
 

 

Gengi krónunnar styrkt 

Í aðdraganda kjarasamninga var mikil umræða innan verkalýðshreyfingarinnar og í samfélaginu öllu um 

hvaða leið væri farsælust til að bæta kjör almennings. Sumir vildu taka mið af afkomu 

útflutningsfyrirtækjanna og hækka laun í takt við það mikla svigrúm sem þar var, á meðan aðrir vildu 

nálgast verkefnið á breiðari grundvelli þar sem þær greinar sem byggja afkomu sína á innlendum 

forsendum höfðu ekki sama svigrúm til launabreytinga. Mikil og góð afkoma útflutningsgreina var enda 

tilkomin vegna falls krónunnar en ekki endilega innri hagræðingar eða framleiðni. Að sama skapi er ljóst, 

að mikil lækkun kaupmáttar má alfarið rekja til mikillar gengislækkunar krónunnar, eins og fram kom 

m.a. í greiningu Stefáns Ólafssonar um Evrópumet í kjaraskerðingum!  Því var lögð áhersla á að það væri 

mikilvægt að grundvöllur kjarasamninga tæki mið af samræmdri launastefnu sem tryggði aukningu 

kaupmáttar og jöfnun lífskjara gagnvart þeim tekjulægstu, en jafnframt að mikið fall á gengi krónunnar 

myndi ganga a.m.k. að hluta til baka og lækka verðlag og vexti og jafna þannig aðstöðu einstakra 

greina. Þetta kynntu aðilar vinnumarkaðar oddvitum ríkisstjórnarflokkanna, en ljóst var að leiðin til að ná 

fram slíkri styrkingu liggur í öllum samfélögum í auknum fjárfestingum, einkum erlendum fjárfestingum, 

sem leiða til aukinna útflutningstekna.  Þennan efnahagslega grundvöll kjarasamninga kynntu 

samningaaðilar stjórnvöldum, eins og fram kemur í inngangi að yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá 5. maí 

2011 þar sem segir: 

,, Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins hafa kynnt stjórnvöldum áherslur sínar er lúta að lífskjö rum og 

starfsskilyrðum atvinnulífsins. Raunsæir og réttlátir kjarasamningar eru mikilvægir til að tryggja stöðugleika til 

lengri tíma. Við þær aðstæður sem ríkt hafa í íslensku samfélagi er brýnt að leggja grunn að sátt á vinnumarkaði og 

samstilltu átaki allra við endurreisn efnahags– og atvinnulífsins. Með þessari yfirlýsingu skuldbinda stjórnvöld sig til 

að vinna að einurð að því að leggja grunn að varanlegum hagvexti og velferð. Jafnframt byggir yfirlýsingin á að 

aðilar vinnumarkaðarins leggi sitt af mörkum til að þeim markmiðum verði náð. Meginatriðið er að örva hagvöxt 

með arðsömum og sjálfbærum fjárfestingum, án þess að markmiðum um afkomu ríkissjóðs sé ógnað. ‘‘ 

(leturbreyting á ábyrgð ASÍ) 

Yfi rlýsing ríkisstjórnarinnar í tengslum við gerð kjarasamninga 5. maí 2011. Bls. 1. 

Jafnframt má víða í yfirlýsingunni sjá um þetta fjallað með beinum og óbeinum hætti, eins og í IV kafla 

þar sem fjallað er um sókn í atvinnumálum og auknar fjárfestingar. Þar segir m.a.: 

,,Sókn í atvinnumálum – fjárfestingar  
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Það er sameiginlegt markmið stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins að vinna bug á atvinnuleysi og skapa 
fjölbreytt og vel launuð störf hér á landi. Til þess að ná því markmiði þarf að örva fjárfestingu og skapa hvata til 

nýsköpunar í atvinnulífi, en jafnframt búa atvinnulífinu hagstæð starfsskilyrði með almennri efnahagsstefnu sem 
stuðlar að hagvexti …  
Við blasir að fjárfesting hefur verið of lítil á undanförnum árum og aðgerðir til að örva hagvöxt og skapa störf 

hljóta að beinast að því að auka arðbæra fjárfestingu hér á landi. Á síðasta ári var fjárfesting undir 200 milljörðum 

króna eða 13% af landsframleiðslu og hefur þetta hlutfall aldrei verið lægra. Það er markmið stjórnvalda og aðila 

vinnumarkaðarins að þetta hlutfall fari stighækkandi og verði ekki lægra en 20% í lok samningstímans en það 

jafngildir því að fjárfesting verði ekki lægri en 350 ma.kr. á ári … ´´ 

Yfi rlýsing ríkisstjórnarinnar í tengslum við gerð kjarasamninga 5. maí 2011. Bls. 6. 

 

Skemmst er frá því að segja að lítil aukning hefur orðið á fjárfestingum. Þó aðstæður erlendis hafi þyngst 

er einnig ljóst að stjórnvöld bera talsverða ábyrgð á því vegna þess að ekki hafa verið skapaðir þeir 

hvatar og þær aðstæður til fjárfestinga og nýsköpunar. Þvert á móti hafa stjórnvöld kynnt ýmsar 

aðgerðir sem beinlínis draga úr slíkum hvata, eins og aukin skattur á ferðaþjónustuna. 
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