Áskoranir og tækifæri í
iðnaði og áherslur
Samtaka iðnaðarins
Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri SI
Framleiðsluþing 12. febrúar 2020

Framleiðsluiðnaður skapar mikil verðmæti
Mjög verðmæt starfsemi fyrir íslenskt þjóðarbú
Verðmætasköpun

Fjöldi fyrirtækja
2.177
3%

Fjöldi launþega
17.600
9%

Verðmætasköpun
222 ma.kr.
8%

Velta og útflutningur

Velta
685 ma.kr.
15%

Gjaldeyristekjur
316 ma.kr.
24%

Launagreiðslur
135 ma.kr.
9%

Mætir krefjandi aðstæðum með hagræðingu
88% stjórnenda framleiðslufyrirtækja ætla að grípa til hagræðingaraðgerða í ár
Hversu líklegt er að þitt fyrirtæki grípi til hagræðingaraðgerða á árinu 2020?
88%

Mjög eða frekar líklegt

7%

5%

Hvorki né

Mjög eða frekar ólíklegt

Áskoranir víða í starfsumhverfinu
Launakostnaður, skattar og opinber gjöld og sveiflur í starfsumhverfinu miklar áskoranir
Hversu miklar eru neðangreindar áskoranir í þínum rekstri um þessar mundir á skallanum 1 til
5, þar sem 1 er mjög lítil áskorun og 5 er mjög mikil áskorun?
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Aðgengi að mannauði með
viðeigandi hæfni

3.00

2.95

Aukin áhersla á umhverfisog loftslagsmál

3.19

Aðgangur að lánsfjármagni
og vaxtastig hér á landi

3.23

Opinbert eftirlit og löggjöf

Sveiflur í efnahagsmálum og
starfsumhverfi fyrirtækisins

Skattar og opinber gjöld hér á
landi

Launakostnaður hér á landi

3.72

Nýsköpun er leiðin áfram
68% segja miklu máli skipta að vinna að nýsköpun fyrir samkeppnishæfni fyrirtækisins
Hversu mikilu máli skiptir að vinna að nýsköpun fyrir samkeppnishæfni þíns fyrirtækis?
68%

23%

9%

Mjög eða frekar miklu máli

Hvorki né

Mjög eða frekar litlu máli

Umhverfis- og loftslagsmál skipta miklu
39% segja að breyttar áherslur á sviði umhverfis- og loftslagsmála hafi mikil áhrif
Hversu mikil áhrif hafa breyttar áherslur á sviði umhverfis- og loftslagsmála á rekstur
þíns fyrirtækis?
39%

39%

22%

Mjög eða frekar mikil áhrif

Hvorki né

Mjög eða frekar lítil áhrif

Ýmsar áskoranir í iðnaði til skemmri og lengri tíma
Áskoranir

1

Minni eftirspurn

2

Krefjandi rekstrarskilyrði

3

Loftslagsmál

4

Nýsköpun

- Samdráttur í hagkerfinu -

- Launahækkanir, hátt raungengi, há opinber gjöld, aðgengi að fjármagni -

- Breytt viðhorf, sóknarfæri í útflutningi -

- Forskot í samkeppni, lausnir við áskorunum framtíðar -

Ýmsar áskoranir í iðnaði til skemmri og lengri tíma
Áskoranir

1

Minni eftirspurn

2

Krefjandi rekstrarskilyrði

3

Loftslagsmál

4

Nýsköpun

- Samdráttur í hagkerfinu -

- Launahækkanir, hátt raungengi, há opinber gjöld, aðgengi að fjármagni -

- Breytt viðhorf, sóknarfæri í útflutningi -

- Forskot í samkeppni, lausnir við áskorunum framtíðar -

Efnahagshorfur að versna
Fátítt að landsframleiðsla á mann dragist eins mikið saman
Hagvöxtur á mann, %
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Mikill samdráttur í gjaldeyristekjum
Mesti samdráttur í gjaldeyristekjum í nær þrjá áratugi
Útflutningur vöru- og þjónustu, magnbr. frá fyrra ári, %
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Samdráttur í fjárfestingum atvinnuveganna
Einnig samdráttur í íbúðafjárfestingum, sérstaklega á fyrstu stigum skv. talningu SI
Atvinnuvegafjárfesting, magnbr. frá sama
árfj. árinu áður, %
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Íslenskt – gjörið svo vel
Verkefnið hófst 2017 og heldur áfram
• Forseti Íslands verndari átaksins
• Vinnufundir með félagsmönnum
• Auglýsingar – Skilti – Vefborðar – Bannerar
• Samfélagsmiðla-leikur fyrir landsmenn

• Íslenskir dagar í verslunum
• Íslensk húsgögn á Bessastöðum
• Verkefnið stækkað 2020
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Raungengi krónunnar hátt þrátt fyrir samdrátt

Gott ytra jafnvægi þjóðarbúsins heldur raungengi krónunnar háu
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Há laun í erlendum samanburði
Há laun hér á landi veikja samkeppnisstöðu og hvetja til hagræðingar
Launakostnaður í evrum per klst árið 2018
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Atvinnuleysið sjaldan verið meira hér á landi
Fyrirtæki að bregðast samdrætti og erfiðri samkeppnisstöðu með hagræðingu
Atvinnuleysi, %
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Dregur úr nýjum útlánum til fyrirtækja
Fjármálastofnanir bregðast við verra ástandi og horfum í efnahagsmálum
Ný útlán innlánsstofnanna til fyrirtækja að
frádregnum upp- og umframglreiðslum,
samt. yfir 12 mán., ma.kr.
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Stefna SI: Starfsumhverfi
Ríkisfjármálin þurfa að vera eftirspurnarhvetjandi
Jöfnuður ríkisfjármála, % af VLF
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Stefna SI: Starfsumhverfi
Létta þarf álögur á fyrirtæki m.a. lækkun tryggingagjalds og fasteignaskatta

Stefna SI: Starfsumhverfi
SI beitir sér fyrir skilvirku starfsumhverfi
Ríkið þarf að draga úr umsvifum sínum á
samkeppnismarkaði og fylgja virkum útboðsferlum

Málsmeðferðartími eftirlits- og útskurðaraðila sé
styttur og bætt séu gæði og skilvirkni eftirlits

Fræðsla og ráðgjöf fyrir fyrirtæki
Litla Ísland
• Litla Ísland er vettvangur fræðslu, tengsla og samstarfs
lítilla og meðalstórra fyrirtækja óháð atvinnugreinum.
Verkefnið er samstarfsverkefni SA, SI, SAF, SFF og
SVÞ
• Efla forvarnir og stuðla að bættu rekstrarumhverfi.
• Styrkja rekstrargrunn fyrirtækja og auka þannig
hagkvæmni í rekstri þeirra.
• Gæta hagsmuna fyrirtækja og styrkja rödd þeirra í
atvinnulífinu.
• Auka tengslamyndun og þekkingarmiðlun meðal eigenda
og stjórnenda
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Loftslagsmál
Áskoranir
• Breytt viðhorf neytenda mun á næstu árum hafa áhrif á neyslu og val. Fyrirtæki þurfa að þróa vörur,
þjónustu og ferla til að koma til móts við breytingar á markaði
• Auknar kröfur gerðar til fyrirtækja í loftslagmálum, jafnt alþjóðlegar og innlendar kröfur
• Sem dæmi um áskoranir má benda á:
•
•
•
•
•
•

Nýir jafnt sem boðaðir umhverfisskattar (urðunarskattur, losunargjöld, skattar á efni o.s.frv.)
Auknar kröfur í úrgangsmálum
Hönnun, framleiðsla og líftími á vörum í samræmi við hringrásarhagkerfið
Kvótasetning á efnum
Umhverfisvænni framleiðsluferlar
Orkuskipti í samgöngum og framleiðslu

• Áskoranir fela hins vegar í sér tækifæri og getur stuðlað að nýsköpun í framleiðslu eða nýtingu á
framleiðslustraumum
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Loftslagsmál
Tækifæri
• Ímynd Íslands sem land endurnýjanlegra orkugjafa getur falið í sér sóknarfæri á erlendum mörkuðum
• Saga okkar á þessu sviði, þekking og tæknilausnir eru verðmæti og stuðlar að aukinni samkeppnishæfni
• Jákvæð skref fyrirtækja í að aðlaga starfsemi sína að auknum umhverfiskröfum hefur líka virði hér á landi:
•
•
•
•
•

Bætt nýting hráefna
Orkuskipti
Bætt orkunýtni
Skilvirk úrgangsstjórnun
Umhverfisvottanir

Tækifæri á vettvangi Grænvangs
Aukinn útflutningur, virkt samstarf stjórnvalda og atvinnulífs og bætt ímynd Íslands
• SI voru leiðandi afl í að koma samstarfi atvinnulífs og
stjórnvalda um loftslagsmál og grænar lausnir
(Grænvangur) á laggirnar. Grænvangur er mikilvægur
vettvangur til að markaðssetja íslenska framleiðslu og
tæknilausnir
• Markmið Grænvangs er tvíþætt
• bæta árangur Íslands í loftslagsmálum og miðla
fjölbreyttu framlagi landsins til þeirra. Þetta á bæði við
um þann árangur sem náðst hefur í gegnum tíðina hér á
landi og þá vegferð sem framundan er. Þannig verður
íslenskum lausnum varðandi nýtingu endurnýjanlegrar
orku m.a. miðlað og unnið að auknum útflutningi vöru,
hugvits og lausna sem byggja á íslenskri orkuþekkingu og
grænum lausnum
• stjórnvöld og atvinnulíf vinni í sameiningu að
metnaðarfullum aðgerðum í loftslagsmálum í samræmi
við markmið stjórnvalda, þar með talið að kolefnishlutleysi
árið 2040
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Nýsköpun er í senn áskorun og tækifæri
Hvers vegna nýsköpun?
• Nýsköpun skiptir fyrirtækin miklu máli. Hún leiðir til nýjunga í framleiðslu, nýrrar þjónustu eða þróunar
á ferlum. Með nýsköpun sækja fyrirtæki fram í samkeppni á markaði og skapa sér sérstöðu
• Nýsköpun skiptir efnahagslífið miklu máli. Ný störf verða til og aukin verðmæti. Gott dæmi er hvernig
nýsköpun í iðnaði hefur skapað ný verðmæti í tengslum við sjávarútveg bæði með nýrri tækni til að nýta
hráefni betur og auka afköst sem og hvernig hægt er að nýta hráefni sem áður var hent með líftækni.

• Nýsköpun skiptir samfélagið máli. Nýsköpun leysir samfélagslegar áskoranir. Hlýnun jarðar verður ekki
snúið við nema með nýjungum í framleiðslu, þjónustu og ferlum. Sú áskorun sem felst í öldrun þjóða
verður ekki leyst nema með nýsköpun.
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Nýsköpun
Ár nýsköpunar og áherslur SI í nýsköpun
• Margvíslegum árangri hefur verið náð í baráttumálum SI og Hugverkaráðs SI í tengslum við það
að efla nýsköpun á Íslandi. Dæmi um það eru tvöföldun þaks á endurgreiðslur vegna
rannsókna og þróunar og efling skattahvata vegna fjárfestinga í sprotafyrirtækjum en þessar
lagabreytingar tóku gildi í janúar 2019
• Útgjöld til málaflokks nýsköpunar, rannsókna og þekkingargreina aukast jafnframt um 11%
á milli ára samkvæmt fjárlagafrumvarpi 2020.
• SI gáfu út nýsköpunarstefnu í febrúar 2019 og kom nýsköpunarstefna stjórnvalda út í október
2019. Helstu áherslur SI birtast í nýsköpunarstefnu stjórnvalda og er það fagnaðarefni fyrir
félagsmenn

Gerum Ísland að nýsköpunarlandi
Formleg setning árs nýsköpunar 20. janúar 2020 hjá Völku

Áskoranir og tækifæri í iðnaði
Samtök iðnaðarins standa með félagsmönnum sínum
febrúar 2020
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