Atvinnulíf - undirstaða öflugs samfélags.
Stjórnvöld eiga að skapa heilbrigt og hvetjandi umhverfi fyrir atvinnulífið svo nýta megi krafta
einstaklinganna til fulls. Öflugt atvinnulíf er forsenda framfara og undirstaða velferðarkerfisins.
Við stöðugleika, hóflega skattheimtu og hagkvæma nýtingu auðlinda landsins felast tækifæri til
uppbyggingar. Hið opinbera á að skapa umgjörð þar sem fyrirtæki og fjárfestar geta horft til
framtíðar við áætlanagerð. Fjármagn leitar þá í arðbær verkefni og samkeppni ríkir milli fyrirtækja.
Stjórnvöld eiga að stuðla að stöðugleika og skýru starfsumhverfi atvinnulífsins.
Allar atvinnugreinar þurfa starfsumhverfi sem er skýrt og stöðugt til langs tíma. Skattkerfið og
regluverk atvinnulífsins á að vera einfalt og sanngjarnt og stuðla að fjárfestingum og eðlilegri
samkeppni. Núverandi ríkisstjórn hefur stigið stór og mikilvæg skref í þessa átt. Nauðsynlegt er að
Sjálfstæðisflokkurinn beiti sér fyrir umtalsverðri lækkun tryggingargjalds. Mikilvægt er að einfalda
opinbert eftirlit og tryggja að það hamli ekki nýsköpun og framþróun. Aðgerðir hins opinbera þurfa
að stuðla að stöðugleika, og skýru umhverfi atvinnugreinanna. Þannig eru mestar líkur á að árangur
náist. Innviðir samfélagsins skipta atvinnulífið miklu máli og mikilvægt er að tryggja örugga
innviðauppbyggingu um land allt. Í því sambandi þarf að tryggja að dreifing raforku sé örugg og
verðlagning sanngjörn óháð staðsetningu eins og ríkisstjórnin vinnur markvisst að.
Sjálfstæðisflokkurinn á að beita sér fyrir víðtækri sátt um nýtingu náttúruauðlinda.
Mikilvægt er að standa vörð um náttúruna og að hún sé nýtt með sjálfbærum hætti þjóðinni allri til
hagsbóta, bættra lífsgæða og velferðar.
Þeir sem nýta náttúruauðlindir í eigu ríkisins eiga að greiða fyrir það sanngjarnt gjald. Slík gjaldtaka á
að taka mið af hagsmunum þjóðarinnar til langs tíma litið. Nauðsynlegt er að gjaldtakan dragi ekki úr
fjárfestingu og framþróun innan atvinnugreina, enda er fjárfesting og nýsköpun forsenda almennrar
framþróunar og velmegunar þjóðarinnar.
Stjórnvöld eiga að stuðla að umhverfi þar sem mannauður íslensku þjóðarinnar fær notið sín.
Vel menntað og þjálfað starfsfólk er grunnur að samkeppnishæfni fyrirtækja og liður í því að auka
framleiðni þeirra. Menntastefna á að vera í takt við atvinnustefnu þjóðarinnar til að tryggja
verðmætasköpun samfélagsins. Tryggja þarf öfluga menntun með þarfir atvinnulífsins að leiðarljósi.
Ísland þarf að laða til sín erlenda sérfræðinga til að auka samkeppnishæfni þjóðarinnar og dýpka
þekkingu mannauðsins á sértækum sviðum.
Auka þarf framleiðni, hagvöxt og nýsköpun.
Aukning í framleiðni er forsenda hagvaxtar. Mikilvægt er að stjórnvöld skapi umhverfi sem hvetur til
nýsköpunar á öllum sviðum atvinnulífsins. Tryggja þarf samkeppnishæfni Íslands þannig að hér sé
aðlaðandi fyrir fólk og fyrirtæki að starfa í sem flestum starfsgreinum. Þeirri áherslu sem ríkisstjórnin
leggur á nýsköpunarstarf er fagnað svo og þeim áformum sem uppi eru um eflingu rannsóknar- og
tækniþróunarsjóða. Tryggja þarf að opinberir styrkir til nýsköpunar skili sem mestum árangri.
Sjálfstæðisflokkurinn telur mikilvægt að leggja sérstaka áherslu á sprotastarf á komandi árum og að
samvinna milli ólíkra stétta og þekkingarsviða sé efld. Huga þarf sérstaklega að því hvernig best sé að
styðja við hugvitsmenn og frumkvöðla í gegnum samkeppnissjóði þannig að þeir séu ekki í
samkeppni við rannsóknarstofnanir og háskóla en frumkvöðlum verði gert kleift að nýta þá innviði
með markvissu samstarfi.
Matvælaframleiðslulandið Ísland.

Heilnæmi íslenskrar matvælaframleiðslu og hreinleiki náttúrunnar eru eftirsótt
gæði í heimi sívaxandi eftirspurnar eftir matvælum og vatni. Nýta þarf þessa sérstöðu Íslands og
leggja frekari grunn að sókn íslenskrar matvælaframleiðslu í landbúnaði og sjávarútvegi. Í þeirri sókn
þarf að nýta að fullu kosti og þekkingu íslenskra tæknifyrirtækja og sveigjanlegar lausnir fyrir
matvælaframleiðendur. Sérstaða íslensks landbúnaðar er styrkur hans og tryggja þarf fjölbreytta
búskaparhætti á grundvelli einkaframtaks og frelsis til athafna. Huga þarf sérstaklega að regluverki
svo það hamli ekki nýsköpun og framþróun s.s. sölu afurða beint frá býli og framleiðslu fiskafurða
beint á neytendamarkað. Ferðaþjónusta, orkuiðnaður og matvælaframleiðsla eiga mikla
sameiginlega vaxtarmöguleika.
Öflugur íslenskur sjávarútvegur í alþjóðlegri samkeppni.
Íslenskur sjávarútvegur er leiðandi í heiminum hvað varðar sjálfbærni, þróun og arðsemi. Íslenskur
sjávarútvegur er í daglegri samkeppni við erlendan ríkisstyrktan sjávarútveg. Tryggja þarf stöðugleika
í rekstrarumhverfi íslensks sjávarútvegs á grundvelli núgildandi aflamarkskerfis svo greinin haldi
áfram að vaxa á grundvelli sjálfbærrar nýtingar fiskistofna. Í skjóli öflugs sjávarútvegs vex
nýsköpun og vöruþróun. Grundvöllur arðsemi sjávarútvegs mun byggja á samþættingu veiða, vinnslu
og markaðar. Góðar samgöngur innanlands og milli landa eru forsenda þess að tryggja gæði og
afhendingaröryggi sjávarafurða.
Mikilvægt er að öryggi sjómanna sé ávallt haft að leiðarljósi. Skoða þarf sérstaklega starfsumhverfi
smábáta á strandveiðum.
Öflugur íslenskur landbúnaður.
Landbúnaður á Íslandi er burðarás í atvinnulífi hinna dreifðu byggða í landinu. Starfsskilyrði
greinarinnar þurfa að hvetja til aukinnar verðmætasköpunar, sjálfbærni, fjölbreytileika og
nýsköpunar. Virða þarf frelsi og sjálfsákvörðunarrétt íslenskra bænda og stuðla þannig að aukinni
hagkvæmni og fjölbreytni. Strangar kröfur eiga að gilda um dýravelferð, hreinleika og heilbrigði.
Traust umgjörð um merkingar á búvöru og rekjanleiki sameinar hagsmuni bænda og og neytenda.
Sjálfstæðisflokkurinn telur að gera eigi sambærilegar kröfur um framleiðsluhætti til innfluttra búvara
og gerðar eru vegna innlendrar framleiðslu. Tvíhliða samningar um gagnkvæman markaðsaðgang
fyrir landbúnaðarafurðir fela í sér sóknarfæri fyrir íslenskan landbúnað og auka valfrelsi neytenda. Til
að tryggja þann árangur þarf að ljúka sem fyrst gerð búvörusamninga til að eyða óvissu um
starfsskilyrði landbúnaðarins til langs tíma lítið.
Hágæðaafurðir og ímynd landsins gefa landbúnaðinum áður óþekkt tækifæri innanlands og erlendis.
Ferðamenn sem heimsækja landið sækjast eftir afurðum úr héraði og breiða út orðspor þeirra þegar
heim er komið. Stefna ber að því að draga úr opinberum stuðningi við landbúnað og vinna að því að
hann geti starfað á markaðsforsendum, meðal annars með því að stuðla að lækkun tilkostnaðar á
öllum stigum framleiðslunnar.
Ferðaþjónustan er einn af máttarstólpum íslensks atvinnulífs.
Ferðaþjónustan er einn af máttarstólpum íslenskrar atvinnusköpunar og gjaldeyrisöflunar. Í
uppbyggingu ferðaþjónustu felast mikil sóknarfæri samfélagsins til aukinnar hagsældar og jákvæðrar
byggðaþróunar.
Nýjum Vegvísi í ferðaþjónustu er fagnað og því samkomulagi sem ríkið, sveitarfélögin og greinin sjálf
hafa gert sín á milli um að efla íslenska ferðaþjónustu. Nýrri Stjórnstöð ferðamála sem er
samstarfsvettvangur þessara aðila er meðal annars ætlað að stuðla að einföldun stjórnsýslu,
nauðsynlegri samhæfingu og enn frekari vexti í sátt við íbúa og náttúru. Huga þarf að
umhverfislegum og félagslegum þolmörkum. Tryggja þarf öryggi ferðamanna og bæta
upplýsingagjöf. Nauðsynlegt er að uppbygging innviða sé í takt við vöxt greinarinnar. Ríkið ætti að
bjóða út starfsemi nauðsynlegrar þjónustu á þeim ferðamannastöðum sem eru í eigu þess.

Mikilvægt er að hið opinbera leggi ekki stein í götu ferðaþjónustunnar með
aukinni skattlagningu, regluvæðingu eða nýjum ríkisstofnunum. Þeir sem heimsæki ferðamannastaði
greiði fyrir uppbyggingu þeirra. Ekki er sanngjarnt að uppbygging ferðamannastaða sé fjármögnuð
með skattlagningu á þá sem ekki sækja ferðamannastaði. Gera skal Íslendingum mögulegt að ferðast
með skemmtiferðaskipum sem sigla umhverfis Ísland.
Skapandi greinar eru ört vaxandi hluti atvinnulífins.
Skapandi greinar eru ört vaxandi atvinnugrein sem snertir mörg svið atvinnulífs, menningarlífs og
mannlífs. Hvetja þarf til samvinnu skapandi greina og annarra atvinnugreina enda felur slíkt í sér
mörg tækifæri og eykur fjölbreytileika og styrk íslensks atvinnulífs. Tryggja þarf þverfaglegt samstarf
stjórnsýslu, atvinnulífs og menningarlífs til þess að stuðla að uppbyggingu greinarinnar.
Verslun og þjónusta.
Verslun og þjónusta þarf eins og aðrar atvinnugreinar að búa við samkeppnishæft
umhverfi. Núverandi ríkisstjórn hefur stigið stór skref í þá átt að fella niður tolla og vörugjöld sem er
mikilvægt til að tryggja samkeppnishæfni íslenskrar verslunar.
Mikilvægt er að stjórnvöld stuðli að heilbrigðri samkeppni á neytendavörumarkaði. Löngu tímabært
er að afnema samkeppnisrekstur ríkisins í smásölu og gefa verslun með áfengi frjálsa.
Rekstur verslunarmiðstöðvar við alþjóðaflugvöllinn á ekki að vera meðal verkefna hins opinbera,
hvorki komu- né brottfararverslun. Fríhöfnin ehf. verði lögð niður og einkaaðilum alfarið eftirlátið að
sjá um verslunarþjónustu í Flugstöð Leifs Eiríkssonar.
Iðnaðar- og orkumál.
Auður Íslendinga felst m.a. í þeirri orku sem býr í fallvötnum, jarðefnum, iðrum jarðar og sjávar.
Íslensk orkufyrirtæki eru í dag leiðandi á sínu sviði og sú þekking sem Íslendingar hafa skapað á þessu
sviði á umliðnum áratugum er orðin að mikilvægri og gjaldeyrisskapandi útflutningsvöru. Sjálfbær
nýting auðlinda er og á að vera grundvallaratriði í öllum ákvörðunum. Skýra þarf eigendastefnu
ríkisins í orkufyrirtækjum. Landsfundur stendur heilshugar á bak við hugmyndir um
atvinnuuppbyggingu innanlands í tengslum við hagkvæma nýtingu orkuauðlinda.
Íslensk útflutnings- og framleiðslufyrirtæki skulu njóta þess samkeppnisforskots sem felst í notkun á
grænni íslenskri orku. Landsfundur leggst gegn því að græn upprunavottorð raforku séu seld úr landi.
Uppbygging á raforkuflutningskerfi landsins þarf að vera í takt við framleiðslu og eftirspurn eftir
raforku. Brýnt er að fara í frekari uppbyggingu flutningskerfisins.Einfalda þarf regluverk um
byggingariðnaðinn og gera það skilvirkara. Byggingareglugerð verði endurskoðuð með það fyrir
augum að mögulegt sé að byggja ódýrara húsnæði.
Sjálfstæðisflokkurinn leggst gegn samkeppnishömlum í útboðum hins opinbera. Sérstaklega reglum
sem hefta frelsi einstaklinga og fyrirtækja, stuðla að fákeppni og hafa leitt til hærri kostnaðar
útboðsverka.
Skógrækt sem atvinnugrein.
Mikil tækifæri eru til staðar í eflingu skógræktar á hreinum viðskiptalegum forsendum. Skógrækt
mun einnig draga úr losun gróðurhúsalofttegunda.
Landsfundur skorar á stjórnvöld að hefja þá vinnu að taka skógrækt ríkisins af fjárlögum og fela
einkaaðilum að sjá um skógrækt fyrir fyrirtæki og einstaklinga.

