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Hagvöxt um land allt

Áherslur atvinnulífsins í atvinnu-
og byggðamálum

Ársfundur Byggðastofnunar 23. maí 
2008

Pétur Reimarsson

forstöðumaður

w
w

w
.s

a
.is

Starfshópur
• Árni Gunnarsson, Flugfélag Íslands; Ásgeir Jónsson, 

Kaupþing hf.; Ásgeir Magnússon, skrifstofa 

atvinnulífsins á Akureyri; Bergsteinn Einarsson, Set 

hf.;Bragi Bergsveinsson, Samtök f iskvinnslustöðva; 

Einar Valur Kristjánsson, Hraðfrystihúsið Gunnvör; Erna 

Hauksdóttir, Samtök ferðaþjónustunnar; Friðrik J. 

Arngrímsson, LÍÚ; Guðmundur Smári Guðmundsson, 

Guðmundur Runólfsson hf;Guðrún S. Eyjólfsdóttir, SA; 

Gústaf A Skúlason, Samorka; Hörður Vilberg, 

SA;Ingólfur Sverrisson, Samtök iðnaðarins; Ólafur H. 

Marteinsson, Rammi hf; Pétur Reimarsson, SA; Sturla 

G. Eðvarðsson, Samkaup; Sveinn H. Hjartarson, LÍÚ; 

Sævar Skaptason, Ferðaþjónusta bænda; Þorvaldur L. 

Sigurjónsson, Saga Capital og Þórleifur S. Björnsson, 

Saga Capital.
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Almenn skilyrði 
atvinnurekstrar

• Samtök atvinnulífsins leggja áherslu á 
að atvinnulífinu séu sköpuð sem best 
skilyrði um land allt þannig að 
frumkvæði og kraftur sem í fyrirtækjum 
og einstaklingum býr fái að njóta sín. 
Þannig getur atvinnulífið best staðið 
undir auknum kröfum um velferð og 
hagvöxt á landinu öllu.

w
w

w
.s

a
.is

Enginn er eyland

• Einstakar atvinnugreinar þrífast ekki nema 
tryggður sé fjölbreyttur annar rekstur og 
þjónusta í næsta nágrenni. Þannig tengjast 
atvinnugreinar eins og sjávarútvegur, 

fiskvinnsla, ferðaþjónusta, ýmis iðnaður og 
þjónusta og mennta- og rannsóknastofnanir 
og njóta stuðnings hver af annari. Sé 
grunninum kippt undan einni grein líða 
fyrirtæki í öðrum greinum fyrir það og 

afleiðingar koma einnig fram í þróun 
mannfjölda og mannlífs.
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Styrkir innviðir

• Samtök atvinnulífsins telja nauðsynlegt að stjórnvöld 

geri sem fyrst og hrindi í framkvæmd áætlun um 

uppbyggingu innviða um land allt. Horfa verður í heild á 

uppbyggingu samgöngukerf isins, f jarskipta, mennta- og 

menningarstofnana, raforkukerf isins og opinberrar 

þjónustu um landið allt.

• Styrkir innviðir eru forsendur blómlegrar byggðar og 

atvinnulífs. Þar sem þeirra nýtur ekki við hnignar 

atvinnulíf i, fólki fækkar, þjónusta versnar og þannig 

hefst atburðarás sem ekki verður snúið við með góðu 

móti. Þess vegna er algert lykilatriði að slík áætlun verði 

til í samstarf i atvinnulífs, sveitarfélaga, stjórnvalda og 

einstaklinga
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Efling byggðakjarna

• Samtök atvinnulífsins telja mikilvægt að stutt 
verði kerfisbundið við byggðakjarna í 
einstökum landshlutum og þeir efldir. 
Meginþjónusta verði bundin við þessa kjarna 

sem nálægar byggðir njóti góðs af. Þessir 
kjarnar verða að vera það öflugir að þar geti 
byggst upp og þrifist arðbær verslun, 
þjónustustarfsemi og öflug menntun og 
fræðslustarfsemi sem sinnir bæði 

byggðakjarnanum og nálægum svæðum.
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Hvatt til nýrrar starfsemi

• Samtök atvinnulífsins telja að forsendur til 

uppbyggingar öf lugra fyrirtækja megi f inna víða um 

land. Arðbær rekstur sem nýtir hugvit og aðrar 

auðlindir, skapar ný störf, greiðir góð laun og er 

byggður upp til langrar framtíðar skapar grunn að 

frekari uppbyggingu. Í kringum slík fyrirtæki gefast 

tækifæri til öf lugrar þjónustu bæði af hálfu einkaaðila og 

eins af hálfu hins opinbera. Þetta má skýrt sjá á þeim 

viðsnúningi sem orðið hefur á Austurlandi vegna 

f járfestinga í orkufrekum iðnaði og tengdri starfsemi. 

Því er mikil nauðsyn að stjórnvöld greiði sem frekast er 

unnt fyrir þeim sem hyggjast f járfesta í nýjum öflugum 

fyrirtækjum
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Fjölbreytni nauðsynleg

• Um langa hríð hefur sjávarútvegur verið 
burðarás í atvinnulífi um land allt og mun víða 
verða það um langa hríð enn. Hann megnar 
hins vegar ekki einn að standa undir nægu 

framboði arðbærra starfa enda munu 
tækniframfarir og hagræðing enn fækka 
starfsfólki sem þarf til framleiðslunnar. Sama 
þróun á reyndar við um iðnað, landbúnað og 
jafnvel sumar þjónustugreinar þar sem 

framleiðni mun halda áfram að aukast.
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Flugið nauðsynlegt

• Öflugar flugsamgöngur til og frá höfuðborginni 
eru nauðsynlegar atvinnulífi um allt land. Allar 
hugmyndir um að leggja niður 
Reykjavíkurflugvöll í Vatnsmýrinni þurfa að 

vera vel yfirvegaðar og verða að tryggja að 
fólk og fyrirtæki um allt land eigi áfram 
greiðan aðgang að þeirri þjónustu sem veitt er 
á höfuðborgarsvæðinu. Ekki verður við það 
unað að uppbygging við þessa mikilvægu 

samgönguæð sé fryst um langa hríð.
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Flutningskerfin eflist

• Hraðir og örir f lutningar eru nauðsynlegir til að tryggja 

samkeppnisstöðu fyrirtækja gagnvart erlendum 

keppinautum. Eins krefjast íbúar þess að hafa stöðugt 

og jafnt framboð af ferskum vörum. Því er óviðunandi 

að þungatakmarkanir séu á vegum landsins í næstum 

tvo mánuði á ári hverju. Mikilvægt er að skattheimta á 

f lutningskostnað leggi ekki óraunhæfar byrðar á 

fyrirtæki og fólk utan meginf lutningshafna. Flest 

atvinnufyrirtæki eru að auki háð því að boðið sé upp á 

háhraðafjarskipti til að eiga greið samskipti við 

viðskiptavini sína. Flutningskerf i raforku er víða fullnýtt 

og stendur frekari uppbyggingu atvinnulífs fyrir þrifum.
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Öflug grunnmenntun

• Samtök atvinnulífsins telja öfluga 
grunnmenntun vera forsendu þess að einstök 
landssvæði haldist í byggð og eflist. Með 
grunnmenntun er ekki einungis átt við leik- og 

grunnskóla heldur þarf að bjóða upp á 
fjölbreytta framhaldsmenntun fyrir ungmenni 
sem þau geta sótt frá heimili sínu. Fjölskyldum 
er vart boðlegt að unglingar á þéttbýlisstöðum 
eigi ekki annars kost en að fara um langan veg 

að heiman í framhaldsskóla.
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Sí- og endurmenntun

• Mikilvægt er að bjóða fólki möguleika til að 
bæta bæði persónulega, félagslega og 
starfslega færni því hana öðlast menn ekki í 
eitt skipti fyrir öll. Möguleikar til sí- og 

endurmenntunar og aðgangur að náms- og 
starfsráðgjöf þurfa að vera innan seilingar.

• Þróun í starfi á forsendum fyrirtækja og 
einstaklinga leysir úr læðingi krafta og getur 
skapað nýjar aðstæður og nýjar hugmyndir og 

skilar nær undantekningarlaust ávinningi fyrir 
bæði einstaklinga og fyrirtæki.
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Menning er mikilvæg

• Öflug og afar mikilvæg menningarstarfsemi er 
rekin um land allt. Þessi starfsemi byggir að 
langmestu leyti á frumkvæði einstaklinga og 
fyrirtækja. Fjölmörg fyrirtæki hafa sprottið upp 

sem nýta sérkenni síns byggðarlags bæði í 
ferðaþjónustu, framleiðslu matvæla og 
annarrar vöru og þjónustu. Viðburðir tengdir 
einstökum byggðarlögum eru fjölmargir og 
víða rekin öflug liststarfsemi. Þessir þættir 

atvinnulífsins eru ekki síður háðir öflugum 
innviðum og sterkum byggðakjörnum en 
annar atvinnurekstur.
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Eftirliti stillt í hóf

• Samtök atvinnulífsins hafa ítrekað hvatt til 
endurskoðunar og einföldunar á eftirlitskerfi 
og leyfisveitingum hins opinbera. Mikilvægt er 
að efla rafræna stjórnsýslu, sem þess vegna 

getur verið staðsett hvar sem er á landinu og 
að leyfisveitingar fari sem mest fram í gegnum 
rafræn samskipti. Gæta verður hófs við 
álagningu leyfis- og eftirlitsgjalda. Umboð 
skoðunarstofa til að fara með eftirlit fyrir hönd 

hins opinbera verður að útvíkka verulega en 
þær geta verið með sínar starfsstöðvar um allt 
land.
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Nýta kosti einkarekstrar

• Samtök atvinnulífsins telja að ríki og 
sveitarfélög geti nýtt markaðsöflin mun meira 
til að veita þá þjónustu sem þau bjóða. Átt er 
við heilbrigðisþjónustu, menntun, menningu, 

félagsþjónustu auk annarra sviða. Á þessum 
sviðum getur einkarekstur skapað fyrirtækjum 
um allt land arðbær tækifæri til nýrrar 
starfsemi og eflt þá þjónustu sem fyrir er. 
Mikilvægt er að við opinber innkaup sé þess 

gætt innlend fyrirtæki eigi raunhæfa 
möguleika til að bjóða í verkin.
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...minni sveiflur

• Um langa hríð hafa fyrirtæki um land allt búið við allt of 

háa vexti og mjög hátt og sveif lukennt gengi íslensku 

krónunnar. Þrátt fyrir háa vexti hefur verðbólga verið 

meiri hér en í samkeppnislöndunum. Þessar aðstæður 

koma sérstaklega illa við framleiðslu- og 

þjónustufyrirtæki, draga úr þeim þrótt og skapa 

erf iðleika víða um land. Breyting á peningamálastefnu, 

lægri verðbólga og stöðugra gengi eru þættir sem ekki 

síst eru til þess fallnir að styrkja atvinnulíf  um land allt, 

efla byggðakjarna til að vera burðarásar í sínum 

landshlutum og tryggja þannig öf lugan hagvöxt um land 

allt.
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Frekari upplýsingar

• Vefur SA: http://www.sa.is/

• Ársskýrsla 2007 – 8

• Ráðstefna í Borgarnesi í mars:

Http://www.sa.is/frettir/almennar/nr/4082/

Ráðstefna á Hofsósi í byrjun september 2008

The Nordic Recipe for Successful Innovation 
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