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Ráðherra, fundarstjóri og ágætu félagar 
 

Það er óhætt að segja að miklir sviptivindar hafi einkennt íslenskt efnahagslíf á 

síðasta ári.  Hefur SVÞ og félagsmenn þess ekki farið varhluta af því, á því 

hálfa ári sem liðið er frá því að Hrunið átti sér stað og eðlilega hefur starfsemi 

félagsins mikið snúist um þessa stóru atburði í atvinnulífinu og öll hjól virkjuð í 

þá átt að draga úr áhrifum niðursveiflunnar á félagsmenn 

 

Á þessum sex mánuðum höfum við horft á það að fjórir af stærstu bönkum 

landsins féllu með hvelli, neyðarlög sett í landinu, utanríkisviðskipti lamast, 

bálför íslensku krónunnar fór fram, gjaldeyrishöft, stjórnarskipti, boðað til 

kosninga og nú síðast erum við að sjá óbein áhrif þessa alls þegar hvert 

fyrirtækið á fætur öðru riðar til falls og er nokkuð ljóst að ekki eru öll kurl 

komin til grafar, fleiri fyrirtæki munu falla í valinn áður en rykið sest.  Þessir 

atburðir eru svo yfirgengilegir að það er erfitt að finna orð sem ná yfir svona 

tímabil, náttúruhamfarir, er kannski eina orðið sem lýsandi og við Íslendingar, 

börn náttunnar, skiljum vel. 

 

Það er bæði eðlilegt og nauðsynlegt við svona aðstæður að kryfja 

atburðarásina og reyna að skilja orsakasambönd og ástæður.  Það er klárt að 

vitlausar ákvarðanir hafa verið teknar á mörgum stöðum samfélagsins, 

sennilega er þar enginn undanskilinn hvort sem um er að ræða stjórnvöld, 

eftirlitsstofnanir eða atvinnulífið.  Ákvarðanirnar og mistök í kjölfar þeirra hafa 

bara verið misstór og vegið misþungt inní atburðarásina og svo er það alltaf 

spurningin hvort um er að ræða mistök á grundvelli þess að vita ekki betur, 

eða hvort traust og ábyrgð hafi verið misnotað. Sjálfsagt munu margar bækur 

á endanum verða skrifaðar um þetta tímabil allt og aðdraganda þess, sitthvað 

mun hverjum sýnast, og kannski munum við aldrei ná fullkomlega utanum 

þessa hrikarlegu og eyðileggjandi atburðarás.  

 

En... einhverntíma verður að setja punkt við málin og halda áfram, og ég held 

að sá punktur sé núna.  Íslendingar verða hreinlega að fara að rífa sig uppúr 

öldudal ásakana, reiði og svartsýni, því það er verk að vinna og það alls ekki af 

minni gerðinni.  Með þessu er ég ekki að segja að við eigum hreinlega að setja 

strik yfir fortíðina og gleyma henni, heldur vil ég segja að við getum ekki öll 
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verið í að grufla í liðnum atburðum, nú er mál að linni, fortíðina eigum við að 

setja það í hendurnar á lögfræðingunum og þar til bærum sérfræðingum að 

greina, því eyðileggingarmáttur niðursveiflunnar eykst með hverjum þeim degi 

sem við snúum ekki vörn í sókn.  

 

 Það var í þessum anda sem við völdum yfirskrift þessa aðalfundar, við vildum 

horfa til framtíðar.  Það eina sameiginlega sem einkennir allar niðursveiflur er 

að þeim lýkur öllum á endanum, spurningin er bara sú hvort við komum 

standandi eða skríðandi útúr henni og hvort við höfum eitthvað lært af lexíunni 

sem gæti búið okkur betur undir þá næstu, því það munu koma niðursveiflur 

aftur og aftur og aftur. Hvað er þá málið? Hvað þurfum við að tileinka okkur? 

Hverju þurfum við að breyta? Eða var þetta bara dæmalaus óheppni? Svörin 

við þessu eru mörg; við erum með ónýtan gjaldmiðil, vaxtastigið í landinu er 

útúr kortinu og hefur aldrei virkað, afnema þarf gjaldeyrishöft o.s.fr.v, en þetta 

er „todo listi“ augnabliksins til að ráða niðurlögum núverandi niðursveiflu,  það 

sem ég vil gera að umtalsefni mínu hér eru þeir mannkostir og þau gildi sem 

við þurfum að breyta og rækta til viðbótar við þá mörgu kosti sem einkenna 

íslendinga og íslenskt atvinnulíf, til að hér sé heppileg blanda og forsendur til 

hagsældar, svo við nýtum betur næstu uppsveiflu og séum betur undirbúin 

undir næstu niðursveiflu.  Þetta eru hugtökin Að rækta garðinn sinn, 

Fjölbreytni og Auðmýkt. 

 

 Auðmýkt vil ég nefna fyrsta, því hún forsenda þess að við getum lært að 

gera hlutina rétt og að við getum fyrirgefið og komist áfram.  Það er með 

ólíkindum að á meðan efnahagslífið standi í ljósum logum og ekki stendur 

steinn yfir steini að enginn innan ríksistjórnarflokkanna fyrrverandi, á  

Alþingi eða innan eftirlitsstofnana kannist við neina hrukku eða ósamfellu í 

sinni starfsemi. Það verður hver að eiga það sem hann á og þar er 

atvinnulífið auðvitað engin undantekning, hroki er því miður það 

einkunnarorð íslenskum athafamönnum er gefið erlendis. Sú tálsýn sem við 

höfðum um að Ísland væri mest og best,var því miður ekki að öllu leyti rétt. 

Vegurinn fram er varðaður viðurkenningu á þeirri staðreynd að hér voru 

gerð mörg afdrifarík mistök og að við eigum töluvert ólært 

 Fjölbreytni vil ég líka undirstrika.  Ekki ómerkari maður en Darwin sagði 

„Fjölbreytni skapar stöðugleika“ og það á við í sinni víðustu mynd. 
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Framtíðar Ísland verður að byggja á eins mörgum stoðum og mögulegt er 

og hér á ég ekki bara við þá sorglegu staðreynd að konur hafa ekki setið til 

borðs til jafns á við karla og þeirra starfskraftar séu stórlega vannýttir, 

heldur líka að við verðum að tryggja að einstaklingar af báðum kynjum, 

með alla mögulegan menntunarbakgrunn og á öllum aldri komi að stjórnun 

og ákvarðanatökum, svo við lendum ekki í því aftur að fámennur of samlitur 

hópur taki of samlitar ákvarðanir. Kostirnir við fámennt samfélag eru margir 

en ókostirnir eru þeir að netverkið er þétt og getur ráðið of miklu ef ekki er 

að gætt, frændsemisráðningar, skortur á gagnrýni og rangar 

ákvarðanatökur, hvort sem er á grundvelli tengsla, vinskapar eða pólitískra 

skoðana valda miklum skaða.  Vegna smæðar samfélagsins verða 

Íslendingar að vera sér meðvitaðri en aðrar þjóðir um þetta og vera 

Kaþólskari en páfinn í því að tryggja að allri ábyrgð, hvaða nafni sem hún 

nefnist,  sé úthlutað til einstaklinga á grundvelli faglegra raka, til að tryggja 

að heilbrigð gagnrýni sé viðhöfð, réttar ákvarðanir teknar og fjölskrúðug 

atvinnulíf blómstri. 

 Þriðja hugtakið sem ég vil nefna er að rækta garðinn sinn.  Það hefur alltaf 

ríkt ákveðin vertíðarstemming í Íslendingum á kostnað úthalds og 

langtímasjónarmiða. Það hefur gleymst í umræðunni að þó bankakerfið hafi 

hrunið, að eftir stendur atvinnulífið samansett af fjölmörgum traustum og 

sterkum fyrirtækjum sem þarf að hlúa að.  Umræðan og athyglin fór hratt 

yfir í að ræða nýsköpun og sprotafyrirtæki og þó sú umræða  sé mikilvæg 

má ekki gleyma þeirri staðreynd að t.d. bara þau fyrirtæki sem mynda SVÞ 

eru vinnustaður 45 þúsund starfsmanna og mörg þeirra berjast í bökkum í 

dag og eru að eiga við  samdrátt upp á tugi prósenta, við þurfum að huga 

betur að þeim verðmætum sem við höldum á áður en við hlaupum á eftir 

nýjungum. 

 

Við íslendingar höfum alltaf þurft að hafa fyrir tilverunni og það er ekkert nýtt 

að þjóðin þurfi að bretta upp ermar og takast á við erfiðleika. Íslendinga og 

íslenskt atvinnulíf skortir ekki dugnað,drifkraft og áræðni, ekkert vantar upp á 

menntunarstigið heldur.  Við megum ekki láta telja úr okkur kjarkinn.   
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En það þarf að virkja þjóðina.  Ég tel að okkar helsta vandamál í dag er það að 

okkar vantar stjórnmálalegan leiðtoga.  Okkar vantar þann sem varðar veginn 

fram úr þessum erfiðu aðstæðum.  Í baráttunni fyrir sjálfstæði Íslendinga taldi 

Jón Sigurðsson kjark í þjóðina með eftirfarandi orðum sem eru ótrúlega 

viðeigandi í dag, en hann sagði : 

„Það þarf annað en hjalið tómt til að hrinda Íslandi á fætur aftur! Það þarf 

atorku og ráðdeild og framsýni og þollyndi!  Það þarf meira en fárra manna 

afl!  Það þarf dug heillar þjóðar!“  Ég auglýsi hérmeð eftir nýjum Jóni 

Sigurssyni eða Jónínu Sigurðardóttur til að mála framtíðina fyrir þjóðina og 

hvetja hana til dáða. 

 

Góðir fundarmenn, nú er komið að ákveðnum kaflaskiptum hjá mér, þar sem 

ég hef skipt um starfsvettvang, mun ekki starfa lengur á sviði verslunar eða 

þjónustu,  og gaf þar af leiðandi ekki kost á mér til fomanns SVÞ fyrir næsta 

ár.   

Það er mér sérstakt gleðiefni að Margrét Kristmannsdóttir ákvað að taka 

kyndilinn og formannsembættið, það er góð tilfinning að hverfa úr þeim stóli 

og vita málin í hennar styrku og hæfu höndum.  Það urðu töluverð skipti á 

stjórnarmönnum í stjórn SVÞ á þessum aðalfundi, það er gleðiefni hvað auðvelt 

það hefur alltaf verið að fá hæft fólk til að gefa sinn tíma í stjórnarstörf fyrir 

félagið, jafnvel þó það sinni daglega viðamiklum störfum.  

Með Margréti hafa því þrír nýjir stjórnarmenn bæst við, þau Guðmundur 

Jónsson, Norvik / Sigríður Margrét Oddsdóttir, Skjá miðlum  / og Finnur 

Árnason Högum.   

Fyrir í stjórn og gáfu kost á sér aftur voru Ásbjörn Gíslason, Samskipum, / 

Björn Ágústsson MEBA og Gunnar Karl Gunnarsson Skeljungi.   

Úr stjórn viku Brynjólfur Bjarnason Símanum / Jóhanna Waagfjörð Högum og 

Sturla Eðvarðsson Samkaupum.  Vil ég þakka þeim fyrir vel unnin störf.  

Það er með miklum söknuði og hlýju sem ég kveð félagið, það hafa verið 

lærdómsmiklir tímar að vera í forsvari og í hagsmunagæslu fyrir atvinnulífið í 4 

ár, á þessum tímum mikilla sviftivinda.  Félagið hefur vaxið 40-50% á 
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tímabilinu, bæði hvað varðar tekjur og fjölda félagsmanna og mér finnst 

gaman að segja frá því að flóra félagsmanna hefur breikkað mikið, í hópinn 

hafa bæst fyrirtæki á sviði menntamála, heilbrigðsmála og fjölda annarra nýrra 

sviða og nú er svo komið að þjónustufyrirtækin er fleiri en verslunarfyrirtækin.  

Óneitanlega var uppsveiflan skemmtilegri, en Hrunið mikla var lærdómur og 

reynsla sem mun fylgja manni lífið á enda.  Ég hvet alla þá sem hug hafa á því 

að bæta við sinn reynslugrunn og víkka sjóndeildarhringinn að gefa sér tíma í 

hagsmunamál atvinnulífsins, sem fyrir mér hefur verið sem fjárfesting í 

doktorsprófi.  Þegar ég lít yfir síðustu fjögur árin er mér efst í huga allt það 

góða fólk sem ég hef starfað með. Ég vil sérstaklega þakka Andrési 

Magnússyni Framkvæmdastjóra SVÞ og forvera hans Sigurði Jónssyni, sem og 

öllu því frábæra starfsfólki sem starfar hjá SVÞ.  Einnig öllu starfsfólki Samtaka 

atvinnulífisns með Vilhjálm og Hannes í fararbroddi.  Sam stjórnarmönnum 

mínum í Stjórn SVÞ og SA vil ég einnig þakka fyrir samfylgdina og skemmtileg 

skoðanaskipti.   

 Ég óska nýrri stjórn og formanni alls hins besta að takast á við mikil og stór 

verkefni. Að lokum vil ég þakka félagsmönnum SVÞ það traust sem mér er sýnt 

með því að hafa fengið að leiða Samtökin síðastliðin fjögur ár.   

 


