
 
 
Verðbólgan er okkar versti óvinur 
 
Nánast allt síðast liðið haust hefur það legið fyrir að reyna myndi á forsendur kjarasamninganna frá 5. maí 

2011. Þó svo að meginforsenda þeirra um að kaupmáttur færi almennt vaxandi hafi staðist, stefndi í að 

markmið um lága verðbólgu og styrkingu krónunnar myndu ekki nást. Við afgreiðslu fjárlaga og 

tekjulagafrumvarpa lá fyrir að ríkisstjórnin hyggðist ekki efna fyrirheit um hækkun elli-, örorku- og 

atvinnuleysisbóta né afnám skattlagningar á lífeyrissjóðina. Að sama skapi hafa stjórnvöld sýnt glímunni 

við atvinnuleysið og verðbólguna lítinn áhuga eða skilning. Það er mikilvægt að hafa það í huga, að 

samræmd sýn á forgangsverkefni í mótun stefnunnar í efnahags- og atvinnumálum hefur verið 

meginforsenda fyrir þríhliða samstarfi aðila vinnumarkaðarins og stjórnvalda undanfarna áratugi. Forsenda 

kjarasamninga er að ríkisstjórn á hverjum tíma hagi stefnu sinni í efnahags- og atvinnumálum þannig að 

hún stuðli að stöðugleika og atvinnu.  

 

Samninganefnd ASÍ ákvað í byrjun desember að boða til þriggja formannafunda allra aðildarfélaga ASÍ. Á 

fyrsta fundinum var það sameiginleg niðurstaða að meginverkefni hreyfingarinnar við þessa endurskoðun 

væri að tryggja kaupmátt félagsmanna og almenns launafólks á árinu 2013. Ekki væri tilefni eða ástæða til 

þess að eiga frekari viðræður við ríkisstjórnina – allan trúverðugleika skorti í samskiptum við hana þannig 

að það hefði einhvern tilgang að ræða framtíðarfyrirkomulag efnahags- og atvinnumála í aðdraganda 

kosninga. Það yrði einfaldlega að bíða nýrrar ríkisstjórnar. 

 

Eftir nokkuð harðar viðræður við fulltrúa Samtaka atvinnulífsins, sem höfnuðu algerlega að mæta 

forsendubresti kjarasamninganna með einhverjum þeim breytingum á samningum sem lagt gæti grunn að 

áframhaldandi samstarfi aðila, var ljóst að hreyfingin stóð frammi fyrir erfiðri ákvörðum. Undanfarna 

áratugi hafa samningar til lengri tíma verið varðaðir forsendum um þróun verðlags og kaupmáttar og báðir 

aðilar hafa axlað ábyrgð á því að bregðast við forsendubresti með lagfæringum. Þegar því er hafnað eru 

ekki bara gildandi kjarasamningar í uppnámi heldur er samningamódelið sjálft í uppnámi því vandséð er 

hvernig hægt yrði að semja til lengri tíma en eins árs í senn ef ekki er traust á því að brugðist verði við 

forsendubresti.   

 

Við þessar aðstæður héldum við annan formannafund aðildarsamtaka ASÍ í byrjun janúar. Ljóst var að 

félögin urðu að kanna hug baklandsins auk þess að ræða við samninganefndir sínar um hvernig væri 

skynsamlegast að bregðast við. Hundruð og þúsundir fulltrúa í stjórnum og trúnaðarráðum aðildarfélaga 

ASÍ komu að þessari umræðu og veltu vöngum yfir framhaldinu. Valkostirnir voru í megin atriðum tveir. Að 

segja upp öllum gildandi kjarasamningum fyrir 21. janúar og setjast að nýrri samningalotu á næstu vikum. 

Við það myndu launahækkanir 1. febrúar nk. falla niður. Hinn valkosturinn var að framlengja 

kjarasamninganna þrátt fyrir forsendubrestinn og hefja undirbúning að nýjum kjarasamningum snemma í 

haust með það að markmiði að ná nýjum samningi tiltölulega snemma.  

 



Í viðræðum við SA eftir formannafundinn lagði ASÍ til að gildistími kjarasamninganna yrði styttur þannig að 

þeir rynnu út um haustið í stað loka janúar.  Eftir mikil fundarhöld tókst að ná samkomulagi um styttingu 

samningastímans til loka nóvember 2013 og að atvinnurekendur auki framlög sín í starfsmenntasjóðina 

um 0,1%. Skal sú hækkun vera komin til framkvæmda fyrir 1. janúar 2015.  

 

Mikilvægast var þó að samtökin ákváðu að eiga með sér samstarf um stefnumótun í atvinnumálum og 

aðgerðir í verðlagsmálum, þ.m.t. stöðu gjaldmiðilsins og gjaldeyrishaftanna.  Af hálfu samninganefndar 

ASÍ var lögð mikil áhersla á glímuna við verðbólguna því fátt fer eins illa með efnahag og stöðu heimilanna 

og verðbólgan. Það má öllum vera ljóst að staða krónunnar og fallvaltleiki hennar er mesta og 

mikilvægasta forgangsverkefni stjórnmálanna því ef ekki tekst að koma hér á meiri festu í þróun gengis 

mun okkur ekki takast að ná niður verðbólgu og vöxtum.  

 

Nú hefur vinnumarkaðurinn enn og aftur sýnt ábyrgð í orðum sínum og athöfnum. Nánast öll aðildarfélög 

ASÍ komust að þeirri yfirveguðu niðurstöðu að skynsamlegast væri að tryggja framgöngu þessara 

kjarasamninga, að taxtar hækki um 11.000 kr. eða 3,25% þann 1. febrúar og jafnframt vinna áfram að 

endurskoðun á vinnulagi við gerð kjarasamninga að norrænni fyrirmynd.  Það er mín skoðun að þessi 

niðurstaða sé tækifæri til þess að gera nýja tilraun til að sameina vinnumarkaðinn og stjórnmálin um það 

mikilvæga markmið að rífa þjóðina upp úr þeim hjólförum sem við höfum fest okkur í. Við höfum verk að 

vinna í að útrýma atvinnuleysi, kveða niður verðbólgudrauginn og treysta velferðina. Um þetta verða 

næstu kosningar að snúast og mun ASÍ standa fyrir fundarherferð um land allt á næstunni með stjórnum 

og trúnaðarráðum aðildarfélaganna og almennum félagsmönnum til að kynna áherslur ASÍ. 
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