
„Norðmenn mótuðu strax í upphafi ákveðna 
strategíu varðandi nýtingu olíu- og gasauð-
linda sinna og hafa aldrei frá henni hvikað, 
sama hvaða stjórnmálaflokkar eru við völd í 
Noregi. Markmið voru sett til langs tíma og 
við þau staðið. Hér á landi er hins vegar talað 
um að stefna varðandi til dæmis sjálft skatta-
kerfi ríkisins eða rammaáætlun um nýtingu 
vatnsorku og jarðvarma sé bara til eins kjör-
tímabils í senn! Þetta birtist erlendum fjárfest-
um sem pólitískur óstöðugleiki og er Íslend-
ingum skaðlegur. Fjárfestar hugsa ekki í kjör-
tímabilum,“ segir Eyjólfur Árni Rafnsson, for-
stjóri verkfræði- og ráðgjafarfyrirtækisins 
Mannvits. Hann kallaði ákveðið eftir breyting-
um í þjóðmálaumræðunni og pólitískum við-
horfum í ávarpi á aðalfundi Samtaka atvinnu-
lífsins fyrr í þessum mánuði.

Fækkum átakaefnum
„Ég vil sjá meiri hvatningu til fjárfestingar hér 
á landi, orðvarari umræðu og langtímahugsun 
í stjórnmálum. Erlendir fjárfestar hafa greini-
legar áhyggjur af pólitískum óstöðugleika á Ís-
landi, þeir óttast að ekki einu sinni undirritað-
ir samningar haldi gagnvart stjórnvöldum og 
hafa sumir fengið að kenna á afar hvikulu skat-
taumhverfi. 

Sjálf umræðan er svo kapítuli út af fyrir sig. 
Ummæli stjórnmálamanna eru þýdd og send 
landa á milli nær samstundis og ég hefi fengið 
af slíku tilefni fyrirspurnir erlendis frá um það 
hvort íslensk stjórnvöld hyggist þjóðnýta fyrir-
tæki, líkt og gerist í Venesúela. Harkaleg orð-
ræða stjórnmálanna hér hefur áhrif og það 
ekki til góðs. Við þurfum að fækka átakaefn-
unum, til dæmis með því að leggja orku í að 
losa um gjaldeyrishöftin. 

Kominn er til sögu sérstakur samstarfsvett-
vangur atvinnulífs, stjórnsýslu og stjórnvalda, 
undir forystu Rögnu Árnadóttur, til að stuðla 
að trausti og skýrri framtíðarsýn fyrir Ísland. 
Ég bind miklar vonir við það verkefni. Svo tek 
ég heils hugar undir með nýkjörnum formanni 
Samtaka atvinnulífsins að íslensk stjórnvöld 
eigi að ljúka aðildarviðræðum við Evrópsam-
bandið og bera niðurstöðuna síðan undir þjóð-
ina. Í því felst ekki afstaða til aðildar heldur 
fáum við þá á hreint hvað er handan túngarðs-
ins, veljum síðan sjálf hvort við göngum í 
bandalagið eða ekki. Við fækkum átakaefnum 
með því að láta reyna á samninga við ESB, það 
væri líka mikið óráð út á við að slíta viðræðum 
nú.“

Ófullnægjandi fjárfestingar
Eyjólfur Árni segir að vissulega sé ýmislegt 
ánægjulegt að gerast í íslensku atvinnulífi, til 
dæmis í ferðaþjónustunni, en fram hjá því 
verði ekki litið að fjárfestingar á Íslandi séu 
býsna langt frá því að vera viðunandi. 

„Fjárfestingar 2013 verða þriðjungi minni 
en að jafnaði á ári frá 1999 til 2012 og þannig 
hefur það verið frá 2009. Ég hélt að við mynd-
um sigla fyrr upp úr öldudalnum og hjá 
Mannviti gerum við ráð fyrir að hjólin fari 
ekki að snúast ögn hraðar fyrr en 2014. Við 
höfum auðvitað margvísleg verkefni hérlendis 
og sjáum sóknarfæri í nýtingu auðlinda til 
lands og sjávar, meðal annars búum við okkur 
undir starfsemi á Drekasvæðinu í framtíðinni. 
Veturinn sem nú er að líða var hins vegar 
dauflegri en eðlilegt getur talist. Markmið eig-
enda Mannvits er að helmingur tekna félagsins 
árið 2015 verði af erlendri starfsemi og ég tel 
það raunhæft. Við höfum undanfarin ár unnið 

að nýtingu jarðvarma í Ungverjalandi og í 
Þýskalandi. Gjaldþrot fjárfestingarbankans 
Lehman Brothers í september 2008 setti stórt 
strik í þann reikning en nú er aftur komin 
hreyfing á málið. Við hvetjum til þess að Evr-
ópuþjóðirnar fari að dæmi Íslendinga og nýti 
jarðvarma frekar til húsahitunar en raforku-
framleiðslu. Í því felst mikil kjarabót, þannig 
kostar nær fjórfalt meira að kynda álíka stóra 
íbúð í Búdapest en í Reykjavík,“ segir Eyjólfur 
Árni.

Verkefnin í Norðrinu
Mannvit er að koma sér fyrir í Noregi. Þar 
kemur fyrirtækið að vegaframkvæmdum og 
litlum vatnsaflsvirkjunum og eru þeir Mann-

vitsmenn að taka skref inn í olíu- og gasiðnað 
Norðmanna. „Á Grænlandi er urmull tækifæra 
þar sem sjálf staðsetning Íslands getur skapað 
Íslendingum verkefni og störf. Grænlendingar 
hafa úthlutað á annað hundrað rannsóknar-
leyfum vegna námavinnslu og ráðgera að leita 
að olíu á hafsbotni við stendur sínar. Þarna eru 
í raun sóknarfæri fyrir allar þjóðir á norður-
slóðum og Mannvit ætlar sér þátt í atburðarás-
inni á næstu árum og áratugum. Íslensk stjórn-
völd sýna málinu mikinn áhuga og utanríkis-
ráðuneytið okkar á mikið hrós skilið fyrir 
stuðning sem það veitir í þeim efnum.“

mannvit.is

Eyjólfur Árni Rafnsson, forstjóri Mannvits: „Ég tek heils hugar undir með nýkjörnum formanni Samtaka atvinnulífsins að íslensk stjórnvöld eigi að ljúka aðildarviðræðum við Evrópsambandið og bera niður-
stöðuna síðan undir þjóðina.“

Ragnar Heiðar Þrastarson landfræðingur hjá Mannviti við mælingar nálægt Reykjanes-
braut.

Meiri stöðugleika og strategíu 
til lengri tíma, takk!

Rætt við Eyjólf Árna Rafnsson, forstjóra Mannvits
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