmnisástæ!um sem hafa sanna! gildi sitt. &ví er "a! vond lausn fyrir veikar 
bygg!ir sem felst í a! grafa undan hagkvæmni í sjávarútveginum. &a! fyrirkomulag 
sem Íslendingar hafa á #skvei!um hefur vaki! athygli og margar "jó!ir horfa hinga! til 
fyrirmynda um breytingar á "eirra #skvei!istjórnarkerfum, m.a. Evrópusambandi!. 
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2.5 Orkan
Ríkulegar orkuau!lindir hafa á sí!ustu áratugum skapa! veruleg ver!mæti í íslensku 
samfélagi. Áhugi á n$tingu "eirra hefur veri! til sta!ar frá "ví a! i!nvæ!ing hófst á 
Íslandi, e!a frá uppha# sí!ustu aldar. Rafallinn í fyrstu vatnsa'svirkjunina var gagnsettur 
12. desember 1904 vi! Hamarskotslæk í Hafnar#r!i og skila!i hann 6kW og sá um a! 
ra'$sa 16 hús.  Fyrsta fallvatnsvirkjunin var svo gangsett ári! 1921 "egar Elli!aárnar í 
Reykjavík voru virkja!ar og rafmagni hleypt á Reykjavík.  

Um mi!ja sí!ustu öld voru komnar upp smávirkjanir um allt land í hundra!atali. 
Landsvirkjun var svo stofnu! ári! 1965 og fyrsta stórframkvæmdin á "essu svi!i var! 
me! Búrfellsvirkjun ári! 1969,  sem sjá átti álverinu í Straumsvík fyrir rafmagni. Annar 
stórkaupandi íslenskrar orku, á eftir álverinu í Straumsvík, var svo Járnblendifélagi!. 
Stærsta stökki! í orkuvinnslu var teki! me! tilkomu Kárahnjúkavirkjunar ári! 2007, sem 
framlei!ir um 690MW e!a sem nemur tæplega 115 "úsund virkjunum á bor! vi! "á sem 
reist var ári! 1904.

2.5.1 Fjölbreyttari n%ting en á!ur

Á "eirri rúmlega öld sem li!in er frá "ví a! fyrsti rafallinn var gangsettur í Hafnar#r!i 
hafa ver!mæti orkulinda or!i! æ ljósari. &essar lindir, sem á!ur sáu kannski einu 
bæjarfélagi fyrir rafmagni, skila nú #mmfaldri "eirri raforku5 sem innlendir a!ilar nota, 
bæ!i almenningur og atvinnulíf, utan stóri!ju. Vel hefur gengi! a! vinna ver!mæti fyrir 
"jó!arbúi! úr orkunni og ekki síst undirbyggja frekari ver!mætasköpun til lengri tíma. 
Hér eins og annars sta!ar "arf "ó a! stíga varlega til jar!ar og ávallt hafa heildarhagsmuni 
a! lei!arljósi, enda um takmarka!a au!lind a! ræ!a "ó hún sé a! miklum hluta 
endurn$janleg.

Á "essari rúmu öld hefur n$ting orku hérlendis í grófum dráttum teki! á sig "rjár 
myndir. Fyrstu áratugina var komi! upp %ölda lítilla virkjana hér og "ar um landi! 
til a! rafvæ!a sveitir og bæjarfélög. Á 7. áratug sí!ustu aldar óx svo hlutdeild 
færri og stærri a!ila, hinnar svoköllu!u stóri!ju, í n$tingu orkunnar. 

Nú er landslag atvinnustarfsemi sem byggir á orkun$tingu aftur a! 
breytast. Me! tilkomu minni og %ölbreyttari verkefni á bor! vi! 
gagnageymslu e!a framlei!slu a'"ynna og metanóls ver!ur til 
virkari marka!ur me! aukinni samkeppni á milli orkukaupenda. 
&essi breyting, sem l$st er í n$legum drögum a! Orkustefnu 
fyrir Ísland, mun án efa styrkja rekstrargrunn fyrirtækja 
í orkuframlei!slu og sölu, bæta n$tingu 
orkuker#sins og auka %ölbreytni 
íslensks i!na!ar.

5  Orkustefna fyrir Ísland, drög til umsagnar, 12.1.2011 
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Umfram allt "arf hins vegar a! skapa 
vissu me!al allra "eirra sem starfa 
í orkugeiranum um hvernig hi! 
opinbera mun hlutast til um n$tingu 
au!lindarinnar á komandi áratugum. 
Stö!ugleiki $tir undir %árfestingar og 
gerir langtímaáætlanir raunhæfar, 
en hvoru tveggja er forsenda frekari 
fram"róunar í greininni.

2.5.2 Frá orkulind í au!lind

&ó óumdeilt sé a! orkulindir Íslands 
séu ver!mætar "á skapa "ær einar 
og sér ekki mælanleg ver!mæti. 
&a! er ekki fyrr en "essar lindir 
eru n$ttar a! raunverulegur ábati skapast fyrir "jó!ina. Í tilviki orkui!na!arins hófst sú 
ver!mætasköpun vart af fullri alvöru fyrr en a!koma stórnotenda skapa!i umtalsver!a 
eftirspurn eftir orkunni á vi!skiptalegum forsendum.

Deildar meiningar hafa lengi veri! uppi um hvort stefnumörkun 
ríkisins í "essum málum ha# veri! rétt. Deilt er um hvort 
áhersla á stóri!ju ha# skila! hámarks n$tingu og ver!mætum 
úr orkuau!lindum landsins. Ljóst má vera a! bæ!i sta!a 
orkugeirans hérlendis og al"jó!leg "róun hafa haft hér áhrif.

Tölurnar tala hér sínu máli. Orkufyrirtæki landsins hafa stækka! 
verulega. Frá aldamótum hefur raforkuker#! li!lega tvöfaldast 
a! stær!, en framlei!slan hefur aukist úr 7 TWh á ári í 16,5 
TWh. Eigi! fé orkufyrirtækjanna hefur á sama tíma vaxi! úr 
li!lega 80 mö. kr í um 300 ma. kr. og hagna!ur fyrir afskriftir og 
%ármagnsli!i hefur nær #mmfaldast, úr 12 í tæplega 60 ma. kr. 
á ári.6 &essi mikla ver!mætasköpun í orkugeiranum hefur fyrst 
og fremst or!i! í krafti langtímaraforkusamninga.

Me! hækkandi orkuver!i á heimsvísu skapast n$ tækifæri í 
orkuframlei!slu og eftir farsæla uppbyggingu orkugeirans 
hérlendis er sta!a Íslands til a! n$ta tækifærin gó!.

2.5.3 Sto!greinar ver!a til

Samhli!a "róun orkuvinnslu hefur "eirri "ekkingu sem skapast 
vi! n$tingu orkunnar veri! fundinn farvegur í tengdum 
greinum. &essi starfsemi hefur hins vegar vaki! minni athygli. 
Álfyrirtækin ein kaupa "jónustu af um 700 ö!rum íslenskum 
fyrirtækjum af öllum stær!um og ger!um.7 Mörg hver hafa 
sérhæft sig í "ví a! "jóna álframlei!endum ví!ar en á Íslandi. 

Nærtækasta dæmi! er rá!gjöf á svi!i verkfræ!i, en a!koma 
innlendra verkfræ!istofa hefur í gegnum árin fari! vaxandi í 

6  Uppl$singar fengnar hjá &orsteini Víglundssyni, Samtök álfyrirtækja
7  Samtök álfyrirtækja
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framkvæmdum vi! álver og virkjanir. &a! sama má segja um íslenskan verktakai!na!, 
sem hefur uppskori! næg verkefni á me!an framkvæmdir standa y#r og "ar "ví or!i! til 
umtalsver! "ekking og verkreynsla.

Nærtækt dæmi er rá!gjöf á svi!i verkfræ!i, en innlendar verkfræ!istofur hafa í 
auknum mæli komi! a! framkvæmdum vi! álver og virkjanir. &a! sama má segja um 
íslenskan verktakai!na! sem a'a! hefur sér umtalsver!rar "ekking og verkreynsla 
á svi!i orkutengdra framkvæmda. Nú er svo komi! a! hönnun á vatnsa's- og 
jar!varmavirkjunum, háspennulínum, framlei!slutækjum og búna!i auk sér"ekkingar í 
byggingar-starfsemi er or!in Íslendingum d$rmæt út'utningsvara.

2.5.4 Búum til orkusjó!

Vi!búi! er a! framlög orkui!na!arins til ríkisins muni 
aukast umtalsvert á næstu árum. &ar munar mestu um 
framtí!arhorfur í rekstri Landsvirkjunar og grei!slur 
félagsins til ríkisins. Forsvarsmenn fyrirtækisins áætla a! ef 
raforkuver! á Íslandi "róast á svipa!an hátt og raforkuver! 
í Evrópu "á muni fyrirtæki! árlega standa undir allt a! 
340 milljónum dollara grei!slu, e!a um 40 ma. kr., í formi 
tekjuskatts til ríkissjó!s. &á er sta!a fyrirtækisins jafnframt 
sú a! ar!grei!slur geta or!i! umtalsver!ar eftir örfá ár.

Vi!skiptará! leggur áherslu á a! "essum %ármunum ver!i 
ekki fundinn farvegur í hinu venjubundna %árlagaferli 
og "eim "annig rá!stafa! ár frá ári, me! tilheyrandi 
"ensluhvetjandi áhrifum. &vert á móti ættu stjórnvöld a! 
ákve!a nú a! "essum %ármunum ver!i fyrst og fremst 
vari! „utan“ hef!bundins gangverks hagker#sins og 

"annig n$ttir til a! sty!ja vi! efnahagslegan stö!ugleika. 

2.6 Innvi!ir og umgjör!
Hér a! framan hefur veri! %alla! um "ær ö'ugu grunnsto!ir ver!mætasköpunar og 
lífskjara sem Íslendingar búa vi!. A!dráttara' "eirra er hinsvegar takmarka! nema a! 
ö!rum forsendum uppfylltum, en sú mikilvægasta er a! hér séu til sta!ar traustir innvi!ir 
og sú heildarumgjör! sem kra#st er af nútímalífsháttum. Verslunar og "jónustugeirinn 
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er hluti "eirrar umgjar!ar og forsenda ver!mætasköpunar í efnahagslí#nu. Af hag"róun 
Íslands undanfarin 150 ár má sjá a! vægi verslunar og "jónustu hefur vaxi! hratt 
samhli!a %ölbreyttara frambo!i af $msum varningi. Hlutdeild verslunar og "jónustu 
í landsframlei!slu nam rí'ega 40% ári! 2009 og í greinunum starfa rí'ega helmingur 
vinnua's í um 10.000 fyrirtækjum. Eins og tölurnar bera me! sér "á eru "essar 
atvinnugreinar stórir atvinnuveitendur og jafnframt uppspretta mikilvægra skatttekna 
fyrir hi! opinbera.

Fjölbreytileiki bæ!i verslunar og "jónustufyrirtækja ha# aukist me! hverjum áratugi sem 
li!i! hefur. Skal "a! engan undra ef horft er á %ölda fermetra undir verslunarhúsnæ!i. Ári! 
2009 voru tæpir 1,2 milljónir fm, sem gera 3,6 fm á hvern Íslending, en fermetra%öldinn 
hefur aukist um tæp 72% frá árinu 1999. Vöruúrval neytanda hefur fyrir viki! stóraukist 
og sömulei!is sú "jónustu sem stendur til bo!a, hvort heldur sérfræ!i"jónusta e!a 
almenn.8 

8  Rannsóknarsetur verslunarinnar vi! Háskólann á Bifröst
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&essu til vi!bótar hefur árlegur vöxtur út'utningstekna fyrirtækja í uppl$singatækni 
frá mi!jum níunda áratugnum veri! umtalsver!ur. Ári! 2009 nam heildarframlag 
hugverkai!na!arins af út'utningstekjum ársins um 20% e!a sem samsvarar 150 mö. kr. 
Búist er vi! a! "a! framlag aukist í 180-200 ma. kr. ári! 2013.

A!rir innvi!ir í íslensku samfélagi eru "ar a! auki traustir. Samgönguker# landsins hefur 
veri! stórbætt á sí!ustu áratugum og samskiptaker#! er me! "ví besta sem gerist. Fjöldi 
"eirra sem sótt hafa sér menntun hefur vaxi! jafnt og "étt, heilbrig!isker#! traust, "jó!in 
er ung, lífeyrisker#! er sterkt og au!lindirnar miklar. Menningar- og listalíf "jó!arinnar 
er ö'ugt og a!gengi almennings a! menningarstarfsemi ví!ast gott. Í"rótta- og 
æskul$!sstarf er í blóma og almenn lífsgæ!i sem felast í öruggu umhver# og hreinni 
náttúru eru talin sjálfsög!. 

Segja má a! allar a!stæ!ur séu í raun töluvert umfram "a! sem ætla mætti í jafn litlu 
og landfræ!ilega einangru!u hagker# og Ísland er. Séu atvinnutækifæri til sta!ar eru 
"essar gó!u almennu a!stæ!ur a!dráttara' fyrir ö'ugt vel framtakssamt fólk. A'vaki 
allra framfara er mannau!urinn og innvi!ir íslensks samfélags eru traustir og til "ess 
fallnir a! sty!ja vi! framfarasókn "jó!arinnar.

2.6.1 Samspil skapar ver!mæti

&essari y#rfer! um grunnsto!ir hagker#sins – orkuna, 
náttúruna, ha#! og mannau!inn – er ekki ætla! a! 
vera tæmandi né er markmi!i! a! tíunda mikilvægi 
hvers "áttar. Miklu frekar er leitast vi! a! varpa ljósi á 
"a! heildarsamhengi sem b$r a! baki atvinnulí#nu 
og hvernig ver!mæti ver!a til, annarsvegar á grunni 
ríkulegra au!linda og hinsvegar "eirra "ekkingar og 
frumkvæ!is sem Íslendingar búa a!.

Atvinnustarfsemi er hinsvegar ekki mörku! af 
tilteknum atvinnugreinum e!a "eim sto!um sem 
hér er l$st, heldur eru "a! tengingar af margvíslegu 
tagi sem skapa tækifæri og ver!mæti til framtí!ar. 
Fyrirtæki í fer!a"jónustu innanlands byggja afkomu 
sína jafnt á 'ugfélögum sem koma fer!amönnum 
til landsins, áhugaver!ri nátttúru, orkuau!lindum og 
ágætu or!spori Íslands í heilbrig!ismálum. &essar 
tengingar ber a! rækta og mikilvægt a! "eir sem 
hlutast til um uppbyggingu atvinnulífs ha# ávallt í huga 

heildarsamhengi rekstrar fyrirtækja e!a atvinnugreina. &röngt afmarka!ar ákvar!anir 
hafa oft og tí!um meiri áhrif en rá! er fyrir gert og geta au!veldlega tru'a! "a! samspil 
sem skapar tækifæri til ver!mætasköpunar og aukinnar velfer!ar.
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Mynd 2.19  Ver#mæti skapast á mörkum ólíkra sto#a
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3 Hvar liggja tækifærin?
Hér a! framan hefur me! almennum hætti veri! %alla! um grunnsto!ir íslensks hagker#s 
og "á atvinnustarfsemi sem á "eim hvílir.  Tækifæri til ver!mætasköpunar liggja ví!a, en 
"au byggja ekki síst á tengslum ólíkra atvinnugreina og uppbyggingu klasa, "ar sem 
fyrirtæki sty!ja hvert vi! anna!, t.d. me! samn$tingu "ekkingar á sem 'estum svi!um.  

Í a!draganda Vi!skipta"ings stó! Vi!skiptará! fyrir vi!horfskönnun me!al stjórnenda 
í íslensku atvinnulí#, m.a. um "a! hvar "eir sæju helst tækifæri til ver!mætasköpunar 
á næstu 10 árum. Flestir töldu slík tækifæri helst felast í orkuau!lindum, $mist í frekari 
vinnslu vatnsa's og jar!varma e!a aukinni ver!mætasköpun á grunni núverandi vinnslu, 
me! hækkun orkuver!s og n$tingu í smærri, en mögulega ar!bærari verkefni. Tækifæri í 
fer!a"jónustu, aukin sjósókn, aukin vinnsla afur!a og tengd starfsemi á bor! vi! #skeldi 
voru stjórnendum einnig ofarlega í huga.   &ó "essi svör endurspegli hef!bundnar 
áherslur á au!lindan$tingu, "á er greinilegt a! tækifæri til ver!mætasköpunar á grunni 
"ekkingar er forsvarsmönnum atvinnulífs ofarlega í huga. &ar var horft til hugverkageirans, 
n$sköpunar og tækniframfara sem og sókn í aukna "ekkingu.

&essi svör endurspegla bæ!i sögulegt mikilvægi 
au!linda Íslands í uppbyggingu atvinnustarfsemi 
"jó!arinnar en einnig "ær breytingar sem or!i! 
hafa á sí!ustu áratugum me! aukinni áherslu 
á ver!mætasköpun sem byggir á "ekkingu og 
hugviti. Íslenskt samfélag hefur hinga! til byggt á 
"essum %órum grunnsto!um - náttúru, orku, ha# 
og mannau!i – og tækifæri framtí!arinnar munu 
gera "a! einnig, "ó innbyr!is vægi sto!a og e!li 
atvinnustarfsemi kunni a! breytast.  

&a! eru "essi tækifæri sem eru til um%öllunar hér.  &ó 
ber "ess a! geta a! ka'anum er á engan hátt ætla! 
a! gera tæmandi skil á "eim %ölbreyttu tækifærum 
sem íslensku atvinnulí# stendur til bo!a á næstu 
árum og áratugum. En til a! endurspegla %ölbreytta 
möguleika fékk Vi!skiptará! nokkra valinkunna 
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fulltrúa íslensks atvinnulífs og til a! horfa fram á veg og reifa sínar sko!anir á möguleikum 
"ess og um lei! íslensks samfélags.

Markmi!i! me! efnistökum "essa ka'a er fyrst og fremst a! vekja upp umræ!u um "au 
%ölbreyttu tækifæri sem vi! blasa. Tíminn einn mun lei!a í ljós hver "eirra ver!a n$tt, en 
ljóst er a! af nógu er a! taka. &a! gefur tilefni til bjarts$ni. 

3.1 Náttúran
Ísland er líklega best "ekkt fyrir fyrir náttúru sína og á "eirri sérstö!u má segja a! 
vörumerki landsins ha# veri! byggt og um lei!  mikilvægar atvinnugreinar sem bori! 
hafa uppi ver!mætasköpun landsins. Landbúna!ur og fer!a"jónusta er dæmi um 
greinar sem byggja á n$tingu náttúru landsins, "ótt me! ólíkum hætti sé. &ær eiga "a! 
"ó sameiginlegt a! vera há!ar "eim gæ!um sem náttúran gefur af sér. 

3.1.1 Landbúna!ur á Íslandi

Frá "ví land bygg!ist hefur landbúna!ur veri! órjúfanlegur hluti af búsetu á landinu. 
&rátt fyrir minni umsvif landbúna!ar á sí!ari áratugum hefur ákve!num hef!um veri! 
haldi! vi! og greinin n$tt sér hreina náttúru landsins sem undirstö!u framlei!slu og 
marka!ssetningar. Tekist hefur a! byggja upp jákvæ!a ímynd fyrir einstakar afur!ir, t.a.m. 
íslenskt lambakjöti til matar e!a hesta til útrei!a og út'utnings. 

Ef marka má vöruúrval í verslunum vir!ist n$sköpun í landbúna!i hafa aukist til muna 
sí!ustu ár. Me! tilkomu félags heimavinnslua!ila Beint frá b$li, bændamarka!a eins og 
Frú Lauga og sveitamarka!a ví!a um land hefur a!gengi a! landbúna!arvörum batna! 
og afsta!a neytenda til íslensks landbúna!arar breyst. A! "ví gefnu a! laga- og regluverk 
íslensks landbúna!ar vinni ekki gegn n$sköpun og vöru"róun má ætla a! framhald 
ver!i á "essari "róun í takt vi! aukna eftirspurn eftir vörum sem fara sem stysta lei! frá 
uppruna til neytanda.

3.1.2 Fer!a"jónusta á Íslandi

Ört vaxandi straumur fer!amanna til Íslands í seinni tí! tengist kynningu landsins sem 
náttúruperlu. Me! n$sköpun í fer!a"jónustu á sí!ustu árum hefur 
%öldi kosta sem í bo!i eru aukist.  Auk hef!bundinnar fer!amennsku 
er bo!i! upp á mismunandi áherslur, allt frá fer!um sem byggja á 
ævint$ramennsku e!a i!kun útivistargreina, ljósmyndun, menningu 
til fer!a me! áherslu á umhver# e!a heilsubót. Fer!a"jónustan "arf 
á næstunni a! breg!ast vi! "ví hversu álag á helstu náttúruperlur 
er or!i! miki! og hversu stutt háannatímabili! er. Tækifærin felast í 
"ví hvernig tekst a! leysa "essi vi!fangsefni, t.a.m. me! "ví a! st$ra 
álaginu betur, "róa fer!amennsku y#r vetrartímann og me! "ví a! la!a 
a! fer!amenn sem skilja eftir sig aukin ver!mæti fyrir íslenskt hagker#. 

3.1.3 Heilsutengd fer!a"jónusta

Sú grein fer!a"jónustunnar sem mest hefur veri! horft til sem 
vaxtarbrodds a! undanförnu er heilsutengd fer!a"jónusta. Fjölmörg 
fyrirtæki hafa n$tt sér sérstö!u íslenskrar náttúru til a! la!a fer!amenn 
sem "urfa á heilsubót a! halda, en n$ting íslenskrar sér"ekkingar 
og sérstö!u skapar hér mikil vaxtartækifæri fyrir fer!a"jónustuna. 
Sérstaklega fer heilsufer!a"jónusta vel saman vi! lausn "ess vanda 
sem auki! álag á fer!amannasta!i hefur skapa!, ".e. a! bjó!a frekar 
"jónustu "ar sem lög! er áherslu á gæ!i og "ar af lei!andi hærra ver!.  
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Fer!a"jónustan stendur undir um 20% af 
gjaldeyristekjum "jó!arinnar og sóknarfæri 
greinarinnar eru mikil. &a! markmi! hefur veri! sett a! 
hinga! komi ein milljón fer!amanna á næstu árum. Til 
a! ná "ví "arf aukinn árangur í vetrarfer!amennsku 
og jafnari fer!amannastraum y#r ári!. Núverandi 
innvi!ir fer!a"jónustunnar munu vart hafa undan 
ef umrædd aukning fer!amanna ver!ur eingöngu 
y#r sumartímann. &a! er "ví ljóst a! e'a "arf bæ!i 
vöru"róun og marka!ssetningu á erlendri grundu til 
a! ná "essu markmi!, en "a! mun taka bæ!i tíma og 
útsjónarsemi.

Ver!mætasköpun ofar magni

Hva! ef vi! snúum a!eins upp á ofangreint markmi! 
og einsetjum okkur a! hækka tekjur af hverjum 
erlendum fer!amanni  í eina milljón a! me!altali í 
sta! "ess a! %ölga "eim í milljón? &annig mætti auka 
ver!mætasköpun í greininni me! ö!rum lei!um 
en a! %ölga fer!amönnum.  Um lei! má draga úr 
fyrirsé!u álagi á náttúru landsins.

Tekjur af hverjum erlendum fer!amanni eru a! 
me!altali rúmlega 300 "úsund krónur í dag. Til "ess 
a! auka me!altekjur af hverjum fer!amanni "arf 
marka!ssetning á Íslandi a! vera hnitmi!u! og 
höf!a til vi!eigandi markhópa. Skilgreina "arf bæ!i 
vi!fangsefnin en umfram "a! "arf auki! samstarf 

Sóknarfæri innan fer!a"jónustunnar

a!ila innan greinarinnar.

Heilsutengd fer!a"jónusta 
skapar ver!mæti

Sóknarfæri til a! auka 
ver!mætasköpun innan 
fer!a"jónustu eru ví!a og 
me!al annars í heilsutengdri 
fer!a"jónustu.  Rannsóknir 
s$na a! me!altekjur af hverjum fer!amanni sem 
fer!ast í "eim tilgangi a! e'a heilsu eru mun hærri en 
me!altekjur af almennum fer!amönnum. Full ástæ!a 
er "ví til a! sty!ja vi! og leggja áherslu á "á grein 
fer!a"jónustu ásamt "ví a! sko!a a!ra möguleika á 
aukinni ver!mætasköpun.

Bláa Lóni! hefur sinnt forystuhlutverki í 
gjaldeyrisskapandi heilbrig!is"jónustu á 
undanförnum árum.  Á hverju ári sækja tugir erlendra 
psoriasissjúklinga Bláa Lóni! heim og dvelja hér á 
landi í allt a!  %órar vikur í senn. Bláa Lóni! undirb$r 
frekari marka!ssókn á "essu svi!i sem ver!ur vonandi 
einnig hvatning  til "eirra sem a! undanförnu hafa 
veri! a! "róa frekara "jónustuframbo! á "essu svi!i  
t.d. lækningaa!ger!ir.

Dagn$ Pétursdóttir, Bláa lóni!
Greinina í heild sinni má nálgast á: www.vi.is
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3.1.4 Hvar liggja tækifærin?

Me! n$jum áherslum í fer!a"jónustu og íslensku hugviti og frumkvæ!i má ná fram 
markmi!um um aukna ver!mætasköpun í fer!a"jónustu án "ess a! "a! leggi of miklar 
byr!ar á náttúruperlur landsins. Frumkvæ!i og n$sköpun eru "ó ekki einu forsendur 
"ess a! markmi!in náist. Margvísleg skilyr!i eru há! samvinnu %ölda a!ila. Ríki, 
sveitarfélög og "eir sem starfa í fer!a"jónustunni "urfa a! leggjast á eitt til a! hámarka 
ver!mætasköpun í greininni og um lei! vernda náttúruna fyrir of miklum ágangi. 
Samstarf "arf a! vera um vernd, a!gengi, sameiginleg markmi! og marka!ssetningu 
landsins út á vi!. Me! verkefnum á bor! vi! Ríki Vatnajökuls og Inspired by Iceland hefur 
veri! s$nt fram á a! "etta er hægt. 

En náttúra Íslands leggur grunninn a! 'eiri greinum en "eim sem tengjast framlei!slu 
landbúna!arafur!a og fer!a"jónustu af $msu tagi. Ekki er hér svigrúm til a! taka "au 
til ítarlegrar umræ!u, en "a! nægir a! nefna hvernig ORF líftækni 'éttar saman hugviti 
og kornrækt til framlei!slu sérvirkra próteina fyrir læknisfræ!irannsóknir e!a hvernig 
Villimey og Saga Medica n$ta íslenskar lækningajurtir til framlei!slu á smyrslum og 
ö!rum heilsutengdum náttúruvörum. Í "essum efnum eru ávextir landsins enn vann$ttir.

A!ilar innan Samtaka um heilsufer!a"jónustu telja a! 
til skemmri tíma liti! séu möguleikar Íslands á svi!i 
vellí!unarfer!a"jónustu (wellness) miklir en til lengri 
tíma felast líklega meiri möguleikar a! tengja saman 
lækningar og fer!a"jónustu (medical). &ar erum 
vi! skemmra á veg komin og sá "áttur er 'óknari í 
uppbyggingu. 

Samtökin leggja áherslu á a! unni! ver!i a! ímynd 
Íslands sem heilsulands me! áherslu á hreina lofti!, 
vatni! og náttúruna. &á er mikilvægt a! vinna a! 
auknum gæ!um í gegnum menntun starfsfólks, 
upptöku gæ!avi!mi!a og me! styrkingu rannsókna. 
&annig ver!a möguleikar heilsufer!a"jónustu n$ttir 
til fulls. Samtökin leggja mikla áherslu a! e'a "ur# 
"ekkingu til a! geta sótt fram. 

&a! er almenn sko!un a! Ísland eigi mikla möguleika 
á svi!i heilsufer!a"jónustu og a! margir vann$ttir 
möguleikar liggja í samstar# ólíkra a!ila á svi!i 
vöru"róunar og marka!ssetningar. Ví!a eru "róa!ir 
innvi!ir "egar til sta!ar, en "ar má nefna Bláa Lóni!, 
Heilsustofnun NLFÍ í Hverager!i og Jar!bö!in vi! 
M$vatn sem gefa möguleika til frekari sóknar.

Samtök um heilsufer!a"jónustu
Framtí!in í heilsutengdri 
fer!a"jónustu

Samtökin sjá mikla möguleika í 
heilsufer!a"jónustu – hún getur 
gegnt lykilhlutverki í a! lengja 
fer!amannatímann á Íslandi og 
a! auka ar!semi greinarinnar. 
Fer!amenn sem koma vegna 
lækninga e!a heilsubóta – eru 
minna há!ir ve!ri og eru tilbúnir til a! grei!a fyrir 
aukna "jónustu. Ef vel tekst til getur Ísland "ví ná! 
tveimur helstu markmi!um fer!a"jónustunnar í 
gegnum heilsufer!a"jónustu, a! auka ar!semi og 
lengja tímabili!. 

Ísland "arf a! marka sér sérstö!u ef árangur á 
a! nást á "essu svi!i en sú sérsta!a liggur í nánu 
samspili náttúru, vellí!unar og heilsu.  En til a! ná 
markmi!um sínum "arf fer!a"jónustan hins vegar a! 
auka gæ!i, "ekkingu, rannsóknir og samvinnu á svi!i 
vöru"róunar og marka!ssetningar.

Magnús Orri Schram, Samtök um heilsufer!a"jónustu
Greinina í heild sinni má nálgast á: www.vi.is
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Vegna smæ!ar "jó!arinnar hafa íslenskir læknar 
"urft a! sækja sér framhaldsmenntun til útlanda. Í 
"ví samhengi er vert a! minna handhafa pólitísks 
valds á a! "a! er ekki fyrir "eirra tilstilli a! hinir 
íslensku læknar hafa vali! sér bestu menntastofnanir 
beggja vegna Atlantsála og ví!ar. &a! er "etta 
fólk, sem hefur á eigin vegum og ver!leikum 
a'a! sér framhaldsmenntunar og vali! a! snúa 
heima til Íslands, sem hefur lagt grunninn a! "eirri 
heilbrig!is"jónustu sem vi! viljum gjarnan stæra 
okkur af í al"jó!legum samanbur!i. Í "ennan 
su!upott "ess besta sem "ekkist í nútíma læknisfræ!i 
heimsins hafa sí!an bæst a!rar vel mennta!ar 
heilbrig!isstéttir sem hafa komi! me! réttu kryddin 
og gert heilbrig!is"jónustuna a! "ví sem vi! höfum 
búi! vi!.  

Á sí!ustu áratugum hefur Íslendingum tekist a! bæta 
vi! sem grunnsto! í "jó!skipulaginu mjög ö'ugri 
heilbrig!is"jónustu – a! sumra mati "rátt fyrir ker#! 
en ekki vegna "ess. &a! er á "essari grunnsto! sem 
PrimaCare hyggst byggja upp "jónustu sem sni!in 
er a! erlendum sjúklingum. Í al"jó!legu samhengi 
geta Íslendingar s$nt fram á heilbrig!istölfræ!i sem á 
sumum svi!um stenst samanbur! vi! "a! besta sem 
"ekkist. 

Byggjum á traustum sto!um

Áform PrimaCare snúast um a! n$ta sérstö!u 
Íslands og Íslendinga og samtvinna nokkra "á 
"ætti sem styrkur okkar felst í. Me! tilliti til "ess 
marka!stækifæris sem vi!skiptahugmyndin byggir á 
er sta!setning landsins mjög ákjósanleg, mitt á milli 
austurstrandar Bandaríkjanna og Nor!ur-Evrópu. 
Eins og einn erlendur vi!mælandi haf!i á or!i munu 
„misvitrar ákvar!anir íslenskra stjórnmálamanna 
a.m.k. ekki megna a! breyta legu landsins“. Afmörku!, 
vi!urkennd og vel skilgreind hágæ!a læknis"jónusta 
á mjög samkeppnishæfum ver!um, "ar sem áhersla 
ver!ur lög! á heildarlausn fyrir vi!komandi sjúklinga 
og a!standendur er einn af styrkleikum verkefnisins. 

Íslendingar hafa búi! vi! "a! lán og bori! til "ess 
gæfu a! læra á landi! og au!lindirnar. &a! hefur 

Sóknarfæri í heilbrig!isfer!a"jónustu

ekki veri! "rautalaust og deilt 
hefur veri! um a!fer!irnar. 
Sto!irnar hafa ekki veri! margar 
en "ær hafa veri! traustar 
og á "eim byggjum vi! nú í 
eftirleik hrunsins. Eftir "ví er 
kalla! a! #nna n$jar lei!ir og 
skjóta 'eiri sto!um undir tilveru 
Íslendinga og framtí!ar efnahag 
"jó!arinnar. &ví vir!ist "a! skjóta skökku vi! "egar 
sumir gagnr$nendur "ess a! n$ta sér "á sto! sem 
heilbrig!is"jónustan getur veri! n$jum hugmyndum 
um atvinnusköpun og gjaldeyrisö'un, tala gegn "ví 
a! starfsemi "essi ver!i a! veruleika. Oftar en ekki er 
mál'utningurinn settur fram á "ann hátt a! veri! sé 
a! vernda eitthvert tilteki! núverandi fyrirkomulag 
sem mikil hætta er talin á a! lí!i undir lok ef hin n$ja 
starfsemi kemst á laggirnar. 

&a! er e!lilegt a! fara fram me! varfærni og benda 
á hvar getur veri! ástæ!a til a! staldra vi!. Til "ess 
er rökræ!an. Finna lei!ir til a! leysa "au vandamál 
sem upp kunna a! koma. Finna lei!ir til a! $ta undir 
n$jungar, auka %ölbreytni, %ölga tækifærum og gera 
"a! án "ess a! ska!a a!ra hagsmuni. Vi! höfum vítin 
til a! varast og læra af. Vi! höfum vel mennta! fólk 
sem hefur auki! vi! kunnáttu sína bæ!i í ríkisreknum 
og einkareknum háskólum hérlendis sem erlendis. Sá 
grunnur er traustur og ekki er a! sjá a! anna! formi! 
sé marktækt betra en hitt. &ví ættum vi! a! vera vel 
í stakk búinn til a! taka upp jákvæ!a rökræ!u um 
n$ tækifæri og #nna lei!ir til a! leysa úrlausnarefnin. 
&a! hl$tur a! vera æskilegra ef hægt er a! gera "a! 
á annan hátt en a! reyna a! koma í veg fyrir a! n$ 
tækifæri ver!i a! veruleika. Fram"róun hefur aldrei 
byggt á úrtöluröddum og "eim sem tala kjark úr fólki.

 
Gunnar Ármannsson, Primacare

Greinina í heild sinni má nálgast á: www.vi.is
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3.2 Ha$! 
Sjávarútvegur hefur um langa tí! veri! ein af grunnatvinnusto!um Íslands. Allt frá "ví 
a! núverandi #skvei!istjórnunarker# var sett á laggirnar hafa #skvei!ar $tt undir aukna 
ver!mætasköpun. Ef vel er haldi! á málum og engar kollsteypur ver!a í n$tingarstefnu 
er nokku! víst a! ha#! ver!ur áfram ein af grunnsto!um atvinnulífs hér á landi. Ha#! 
skilar "jó!inni svo miklum ver!mætum til vi!bótar vi! "au sem felast í #skistofnunum. 
Miklar au!lindir a!rar er a! #nna á hafsbotninum og í sjónum og tæknigreinar sem rót 
eiga a! rekja til n$tingar á sjávarafur!um sem hafa ná! miklum árangri. 

3.2.1 Ha$! sem grunnsto!

Sjávarútvegur er, eins og raki! hefur veri! hér a! framan, ein helsta út'utningsgrein 
landsins og mikilvægi hennar augljóst. &egar %alla! er um sjávarútveg koma vei!ar og 
vinnsla fyrst upp í huga 'estra. &etta er grunnform sjávarútvegs sem sta!i! hefur a! 
baki stórum hluta út'utningstekna Íslands sí!ustu áratugi. Ofan á "ann grunn hafa svo 
byggst upp atvinnugreinar sem eru or!nar mikilvægur "áttur af íslensku atvinnulí#. 
Má hér nefna fullvinnslu sjávarafur!a, framlei!slu tækja og véla til vinnslu sjávarafur!a 
og fer!a"jónustugreinar líkt og stangvei!i og hvalasko!un. Allar "essar greinar 
hafa "a! sameiginlegt a! byggja á "ví sem ha#! gefur af sér og n$ta "a! til frekari 
ver!mætasköpunar. 

3.2.2 Áframhaldandi uppbygging

Til "ess a! vi!halda "essari uppbygginu í sjávarútvegi "arf margt a! koma til. &ar er 
%árfesting í sjávarútvegi og stö!uleiki til lengri tíma lykilatri!i. T.a.m. hafa Nor!menn um 
árabil n$tt sér "á "ekkingu sem vi! búum y#r og %árfest ríkulega í eigin sjávarútvegi.  &á 
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hafa mörg fyrirtæki jafnframt veri! seld hé!an til Noregs "ar sem %ármagn er meira í 
greininni, t.a.m. Wise#sh sem er hugbúna!arfyrirtæki fyrir sjávarútveginn. 

3.2.3 Samstarf í sjávarútvegi

Skort hefur á samvinnu me!al 
fyrirtækja sem n$ta au!lindir sjávar, 
hvort sem liti! er innan greina e!a vi! 
stjórnvöld. Aukin samvinna "essara 
a!ila er æskileg svo betur megi n$ta 
sameiginlega krafta, %ármagn og 
rannsóknir, bæ!i í kjarnagreinum 
og tengdum. Möguleikar á bæ!i 
ver!mæta- og atvinnusköpun 
eru miklir í sjávarútvegi, aukin 
hagræ!ing, n$sköpun, marka!ssókn 
og tækni"róun eru lyklar a! 
áframhaldandi framförum í greininni. 
Enn frekari vaxtamöguleikar eru 
sí!an í a'eiddum og tengdum 
greinum. 

Samstarf og "ekkingarsmit er grundvöllur vaxtar í "essum greinum. N$ting á 
"eirri "ekkingu sem or!i! hefur til í kringum sjávarútveginn er grunnur a! frekari 
uppbyggingu. Eftirfarandi dæmi gefur ágæta mynd af "ví sem hér er átt vi!. Trackwell 
er fyrirtæki sem b$r m.a. til for!ast$ringar fyrir útger!ir sem mi!la aftur reynslu sinni úr 
eigin atvinnugrein og af n$tingu hugbúna!ar Trackwell. &etta getur Trackwell svo n$tt 
vi! frekari vöru"róun og a! lokum út'utning á erlenda marka!i. &ar n$tist tengslanet 
og marka!sstarf fyrirtækja úr tengdum greinum sem á!ur hafa fari! sömu lei!. &etta er 
a!eins eitt dæmi af %ölmörgum um "ekkingarsmit milli greina sem hefur veri! n$tt til 
aukinnar ver!mætasköpunar og hagræ!ingar, "annig byggist upp i!na!urinn. Veruleg 
tækifæri liggja "ví í frekara samstar#. 

3.2.4 Hvar liggja tækifærin?

Ótalmörg dæmi eru um fyrirtæki hér á landi sem byggja rekstur sinn me! einhverjum 
hætti á sjónum. Augljósu dæmin eru a! sjálfsög!u "au sjávarútvegs og vinnslu fyrirtæki 
sem eru vel "ekkt, t.d. Samherji, HB Grandi, Vinnslustö!in og Brim. Einnig eru fyrirtæki 
sem hafa byggt upp starfsemi sína á vinnslu sjávarafur!a eins og Bakkavör og Icelandic. 
&etta eru fyrirtæki sem 'est eru or!in rótgróin samfélaginu og hafa um lei! ná! miklum 
árangri á al"jó!legum mörku!um. En "essi fyrirtæki hafa einnig smita! frá sér "ekkingu 
og reynslu sem n$tist á ö!rum vettvangi.

Má hér nefna fyrirtæki sem "róa! hafa margvíslegan tækjabúna! fyrir sjávarútveg, eins 
og Hampi!jan, 3X Technology og Marel, sem herja! hafa á erlenda marka!i me! gó!um 
árangri. Marel er dæmi um fyrirtæki sem hefur rutt brautina me! lausnum sínum fyrir 
sjávarútveg og er "a! jafnframt gott dæmi um fyrirtæki sem hóf rekstur á ákve!nu svi!i 
en hefur vaxi! inn á önnur. Mi!a! vi! %ölbreytta 'óru fyrirtækja eru gó!ar líkur á a! 'eiri 
muni fara sömu lei! og Marel. Enn 'eiri fyrirtæk, t.d. Naust Marine, Treckwell og Wise#sh, 
starfa svo vi! tæknilausnir, bæ!i var!andi st$ringu og hugbúna!.

Frekari vinnsla á sjávarafur!um hefur einnig veri! a! ry!ja sér til rúms á sí!ustu 
áratugum. Aukin fullvinnsla gefur mikla möguleika á "ví a! nálgast neytandann og auka 
"annig ver!mæti "ess a'a sem berst á land. Ro!i! hefur veri! n$tt til le!urger!ar fyrir 
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bæ!i fatna! og töskur hjá Ar'eif! á Djúpavogi, íslenska fyrirtæki! Penzim hefur unni! 
ensím úr "orski til nota í hú!ábur!i, l$si er unni! úr lifur #ska hjá fyrirtækinu L$si og Salka 
Seafood á Dalvík vinnur skrei! fyrir Nígeríumarka!.

&essari upptalningu mætti halda lengi áfram en ekki vinnst pláss til "ess hér. 
Skilabo!in eru hinsvegar sk$r, möguleikarnir og tækifærin eru ekki takmarkandi "áttur í 
uppbyggingu atvinnustarfsemi. Á traustum grunni, me! jákvæ!u %árfestingarumhver#, 
stö!ugri stefnu stjórnvalda og gó!u samstar# "eirra sem n$ta au!lindir hafsins má 
byggja upp enn ö'ugri "ekkingar- og sjávari!na! hérlendis sem teygir anga sína langt 
út fyrir landsteinana.
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Mynd 3.7  Íslenska sjávarklasaverkefni# hefur a# %a# a# markmi#i a# kortleggja alla 
starfsemi tengda ha&nu í kringum Ísland. Myndin hér a# ne#an s"nir %á $okkun 
sem unni# er eftir. Starfsemi í sjávarklasanum er mjög ví#tæk og tækifærin mikil 
ef greinin fær a# búa vi# stö#ugleika.
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Tæplega 70 fyrirtæki eru starfandi á Íslandi sem 
framlei!a og 'ytja út undir eigin vörumerkjum 
búna! fyrir greinar sem tengjast ha#nu. &etta er 
me!al "ess sem kemur fram í heildstæ!ri úttekt 
sem unni! er a! um umfang sjávarklasans á Íslandi. 
Aldrei á!ur hefur veri! ger! jafn vi!amikil úttekt 
á starfsemi tengdri íslenska sjávarklasanum. Haft 
hefur veri! samband vi! nær öll tæknifyrirtæki í 
sjávarklasanum og uppl$singum safna! um veltu, 
út'utning, starfsmanna%ölda og 'eira. &a! hefur fari! 
líti! fyrir "essari %ölbreyttu 'óru tæknifyrirtækja, sem 
eru sta!sett ví!a um land, en tölur benda til "ess a! 
hér sé á fer!inni ví!tækari starfsemi en á!ur var tali! 
sem hægt og hljótt vex "rátt fyrir a! mörgu leyti er#! 
skilyr!i.

25 milljar!a velta

Samkvæmt "eim tölum sem liggja fyrir er velta 
tæknifyrirtækja í sjávarklasanum um 25 milljar!ar 
króna og "ar af er út'utningur um tæplega 
helmingur "essarar upphæ!ar. &essi fyrirtæki 
starfa a! ger! vei!afæra, hönnun og framlei!slu 
#skvinnsluvéla, %arskiptabúna!ar, skynjaratækni, 
umbú!a, uppl$singatækni og kælingu svo eitthva! 
sé nefnt. Starfsmenn í "essum fyrirtækjum, sem 
vinna í verkefnum tengdum sjávarklasanum, eru um 
1.000 talsins. Unni! er a! uppl$singaö'un um önnur 
tæknifyrirtæki í sjávarklasanum sem "jóna erlendum 
skipum, 'ytja út marghátta!a "jónustu e!a stunda 
"ri!jalandsvi!skipti og fyrstu vísbendingar eru um a! 
"ar sé mun vi!ameiri starfsemi hérlendis en á!ur var 
tali!.

Stærri fyrirtæki opna n% tækifæri

Me!fylgjandi myndir s$na %ölda fyrirtækja í 
tæknigeiranum í sjávarklasanum ári! 1990 annars 
vegar og 2010 hins vegar. Athyglisvert er a! nokkur 
%ölgun er í fyrirtækjum me! 10-30 starfsmenn.  
Tæknifyrirtæki í sjávarklasanum hafa lengst af veri! 
anna! hvort mjög smá, me! 2-5 starfsmenn, e!a 
mjög stór á íslenskan mælikvar!a. Í "ví sambandi 
má nefna Hé!inn sem var me! á #mmta hundru! 
starfsmanna á #mmta áratug sí!ustu aldar. &arna er 

Hljó!lát starfsemi sem hefur mörg tækifæri til vaxtar

"ó a! ver!a nokkur breyting "ar 
sem 'eiri me!alstór fyrirtæki, á 
íslenskan mælikvar!a, hafa or!i! 
til á "essu svi!i á undanförnum 
áratug.   &arna kunna a! liggja 
tækifæri sem vert er a! gefa 
gaum. 

Tækifæri og hindranir

Margir stjórnendur fyrirtækja í sjávarklasanum 
nefna sérstaklega a! ímynd Íslands í öllu er vi! 
kemur ha#nu sé mjög sterk og "eir n$ti sér "a! 
fyrirtækjum sínum til framdráttar. A! sögn stjórnenda 
tæknifyrirtækjanna áttu!u "eir sig betur á "ví "egar 
út'utningur hófst a! kröfuhar!ur heimamarka!ur 
reyndist "eirra besti heimanmundur "ar sem íslenski 
tæknibúna!urinn var vel samkeppnishæfur erlendis. 
Í vi!ræ!um vi! stjórnendur tæknifyrirtækjanna kom 
fram a! "eir sjá fyrir sér a! vöxtur fyrirtækja "eirra 
geti numi! a! me!altali um 8-10% á ári ef a!stæ!ur, 
ekki síst hérlendis, eru hagfelldar "eirra starfsemi. 
Núverandi óvissa um kvótaker#! og framtí!arskipan 
í sjávarútvegi hefur dregi! umtalsvert úr spurn 
eftir tæknibúna!i fyrir sjávarklasann hérlendis 
og "ví hefur út'utningur fyrirtækjanna aukist 
hlutfallslega meira. En "a! er ekki a!eins óvissa um 
framtí!arskipan í sjávarútvegi sem hefur sett strik í 
reikninginn. Stjórnendur tæknifyrirtækjanna benda 
einnig á a! neikvæ! umræ!a um sjávarútveg og 
kannski "ekkingarleysi var!andi "au tækifæri sem 
felast í sjávarklasanum ha# haft neikvæ! áhrif á 
fyrirtækin og dregi! úr áhuga ungs fólks á a! stofna 
n$sköpunarfyrirtæki á "essu svi!i.

Fáir n%græ!ingar í sjávarklasanum á sí!ustu árum

Í "essu samhengi má nefna a! af "eim tæplega 70 
fyrirtækjum sem bjó!a tæknibúna! í tengslum vi! 
sjávarklasann er bró!urpartur "eirra stofnu! á sí!ustu 
tuttugu árum. Athygli vekur a! á árunum 2008-2010 
var einungis eitt tæknifyrirtæki stofna! samkvæmt 
"eim gögnum sem a'a! hefur veri!. &etta var á 
"eim tíma "egar grí!arleg %ölgun var! í stofnun 
n$sköpunarfyrirtækja hérlendis. Stö!nun í %ölgun 
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3.3 Orkan 
Allt frá tímum Fossafélaganna (Skjálfandi, Gigant, Títan og Ísland) hafa orkumál veri! í 
brennidepli hér á landi. Ísland ræ!ur y#r miklum orkuau!linum og hefur n$tt "ær vel til 
uppbyggingar i!na!ar hér á landi. &ótt orkuvinnsla sé ein af grunnsto!um atvinnulífsins 
í dag "$!ir "a! ekki a! svo ver!i um ókomna tí!. &a! er "ví mikilvægt a! vanda vel allar 
ákvar!anir um n$tingu "essarar mikilvægu og ver!mætu au!lindar. Langtímasjónarmi! 
"urfa a! rá!a för.

3.3.1 Vöxtur í tengdri starfsemi 

Fur!u lítil athygli hefur beinst a! "eirri tengdu starfsemi sem hefur vaxi! og dafna! 
samhli!a áli!na!i. Orkufrekur i!na!ur er ekki eina afsprengi orkuframlei!slu hér á 
landi. Eins og me! a!rar grunnsto!ir "á hefur byggst upp %öldinn allur af a'eiddum 
atvinnugreinum sem rekja má til "essarar grunnsto!ar. &a! gefur auga lei! a! öll fyrirtæki 
notast vi! orku, í mis miklum mæli. Í umræ!u um atvinnurekstur sem byggir tilvist sína á 
orkuvinnslu er átt vi! "au fyrirtæki sem or!i! hafa til sérstaklega vegna orkuvinnslu e!a 
í tengslum vi! orkufrekan i!na!.

n$græ!inga í sjávarklasanum er alvarleg vísbending 
um a! eitthva! sé a! og vekja "ur# upp áhuga á "eim 
tækifærum sem felast í greininni. 

Krossgötur

Tæknifyrirtæki í íslenska sjávarklasanum standa 
á krossgötum. &essi fyrirtæki hafa ekki veri! 
fyrirfer!amikil í umræ!u um n$sköpun og tækifæri til 
vaxtar. En fyrirtækin stækka og út'utningur eykst. Me! 

stö!ugleika í umhver# sjávarútvegs, auknum skilningi 
og áhuga á "eim tækifærum sem í sjávarklasanum 
felast og samstar# milli fyrirtækjanna geta "au lagt 
grunn a! bættum lífskjörum og skapa! hundru! vel 
launa!ra starfa á "essum áratug.

&ór Sigfússon, hagfræ!ingur
Greinina í heild sinni má nálgast á: www.vi.is
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Hér má sérstaklega nefna íslensk 
verkfræ!ifyrirtæki og verktakai!na!. Mikil 
"ekking hefur or!i! til hérlendis í "essum 
greinum vegna stóri!juframkvæmda, á 
bor! vi! framkvæmdirnar í Straumsvík, á 
Grundartanga og á Rey!ar#r!i auk tengdra 
virkjanaframkvæmda. Í "eim mikla samdrætti 
sem or!i! hefur í verklegum framkvæmdum 
hér á landi á undanförnum árum hafa íslensk 
verktakafyrirtæki jafnframt sótt í auknum 
mæli í verkefni erlendis. Reynsla "eirra af 
ofangreindum verkum hefur or!i! til "ess 
a! styrkja fyrirtækin í "essari sókn á erlenda 
marka!i. Í "essari "ekkingu felast $mis tækifæri 
"egar horft er til framtí!ar. Áli!na!ur er 
al"jó!legur i!na!ur og ha# fyrirtæki sanna! 
sig í vörum e!a "jónustu fyrir álfyrirtæki hér 
á landi eiga "au gó!a möguleika á a! útvíkka 
starfsemi sína til áli!na!ar í ö!rum löndum. 

Anna! dæmi um möguleika í tengslum vi! innlendan áli!na! er $miss konar 
sto!"jónusta vi! i!na!inn. Gott dæmi um slíkt eru fyrirtæki sem "jónusta  álfyrirtæki 
og framlei!slufyrirtæki sem vinna me! ál, t.d. Vélaverkstæ!i Hjalta Einarssonar, VHE, sem 
sinnir margvíslegri sérhæf!ri "jónustu vi! öll álfyrirtækin "rjú. Hjá VHE starfa um 280 
manns og u.".b. 100 hjá dótturfyrirtækjum félagsins. Stærstur hluti starfseminnar tengist 
áli!na!i. Uppha'ega var um a! ræ!a lausnir fyrir íslensk álfyrirtæki en me! tímanum 
hefur fyrirtæki! ha#! út'utning á "essum búna!i og selt til %ölda álvera ví!a um heim. 

3.3.2 Sóknarfæri á grunni orku

&ó stærsti hluti orkun$tingar sé hjá áli!na!inum í dag, e!a rúmlega 75% af orkuframlei!slu 
landsins, "á eru álfyrirtæki og fyrirtæki sem me! beinum hætti má rekja til "eirra, ekki 
einu a!ilarnir sem byggja á grunni orku. Fjöldinn allur af fyrirtækjum, bæ!i stórnotendur 
orku sem og  minni notendur, byggja starfsemi sína á "ví samkeppnisforskoti sem hrein 
og ód$r orka veitir.

Gagnaver falla í "ennan 'okk. Eitt slíkt,  Thor Data Center, hefur ha#! starfsemi sína hér 
á landi og 'eiri eru væntanleg. &etta er ánægjuleg vi!bót í 'óru fyrirtækja hér á landi 
sem byggja rekstur sinn á orku og heppilegum ve!urfarslegum a!stæ!um. Anna! 
dæmi er líftæknifyrirtæki! ORF, sem n$tir sér bæ!i orkuframlei!slu og a!gengi a! 
nægu vatni til ræktunar byggplantna. Einnig ver!ur a! nefna í "essu samhengi íslenska 
grænmetisframlei!slu. Gró!urhúsaræktun er orkufrek og einstakar a!stæ!ur hér á l andi 
gera okkur kleift a! rækta grænmeti og ávexti sem a! ö!rum kosti væri ekki mögulegt af 
sömu ve!urfarslegum og gera rekstur gagnavera hér f$silegan. 

Au!velt er a! nefna 'eiri fyrirtæki sem byggja á "eim a!stæ!um sem hér hafa skapast "ó 
ekki teljist "au endilega til orkufreks rekstrar. Blá Lóni! heilsulind í Svartsengi, Becromal 
a'"ynnusverksmi!ja á Akureyri e!a Prokatin í Hverager!i. Vi!hor#! til "essara fyrirtækja 
er e!lilega jákvætt og "ví ber a! fagna a! vi! búum a! au!lindum sem hægt er a! 
byggja á %ölbreytt atvinnulíf.

Tækifærin liggja "ví ví!a og ef rétt er a! málum sta!i! eru hér miklir möguleikar í 
uppbyggingu margskonar i!na!ar sem n$tir hreina og endurn$janlega orku. Gera má 
rá! fyrir a! á næstu áratugum muni eftirspurn eftir grænni orku vaxa jafnt og "étt og 
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Mikil uppbygging hefur átt sér sta! í íslenskum 
áli!na!i á undanförnum 15 árum. Heildarframlei!sla 
hér á landi hefur aukist verulega og á sí!asta ári 
skila!i íslenskur áli!na!ur u.".b. 220 milljör!um 
króna í út'utningstekjur fyrir "jó!arbúi! og um 100 
milljör!um króna í hreinan vöruskiptajöfnu!. Til 
samanbur!ar er áætla!ur vöruskiptajöfnu!ur ársins í 
heild um 120 milljar!ar króna. 

&essi mikla uppbygging í áli!na!i hefur ekki veri! 
óumdeild. &ví hefur gjarnan veri! haldi! fram a! "essi 
i!na!ur skilji lítil ver!mæti eftir hér á landi, raforkuver! 
til stóri!ju sé of lágt og %árfestingar í virkjunum standi 
ekki undir sér fyrir viki!. &a! er "ví fró!legt a! líta á 
"essa atvinnugrein og sjá hvernig til hefur tekist.

Í stuttu máli er áli!na!ur or!inn einn af "remur 
undurstö!uatvinnuvegum "jó!arinnar, ásamt 
sjávarútvegi og fer!a"jónustu. Heildarútgjöld 
áli!na!ar hér á landi eru áætlu! um 90 milljar!ar 
króna á sí!asta ári, %öldi innlendra birgja er um 700, 
jafnt stórir sem smáir og um 1.800 starfsmenn starfa 
fyrir íslensku álfyrirtækin. 

&a! hefur "ví margt tekist vel í uppbyggingu "essa 
i!na!ar hér á landi á undanförnum áratugum. Tekist 
hefur a! skapa n$ja undirstö!uatvinnugrein sem 
mun skapa veruleg ver!mæti hér á landi á komandi 
árum og áratugum. &etta er dæmi um atvinnugrein 
sem ekki hef!i or!i! til hér á landi nema fyrir tilstilli 
beinnar erlendrar %árfestingar og samspili hennar vi! 
möguleika Íslendinga á svi!i orkuframlei!slu.

Sóknarfæri í íslenskum áli!na!i

Mikil fram"róun í 
orkugeiranum fyrir tilstilli 
stóri!ju

Í "eirri uppbyggingu sem 
or!i! hefur í stóri!ju hér 
á landi á undanförnum 
áratugum hefur mikil 
fram"róun átt sér sta! hjá 
íslenskum orkufyrirtækjum. 
&essi uppbygging hefur skila! umtalsver!ri 
ver!mætasköpun, en beint framlag orkugeirans til 
landsframlei!slu ári! 2009 nam um 3,5%. &a! er ljóst 
a! $mis tækifæri hafa skapast á grundvelli "essarar 
uppbyggingar fyrir innlendan orkui!na!. &au tækifæri 
liggja me!al annars í frekari orkuvinnslu. Tækifærin 
liggja "ó ekki sí!ur í n$tingu "eirrar "ekkingar sem 
or!i! hefur til á "essu svi!i hér á landi á undanförnum 
árum. 

Frekari úrvinnsla áls hér á landi

Allt frá tilkomu álversins í Straumsvík hefur veri! 
rætt um möguleika á frekari úrvinnslu áls hér á landi. 
Enn sem komi! er hafa "ó sárafá verkefni or!i! 
a! veruleika á "essu svi!i. Hér má "ó ætla a! $mis 
tækifæri kunni a! leynast. 

Líkt og almennt á vi! um framlei!slui!na! hér á landi 
hefur óstö!ugt efnahagsumhver# mögulega sta!i! 
slíkri uppbyggingu fyrir "rifum. Frekari úrvinnsla áls 
"arfnast mun minni orkunotkunar á hvert tonn en 
frumframlei!sla. &ví er samkeppnissta!a Íslands ekki 
eins sterk hva! "a! var!ar. &á er "essi i!na!ur me! 
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mengandi orkugjafar ver!a d$rari í samræmi vi! "ann kostna! sem mengun af "eirra 
völdum orsakar. Í "essari "róun eru mikil tækifæri, í orkuvinnslu, í orkusölu og í "róun 
margskonar i!na!ar sem n$tir "essa orku. Sk$r stefna stjórnvalda, tryggur lagarammi og 
langtíma áherslur í n$tingu munu tryggja a! %ármagn mun fást til frekari uppbyggingar 
í orkugeiranum. Um lei! og "eirri óvissu sem undanfari! hefur ríkt í "essum málum er 
eytt má ætla a! %árfestar og frumkvö!lar láti hendur standa fram úr ermum. Tækifærin 
eru næg.

3.4 #vert á sto!irnar
Tækifærin sem reifu! eru hér a! ofan yr!u ekki til án færni, "ekkingar og frumkvæ!is 
"úsunda Íslendinga.  &essir eiginleikar, sem spretta af reynslu og menntun, stu!la a! 
n$sköpun og samvinnu milli atvinnugreina og sto!a sem er nau!synleg til a! hægt sé 
a! byggja upp ö'uga klasa. Á "ví byggir ver!mætasköpun atvinnulífsins.  

hærri hlutfallslegan launakostna! sem "$!ir aftur á 
móti a! hann ver!ur há!ari svei'um í gengi íslensku 
krónunnar. &essir "ættir kunna a! sk$ra takmarka!an 
árangur á "essu svi!i enn sem komi! er.

Engu a! sí!ur eru $mis tækifæri á "essu svi!i. Hluti 
af framlei!slu Fjar!aáls eru álvírar sem framleiddir 
eru í steypuskála félagsins á Rey!ar#r!i. Uppi eru 
hugmyndir hjá innlendum %árfestum a! 'ytja fyrirtæki 
frá Noregi til Sey!is%ar!ar sem sérhæ#r sig í frekari 
vinnslu slíkra víra.  Sú starfsemi myndi "á byggja a! 
hluta á víraframlei!slu Alcoa á Rey!ar#r!i. Anna! 
dæmi um frekari úrvinnslu er sú %árfesting sem Rio 
Tinto Alcan í Straumsvík hefur ákve!i! a! rá!ast 
í tengt straumhækkunarverkefni félagsins. &ar er 
rá!gert a! he%a framlei!slu á svoköllu!um boltum, 

sem eru enn ver!mætari afur! en barrarnir sem "ar 
eru framleiddir í dag. Fyrirtæki! mun verja um 16 
milljör!um króna til "essa verkefnis og rá!gert er a! 
framlei!sla "ess ver!i a! fullu komin y#r í bolta á árinu 
2014.

&á hefur Samál, Samtök álframlei!enda, rá!ist í ger! 
hagkvæmnisk$rslu fyrir álúrvinnslu hér á landi í 
samstar# vi! Fjárfestingastofu. Ætlunin er a! greina 
kosti og galla helstu úrvinnslugreina áli!na!ar hér á 
landi. Sk$rslan mun vonandi n$tast Fjárfestingastofu 
í "eirri vi!leitni sinni a! la!a hér a! beina erlenda 
%árfestingu.

&orsteinn Víglundsson, Samtök álframlei!anda
Greinina í heild sinni má nálgast á: www.vi.is

NáttúranOrkanHa#!

N$sköpun

Samvinna milli atvinnugreina

Menntun og reynsla

Mannau!ur
Uppspretta tækifæra

Mynd 3.12  Tækifærin liggja bæ#i innan sto#anna sem og %vert á %ær



Vi!skipta"ing 2011

46

Um%öllun um "au tækifæri sem til sta!ar eru gæti "ví aldrei or!i! fullnægjandi nema 
me! "ví a! gera grein fyrir "ví hlutverki sem mannau!ur leikur í n$sköpun og "róun 
atvinnugreina. Hlutverki! tekur á sig margvíslegar myndir. Reynsla fyrri kynsló!ar skapar 
ver!mæti "eirrar næstu, a!fer!afræ!i einnar atvinnugreinar n$tist annari á n$stárlegan 
hátt og verkefni sem misfarast ver!a efnivi!ur í sigra framtí!arinnar.  Hér á eftir er leitast 
vi! a! breg!a birtu á me! hva!a hætti tækifæri af "essum toga ver!a til og skapa 
ver!mæti, atvinnu og jafnvel n$jar atvinnugreinar. 

3.4.1 N%sköpun

Ö'ug n$sköpun getur af sér n$jar lausnir, n$ fyrirtæki og n$ja atvinnumöguleika, sem 
eru mikilvægir "ættir í enduruppbyggingu hagker#sins. Rík áhersla hefur veri! lög! á 
a! sty!ja vi! n$sköpun á sí!ustu misseri. Frambo! á rá!gjöf og a!stö!u fyrir frumkvö!la 
er ágætt og hefur líklega aldrei veri! meira. Auk Klaks og O2 sem %alla! ver!ur um 
sérstaklega má t.d. nefna Innovit, N$sköpunarmi!stö! Íslands - Impra, V6 Sprotahús, 
Hugmyndará!uneyti!, Hugmyndahús Háskólanna og Frumkvö!lasetri! Ásbrú. &essu 
star# hefur stundum veri! líkt vi! ræktunarstö! fyrirtækja. 

En til a! vel sé ver!ur 'eira a! koma til en rá!gjöf og a!sta!a. Gott umhver# fyrir  n$sköpun 
byggir á stu!ningi atvinnulífs og hins opinbera. Mikilvægasta a!koma hins opinbera er 
í gegnum samkeppnisstyrki til rannsóknar og "róunarstarfs, t.a.m. úr Tækni"róunarsjó!i, 
skattalega ívilnun auk "ess a! treysta "au almennu skilyr!i sem öllum rekstri eru 
nau!synleg. &áttur atvinnulífsins og einkaa!ila tengist hins vegar frekar %árfestingum, 
vi!skipta"ekkingu og tengslamyndun. Nokkrir %árfestingasjó!ir hafa "ann tilgang einan 
a! %árfesta í n$sköpunarfyrirtækjum e!a rannsóknum og "róun í atvinnulí#nu. 

&rátt fyrir a! vel ha# "okast á undanförnum árum á Ísland er enn nokku! í land me! a! 
n$sköpunarumhver# ver!i hér ásættanlegt. Me! "ví a! komi! ver!i á fót hvataker# fyrir 
%árfesta, t.a.m. í formi skattalegra ívilnana, væri stigi! stórt skref í rétta átt. Drög liggja nú 
a! "ví a! "a! ver!i gert.

Ísland sem n%sköpunarland

Ísland veitir um 2,6% af landsframlei!slu í rannsóknir og "róun á ári hverju. Af "eim 
framlögum leggur atvinnulí#! mest af mörkum. Me! "ví a! e'a hvata til %árfestinga og 
huga betur a! úthlutunum úr samkeppnissjó!um, mætti auka framlög til rannsókna án 
"ess a! auka bein útgjöld úr ríkissjó!i. 

&ó ríkisstyrkt n$sköpun 
eigi ekki a! vera markmi! 
eru samkeppnissjó!ir 
"ó mikilvægir, sér í 
lagi vegna smæ!ar 
hagker#sins sem veldur 
"ví a! er#!ara en ella er 
a! #nna áhættu%ármagn. 
Me! "ví a! hvetja 
einkaa!ila til %árfestinga 
í n$sköpunarfyrirtækjum 
leggst n$sköpun til auki! 
%ármagn frá atvinnulí# í 
sta! ríkissjó!s. Reynslan 
s$nir a! slíkum %ármunum 
er vel vari!.
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Ári! 2008, í mi!ju %ármála- og efnahagshruni, 
var lag!ur grunnur a! n$rri hugsun var!andi 
uppbyggingu í atvinnulí#nu. &etta var gert 
undir merkjum Klaks  sem er fyrirtæki sem 
a!sto!ar frumkvö!la og fyrirtæki í n$sköpun og 
ver!mætasköpun. Hugsunin var, a! ástæ!a "ess 
a! ekki 'eiri vaxtarfyrirtæki dafna á Íslandi er a! 
einhverju leyti vegna skorts á "ekkingu á rekstri og 
uppbyggingu slíkra fyrirtækja. Fæstir átta sig á a! sú 
hugmyndafræ!i sem "ví tengist er a! mörgu leyti ólík 
"eirri hugmyndafræ!i sem hef!bundin vi!skiptafræ!i 
byggir á, "etta er fræ!i sem byggir á sköpun en 
ekki hámörkun. Hugsunin var a! me! frumkvæ!i, 
frumleika og framtí!ars$n einstaklinga væri hægt a! 
búa til 'óru af n$jum og áhugaver!um fyrirtækjum 
sem gætu skapa! atvinnu og ver!mæti á Íslandi. 
Verkefni!, sem unni! er í samstar# vi! Háskólann í 
Reykjavík og N$herja, var kalla! Vi!skiptasmi!jan – 
Hra!braut n$rra fyrirtækja. 

Frá stofnun hafa um sextíu fyrirtæki komi! í 
Vi!skiptasmi!juna til skemmri og lengri tíma til "ess 
a! a'a sér "ekkingar á rekstri og uppbyggingu n$rra 
og ört vaxandi fyrirtækja. Mikilvægasti ávinningurinn 
felst hins vegar ekki í %ölda fyrirtækja e!a %árfestinga 
heldur "eirri hugmyndafræ!i og "ekkingu sem 
frumkvö!lar og stjórnendur "essara fyrirtækja hafa 
ö!last. Vonin er a! "essi "ekking ver!i smám saman 
almennari og vi!urkenndari og ha# "annig ví!tæk 
áhrif.

Uppspretta tækifæra

Vi!skiptasmi!jan er ekki eini magnari "essarar 
hugmyndafræ!i en margir köllu!u eftir slíkri sköpun 
í kjölfar efnahagshrunsins. Í sinni einföldustu mynd 
sn$st grunnferli sköpunar um a! n$ta hæfni og 
"ekkingu e!a undirbúning annars vegar og a!stæ!ur 
hins vegar sem uppsprettu tækifæra. Me! frumlegri 
nálgun er hægt a! tengja undirbúning og a!stæ!ur 
og móta vi!skiptahugmyndir og framtí!ars$n n$rra 
fyrirtækja. Oft eru "a! ólíklegar tengingar sem 
skapa áhugaver!ustu tækifærin. ORF líftækni b$r 
til ensím fyrir snyrtii!na!inn me! ræktun "eirra í 
byggi, Kerecis b$r til gervihú! úr #skro!i og Carbon 
Recycling International framlei!ir orku úr mengun 
frá stóri!ju. Uppruni "essara fyrirtækja er skipulög! 
hugmyndavinna, rannsóknir og prófanir. &etta er 
n$sköpun. 

Smi!ja ver!mætasköpunar Ári! 2010 'utti Háskólinn 
í Reykjavík úr Ofanleiti 2 í 
Vatnsm$rina og eftir stó! tóm 
skólabygging. Ákve!i! var a! 
búa til kraftmiki! umhver# fyrir 
hagn$ta fræ!slu, sprotastarf 
og skapandi greinar og 
n$ta "annig húsi! áfram til 
stu!nings menntunar og 
n$sköpunar. &etta eru markmi! Sjálfseignastofnunar 
Vi!skiptará!s Íslands um vi!skiptamenntun, sem 
verkefni! O2. Hugmyndin er a! me! samstar# ólíkra 
a!ila í húsinu ver!i til samfélag sem getur af sér 
n$stárlega tækifæri sem annars hef!u ekki or!i! til. O2 
getur "annig or!i! leikvangur n$sköpunar í menntun 
á Íslandi. 

Sú vinna sem tengist sprotafyrirtækjum á Íslandi eftir 
hrun fer ekki a! skila verulegum ar!i fyrr en eftir 5 til 
10 ár, tíma tekur a! gera n$jar vi!skiptahugmyndir a! 
veruleika. Ó"olinmæ!i Íslendinga gerir "a! stundum 
a! verkum a! vi! eigum er#tt me! a! byggja upp 
og hugsa til lengri tíma. &yrpingar eins og O2 geta 
veri! uppspretta n$rra vi!skiptahugmynda og 
umbreytinga. &ær geta veri! blanda!ar e!a einsleitar 
til "ess a! skila ávinningi en atri!i a! hugmyndafræ!in 
sem lei!ir einingarnar saman sé sk$r sköpun. &ær 
"urfa líka a! vera í stærra tengslaneti rannsókna, 
%árfesta, sérfræ!inga, %ölmi!la og drei#lei!a til 
"ess a! dafna sem ker#. &rátt fyrir talsver!an áhuga 
á n$sköpun á Íslandi og marga hagsmunaa!ila er 
heildarmyndin 'ókin. Stofnanavæ!ing n$sköpunar 
mistókst og nú er nau!synlegt a! hugsa ker#! upp á 
n$tt me! framtí!ina a! lei!arljósi. 

N$ framtí!ars$n er a! Klak sé verkvangur n$sköpunar 
atvinnulífsins. Hugmyndin er a! búa til svipa!an 
farveg eins og búinn hefur veri! til fyrir frumkvö!la 
sem vilja stofna eigin fyrirtæki, fyrir fyrirtæki, háskóla 
og stofnanir sem vilja n$ta opna n$sköpun og a!ra 
n$sköpunarferla til "ess a! skapa n$ ver!mæti og 
vi!skipti. Forsenda "ess a! nálgunin skili árangri er 
a! stærri fyrirtæki landsins taki "átt í  verkefninu og 
hjálpi til vi! a! byggja "ennan verkvang og virkja 
hæfni og au!lindir sem fyrirtæki byggja á og búi til 
n$ ver!mæti. Slíkur verkvangur gæti haft mikil áhrif 
á sköpun atvinnu, "ekkingar og ver!mæta á næsta 
áratug.

Ey"ór Ívar Jónsson, Klak
Greinina í heild sinni má nálgast á: www.vi.is
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3.4.2 Mennt er máttur

Gott menntaker# er ein megin forsenda ö'ugs atvinnulífs og grundvöllur "ess a! 
hagker# nái a! vinna sig út úr kreppu.  &etta á líka vi! á Íslandi, "ar sem almenn sátt ríkir 
um a! ver!mætasköpun til framtí!ar muni í ríkari mæli byggja á "ekkingu. Grundvöllur 
slíkrar ver!mætasköpunar er menntaker# í gó!um tengslum vi! atvinnulíf.

Grunnur a!  framtí!

Í ljósi mikilvægis menntunar er "a! 
fagna!arefni a! útgjöld á Íslandi 
til menntastofnana séu me! "ví 
hæsta sem "ekkist me!al OECD ríkja. 
Íslendingar verja "annig tæplega 8% 
af landsframlei!slu í menntamál, e!a 
tveimur prósentum hærra en me!altal í 
OECD.  

&essar tölur segja "ó a!eins hálfa söguna. 
&ó Ísland standi framarlega "egar kemur 
a! %árframlögum til menntaker#sins 
í heild, "á er "ví öfugt fari! "egar 
liti! er til háskólastigsins. Framlag til 
háskólamenntunar er a!eins 1,2% af 
landsframlei!slu, sem er töluvert undir 

me!altali OECD ríkja. Ísland er eina ríki! í OECD "ar sem kostna!ur á hvern háskólanema 
er lægri en kostna!ur á hvern grunnskólanema.

)msar ástæ!ur geta legi! "arna a! baki, en a! öllu óbreyttu er hætta á a! Ísland dragist 
verulega aftur úr samanbur!ar"jó!um hva! var!ar hlutfall háskólamennta!s fólks. Í dag 
er hlutfall af háskólamenntu!um í hópi 24-35 ára undir me!altali OECD ríkjanna.  Vera 
má a! vegna ríkulegra au!linda og frambo!s á vel launu!um störfum sem ekki kre%ast 
mikillar menntunar ha# Ísland komist upp me! a! leggja minni áherslu á háskólaker#! 
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Mynd 3.14  Atvinnuleysi eftir menntunarstigi

Mynd 3.15  Tekjur og gjöld hins opinbera a# núvir#i á hvern einstakling sem 
ö#last háskólamenntun, me#altal OECD
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en a!rar "jó!ir sem fátækari eru af au!lindum. Ljóst er a! frekari "róun í "essa átt mun 
sker!a samkeppnishæ# hagker#sins til lengri tíma, sérstaklega "egar íslenska hagker#! 
grundvallast sífellt meir á ver!mætasköpun sem byggir á "ekkingu e!a hugverki. 
Tækifæri atvinnulífs og hagker#s í heild liggja "ví a! hluta í e'ingu menntaker#sins, ekki 
síst á háskólastiginu "ar sem snerti'etir fræ!asamfélagins og atvinnulífsins eru hva! 
mestir. 

Atvinnu- og menntastefna

Kalla! hefur veri! eftir heildstæ!ri atvinnu- og menntastefnu hér á landi og um lei! 
gagnr$nt a! menntun svari ekki "örfum atvinnulífsins. &ar er sérstaklega vísa! til skorts 
á tæknimenntu!u fólki til starfa í hugverkageiranum. A! auki hefur samstarf atvinnulífs 
og skóla ekki veri! nægilegt, sérstaklega á svi!um tengdum íslenskri sérhæ#ngu, t.a.m. 
í áli!na!i og sjávarútvegi. &arna hafa tækifæri til a! byggja upp ver!mæta sér"ekkingu 
ekki veri! n$tt nógu vel. Um lei! og í "ví felst hætta a! breg!ast ekki vi!, t.d. á a! %öldi 
starfa tapist úr landi vegna skorts á tæknimenntu!u starfsfólki, "á felast í "ví tækifæri a! 
e'a menntun, sérstaklega á svi!i tæknigreina. &annig yr!i stu!la! enn frekar a! ö'ugu 
star# í rannsóknum og "róun.
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#ekking – framtí! í fortí!inni

&ekking sem ver!ur til úti í atvinnulí#nu leikur ekki sí!ur mikilvægt hlutverk en formleg 
menntun sem veitt er í skólum. Mikil ver!mæti liggja í reynslunni og hana ber a! vir!a, 
n$ta og var!veita.

Er#tt er a! mæla "ví í mót a! ver!mæti liggja í "eirri reynslu og "ekkingu sem var! til 
í íslenska %ármálaker#nu á uppbyggingartíma "ess.  &a! hvernig unni! er úr hruninu 
mun hins vegar ákvar!a hvort og hvernig sú "ekking n$tist til ver!mætasköpunar á 
Íslandi. Nau!synlegt er a! "eir sem brutu lög sæti ábyrg!, en ver!i "ví ö'uga fólki sem 
starfa!i af heilindum í íslenska %ármálageiranum gert kleift a! n$ta d$rmæta reynslu 
sína í %ármálageiranum e!a á ö!rum vettvangi er víst a! ávinningur mun af hljótast. 

Ári! 1960 var landsframlei!sla á hvern íbúa í 
Finnlandi um 2/3 af "ví sem var á N$ja Sjálandi. 
Fjörutíu árum sí!ar höf!u hlutirnir snúist vi!: Tekjur 
á mann í Finnlandi höf!u "refaldast og voru um 
%ór!ungi meiri en á N$ja Sjálandi. &ær höf!u aukist 
um rúm 60%; árlegur hagvöxtur á mann í Finnlandi 
var a! jafna!i 3% árin 1960-2000 en a!eins 1,2% 
á N$ja Sjálandi. &etta undirstrikar "á sta!reynd a! 
hagvöxtur til lengri tíma er undirsta!a a! hagsæld 
og efnahagslegum lífskjörum "jó!a; "a! er "ví afar 
mikilvægt rannsóknarefni í hagfræ!i a! grafast fyrir 
um orsaka"ætti hagvaxtar. 

&a! sem hefur helst geta! sk$rt "a! hvers vegna 
hagvöxtur er svo misjafn milli landa eru atri!i sem 
var!a undirstö!ur efnahagslífsins – samfélagslegir 
innvi!ir á bor! vi! vernd eignaréttar og frelsi í 
vi!skiptum. Slík atri!i geta sk$rt mun á hagvexti í 
$msum "róunarríkjum og i!nríkjunum (OECD). &a! 
hefur hins vegar reynst er#!ara a! #nna ástæ!ur 
"ess hvers vegna hagvöxtur getur veri! svo misjafn 
sem raun ber vitni innan hóps i!nríkja "ar sem 
grundvallaratri!i sem "essi eru y#rleitt í gó!u hor#. 
N$ rannsókn tveggja "$skra fræ!imanna  lei!ir 
í ljós a! menntun skiptir "arna höfu!máli. &a! 
kemur í ljós a! sterkt samband er á milli hagvaxtar 
og árangurs í samræmdum al"jó!legum prófum í 
stær!fræ!i, raungreinum og lestri sem lög! eru fyrir 
grunnskólanema. Fáar breytur a!rar vir!ast skipta 
miklu máli. 

Ekki er rétt a! taka "essar ni!urstö!ur of bóksta'ega 
– "a! er ólíklegt a! "a! myndi skila miklum árangri 
a! ná gó!um árangri á samræmdum al"jó!legum 

Menntun og hagvöxtur

prófum ef a!rir samfélagslegir 
innvi!ir væru í ólestri. &a! má 
miklu fremur álykta sem svo 
a! "essi mælikvar!i nái a! 
endurspegla marga a!ra "ætti, 
efnahagslega, menntunarlega 
og menningarlega, sem 
sty!ja vi! hagsæld og sé 
jafnframt samo#nn slíkum 
"áttum. Ólíklegt er a! lönd nái gó!um árangri á 
"eim al"jó!legu prófum sem um ræ!ir nema a! 
samfélagslegir innivi!ir séu traustir og a! vel sé gert 
á mörgum ö!rum svi!um, "ar me! tali! í menntun á 
framhalds- og háskólastigi.

Íslendingar hafa í gegnum tí!ina veri! nálægt 
me!altali OECD ríkjanna í samræmdum al"jó!legum 
prófum. Grunnskólar sem skilu!u betri árangri myndu 
"ví skila miklum efnahagslegum ávinningi hér á 
landi – fyrir utan "ann menningarlega. En hva!a 
stefna í skólamálum er líkleg til a! skila árangri? Vi! 
"essari spurningu er ekki til einfalt svar. Til dæmis er 
ekki marktækt samband milli "eirra %ármuna sem 
lönd verja til grunnskóla og árangurs á al"jó!legum 
prófum – Ísland er eitt sk$rasta dæmi! um "a!. 
Rannsóknir benda hins vegar til "ess a! lykillinn a! 
betri árangri séu sterkari hvatar fyrir "á sem starfa 
í ker#nu til a! standa sig betur. &rjú atri!i standa 
uppúr: Aukin samkeppni, auki! frelsi til ákvar!ana 
hjá einstökum skólum, og a! "eir sem starfa innan 
skólaker#sins og gera vel uppskeri í samræmi vi! "a!.

Fri!rik Már Baldursson, Háskólinn í Reykjavík
Greinina í heild sinni má nálgast á: www.vi.is
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Óhó'ega d$r lexía íslenska bankahrunsins yr!i "eim mun d$rari ef ekki ver!ur ley#legt 
a! læra af henni. Nokkurra ára gömul dæmisaga úr íslensku atvinnulí# s$nir glögglega 
a! "etta er mögulegt, ".e. a! reynsla sem ver!ur til í verkefnum sem ekki fara eins og til 
var ætlast, ver!ur efnivi!ur ver!mætasköpunar næstu kynsló!a. 

Á sí!ustu tveimur áratugum "róa!ist íslenskur 
%ármálageiri á miklum hra!a frá gjaldeyrishöftum 
og opinberu eignarhaldi í "róa!an einkavæddan 
%ármálamarka! sem var nátengdur vi! al"jó!lega 
marka!i. &ó hra!ur vöxtur og %ármálakrísa ha# or!i! 
stærstu %ármálstofnunum landsins a! falli má líti! 
land eins og Ísland ekki vi! "ví a! "ekking og reynsla 
starfsmanna í %ármálageiranum, og e'aust mun 'eiri 
í tengdum atvinnugreinum, glatist. Innan íslensku 
bankanna var fólk me! mikla "ekkingu sem vann 
samviskusamlega og hei!arlega fyrir vi!skiptavini 
sína í verkefnum sem sköpu!u miklar tekjur fyrir 
"jó!arbúi!. Mikilvægt er a! læra af reynslunni og 
endurvekja "a! sem vel tókst til me! og y#rfæra "á 
"ekkinguna á n$ svi! me! tí! og tíma.  

Nú "egar á "ri!ja ár er li!i! frá "ví a! bankarnir 
hrundu "á er farin a! koma sk$rari mynd á "a! 
t.d. hva!a lánasöfn innan bankanna stó!ust 
hremmingarnar vel og hver "eirra "oldu ekki 
kreppuna. Í "eim efnum má ekki gleyma "ví a! "etta 
var mesta %ármálakreppa sem ri!i! hefur y#r frá "ví 
a! sí!ari heimstyrjöldinni lauk og í slíkum kreppum 
ver!a jafnvel vel rekin fyrirtæki fyrir miklu tjóni. Mörg 
dæmi má nefna sem s$na hva! gert var vel á tímum 
uppsvei'u í %ármálaheiminum. &etta er "ekking sem 
miki! vægi er í a! halda hér á landi og n$ta okkur til 
framdráttar. 

Lánveitingar og önnur "jónustusala til fyrirtækja í 
sjávarútvegi utan Íslands heppna!ist vel.  Á "essu 
svi!i bjuggu íslenskir bankar y#r y#rbur!a"ekkingu 
í samanbur!i vi! 'esta a!ra banka í heiminum.  Af 
"ví leiddi a! "eir gátu veitt betri "jónustu og teki! 
uppl$stari ákvar!anir í lánveitingum sínum og ö!rum 
%árfestingum.  &a! væri full ástæ!a fyrir bankana a! 
endurvekja "essa starfsemi.  Eins og fyrri daginn "á 
var "a! samkeppnisforskot sem fólst í "ekkingu sem 
mestu skipti.

Vegna takmarka!s fólks%ölda hafa íslensk fyrirtæki 
ávallt lagt á "a! áherslu a! reyna a! gera sem 'esta 

Íslenska 'ármálaker$!: #ekking sem ekki má glatast

"jónustu"ætti eins sjálfvirka 
og hægt er. &etta leiddi til 
"ess a! internet vi!mót til 
einstaklinga jafnt sem fyrirtækja 
var!andi grei!slumi!lun, 
netbanka og a!ra rafræna 
"jónustu er mjög framarlega 
á Íslandi. &essi gó!a "jónusta 
er afsprengi mikilla %árfestinga 
hjá %ármálastofnunum í 
hugbúna!ar"róun og í hugviti hugbúna!arhúsa.

&egar %ármálaker#! var a! vaxa var! til mikil "ekking 
og reynsla í a! setja upp ver!bréfa"ing, rafræna 
ver!bréfaskráningu, tengingu vi! al"jó!legar 
ver!bréfaskrár, gjaldeyrismarka!, al"jó!lega 
grei!slumi!lun og bakvinnslu á mjög skömmum 
tíma. &a! er ljóst a! uppbygging á öllum tæknilegum 
"áttum %ármálaker#sins me! gó!ri samvinnu 
%ármálastofnana og hugbúna!arhúsa tókst mjög vel.

Í vi!skiptum er Ísland vel "ekkt erlendis "egar kemur 
a! helstu út'utningsgreinum landsins sjávarútveg 
og endurvinnanlegri orku. &a! ætti "ví ekki a! koma 
á óvart a! íslenskar %ármálastofnanir ná!u gó!um 
árangri al"jó!lega í sérhæf!ri fyrirtækjará!gjöf 
og annarri %árfestingabanka"jónustu vi! "essar 
atvinnugreinar. Y#rgnæfandi meirihluti verkefna 
bankanna erlendis tengd "essum atvinnugreinum 
hafa sta!ist öll áföll í gegnum hina al"jó!legu 
%ármálakrísu.   

Vi! uppbyggingu %ármálaker#sins voru lausnir sem 
áttu vi! á margfalt stærri mörku!um en "eim íslenska 
oft mjög kostna!arsamar og nokku! óhentugar fyrir 
lítinn en "róa!an marka!. &ví fór mikil vinna í sérsmí!i 
á kerfum og a!lögun a! íslenskum a!stæ!um. 
Margar og ver!mætar lausnir ur!u til hér á landi. 
&essar lausnir mætti nú n$ta í löndum "ar sem 
sambærileg vinna fer fram e!a vi! a! gera eldri lausnir 
hagkvæmari. 

Ónefnd  starfskona %ármálastofnunar 
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OZ er gott dæmi um mikilvægi n$sköpunar "ar 
sem sú "ekking og reynsla sem ver!ur til, leitast 
vi! a! vi!halda sjálfri sér, og endurn$jar sig vi! 
breyttar a!stæ!ur. Jafnvel má halda "ví fram a! í 
hugbúna!argeiranum ha# ævint$ri! OZ marka! 
upphaf n$sköpunarferlis sem enn er ekki sé! fyrir 
endann á.  

OZ s$ndi fram á a! á Íslandi væri hægt a! byggja upp 
fyrirtæki í hugbúna!ar"róun á mjög metna!arfullum 
hugmyndum. Reynsla "eirra sem unnu hjá og 
fylgdust vel me! OZ er "ó líklega mikilvægasta 
afur! fyrirtækisins. OZ s$ndi fram á a! n$sköpun í 
hugbúna!ar"róun var raunhæfur möguleiki um lei! 
og "a! veitti "átttakendum d$rmæta reynslu í "ví 
hva! "arf a! gera til "ess ná árangri. Reynslu sem OZ 
n$tti sér sjálft til "ess a! stofna nokkur sprotafyrirtæki 
og starfsmenn "ess ger!u einnig sí!ar. 

Uppha$!

Í uppha# var OZ dæmigert sprotafyrirtæki. &a! er 
stofna! af nokkrum guttum (um og undir tvítugu) 
sem voru í raun me! frekar ónákvæma áætlun. 
Kannski ofsögum sagt a! kalla "a! áætlun, "a! var 
meira löngun til a! reka fyrirtæki sem n$tti sér n$justu 
tækni til samskipta. &a! sem vann a!allega me! "eim 
var drifkraftur og óbilandi trú á a! allar dyr stæ!u 
opnar og a! allt væri mögulegt. 

Fyrstu árin könnu!u "eir "rívíddartæknina og 
sáu fyrir sér hvernig hægt væri a! nota hana á 
vefnum. Me!an allir voru enn me! innhringimótöld 
var "etta grí!arlega frams$n hugsun. &eir unnu 
"rívíddarverkefni fyrir bæ!i Intel  og Ericsson og 
í framhaldi af "ví tókst "eim a! selja Ericsson "á 
hugmynd a! samskipti á internetinu væru framtí!in. 

Hugbúna!ar"róun

Ein forsenda árangurs OZ "egar á lei! var 
%ármögnunin e!a öllu heldur a!gangur a! 
"olinmó!u %ármagni. Fjármögnun var skilgreind sem 
forsenda "róunar, og nau!synlegur hluti af rekstri og 
vi!gangi fyrirtækisins. 

Hugbúna!arframlei!sla OZ var a! mestu rekin fyrir 
erlent fé og megin hluti "ess kom frá Ericsson sem 
grei!slur fyrir "róunar- og rannsóknarvinnu. &etta 

Ar&eif! OZ var a!eins eitt af mörgum 
sambærilegum rannsóknar- og 
"róunarverkefnum Ericsson sem 
beindust a! "ví a! "róa n$ja 
tækni og n$ta tækni á n$jan 
hátt. Ericsson áleit slík verkefni 
og %árfestingu nau!synlega til 
a! vi!halda samkeppnisforskoti 
sínu og vera í nánum tengslum 
vi! n$justu og framsæknustu 
hugmyndastraumana. 

Framlag Ericsson var ekki 
eingöngu í formi peninga til a! 
%ármagna framlei!sluna heldur 
var um eiginlegt samstarf a! 
ræ!a "ar sem starfsmenn 
Ericsson mi!lu!u af reynslu 
sinni af "ví a! koma hugmynd 
í gegnum vöru"róunarferli. &arna lær!u starfsmenn 
OZ "ann aga sem "arf til a! skila gæ!ahugbúna!i 
sem hanna!ur var fyrir mikla notkun. Slíka reynslu er 
nánast ómögulegt a! ö!last á örmarka!num Íslandi.

Stórfyrirtæki reka svona verkefni í hundra!avís um 
allan heim. Fyrir "eim er "a! ekki tiltökumál a! 'est 
"essara verkefna ganga aldrei upp e!a a! "au séu 
látin víkja "egar hart er í ári. &a! var í kjölfar "ess a! 
vir!i hlutabréfa Ericsson hrapa!i á vormánu!um 2001 
sem a! ákve!i! var a! klippa á frekari %árfestingar til 
OZ jafnvel "ó a! verkefni! væri á lokastigum. Og "ó 
a! stórfyrirtæki velti "ví ekki lengi fyrir sér, gerir svona 
a!ger! út um sprotafyrirtæki sem ekki er komi! me! 
vöru sína á marka!. Í kjölfar "essa lauk starfsemi OZ á 
Íslandi. En grunnurinn var gó!ur, nógu sterkur í raun 
til a! byggja á n$tt fyrirtæki, sem hluti stofnenda og 
starfsmanna OZ ger!i í Montreal í Kanada. &a! fór svo 
ekki hátt "egar fyrirtæki! var selt til Nokia í október 
2008.

Hin erlendu áhrif

Líklega hefur samstar#! vi! Ericsson veri! mesta 
gæfa OZ – og ræ!ur "ar mestu sú "ekking og reynsla 
sem var! OZ a!gengileg í samstar#nu. A! einhverju 
leyti gjörbreyttist starfsumhver#! og vinnulagi! "ar 
sem hinn erlendi risi  ger!i allt a!rar og miklu meiri 
kröfur um formfestu, skjalager! og almennan aga í 
vinnubrög!um en á!ur haf!i "ekkst hjá fyrirtækinu.

Til a! byrja me! var hugbúna!ardeildin lítil en eftir 
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"ví sem a! verkefnum %ölga!i og "au ur!u 'óknari 
var! ljóst a! "a! "urfti meiri mannskap. Veikasti 
punkturinn í lí# hvers hugbúna!arfyrirtækis er "egar 
"róunarstörfum %ölgar. Fram a! "ví kemst fyrirtæki! 
upp me! óformlega ferla og umhver# vegna "ess a! 
"a! er svo mikill samgangur milli starfsmanna. Um 
lei! og "essi tengsl rofna ver!ur meiri verkaskipting, 
verkferlar ver!a mikilvægir og ekki sí!ur formlegt 
utanumhald um "róunina. 

Sá hópur sem vann hjá OZ og upplif!i "a! hvernig 
hugmynd ver!ur  a! vöru í hugbúna!argeiranum 
hefur leitast vi! a! endurtaka "ann leik, mi!la af 
reynslu sinni og leita uppi n$jar hugmyndir. &etta 
"ykir merkilegt sakir "ess a! y#rleitt "ykir e!lilegt 
í sprotabransa a! fólk haldi uppl$singum fyrir sig 
af ótta vi! a! a!rir nái árangri á "eirra kostna!, ".e. 
framkvæmi hugmyndirnar "eirra.  &a! er kannski 
einkennandi fyrir "á sem hafa kynnst "ví hversu 
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sem ekki eru lengur starfandi. 
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3.5 Tækifærin eru til sta!ar 
&a! er vi! hæ# a! enda um%öllun um tækifærin í íslensku atvinnulí# á sögunni af OZ, sögu 
sigra og ósigra. Saga fyrirtækisins endurspeglar  annars vegar "á sta!reynd a! %árfesting 
í atvinnurekstri er áhættusöm, en hins vegar a! reynsla sem ver!ur til vi! atvinnurekstur 
skapar ver!mæti sem allt samfélagi! n$tur gó!s af. OZ ná!i ekki a! blómstra á Íslandi, en 
sú "ekking sem "ar var! til hefur n$st í uppbyggingu n$s i!na!ar. Fáir hef!u sé! "a! fyrir 
a! leikjai!na!ur yr!i mikilvæg út'utningsgrein á Íslandi og a! fyrirtæki á bor! vi! CCP 
yr!i eitt af lei!andi fyrirtækjum landsins.    

Í um%öllun um grunnsto!ir íslensks atvinnulífs, tengdar greinar og tækifæri bygg! á 
"eim má greina ákve!in megin "rá!, samvinnu og samstarf. Hvernig sem á "a! er liti! 
er samstarf, hvort sem er á milli fyrirtækja sem starfa innan sömu grunnsto!ar, tengdra 
fyrirtækja sem starfa í ólíkum sto!um en n$ta "ekkingu og reynslu hvers annars e!a á 
milli atvinnulífs og stjórnvalda, grundvöllur "ess a! vi! n$tum tækifærin. 

langur vegur er frá hugmynd a! veruleika, a! "eir átta 
sig á "ví a! "a! er mun meira upp úr "ví a! hafa a! 
"iggja og gefa alla "á hjálp sem möguleg er fremur 
en a! múra sig af einir me! hugmyndina. &etta birtist 
vel í "ví  sem kalla mætti ‘ættartré’ OZ.

&a! er e!li sprotafyrirtækja í hugbúna!ar- og 
hátæknigeiranum a! vera tilraunastarfsemi. Y#rleitt 
er alls óvíst a! sú hugmynd sem lagt er af sta! me! í 
uppha# sé lífvænleg. Til "ess "arf ótal margt a! ganga 
upp: Mótækilegur marka!ur,  rétt tækni, gott teymi 
og aga!ur rekstur. Mörgum %árfestum í "essum geira 
"ykir e!lilegt a! ein af hverjum tíu hugmyndum gangi 
upp og ver!i a! ver!mætri eign. 

Engu a! sí!ur skapa allir "essir sprotar ver!mæti 
me! tilvist sinni. Á me!an "eir lifa skapa "eir ársverk, 
starfsmenn fá laun, "eir skila sínum opinberu gjöldum 
áfram til samfélagsins. Og "á er ótalin sú reynsla og 

"ekking sem ver!ur til hjá starfsmönnum og n$tist 
áfram "ó á n$jum vettvangi sé. 

Menning OZ byggir á "ví a! ræ!a hugmyndir, sty!ja 
vi! "ær, leggja til og fræ!a, hvort sem hugmyndir 
eru eigin e!a annarra. Gildi "ess hefur margsanna! 
sig jafnt í ofangreindum fyrirtækjum og ö!rum sem 
noti! hafa starfskrafta OZara. &annig gætir áhrifa 
OZ enn í íslenskum uppl$singatæknii!na!i. Beinar 
og óbeinar tengingar má #nna vi! %ölmörg íslensk 
uppl$singatæknifyrirtæki sem í dag skila hundru!um 
ársverka til íslensks samfélags.

&a! er ar'eif! OZ.

Margrét Dóra Ragnarsdóttir og Stefán Baldur Árnason, 
fyrrverandi OZ-arar

Greinina í heild sinni má nálgast á: www.vi.is
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4 Sta!a íslenska hagker$sins
Allt frá bankahruni hefur umræ!a um íslenskt hagker# veri! afar neikvæ!. &a! á sér 
e!lilegar sk$ringar enda féll bankaker#! á skömmum tíma, tekin voru upp gjaldeyrishöft, 
krónan féll hratt auk "ess sem skuldir einstaklinga og fyrirtækja hækku!u til muna. 
Hagker#! glímir enn vi! $mis eftirköst bankahrunsins 
sem birtist m.a. í stórauknum %ölda gjald"rota, of 
margir Íslendingar 'ytja búferlum og fyrirtæki hli!ra 
starfsemi sinni í a!rar lögsögur. &ar a! auki bendir 
margt til "ess a! vanhugsa!ar skattabreytingar ha# 
veikt vi!spyrnu hagker#sins enda hefur batinn veri! 
hægari en margir bjuggust vi!.

&rátt fyrir "á veikleika sem eru til sta!ar "á má 
ekki gleymast a! hagker#! byggir á sterkum 
samfélagslegum innvi!um sem skapar gnótt tækifæra. 
Mikilvægt er "ví a! öll umræ!a um framtí!arhorfur 
hagker#sins byggist á sta!reyndum fremur en 
sko!unum og innihaldslausum fullyr!ingum. Í 
ka'anum hér a! ne!an er reynt a! varpa ljósi á 
raunverulega stö!u hagker#sins.

4.1 Hagtölur og horfur

Landsframlei!sla a! ná sér á strik

Vonir standa til "ess a! hagvöxtur he%ist brátt á n$. 
&jó!hagsspá Hagstofunnar spáir nokkrum bata á 
næstu árum og ef fram sem hor#r "á má ætla a! verstu 
a'ei!ingar bankahrunsins séu a! baki og  uppbygging 
og bætt lífskjör taki aftur vi!. Hagstofan spáir hærri 
"jó!arframlei!slu a! raunvir!i ári! 2014 en ári! 2007, 
"egar lífskjör voru hér me! besta móti.

Landsframlei!sla er enn mikil

Sé landsframlei!sla á hvern Íslending borin saman 
vi! landsframlei!slu annarra ríkja má sjá a! "rátt fyrir 
djúpa kreppu stendur Ísland enn framarlega me!al 
"jó!a. Lönd eins og &$skaland, Bretland og Finnland 
búa enn vi! lægri kaupmátt og "rátt fyrir mun minni 
samdrátt í Danmörku og Sví"jó! er landsframlei!sla 
"ar svipu! og hér.
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Aldurssamsetning "jó!arinnar er hagfelld

Aldurssamsetning "jó!ar gefur mikilvæga 
vísbendingu um getu hennar til a! vi!halda 
hagvexti til lengri tíma. Ungar "jó!ir eru 
betur í stakk búnar til a! vi!halda hagvexti 
um langt skei! heldur en "jó!ir "ar sem 
fólk er eldra og færri eru á vinnumarka!i. 
Íslendingar standa hér vel a! vígi "ar sem 
me!alaldur er mun lægri en gengur og 
gerist í Vestur-Evrópu.  

Hreinar skuldir minnka á árinu

Mest a!kallandi verkefni stjórnvalda á næstu árum 
er a! draga úr hallarekstri og "ar me! skuldum og 
vaxtakostna!i hins opinbera. Í %árlagafrumvarpi 
"essa árs er gert rá! fyrir 75 ma. kr. vaxtagjöldum 
ríkissjó!s vegna skulda og ljóst er a! "essi upphæ! 
"arf a! lækka hratt, sem sty!ur vi! hagvöxt og 
b$r til svigrúm til skattalækkana. Mi!a! vi! spá 
Se!labankans hafa skuldirnar ná! hámarki og 
munu lækka á næstu árum. Mikilvægt er a! auka 
a!hald ríkis%ármála til muna svo draga megi sem 
mest úr skuldum sem fyrst.

Sta!an vi!unandi mi!a! vi! önnur ríki í 
skuldavanda

Ef skuldasta!a Íslands sem hlutfall 
af landsframlei!slu er borin saman 
vi! ríki OECD má sjá a! Ísland er "ar 
undir me!altali. Samanbori! vi! Írland, 
"ar sem hi! opinbera tók y#r skuldir 
bankaker#sins, er skuldasta!a Íslands 
gó!. &ar munar mestu um ney!arlögin, 
en setning "eirra a!skildi erlendar 
skuldir bankanna frá ríkinu. Hugsanleg 
ríkisábyrg! vegna Icesave-samninga er 
"ó ekki innifalin í "essum tölum, en hún 
er áætlu! um 1-5% af landsframlei!slu 
m.v. "ann samning sem liggur fyrir og 
áætla! vir!i "rotabús Landsbankans.
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Halli í ríkis'ármálum undir OECD-
me!altali

Tekist hefur a! draga tiltölulega hratt úr 
halla á rekstri ríkisins,  sem "ó hefur veri! 
á kostna! %árfestingargetu fyrirtækja 
og einkaneyslu heimila. Spá OECD gerir 
enn fremur rá! fyrir a! halla ver!i snúi! í 
afgang eftir tvö ár. &a! eru sameiginlegir 
hagsmunir allra a! hallanum sé eytt sem 
fyrst svo grynnka megi á opinberum 
skuldum.

Vaxtagrei!slur "urfa a! minnka

Hreinar erlendar vaxtagrei!slur eru 
fyrst og fremst til komnar vegna 
lána sem hi! opinbera hefur teki! 
frá Al"jó!agjaldeyrissjó!num og 
ö!rum löndum. Draga "arf úr 
vaxtagrei!slum hi! fyrsta me! "ví 
a! grei!a ni!ur erlendar skuldir 
hins opinbera. Til "ess a! svo megi 
ver!a "arf kraftmikinn hagvöxt 
sem skilar auknum tekjum í 
ríkissjó!, ásamt "ví a! útgjöld 
ver!i markvisst skorin ni!ur. 

&annig myndast afgangur af rekstri ríkissjó!s sem nota má til a! grei!a "essar skuldir.  
 

Hrein erlend sta!a ekki betri í 10 ár

Mikill halli var á utanríkisvi!skiptum frá árinu 
2002 til 2008 og nam uppsafna!ur halli á 
vi!skiptajöfnu!i um 1.380 mö. kr. á ver!lagi 
ársins 2009.1 Ætla mætti a! "essi mikli halli 
hef!i skila! sér í verri hreinni erlendri stö!u, en 
hi! gagnstæ!a hefur átt sér sta!. A!skilna!ur 
gömlu bankanna og erlendra skulda "eirra 
kom í veg fyrir a! "essi halli kæmi ni!ur á 
"jó!hagsbúskapnum og raunar hefur hrein 
erlend sta!a Íslands ekki veri! jafn gó! sí!an 
1999. Í "essum tölum er ekki gert rá! fyrir 
aukinni skuldsetningu sem mögulega hl$st af 
uppgjöri vegna Icesave.  A! auki eru "ær há!ar 
breytingum vegna breytts mats á eignum og 
skuldum gömlu bankanna.

1  Gyl#  Magnússon, Tímarit  um  vi!skipti  og  efnahagsmál, Morguninn eftir ponzi, 7.  árgangur,  2.  tölubla!,  
2010.
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Dregur úr atvinnuleysi á árinu

Eitt mikilvægasta verkefni samfélagsins á næstu árum er 
a! draga úr atvinnuleysi, enda er kostna!ur samfélagsins 
vegna atvinnuleysis mikill. Ver!mætasköpun er minni 
sem nemur %ölda "eirra sem ekki hafa vinnu og 
atvinnuleysisbætur í"yngja ríkissjó!i. Atvinnulausir lenda 
'jótt í er#!ri %árhagsstö!u auk "ess sem atvinnuleysi 
hefur neikvæ! áhrif á bæ!i líkamlega og andlega heilsu. 
Í kjölfar bankahrunsins margfalda!ist atvinnuleysi á 
Íslandi og fór hæst í um 9% um áramótin 2009-2010. 
&essi "róun vir!ist hafa stö!vast og Se!labankinn spáir 
nú hratt lækkandi atvinnuleysi frá mi!ju ári 2011 og út 
ári! 2013. Gangi sú spá eftir er allt útlit fyrir a! hi! versta 
sé a! baki og a! atvinnustig muni hækka jafnt og "étt 
á næstu árum.

Atvinnuleysi lægra en í OECD

&rátt fyrir miki! tímabundi! 
atvinnuleysi um "essar mundir 
er heildaratvinnuleysi á Íslandi 
engu a! sí!ur lægra en me!altal 
atvinnuleysis OECD ríkja. Á Íslandi 
er meira atvinnuleysi en í Noregi 
og Danmörku, en minna en í 
&$skalandi og Sví"jó!. Ef dregur 
úr tímabundnu atvinnuleysi 
vegna hrunsins á næstu árum, 
eins og Se!labanki Íslands spáir, 
er fyrirsé! a! Ísland endurheimti 
stö!u sína sem eitt af "eim 
OECD ríkjum sem hafa hva! hæst 
atvinnustig.

Ni!urstö!ur lífskjararannsóknar 
svipa!ar og ári! 2004

Hagstofan vinnur árlega 
lífskjararannsókn og metur í henni 
vi!horf heimilanna til eigin lífskjara 
og %árhagsstö!u. Ni!urstö!ur 
könnunarinnar fyrir ári! 2010 eru 
lakari en ári! 2007, "egar vanskil og 
er#!leikar me! a! ná endum saman 
voru í sögulegu lágmarki. Hins vegar 
eru ni!urstö!urnar nú afar svipa!ar 
ni!urstö!um ársins 2004 og vir!ist "ví 
sta!a heimilanna samkvæmt "essari 
könnun vera svipu! og hún var á 
árunum á!ur en "ensla fær!ist í vöxt.
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Mynd 4.10  Atvinnuleysi í nokkrum ríkjum OECD

Mynd 4.11  Ni#urstö#ur lífskjararannsóknar Hagstofunnar
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Ver!bólgan hefur hja!na!

Hruni íslensku krónunnar fylgdi 
snarpt ver!bólguskot, sem stafa!i a! 
stærstum hluta af "ví a! ver! á öllum 
inn'uttum vörum hækka!i miki!. &a! 
ver!bólguskot er hins vegar a! fullu a! 
baki, vegna umtalsver!s samdráttar í 
eftirspurn, og jafnvel möguleiki á a! 
ver!hjö!nun taki vi!. Se!labankinn 
spáir nú "ví a! ver!bólga ver!i mjög 
nálægt ver!bólgumarkmi!inu út ári! 
2013. &etta er mikilvægt svo halda 
megi áfram a! lækka vexti og koma á 
efnahagslegum stö!ugleika.

Innlent gengi og a&andsgengi 
styrkjast

Frá ársbyrjun 2010 hefur bæ!i 
innlent gengi og a'andsgengi 
krónu gagnvart evru styrkst "rátt 
fyrir hra!a lækkun st$rivaxta. 
Varlega "arf a! fara í a! draga 
ályktanir af "róun a'andsgengis 
vegna lítillar veltu og innlendu 
gengi er haldi! stö!ugu me! 
gjaldeyrishöftum. Jákvæ!ur 
vi!skiptajöfnu!ur, lægri ver!bólga 
og minni halli í ríkis%ármálum 
á komandi árum mun vonandi 
skapa skilyr!i til afnáms hafta og 
stu!la a! styrkingu krónunnar.  

Skuldatryggingarálag ríkisins lækkar

Skuldatryggingarálag á íslenska ríki! hefur 
lækka! hratt allt frá ársbyrjun 2009. &etta eru 
gó! tí!indi fyrir fyrirtæki eins og Landsvirkjun, 
en kjör félagsins vi! skuldabréfaútgáfu hafa 
fylgt "essu álagi. Kostna!ur vi! %ármögnun 
virkjana og annarra framkvæmda á vegum 
hins opinbera er "ví mun lægri nú en á!ur. 
Lægra skuldatryggingarálag kemur "ví öllum 
fyrirtækjum landsins til gó!a, vegna lægri 
kostna!ar hins opinbera og almennt jákvæ!ra 
áhrifa á %ármögnun íslensks atvinnulífs.
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Mynd 4.12  Ver#bólga á Íslandi frá 2007 ásamt spá út ári# 2013

Mynd 4.13  Gengi Evru gagnvart krónu

Mynd 4.14  Skuldatryggingarálag ríkisins
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4.2 Ísland í al"jó!legum samanbur!i
Á myndinni má sjá sæti Íslands á nokkrum samkeppnislistum í dag samanbori! vi! ári! 
2007. &rátt fyrir lækkun á mörgum samanbur!arlistum stendur Ísland enn framarlega 
me!al "jó!a heims.
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Samkeppnishæfni (WEF) 

Samkeppnishæfni (IMD) 

Efnahagslegt frelsi (Heritage) 

!róun lífsgæ"a (S!) 

Vi"skiptafrelsi (Al#jó"abankinn) 

Spilling (Transparency Int.) 

Kynjajafnrétti (WEF) 

Fjölmi"lafrelsi (Freedom House) 

Ísland 2007 Ísland 2010 Fjöldi landa 

5. Finnland 32. Japan 55. Gana

4. Sví"jó! 58. Grikkland20. Kanada

1. N$ja-Sjáland 20. Bandaríkin 41. Pólland

1. Singapúr 30. Holland 63. Tékkland

1. Noregur 24. Lúxemborg 46. Argentína

1. Hong Kong 23. &$skaland 63. Frakkland

1. Singapúr 16. &$skaland 40. Spánn

1. Sviss 14. Noregur 48. Ítalía

58. Venesúela
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196. Nor!ur-Kórea

132. Pakistan

178. Sómalía

139. Tajikistan 183. Tsjad

169. Simbabve

177. Nor!ur-Kórea

139. Tsjad

92. Perú 121. Kenía 144. Írak

112. Indland

91. Bosnía og Hersegóvína 123. Madagaskar 146. Íran

100. Gvæjana

89. Kína 123. Rússland

109. Filippseyjar 142. Míkrónesía

92. Líbanon

Frá árinu 2007 til 2010 hefur Ísland einvör!ungu 
falli! um 9 sæti a! me!altali á ofangreindum listum; 
úr 7. í 16. sæti af y#r 150 "jó!um a! me!altali.
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Sto!irnar tólf

Sta!a Íslands á lista Al"jó!ahagfræ!i-
stofnunarinnar y#r "ær tólf sto!ir sem taldar 
eru marka samkeppnishæfni landa er afar 
misjöfn. Landi! er í fremsta 'okkihva! 'esta 
innvi!i samfélagsins var!ar, en er dregi! ni!ur 
af "róun %ármálamarka!a og efnahagslegu 
umhver#. Í sk$rslu stofnunarinnar er bent á a! 
hinir %ölmörgu styrkleikar landsins séu til "ess 
fallnir a! stu!la a! bættu efnahagsástandi á!ur 
en langt um lí!ur. 

#róunarstig

Ísland fellur um 16 sæti frá 2007 á lista Sameinu!u 
"jó!anna y#r "róunarstig. &ar munar langmestu 
um "jó!artekjur á mann, en sú hagstær! lækka!i 
verulega í kjölfar falls bankanna og gengislækkun 
íslensku krónunnar. Ísland fær enn háa einkunn 
fyrir menntun og lífslíkur, hina tvo "ættina sem 
stu!st er vi!.

Samkeppnishæfni

Al"jó!ahagfræ!istofnunin tekur árlega saman 
ítarlegan lista um samkeppnishæfni landa. Ísland 

er "ar 'okka! sem n$sköpunardri#! hagker#. Til a! vi!halda langtímahagvexti "ur# "ví 
a! stu!la a! n$sköpun "ar sem innvi!ir eru "egar gó!ir. 

Efnahagslegt frelsi

Ísland lækkar mest allra landa á lista Wall Strett Journal y#r efnahagslegt frelsi. Ástæ!urnar 
eru hallarekstur og aukin umsvif hins opinbera, óstö!ugleiki í efnahagsmálum, 
skattahækkanir og gjaldeyrishöft.
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Tækni&róun 

Sæti Íslands 2010 Fjöldi &jó$a 
Sæti Íslands 2007 Heimild: Al&j&o$ahagfræ$isotfnunin (WEF) 

Sæti 2007 2010 Sæti 2007 2010 Sæti 2007 2010
1 Ísland Noregur 1 Bandaríkin Sviss 1 Hong Kong Hong Kong
2 Noregur Ástralía 2 Sviss Sví!jó" 2 Singapúr Singapúr
3 Ástralía N#ja-Sjáland 3 Danmörk Singapúr 3 Írland Ástralía
4 Kanada Bandaríkin 4 Sví!jó" Bandaríkin 4 N#ja-Sjáland N#ja-Sjáland
5 Írland Írland 5 Singapúr $#skaland ... ... ...
6 Sví!jó" Liechtenstein 6 Finnland Japan 13 Ísland Máritíus
7 Sviss Holland 7 $#skaland Finnland ... ... ...
8 Japan Kanada 8 Holland Holland 18 Belgía Ísland
9 Holland Sví!jó" 9 Japan Danmörk
10 Frakkland $#skaland 10 Kanada Kanada
... ... ... ... ... ...
17 Belgía Ísland 20 Ísland Lúxemborg

... ... ...
31 Arab. furstad. Ísland

Sameinu"u !jó"irnar: 
!róunarstig 

Al!jó"ahagfræ"istofnunin 
(WEF): samkeppnishæfni 

Wall Street Journal: 
efnahagslegt frelsi 

Mynd 4.15  Sæti Íslands í tólf grunnsto#um samkeppnishæfni 
Al%jó#ahagfræ#istofnunarinnar

Mynd 4.16  Sta#a Íslands ári# 2007 og 2010 á %remur samanbur#arlistum um samkeppnishæfni %jó#a
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A!rar úttektir

Fjölmargir a!ilar taka saman lista sem bera saman stö!u landa á mismunandi svi!um. 
Ísland mælist í fremsta 'okki á mörgum "eirra, "ar á me!al listum y#r n$sköpun og  
l$!ræ!is"róun. Landi! hefur "ó lækka! á listum y#r al"jó!avæ!ingu, eignarrétt og 
rafræna stjórns$slu. Allt eru "etta áhrifa"ættir efnahagslegrar stö!u og "ví er br$nt a! 
gera betur á "essum svi!um.
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4.3 Veikleikamerki hagker$sins
&rátt fyrir a! sta!a íslenska "jó!arbúsins sé mun hagfelldari en merkja má af daglegri 
umræ!u "á s$nir reynslan a! mikilvægt er a! hafa auga me! "róun hagker#sins 
og %ölmörg er#! vi!fangsefni blasa vi!. Á "a! jafnt vi! um starfsemi í einstökum 
atvinnugreinum og hjá hinu opinbera. Margt "arf a! færa til betri vegar á allra næstu 
misserum sé ætlunin a! koma í veg fyrir frekari lífskjarasker!ingu. A! "ví star# "urfa allir 
a! koma.

Ríkisreksturinn ósjálfbær án vi!unandi hagvaxtar

&rátt fyrir a! nokku! ha# áunnist í a! snúa vi! rekstri ríkissjó!s "á hefur sá árangur 
veri! á kostna! %árfestingargetu atvinnulífs og kaupmáttar einstaklinga. Í sta! "ess a! 
sní!a ríkissjó!i stakk eftir vexti hafa stjórnvöld lagt áherslu á aukna skattheimtu til a! 
standa undir útgjöldum. Sterkar vísbendingar eru um a! skattahækkanir á fyrirtæki og 

einstaklinga dragi úr hagvexti og vinni á móti auknu atvinnustigi, 
eins og %alla! ver!ur nánar um í ka'a 5. 

Vi! núverandi a!stæ!ur er mikilvægt a! stjórnvöld hugi a! 
jöfnun hagsvei'na annars vegar og langtímasjálfbærni hins 
vegar. Skuldasta!a ríkisins hefur hra!versna! og stórauknar 
vaxtagrei!slur vega a! sjálfbærni í ríkis%ármálum. Auk "ess 
hefur rekstrargrunnur  ríkisins gjörbreyst me! minnkandi tekjum 
og auknu álagi á almannatryggingaker#!.  Útgjaldastefna hins 
opinbera undanfarin ár reyndist %arri "ví a! vera sjálfbær og 
af "essum sökum standa stjórnvöld frammi fyrir "ví verkefni 
a! snúa rekstrinum snarlega vi! á sama tíma og hagker#! 
gengur í gegnum mikinn samdrátt. Tímabundi! "urfti "ví a! 
fórna svei'ujöfnunarhlutverki ríkis%ármála til a! standa vör! um 
sjálfbærni ríkissjó!s. 

Me! hli!sjón af áhrifum reksturs hins opinbera á framlei!slustig í hagker#nu er enn 
mikilvægara en ella a! hagræ!ing í ríkisútgjöldum og skattbreytingar eigi sér sta! me! 
skilvirkum hætti. &ví "arf a! hafa ofangreind sjónarmi! um hagkvæma skattheimtu til 
hli!sjónar. Án "ess a! líti! sé gert úr hversu sársaukafullar nau!synlegar a!haldsa!ger!ir 
eru, felast margvísleg tækifæri í endursko!un ríkis%ármála. Umtalsvert svigrúm er enn til 
hagræ!ingar í útgjaldali!um sem ættu a! hafa takmörku! áhrif á efnahagsleg umsvif 
og velfer!. 

Í "eirri a!lögun sem framundan er ætti áherslan a! vera á óskilvirkar millifærslur og 
#tulög sem myndast hafa í opinberum rekstri á tímum gó!æris og mikils hagvaxtar. 
Stjórnvöld geta me! gó!u móti sta!i! vör! um útgjöld sem auka e!a vi!halda almennri 
velfer! me! "ví a! stö!va framlög til verkefna sem "jóna sérhagsmunum "röngra hópa. 
Slíkar breytingar hafa takmörku! áhrif á eftirspurn til skemmri tíma og e'a hagvöxt 
til lengri tíma. Samhli!a væri æskilegt a! hags$ni ré!i för vi! ákvar!anir stjórnvalda í 
skattamálum. &egar er fari! a! bera á tilhneigingu til %ármagns- og fólks'ótta, sem m.a. 
má rekja til óhagfellds skattaumhver#s fyrirtækja, einstaklinga og %árfesta.

A! lokum er ástæ!a til a! nefna mikilvægi hagvaxtar fyrir rekstur ríkissjó!s. Eftir "ví sem 
hagvöxtur ver!ur minni, "eim mun er#!ara er a! halda rekstri hins opinbera réttu megin 
vi! núll. Einfaldasta lei!in til a! komast hjá "ví a! velja á milli frekari skattahækkana og 
ni!urskur!ar er a! vaxa úr vandanum, en aukinn hagvöxtur skilar auknum skatttekjum. 
Ö'ug fyrirtæki og hæft starfsfólk eru forsenda hagvaxtar – "a! "arf skattastefnan a! 
endurspegla.
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Laska! atvinnulíf

Í kjölfar bankahruns versna!i rekstrarumhver# íslenskra fyrirtækja til 
mikilla muna og hefur ekki veri! verra um áratugaskei!. Svo fátt eitt 
sé nefnt, "á hafa skuldir hækka!, kostna!ur aukist, %ármögnun er lítt 
a!gengileg og eftirspurn dregist saman. Mörg fyrirtæki eru vegna 
"essa á forræ!i %ármálastofnana og gjald"rot eru tí!ari en oftast á!ur.  

Hægt hefur gengi! a! vinna úr skuldavanda fyrirtækja, en 978 fyrirtæki 
ur!u gjald"rota á sí!asta ári og hafa gjald"rot aldrei veri! 'eiri á einu 
ári. Fjöldi fyrirtækja glímir nú vi! %árhagsvandræ!i.   Breg!ast "arf 
hratt vi! til a! áframhald ver!i ekki á "essari "róun, me! tilheyrandi 
sker!ingu lífskjara. 

&a! eru hagsmunir allra a! atvinnulíf ná kröftum sem fyrst. Til "ess 
"arf a! hra!a endurskipulagningaferlinu annars vegar og $ta undir 
n$jan atvinnurekstur hins vegar. Stjórnvöld, %ármálaker#! og %ölmörg 
hagsmunasamtök atvinnulífs tóku höndum saman í lok sí!asta árs 
til a! stu!la a! slíkri "róun. Verkefni! “Beina brautin” mi!ar a! "ví a! 
'$ta %árhagslegri endurskipulagning hjá 5.000 minni og me!alstórum 
fyrirtækjum í bankaker#nu. Takist "a! mun hagur %ölda annarra 
fyrirtækja vænkast me! auknum vi!skiptum. Svigrúm atvinnulífs til 
%árfestinga og rá!ninga mun a! sama skapi aukast me! tilheyrandi 
jákvæ!um áhrifum á kaupmátt einstaklinga og skatttekjur ríkissjó!s. 
Fari "essi snjóbolti af sta! er í "a! minnsta hálfur sigurinn unninn.
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Mynd 4.20  Heildar-eigi# fé íslenskra fyrirtækja frá 2000-2009 og 'öldi gjald%rota frá 1990 til 2010
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Fjölmörgum af "eim veikleikum sem nefndir eru hér a! ofan getur vi!skiptalí#! sjálft unni! á í 
samstar# vi! a!ra hagsmunaa!ila, fyrirtæki og opinbera a!ila. Framlag Vi!skiptará!s til "ess a! 
taka á "eim veikleikum sem snúa a! atvinnulí#nu er "rí"ætt:

1 Stofnun Efnahagsstofu atvinnulífsins til a! bæta uppl$singaö'un um atvinnulí#!, spáger! og 
r$ni um "jó!félagsleg málefni. 

2 Uppsetning Fyrirtækjagáttar Vi!skiptará!s Íslands til a! stu!la a! auknu gagnsæi atvinnulífs.  

3 Stu!la a! bættum stjórnarháttum me! n$jum lei!beiningum og formlegri úttekt á framkvæmd 
"eirra reglna.

Vi!brög! Vi!skiptará!s

1 Efnahagsstofa atvinnulífsins

Í litlu hagker# eins og Íslandi mætti ætla a! au!velt 
væri a! nálgast gó!ar uppl$singar um helstu 
hagstær!ir.  Svo er hins vegar ekki, en all nokkrir 
annmarkar eru á söfnun, ger! og birtingu mikilvægra 
uppl$singa um stö!u og "róun hagker#sins.  Hefur 
veri! komist svo a! or!i a! y#rleitt sé er#tt a! spá um 
framtí!, en á Íslandi væri jafnframt ómögulegt a! sjá 
fyrir fortí!ina. 

Vandinn vir!ist liggja í samspili nokkurra "átta. &rátt 
fyrir a! Hagstofan gegni lykilhlutverki, vir!ist söfnun 
gagna og h$sing "eirra dreif! á of marga opinbera 
og hálfopinbera a!ila, sta!lar um framsetningu og 
mi!lun eru ekki samræmdir, hagtölur liggja seint 
fyrir og sumar mikilvægar vantar. Nokkur umræ!a 
hefur veri! um "ennan vanda frá 2002, "egar 
&jó!hagsstofnun var lög! ni!ur, en ekki nægilega 
mi!a! í átt a! lausn. 
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Á umbóta"ingi Vi!skiptará!s í júní 2010 kom fram 
sk$r áhugi a!ildarfélaga rá!sins á a! atvinnulí#! léti 
sig "etta mál var!a. Frá "eim tíma hefur stofnun 
Efnahagsstofu atvinnulífsins veri! undirbúin, me! 
"a! a! markmi!i a! sty!ja vi! bætta framsetningu 
hagtalna og stu!la a! efnislegri umræ!u um "ær. 
Fyrst um sinn ver!ur áhersla á úrvinnslu spágagna 
um mikilvægustu hagstær!irnar, t.d. hagvöxt og 
ver!bólgu.  &egar fram í sækir ver!ur greining 
og gagnaö'un smám saman umfangsmeiri. Lagt 
er upp me! a! 'eiri atvinnulífssamtök komi a! 
Efnahagsstofunni og henni til stu!nings ver!a fulltrúar 
fyrirtækja og háskólasamfélags. 

2 Fyrirtækjagátt Vi!skiptará!s

Fyrirliggjandi uppl$singar um stö!u og starfshætti 
íslenskra fyrirtækja hafa fram a! "essu veri! af 
skornum skammti.  Of stór hluti atvinnulífs hefur 
tami! sér "ann ósi! a! skila ekki ársreikningi fyrir sett 
tímamörk. &rátt fyrir lagabo! "ar um hafa vanhöld á 
skilum ekki kalla! á vi!brög! eftirlitsa!ila, sem e'aust 
á sinn "átt í a! sk$ra ósi!inn.

Skil á rekstraruppl$singum er hins vegar umtalsvert 
hagsmunamál fyrir atvinnulí#! sjálft. Ás$nd "ess, 
heima og a! heiman, ræ!st vissulega af "ví hvernig 
rekstur gengur, en ekki sí!ur af "ví hvort sta!i! er skil 
á grunnuppl$singum úr rekstri. Á slíkum uppl$singum 
byggja %árfestar ákvar!anir, %ölmi!lar um%öllun, 
almenningur afstö!u og stjórnvöld a!ger!ir sínar. 
Slök skil á %árhagsuppl$singum byrgja s$n á stö!u og 
"róun atvinnulífsins og $ta undir samskiptaör!ugleika 
og vantraust.

Betri uppl%singar vantar 

Eftirspurn eftir gögnum, umfram "au sem spegla 
grunnrekstur fyrirtækja, hefur aukist á sí!ustu árum. 
&ar er einna helst vísa! til samsetningu stjórna, 
fyrirkomulags stjórnarhátta, samfélagsábyrg! og 
starfskjör stjórnenda. Vi!urkenning á mikilvægi 
gó!ra stjórnarhátta hefur aukist sí!ustu ár 
hjá vi!skiptavinum, birgjum, lándrottnum og 
%árfestum. Í ljósi atbur!a sí!ustu ára er Ísland "ar síst 
undantekning. 

Fyrirtækjagáttin opnu!

Til a! stu!la a! auknu gagnsæi atvinnulífs hefur 
Vi!skiptará! opna! Fyrirtækjagátt á vefsvæ!i sínu 
"ar sem ætlunin er a! gera a!gengilegar tilteknar 
lykiluppl$singar um stærstu fyrirtæki landsins. Fyrst 
um sinn ver!ur lög! áhersla á: a) ársreikninga, b) 
kynjahlutföll í forystusveit, c) stjórnarháttay#rl$singu, 
d) starfsreglur stjórnar og e) starfskjarastefnu. 

Fyrirtækjagáttin, sem kynnt ver!ur á næstu vikum, 
er öllum fyrirtækjum opin og byggir á vilja "eirra 
til a! gera fyrrgreindar uppl$singar a!gengilegar.  
&a! er von forsvarsmanna Vi!skiptará!s a! gáttin 
stu!li a! auknu gagnsæi í atvinnurekstri og veiti 
fyrirtækjum virkt a!hald.  Hvoru tveggja er li!ur í "ví 
a! endurheimta glata! traust og e'a trúver!ugleika 
íslensks atvinnulífs.

 Ertu hlynnt(ur) e!a andvíg(ur) "ví a! komi! 
ver!i á fót efnahagsrá!i sem yr!i óhá! 
stjórnvöldum og myndi sjá um spáger! og 
greiningarvinnu til "ess a! e#a 
uppl$singami!lun um stö!u efnahagsmála? 

Mynd 4.22  Úr vi#horfskönnun 
Vi#skiptará#s me#al 
forsvarsmanna fyrirtækja

 Finnst !ér skipta miklu e"a litlu máli a" 
atvinnulí#" fari eftir lei"beinandi reglum sem 
settar hafa veri" um stjórnarhætti fyrirtækja? 

Mynd 4.23  Úr vi#horfskönnun 
Vi#skiptará#s me#al 
forsvarsmanna fyrirtækja
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Sk%rsla rannsóknarnefndar Al"ingis

Auk hagrænna veikleika eru "a! $mis ker#slæg atri!i sem huga "arf a!, en "au eru 
ágætlega reifu! í sk$rslu rannsóknarnefndar Al"ingis. Hér a! ne!an má #nna y#rlit y#r 
veikleika sem nau!synlegt var a! færa til betri vegar fyrir fall bankaker#sins.  Varna!aror!in 
eiga enn rétt á sér. 

Atvinnulí$!
Ör og áhættusamur vöxtur einstakra atvinnugreina.
Hvataker# innan fyrirtækja sem $ta undir áhættusækni.
Líti! skynbrag! á virkni og "róun erlendra marka!a, t.a.m. %ármagnsmarka!a.
Of fáar og stórar atvinnugreinar sem ríkissjó!ur og hagker#! í heild treystir á.
Óe!lilegar fyrirgrei!slur til eigenda og lykilstjórnenda.
Starfsmenn illa uppl$stir um stö!u mála.
Ósk$rar verklagsreglur e!a dagleg vinnubrög! eru ekki í samræmi vi! 
verklagsreglur.
Mikil sam"jöppun eignarhalds og mjög skuldsettir eignarhlutir stærstu eigenda.
Fyrirtæki bera áhættu vegna eigin bréfa.
Skortur á %ölbreytni stjórna og stjórnenda fyrirtækja, bæ!i m.t.t. reynslu og 
menntunar.
Takmarka!ar uppl$singar um rekstur fyrirtækja og horfur.

Stjórnker$!
Skortur á fullnægjandi a!haldi, bæ!i frá hinu opinbera og marka!inum.
Lykil"átttakendur vinna gegn hvor ö!rum.

3 
N%jar lei!beiningar og formleg úttekt á 
stjórnarháttum 

Of oft hefur veri! ge#! tilefni til tortryggni í gar! 
fyrirtækja og forsvarsmanna á undanförnum árum, 
stundum vegna "ess a! vinnulag samræmdist 
ekki vi!urkenndum stjórnarháttum. Samfara bættri 
uppl$singagjöf atvinnulífsins er "ví mikilvægt a! 
stjórnendur íslenskra fyrirtækja tileinki sér í ríkari mæli 
slíkt vinnulag. &annig axlar atvinnulíf m.a. ábyrg! 
á mistökum fortí!ar og leggur grunn a! auknum 
trúver!ugleika og betri árangri 

Vi!skiptará! Íslands, Samtök atvinnulífsins og 
Kauphöll Íslands hafa frá 2004 sta!i! fyrir útgáfu og 
kynningu á lei!beiningum um gó!a stjórnarhætti.  
Sí!asta útgáfa "eirra sem n$lega var kynnt er talsvert 
vi!ameiri en fyrri útgáfur og gerir ríkari kröfur til 
stjórnenda fyrirtækja á nær öllum svi!um. 

Auk n$rra lei!beininga ver!ur áhersla lög! á 
markvissa eftirfylgni fyrirtækja vi! lei!beiningarnar. 

Fyrirtækjagátt Vi!skiptará!s er li!ur í "essu verkefni en 
auk "ess hafa Vi!skiptará! Íslands og Rannsóknarsetur 
um stjórnarhætti fyrirtækja vi! Háskóla Íslands teki! 
höndum saman um formlega úttekt á stjórnarháttum 
sem fyrirtæki geta gengist undir.

Vel 
46% 

Hvorki né 
37% 

Illa 
17% 

Hversu vel e!a illa "ekkir "ú til lei!beinandi 
reglna um stjórnarhætti fyrirtækja? 

Mynd 4.24  Úr vi#horfskönnun 
Vi#skiptará#s me#al 
forsvarsmanna fyrirtækja
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Skortur á formfestu í ákvar!anaferlum.
Takmörku! y#rs$n lykila!ila í stjórns$slu.
Skortur á festu og ákve!ni vi! úrlausn og eftirfylgni mála.
Takmörku! "ekking og ósk$r mörk ábyrg!ar.
Takmarka!ur vi!búna!ur vi! skakkaföllum.
Vanbúin uppl$singaker#.
Ákvar!anir y#rvalda $ta undir efnahagslegt ójafnvægi.
Rá!ningar ekki bygg!ar á ver!leikum; getu, "ekkingu og reynslu.

Auk "essara atri!a má nefna sérstaklega einhæfni almennrar umræ!u, sem var m.a. 
um%öllunarefni í sk$rslu rannsóknarnefndar Al"ingis. Svo vir!ist sem tilhneiging sé til 
a! meirihlutinn sé "ögull á me!an hávær minnihluti mótar umræ!una. &a! er mi!ur a! 
slíkrar einhæfni gætir enn í umræ!u rúmum tveimur árum eftir fall bankanna. &ó gjarnan 
sé kalla! eftir auknu gagnsæi, uppl$stari ákvar!anatöku og málefnalegri umræ!u, "á 
einkennir hnútukast og sundurlyndi frétta'utning, "áttastjórn, stjórnmálaumræ!u og 
umræ!u í netheimi. 

Skiptir máli a! hafa vídd í stjórnendahópi? Skiptir 
máli a! hafa gó!a aldursdrei#ngu , a! samsetning 
kynjanna sé í gó!u jafnvægi, a! hlú! sé a! %ölbreitni 
í menntun og reynslu svo eitthva! sé nefnt? Ég held 
a! 'estir séu sammála um slík vídd sé æskileg og skili 
fyrirtækjum betri árangri liti! til lengri tíma.   

Mikil umræ!a hefur átt sér sta! á undanförnum 
árum um a! auka hlut kvenna vi! stjórnun fyrirtækja. 
&ví mi!ur vill umræ!an oft og tí!um einkennast af 
fyrirfram ákve!num hugmyndum um a! slíkt tal 
'okkist undir feminisma og kvenréttindakvabb – ekki 
sé hægt a! rá!a konu bara af "ví a! hún er kona. 

Vídd í stjórnendahópi – klisjur e!a sta!reyndir?

Klisjur á vi! a! „Konur sækjast 
ekki eftir stjórnunarstö!um“ eru 
nota!ar til a! slá á mikilvægi 
"essarar víddar í rekstri fyrirtækja. 

Hi! virta rá!gjafafyrirtæki 
Mckinsey gaf ári! 2008 út sk$rslu 
sem ber y#rskriftina:  Women 
matter: gender diversity, a 
corporate performance driver.  Í 
"eirri sk$rslu kemur m.a. í ljós a! 
fyrirtæki sem taka tillit til kynjahlutfalls vi! stjórnun 
síns fyrirtækis skila a! me!altali 10% meiri ar!semi 
eigin %ár, 48% hærri EBIDTA og 1,7 sinnum hærra ver!i 
á hlutabréfum á hlutabréfamarka!i.  

Fjöldi rannsókna á sama vi!fangsefni s$na sömu 
ni!urstö!u; a! %árhagsleg afkoma fyrirtækja batnar 
me! auknum %ölda kvenna vi! stjórnvölinn. &essar 
rannsóknir r$ra "á fullyr!ingu a! %ölgun kvenna í 
stjórnun fyrirtækja sé eingöngu kvennréttindabarátta. 
Hér er um klára vi!skiptahagsmuni a! ræ!a "ví me! 
aukinni vídd í stjórnendahópi má stu!la a! bættum 
rekstrarárangri .  &etta er umhugsunarefni fyrir alla "á 
sem vilja veg íslensks atvinnulífs meiri. 

Katrín Olga Jóhannesdóttir, Já uppl$singaveitur

Karlar 
77% 

Konur 
23% 

Heimild: Hagstofan 

Mynd 4.25  Kynjahlutföll í stjórnum 
íslenskra fyrirtækja (2008)
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Tækifæri fólgin í a! leysa vandamálin

&ó Ísland búi a! mörgum styrkleikum "á er einnig ástæ!a til a! draga athygli a! "ví 
sem betur má fara, eins og gert er hér a! ofan. Veikleikum mætti vissulega gera ítarlegri 
skil, en markmi! "essarar sk$rslu er fyrst og fremst a! breg!a birtu á "au %ölmörgu 
tækifæri sem fólk og fyrirtæki geta n$tt og eru a! n$ta. &ví ver!ur ekki %alla! frekar um 
veikleika íslensks atvinnulífs og hagker#s hér, nema til a! benda á tækifærin sem felast 
í a! "eir ver!i fær!ir til betri vegar. Slík vinna er "egar ha#n í ranni atvinnulífs, m.a. í 
bættum skilum á ársreikningum og aukinni eftirfylgni vi! lei!beiningar um stjórnarhætti 
fyrirtækja, en í ljósi áhrifa stjórnvalda á umhver# atvinnulífs er æskilegt a! "au leggist af 
meiri "unga á árarnar í umbótavinnu. 

Rétt er a! árétta a! stór hluti "ess vanda sem íslensk fyrirtæki standa nú frammi fyrir er til 
or!inn fyrir stefnu e!a stefnuleysi stjórnvalda. Alvarlegasti vandinn felst í hærri sköttum 
og óvissu um hvernig skattheimtu ver!i hátta! á næstu misserum, en ekki sí!ur felst 
vandinn í almennri óvissu um stefnu ríkisstjórnarinnar í málefnum einstakra atvinnugreina. 
Ef ríkisstjórnin hef!i haldi! sig vi! "á áætlun sem fólst í stö!ugleikasáttmálanum sem nú 
er fyrir bí má ætla a! umfang vandans nú væri minna og lífskjarasker!ing sem or!in er 
hef!i or!i! minni. 

&rátt fyrir "essi heimatilbúnu vandamál má sjá af y#rliti y#r helstu hagtölur a! ástand 
efnahagsmála á Íslandi er mun betra en útlit var fyrir strax eftir bankahrun. Vonir standa til 
"ess a! hagvöxtur sé a! ná sér aftur á strik, skuldir hins opinbera eru innan vi!rá!anlegra 
marka, sé! er fyrir endann á halla í ríkis%ármálum, jákvæ!ur vi!skiptajöfnu!ur er 
vi!varandi, atvinnuleysi fer lækkandi og ver!bólgan hefur hja!na!. A! sama skapi er 
sta!a Íslands í al"jó!legum samanbur!i í raun me! ágætum.  &ó svo landi! ha# falli! 
um einhver sæti "egar horft er til samkeppnishæfni, al"jó!avæ!ingar e!a efnahagslegs 
frelsis, "á stendur "a! nánast undantekningarlaust framarlega me!al "jó!a. 

Án "ess a! líti! sé gert úr "eim vanda sem óhjákvæmilega fylgir bankahruni af "eirri 
stær!argrá!u sem hi! íslenska var, "á er sta!a íslenska hagker#sins um margt gó!. &etta 
bendir til "ess a! "ær sto!ir sem bygg!ar voru á sí!ustu áratugum ha# veri! sterkari en 
oft hefur veri! haldi! fram. Ef rétt er haldi! á spö!unum er full ástæ!a til líta björtum 
augum fram á veg. Í "essari stö!u liggja möguleikar á n$tingu %ölbreyttra tækifæra, landi 
og "jó! til hagsbóta.  
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5 Horft fram á veginn
5.1 Í uppha$ skyldi endinn sko!a

&egar liti! er til um%öllunarefnis "essarar sk$rslu má segja a! hún ge# tilefni til bjarts$ni 
um framtí!arhorfur Íslands. Grunnsto!ir íslenska hagker#sins eru traustar og á "eim er 
hægt a! byggja ö'ugan hagvöxt, %ölmargir vaxtarbroddar hafa mótast og núverandi 
sta!a hagker#sins í al"jó!legu samhengi er um margt hagfelld. Engu a! sí!ur er ljóst a! 
hagker#! hefur láti! á sjá í y#rstandandi efnahagslæg! me! alvarlegum a'ei!ingum fyrir 
alla landsmenn. &á ver!ur a! hafa í huga a! áframhaldandi gó! sta!a hagker#sins mun ekki 
vara án fyrirhafnar. En takist a! byggja ákvar!anir á "ví sem vel hefur veri! gert og draga 
lærdóm af atbur!um sí!ustu missera, ver!ur hagur komandi kynsló!a ágætur. 

Hagsmunir allra Íslendinga eru nátengdir. &etta má sjá á a'ei!ingum y#rstandandi 
efnahagslæg!ar, sem lætur engan ósnortin. &essir sameiginlegu hagsmunir kre%ast "ess a! 
horft sé til framtí!ar og steft a! vexti. Jákvæ! áhrif "ess munu n$tast öllum landsmönnum. 
Sk$r framtí!ars$n og a!ger!aráætlun sem mi!ar a! ver!mæta- og atvinnusköpun er "ví 
br$nt verkefni.

5.2 Mikilvægi hagvaxtar og kostna!ur kreppunnar 
&egar %alla! er um endurreisn hagker#sins er gjarnan horft til "ess hvernig e'a megi 
hagvöxt, en nokku! skortir á a! slíkt sé stutt me! gögnum e!a dæmum.  Hér a! ne!an er 
ger! tilraun til a! s$na fram á mikilvægi "ess a! hagker#! vaxi úr kreppunni, ".e. a! kakan 
stækki.  

Langtímahagvöxtur byggir á "rennu; %ármagni, mannau!i og tækniframförum. Besta lei! 
stjórnvalda til a! stu!la a! auknum, sjálfbærum hagvexti er "ví a! e'a "a! "rennt me! 
stefnu sinni. Umhver#! "arf a! vera til "ess falli! a! einstaklingum og fyrirtækjum sé 
umbuna! fyrir a! leggja sitt af mörkum og taka áhættu me! "ví a! stofna til atvinnurekstrar. 
Vaxtarbrodd hagker#sins má #nna hjá einstaklingum og "eim fyrirtækjum sem rá!ast í 
%árfestingar og n$ta "ar me! mannau!inn sem er til sta!ar. E!lilegt er a! slíkur rekstur sé 
áhættusamur enda ógerningur a! sjá fyrir me! vissu hvort %árfestingar sem rá!ist er í muni 
skila ar!i. Ef einstaklingum sem taka umtalsver!a áhættu er ekki umbuna! fyrir a! skapa 
ver!mæti og atvinnu, "á erum vi! á rangri braut. 
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5.2.1  Hver er kostna!ur "ess a! n%ta ekki tækifærin? 

Endurreisn á a! vera forgangsverkefni íslenskra stjórnvalda í dag. Skjótur bati er forsenda 
"ess a! kostna!ur vegna kreppunnar ver!i lágmarka!ur og a! "a! sem tapa!ist ver!i 
endurheimt eins og kostur er. Frá bankahruni hefur landsframlei!sla á Íslandi dregist 
saman um nálægt 9% sem jafngildir "ví a! ver!mætasköpun hagker#sins ha# dregist 
saman um 150 m.a. kr. á einungis tveimur árum. Samkvæmt hagspám er gert rá! fyrir 
hagvexti í ár á bilinu 0,5% til 2,8%. &etta er breitt bil en ljóst er a! veikur bati nægir ekki 
til a! vinna til baka nema lítinn hluta af "eim lífskjörum sem hafa tapast. Í "ví samhengi 
er rétt a! benda á a! frá 1971 hefur hagvöxtur a! me!altali veri! 3,1% á ári en 2,6% ef 
horft er til tímabilsins frá 1990.

&a! er athyglisvert a! setja efnahags"róun hérlendis í ofangreint samhengi. Myndin hér 
til hli!ar s$nir vaxtarferil íslenska hagker#sins frá árinu 1973 og hvernig "róunin ver!ur ef 
hagspá Hagstofunnar gengur eftir. &ar má sjá a! íslenska hagker#! á enn nokku! í land 

Í kjölfar %ármálakreppunnar hafa 'est ríki 
huga! a! "ví hvernig best er breg!ast vi!. 
Efnahagsáföll raska gangverki hagker#sins, 
störf tapast og framlei!sla dregst saman og 
ver!mætasköpun "ar me!. Til a! stu!la a! 
kröftugri uppsvei'u hefur Evrópusambandi! 
sett fram áætlun í "remur megin li!um sem 
byggir á a! e'a hagker#! og stu!la a! auknum 

Mikilvægi hagvaxtar - dæmi frá Evrópu
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vexti á komandi árum. Í megindráttum mi!ar áætlunin 
a! "ví a! sty!ja vi! innri vöxt sem byggir á "ekkingu, 
n$sköpun, sjálfbærri n$tingu au!linda sem og bættri 
samkeppnisstö!u hagker#sins almennt. Í  sk$rslu ESB 
er brug!i! upp "remur svi!smyndum um hvernig 
bati hagker#sins geti liti! út og áhrif "ess á hagker#! 
sem heild.

1 Sjálfbær vöxtur (e. sustainable 
recovery) "ar sem samsta!a næst 
um langtímamarkmi! til a! e'a 
framlei!ni og samkeppnishæfni 
hagker#sins svo stu!la megi a! 
sjálfbærum vexti og auka velmegun.

2 Hægur bati (e. sluggish recovery) "ar 
sem hagker#! vex á sama hra!a og 
á!ur en lífskjör tapast til frambú!ar 
vegna hægs bata hagker#sins. Ekki 
tekst a! vinna til baka "au ver!mæti 
sem tapast hafa í kreppunni.  

3 Hægur bati gæti loks leitt til aukins 
atvinnuleysis til frambú!ar, minni 
samkeppnishæfni sem gæti fali! í sér 
a! áratugur tapist (e. lost decade). 
Slík "róun myndi hafa alvarlegar 
a'ei!ingar fyrir lífskjör í samanbur!i 
vi! a!rar "jó!ir. 
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me! a! ná fyrri vaxtarferli. Ver!i vi!spyrna hagker#sins sterk og árlegur vöxtur til 2020 
um 4% nær hagker#! á fyrri hagvaxtarbraut ári! 2019.  &etta mætti kalla jafnan langtíma 
vöxt, ".e. sá vöxtur sem kemur í veg fyrir varanlegt tap á samfélagsau!i mi!a! vi! "ann 
hagvöxt sem veri! hefur undanfarin ár. &rátt fyrir "a! mætti áætla kostna! kreppunnar í 
tapa!ri ver!mætasköpun um 610 m.a. kr.

Ef batinn yr!i veikur og vöxtur um 2,5% a! me!altali, "á ver!ur velfer!artapi!  varanlegt. 
Mi!a! vi! fyrirliggjandi hagspár er "etta líkleg ni!ursta!a, en áætla! uppsafna! tap 
ver!mætasköpunar næmi tæplega 2.100 m.ö. kr. til ársins 2020, mi!a! vi! a! hagvöxtur 
hef!i or!i! sá sem langtímame!altal gefur tilefni til a! vænta.

Ef hins vegar batinn ver!ur enn hægari, e!a 1%, "á gæti ver!mætatap vel numi! 3.400 
m.ö. kr. fram til ársins 2020. Tapa!ur áratugur fæli ekki a!eins í sér miki! tap heldur yr!i 
atvinnuleysi einnig verulegt á "essum tíma. 

Upphæ!irnar sem hér um ræ!ir eru grí!arlega háar sem sést best af "ví a! landsframlei!sla 
ári! 2009 var um 1.500 m.a. kr. og skuldbinding ríkissjó!s vegna Icesave er metin á um 
50 til 150 m.a. kr. Me! "eim ver!mætum sem tapast ef bati hagker#sins ver!ur veikur 
mætti grei!a "á skuld 42 sinnum. Hér er "ví um grundvallar  hagsmuni a! ræ!a fyrir 
"jó!félagi! burt sé! frá einstökum álitaefnum e!a pólitískum sko!unum. Stefna sem 
mi!ar a! vexti er besta lei!in til a! lágmarka ska!ann og "a! er "ví of kostna!arsamt a! 
n$ta ekki tækifæri til ver!mætasköpunar og hagvaxtar.
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5.2.2 Kaupmáttur og hagvöxtur haldast í hendur

Lífskjör rá!ast af "eim ver!mætum sem hagker# skapar og hagvöxtur er "ví undirsta!a 
stö!ugt bættra lífskjara. Íslendingar eru vanir "ví a! kaupmáttur aukist um 1% til 3% 
árlega og til "ess a! vi!halda slíkri árlegri kaupmáttaraukningu "á "arf kröftugt atvinnulíf 
sem skapar ver!mæti. 

Ef horft er til "róunar kaupmáttar undanfarna tvo 
áratugi, má sjá a! kaupmáttaraukning helst í hendur 
vi! hagvöxt á mann. Líkt og sjá má í mynd hér til 
hli!ar "á er "etta samband sterkt. Frá árinu 1990 hefur 
ver!mætasköpun hvers einstaklings1 í samfélaginu 
vaxi! um 32% en á sama tíma hefur kaupmáttur aukist 
um 31%. &ví má segja a! markmi! um aukinn hagvöxt 
feli í sér markmi! um bætt lífskjör. 

Til einföldunar er hægt setja "etta í samhengi vi! "ær 
"rjár hagvaxtarbrautir sem s$ndar eru á mynd hér 
a! framan. Landsframlei!sla á mann ári! 2010 voru 
tæpar 4,6 m.kr. Ef fram fer sem hor#r og hagker#! vex í 
samræmi vi! spár (".e. veikur bati) og ekki næst a! vinna 
upp "a! sem tapast hefur, "á ver!ur landsframlei!sla 
um 5,4 m.kr. á hvern mann ári! 20202 en um 6,3 m.kr. 
ef batinn ver!ur sterkari.  &arna myndi muna 17% í 

kaupmætti á hvern Íslending ári! 2020.  

5.3 Sóknaráætlun stjórnvalda
Til a! breg!ast vi! hættu sem veikur bati skapar hafa %ölmörg ríki horft fram y#r 
núverandi "rengingar og móta! vaxtaráætlun til nokkurra ára. Hér a! ofan var vísa! í 
slíka áætlun Evrópusambandsins en íslensk stjórnvöld hafa brug!ist vi! me! líkum hætti 
me! mótun 20/20 Sóknaráætlunar Íslands. Í forgrunni áætlunarinnar eru margvísleg 
markmi! t.a.m. af félagslegum og efnahagslegum toga og tilgreindir "eir a!ilar sem bera 
ábyrg! á framkvæmd "eirra. Almennt eru markmi! áætlunarinnar gó!ra gjalda ver! og 
í takt vi! ríkjandi vi!horf til grunnger!ar samfélagsins og "róun "ess. 

5.3.1 Ekki teki! á mikilvægum málum

&a! sem hins vegar veldur vonbrig!um er a! í áætlunina vantar markmi! í mikilvægum 
mála'okkum. &ar má helst nefna:

Skattker#!
Umfang hins opinbera
Lífeyrissjó! opinberra starfsmanna (LSR)
Fjárlagaferli! og framkvæmd %árlaga 
Atvinnuumsvif ríkis og sveitarfélaga
Fjárframlög til einstakra atvinnuvega, t.a.m. landbúna!ar
Sveitarfélögin, sameiningu "eirra og %ármálareglur
Gjaldeyrishöft og a'éttingu "eirra
Raunhæfa peningastefnu sem uppfyllir "ar#r opins marka!shagker#s

1   &.e. landsframlei!sla á mann
2   Mi!a! er vi! mann%öldaspá Hagstofunnar. Gert rá! fyrir "ví a! kaupmáttur vaxi samfara aukningu landsfram-
lei!slu líkt og sjá má af mynd hér a! framan.
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&á vir!ist hlutur grunnsto!a atvinnulífsins, á bor! vi! sjávarútveg og orkui!na!, í sókn 
næstu 10 ára a! mati stjórnvalda ver!a r$r. Meiri áhersla er lög! á n$ja og óumdeilda 
atvinnustarfsemi sem tengist skapandi greinum, græna hagker#nu og hátækni. &etta 
dregur úr trúver!ugleika áætlunarinnar. 

Ef ekki er huga! vandlega a! "essum málum er hætta á a! önnur markmi! 
áætlunarinnar, t.a.m. um jafnrétti og aukinn jöfnu!, gó!a andlega heilsu, atvinnuleysi 
e!a menntastig ver!i a! táls$n. Ákvar!anir um 
framtí!arfyrirkomulag LSR gætu einar og sér 
rá!i! miklu um árangur áætlunarinnar. Í "ann 
ríkistrygg!a sjó! er gert rá! fyrir a! um 420 ma. 
kr. vanti frá 2025 og fyrir tæpum 12 árum leit út 
fyrir a! allt fé sjó!sins yr!i uppuri! 2014. &ví var 
tekin sú ákvör!un a! he%a sérstakar innborganir 
í deildir sjó!sins umfram lögbundin i!gjöld, sem 
fresta!i vandanum um 11 ár. &essi ákvör!un og 
ríkisábyrg! á grei!slum sjó!sins hefur hins vegar 
kosta! skattgrei!endur tæpa 120 milljar!a króna 
frá árinu 2000. Til a! setja "á %ármuni í samhengi 
"á samsvara "eir um #mmföldum ni!urskur!i 
%árlaga á y#rstandandi ári e!a rekstri bró!urparts 
velfer!arker#sins í heilt ár. 

9. A! hátæknii!na!ur skapi 10% af landsframlei!slu 
og 15% af út'utningsver!mætum ári! 2020.

10. A! notkun vistvæns eldsneytis í sjávarútvegi ver!i 
a.m.k 20% ári! 2020 og a! 20% alls eldsneytis í 
samgöngum ver!i vistvænt.

11. A! Ísland taki a! sér sambærilegar skuldbindingar 
og ríki Evrópu gagnvart loftslagssamningi 
Sameinu!u "jó!anna ári! 2020.

12. A! vistvæn n$sköpun og afur!ir hennar ver!i 
helsta vaxtargreinin næsta áratug, me! 20% 
árlegan vöxt í veltu sem tvöfaldist fyrir 2015, mi!a! 
vi! 2011.

13. A! ári! 2020 gangi 75% n$rra bifrei!a, undir #mm 
tonnum a! "yngd, fyrir vistvænu eldsneyti.

14. A! hlutfall innlendrar matvöru í neyslu 
landsmanna aukist um 10% fyrir ári! 2020.

15. Ári! 2020 ver!i færni íslenskra 
grunnskólanemenda sambærileg vi! 10 efstu 
"jó!ir samkvæmt OECD PISA rannsókninni á 
lesskilningi og læsi á stær!fræ!i og raungreinar.1 

1  Forsætisrá!uneyti!, 20/20 áætlunin

1. A! minnka hlutfall örorkulífeyris"ega af íbúa%ölda 
úr 6,9% í 5,7% ári! 2020.

2. A! lækka hlutfall atvinnulausra (> 12 mán.) ni!ur 
fyrir 3% ári! 2020. 

3. A! auka jöfnu! á Ísland me! lækkun Gini stu!uls 
fyrir rá!stöfunartekjur í um 25 ári! 2020. 

4. A! bæta stö!u jafnréttismála "annig a! gildi 
jafnréttisvísitölunnar, (e. global gender gap index),  
ver!i nálægt 0,9 ári! 2020. 

5. A! auka vellí!an og gó!a andlega heilsu "annig 
a! me!altal mælinga, samkvæmt WHO kvar!anum 
hækki úr 64 ári! 2009 í 72 ári! 2020. 

6. A! hlutfall Íslendinga á aldrinum 20-66 ára sem 
ekki hafa hloti! formlega framhaldsmenntun fari 
úr 30% ni!ur í 10% ári! 2020. 

7. A! 4% af landsframlei!slu sé vari! til rannsókna, 
"róunar og n$sköpunar og a! hlutfall framlags 
fyrirtækja í samkeppnissjó!i og markáætlanir sé 
70% á móti 30% framlagi ríkisins.

8. A! Ísland ver!i me!al 10 efstu "jó!a ári! 
2020 í rafrænni stjórns$sluvísitölu og rafrænni 
"átttökuvísitölu sem mæld er af Sameinu!u 
"jó!unum.
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Mynd 5.3  Framlög ríkisins til Lífeyrissjó#s opinberra 
starfsmanna



Vi!skipta"ing 2011

80

5.3.2 Áherslur í ríkis'ármálum óljósar

Sí!astli!in tvö ár hafa rí'ega 100 efnisbreytingar veri! ger!ar á skattalögum $mist undir 
formerkjum aukins jöfnu!ar e!a nau!synjar. Ekkert lát vir!ist vera á breytingum "ví 
sóknaráætlun stjórnvalda gerir rá! fyrir a! „rá!ist ver!i í endursko!un á skattker#nu til a! 
tryggja norræna velfer!, samkeppnishæft atvinnulíf og sanngjarna tekjuskiptingu.“ Ver!i 
"essi endursko!un í takti vi! breytingarnar fram til "essa má ætla a! skattker#! muni 
hamla ver!mætasköpun, enda veruleg áhersla veri! lög! á hækkun tekjuskatts fyrirtækja 
og %ármagnstekjuskatts.

Forsvarsmenn atvinnulífsins hafa s$nt "ví fullan skilning a! grípa ha# "urft til a!ger!a á 
tekjuhli! ríkissjó!s í kjölfar bankahrunsins. Vegna verulegs halla og ví!tæks skuldavanda 
fyrirtækja og heimila var ekki unnt a! láta skatttekjur dragast saman a! "ví marki sem 
æskilegt hef!i veri! mi!a! vi! a! jafnvægi væri ná! í rekstri ríkisjsó!s. Fórna "urfti 
tímabundi! svei'ujafnandi hlutverki skattker#sins til a! bæta afkomu ríkissjó!sins. 
A!ger!ir stjórnvalda í skattamálum hafa hins vegar gengi! mun lengra en er skynsamlegt 
og vísast "ar einna helst til skatta á fyrirtæki og %ármagn. Samkvæmt n$legum 
rannsóknum OECD er tekjuskattur fyrirtækja er sá skattur sem hefur hva! neikvæ!ust 
áhrif á hagvöxt. Samkvæmt athugun stofnunarinnar hefur lækkun hans mjög jákvæ! 
áhrif á framlei!ni "eirra atvinnugreina sem ha# hva! mesta vaxtarmöguleika. 

Me! "ví a! lækka skatta á fyrirtæki er hvatt til %árfestinga í "eim greinum sem hafa 
mestan möguleika á framlei!niaukningu og "ar me! er $tt undir hagvöxt. Hærri 
fyrirtækjaskattar hafa slæm áhrif á %árfestingu, skekkja samkeppnisstö!u atvinnugreina 
og au!velda áframhaldandi rekstur í óar!bærum greinum a! mati OECD.3 

3 OECD, Going for growth 2010

Ni!urskur!ur e!a skattahækkanir?

Undanfarin misseri hefur mikil umræ!a fari! fram 
um hvort heppilegra sé a! hækka skatta e!a 
draga úr útgjöldum hins opinbera til a! "ess koma 
jafnvægi á opinber %ármál. N$leg rannsókn tveggja 
prófessora vi! Harvard háskóla, Alberto Alesina og 
Silvia Ardagna1, bendir til a! hagfelldara sé a! leggja 
áherslu á ni!urskur! útgjald til a! e'a hagvöxt og 
bæta skuldastö!u. Úttekt Alesina og Ardagna byggir 
á gögnum frá 21 OECD ríki á tímabilinu 1970 til 2007 
"ar sem efnahagsáföll leiddu til a! "örf var á a!lögun 
opinberra %ármála.  Me!al ríkja sem rannsóknin ná!i 
til voru Danmörk, Sví"jó!, Noregur og Finnland. 
Helstu ni!urstö!ur rannsóknarinnar eru eftirfarandi: 

1. A!lögun í ríkis%ármálum sem felst í samdrætti í 
útgjöldum og engum skattahækkunum er líklegri 
til a! $ta undir hagvöxt, draga úr halla og skuldum 

1  Greinin heitir „Large changes in #scal policy: taxes versus 
spending“ frá "ví í október á sí!asta ári. Höfundar hennar 
eru Alberto Alesina and Silvia Ardagna sem eru bá!ir 
prófessorar vi! Harvard háskóla í bandaríkjunum. Greinina 
er hægt a! nálgast á eftirfarandi vefsló!: http://url.is/4n1

hins opinbera en a!lögun 
sem felst í skattahækkunum.  

2. A!ger!ir í ríkis%ármálum sem 
byggjast á skattalækkunum 
frekar en auknum útgjöldum 
eru líklegri til a! örva hagvöxt.

Ef marka má "essar ni!urstö!ur 
væri vænlegri lei! í a!lögun 
í ríkis%ármálum og til a! $ta 
undir hagvöxt hérlendis a! 
rá!ast í aukinn ni!urskur! í opinberum útgjöldum 
frekar en róttækar breytingar á skattker#nu. 
Núverandi breytingar á skattaker#nu umbylta grónu 
rekstrarumhver# til áratuga og ætlast er til "ess a! 
atvinnulíf og laun"egar lagi sig a! breyttu umhver# á 
undraskömmum tíma. Vera má a! einfalt sé a! fresta 
nau!synlegum ni!urskur!i hjá hinu opinbera en "a! 
er ekki vænlegt til a! bæta skuldastö!u hins opinbera 
og e'a hagvöxt hérlendis á komandi árum.

Kristín Pétursdóttir, Au!ur Capital
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&a! er álit OECD a! ríkis%ármálastefna a!ildarríkja eigi á næstu árum a! taka mi! af 
%ölmörgum "áttum, en "eirra á me!al má nefna a!:

Skattalækkanir %ármagna!ar í framtí!inni me! ni!urskur!i óskilvirkra opinberra 
gjalda geta haft tiltölulega mikil jákvæ! áhrif á hagvöxt til langframa, svipu! og 
%árfestingar í innvi!um.
Varanleg eins prósentustiga lækkun í me!altals skattbyr!i einstaklinga eykur til 
langtíma atvinnustig um 0,4% í dæmiger!u OECD landi.
Ni!urskur!ur skilvirkra útgjalda á bor! vi! menntun, samgöngur, %arskipti, 
rannsóknir og n$sköpun getur ska!a! lífskjör til lengri tíma, nema "eim sé mætt 
me! umtalsver!ri framlei!niaukningu á ö!rum svi!um.
Me! "ví a! draga úr regluverki sem hamlar samkeppni má hra!a 
framlei!niaukningu og me! "ví a! taka upp bestu vi!mi! OECD á "essu svi!i má 
auka landsframlei!slu á mann um sem nemur 2,5% í hef!bundnu OECD landi.
Almennt ha# a!lögun ríkis%ármála neikvæ! áhrif á landsframlei!slu á mann til 
lengri tíma liti! fari hún fremur fram í gegnum skattahækkanir en ni!urskur! 
opinberra gjalda. 
Til a! e'a hagvöxt og bæta skuldastö!u ríkja er heppilegra a! rá!ast í ni!urskur! 
opinberra útgjalda en skattahækkanir.

Eins og stuttlega er %alla! um hér a! ofan hefur stefna stjórnvalda a! miklu leyti gengi! 
"vert á "essar áherslur. Skattar hafa almennt veri! hækka!ir, margir verulega. Opinber 
útgjöld hafa dregist a! hluta saman, en áherslan hefur um of veri! á frestun útgjalda og 
n$tingu uppsafna!ra %árheimilda eins og Vi!skiptará! %alla!i n$lega um í sko!uninni 
Fjárlagafrumvarpi# 2011 – ni#urskur#ur a# nafninu til. 
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5.3.3 Ósk%r menntastefna skapar vanda

Á sí!ustu misserum hefur skort á samræmingu atvinnu- og menntastefnu. Slík 
samræming er mikilvæg "róun atvinnulífs en einnig vegna skilvirkrar n$tingar opinberra 
%ármuna. 

Hva! hi! opinbera var!ar "á veldur %ölgun útskrifa!ra nemenda í tilteknum greinum 
ákve!num rá!ninga"r$stingi. &a! er vegna "ess a! ríki og sveitarfélög eru stærstu 
vinnuveitendur "eirra sem mennta!ir eru t.a.m. í kennslufræ!um og félags- og 
heilbrig!isvísindum. Frá árinu 1999 hefur skrá!um nemendum í "essum fögum %ölga! 
umtalsvert, e!a allt frá 72% til 120%. Fram til ársins 2008 voru tiltölulega hæg heimatökin 
hjá hinu opinbera a! standa undir "essari %ölgun. Fjárhagslegt svigrúm var umtalsvert 
vegna verulegs tekjuauka á "essum árum og rá!ninga"r$stingur var takmarka!ur fyrir 
1999 "ar sem a!sókn í háskóla á "eim tíma var ekki nema í me!allagi.

Sí!ustu ár hefur hins vegar "rengt a! í opinberum %ármálum og a!sókn aukist í háskóla. 
Ekki er útiloka! a! a!sókn aukist enn frekar á komandi árum og jafnvel í "á átt a! 
ofangreindar námsgreinar vaxi hlutfallslega mi!a! vi! a!rar vegna forgangsrö!unar 
stjórnvalda í ni!urskur!i til menntaker#sins. &ar ver!a tæknigreinar verr úti en a!rar, 
en "a! eru "ær greinar sem atvinnulí#! "arfnast hva! mest um "essar mundir og á 
næstu árum. Vegna "essarar "róunar er rétt a! fagna tilkomu einkafyrirtækja á svi!um 
"ar sem "örf er á kröftum einstaklinga me! á!urnefnda menntun. Slík fyrirtæki munu 
ekki eingöngu koma til me! a! draga úr brott'utningi menntafólks og hindra "annig 
spekileka heldur jafnframt eiga sinn "átt í a! draga úr rá!ninga"r$stingu á ríki og 
sveitarfélög.

Auk "ess a! gagnast hinu opinbera myndi heildstæ! atvinnu- og menntastefna $ta undir 
"átttöku í ver!mætaskapandi greinum, sem gagnast hagker#nu í heild. Eins og sta!an 
er í dag stendur frambo! af tæknimenntu!u fólki mikilvægum út'utningsgreinum fyrir 
"rifum, sérstaklega "eim er tengjast hugverki. A! óbreyttu er frekari vöxtur fyrirtækja 
í hugverkageira ekki líklegur vegna "ess a! verkefnin ver!a sta!sett "ar sem hæft 
vinnua' er fyrir hendi, sem er utan Íslands. Al"jó!avæ!ing fyrirtækja af "essari ger! 
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er fagna!arefni. En vegna ómarkvissrar menntastefnu eru líkur á a! sífellt stærri "áttur 
ver!mætasköpunar "essara fyrirtækja 'ytjist af landinu. Fari svo eru fyrirtækin e!lilega lítt 
áhugasöm um a! sty!ja rannsóknir vi! háskóla landsins, sem missa fyrir viki! spón úr aski 
sínum. Vi! "essu "arf a! breg!ast me! auknu frambo!i vel mennta!s fólks, sérstaklega 
á tæknisvi!um, og %ölgun starfa innan einkageirans.

5.3.4 Óvissa um peningastefnu

Sóknaráætlun stjórnvalda er r$r "egar kemur a! peningastefnu, sem "ó 
hefur afgerandi áhrif á samkeppnishæ# atvinnulífs. Frá "ví %ármála- og 
gjaldeyriskreppan skall á hefur megin vi!fangsefni peningastefnunefndar 
Se!labankans veri! a! stu!la a! stö!ugu gengi krónunnar, í samræmi vi! 
sameiginlega efnahagsstefnu stjórnvalda, Se!labankans og AGS. Ljóst er a! 
sú stefna gengur ekki til langframa ef markmi!i! er a! endurvekja frjálsa 
%ármagns'utninga. Hins vegar gæti stefnan veri! lausn til skemmri tíma á 
me!an Ísland b$r vi! gjaldeyrishöft og strangar skor!ur á %ármagns'utninga.

Fyrir skemmstu kynnti Se!labankinn sk$rslu um peningastefnuna "ar sem 
bankinn gerir grein fyrir helstu sjónarmi!um er var!a framtí!arfyrirkomulag 
gengis- og peningamála.4 Sk$rslan sjálf er nau!synlegt innlegg í umræ!una, 
en almenn samsta!a er um a! núverandi ástand hafta valdi miklu óhagræ!i, 
sérstaklega til lengri tíma. Höft á %ármagns'utninga r$ra trúver!ugleika 
hagker#sins og or!stír margra íslenskra fyrirtækja. 

Möguleikar á e!lilegum vexti íslenskra fyrirtækja utan landsteinanna eru auk 
"ess takmarka!ir og höftin r$ra samkeppnishæfni "eirra á al"jó!avettvangi. 
Óvissa um framtí!arfyrirkomulag gjaldmi!ils- og peningamála dregur 
jafnframt úr getu fyrirtækja til a! gera langtímavi!skiptaáætlanir og 
kemur a! hluta í veg fyrir a! "au geti n$tt sér veikt gengi krónunnar til 
aukinna erlendra vi!skipti. &á er óvissan "a! mikil a! hún skapar í raun 
a!gangshindrun fyrir innlenda a!ila sem vilja sækja á erlenda marka!i.

Eins og fari! er y#r í á!ur nefndri sk$rslu Se!labankans "á er "a! mat bankans a! skjóta 
"ur# 'eiri sto!um undir peningastefnuna og efnahagsstefnuna almennt. &a! megi læra 
af reynslu sí!ustu ára. Se!labankar "ur# nú a! horfa til 'eiri "átta en ver!stö!ugleika 
og "eir "ur# 'eiri tæki en vaxtatæki! til a! vinna á móti undirliggjandi ójafnvægi á 
%ármálamörku!um. &essi tæki k$s Se!labankinn a! kalla „"jó!hagsvarú!artæki“ og 
eru nokkur "eirra nefnd. Hér má taka undir me! Se!labankanum a! einhverju leyti, "ví 
ljóst er a! forsenda "ess a! reka hérlendis sjálfstæ!an gjaldmi!il til frambú!ar er a! öll 
umgjör! %ármálaker#sins ver!i styrkt til muna. Sú stefna sem Se!labankinn l$sir, og kallar 
„ver!bólgumarkmi! plús“, ber hins vegar me! sér ví!tæk úrræ!i og inngrip af hans hálfu, 
sem allar líkur eru á a! setja muni atvinnu- og efnahagslí# ó"ar'ega "röngar skor!ur. 

Tryggja ver!ur stö!ugleika

A! einhverju leyti er "essi nálgun Se!labankans skiljanleg. &a! hefur reynst er#tt verkefni 
a! vi!halda ver!stö!ugleika frá "ví ver!bólgumarkmi!i! var teki! upp ári! 2001. )msir 
ker#slægir "ættir áttu "ar sök en "ar má m.a. nefna útbreidd notkun ver!tryggingar, auki! 
a!gengi og mikil ásókn í lán í erlendum gjaldmi!lum, einkum vegna mikils vaxtamunar 
vi! útlönd. Áhrifaleysi bankans endurspegla!ist hva! best í a! vaxtahækkanir hans á 
uppgangstímum höf!u ekki tilætlu! áhrif í baráttunni gegn ver!bólgu. 

4 Se!labanki Íslands, Peningastefna eftir höft, sérrit nr. 4, 2010

Íslenska krónan 
24% 

Hvort sem er 
15% 

Annar gjaldmi!ill 
61% 

Telur "ú a! íslenska krónan 
e!a annar gjaldmi!ill "jóni 
best hagsmunum íslensks 
vi!skiptalífs? 
 

Mynd 5.6  Úr vi#horfskönnun 
Vi#skiptará#s me#al 
forsvarsmanna fyrirtækja



Vi!skipta"ing 2011

84

Ni!ursta!a um%öllunar Vi!skiptará!s á sí!ustu misserum er sú a! val 
Íslendinga standi á milli tveggja kosta. Annars vegar upptaka evru 
a! undangenginni a!ild a! Myntbandalagi ESB e!a áframhaldandi 
sjálfstæ! peningamálastefna me! krónuna. Me! hli!sjón af fenginni 
reynslu og "eirri mynd sem Se!labankinn hefur nú dregi! upp me! 
„ver!bólgumarkmi!i plús“ má réttilega velta "ví upp hvort krónan 
sé raunverulegur valkostur. Segja má a!  hagsmunamati! sé or!i! 
au!veldara í kjölfar útgáfu sk$rslu Se!labankans. Ví!tæk inngrip 
af hálfu bankans munu bætast ofan á a!ra galla tengda sjálfstæ!ri 
peningamálastefnu, á bor! vi! miklar gengissvei'ur, ver!bólgu og 
hátt vaxtaálag. 

A! "essu sög!u "á er a!ild a! Evrópusambandinu og innganga 
í myntbandalagi! ekki töfralausn. &ví ver!ur "ó a! halda til haga 
a! raunverulegir efnahagslegir kostir fylgja a!ild og "eir ver!a ekki 
kanna!ir til hlítar nema me! "ví ferli sem nú er fari! af sta!. Endanlegt 
mat á kostum og göllum a!ildar "arf a! fara fram "egar samningur 
liggur fyrir og vega ver!ur "á og meta hvort a!ild sé hagstæ! íslensku 
vi!skiptalí# og samfélagi. &ar mun án efa bera hæst upptaka evrunnar 
sem mun bera me! sér aukinn stö!ugleika fyrir hagker#! í heild. 

&essir kostir yr!u "ó ekki án fórna. Upptaka evru myndi kre%ast mikils aga í ríkis%ármálum, 
ósamhverfar svei'ur gætu skapa! er#!leika í hagstjórn og ósveigjanlegt raungengi 
veldur "ví a! nafnlaun "yrfti a! lækka á er#!leikatímum. Fram til "essa hefur einna 
helst veri! horft á sí!arnefnda ókostinn í umræ!unni. Krónan hefur vissulega dregi! 
úr högginu á framlei!slustig "jó!arinnar í efnahagslæg! sí!ustu tveggja ára. &a! hefur 
hins vegar veri! á kostna! lífskjara. Í raun má "ví segja a! krónan sé raunverulega búin 
a! draga verulega úr kaupmætti hagker#sins, en um lei! hefur hún me! "ví gert "a! 
samkeppnishæfa. Aftur á móti er sú spurning kn$jandi hvort hægt ver!i a! tryggja 
ö'ugan hagvöxt á næstu áratugum á grundvelli íslensku krónunnar.  Frjálst 'æ!i 
%ármagns er ein grunnsto!a nútíma hagkerfa og enn hefur ekki veri! s$nt fram á me! 
sannfærandi hætti hvernig íslensku krónunni  og "ar me! íslensku efnahagslí# muni 
rei!a af eftir a! núverandi höftum ver!ur a'étt.

&a! má fara y#r helstu kosti og galla hvorrar lei!ar í löngu máli. Á endanum "arf 
peningamálastefnan, hver sem hún ver!ur, fyrst og fremst a! tryggja stö!ugleika í 
hagker#nu. Se!labankinn hefur útsk$rt hva! til "arf ef ætlunin er a! halda áfram me! 
krónuna. Stjórnvöld hafa sótt um a!ild a! Evrópusambandinu og "ar me! opna! á 
hugsanlega a!ild a! myntbandalaginu og upptöku evru. &a! er álit Vi!skiptará!s a! 
"eirri umsókn ver!i nú a! fylgja eftir af fullri einur! og reyna til "rautar a! ná samningi 
"ar sem sérstökum hagsmunum Íslands ver!i skilyr!islaust haldi! til haga.

5.3.5 Ósk%r framtí!ars%n í sóknaráætlun

Tæpt er á mörgum "eirra "átta sem nefndir eru hér a! framan í sóknaráætlun 
stjórnvalda, en markmi! eru ekki sett. Gefur "a! til kynna a! einhverjir "eirra kre%ist 
nánari um"óttunartíma vegna umfangs. Engu a! sí!ur ver!a sk$rar tillögur a! liggja fyrir 
fyrir um mörg "essara mála, bæ!i innan úr stjórnker#nu og atvinnulí#. Auk "ess kallar 
umfang "ess vanda sem vi! er a! etja , t.a.m. í Lífeyrissjó!i starfsmanna ríkisins, á a! 
unni! sé hratt a! lausn. 

Farsæl úrlausn ofangreindra mála mun "ó a!eins a! hluta au!velda stjórnvöldum a! ná 
samfélagsmarkmi!um áætlunarinnar. Meginforsenda "ess a! "eim ver!i ná! er ö'ugt 
atvinnulíf sem stendur undir ver!mætasköpun og "ar me! skatttekjum. A!aláherslur 
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'estra samkeppnislanda okkar undanfarin misseri og til næstu ára endurspegla "etta 
ágætlega. A!ger!ir til e'ingar menntunar, n$sköpunar, samkeppni og umsvifa einkaa!ila 
í hagker#nu eru "ar í forgrunni. Hér greinir helst á milli a!ger!a íslenskra stjórnvalda og 
annarra landa.

Sóknaráætlun 20/20 er ekki nægilega sk$r til "ess a! hún n$tist til gó!rar lei!sagnar. 
&etta á vi! hvort sem horft er frá sjónarhorni einkageirans og "eirra 130 "úsund manns 
sem "ar starfa, sjónarhorni opinbera geirans "ar sem 40 "úsund manns starfa, e!a 
sjónarhorni erlendra %árfesta. &a! er "ví mat Vi!skiptará!s a! nálgun stjórnvalda til 
"essa muni ekki a! öllu óbreyttu skila nægilegum árangri í uppbyggingu atvinnulífs og 
hagvaxtar til a! standa undir "eim metna!arfullu markmi!um sem sett eru um lífskjör, 
velfer! og jöfnu!.

5.4 Fordæmi frá ö!rum löndum
&rátt fyrir a! talsvert vanti uppá til a! sóknaráætlun stjórnvalda 
teljist heildstæ! nálgun á framtí!aruppbyggingu Íslands, 
"á er hún eigi a! sí!ur ágætt innlegg. &a! er fagna!arefni 
a! ríkisstjórnin stefni á a! koma Íslandi á lista me!al tíu 
samkeppnishæfustu ríkja heims ári! 2020. Til a! svo megi vera 
ættu stjórnvöld a! horfa til "eirra ríkja sem standa fremst á 
hverju svi!i, en ekki einskor!a sig vi! eina fyrirmynd. Margt 
má læra af Nor!urlöndunum, sem hafa einna helst veri! 
fyrirmyndin til "essa, en ekki sí!ur af ö!rum löndum sem státa 
af stö!ugum og afar gó!um lífskjörum. Má "ar t.a.m. nefna 
Sviss, Ástralíu, Bandaríkin og $mis ríki Evrópusambandsins 
og i!nríki Asíu. Önnur fyrirmynd er Kanada, sem nú er a! 
e'a hvata til allra %árfestinga sem og a! hvetja fyrirtæki til a! 
styrkja rannsóknarstarf og a! %árfesta í n$sköpun. Me! "ví a! 
leita fanga ví!a auka stjórnvöld líkur á a! "jó!in nái sér 'jótt 
úr núverandi öldudal og Íslendingar búi áfram vi! lífskjör eins 
og "au gerast best.

Hafa ber "ó í huga a! 'est ofangreindra ríkja stefna a! svipu!um markmi!um um 
al"jó!lega samkeppnishæfni og Ísland. &a! er "ví á brattann a! sækja. Ein lei! væri "ó a! 
kanna til hva!a rá!a önnur lönd grípa næstu misserin og gera betur.  &ar má m.a. nefna:

Breytingar á skattker#nu til a! einfalda ker#!, draga úr misræmi vi! önnur ríki og 
$ta undir umsvif.
Fjárfestingar í innvi!um, t.a.m. samgöngum.
Aukin áhersla á menntun og n$sköpun.
Vinnumarka!súrræ!i.
Einfalda! verklag vi! stofnun fyrirtækja.
Draga úr reglum sem takmarka samkeppni.
Einföldun á gjald"rotalöggjöf til a! '$ta fyrir endurskipulagningu.
Aukin skilvirkni opinbera geirans.
Endurbætur á %ármálaker#nu.
Breytingar á löggjöf til a! au!velda a!gengi erlendra fyrirtækja og %árfesta.
Stjórnker#sbreytingar, t.a.m. me! sameiningu rá!uneyta og fækkun opinberra 
starfsmanna 

Sæti Land
1 Sviss
2 Sví!jó"
3 Singapúr
4 Bandaríkin
5 #$skaland
6 Japan
7 Finnland
8 Holland
9 Danmörk
10 Kanada

Mynd 5.8  Tíu samkeppnishæfustu 
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Áherslur OECD

Efnahags- og framfarastofnunin hefur mælst til a! ríki fari varlega í a! hækka skatta á 
fyrirtæki og einstaklinga. &á telur OECD a! ríki ver!i a! halda sig frá innlei!ingu a!ger!a 
til verndar innlendrar framlei!slu frá erlendri samkeppni og telur raunar a! vel ha#  
tekist til á "ví svi!i "rátt fyrir efnahagslæg!ina. Ísland hagnast, eins og hin OECD ríkin, af 
"átttöku sinni í al"jó!avæ!ingu sí!ustu ára. Ekki "arf a! fara mörgum or!um um áhrif 
"ess fyrir innlendan efnahag ef vi!skiptalönd hef!u innleitt háa verndartolla á íslenskar 
sjávarafur!ir. 

OECD hvetur ríki til a! halda áfram á svipa!ri braut á næstu árum, en jafnframt 
a!  draga eins 'jótt og au!i! er úr sértækum verndar- og styrkjaúrræ!um vegna 
efnahagslæg!arinnar. Slíkar a!ger!ir, á bor! vi! %árhagsstu!ning vi! einstaka 
atvinnugreinar, geta haft langvarandi neikvæ! áhrif á samkeppni, hagkvæma n$tingu 
framlei!slu"átta og "ar me! framlei!niaukningu. Skammtímaávinningur slíkra a!ger!a 
vegur "ar ekki upp á móti.5 

5.4.1  Ísland: Á skjön vi! al"jó!lega "róun

Vi!skiptará! hefur lagt til a! íslensk stjórnvöld fylgi áherslum á bor! vi! "ær sem líst er 
hér a! ofan a! "ví marki sem er#! sta!a ríkissjó!s og miklar skuldir fyrirtækja og heimila 
leyfa.  A!ger!ir stjórnvalda bera hins vegar me! sér a!ra nálgun en "á sem t.d. OECD 
hefur mælt me!, en "ar má nefna:

N$ja skatta á atvinnurekstur og hækkun annarra atvinnu- og %árfestingatengdra 
skatta
Hækkun skatta á tekjur og neyslu einstaklinga
Verulegan ni!urskur! til háskóla landsins og "á einkum tæknimenntunar
Flóknara verklag vi! stofnun fyrirtækja, gangi tilteknar lagabreytingar fram
Almenna óvissu um grunnatvinnuvegi á bor! vi! sjávarútveg og orkui!na!
Aukna ríkisvæ!ingu sem er til "ess fallin a! draga úr samkeppni á tilteknum 
mörku!um
Hækkun inn'utningstolla af $msu tagi, m.a. til verndar innlends landbúna!ar

A! auki má nefna a!ger!ir á bor! vi! opinbera atvinnusköpun af $msu tagi, "ar sem 
langtímahagkvæmni er fórna! fyrir skammtímaávinning. Flestar "essar a!ger!ir 
hafa veri! settar fram undir "eim formerkjum a! breg!ast "ur# vi! y#rstandandi 
efnahags"rengingum. Fátt bendir hins vegar til a! breytingar ver!i "ótt ro# til. Framhald 
á "essum áherslum stjórnvalda og skortur á raunhæfum a!ger!um í sóknaráætlun gefa 
ekki tilefni til bjarts$ni um a! Ísland ver!i komi! í hóp samkeppnishæfustu ríkja innan 
fárra ára.

Til a! gæta sanngirni er rétt a! nefna n$lega var ákve!i! a! leggja í umtalsver!ar 
vegaframkvæmdir í nágrennir Reykjavíkur, lög! hafa veri! drög a! skattalegum  hvötum 
til n$sköpun og gjald"rotaferli! veri! einfalda! a! einhverju leyti. &etta eru allt skref í 
rétta átt, en betur má ef duga skal.

5 OECD, Going for growth 2010
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5.5 Atvinnustefna

5.5.1 N%ta "arf slakann í hagker$nu

Umtalsver!ur slaki er nú í íslensku hagker#. Í Peningamálum Se!labankans frá í maí 2010 
er bent á a! "egar núverandi kreppa er borin saman vi! sí!ustu tvær, ári! 1990 og 1967, 
má sjá a! kreppan nú er d$pri og vi!spyrna hagker#sins minni. Miki! er "ví af vann$ttum 
framlei!slu"áttum, s.s. mannau!i, %ármagni, au!lindum og "ekkingu.  Til dæmis hefur 
einstaklingum í fullu star# fækka! um tæplega 17 "úsund frá lokum árs 2007. &ar a! auki  
áætlar Se!labankinn a! um 28.000 "úsund ársverk ha# tapast frá mi!ju ári 2008 fram í 
maí 2010. 

5.5.2 Fjárfesting lei!ir til atvinnusköpunar 

Til a! endurreisa hagker#! og koma af sta! hagvexti er nau!synlegt a! %árfesting ver!i 
aukin til mikilla muna. Aukin %árfesting, í vélum og tækjum, marka!ssókn, menntun og 
rannsóknum lei!ir til aukinnar atvinnu. Frá bankahruni hefur %árfesting í atvinnulí#nu 
veri! í sögulegu lágmarki.  &etta er ekki óe!lilegt mi!a! vi! "á óvissu sem ríkt hefur 
frá hruni, samfara umfangsmiklum skattabreytingum og samdrætti í eftirspurn. 
Vísbendingar eru um jákvæ!an hagvöxt á sí!asta árs%ór!ungi 2010.  Sá vöxtur bygg!i 
hinsvegar a! miklu leyti á aukinni einkaneyslu, sem ver!ur aldrei varanlegur grunnur 
e'ingar hagker#sins. 
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Vegna "ess hversu gengi krónunnar hefur lækka!, hafa út'utningsgreinar skila! auknum 
gjaldeyri til landsins. &a! er hins vegar óraunhæft a! ætlast til a! út'utningur aukist 
og störf ver!i til án "ess a! %árfest sé í innvi!um greinanna. A! auki er framlei!slugeta 
margra út'utningsgreina há! náttúrulegum takmörkunum, sem kn$r enn fremur á um 
%árfestingu í tækni  sem gefur af sér aukna framlei!ni.

5.5.3 Einkageirinn skapar ver!mæti

Skilvirkasta lei!in til a! stu!la a! hagvexti felst í a! einkarekstri ver!i búi! gott umhver# 
og stór og smá fyrirtæki "annig studd til aukinnar ver!mætasköpunar. Auka "arf 
hagkvæmni, vinna "arf n$ja marka!i og "róa n$stárlegar vörur og "jónustu sem skapa 
aukin ver!mæti. Til a! svo ver!i, "arf a! $ta undir frumkvö!lahugsun í rekstri fyrirtækja, a! 
stjórnendur "eirra taki hó'ega áhættu og sæki fram. &au sterku fyrirtæki sem Íslendingar 
horfa hva! stoltastir til í dag eru afrakstur ákvar!ana frumkvö!la sem tóku slíka áhættu. 
&ar skapar afsta!a frumkvö!la gærdagsins ver!mæti og störf dagsins í dag.  

Ljóst er a! ekki munu allir hafa erindi sem er#!i "egar stofna! er til atvinnustarfsemi, 
en jafnvel "ar sem uppha'eg markmi! frumkvö!la hafa ekki ná!st skilar "a! sér sí!ar.  
Saga OZ, sem ger! er grein fyrir hér a! framan, er dæmi um hvernig "rautaganga eins 
fyrirtækis og "eirra sem "a! studdu hefur sí!an skila! ver!mætum og atvinnu fyrir 
%ölda vinnufúsra handa á ólíklegustu svi!um. &a! er "ví mikilvægt a! jákvæ! afsta!a 
til atvinnurekstrar og framtaksemi ver!i ríkjandi, sérstaklega í kjölfar áfalla eins og "eirra 
sem dundu y#r íslenska hagker#! ári! 2008.  

Almenni geirinn er undirsta!a hins opinbera

Almennt má segja a! "ví meiri sem umsvif hins opinbera eru "ví minna svigrúm er 
til sta!ar fyrir starfsemi einkaa!ila. Vöxtur framlei!ni er svo meiri innan einkageirans 
heldur en hjá hinu opinbera og "ví er grunnforsenda langtímahagsældar a! kraftar 
einkaframtaksins séu n$ttir til hins $trasta. &a! er verkefni atvinnulífsins a! stu!la a! 
fram"róun og aukinni ver!mætasköpun og verkefni stjórnvalda er a! sjá til "ess a! 
almenn skilyr!i atvinnurekstrar séu me! "eim hætti a! sú fram"róun geti átt sér sta!.

Ekki má gleyma "ví a! hagsmunir atvinnulífs eru samtvinna!ir hagsmunum heimila. 
Heimilin "urfa á atvinnu a! halda og fyrirtækin, sem ekki ver!a starfrækt án %ármagns 
og mannau!s, "urfa á heimilunum a! halda. Á "essu samspili hvílir svo rekstur hins 
opinbera. Eftir "ví sem lífskjör heimila batna og tekjur fyrirtækja aukast, "eim mun betur 
gengur a! standa undir sameiginlegri "jónustu og velfer!arker#nu sem Íslendingar 
sækjast eftir. 

5.5.4 Stu!ningsstu!ull atvinnulífsins

Almenni geirinn er undirsta!a "ess a! hi! opinbera geti veitt nau!synlega "jónustu s.s. 
heilsugæslu og menntun, greitt atvinnuleysistryggingar til "eirra sem eru  án vinnu og 
greitt lífeyri og bætur til "eirra sem standa utan vinnumarka!arins svo fátt eitt sé nefnt. 
&egar geta samfélagsins til a! standa undir "essari "jónustu er metin er áhugavert a! 
sko!a "a! sem mætti kalla stu!ningsstu!ul atvinnulífsins. 

Ári! 2010 stó! hver einstaklingur á almennum vinnumarka!i a! baki 1,54 einstaklingi 
(fyrir utan sjálfan sig) sem  t.a.m. var %ármagna!ur me! opinberu fé e!a millifærslum.  
&arna er um a! ræ!a allt starfsfólk hins opinbera, auk "ess sem sameiginlegir sjó!ir eru 
n$ttir til stu!nings vi! lífeyris"ega, öryrkja og "á sem eru án atvinnu. 

Eftir "ví sem hlutfalli! er hærra "ví 'eirum stendur hver starfsma!ur í einkageiranum 
undir. Til samanbur!ar "á stó! hver starfsma!ur í almennageiranum undir 1,29 

„Hagsmunir 
atvinnulífs eru 
samtvinna!ir 
hagsmunum 
heimila“
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starfsmanni utan almenna marka!arins ári! 2007. &ví hefur "essi stu!ull versna! um 
tæp 20% frá árinu 2007. 

Nau!synlegt er a! hafa í huga a! $mis sú "jónusta sem veitt er af hálfu hins opinbera 
er ver!mæt og mikilvæg fyrir samfélagi!. Jafnframt eru mikil samfélagsleg ver!mæti 
fólgin í "ví a! sameiginlegir sjó!ir landsmanna geti veitt "eim sem á "ví "urfa a! 
halda, tímabundi! e!a til langframa, "á hjálp sem nau!synleg er til "ess a! geta lifa! 
mannsæmandi lí#. &eir útreikningar sem hér eru birtir leggja ekki mat á mikilvægi 
"jónustu hins opinbera. A!eins er veri! a! benda á a! eftir "ví sem stu!ullinn er lægri 
"ví ö'ugra er hagker#! og "ví líklegra er a! "a! markmi! náist a! tryggja hag og afkomu 
"eirra sem "urfa á a!sto! a! halda.

Búum a! "ví a! vera ung "jó! 

&essi "róun er áhyggjuefni, sérstaklega "egar horft 
er til annarra vi!brag!a vi! efnahagshruninu, s.s. 
hærri skatta, samdráttar í eftirspurn og verri almennra 
skilyr!a til atvinnurekstrar. &a! kemur sér hins vegar vel 
a! aldursamsetning "jó!arinnar er hagfelld, eins og 
greint var frá í ka'a 4. Sú sta!reynd gerir vi!fangsefni! 
"ó a! mörgu leyti br$nna. Verkefni næstu %ögurra ára 
er a! skapa í "a! minnsta 14 "úsund störf fyrir "á sem 
eru atvinnulausir nú e!a bætast "á vinnumarka!inn. 
&etta er vi!fangsefni atvinnulífsins, a! veita "essum 
stóra hópi störf sem skapa aukin ver!mæti fyrir 
"jó!félagi!.
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5.5.5 Fylgir atvinnusköpun ætí! ver!mætasköpun?

Endurskipulagning íslensks hagker#s er á krossgötum. Margar er#!ar ákvar!anir hafa 
veri! teknar í %árlögum "essa árs til a! rétta af %árhag ríkissjó!s og engum dylst a! 
sta!an er er#!. Af "eim sökum er br$nt a! forgangsrö!un verkefna sé sk$r og mi!i a! 
hagsmunum heildar og ver!mætasköpun til framtí!ar. &ó vir!ist sem stjórnvöld séu ekki 
nægilega me!vitu! um mikilvægi ver!mætasköpunar og hagvaxtar. Af umræ!um á 
vettvangi stjórnmála mætti jafnvel rá!a a! stór hluti atvinnulífs sé anna! hvort talinn 
ó"arfur e!a óæskilegur. &etta er ska!legur "ankagangur, "ví hagvexti vi! núverandi 
a!stæ!ur ver!ur ekki ná! me! afturhvar# til ríkisforsjár og handst$ringar. 

Lífsgæ!i byggja á "ví a! skapa sem mest ver!mæti me! sem minnstum tilkostna!i. Í 
"ví felst vi!leitni til a! færri hendur vinni sama verk. Aukin framlei!ni er "annig forsenda 
aukins kaupmáttar á komandi árum. Af "essari ástæ!u getur "a! markmi! a! skapa störf 
aldrei veri! óhá! "eim ver!mætum sem "au skapa og fastheldni á störf og vinnulag 
gærdagsins bitnar á hagvexti komandi ára. 

Meiri ver!mæti me! sem fæstum störfum

Á langri sögu Íslands og mannkyns alls eru %ölmörg dæmi um a! störf ha# or!i! ó"örf 
vegna framfara af $msu tagi. Tækni hefur 'eygt fram á öllum svi!um og störfum fækka! 
á 'estum atvinnugreinum. Framlei!sla og ver!mætasköpun hefur hinsvegar aukist og 
n$ og ver!mætari störf or!i! til á ö!rum svi!um. &etta er hin e!lilega "róun framfara 
sem lei!ir alla jafna til bættra lífskjara fyrir 'eiri.

Í umræ!u um atvinnusköpun örlar oft á hugmyndum sem vir!a a! vettugi "ennan 
grundvöll bættra lífskjara. Sem dæmi um "etta er "ví stundum haldi! fram a! réttast 

Áhrif „Luddita“ á Íslandi?

Ári! 1811 var! til samfélagshrey#ng í Nottingham 
á Englandi sem köllu! var „Ludditar“ (e. Luddites). 
Hópurinn samanstó! a! mestu leyti af breskum 
textílverkamönnum sem mótmæltu aukinni 
vélvæ!ingu greinarinnar í kjölfar i!nbyltingarinnar. 
Ludditar voru "eirrar sko!unar a! aukin n$ting véla 
og tækni drægi úr atvinnu og leiddi til fátæktar. 
Me! "ví a! brenna og ey!ileggja vélar var hægt a! 
endurheimta störf. Nafn hrey#ngarinnar var dregi! af 
go!sagnakenndum forsvarsmanni hennar, Ned Ludd, 
sem sag!ur er hafa byrja! a! fremja skemmdarverk á 
vélum fáeinum árum á!ur en hrey#ngin var myndu!.

Mistök Ludditanna lágu í "ví a! "eir áttu!u sig ekki 
á a! me! lægri framlei!slukostna!i jókst eftirspurn 
eftir vörum, marka!ir stækku!u og atvinna jókst. 
Vélvæ!ingin ger!i framlei!endum kleift a! framlei!a 
vöruna me! ód$rari hætti sem dró úr "örf á sérhæf!u 
vinnua'i.  Í raun voru Ludditarnir "ví a! berjast gegn 
bættum almennum lífskjörum í samfélaginu sem 

bygg!u á hagkvæmari framlei!slu. &ó tæknivæ!ing 
ha# gert afmarka!a stétt ó"arfa "á var "a! 
samfélagslega hagkvæmt a! auka afköst, enda hækka 
laun í takt vi! aukna framlei!ni. 

Bo!skapur Luddita breiddist hratt um Bretland á 
árunum 1811 og 1812.  Y#rvöld brug!ust hinsvegar 
hart vi! og eftir nokkur átök var hrey#ngin brotin á 
bak aftur. &ó hrey#ng Luddita ha# veri! skammlíf í 
Bretlandi "á vir!ist nú 200 árum sí!ar örla á svipu!um 
hugmyndum í íslenskum stjórnmálum.  &ó er ekki átt 
vi! a! stjórnmálamenn vilji ey!ileggja vélar.  &a! er 
frekar a! nú eru skref stigin í nafni atvinnusköpunar 
í átt a! óskilvirkari n$tingu au!linda, t.a.m. í 
sjávarútvegi. Slík atvinnusköpun er innstæ!ulaus 
og ósjálfbær og mun ver!a á kostna! lífskjara 
heildarinnar. Æskilegt væri "ví a! hugmyndirnar yr!u 
álíka skammlífar hér og "ær voru í Bretlandi fyrir 200 
árum. 



Vi!skiptará! Íslands

91

væri a! landa öllum veiddum a'a af íslandsmi!um hérlendis, skapa "annig störf í 
heimabygg! og auka "au ver!mæti sem fást fyrir afur!irnar. Í "essari umræ!u gleymist 
a! huga a! "ví a! aukinni vinnslu fylgir ekki alltaf aukin ver!mætasköpun. Vel má vera 
a! ar!ur samfélagsins sé hámarka!ur me! "ví a! varan sé seld óunnin úr landi, sem b$r 
aftur til svigrúm til a! sinna ö!rum verkefnum.

&au störf sem "jó!félagi! ætti a! sækjast eftir eru ver!mæt störf sem e'a hag "jó!arinnar 
umfram "a! sem fyrir er. Sú sókn sn$st í andhverfu sína "egar dregi! er úr hagkvæmni 
til "ess eins a! %ölga störfum. Vissulega mætti veita öllum störf me! "eirri a!fer! en "a! 
yr!i eingöngu á kostna! lífsgæ!a, nú og til framtí!ar. 

Atvinnuuppbygging í skugga hafta

Í kjölfar bankahrunsins var komi! á höftum á %ármagns'utninga sem nú hafa veruleg 
áhrif á uppbyggingu hagker#sins. Vegna veikingar krónunnar er nú or!i! hagkvæmt a! 
framlei!a vörur hér á landi sem alla jafna voru 'uttar inn fyrir hrun. 

Í fyrstu vir!ist mögulega um jákvæ!a "róun a! ræ!a, en "ó "arf svo ekki a! vera. 
Uppbygging atvinnustarfsemi af "essu tagi byggir á "ví a! krónan haldist veik og "olir 
ólíklega "á samkeppni sem felst í lækkandi ver!i á erlendri sta!kvæmdarvöru "egar 
gengi! styrkist. Vöxtur sem byggir á "essum forsendum er "ví í besta falli skamms$nn og 
ekki til "ess fallinn a! auka ver!mætasköpun samfélagsins til lengri tíma. Gjaldeyrishöftin 
ver!a "ví til "ess a! bjaga atvinnuuppbyggingu og draga úr skilvirkni. 

Hinu er ekki a! leyna a! íslenska krónan var langtímum saman of sterk og veikti "a! gengi 
innlenda framlei!slu og út'utning. Nau!synlegt er a! gengi krónunnar endurspegli sem 
best framlei!slugetu og framlei!slu"ætti hagker#sins. &annig næst jafnvægi og n$ting 
framlei!slu"átta ver!ur sem best.

5.5.6 Veljum ekki sigurvegara

Í stjórnmálaumræ!u er gjarnan tala! um mikilvægi "ess a! e'a ákve!nar atvinnugreinar 
fremur en a!rar, y#rleitt "ær sem eru óumdeildar hverju sinni. Me! gó!um ásetningi 
lei!ast rá!amenn út í a! velja tilteknar atvinnugreinar, e!a jafnvel fyrirtæki, til sérstaks 
stu!nings og vaxtar. Sigurvegarar til framtí!ar eru "ví handvaldir, til vaxtar og 
uppbyggingar atvinnulífs og hagker#s. 

Slíkt val er hins vegar vandasamt verk, sérstaklega "egar forsendur ákvar!ana liggja 
almennt ekki vel fyrir. Ekki er nægilegt a! sjá fyrir hvar tækifæri til  framtí!aruppbyggingar 
liggja e!a hva!a greinar muni vaxa á komandi árum, heldur "urfa %ölmargir a!rir 
samverkandi "ættir a! vera til sta!ar svo slík áætlun geti gengi! upp. Réttir innvi!ir 
samfélagsins "urfa a! vera til sta!ar og sty!ja vi! umrædda grein, mannau!ur me! 
"ekkingu og vilja til a! takast á vi! verkefnin auk annarra styrkleika sem hægt er a! 
byggja á. Hættan sem val stjórnmálamanna á sigurvegurum felur í sér er a! s$n á 
atvinnulí#! "rengist og "ær greinar sem njóta hylli rá!amanna soga til sín %ármagn og 
mannau! sem betur hef!i veri! n$ttur annars sta!ar.

Af "essum sökum er "a! afar sjaldgæft a! vel takist til vi! a! búa til sigurvegara. Ekki er 
hægt a! ætlast til "ess a! rá!amenn ha# nægar uppl$singar til a! vita hva!a fyrirtæki e!a 
greinar muni hafa hlutfallslega y#rbur!i á samkeppnismarka!i "egar fram í sækir. &a! má 
vel vera a! hægt sé a! sjá hva!a atvinnugreinar séu vaxtagreinar komandi árum en hvort 
einstök fyrirtæki innan "eirra greina muni hafa skapa sér samkeppnisforskot er ómögulegt 
a! spá fyrir um. Fyrir 20 árum höf!u vafalaust margir trú á tölvum og tæknigreinum. 
Hinsvegar sáu fæstir fyrir a! íslenskir tölvuleikja- og sto!tækjaframlei!endur yr!u sí!ar 
'aggskip íslensks vi!skiptalífs og framarlega á heimsvísu. 

„Afar sjaldgæft 
er a! vel takist 
til vi! a! búa til 
sigurvegara“
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Gróska er nú í n$sköpunar- og sprotastar# á Íslandi. Hi! opinbera e'ir "á vinnu mest me! 
hagfelldu rekstrarumhver# og stu!ningi vi! rannsóknir og "róun. Frumkvö!lum me! 
sér"ekkingu og snjallar vi!skiptahugmyndir er svo láti! eftir a! meta hvort marka!ur er 
fyrir vöru e!a "jónustu sem veri! er a! "róa. Frumkvö!lar sem taka persónulega áhættu 
me! "ví a! stofna fyrirtæki eru betur til "ess fallnir en stjórnmálamenn a! meta hvort 
grundvöllur sé fyrir atvinnuuppbyggingu á vi!komandi svi!i. 

Sterkir innvi!ir skapa velgengni

Til a! stu!la a! aukinni atvinnuuppbyggingu er nær a! hlúa a! innvi!unum í 
samfélaginu. Stefna rá!amenna á ekki a! rá!ast af "ví hvort vi!komandi greinar eru 
vinsælar e!a óumdeildar heldur á hún stu!la a! "ví a! atvinnuuppbygging geti dafna! 
á sem 'estum svi!um. Besta lei!in til "ess er a! %árfesta í innvi!um menntaker#sins, e'a 
raungreinamenntun og menntun á háskólastigi í takt vi! "ar#r atvinnulífsins. 

Bo!skapurinn er í raun sá a! for!ast a! beina n$sköpun og atvinnuuppbyggingu í fyrirfram 
ákve!inn farveg og reyna a! "vinga fram n$sköpun innan tiltekinna atvinnugreina. &a! 
afturhvarf til fortí!ar sem felst í "ví a! handst$ra atvinnuuppbyggingu er ekki vænleg 
til árangurs. Fáir eru "ess umkomnir a! velja sigurvegara og 'aggskip atvinnulífsins til 
framtí!ar. &ess "arf heldur ekki, "ví "au ver!a til. 

5.6 Ísland sem gó!ur valkostur ...
Í al"jó!ahagker#nu ríkir samkeppni um fyrirtæki og vinnua' sem vir!ir engin landamæri. 
Ísland hefur veri! virkur "átttakandi í "essari samkeppni á sí!ustu árum og "rátt fyrir 
n$leg efnahagsáföll má segja a! "okkalega ha# tekist til. &etta endurspeglast í %ölda 
gó!ra fyrirtækja sem or!i! hafa til á Íslands og "eim %ölbreyttu tækifærum sem ger! var 
grein fyrir hér a! framan. Engu a! sí!ur hefur 'ótti fólks, %ármagns og fyrirtækja or!i! æ 
meira áberandi á undanförnum mánu!um.  Stemma ver!ur stigi vi! slíkri "róun enda 
hættuleg hverju hagker#. Lykillinn a! er ver!mætasköpun. 

Kísildalur í Frakklandi?
Misheppna!ar tilraunir til a! velja sigurvegara 
má #nna beggja vegna Atlantsála. &ekkt dæmi 
er "egar frönsk stjórnvöld reyndu a! umbreyta 
borginni Brittany í einskonar Kísildal (e. Silicon Valley)  
Frakklands. Borgin haf!i veri! höfn fyrir skipasiglingar 
sí!an á átjándu öld en vegna ni!urskur!ar í 
framlögum til herna!armála "á minnka!i umfer! 
um borgina. Lausn vandans var a! búa til einskonar 
Kísildal í borginni sem einbeitti sér a! %arskiptatækni. 

Vi! "á umbreytingu var hinsvegar ekki teki! tillit 
til "ess a! lítil "ekking var til sta!ar á svæ!inu í 
"eim i!na!i og "rátt fyrir aukin umsvif háskóla á 
svæ!inu í greininni "á var "a! ekki nægilegt til a! 
e'a atvinnulí#! á svæ!inu til uppbyggingar á "essu 

svi!i. Umtalsver! %árútlát franskra stjórnvalda til a! 
byggja upp mi!stö! fyrir %arskiptai!na! á svæ!inu 
voru hreinlega ekki nægileg ein og sér til "ess a! 
skapa umhver# fyrir fyrirtæki í %arskiptai!na!i. Skortur 
á fag"ekkingu á svæ!inu sem og frumkvö!laanda 
orsaka!i "a! a! vi!skiptahli! "essarar áætlunar komst 
aldrei á 'ug.

&etta dæmi s$nir a! "rátt fyrir a! einstakir geirar 
séu fóstra!ir me! opinberum %ármunum og ö!rum 
stu!ningi "á "arf meira til. Hæpi! er a! ætlast til 
"ess a! frumkvö!lastarfssemi spretti út í vaxandi 
geira á heimsvísu einvör!ungu af "ví a! opinberum 
%ármunum er veitt í "á starfssemi ef fag"ekking og 
frumkvö!laandi er ekki innrættur í samfélaginu.
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5.6.1 ... fyrir 'öl"jó!leg fyrirtæki og ...

&rátt fyrir a! Ísland ha# ekki falli! $kja langt ni!ur á listum um 
samkeppnishæfni hagkerfa "á er áhyggjuefni a! rekstrarumhver# 
fyrirtækja ha# versna! jafn miki! og raunin er. Í kjölfar bankahrunsins 
hefur "urft a! grípa til %ölmargra a!ger!a til a! tryggja sjálfbæra 
afkomu hins opinbera auk "ess sem almenn óvissa, gjaldeyrishöft 
og veiking krónunnar hafa r$rt trúver!ugleika. 

Lakari samkeppnishæfni hefur umtalsver! áhrif á f$sileika ríkja í 
augum %öl"jó!legra fyrirtækja. &ar sem "au eiga au!veldara me! 
a! 'ytja starfssemi sína til landa "ar sem skilyr!i eru hagfelldari 
skiptir ríki miklu a! vi!halda gó!ri samkeppnishæfni.

D%rt a! vera ekki me!

Ákvar!anir um sta!setningu %öl"jó!legra fyrirtækja byggja nær 
undantekningarlaust á vi!skiptalegum forsendum. &etta ber a! 
hafa í huga "egar umhver# rekstrar á Íslandi er móta!, sérstaklega 
me! hli!sjón af "ví a! hér eru ákve!nir veikleikar sem auka 
rekstarkostna! fyrirtækja og draga úr samkeppnishæfni.  &ar má t.d. 
nefna legu landsins og %arlæg! frá mörku!um, smæ! og skort á 
sérhæf!u vinnua'i.  A!rir veikleikar tengjast efnahagslegri umgjör!, 
t.a.m. vaxtarhorfum hagker#sins, skilvirkni stjórns$slu, gjaldmi!li 
og höftum á %ármagns'utningi. Allt eru "etta veikleikar sem auka á óhagkvæmni í rekstri. 

Nokkrir ofangreindra veikleika munu óhjákvæmilega alltaf eiga vi! um Ísland, t.d. smæ! og 
landfræ!ilegir "ættir. &egar kemur a! "ví a! la!a al"jó!lega atvinnustarfsemi til landsins 
mætti "ess vegna halda "ví fram a! "örf væri á ákve!nu „smæ!arívilnun“, t.d. í gegnum 
skattker#!, til a! vega upp á móti "eirri óhagkvæmni og kostna!arauka sem fylgir "ví a! 
starfa á Íslandi mi!a! vi! annarsta!ar.
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Áhrif lakari samkeppnistö!u mi!a! vi! önnur lönd endurspeglast ágætlega í tekjutapi 
ríkissjó!s á sí!asta ári "egar tveimur %öl"jó!legum félögum var sliti! vegna breytinga 
á reglum um afdráttarskatta. Félögin voru, "rátt fyrir óveruleg umsvif, á me!al hæstu 
skattgrei!enda og greiddu samtals tæplega milljar! í skatt ári! 2009. Skattgrei!slur 
"essara tveggja fyrirtækja hérlendis jafngilda árlegum tekjuskatti 738 einstaklinga. 
Einhverjir myndu segja a! „fari! ha# fé betra“ en "á gleymist gjarnan a! ríki! "arf a! 
brúa bili! sem ver!ur og "ví eykst skattbyr!i einstaklinga og fyrirtækja sem eftir eru. 
&a! getur "ví veri! d$rt a! dæma sig úr leik me! vanhugsu!um breytingum á umgjör! 
atvinnureksturs. 

5.6.2 ... fyrir einstaklinga

Íslendingar eru framtaksamir og hugmyndaríkir og a! "ví "arf a! hlúa. &a! er hins vegar 
hætt vi! "ví a! ef kreppan hérlendis dregst á langinn a! efnilegt fólk 'ytji utan. &etta 
hef!i slæm áhrif á endurreisn Íslands. Reynsla Íslendinga, sem og annarra "jó!a, s$nir 
a! fólks'utningar fara mjög eftir sviptingum í hagker#nu og versnandi atvinnuhorfum. 
Íslendingar hafa "egar upplifa! nokkur slík tímabil. Nærtækasta dæmi! um fólks'ótta 
frá Íslandi átti sér sta! í kjölfar a'abrests í síldvei!um seint á sjöunda áratug sí!ustu 
aldar, en "á 'uttu Íslendingar til Sví"jó!ar og Ástralíu í stórum stíl. Slíkt er einnig vel 
"ekkt frá Færeyjum í uppha# tíunda áratugarins "egar nærri "ví heil kynsló! 'utti til 
Nor!urlandanna. Sporna "arf vi! spekileka og la!a fólk sem fer utan til mennta aftur 
heim. &etta ver!ur ekki gert nema %ölbreytt og áhugaver! atvinnutækifæri séu í bo!i. 
Samfara aukinni %árfestingu í atvinnulí#nu ver!ur til aukin atvinna og lífskjör batna.  
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Skoska borgin Dundee er gott dæmi um hagker# 
sem færst hefur æ meir frá grunni handa's til hugvits 
á sí!ustu 100 árum – ekki ólíkt "ví íslenska. Borgin er 
ekki sí!ur birtingarmynd "ess a! grunnatvinnugreinar 
lei!a i!ulega af sér ver!mæta vaxtarbrodda til lengri 
tíma. 

Frá framlei!slu hráefna til tækniframlei!slu (1870 - 
1945)

Í uppha# sí!ustu aldar starfa!i stór hluti allra 
Dundee-búa í basttre%ai!na!i, sem var umsvifamikill 
á al"jó!legan mælikvar!a. &essi i!na!ar skapa!i 
umtalsver!a eftirspurn eftir hvalaolíu. Úr var! i!na!ur 
í kringum hvalvei!ar sem $tti undir skipaframlei!slu, 
en "essir "rír atvinnuvegir voru meginuppista!a 
ver!mætasköpunar í Dundee á "essum tíma. Uppúr 
mi!ri sí!ustu öld ákvá!u hins vegar rá!andi a!ilar í 
basttre%ai!na!inum a! færa framlei!sluna a! mestu 
til Asíulanda. Fyrir viki! dró verulega úr spurn eftir 
hvalaolíu og "á n$jum skipum. Talsver!ur samdráttur 
var! í kjölfari! í borginni og "ví var lagst í a! a'a 
aukinni atvinnuumsvifa.

Ári! 1945 ákva! fyrirtæki! NCR, sem starfar enn í 
dag, a! byggja upp starfsemi sína í Dundee. Ástæ!ur 
NCR fyrir valinu voru "rennskonar. Í fyrsta lagi haf!i 
borgin skemmst líti! í heimsstyrjöldinni, í ö!ru lagi 
voru samgöngur til og frá Dundee gó!ar og í "ri!ja 
lagi var framlei!ni há sökum "ess hversu lengi sólin 
hélst á lofti. Um 15 árum sí!ar var fyrirtæki!, sem 
framleiddi vörukassa og sí!ar hra!banka, or!in megin 
uppspretta atvinnu í Dundee. Samhli!a "essu haf!i 
framlei!sla á Michelin dekkjum aukist, sem hjálpa!i 
enn frekar vi! a! draga úr atvinnuleysi.

Frá brá!aa!ger!um til langtímaáhrifa (1980 - 1984)

&egar leifar basttre%ai!na!arins hurfu ásamt 
skipasmí!astö!vunum upp úr 8. áratug sí!ustu aldar 
stó!u tæplega 10.000 Dundee-búar eftir atvinnulausir. 
Til a! breg!ast vi! vandanum var borgin y#rl$st sem 
Enterprise Zone. Ári! 1983 framleiddi fyrirtæki! Timex, 
sem í dag er einkum "ekkt fyrir úraframlei!slu, fyrstu 

Sagan af Dundee

Sinclair Spectrum tölvuna í Dundee og sama ár var 
framlei!slumet slegi!. Fyrirtæki! átti eitt og sér ríkan 
"átt í a! draga úr atvinnuleysi í borginni árin á eftir. 
Fæstir ger!u sér hins vegar grein fyrir langtímaáhrifum 
af uppbyggingu fyrirtækisins, sem áttu eftir a! koma 
í ljós sí!ar.

Frá handa&i til hugvits (1993 - 2011)

Um mi!jan 9. áratug sí!ustu aldar fór aftur a! draga 
úr atvinnuumsvifum í Dundee. Timex loka!i ári! 1993 
og NCR dró jafnt og "étt úr starfsemi sinni á svæ!inu. 
Ári! 2007 sag!i NCR upp 650 starfsmönnum og "a! 
loka!i endanlega ári! 2009 í kjölfar efnahagshrunsins. 
Á "essum rúma áratug fóru hins vegar "au fræ sem 
Sinclair Spectrum framlei!slan sá!i a! "roskast. 
Vegna nálæg!ar ungu kynsló!ar Dundee-búa vi! 
tölvur skapa!ist vi!amikill áhugi á öllu "ví sem 
"eim tengdist. &a! var! svo hlutkesti eins manns 
a! #nna "eim áhuga farveg til ver!mætasköpunar 
og var!a um lei! veg annarra. &essi ma!ur opna!i 
tölvuleikjafyrirtæki í Dundee ári! 1988 og gaf út 
tölvuleikinn Lemmings. Fyrirtæki! óx á komandi 
árum, en "a! framlei!ir núna m.a. hinn heims"ekkta 
tölvuleik Grand Theft Auto. 

Nú rúmum 20 árum sí!ar eru um 10% allra 
tölvuleikjafyrirtækja Bretlands starfandi í Dundee. Hjá 
"eim starfa um 3.500 manns og atvinnugreinin veltir 
um 150 milljónum punda. &ó framlei!slui!na!ur 
sé enn tiltölulega stór "á hefur, m.a. fyrir tilstu!lan 
tölvuleikjai!na!arins, %ölbreytni atvinnuvega aukist 
til muna frá "ví sem var. &rátt fyrir a! margt megi 
e'aust betur fara í borginni eins og ví!a annars sta!ar 
"á s$nir saga hennar a! samræmd stefna sem hvetur 
til atvinnurekstrar er grunnur bættra lífskjara. &á felur 
hún jafnframt í sér a! ef atvinnulí#nu er veitt svigrúm 
til athafna "á styrkir "a! nærumhver# sitt á %ölmarga 
vegu. Aukin a!sókn í menntun er gott dæmi um 
"au áhrif og a! "ví leyti b$r Dundee vel, en "ar er 
nú hæsta hlutfall stúdenta á Bretlandi öllu mi!a! vi! 
höf!atölu.
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Lífskjörin rá!ast af umgjör! efnahagslífsins

&a! sem mestu mun rá!a um lífskjör hér á landi 
til framtí!ar liti! er innri ger! hagker#sins – "a! 
skipulag sem vi! veljum vi! stjórn efnahagslífsins.  
&essum augljósu sannindum hefur fur!u lítill 
gaumur veri! ge#nn frá hruni. Ef til vill stafar "a! 
af "ví a! br$n úrlausnarefni hafa átt allan hug 
"jó!arinnar en vafalaust er einnig sk$ringa a! leita í 
minni tiltrú á vi!skiptalí#! en á!ur. Líti! vir!ist vera 
hlusta! á tillögur sem koma úr "eirra rö!um, hversu 
skynsamlegar sem "ær kunna a! vera. A! sama skapi 
vir!ast sjónarmi! sem eru andstæ! atvinnulí#nu eiga 
upp á pallbor!i!. &etta er hættuleg "róun.  

 Fyrirmyndir

Íslenska hagker#nu svipar um margt til norræna 
líkansins og vi! horfum gjarnan til hinna 
Nor!urlandanna um fyrirmyndir enda skipa "au 
sér á bekk me!al fremstu "jó!a í könnunum á 
lífskjörum. Í umræ!unni hér á landi er oftast bent á 
velfer!arker#! og "á mála'okka sem tengjast "ví. 
Sjaldnar er tala! um a! Nor!urlöndin byggja í raun 
á tveimur sto!um. Velfer!arker#! er önnur "eirra en 
hin er vel skipulag!ur og aga!ur marka!sbúskapur 
sem er a'vélin sem kn$r áfram velfer!arker#!. 
Hin Nor!urlöndin gera sér vel grein fyrir "essu og 
gæta "ess í hvívetna a! n$ta grundvallarsjónarmi! 
marka!arins.

Í ljósi atbur!a undangenginna ára er vart hægt a! 
halda "ví fram a! íslenska hagker#! ha# haft einkenni 
heilbrig!s marka!sbúskapar. En "ótt $mislegt ha# 

breyst frá bankahruninu 
2008 "á ver!ur ekki sé! a! 
spor ha# veri! tekin í átt til 
aga!s marka!shagker#s. 
Grundvallarbreytingar "urfa 
a! eiga sér sta!. Frumkvæ!i 
a! "eim breytingum "arf a! 
koma frá stjórnvöldum og 
atvinnulí#nu sjálfu.

Stjórnarhættir vi!skiptalífsins

Grunur um misgjör!ir í a!draganda bankahrunsins 
beinist a! tiltölulega fámennum hópi fólks. Megin 
"orri vi!skiptalífsins haf!i enga a!komu a! "eim 
ákvör!unum sem bankahruni! ver!ur raki! til. Me! 
hli!sjón af hörmulegum "jó!hagslegum a'ei!ingum 
hefur engu a! sí!ur veri! vænst afgerandi vi!brag!a 
af hálfu vi!skiptalífsins í heild sinni. &etta eru í 
senn skiljanlegar og réttmætar væntingar og hefur 
atvinnulí#! ríka hagsmuni af "ví a! breg!ast vi! "essu 
kalli.

Ljóst er a! stjórnarháttum var um margt áfátt 
á lykilstö!um í efnahagslí#nu. Vi! sem höf!um 
frumkvæ!i a! útgáfu lei!beininga um stjórnarhætti 
ur!um "ess á"reifanlega vör hversu fálega "eim var 
teki!. Eignatengsl stórra fyrirtækja og %ármálastofnana 
sköpu!u stórkostlega hagsmunaárekstra og dæmi 
eru um a! menn ha# lítt skeytt um anda e!a tilgang 
laga heldur einblínt á "rönga bókstafstúlkun og bo!i! 
y#rvöldum birginn. 
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Lífskjörin rá!ast af umgjör! efnahagslífsins

Til "ess a! traust til vi!skiptalífsins ver!i endurreist 
má enginn velkjast í vafa um a! "a! muni setja gó!a 
stjórnarhætti á oddinn. Mikilvæg skref hafa veri! stigin 
frá hruni, s.s. útgáfa n$rra og ítarlegri lei!beininga um 
stjórnarhætti, og 'eiri a!ger!ir eru í bur!arli!num. En 
betur má ef duga skal. 

Til skamms tíma er nau!synlegt a! koma fyrirtækjum 
í hendur framtí!areigenda og rjúfa "annig 
eignatengsl banka, ríkis og atvinnulífs. Br$nt er a! 
gefa almenningi kost á a! %árfesta í fyrirtækjunum og 
veita honum "annig hlutdeild í ágó!anum sem fylgir 
endurreisn efnahagslífsins. Jafnframt dregur almennt 
eignarhald úr hættunni á hagsmunaárekstrum og 
stu!lar a! heilbrig!ri samkeppni í atvinnulí#nu. 
Hutabréfamarka!urinn getur leiki! lykilhlutverk í 
"essu ferli me! skráningu fyrirtækja á marka!.

Til framtí!ar skiptir miklu eftirfylgni vi!skiptalífsins vi! 
a! leikreglum sé fylgt. Vi!skiptará! Íslands mun ver!a 
lei!andi á "ví svi!i. Í almenningshlutafélögum mun 
a!hald hluthafa hafa miki! a! segja og er sérstaklega 
horft til lífeyrissjó!a og Samtaka %árfesta í "ví tilliti.

Stjórnarhættir hins opinbera

Margt fór a'aga vi! stjórn landsins í a!draganda 
hrunsins. Afskiptaleysi og undanlátssemi vi! 
áhrifaa!ila í íslensku vi!skiptalí# eru me!al 
gagnr$nisver!ra atri!a sem nefnd hafa veri!. 
Af vi!brög!um stjórnvalda eftir hrun má rá!a 
a! millivegurinn ætlar a! reynast stjórnvöldum 
vandrata!ur. 

&ar sem efnahagslíf er í sem mestum blóma rá!a 
almennar, sk$rar og fyrirsjáanlegar leikreglur 
enda getur aga!ur marka!sbúskapur ekki "ri#st 
á óvissuástandi og ófyrirsjáanlegum breytingum. 
&róunin hér á landi hefur "ví mi!ur "okast %ær "essu 
markmi!i og bein pólitísk afskipti af atvinnulí#nu hafa 
aukist og eru of mikil.

Horfum fram á veg

Umræ!an hefur veri! í "á átt a! veri! sé a! færa 
Ísland nær norræna líkaninu, en svo vir!ist raunin ekki 
vera. Ísland kemur ekki vel úr n$legri úttekt OECD á 
takmörkunum á erlendri %árfestingu "ar sem fram 
kemur a! fá lönd #nnast "ar sem takmarkanir eru 
meiri. Nor!urlöndin eru hins vegar öll me!al "eirra 
landa sem búa vi! minnstar takmarkanir a! "essu 
leyti. Ísland hefur "ví ekki færst nær Nor!urlöndunum 
í pólitískri stefnumótin – eins og haldi! hefur veri! 
fram – heldur ber or!i! mörg einkenni ja!arríkis í 
"essu tilliti. 

&essari "róun ver!ur a! snúa vi!.  Ísland "arf a! 
leggja áherslu á stefnumörkun til framtí!ar og 
skipulag sem mi!ar a! uppbyggingu hagker#s "ar 
sem marka!sbúskapur sty!ur vi! velfer! a! norrænni 
fyrirmynd.  Ég hef trú á a! "a! munum vi! gera og a! 
"a! ver!i til árangurs fyrir land og "jó!.

&ór!ur Fri!jónsson
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6 Áherslur til framfara
Sta!a íslenska hagker#sins er um margt öfundsver! í al"jó!legum samanbur!i og betri 
en ætla mætti mi!a! vi! áföll undanfarinna missera. Landi! b$r y#r gnæg! au!linda; 
%ölhæfum mannau!i og óspilltri náttúru, orku í fallvötnum, jar!hita og hafsvæ!i sem 
er gífurleg au!suppspretta. Forsenda n$tingar au!lindanna er "ó a! "jó!inni takist a! 
skapa umhver# atvinnulífs sem hvetur til framtaks og ver!mætasköpunar. Eftirfarandi 
eru #mm grundvallar áherslur sem munu búa Íslendingum "etta umhver#.  &essar 
áherslur er hér settar fram til lei!sagnar, ásamt mögulegum sértækum a!ger!um, en eru 
"ó ekki tæmandi upptalning á "eim verkefnum sem huga "arf a! á næstu mánu!um og 
misserum. Vi!skiptará! leggur til a! stefnt ver!i a!:

1 #ví a! Ísland ver!i fyrirmynd annarra landa um gó!a stjórnarhætti 
vi!skiptalífs og hins opinbera

Löggjöf ver!i bætt og "eim reglum sem settar eru fylgt eftir.
Atvinnulí#! taki frumkvæ!i a! virkari stu!ningi vi! gó!a stjórnarhætti og si!fer!i í 
vi!skiptum. 
Fyrirtæki bæti uppl$singami!lun um rekstur og fylgi af einur! lögum og 
lei!beiningum um gó!a stjórnarhætti.
Öll löggjöf ver!i y#rfarin til a! koma í veg fyrir a! einkaa!ilar og opinber fyrirtæki 
valdi ríkinu og skattgrei!endum %árhagslegu tjóni. 

2 Auknum 'ölda starfa í einkageiranum
Hi! opinbera stu!li markvisst a! samkeppni í einkageiranum.
A! ríki og sveitarfélög dragi sig út úr rekstri sem er í samkeppni vi! einkaa!ila.
Aftur ver!i stefnt a! úth$singu verkefna í sta! innh$singar me! "eim kostna!i sem 
hl$st af uppbyggingu sérhæf!rar "ekkingar á vegum hins opinbera.
Greitt ver!i fyrir frekari a!komu erlendra %árfesta og fyrirtækja a! íslensku 
atvinnulí#.
Dregi! ver!i úr óvissu um skilyr!i til atvinnurekstrar og "annig stu!la! a! aukinni 
%árfestingu.
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3 Auknu frambo! vinnua&s til einkageirans
Mótu! ver!i heildstæ! menntastefna sem tekur mi! af "örfum atvinnulífsins.
Áhersla menntaker#s á raun- og tæknigreinar ver!i markvisst aukin.
Ákvar!anir um %ármögun menntaker#s (og ni!urskur!) taki mi! af "örfum 
atvinnulífsins og möguleikum á ver!mætasköpun.
Hi! opinbera dragi sem mest úr samkeppni vi! einkageirann um vinnua'
Einkaa!ilum ver!i veitt auki! svigrúm til a! koma á starfsemi "ar sem hi! opinbera 
er rá!andi a!ili, t.d. á svi!i heilbrig!ismála. 

4 Al"jó!lega samkeppnishæfu rekstrarumhver$ fyrirtækja á Íslandi
Gjaldeyrishöftum ver!i a'étt sem fyrst.
Stjórnvöld s$ni í or!i og í verki a! "au muni vir!a núgildandi löggjöf um erlenda 
%árfestingu.
N$legar breytingar á skattker#nu ver!i dregnar til baka og fyrri eiginleikar íslenska 
skattker#sins – einfaldleiki, gagnsæi og skilvirkni – ver!i endurheimtir.
Markvisst ver!i unni! a! fyrirkomulagi peningamála sem sty!ur starfsemi 
al"jó!legs marka!shagker#s.
Umsókn um a!ild a! Evrópusambandinu ver!i fylgt eftir og reynt til "rautar a! ná 
samningi "ar sem sérstökum íslenskum hagsmunum ver!i skilyr!islaust haldi! til 
haga. 
Bygg!ur ver!i upp a! n$ju ö'ugur hlutabréfamarka!ur, m.a. me! "ví a! koma 
fyrirtækjum á hendi banka og ríkis sem fyrst í hendur framtí!areigenda.

5  Stö!ugt aukinni skilvirkni í n%tingu opinberra 'ármuna
Markvisst ver!i dregi! úr umsvifum hins opinbera, me! áherslur á svi! "ar sem 
%ölgun starfsmanna hefur or!i! mest á undanförnum árum.
Teki! ver!i upp aga! %árlagaferli og strangari vinnubrög! vi! framkvæmd "ess, 
m.a. me! skuldbindandi útgjaldarömmum til nokkurra ára sem mi!a vi! nafnvöxt.
Lífeyrisréttindi opinberra starfsmanna ver!i fær! til jafns vi! "a! sem gerist á 
almennum marka!i.
Forgangsra!a! ver!i í "águ heildarhagsmuna atvinnulífs og dregi! úr 
verndartollum og styrkjum til óhagkvæmra atvinnugreina.

A! óbreyttu er hætt vi! a! "au %ölbreyttu tækifæri sem Ísland b$r a! ver!i ekki a! 
fullu n$tt.  Ver!i hinsvegar ofangreindum áherslum fylgt mun "a! skapa atvinnulí#nu 
trausta og heilbrig!a umgjör! til athafna. Allar forsendur fyrir endurreisn eru "á til sta!ar. 
Ver!mætar au!lindir, mannvit, ríkulegur menningararfur og kröftugt athafnalíf. Engum 
vafa er undirorpi! a! tækifæri til ver!mætasköpunar ver!i "á n$tt og a! Ísland mun 
halda stö!u sinni sem samkeppnishæft hagker# sem b$r Íslendingum eftirsóknarver! 
lífskjör.
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