
 

 

Upp úr hjólförunum  

Ný hagspá Alþýðusambandsins sýnir að ef ekki fara af stað umtalverðar fjárfestingar í atvinnulífinu 
stefnir í áframhaldandi doða í efnahagslífinu og afar takmarkaðan lífskjarabata á næstu árum. En þarf 
útlitið að vera svo svart? Að mínu mati erum við í kapphlaupi við tímann – við höfum klárlega fleiri 
tækifæri til hagvaxtar en margar aðrar þjóðir en gætum allt eins upplifað að þau sigli hjá ef við náum 
ekki breiðri samstöðu um leiðina fram á við. 

Til að komast upp úr hjólförunum þurfum við hugrekki og breyttar forsendur til að lenda ekki í sömu 
pyttum og við erum að glíma við. Forystumenn þjóðarinnar, bæði á vettvangi stjórnmálanna, innan 
verkalýðshreyfingarinnar og meðal atvinnurekenda, gerðu sér grein fyrir því í upphafi síðustu aldar að 
til að auka lífskjör þessarar þjóðar urðum við að segja skilið við ofríki Dana og hasla okkur völl í 
alþjóðlegum viðskiptum og samskiptum á eigin forsendum. Það sama átti við þegar við tókum 
ákvörðun um að segja skilið við áratuga óðaverðbólgu og víxlverkanir kauphækkana og verðlags með 
gerð þjóðarsáttarsamninganna og aðild að Evrópska efnahagssvæðinu 1994.  Í bæði þessi skipti 
leystum við úr læðingi mikla og varanlega lífskjarabyltingu. 

Við þurfum skýra framtíðarsýn um hvert við viljum fara og stefnufestu til þess að hrekjast ekki af leið. 
Þjóðin býr að fjölmörgum tækifærum og mannauði en okkur skortir áræðni til að nýta þau. 

Við þurfum að setja þarfir fólks og fyrirtækja í öndvegi, ekki pólitískar kreddur. Stóra spurningin sem 
við stöndum frammi fyrir er, hvort við ætlum að falla til baka í samskonar tímabil og einkenndi 
þjóðfélagsþróunina á árunum fyrir 1990 með endurteknum átökum um meginmarkmið og víxlverkunum 
gengis og verðlags? Eða ætlum við að rífa okkur upp úr hjólförunum? 

Hver eru viðfangsefnin og hvar eru tækifærin? Augljóslega er brýnasta úrlausnarefnið að auka hagvöxt 
og fjölga störfum. Samkomulagið frá því í vor var um mótun áætlunar til að auka fjárfestingar sem 
leggja myndi grunn að meiri hagvexti og verðmætasköpun í framtíðinni. Bæði þarf að huga að 
bráðaaðgerðum til að skapa störf á borð við fjárfestingar í samgöngumannvirkjum og viðhaldi og 
nýbyggingu fyrir hið opinbera þar sem lífeyrissjóðirnir geta verið mikilvægir samstarfsaðilar um 
fjármögnun og huga að langtíma uppbyggingu og þróun. Það er mikill ábyrgðarhluti að einstaka 
ráðherrar geta einfaldlega slegið samkomulag við okkur út af borðinu án þess að ríkisstjórnin bregðist 
við í heild sinni. Í nýrri hagspá Hagdeildarinnar kemur fram, að litlar líkur eru á því að óbreyttu að 
markmiðið um umfang fjárfestinga náist á þessu samningstímabili.  Þetta er áhyggjuefni og það er 
mikilvægt að verkalýðshreyfingin sendi stjórnvöldum skýr skilaboð um að slík vinnubrögð verði ekki 
liðin. 

Ég er eindregið þeirrar skoðunar að mestu tækifærin til hagvaxtar hér á landi liggja í að nýta þau 
tækifæri sem eru í okkar græna hagkerfi. Ísland gæti verið eitt af fyrstu löndunum sem byggi meirihluta 
efnahagsstarfseminnar á grænum gildum. Fyrir skemmstu kom niðurstaða af þverpólitískri vinnu 
flokkanna um að auka vægi græna hagkerfisins og er það mikið fagnaðarefni. Það vakti engu að síður 
athygli mína að lítið var fjallað um eina af megin ástæðum þess að þessi geiri hefur ekki enn tekið 
flugið og það er markaðsaðgangur fyrir okkar fullunnu grænu afurðir í landbúnaði og sjávarútvegi. Þrátt 
fyrir að fullvinnsla hafi aukist töluvert í sjávarútvegi er allt of mikið um hráefnaútflutning og stór hluti af 
útflutningi á landbúnaðarafurðum er óunnin afurð. Fyrir utan þá kvóta sem við fengum með EES 



samningnum, er útflutningur þessara afurða annað hvort bannaður með öllu eða tollaður sérstaklega. 
Þess vegna reka íslensku útgerðar- og fiskvinnslufyrirtækin eigin starfsemi innan ESB til að forðast 
tollana en eftir sitjum við án þeirra tækifæra sem við ella hefðum. Þess vegna fara lömbin að mestu 
óunnin úr landi. 

Við þessu eigum við að bregðast því við eigum ekki að láta bjóða okkur að stærstu atvinnugreinar 
verkafólks segi pass við þeim áskorunum sem þjóðin stendur frammi fyrir. Það gengur ekki að við 
látum þessi tækifæri sigla hjá án þess að það skili sér í fjölgun starfa og aukinni verðmætasköpun. 

Við höfum einnig mikil tækifæri í endurnýjanlegri orku og verðum að sýna meiri áræðni í að sækja þau. 
Í samningunum í vor lögðum við mikla áherslu á að lögin um verndun og nýtingu jarðvarma og 
fallvatna yrðu afgreidd á vorþingi og sem betur fer var breið samstaða á Alþingi um þetta frumvarp – 
það auðveldar næsta leik sem er afgreiðsla rammaáætlunar um nýtinguna. Ef Alþingi tekst að mynda 
breiða samstöðu um rammaáætlunina ættu okkur að vera allir vegir færir að sækja fram á þessu sviði 
af meiri þunga með áherslu á nýjar greinar eins og kísiljárn, sólarsellur, koltrefjar, gagnaver o.fl. Hér 
verða stjórnvöld hins vegar að leggja meiri þunga á vogarskálarnar. Heimurinn er enn einu sinni að 
glíma við erfiðleika á fjármálamörkuðum og erfitt er fyrir öll fyrirtæki að fjármagna verkefni. Þá getur 
skipt sköpum að hafa stjórnvöld í liði með sér í stað þess þau sýni af sér tómlæti eða þvælist beinlínis 
ekki fyrir. Hér þarf áræðni því mikið er í húfi að okkur takist að lyfta fjárfestingunum og auka 
verðmætasköpunina. 

Lykilatriðið í uppbyggingu atvinnulífs og endurheimt okkar fyrri lífskjara er hins vegar stefnan í 
peninga- og gengismálum. Enn og aftur hefur krónan verið örlagavaldur gagnvart verðbólgu og 
kaupmætti. Enn og aftur hafa félagsmenn okkar mátt þola óviðunandi greiðslubyrði vegna hárra vaxta. 
Stjórnmálamenn verða að horfast í augu við þann kalda veruleika, að við eigum svo langt í land með 
að ná jöfnuði í gjaldeyrishreyfingar að gjaldeyrishöftin eru komin til að vera um nokkuð langt skeið. 
Seðlabankinn hefur upplýst að hann telur mikilvægt að hækka vexti á næstu misserum og AGS telur 
að mæta eigi hækkun raungengis vegna verðbólgu með gengisfellingum og halda þannig kaupmætti 
niðri næstu 10-15 árin. Það er mjög mikilvægt að stjórnvöld og Seðlabanki geri sér grein fyrir því að 
um slíka stefnu verður ekkert samkomulag.  

Á ársfundinum í október 2008 var sú stefna ASÍ samþykkt, að umsókn um aðild Íslands að ESB og 
upptaka evru væri eina færa leiðin út úr þeim ógöngum sem við værum í. Við vildum láta á það reyna í 
aðildarviðræðum hvaða samningi Íslandi standi til boða og hann lagður fyrir þjóðina í atkvæðagreiðslu. 
Þessi afstaða hefur verið ítrekuð á öllum ársfundum síðan. Eftir að farið var í þessa vegferð hefur 
gengið ótrúlega hægt að móta samningsmarkmið okkar. Ríkisstjórnin er ósammála um markmiðin með 
þessu ferli, landbúnaðarráðherra kemur kerfisbundið í veg fyrir að hægt sé að skilgreina og samræma 
hagsmuni okkar í landbúnaði. Stjórnarandstaðan hamrar á því að fallið verði frá þessari umsókn og vill 
geyma að fjalla um framtíðina þangað til síðar. Hún vill fara stefnu- og markmiðslaus í gegnum 
endurreisnina.  Skýra forystu vantar um það hvers vegna við ættum að gerast aðilar að 
Evrópusambandinu. Lítt verður vart við tilraun til þess að útskýra það fyrir þjóðinni og skilgreina hvaða 
mál það eru sem munu koma íslenskum almenningi og fyrirtækjum til góðs við inngöngu í ESB.  

Í ljósi þess að krónan á sér ekki viðreisnar von og við blasa gjaldeyrishöft um ókomin ár er ég þeirrar 
skoðunar að mikilvægt sé að ræða milliliðalaust við pólitíska forystumenn helstu ríkja í Evrópu um 
beina aðstoð þeirra til að treysta stöðu gjaldmiðilsins, hugsanlega með því að tengja krónuna beint við 
evruna með stuðningi AGS, IMF og Norðurlandana. Þannig gæti almenningur og fyrirtæki fyrr notið 
þeirra vaxtalækkana og stöðugleika sem við þurfum á að halda. Við eigum ekki að láta skammtíma 
vanda evru villa okkur sýn. Evran er í fyrsta lagi eins og klettur í hafinu borið saman við krónuna og í 
öðru lagi er vandi dollarsins enn meiri en evrunnar þar sem viðskiptahalli og halli á fjárlögum er 
töluvert meiri í Bandaríkjunum en Evrópu. 
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