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• Meiri áhersla á að redda sér út úr vandamálum en að 
sneiða fram hjá þeim

• Mikill óstöðugleiki einkennir allt atvinnulíf á Íslandi

• Hin eina raunverulega sérstaða Íslands er fámennið



• “Overnight success takes at least 10 years”

• Össur:
• Undirbúningur fyrir IPO frá 1996
• Undirbúningur fyrir alþjóðlega skráningu frá 1999

• Mikill mismunur á viðhorfi fjárfesta á Íslandi og erlendis.



• Gríðarlegar efnahagsframfarir á 20 öldinni vegna:
• Mikilla náttúruauðlinda á fáa íbúa
• Hernaðarmikilvægi vegna legu landsins seinnipart aldarinnar
• Dugnaðar og atorku 

• Við höfum leikið litlabróðurshlutverkið vel í samskiptum  
við aðrar þjóðir



• Gríðarlegar efnahagsframfarir á 20 öldinni ekki vegna:

• Opins efnahagskerfis (EFTA 1973, EES 1993) Ísland með seinustu 
löndum í Vestur Evrópu að opna hagkerfi sitt.

• Alþjóðavæðingu (þátttaka okkar í alþjóðlegum fjármálamörkuðum 
jafn sjálfbær og síldveiðar á síðustu öld)



• Stuttar boðleiðir

• Mikill sveigjanleiki

• Einfalt regluverk

• Ekki íþyngjandi eftirlitsstofnanir

•Aðlögunarhæfni

•Vel menntað vinnuafl

•Örlítið myntkerfi

• Lítið og sveigjanlegt hagkerfi

ÍSLENSKI FARVEGURINN

ÍSLENSKA 
MÓDELIÐ



• Fjármálakreppa

• Bankahrun

•Aukin verðbólga

•Gengisfall krónunnar

• Ríkissjóður stórskuldugur

•Orðstír Íslendinga bíður hnekki

•Gjaldeyrishöft

•Aukið atvinnuleysi
• Í október 2008 var íslenski hlutabréfamarkaðurinn lokaður í þrjá 
daga og þegar hann opnaði hafði hlutabréfavísitalan fallið um 
76%. 



• Lokað hagkerfi

• Lítið og sveigjanlegt hagkerfi

•Aðlögunarhæfni

•Vel menntað vinnuafl
•Örlítið mynnkerfi

•Og svo framvegis.....

ÍSLENSKA 
MÓDELIÐ





• Hætta hausaveiðum og fortíðarhyggju

• Ekki patentlausnir

• Stefnumörkun og forysta (Ríkisstjórnin)

• “Lead, follow or get out of the way” (Stjórnarandstaðan)

• Ekki þjóðernismiðaða einangrunarstefnu (Sjálfstæðisflokkurinn)

• Gerast aðili að ESB

• Stefna að upptöku evru (Uppfylla Maastricht skilyrðin)
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