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Afturhvarf til fortíðar!

• 230 ríkisstofnanir hérlendis en 130 
í Bretlandi

• Nýjar hugmyndir að stofnunum: 
Sjálfseignarstofnanir, lyfjaverslun 
ríkisins, nýjar eftirlitsstofnanir 

• Fjölmargar stofnanir gagnrýndar 
fyrir útþenslu

• Ríkisvæðing í stað einkavæðingar!



Andvaraleysi: Samneyslan hér og í 
EES 1991-2001 (hlutfall af VLF)
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Vending í viðhorfum til 
einkareksturs hérlendis?

• Umræða um græðgi í viðskiptalífinu –
tvöfaldast milli ára

• Umræða um að setja þurfi lög á 
viðskiptalífið

• Rætt af alvöru um kosti 
samvinnuformsins umfram 
hlutafélagaformið



Mikil gróska í samstarfi einkaaðila
og opinberra aðila í öðrum löndum

• Nýtt einkafyrirtæki í Svíþjóð starfrækir 7 
grunnskóla

• Fyrirtæki í Bretlandi starfrækir heilt
skólahverfi

• Sænskt fyrirtæki á hlut í fyrirtæki sem
rekur tug fangelsa í Bretlandi

• Ástralskt fyrirtæki á og rekur veg í Noregi



Fjöldi verkefna í einkaframkvæmd

• Bretland 1181

• Írland 62

• Ítalía 55

• Holland 40

• Finnland 7

• Noregur 3



Íslendingar að dragast
aftur úr!

• Ríkisfyrirtæki í yfirtökum
• Hlutfall sjálfstæðra skóla mun

lægra hér en á hinum
Norðurlöndunum

• Nær enginn áhugi á auknum 
einkarekstri í heilbrigðisþjónustu 
hérlendis

• Ótti við einkarekstur byggist á
misskilningi: Eflum velferð með
einkarekstri



Hvað vantar til að örva
einkarekstur á nýjum sviðum?

• Pólitísk andstaða – þarf að upplýsa
um tilgang og markmið

• Kaupendur þjónustunnar telja að
vanti fleiri veitendur til að bjóða í

• Öflug og áhugasöm fyrirtæki sem
vilja feta inn á nýjar brautir



Ógrynni af nýjum tækifærum

• 130 milljarða markaður

• Þarna liggja tækifærin í nýsköpun á
Íslandi næstu ár

• Árið 2010 verða öflug fyrirtæki
starfandi á þessu sviði – á
hlutabréfamarkaði – hugsanlega
regnhlíf margra minni
rekstrareininga

• Útrás á nýjum sviðum



Á hvaða sviðum er íslensk útrás?

• Þar sem frelsið er mest þ.e. á sviðum
eins og almennri atvinnustarfsemi og
fjármálaþjónustu.

• Hvers vegna ekki í orkuvinnslu, 
heilbrigðismálum, menntamálum o.fl.?



Hvernig getur íslenskt 
viðskiptalíf brugðist við?

• Þurfum að líta í eigin barm. 

• Frelsi með ábyrgð! Stjórnarhættir 
fyrirtækja

• Tökum frumkvæði - hvernig geta 
íslensk fyrirtæki bætt 
velferðarþjóðfélagið með aukinni 
þátttöku í rekstri?



Hvaða frumkvæði getur
viðskiptalífið tekið?

• SAM – Samstarf um Almannaþjónustu

• Bein verkefni að frumkvæði
fyrirtækja:Flýting Sundabrautar um 
7-10 ár

• Endurskoðun leiðbeininga um  
stjórnarhætti 2005

• Ný hugsun í skattamálum:15% landið 
Ísland



Ný hugsun í skattamálum

• Lækkun tekjuskatts fyrirtækja í 18% 
sýnir að lágar skattprósentur skila 
árangri

• 15% landið miðast m.a. við 
virðisaukaskatt, tekjuskatt 
fyrirtækja og tekjuskatt 
einstaklinga 

• Markmiðið að eyða fátæktargildrunni 
og  kynna Ísland sem land 15% 
skatta



Aftur til framtíðar

• Frelsi með ábyrgð

• Fyrirtækin taki frumkvæði

• Samstarf um Almannaþjónustu


