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UPPBYGGINGARSTEFNA OG SJÓÐIR ESB

 Efnahagslegur og félagslegur jöfnuður

 Þrjú meginmarkmið:

 Samleitni (Convergence)

 Samkeppnishæfni svæða og  vinnumarkaðsmál

 Samstarf milli svæða

 Þrír sjóðir:

 Samstöðusjóður Evrópu (Cohesion)

 “Byggðaþróunarsjóður” Evrópu (Regional 

Development Fund)

 “Félagsmálasjóður”Evrópu (Social Fund)

 30-35% af heildarfjárveitingu ESB



TÆKIFÆRI Í UMSÓKNARFERLINU

 2010: 

 Samningsmarkið og forgangsröðun

 Skipuleggja hvernig aðlögunaraðstoð verður nýtt

 Vinna áætlanir til skemmri og lengri tíma

 2011:

 Setja upp skipulag og þróa áætlanir

 Fyrstu tilraunaverkefni fari af stað

 2012:

 Verkáætlanir tilbúnar (“Project pipleline”)

 Viðurkenning á þjónustuskrifstofu og vinnulagi

 Áætlanir um stuðning við uppbyggingu eftir 2013



VERKEFNIÐ FRAMUNDAN

 Fjárhagsrammi og skipulag gildir út árið 2013

 Þríhliða verkefni framundan:

 Keyra núverandi áætlanir og nýta aðlögunaraðstoð 

ESB til að undirbúa okkur

 Semja okkur inn í núvernadi kerfi varðandi upphæðir 

og skipulag

 Semja um aðkomu okkar að því kerfi sem tekur við 

árið 2014 – án þess að hafa beinan aðgang að því 

samningaborði

 Allt þarf að vera tilbúið 2013 – ef við göngum inn

 Allt þarf að virka sem áður 2013 – þótt við 

göngum ekki í ESB



AÐLÖGUNARAÐSTOÐ ESB

 Component I:Transision Asstance and 

Institution Building

 Meginstuðningur felldur undir þennan hluta

1. Enduruppbygging efnahagslífsins og áætlanir 

um langtíma uppbyggingu (Strategic long-term 

economic planning)

 Sóknaráætlun til 2020

 Stuðningur við áætlanagerð, markmiðssetningur, viðmið 

um árangur og mat

 Aðgerðir til skamms tíma (s.s. aukið atvinnuleysi)

 Undirbúningur að þátttöku í atvinnuþróunar-, 

félags-, landbúnaðar- og sjávarútvegssjóðum ESB



MEGINMARKMIÐ OG FORGANGSATRIÐI

2. Aðlögun að löggjöf og styrking stofnana 

(Insitutional capacity building)

 Almennur stuðningur við stofnanir; áhersla á 

fjármálageira og eftirlit

 Stuðningur við þýðingar á gerðum

3. Aðlögun að sameiginlegum stefnum ESB 

(Community policies)

 Landbúnaðarstefna

 Sjávarútvegsstefna

 Atvinnustefna (regional development)

 Landsbyggðastefna (rural development)



ÞJÓÐAFRAMLEIÐSLA RÆÐUR FRAMLÖGUM
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FJÁRHAGSLEGT UMFANG 2007-2013

Land Fjöldi VLF 

2008/2009

2007-2013 á mann /

á ári

EU 27 ≈ 500 m 100 / 100 350.000 M€ 700 € / 100 €

Finnland 5,2 m 117 / 109 1.716 M€ 330 € / 47 €

Svíþjóð 9,1 m 120 / 116 1.891 M€ 207 € / 30 €

Danmörk 5,5 m 120 / 114 613 M€ 111 € / 16 €

Malta 0,4 m 76 / 78 855 M€ 1.987 € / 284 €

Lúxemborg 0,5 m 276 / 261 65 M€ 132 € / 19 €

Ísland 0,3 m 121 / 108 105 M€ 330 € / 47 €



UPPBYGGINGARSJÓÐIR Á ÍSLANDI

 Atvinnustefna:

 Innviðir?

 Fjárfestingar?

 Nýsköpun

 7,5 + M€ ESB

 7,5 + M€ Ísland

 15 + M€ samtals

 Samfélagsstefna:

 Samkeppnishæfni

 Mannauður

 Félagsauður

 7,5 + M€ ESB

 7,5 + M€ Ísland

 15 + M€ samtals

European Regional 

Development Fund
European Social Fund

30 + M€ = 5,5 milljarðar króna 2013 



TÆKIFÆRI

 Áætlanagerð til lengri tíma

 Skýr markmið 

 Skýr viðmið um árangur

 Regulegar gert grein fyrir árangi

 Reglulegt endurmat og endurskoðun á leiðum að 

settu marki

 Forgangsröðun á fjármagni – innlendu og frá 

Evrópusambandinu

 Dæmi: Markmiðið að einungis 10% af fólki á 

vinnumarkaði án framhaldsnáms eða formlegrar 

viðurkenningar á færni árið 2020.



VERKEFNIÐ: ÚR 30% Í 10% ÁRIÐ 2020

 Skýrt og viðurkennt vandamál – skýr markmiðs-

setning – hægt að mæla árangur

 Rýmar vel við yfirmarkmið ESB

 Þegar til staðar samstarf hagsmunaaðila og 

fjármagn í símenntun og starfsendurhæfingu

 Allt sem prýða má eitt verkefni:

 Mennta- og félagspólitísk vídd; fólk á vinnumarkaði 

og utan hans (atvinnuleysi og örorka) 

 Atvinnupólitísk vídd; hækka menntastig – forsendur 

fyrir atvinnuuppbyggingu til framtíðar

 Svæðibundin og atvinnugreinabundin vídd – styrkir 

einstök svæði og greinar sem á því þurfa að halda



SVÆÐISBUNDNAR ÁSKORANIR INNAN ESB 

TIL ÁRSINS 2020

 Einstök svæði innan Evrópu standa frammi fyrir 

ólíkum áskorunum næsta áratuginn

 Tækifæri fyrir Ísland í evrópsku samhengi?

 Fjórar megináskoranir:

 Alþjóðavæðing

 Lýðfræðilegar breytingar

 Hnattrænar veðurfarsbreytingar

 Orkubúskapur



15

GLOBALISATION

•Regions of North-

West periphery 

well placed; 

• Southern and 

Eastern regions 

more exposed;  

• Mixed patterns in 

Western and 

Central Europe; 

• Urban areas 

better placed. 

Globalisation vulnerability index
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DEMOGRAPHIC

CHANGE

•33 % of regions will 

face population decline

•Highest share of 

elderly population 

(aged 65+) in Eastern 

Germany, Finland, 

Northern Spain, Italy

•Lowest share of 

working-age population 

(aged 15-64) in several 

Finnish, Swedish and 

German regions

•Rural areas in less 

favourable position

Demography vulnerability index
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CLIMATE

CHANGE

• Southern Europe 

most vulnerable; 

• 170 million 

people live in 

strongly affected 

regions;  

• North and 

Western regions 

less affected, 

except lowland 

coastal areas. 

Climate change vulnerability index
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Energy

• determined by 

national energy policy 

choices; 

• Eastern and 

southern periphery 

more affected by 

security of supply. 

•Ireland, Poland, 

Czech Republic and 

Bulgaria face strong

challenges

Energy vulnerability index


