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Hagsmunir Íslands á norðurslóðum eru margvíslegir en 
ljóst er að mörg lönd horfa hýrum augum til svæðisins
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Norðurslóðaríki og 

mörg önnur vilja m.a. 

laða til sín sem gæti 

numið ...

8
... meginatvinnugreinum, 

frá olíu og gasi til 

sjávarútvegs og 

ferðaþjónustu

6100
... milljörðum USD 

fjárfestingu næstu 10 

árin skv. Lloyds í að 

öllum líkindum ...



Tilteknar lykilatvinnugreinar á tveimur kjarnasviðum 
munu leiða „hagsmunakapphlaup“ Íslands
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Farþega -
og 
fraktflug

Gagnahýsing-
og flutningur

Sjó-
flutningar

Þyrlu-
þjónusta

Verktaka-
starfsemi

Sjávar-
útvegur

Verkfræði-
þjónusta

Ferða-
þjónusta

Olíuleit og 
framleiðsla

Fjármála-
þjónusta

Rannsóknar-
starfsemi

Leit og
björgun

Tengingar Þjónusta



Standa þarf vörð um styrkleika Íslands og um leið 
takast á við helstu veikleika
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01/ Hagfelld lega landsins
Milli austurs og vesturs, nálægð 
við Grænland, skipaleiðir o.s.frv.

02/ Reynsla af vinnslu náttúruauðlinda
Áratugareynsla, bæði slæm og 
góð, nátengd við sjálfbærni.

03/
Traustir innviðir
S.s. í tengslum við orkumál, 
heilbrigðisþjónustu, flugvelli,
hafnir og alþjóðlegt regluverk

01/ Ákveðið slyðruorð
S.s. vegna gjaldeyrishafta en líka 
vegna óvissu tengda skattlagningu

02/
Veikt net alþjóðasamninga
Auka þarf við fríverslunar-, tvísköttunar-
og flugumferðarsamninga sem og 
samninga um vernd fjárfestinga

03/
Smæðin
Ekki þá helst smæð landsins, 
heldur t.d. gjaldmiðilsins, 
tungumálsins, fjöldinn o.s.frv.

Helstu styrkleikar Íslands Helstu veikleikar Íslands



Atvinnulífið þarf að sjá virði í að sækjast eftir þeim tækifærum 
sem eru og verða til staðar.

Hið opinbera þarf að styðja viðleitni atvinnulífsins bæði 
innanlands og á alþjóðavettvangi

Rannsóknaraðilar gegna svo lykilhlutverki við að 
tryggja betur ábyrga nálgun allra aðila

Sú vinna byggir á skilvirku samstarfi atvinnulífs, 
stjórnmála og rannsóknaraðila
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Norðurslóða-viðskiptaráðið sinnir mikilvægu hlutverki í 
þessu samspili og í að halda uppi merkjum Íslands
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Takk fyrir

Allar frekari upplýsingar um Norðurslóða-
viðskiptaráðið má finna á www.iacc.is

http://www.iacc.is/

