
 

 

Róttækar aðgerðir í atvinnumálum og auknar fjárfestingar 

Aðdragandi þessa kafla yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar var, að miklar deilur og tortryggni gætti vegna 

vonbrigða með efndir á verklegum framkvæmdum Stöðugleikasáttmálans, en þar var samið um einstaka 

verkefni. Ljóst er að sumt af því var á ábyrgð ríkisstjórnar þar sem andstaða var í röðum VG við 

fjármögnun verkefnanna með ,,einkaframkvæmd‘‘ og kom það í veg fyrir einstaka verkefni. Sumt skrifast 

reyndar á ábyrgð sveitarfélaga vegna m.a. skipulagsmála og sumt vegna þess að viðkomandi einkaaðilar 

náðu ekki saman.  

ASÍ hafði milligöngu milli stjórnvalda og atvinnurekenda í þessari deilu til að freista þess að koma málum 

áfram, en mikil áhersla var í baklandi ASÍ á að fá fram raunhæfa áætlun um uppbyggingu og fjölgun 

starfa. Því lagði ASÍ til að í stað þess að karpa um upptalningu á einstaka verkefnum myndum við 

sameinast um ákveðið markmið í umfangi fjárfestinga – 20% af VLF eða 350 milljarða króna – og leggja 

áherslu á að stjórnvöld myndu leggja grunn að slíku umfangi með því að skapa á faglegum forsendum 

betri aðstæður og hvata með almennum leikreglum til aukinna fjárfestinga. 

Mikilvægast í þessu efni var samkomulagið um að tryggja framgöngu niðurstaðna áratuga vinnu með 

rammaáætlun um verndun og nýtingu fallvatna og jarðvarma, eins og áður sagði. Þó ríkisstjórnin hafi 

vissulega sett fram sérstaka fjárfestingaráætlun, sem Alþýðusambandið fagnaði sérstaklega, er ljóst að 

framganga ríkisstjórnarinnar í því,, ... að vinna að einurð að því að leggja grunn að varanlegum hagvexti‘‘ 

(Inngangur að Yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar 5. maí 2011) hefur ekki gengið eftir. Vandræðagangur í 

ákvörðunum varðandi verklegar framkvæmdir á borð við Vaðlaheiðagöng eða Háskólasjúkrahús er 

eftirtektarverður. Stjórnvöld hafa undanfarið dregið úr nauðsynlegri aðlögun ríkisfjármála í aðdraganda 

kosninga en leggja þess í stað auknar álögur á fyrirtækin í landinu umfram það sem samkomulag hefur 

verið um. Nægir þar að nefna hækkun tryggingagjalds, hækkun virðisaukaskatts á gistingu, gjöld á 

bílaleigur o.fl. Óvissa og deilur um grundvöll peningastefnunnar, sem leitt hefur til veikari gjaldmiðils, 

meiri verðbólgu og hærri vaxta ber ekki vott um þá einurð sem ríkisstjórnin ætlaði að sýna í að leggja 

grunn að varanlegum hagvexti. 


