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Íslendingar ganga nú í gegnum einhverja mestu efnahags-
örðugleika sem um getur í sögu síðustu alda. Það er afar 
mikilvægt að vel takist til við úrlausn flókinna viðfangsefna 
á næstu misserum og árum. Brýnt er að gangverk atvinnu-
lífsins komist að fullu í gang á ný og hafi til þess stuðning 
stöndugs fjármálakerfis. Á sama tíma er nauðsynlegt að 
leita allra leiða til að draga úr þeim félagslega vanda sem 
hlýst af atvinnuleysi, tekjumissi og afleiðingum banka- 
hrunsins, og standa vörð um velferðarþjónustuna sem nú 
er okkur mikilvægari en nokkru sinni fyrr.

Í þessu riti er í átta stuttum köflum fjallað um helstu við- 
fangsefnin sem blasa við í efnahags-, atvinnu- og velferðar-
málum.  Samfylkingin leitaði til breiðs hóps sérfræðinga til 
samstarfs um það stöðumat og stefnumótun sem hér birtist 
og er ætlað að leggja grunn að störfum flokksins að endur-
reisn efnahags- og atvinnulífs á næstu misserum og árum.
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Inngangsorð

Ekki er ofsögum sagt að Ísland gengur nú í gegnum ein
hverja mestu efnahagsörðugleika sem um getur í sögu síð
ustu alda. Það er afar mikilvægt að vel takist til við úrlausn 
flókinna viðfangsefna á næstu misserum og árum. Brýnt er 
að gangverk atvinnulífsins komist í gang á ný og hafi til þess 
stuðning stöndugs fjármálakerfis. Á sama tíma er nauðsyn
legt að leita allra leiða til að draga úr þeim félagslega vanda 
sem hlýst af atvinnuleysi, tekjumissi og annarri röskun að
stæðna. Uppbygging atvinnulífsins á nýjan leik krefst kerfis
umbóta á samfélagsgerðinni sjálfri, því það rof á trausti sem 
varð við hrun fjármálakerfisins verður ekki bætt nema með 
róttækum aðgerðum sem tryggja þátttöku almennings, fullt 
gagnsæi við ákvarðanatöku og heiðarleika af hálfu þeirra sem 
standa við stjórnvölinn. Stjórn undir forystu jafnaðarmanna 
er best til þess fallin að takast á við vandann. Stjórn sem legg
ur áherslu á allt þrennt, heiðarleika, þátttöku og gagnsæi, og 
setur hvort tveggja á oddinn, efnahagslega uppbyggingu til 
lengri og skemmri tíma og velferð heimilanna. 

Í þessu riti er í átta köflum fjallað um helstu viðfangsefnin 
sem blasa við í efnahags, atvinnu og velferðarmálum. Sam
fylkingin leitaði til breiðs hóps sérfræðinga, á sviði efnahags
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mála, atvinnumála, velferðarmála, atvinnumála og alþjóða
mála, til samstarfs um greiningu stöðunnar og stefnumótun. 
Niðurstaða þeirrar vinnu birtist í þessu riti. Á meðal hinna 
fjölmörgu sem lögðu hönd á plóg voru Jón Sigurðsson, Katr
ín Ólafsdóttir, Stefán Ólafsson, Halldór Grönvold, Vilhjálm
ur Þorsteinsson, Hákon Gunnarsson, Aðalsteinn Leifsson, 
Baldur Þórhallsson, Dagur B. Eggertsson, Árni Páll Árnason 
og Kristrún Heimsdóttir. Ritstjórar kversins eru Jón Þór 
Sturluson og Margrét S. Björnsdóttir.



Vinna og velferð • 9

1  Frá hruni til endurreisnar

Í kjölfar hinnar alþjóðlegu fjármálakreppu 2008 fylgdi dýpsta 
efnahagskreppa sem yfir heiminn hefur gengið á síðustu átta 
áratugum. Íslenski þjóðarbúskapurinn stefnir á þessu ári í 
meiri samdrátt framleiðslu og tekna á einu ári en dæmi eru 
um á síðari tímum. Aðdragandinn að þeim miklu erfiðleik
um sem nú blasa við hér á landi er bæði langur og marg
slunginn. Ekki er unnt að benda á neinn einn atburð eða 
tíma sem óyggjandi megi telja upphaf þeirrar framvindu sem 
lauk með falli íslensku bankanna haustið 2008, en það virð
ist vafalaust að einkavæðing bankanna og hvernig að henni 
var staðið hafi með afdrifaríkum hætti markað tímamót á því 
ferli.

1.1  Aðdragandi bankahrunsins

Skefjalaus vöxtur bankakerfisins hófst fyrir alvöru þegar 
einkavæðingu viðskiptabankanna lauk á árunum 2002–
2003. Skömmu síðar hófust umfangsmestu framkvæmdir Ís
landssögunnar með virkjunum og stóriðjuuppbyggingu. 
Stórfelld rýmkun húsnæðislána 2004 í samkeppni milli 
bankanna og Íbúðalánasjóðs jók enn á þenslu eftirspurnar. 
Stefnan í ríkisfjármálum hamlaði ekki gegn útþenslustefnu á 
öðrum sviðum á þessum árum, þvert á móti voru skattar 
lækkaðir á fyrirtæki og á háar tekjur og fjármagnstekjur ein
staklinga. Peningamálastefnan var samtímis slök. Lækkun 
bindiskyldu í kjölfar einkavæðingar bankanna 2003 var mis
ráðin. Vextir voru hækkaðir of seint til þess að hamla gegn 
örum vexti eftirspurnar 2004. Þegar loks var gripið til hækk
unar stýrivaxta lenti Seðlabankinn í því að elta verðbólguna í 
stað þess að stöðva hana. Umgjörð peningamálastefnunnar 
sem ákveðin var 2001 með verðbólgumarkmið fyrir stafni og 

Einkavæðing 
bankanna var 
afdrifarík

Húsnæðislán 
juku þenslu

Verðbólgumarkmið 
dugði ekki
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stýrivexti sem helsta stjórntækið reyndist ekki duga við skil
yrði frjálsra fjármagnshreyfinga. Stýrivaxtahækkanir Seðla
bankans virtust fyrst og fremst hækka gengi krónunnar sem 
aftur hafði í för með sér viðskiptahalla. Hávaxtastefnan bauð 
heim vaxtamunarviðskiptum sem juku aðstreymi erlends 
lánsfjár til landsins og bættu enn á þensluna. Peningastefnan 
megnaði ekki að slá á vöxt útlána, heldur aðeins að auka 
vægi erlendrar lántöku á kostnað innlendrar. Við þessar að
stæður var gengi krónunnar – langminnsta sjálfstæða gjald
miðilsins á alþjóðamarkaði – afar valt og viðkvæmt fyrir 
sviptingum á fjármagnsmörkuðum heimsins. Háir vextir hér 
á landi og miklar gengissveiflur gerðu bæði atvinnulífinu og 
almenningi erfitt fyrir.

Í sameiningu magnaði þetta allt upp þá miklu öldu eft
irspurnar og óraunhæfrar hækkunar eignaverðs sem á end
anum brotnaði með falli bankanna haustið 2008. Greiður 
aðgangur að erlendu lánsfé og sögulega lágir alþjóðlegir vext
ir kyntu undir ofþenslunni á árunum eftir 2002.

Bankahrunið í októberbyrjun 2008 stafaði af alvarlegum 
kerfislægum vandamálum í íslenska fjármálakerfinu og af 
hinni alþjóðlegu lánsfjárkreppu. Víða um heim riðuðu bank
ar til falls á þessum tíma, sumir féllu en aðrir fengu stuðning 
frá ríkissjóðum eða seðlabönkum til þess að geta haldið áfram 
rekstri. Mikil skuldasöfnun íslenskra banka og fyrirtækja 
bæði heima og erlendis var þegar mikið áhyggjuefni á ár
unum 2006 og 2007. Vegna þess hversu stórir íslensku 
bankarnir voru og háðir aðgangi að alþjóðlegum lánamörk
uðum til þess að endurfjármagna sig varð alþjóðlega lánsfjár
kreppan, sem hófst síðsumars 2007, þess valdandi að þeir 
komust í greiðsluþrot í októberbyrjun 2008, þótt eiginfjár
hlutföll þeirra, lausafjárstaða og arðsemi virtust fram undir 
það síðasta viðunandi mælt á venjulega mælikvarða. Þeir 
mælikvarðar voru greinilega ófullnægjandi við þessi óvenju
legu skilyrði. Þetta er reyndar alþjóðlegur vandi.

Kerfislæg vandamál í 
fjármálakerfinu

Peningastefnan sló 
ekki á vöxt útlána



Vinna og velferð • 11

Hið opinbera kerfi og umgjörð efnahagslífsins brást einnig. 
Stærsta kerfisveilan lá í ofvexti bankanna miðað við stærð 
íslenska hagkerfisins og í því að þeir áttu ekki nægilega öfl
ugan bakhjarl heima fyrir sem lánveitanda til þrautavara þeg
ar alþjóðlegir lánamarkaðir lokuðust. Ekki bætti úr skák að 
gjaldmiðill landsins, íslenska krónan, var ekki – og er ekki 
– gjaldgeng í alþjóðaviðskiptum, sem torveldaði allar lausn
ir. Regluverk EES – sem heimilar fjármálafyrirtækjum í 
aðildar löndunum að starfa hvar sem er á svæðinu á grund
velli starfsleyfis í einu landanna – var og er gallað að því leyti 
að þótt starfssvæðið sé landamæralaust innan EES hvað við
skiptin varðar eru eftirlit og öryggisnet – til dæmis innstæðu
tryggingar og aðgangur að lánveitingum til þrautavara í 
lausafjárerfiðleikum – bundin við hvert einstakt aðildarríki, 
heimaland hvers fjármálafyrirtækis. Ásamt smæð íslenska 
hagkerfisins og myntkerfisins og ógætilegri stjórn bankanna 
sköpuðu þessar aðstæður banvæna blöndu þegar alþjóðlega 
fjármálakreppan varð að holskeflu á liðnu hausti.

Eftir fall bankanna hafa svo komið í ljós ýmsar veilur í 
eignasafni þeirra vegna óvandaðra vinnubragða við útlán og 
eignastýringu sem leyndust í æðibunugangi síðustu ára. 
Þessar veilur má ekki síst rekja til þess að við einkavæðingu 
bankanna var þess ekki gætt að takmarka möguleika hvers 
einstaks hluthafa til að eiga stóran hlut í viðskiptabanka 
þannig að dreift eignarhald væri tryggt. Einstökum hluthöf
um, jafnvel eigendum stórra fyrirtækja í ýmsum atvinnu
greinum, var í reynd leyft að eignast ráðandi hlut í bönk
unum. Svo virðist sem lán til þessara fyrirtækja hafi leynt og 
ljóst orðið fyrirferðarmikil í lánasöfnum bankanna vegna 
þess að þau hafi notið forgangs. Ekki var gætt nauðsynlegs 
aðhalds hjá lánanefndum og stjórnum bankanna við slíkar 
lánveitingar. Draga má í efa að viðskiptavenjur og viðskipta
siðferði hafi í þessum og ýmsum öðrum tilfellum verið í sam

Óvönduð vinnubrögð 
bankanna

Viðskiptasiðferði var 
ábótavant
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ræmi við heilbrigða viðskiptahætti, hvorki hjá bönkunum né 
lántakendum. 

Barack Obama Bandaríkjaforseti hefur réttilega bent á að 
hagkerfi heimsins eru svo samofin að fasteignabrask í Flórída 
átti sinn þátt í að fella íslenska bankakerfið. Íslendingar fóru 
haustið 2008 inn í alþjóðlega fjármálakreppu, sem enn virð
ist fara harðnandi, með þjóðarbúskapinn í miklu ójafnvægi. 
Þetta reyndist bankakerfinu ofviða. Fjármálakerfið var sam
félaginu ofvaxið. Umfang þess nam tífaldri landsframleiðslu 
og var að um 60% fjármagnað erlendis. Viðskiptahallinn var 
20% af landsframleiðslu og stefndi hærra. Verðbólga var 
15% og á uppleið. Erlendir aðilar áttu um 500 milljarða ís
lenskra króna í auðleysanlegum skammtímaeignum hér á 
landi. Lausafé og gjaldeyrisforði voru aðeins brot af skamm
tímaskuldum lánakerfisins. Hér var því sannarlega úr vöndu 
að ráða.

1.2 Áætlun um endurreisn

Í kosningastefnuskrá Samfylkingarinnar í efnahagsmálum 
fyrir kosningarnar vorið 2007 var eindregið varað við því að 
ójafnvægið sem þá ríkti í íslenska hagkerfinu byði þeirri 
hættu heim að Ísland missti trúverðugleika á alþjóðlegum 
fjármagnsmörkuðum, en þá væri voðinn vís. Því miður tókst 
ekki á 16 mánuðum í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum, 
frá lokum maí 2007 til loka september 2008, að snúa við 
þeirri óheillaþróun sem vofði yfir fjármálakerfinu og upp 
hafði safnast á 5 til 10 ára bili. Því fór sem fór. Bregðast hefði 
átt fyrr og ákveðnar við hættumerkjunum en gert var. Sú 
áhersla sem Samfylkingin lagði í kosningastefnuskrá sinni 
vorið 2007 á nauðsyn betri samstillingar í hagstjórninni 
heldur þó sínu gildi. Reynslan á síðustu misserum sýnir 
glöggt að ekki er síður þörf fyrir samstillingu milli ráðuneyta, 

Fjármálakerfið 
var samfélaginu 

ofvaxið

Samstillingu 
skorti í hagstjórn
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Seðlabanka og annarra eftirlitsstofnana á sviði efnahags og 
fjármála en samstillingu við aðila á vinnumarkaði og við 
sveitarfélögin. Fyrsta skrefið til þess að bæta hagstjórnina er 
án efa að fækka þeim ráðuneytum sem fara með efnahags
mál, fjármál og málefni fjármagnsmarkaðarins þannig að 
ábyrgðarsviðin séu betur afmörkuð og skilgreind. Marka þarf 
skýrari línur um samskipti ríkisstjórnarinnar við Seðlabank
ann svo dæmi sé tekið. Sama gildir um samráð við samtökin 
á vinnumarkaðnum og við sveitarfélögin. Hér verður rík
isstjórnin að tala einum rómi.

Samstilling kraftanna er nauðsynleg til þess að hrinda í 
framkvæmd þeirri efnahagsáætlun sem mótuð hefur verið í 
samstarfi við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Framkvæmd þess
arar áætlunar verður meginverkefnið í upphafi nýs kjörtíma
bils.

Meginatriðin í efnahagsáætluninni – sem réttnefnd er 
endur reisnaráætlun – eru þrjú:

1.  Í ríkisfjármálum þarf að fylgja mjög aðhaldssamri stefnu 
sem tryggir að jafnvægi náist í fjárhag ríkisins á næstu 
4–5 árum um leið og velferðarþjónustan og önnur grunn
þjónusta samfélagsins er varin í anda jafnaðarstefnu. 
Sjálfbær ríkisfjárhagur er í reynd forsenda velferðar í 
landinu. Hann er líka nauðsynlegur til þess að endurvekja 
traust á alþjóðavettvangi á Íslendingum og ekki síst til 
þess að tryggja fjármögnun endurreisnaráætlunarinnar 
hjá samstarfsþjóðum Íslands og Alþjóðagjaldeyrissjóðn
um. Hrun fjármálakerfisins og afleiðingar þess hafa vald
ið verulega aukinni skulda og útgjaldabyrði fyrir ríkis
sjóð og undir henni þarf að rísa á næstu árum. Sjá nánar 
í 3. kafla.

2.  Það er forgangsverkefni að koma á stöðugleika í gengi 
krónunnar. Samtímis þarf að vinna að áframhaldandi 
lækkun vaxta, og að afnámi gjaldeyrishafta þegar horft er 

Aðhald þarf í 
ríkisfjármálum

Stöðugleiki í 
peningamálum og 
afnám gjaldeyrishafta
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lengra fram á við. Trúverðugleiki Seðlabankans hefur 
þegar verið aukinn með nýjum lögum og nýrri umgjörð 
um ákvarðanir bankans í peningamálum. Mikilvægt 
næsta skref er að setja stefnuna á upptöku evru í fram
haldi af aðild Íslands að Evrópusambandinu. Um leið og 
Íslendingar sækja um aðild að ESB og hefja aðildarvið
ræður skapast traustari forsendur fyrir stöðugri krónu og 
lækkun vaxtastigs. Í 4. kafla er fjallað nánar um peninga
stefnu og myntmál.

3.  Endurreisn fjármálakerfisins er lykilatriði fyrir framgang 
efnahagsáætlunarinnar. Fyrstu verkefnin á þessu sviði 
eru að baki. Bankarnir hafa verið endurreistir og nú eru 
alþjóðlegir endurskoðendur langt komnir að endurmeta 
efnahag þeirra. Þetta endurmat er forsenda endanlegs eig
infjárframlags til nýju bankanna frá ríkinu eða nýjum 
hluthöfum. Fjárskuldbinding nýju bankanna við þá 
gömlu, sem er mikilvægur þáttur í uppgjörinu við kröfu
hafa í bú gömlu bankanna, byggist líka á þessu endur
mati. Línur í þessum efnum þarf að skýra sem fyrst svo 
unnt sé að ná samningum við erlenda kröfuhafa. 

Efling fjármálaeftirlits er mikilvægur þáttur í því að endur
vekja traust á íslenska fjármálakerfinu. Þetta gildir bæði um 
Fjármálaeftirlitið og eftirlitshlutverk Seðlabankans. Marka 
þarf skýrar verkaskiptingu og upplýsingaskipti milli þessara 
stofnana sem báðar gegna mikilvægu eftirlitshlutverki. Vel 
þarf að fylgjast með kerfislægri áhættu. Styrk og greiðsluhæfi 
fjármálakerfisins í heild þarf að meta til nokkurra ára í senn 
þegar horft er fram á við. Innan þess fjárhagsramma sem 
endurreisnaráætlunin setur þarf að vinna að úrvinnslu 
skuldamála einstaklinga og atvinnulífs. Leita þarf leiða til 
þess að létta greiðslubyrði skuldugra heimila og fyrirtækja. 
Greiðslujöfnun og skuldbreyting húsnæðislána er mikilvægt 
verkefni í kjölfar fjármálakreppunnar. Úrvinnsla skuldamála 
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fyrirtækja þarf að miðast við það að tryggja lífvænlegum 
fyrir tækjum áframhaldandi rekstur. Þetta umfangsmikla verk 
við fjárhagslega endurskipulagningu heimila og fyrirtækja er 
þegar hafið en mikið er enn ógert. Miklu skiptir að hér sé 
gengið hreint til verks með gagnsæjum og heiðarlegum 
vinnubrögðum. Nánar er fjallað um endurreisn fjármálakerf
isins í 5. kafla.

Kjarnaatriðin þrjú í endurreisnaráætluninni eiga það sam
merkt að til þess að vel takist til um framkvæmd þeirra þarf 
gott samstarf við önnur ríki og alþjóðasamtök. Reyndar má 
almennt segja það sama um framtíðarhorfur fyrir íslenskan 
efnahag og samkeppnishæfni Íslands þegar horft er til fram
tíðar. Forsenda þess að hér geti dafnað farsælt þjóðlíf eru góð 
samskipti við nágrannaþjóðir okkar og við alþjóðasamfé
lagið. Öruggasta leiðin til þess að tryggja þessi góðu sam
skipti til frambúðar er fólgin í aðild að ESB. Nánar er fjallað 
um helstu áhrif ESBaðildar í 8. kafla.

Framundan er erfitt verk við framkvæmd endurreisn
aráætlunarinnar til þess að endurreisa atvinnulífið og endur
vekja traust á Íslandi sem viðskiptalandi á alþjóðavettvangi. 
Viðfangsefnið er af ýmsum ástæðum óvenjuerfitt. Í fyrsta 
lagi glímir umheimurinn nú við afleiðingar alþjóðlegu fjár
málakreppunnar. Framundan er stöðnun eða samdráttur í 
heimsbúskapnum öllum í fyrsta sinn á eftirstríðstímanum. 
Þetta gerir Íslandi erfiðara að vinna sig út úr vandanum með 
því að auka útflutningstekjur. Í öðru lagi er niðursveiflan nú 
annars eðlis en þau samdráttarskeið sem Íslendingar hafa 
áður sigrast á. Upptökin hafa oftast verið í svonefndum 
undir stöðugreinum, aflabrestur eða verðfall á sjávarvöru eða 
versnandi viðskiptakjör. Nú eru upptökin í fjármálakerfinu. 
Áfallið reið yfir í fjármálayfirbyggingu þjóðarbúsins, sem var 
orðin hættulega hátimbruð. Af þessu leiðir að áhrif samdrátt
arins á atvinnu, tekjur og eignir koma fram á annan hátt og á 
öðrum stöðum í hagkerfinu en í fyrri kreppum. Áhrifin á 
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neyslu og fjárfestingarákvarðanir verða önnur en reynsla er 
af í fortíðinni. Í uppbyggingunni þarf því að glíma við tvenns 
konar óvissu: Annars vegar óvissu um efnahagsþróun í 
heimsbúskapnum, þar sem líkur virðast því miður vera frem
ur á neikvæðri en jákvæðri þróun á næstunni, og hins vegar 
óvissu um það hvernig viðbrögðin verða hér á landi við þeim 
margþættu áföllum sem heimili og fyrirtæki hafa orðið fyrir 
að undanförnu vegna snöggra og stórfelldra breytinga á 
gengi, verðlagi, eignaverði, atvinnuástandi og möguleikum 
til lánsfjármögnunar. Fyrir höndum er því ferð um ókönnuð 
lönd  í efnahagsmálum. 

Íslendingar hafa áður sýnt að þeir kunna að takast á við 
andstreymi og í hagkerfi okkar býr mikill  sveigjanleiki og 
kraftur til þess að komast upp úr  niðursveiflum. Nú reynir á 
hugkvæmni, kjark og nýsköpun við val á úrræðum. Nýsköp
unar er þörf í þjóðarbúskapnum öllum á næstu misserum og 
árum til þess að þjóðin geti unnið sig út úr vandanum, náð 
jafnvægi og komist á framfarabraut á ný. Auðlindaundirstaða 
þjóðarbúsins er sem betur fer öflug sem gefur ástæðu til 
bjartsýni um framtíðina þegar sigrast hefur verið á krepp
unni sem nú hrjáir þjóðarbúskapinn.

Forsenda þess að endurreisnaráætlunin heppnist er að 
stjórnvöld og fjármálastofnanir endurheimti traust og trú
verðugleika. Það tekst aðeins með heiðarlegum vinnubrögð
um þar sem gagnsæi ríkir og með því að virkja allan almenn
ing til þátttöku í endurreisnarstarfinu.

Endurheimta 
verður traust og 

trúverðugleika

Óvissa um 
alþjóðlega þróun 

efnahagsmála
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2  Varðstaða um velferð heimilanna

Fjármálakreppur eru algengari fyrirbrigði en ætla mætti í 
fyrstu. Það má því sækja lærdóma frá öðrum löndum um 
hvað beri helst að varast við uppbyggingarstarfið. Einn slíkur 
lærdómur er sá að áhrifa fjármálakreppu gætir hvað lengst á 
vinnumarkaði og að atvinnuleysi og önnur alvarleg félagsleg 
vandamál eru oft langvinnari en fjármálaáfallið sjálft. Þetta 
þurfa íslensk stjórnvöld að hafa í forgrunni þegar erfiðar 
ákvarðanir eru teknar og byggja á því sem jákvætt er í reynslu 
nágrannaþjóða sem glímt hafa við sambærileg áföll. Oft hef
ur verið þörf fyrir ríkt tillit til sjónarmiða jafnaðarmanna við 
efnahagsstjórnina en nú er beinlínis nauðsyn á að jafnaðar
stefnan sé í forgrunni.

2.1 Fyrirmyndarsamfélög frændþjóðanna

Jafnaðarmenn hafa verið ráðandi afl í ríkisstjórnum Dana, 
Norðmanna og Svía á síðustu áratugum. Norrænu velferð
arríkin eru einstakur afrakstur af stjórnartíma þeirra. Þau eru 
þekkt um allan heim fyrir mikla hagsæld, nýsköpunarþrótt, 
réttláta skiptingu lífskjara og minni fátækt en annars staðar 
þekkist. Almannahagur hefur verið leiðarljós stefnunnar og 
hagvöxturinn því skilað sér að fullu til almennings. Þetta eru 
fyrirmyndarsamfélög á flestum sviðum sem aðrar þjóðir líta 
öfundaraugum. Enskumælandi þjóðir sem fremur líta til 
Bandaríkjanna eftir fyrirmyndum standast norrænu þjóð
unum ekki snúning í lífsgæðasamanburði þegar á heildina er 
litið.

Íslendingar hafa að sumu leyti fylgt fordæmi norrænu 
þjóðanna en að öðru leyti vikið nokkuð frá þeim. Síðasta 
hálfan annan áratug hafa stjórnvöld á Íslandi leitað meira til 
bandarískra frjálshyggjumanna eftir fyrirmyndum og farið 
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offari við innleiðingu taumlausrar markaðshyggju, með ófar
sælli framkvæmd einkavæðingar og fordæmalausum skatt
fríðindum fyrir stóreigna og hátekjufólk. Þetta var stefna 
aukins ójafnaðar og óábyrgrar græðgi og skuldasöfnunar. Sú 
stefna hefur nú leitt þjóðina út í efnahagslegt hrun og veru
legar þrengingar.

Nú reynir á velferðarsamfélag okkar við að verja almenn
ing gegn lífskjaraáföllum og  að endurreisa atvinnuvegina til 
nýrrar sóknar. Þess vegna skiptir höfuðmáli hverjir halda um 
stjórnvölinn á Íslandi næstu áratugina. Jafnaðarmenn verja 
og styðja þær fjölskyldur sem hafa lágar tekjur og með
altekjur, en frjálshyggjumenn hugsa fyrst um hag hátekju og 
stóreignafólks, eins og reynsla síðustu 13 ára sýnir. Viðhalda 
þarf varnarþrótti velferðarþjónustunnar þótt fjárhagur rík
isins sé erfiður. Það tryggir að þjóðin rís fyrr en ella til nýrrar 
sóknar. 

2.2 Varnir gegn kreppunni

Allur þorri landsmanna hefur orðið fyrir miklum áföllum. 
Kaupmáttur hefur tapast, einnig sparifé og eignir í lífeyris
sjóðum. Óvenjumargir hafa misst vinnuna og skuldabyrði 
sligar heimili jafnt sem fyrirtæki, ríki og sveitarfélög. Allir 
bera byrðar vegna þessa áfalls. Mikilvægt er að byrðum sé 
réttlátlega dreift og stutt við þá sem veikast standa.

Vísbendingar er um að hóparnir sem eiga eftir að lenda í 
mestum erfiðleikum vegna kreppunnar verði:

•  Ungar fjölskyldur sem hafa keypt íbúð á allra síðustu 
árum á háu verði og með mikilli skuldsetningu. 

•  Hópar sem voru í viðkvæmri fjárhagsstöðu fyrir, svo sem 
vegna félagslegra aðstæðna. Hér er einkum um að ræða 
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einstæða foreldra, lífeyrisþega og lágtekjufólk á vinnu
markaði.

•  Fólk sem missir vinnuna. Atvinnuleysisbætur eru lágar 
miðað við laun á vinnumarkaði. Fólk sem var á meðal
launum og missir vinnuna tapar nálægt helmingi tekna 
sinna. Ef báðar fyrirvinnur á heimili missa vinnu er tekju
tapið gríðarlegt og gerir alla möguleika á að standa við 
fjárhagsskuldbindingar mjög erfiða.

•  Þeir sem tóku fasteignalán í erlendri mynt, einkum á ár
unum 2006 til 2008, eru í sérstaklega erfiðri stöðu þar 
sem gengislækkun krónunnar hefur blásið upp höfuðstól 
skuldarinnar.

Erfið staða á fasteignamarkaði og miklar skuldir umfram 
eignir draga úr möguleikum fjölskyldnanna á að bregðast við 
með hefðbundnum hætti, þ.e. lækka greiðslubyrðina með 
því að minnka við sig og greiða upp skuldir.

Skuldir heimilanna við bankakerfið í milljörðum króna á föstu verði 2008:3. 
Heimild: Seðlabanki Íslands
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Markmið stjórnvalda við þessar aðstæður eiga að vera eftir
farandi:

•  Að bæta húsnæðisöryggi fjölskyldna, ekki síst ungra 
barnafjölskyldna.

•  Að koma í veg fyrir að tímabundinn greiðsluvandi leiði til 
vanskila og gjaldþrots heimila, til dæmis með hækkun 
vaxtabóta, lengingu lána og sambærilegum úrræðum.

•  Að tryggja varanleg úrræði fyrir þau heimili sem eru í 
mestum vanda og ráða ekki við skuldbindingar sínar, 
meðal annars með greiðsluaðlögun. 

•  Að stuðla að eðlilegri verðmyndun á fasteignamarkaði 
svo að viðskipti komist sem fyrst í samt lag og eignastaða 
batni til langs tíma litið.

•  Að tryggja að félagslegar afleiðingar af skuldavanda 
heimil anna verði ekki meiri en nauðsynlegt er.

Hrein eign fjölskyldna. Heimild: Seðlabanki Íslands
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Niðurstöður úr athugun Seðlabankans og ASÍ á greiðslu og 
skuldavanda heimilanna sýna að staða þeirra er afar misjöfn. 
Það bendir til að almennar aðgerðir til lækka skuldir heimila 
yrðu ómarkvissar og einnig mjög kostnaðarsamar án þess að 
ná tilætluðum árangri. Til skemmri tíma litið er mikilvægara 
að greiðslubyrði sé viðráðanleg en að eignastaða sé jákvæð. 
Reynslan erlendis frá bendir til að vel innan við tíundi hluti 
þeirra sem skulda meira en þeir eiga í húsnæði sínu, í botni 
fjármálakreppu, lendi í greiðsluþroti og missi húsnæðið. Þess 
vegna þurfa aðgerðir hins opinbera öðru fremur að miðast 
við að létta greiðslubyrðina tímabundið þar til atvinnustig og 
fasteignaverð hafa náð fyrri styrk. Sömuleiðis þarf að gæta 
þess að það takmarkaða svigrúm sem fyrir hendi er til til
færslna á borð við fjölskyldu og húsnæðisbætur sé nýtt á 
sem skilvirkastan hátt og í þágu þeirra sem mest þurfa á að 
halda.

2.3  Lærdómar frá Norðurlöndum

Reynsla Finna og Svía af alvarlegum kreppum í byrjun tíunda 
áratugarins er okkur verðmæt leiðsögn. Finnar misstu at
vinnuleysið úr böndum, eða í um 18% á landsvísu þegar 
mest varð. Velferðarútgjöld þeirra fóru úr um 25% af lands
framleiðslu í um 35% þegar kreppan gekk yfir. Samt héldu 
þeir að sér höndum við opinber útgjöld. Nú segja Finnar að 
heil kynslóð hafi tapast í hremmingunum, unga fólkið sem 
var að koma úr skólum og út á vinnumarkað þegar kreppan 
var sem dýpst og engin störf að fá. Þegar hagvöxturinn tók 
við sér á ný, frá um 1995, gekk yngsta fólkið fyrir, þeir sem 
þá voru að koma út á vinnumarkaðinn, og eftir sátu þeir sem 
þegar voru orðnir atvinnulausir. Of margir þeirra festust í 
langtímaatvinnuleysi. Tjónið varð gríðarlegt og mannlegar 
fórnir miklar. Virkara stoðkerfi og virkniaukandi aðgerðir 
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fyrir atvinnulausa hefðu hamið atvinnuleysið betur og dregið 
úr tjóninu.

Kreppan í Svíþjóð varð ekki eins djúp og í Finnlandi og 
atvinnuleysi ekki eins mikið og langvinnt. Að miklu leyti 
skýrist það af mun öflugri virkniaukandi aðgerðum. Stórum 
hluta þeirra sem misstu vinnuna var boðin menntun, endur
menntun og stuðningur ýmiss konar. Markmiðið var að við
halda virkum þrótti og aðlögun í stað þess að festa fólk á 
bótum í iðjuleysi og einangrun. Lærdómurinn er sá að 
virkniaukandi aðgerðir fyrir atvinnulausa, öryrkja og fólk í 
jaðarhópum eru gríðarlega mikilvægar við þessar aðstæður. 
Nýsköpun í atvinnulífinu og fjölgun starfa við samfélags
þjónustu geta sömuleiðis gegnt verulegu hlutverki við að 
takmarka skaðann og draga úr byrðunum.

Mikilvægt er að aftra því að atvinnuleysi verði hér jafn 
mikið og varð í Finnlandi. Þá er brýnt að tryggja að langtíma
atvinnulausir rofni ekki úr tengslum við samfélagið heldur 
eigi greiða endurkomu á vinnumarkað þegar fer að rofa til í 
efnahagslífinu á næstu misserum.

Á Vesturlöndum hafa stjórnvöld í vaxandi mæli lagt áherslu 
á að auka samfélagsþátttöku þeirra sem helst leita á náðir vel
ferðarþjónustunnar (á dönsku aktiv socialpolitik, á ensku ac-
tive social policy, og mætti hér kalla virka velferðarstefnu) og 
sjá til þess að lífeyrisþegar eða aðrir þjóðfélagshópar berist 
ekki út úr hringiðu samfélagsins og einangrist. Þetta skiptir 
miklu til að öllum þjóðfélagsborgurum bjóðist jöfn tækifæri. 
Þessi stefna er einstaklega mikilvæg fyrir okkur Íslendinga 
nú á atvinnuleysistímum og við þá endurreisn samfélagsins 
sem framundan er. 

Í Noregi var velferðarþjónustan endurskipulögð fyrir 
nokkrum árum í anda virkrar velferðarstefnu. Þá voru sam
einaðar stofnanir lífeyristrygginga og vinnumála í heildstæða 
vinnu og velferðarstofnun (NAV) með útibú um allt land í 
samvinnu við félagsþjónustu sveitarfélaga. Hér svarar þetta 
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til þess að Tryggingastofnun ríkisins og Vinnumálastofnun 
yrðu samþætt í nýja vinnu og velferðarstofnun. Með því 
fengjust fram nauðsynleg samlegðaráhrif til sparnaðar um 
leið og þjónustan við almenning væri aukin og efld í anda 
virkrar velferðarstefnu. Þar með skapaðist nýtt umhverfi ör
orku og endurhæfingarmála sem þjónar fólki með skerta 
vinnugetu, langtímaatvinnulausum og jaðarhópum. Sameina 
mætti stofnanir á fleiri sviðum velferðarþjónustunnar til að 
spara og hagræða á tímum fjárþrenginga, í stað þess að skera 
niður stuðning við almenning.

Árangur Samfylkingarinnar í ríkisstjórn

Eftir að Samfylkingin settist í ríkisstjórn vorið 2007 hefur orðið grund
vallarstefnubreyting í skatta og velferðarmálum. Persónuafsláttur 
skattgreiðenda hefur hækkað, nú síðast 1. janúar 2009, með þeim af
leiðingum að skattbyrði þeirra sem hafa meðaltekjur eða lægri er hætt 
að aukast, eins og var á stjórnartíma Sjálfstæðisflokks og Framsóknar
flokks. Skattbyrði allra sem eru með undir 600 þúsund krónum á 
mánuði í tekjur lækkar samkvæmt fjárlögum fyrir 2009. Skattbyrði 
hátekjuhópa er þó ennþá fremur létt á Íslandi miðað við sambærilega 
hópa í grannríkjunum. Ef hækka þarf skatta á næstu misserum hlýtur 
viðmiðið að vera að þeir sem betur eru aflögufærir taki á sig auknar 
byrðar.

Þá hafa orðið miklar framfarir á fjölmörgum sviðum velferðarmála. 
Lágmarksframfærslutrygging lífeyrisþega er nú 180 þúsund krón
ur á mánuði og hefur aldrei verið hærri en nú miðað við lágmarks
laun. Auk þess fengu allir lífeyrisþegar hækkun í byrjun árs 2009, á 
sama tíma og laun á vinnumarkaði lækkuðu. Staða lífeyrisþega er því 
óvenju góð í upphafi kreppunnar vegna ofangreindra aðgerða. Með 
nýju almannatryggingakerfi verður staða þess hluta lífeyrisþega sem 
hafa lágar tekjur og meðaltekjur bætt enn frekar, og að auki stórbatnar 
virkni kerfisins og gagnsæi.
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Virk velferðarstefna felst einnig í að greiða fyrir því að báð
ar fyrirvinnur hafi jöfn tækifæri til atvinnuþátttöku, meðal 
annars með öflugri fjölskyldustefnu og leikskólaþjónustu 
fyrir börn. Þetta snertir ekki síst ört vaxandi hóp innflytjenda 
og er liður í samþættingu þeirra og samfélagsins, meðal ann
ars til að fyrirbyggja margvíslegan vanda í framtíðinni.

2.4 Nýskipan almannatrygginga

Í stjórnartíð Samfylkingarinnar var hafin víðtæk endurskoð
un almannatryggingakerfisins á seinni hluta árs 2007, undir 
forystu Jóhönnu Sigurðardóttur. Sú vinna er langt komin og 
verða lagðar fram á næstunni róttækar tillögur um nýskipan 
almannatrygginga. Stefnt er að mikilli einföldun lífeyriskerf
isins, aukinni sanngirni og hvatningu til vinnu og sparnaðar. 
Á árinu 2008 voru innleidd í áföngum mörg nýmæli um rétt
inda og kjarabætur fyrir lífeyrisþega, ekki síst breytingar á 
skerðingarreglum. Þær breytingar verða hluti af nýju al
mannatryggingakerfi. Dregið er úr skerðingum vegna at
vinnutekna og lífeyrissjóðstekna. Helstu nýmælin sem þegar 
eru komin til framkvæmda eru:

1.  Afnám skerðinga vegna tekna maka.
2.  Frítekjumark í almannatryggingum á atvinnutekjur fólks 

67 ára og eldri, rúmlega 100 þúsund krónur á mánuði.
3.  Frítekjumark vegna atvinnutekna öryrkja, rúmlega 100 

þúsund krónur á mánuði.
4.  Frítekjur á lífeyrissjóðstekjur öryrkja, ríflega 27 þúsund 

krónur á mánuði.
5.  Aldursbundin örorkuuppbót hækkuð.
6.  Frítekjumark á fjármagnstekjur, tæpar 100 þúsund 

krónur á ári. Lágmarksframfærslutrygging lífeyrisþega 

Réttinda- og 
kjarabætur fyrir 

lífeyrisþega

Jöfn tækifæri til 
atvinnuþáttöku
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upp á 150 þúsund krónur á mánuði var innleidd 1. sept
ember og hækkuð í 180 þúsund 1. janúar 2009.

7.  Barnabætur hækkaðar. 
8.  Útgjöld til almannatrygginga aukin um nálægt 10 millj

arða árið 2008.
9.  Lífeyrir almannatrygginga var hækkaður um nærri 10 

milljarða til viðbótar 1. janúar 2009, með 9,6% hækkun 
lífeyris og tæplega 20% hækkun lágmarks framfærslu
tryggingarinnar.

10. Bifreiðastyrkir hækkaðir um 20% og réttindi aukin, en 
þeir höfðu ekki hækkað í níu ár.

Nýtt almannatryggingakerfi gerir kerfið einfaldara og gagn
særra fyrir notendur og bætir að auki virkni þess. Dregið 
verður úr víxlverkunum þar sem hækkun á einu sviði leiðir 
til lækkunar á öðru. Dregið verður úr of og vangreiðslum 
TR til lífeyrisþega með tilheyrandi óþægilegum endurkröf
um. Þá þarf að greiða fyrir frekari atvinnuþátttöku lífeyris
þega og styðja betur við eigin sparnað en verið hefur. Verk
efnisstjórn um endurskoðun almannatrygginga hyggst bjóða 
almenningi og hagsmunasamtökum að tjá sig um hugmynd
ir að nýju almannatryggingakerfi áður en gengið verður frá 
lokabúningi þeirra í nýju lagafrumvarpi.

Þótt ekki sé hægt að lofa miklum útgjaldaauka á næstu 
misserum vegna þrenginganna er mikilvægt að standa vörð 
um velferðarþjónustuna svo að hún geti veitt fjölskyldunum 
vernd. Niðurskurður og sparnaður þarf einnig að miðast við 
lágmarksskaða fyrir þá sem verr standa. Þannig verður jafn
aðarstefna sérstaklega mikilvæg í þeirri varnarbaráttu sem 
framundan er, sem og á endurreisnartímanum sem fylgir í 
kjölfarið.

Tryggja þarf að hið nýja Ísland verði í meiri mæli byggt á 
þeim grunni sem vel hefur reynst hjá frændþjóðum okkar á 

Nýtt almannatrygg-
ingakerfi

Lágmarka skaða 
þeirra sem verr 
standa
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Norðurlöndum. Það útilokar ekki að einstakra fordæma sé 
leitað annars staðar, en hvergi er hagur alls þorra almennings 
betur tryggður en í norrænu velferðarríkjunum. Þar er rétt
lætið tengt hagkvæmni með þeim hætti sem hefur skapað 
farsælustu samfélög jarðarinnar, samfélög jafnaðarstefnu og 
velferðar.

Réttlæti tengt 
hagkvæmni
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3  Fjármál hins opinbera – eftir hrunið

Mikil óvissa ríkir um framvindu efnahagsmála á Íslandi 
næstu ár. Þó er ljóst að framundan er mesta samdráttarskeið 
sem íslenskt efnahagslíf hefur gengið í gegnum á síðari tím
um. Reynst hefur tímafrekt að klára endurskipulagningu 
bankanna og þá hafa horfurnar í efnahagslífi heimsins dökkn
að verulega síðustu mánuði. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn 
spáir nú samdrætti í heimsbúskapnum á þessu ári. Ef rétt 
reynist verður enn erfiðara fyrir íslenskt þjóðarbú að rétta úr 
kútnum eftir bankahrunið. Til viðbótar lántöku ríkisins 
vegna endurreisnar bankakerfisins og gjaldeyrismarkaðarins 
leiðir efnahagssamdrátturinn til þess að forsendur í ríkisfjár
málum hafa gjörbreyst, og sæmilegur afgangur af rekstri í 
góðæri er nú orðinn að stórfelldum hallarekstri í kreppu. 
Aðlögun útgjalda ríkisins og sveitarfélaga að nýjum veruleika 
er óumflýjanleg.

3.1 Staðan og horfur

Markaðir fyrir helstu útflutningsafurðir okkar hafa orðið fyr
ir áfalli á skömmum tíma vegna minnkandi eftirspurnar, 
með þeim afleiðingum að afurðaverð hefur fallið. Auk slæmr
ar stöðu á helstu mörkuðum okkar þá verður erfiðara en 
áður að afla fjármagns til uppbyggingar og framkvæmda. 
Samkvæmt hagspám dregst landsframleiðsla saman um 
9–10% á þessu ári og um allt að 2% á því næsta en árið 2011 
mun aftur gæta hagvaxtar.

Mikil verðbólga, háir vextir og aukin greiðslubyrði lána 
hafa komið illa við fjárhag heimilanna. Á sama tíma hafa 
tekjur margra dregist mikið saman vegna aukins atvinnuleys
is, launalækkana eða minna starfshlutfalls. Ráðstöfunartekjur 
hafa því dregist töluvert saman. Samdráttur í ráðstöfunar

Landsframleiðsla 
dregst saman um 
9–10%

Ábyrg fjármálastjórn 
höfuðnauðsyn
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tekjum og fólksfækkun vegna brottflutnings verður til þess 
að mjög dregur úr einkaneyslu, eða um 25–30% í ár og 
nokkuð enn á næsta ári. Viðsnúningur verður 2011 þegar 
einkaneyslan eykst á ný. Gera má ráð fyrir að heildarfjárfest
ing í hagkerfinu dragist mikið saman í ár. Háir vextir og erfitt 
aðgengi að lánsfé bæði hér á landi og erlendis ráða miklu um 
þetta. Áætlað er að fjárfesting taki heldur við sér á árinu 2010 
og verði síðan svipuð árið 2011. 

Gengi krónunnar féll mikið á síðasta ári og í kjölfarið jókst 
verðbólga hratt. Gera má ráð fyrir að verðbólgan hafi þegar 
náð hámarki og gangi hratt niður á næstu mánuðum. Verð
bólga verður að öllum líkindum hófleg 2010 og 2011. Mikil 
óvissa er um þróun gengisins á næstu misserum og hefur sú 
óvissa víðtæk áhrif á framvindu efnahagsmála hér á landi á 
næstu árum. Hagspár gera ráð fyrir að krónan styrkist lít
illega fram til ársins 2011. 

Innflutningur dróst verulega saman í kjölfar bankahruns

Verðbólga gengur 
hratt niður
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ins og gjaldeyriskreppunnar. Gera má ráð fyrir að þessi mikli 
samdráttur haldi áfram á þessu ári. Ræður þar mestu snarpur 
samdráttur í einkaneyslu og innflutningi á fjárfestingarvör
um. Mikil óvissa ríkir þó um viðskiptajöfnuðinn þar sem erf
itt er að áætla vaxtagreiðslur af erlendum skuldum. Þrátt fyr
ir óvissuna er gert ráð fyrir að viðskiptahalli lækki hratt og að 
árið 2011 verði viðskiptajöfnuður jákvæður. 

Á örskömmum tíma hefur atvinnuleysi aukist gríðarlega. 
Þrátt fyrir að fjöldi erlendra starfsmanna hafa snúið til síns 
heima stefnir í að atvinnuleysi verði meira en sést hefur í 
áratugi. Hagspár gera ráð fyrir að atvinnuleysi í ár verði að 
meðaltali 8–9,5%, 8,5–10% á næsta ári og 6,5–8% á árinu 
2011. 

Efnahagsþrengingarnar koma illa við fjárhag bæði ríkis og 
sveitarfélaga. Gera má ráð fyrir að ríkissjóður og mörg sveitar
félög verði rekin með miklum halla næstu árin. Beita verður 
ströngu aðhaldi í ríkisrekstrinum næstu árin en samkvæmt 
sameiginlegri efnahagsáætlun stjórnvalda og Alþjóðagjald
eyrissjóðsins er gert ráð fyrir að jafnvægi í rekstri hins opin
bera náist á árinu 2013. Mikið aðhald í rekstri sveitarfélaga 
er einnig fyrirsjáanlegt. Það hægir því á vexti samneysluút
gjalda ríkis og sveitarfélaga næstu árin. Hagspár gera ráð fyr
ir 1,5–2,5% vexti samneyslunnar til ársins 2011.

3.2 Áskoranir í ríkisfjármálum – Leiðin að jafnvægi

Staða ríkissjóðs versnaði gríðarlega við hrun bankanna. Fjár
lög voru afgreidd með 153 milljarða króna halla og skuldir 
ríkisins aukast mikið. Vaxtagreiðslur ríkissjóðs eru áætlaðar 
86 milljarðar í fjárlögum en það er rúmum 20 milljörðum 
hærri upphæð en rennur til menntamálaráðuneytisins og 
stofnana þess. Samkvæmt áætlun fjármálaráðuneytisins 
versnar skuldastaða ríkisins mikið á árinu. Skuldir ríkissjóðs 

Atvinnuleysi allt 
að 10%

Mikill halli 
ríkissjóðs
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voru tæpir 700 milljarðar í árslok 2008 og eignir svipuð 
upphæð, þegar horft er framhjá eignarhlut ríkisins í fyr
irtækjum. Ráðuneytið áætlar að skuldirnar aukist í um 1.100 
milljarða fyrir árslok, og eru þá ekki tekin með lán vegna 
Icesave og Edgereikninga. Skuldastaðan batnar þó að öll
um líkindum á næstu árum þegar eignir gömlu bankanna 
verða seldar. Staða sveitarfélaga er einnig alvarleg. Ætla má 
að samanlagður rekstrarhalli þeirra í ár sé nálægt 10 millj
örðum og skuldir þeirra samtals um 140 milljarðar. Til við
bótar skuldunum koma svo ýmsar skuldbindingar upp á um 
90–100 milljarða króna.

Nauðsynlegt er að draga úr hallarekstri hins opinbera á 
næstu árum til að skuldirnar haldi ekki áfram að hlaðast upp 
og vaxtagreiðslur verði yfirstíganlegar. Í sameiginlegri áætlun 
stjórnvalda og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins er gert ráð fyrir að 

Tekjur og gjöld hins opinbera sem hlutfall af landsframleiðslu. 
Heimild: Hagstofa Íslands, fjármálaráðuneyti og áætlun fyrir 
2011–2013.
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ná niður hallanum á næstu fjórum árum frá 2010 til 2013. 
Ekki hefur enn verið útfært hvernig þessu marki verði náð, 
en ljóst er að það verður ekki gert nema það komi við rekstur 
bæði ríkis og sveitarfélaga. 

Áætlunin gerir ráð fyrir að gripið verði til aðgerða bæði á 
tekju og gjaldahlið. Þannig myndi afkoman batna um 40 
milljarða árið 2010 og um annað eins árið 2011. Áformað er 
að ná enn meiri árangri á árunum 2012 og 2013 en þá verði 
hagvöxtur jafnframt farinn að taka við sér og tekjur að aukast 
á ný. Miðað er við að jöfnuður verði á rekstri hins opinbera á 
árinu 2013.

Umfang fyrirhugaðra aðgerða svarar til þess að útgjöld rík
isins dragist saman um 10% á ári bæði árið 2010 og árið 
2011. Þjóðin stendur því frammi fyrir miklum vanda og 
óumflýjanlegt er að hagræða og skera niður í útgjöldum bæði 
ríkis og sveitarfélaga. Óhjákvæmilegt er að sveitarfélögin 
komi á jafnvægi í sínum rekstri en stærsta hluta vandans þarf 
að leysa á útgjaldahlið fjárlaga og með hækkun skatta og 
annarra gjalda. 

Þetta kallar á nýjar áherslur og breytta forgangsröðun á öll
um sviðum. Til að tryggja að markmið um tekjujöfnuð hjá 
hinu opinbera nái fram að ganga er mikilvægt að fylgja eft
irfarandi stefnumiðum:

1. Gæta þarf ráðdeildar á öllum sviðum. Nauðsynlegt er að 
stjórnendur ríkisins gangi á undan með góðu fordæmi. 
Alþingi, ríkisstjórn og forseti Íslands sýni aðhald í rekstri 
sem og aðalskrifstofur ráðuneyta. 

2. Skoða þarf rekstur ríkissjóðs frá grunni og leita allra leiða 
til að ná fram hagræðingu í rekstri ríkisins. Margar stofn
anir eru smáar og veikburða og því er hægt að ná umtals
verðri hagræðingu með endurskipulagningu og samein
ingu stofnana. 

3.  Ná þarf sem víðtækastri sátt um nauðsynlegar aðgerðir 

Stefnt að 
tekjujafnvægi 2013

Breytt 
forgangsröðun
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með því að virkja starfsfólk og þá sem njóta þjónustunnar 
við ákvarðanir.

4.  Endurskoða þarf rekstrarforsendur ríkisstofnana sem 
hafa markaða tekjustofna og tryggja að þar verði ekki 
sjálfvirk útgjaldaaukning.

5.  Skoða þarf stóra útgjaldaliði og athuga hvar má lækka 
útgjöld án þess að það skerði atvinnu. Einnig þarf að 
breyta verklagi við úthlutun fjár af safnliðum þar sem 
veittar eru ýmsar smærri upphæðir til mismunandi verk
efna, og draga úr heildarframlagi til slíkra verkefna.

Standa þarf vörð um mikilvæg gildi þegar forgangsröðun í 
aðhaldsaðgerðum hins opinbera er ákveðin:

•  Ekki má draga um of úr útgjöldum til verkefna sem efla 
hagvöxt til framtíðar, svo sem til menntunar og rann
sókna, þar á meðal til rannsóknarsjóða og frumkvöðla
starfs. 

•  Tryggja verður undirstöður velferðarsamfélagsins þannig 
að þeir sem standa höllum fæti njóti áfram viðunandi 
kjara og þjónustu. 

•  Leggja verður áherslu á að hinir tekjuhærri beri stærri 
hluta byrðanna þannig að tekjulægra fólki verði hlíft við 
skattahækkunum. 

•  Vaxtagjöld af skuldum ríkisins verða mikill hluti útgjalda 
ríkissjóðs á næstu árum. Hagstæð kjör á þessum lánum 
skipta því sköpum fyrir afkomu ríkisins. Til þess að 
tryggja sem best lánskjör þarf að sýna festu og ábyrgð í 
rekstri ríkisins og fylgja áætlun stjórnvalda og Alþjóða
gjaldeyrissjóðsins. 

Verja skal velferð og 
efla hagvöxt
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4  Peningamálastefna framtíðarinnar

Eins og áður var getið (bls. 8) er gagnslítil peningamálastefna 
ein af helstu skýringunum á því hvers vegna fjármálakrepp
an hefur reynst Íslendingum dýrkeyptari en flestum öðrum 
þjóðum. Atburðir liðins hausts hafa sýnt að stórt alþjóðlegt 
bankakerfi og lítil sjálfstæð mynt eru banvæn blanda. Upp
stokkun á peningastefnunni er því ein lykilforsenda fyrir 
endurreisn efnahagslífsins. Til lengri tíma virðist hagfelldast 
að taka upp evru sem gjaldmiðil í kjölfar aðildar Íslands að 
Evrópusambandinu. Til skemmri tíma er þó nauðsynlegt að 
byggja peningamálastefnuna á íslensku krónunni, en leita 
þarf leiða til að skapa stöðugleika um gengi hennar í aðdrag
anda aðildar. 

4.1 Stefnumótun til skemmri og lengri tíma

Stefnuna í peningamálum þarf að hugsa til skemmri tíma og 
lengri. Þegar hefur verið gripið til aðgerða til að auka trú
verðugleika Seðlabankans með nýjum lögum. Þar var mótuð 
ný umgjörð um ákvarðanir bankans í peningamálum, svo
kölluð peningastefnunefnd sett á fót og tryggt að Seðlabank
inn verði undir forystu faglega hæfs bankastjóra. Þessar 
breytingar stuðla að vandaðri ákvörðunum í peningamálum 
en verið hefur. Þá á Seðlabankinn að vinna á næstu miss
erum að enduruppbyggingu fjármálastofnana og afnámi 
hafta á fjármagnsviðskipti í samræmi við efnahagsáætlun 
stjórnvalda og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Árangur þeirrar 
áætlunar í heild er forsenda þess að Seðlabankinn geti beitt 
lágum stýrivöxtum til að auðvelda fyrirtækjum og heimilum 
að komast út úr þeim þrengingum sem nú hafa skapast. 

Eitt af næstu skrefum er að setja stefnu á upptöku evrunn
ar í framhaldi af aðild Íslands að Evrópusambandinu. Mik

Stefnan sett á 
upptöku evru

Evra í stað gagnslítillar 
peningastefnu
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ilvægt er að átta sig á því að gjaldmiðillinn, og raunar allt ís
lenskt efnahagslíf, nýtur jákvæðra áhrifa af ákvörðun um 
aðild að ESB. Jákvæð áhrif ættu að koma í ljós um leið og ósk 
um aðildarviðræður kemur fram, og búast má við að þau fari 
vaxandi eftir því sem lengra líður á umsóknarferlið.

Umsókn um aðild og innganga í ESB flýtir fyrir uppbygg
ingu íslenska hagkerfisins. Ákvörðun um umsókn sendir 
skýr skilaboð um að Ísland vilji vera hluti af ESB og að við 
hyggjumst ná þeim efnahagslega stöðugleika sem ESB gerir 
kröfu um. Aðild að ESB opnar greiða leið að upptöku alþjóð
legs gjaldmiðils og aðgang að alþjóðlegum fjármálamarkaði 
en hvort tveggja er nauðsynlegt fyrir Ísland í núverandi 
stöðu. Að sjálfsögðu er ekki útlokað að takast mætti að end
urreisa íslensku krónuna en ljóst er að það tæki langan tíma 
með miklum kostnaði í hagsæld og velferð. Þá verða veik
leikar krónunnar vegna smæðar landsins seint sniðnir af 
henni.

Leiðin að evrunni

Í aðildarviðræðum vð ESB ætti að leita eftir því að Ísland fengi sér
stakan stuðning við gengi íslensku krónunnar sem fyrst umsókn
arferlinu vegna þess vanda sem glímt er við hér á landi og um allanm 
heim. Við inngöngu í ESB fengi Ísland aðild að Evrópska gengiskerf
inu (ERM II) en það kerfi veitir stuðning til að halda gengi gjaldmið
ilsins innan tiltekinna marka. Aðild að ERM II í tvö ár er nú forsenda 
þess að aðildarríki geti gengið inn í myntsamstarfið. Þá þarf Ísland 
að uppfylla hin svokölluðu Maastrichtskilyrði um efnahagslegan 
stöðugleika. Undanþágur hafa verið veittar frá skilyrðum um jöfnuð 
í ríkisrekstri og hámark opinberra skulda sem hlutfalls af landsfram
leiðslu, ef stefnan er í rétta átt. Því er ekki ólíklegt að víkja mætti frá 
einhverjum Maastrichtskilyrðanna, sem mundi flýta aðild Íslands að 
myntsamstarfinu. 

Umsókn um aðild 
flýtir uppbyggingu
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Við hrun fjármálakerfisins myndaðist margvíslegur vandi. 
Endurreisa þurfti fjármálastofnanir til að annast greiðslu og 
lánsfjármiðlun innanlands og milli landa. Seðlabankinn varð 
gjaldþrota vegna óvarkárra lánveitinga til innlendra fjármála
fyrirtækja og þurfti viðbótar eigið fé úr ríkissjóði. Þá þurfti að 
bregðast við gjaldeyriskreppu og verðbólgu í kjölfar falls ís
lensku krónunnar. Loks leiddi fall bankanna og krónunnar 
til gríðarlegs áfalls fyrir fyrirtæki og heimili vegna þess að 
eignir lækka í verði en skuldir hækka.

Fjármálahrunið og gjaldeyriskreppan hafa veikt stöðu 
gjaldmiðilsins. Vantrú á styrkleika fjármálakerfisins og gjald
miðilinn um þessar mundir skapar hættu á fjármagnsflótta 
og getur valdið sveiflum í gengi krónunnar. Þá veldur þessi 
staða því að erlendir aðilar halda að sér höndum hvað varðar 
frekari lánsviðskipti við Ísland. Jafnframt verða hefðbundin 
vöru og þjónustuviðskipti þyngri í vöfum vegna aukinna 

Stýrivextir á Íslandi og hjá nokkrum öðrum þjóðum. 
Heimild: Seðlabanki Íslands og viðkomandi seðlabankar.
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krafna um fyrirframgreiðslur og tryggingar. Það tekur nokk
ur ár að ná aftur trausti innlendra og erlendra aðila á fjár
málakerfinu. Á þessum tíma þurfa innlendir vextir að vera 
talsvert hærri en ella til að skapa áhuga á því að halda eign
um í íslenskum krónum. Á sama hátt verða lánskjör inn
lendra aðila á erlendum mörkuðum mun verri en undanfarin 
ár, að því marki sem erlend lán standa yfirleitt til boða. Láns
hæfi Íslands hefur lækkað gríðarlega og það kemur fram í 
mun lakari lánskjörum erlendis.

4.2 Endurreisn eftir hrun fjármálakerfisins

Fyrstu verkefnin á þessu sviði eru nú að mestu að baki. Bank
arnir hafa verið endurreistir og alþjóðlegir endurskoðendur 
eru nú að ganga frá mat sínu á efnahag þeirra. Seðlabank
anum hefur verið lagt til nýtt eigið fé frá ríkissjóði. Nýju 
bankarnir eru óðum að fá aðgang að erlendri greiðslumiðlun 
án atbeina Seðlabanka eða ríkissjóðs. Nauðsynlegt reyndist 
að grípa til hafta á fjármagnsviðskiptum til að stöðva fall 
krónunnar og rétta hana af, og jafnframt varð ekki umflúið 
að hækka vexti til að vinna gegn áhrifum verðbólgu á sparn
að innanlands. Til allra þessara aðgerða var gripið á grund
velli efnahagsáætlunar stjórnvalda og Alþjóðagjaldeyris
sjóðsins.

Nú hafa nýju ríkisbankarnir mótað reglur um það hvernig 
unnið skal úr skuldavanda fyrirtækja. Það er afar mikilvægt 
að hraða úrvinnslu skuldavandans þar sem heilbrigðir efna
hagsreikningar eru forsenda þess að fyrirtækin geti lagt grunn 
að áframhaldandi uppbyggingu og tekið þátt í að tryggja vöxt 
efnahagslífsins. Stjórnvöld hafa gripið til margvíslegra að
gerða til að koma til móts við greiðsluvanda heimilanna og 
draga úr líkum á greiðsluþroti.

Næstu skref eru að halda áfram lækkun vaxta í kjölfar 

Gengið frá 
mati á efnahag 

bankanna
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lækkandi verðbólgu og setja fram áætlun um að afnema höft 
á fjármagnshreyfingum. Lækkandi vextir stuðla að hagstæð
ara umhverfi til lántöku og fjárfestinga og verða þannig einn 
af þeim þáttum sem valda viðsnúningi í efnahagslífinu. Þá 
gefur lægra vaxtastig fyrirtækjum og heimilum kost á að færa 
skuldir sínar úr erlendri mynt yfir í innlenda, sem er nauð
synlegt til að draga úr gengisáhættu. Lykilatriði er einnig að 
afnema höft á fjármagnsviðskiptum. Hindrunarlaus fjármála
viðskipti við útlönd eru forsenda þess að gengi krónunnar sé 
trúverðugt og þar með traustur grundvöllur milliríkjavið
skipta. 

Þá er brýnt að ljúka samningum við kröfuhafa í þrotabú 
gömlu bankanna og ganga frá samningum um ábyrgðir vegna 
innstæðutrygginga. Ljóst er að erlendir lánamarkaðir opnast 
ekki á ný nema gengið sé frá samningum vegna útistandandi 
krafna vegna fjármálahrunsins. Til þess þarf að ljúka upp
gjöri á þrotabúum gömlu bankanna og semja um skuldbind
ingar vegna innstæðutrygginga á EESsvæðinu. Öll þessi 
samningamál hefur núverandi ríkisstjórn sett í farveg og sér
stakir aðilar hafa verið fengnir til verksins. 

Mikilvægt er að átta sig á því að allir þessir þættir efnahags
áætlunarinnar mynda órofa heild. Ásamt stefnumörkun og 
efndum í ríkisfjármálum leggja þeir grunn að stöðugleika í 
efnahagsmálum og gera okkur kleift að endurheimta álit á 
íslenska hagkerfinu innanlands og alþjóðlega.

4.3 Evran er framtíðin

Þrátt fyrir að fyrstu skrefin við endurreisn efnahagslífsins 
þurfi að taka á grundvelli núverandi gjaldmiðils blasir við að 
íslenska krónan er ekki framtíðargrundvöllur íslensks efna
hagslífs. Smæð hagkerfisins, skortur á alþjóðlegri viðurkenn
ingu krónunnar sem viðskiptamyntar og miklar gengissveifl

Lækkun vaxta og 
afnám hafta

Erlendir markaðir 
opnast ekki án 
samninga
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ur hafa lengi verið staðreynd og valda efnahagslífinu miklum 
búsifjum. Nú bætist við að eftir fall fjármálakerfisins magnar 
sá álitshnekkir sem gjaldmiðillinn hefur orðið fyrir hina 
miklu vantrú á hagkerfinu innanlands og utan. Þá torveldar 
krónan enn frekar aðgengi að erlendum lánmörkuðum. Ljóst 
er að vegna krónunnar þurfa vextir á innlendum markaði að 
vera hærri en ella. Innlendur fjármagnsmarkaður og fjár
málafyrirtæki njóta því góðs af myntsamstarfi við evruríkin, 
og þar skiptir ekki síst máli að hafa traustan lánveitanda með 
alþjóðlegan gjaldmiðil sem bakhjarl.

Enginn vafi er á að aðild að Efnahags og myntbandalagi 
Evrópusambandsins getur orðið okkur eins konar akkeri við 
endurreisn efnahagslífsins. Við það uppbyggingarstarf sem 
framundan er þurfa endurreist fjármálakerfi og veikburða 
hagkerfi á alþjóðlega viðurkenndum gjaldmiðli að halda og 
fjármálastofnanirnar þurfa öflugan bakhjarl.

Til þessa hefur tiltrú til krónunnar ekki verið slík að spari

Viðskipti við útlönd eftir gjaldmiðlum. 
Heimild: Viðskiptavog Seðlabanka Íslands.
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fjáreigendur hafi verið reiðubúnir að binda fé sitt í krónum 
til langs tíma nema með verðtryggingu. Núverandi aðstæður 
breyta því ekki, þvert á móti. Evran gefur hins vegar færi á 
því að afnema verðtryggingu á nýjum lánum. Við upptöku 
evrunnar skapast jafnframt tækifæri til að afnema verðtrygg
ingu á eldri lánum, með samkomulagi um skilmálabreyting
ar við þá sem til þessa hafa fjármagnað löng verðtryggð lán. 
Ríkisvaldið ætti að beita sér fyrir slíku samkomulagi sam
hliða upptöku evrunnar. 

Öllum er ljóst að aðildarferlið tekur tíma. Miðað við núver
andi stöðu er líklegt að aðild að myntsamstarfinu geti í fyrsta 
lagi orðið að veruleika eftir 4 ár. Þá er miðað við að aðild að 
ESB eftir 12–18 mánuði frá umsókn og að gerð verði krafa 
um tveggja ára aðild að ERM II áður en full aðild að mynt
samstarfinu kemur til greina. Hugsanlegt er sá frestur sé að 
breytast um þessar mundir vegna aðstæðna í nýjum aðild
arlöndum ESB.

Mikil einföldun er hins vegar að túlka þetta sem svo að Ís
land njóti ekki nokkurs hags af myntsamstarfinu fyrr en 
fengin er að því full aðild. Reynsla annarra umsóknarþjóða 
sýnir að þetta er einmitt öfugt. Umsókn um aðild að ESB er 
stefnumarkandi ákvörðun í efnahags og peningamálum, og 
eftir henni er tekið. Reynslan sýnir að gengi og vextir verða 
fyrir sterkum áhrifum þegar í umsóknarferlinu, og enn frekar 
eftir að aðild hefur fengist. Gengið verður stöðugra og vextir 
umsóknarlanda fara að leita í átt að því vaxtastigi sem ríkir á 
evrusvæðinu. Þetta stafar meðal annars af þeim stuðningi 
sem fólginn er í ERM IIkerfinu en stjórnast einnig af vænt
ingum um endanlega aðild að myntsamstarfinu. Maastricht
skilyrðin krefjast þess einnig að hagstjórn miðist við stöð
ugleika og auknu jafnvægi í efnahagsmálum.

Ávinningur þegar 
við umsókn

Evran gefur 
færi á afnámi 
verðtryggingar
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5  Endurreisn fjármálakerfisins

Meginverkefnin sem við stöndum frammi fyrir við end
urreisn bankanna er þríþætt. Ljúka þarf mati á eignum gömlu 
og nýju bankanna og leggja nýju bönkunum til eigið fé. Þá 
þarf að ganga til samninga við kröfuhafa gömlu bankanna 
um fyrirkomulag greiðslna til þeirra. Loks þurfa bankarnir 
að taka á skuldavanda fyrirtækja og heimila með skilvirkum 
og gagnsæjum hætti. Ekkert af þessum verkefnum er einfalt 
við núverandi aðstæður. Mikil óvissa ríkir um horfur í efna
hagslífinu hér á landi og umheiminum. Það hefur áhrif á mat 
á eignum bankanna og stöðu fyrirtækja og heimila. Miklu 
skiptir þó að í samkomulagi stjórnvalda og Alþjóðagjaldeyris
sjóðsins er fallist á þá leið sem farin var með setningu neyð
arlaganna í byrjun október, að vernda innstæðueigendur og 
ríkissjóð fyrir áhrifum af hruni bankanna. Það er mikilvæg 
forsenda þess að sátt geti orðið við alþjóðasamfélagið um að 
innstæður og kröfur vegna innstæðutrygginga hafi forgang í 
þrotabú gömlu bankanna umfram aðrar kröfur. Reynslan 
sýnir að stuðningur Alþjóðagjaldeyrissjóðsins við meginfor
sendur skuldauppgjörs er líkleg til greiða götu endanlegs 
samkomulags, ekki síst gagnvart erlendum kröfuhöfum.

5.1 Ný umgjörð fjármálaeftirlits

Það skiptir grundvallarmáli fyrir enduruppbyggingu fjár
málakerfisins að endurheimta traust. Í því skyni þarf að 
styrkja til muna þá eftirlitsumgjörð sem fjármálageirinn býr 
við. Enginn vafi er á því að æskilegt er að herða Fjármálaeft
irlitið og gefa því auknar heimildir til þess að fylgja eftir at
hugunum sínum og ábendingum til fjármálafyrirtækja. Setja 
þarf reglur sem takmarka útlán banka á uppgangstímum og 
skylda þá til að leggja fyrir þegar vel gengur. 

Herða þarf 
fjármálaeftirlit

Þríþætt verkefni
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Herða þarf reglur um miklar lánveitingar til eins og sama 
aðila og um lán til tengdra aðila. Koma verður böndum á 
kaupaukakerfi sem tíðkast hafa í bankastarfsemi. Slíkir bón
usar hvetja til útlánavaxtar án tillits til áhættu og voru um 
leið uppspretta ofurlauna hjá hópi yfirmanna í bönkunum, 
sem hafa sætt mikilli og verðskuldaðri gagnrýni. Þá er nauð
synlegt að rýmka heimildir eftirlitsstofnana til þess að skýra 
opinberlega frá athugasemdum sínum við starfsemi fjármála
fyrirtækja.

Í kjölfar fjármálakreppunnar fara nú fram víða um lönd 
miklar umræður og athuganir á því hvernig megi bæta skipu
lag og vinnuaðferðir fjármálaeftirlits. Leggja þarf miklu meiri 
áherslu en áður á milliríkjasamstarf um öryggisnet fyrir fjár
málakerfið. Má þar nefna nýlega skýrslu svonefnds de Lar
osièrehóps sem skrifuð var fyrir ráðherraráð Evrópusam

Koma verður böndum 
á kaupaukakerfi og 
ofurlaun

Stærð banka í hlutfalli af VLF. Heimild: Fjármálaeftirlit og 
skýrslur einstakra viðskiptabanka.
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bandsins. Íslendingar þurfa að taka virkan þátt í samstarfi 
um fjármálaeftirlit á alþjóðavettvangi, fyrst og fremst innan 
EES og ESB. Laga og regluumgjörð fyrir innstæðutryggingar 
og lánveitendur til þrautavara eru meðal þess atriða sem Ís
lendingar þurfa að fylgjast vandlega með. Á því sviði virðist 
eins og í gjaldmiðilsmálinu vænlegast að leita eftir sem nán
ustu samstarfi við ESB til að auka fjárhagslegt öryggi Íslend
inga.

5.2 Samningar við kröfuhafa lykilverkefni

Mikilvægur þáttur efnahagsáætlunar stjórnvalda og Alþjóða
gjaldeyrissjóðsins er að tryggja að mat á þeim eignum sem 
færðust frá gömlu bönkunum til hinna nýju verði traust og 
njóti alþjóðlegrar viðurkenningar. Það dregur úr líkum á 
deilum við kröfuhafa gömlu bankanna og flýtir því að samn
ingar náist við þá um uppgjör. Veruleg óvissa fylgir mati 
þessara eigna við núverandi aðstæður. Enginn vafi er á því að 
skynsamlegt er fyrir báða aðila, nýju bankana og kröfuhaf
ana, að fyrir þessar eignir sé greitt þannig að verðmæti og 
ávöxtun fylgi með einhverjum hætti árangri við rekstur nýju 
bankanna. Slíkt fyrirkomulag drægi úr áhættu beggja af 
skekkjum í matinu eða ófyrirséðum breytingum á komandi 
tímum. Þetta þýðir að kröfuhafarnir eignist hlut í nýju bönk
unum, með einum eða öðrum hætti. Ýmsir aðrir kostir gætu 
fylgt því að kröfuhafarættu hlut í bönkunum. Ríkið gæti tak
markað framlag sitt til bankanna og líklegt má telja að að
gangur bankanna að erlendum lánamörkuðum yrði greiðari 
þar sem erlendir eigendur hefðu hag af því að efla bankana 
til að auka virði þeirra. Þegar efnahagsreikningar og eign
arhald nýju bankanna liggja fyrir er ástæða til að skoða með 
hvaða hætti megi einfalda og hagræða í íslensku bankakerfi.

Þá þarf einnig að leggja mat á virði þeirra eigna og skulda 

Milliríkjasamstarf 
mikilvægt

Kröfuhafar eignist 
hlut í bönkunum
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sem eftir urðu í gömlu bönkunum. Kröfuhafarnir eru að ver
legum hluta erlendir fjárfestar og samningar við þá eru for
senda þess að Íslendingar fái á ný aðgang að erlendum lána
mörkuðum. Ekkert land hefur öðlast aðgengi að erlendum 
lánamörkuðum eftir fjármálahrun nema semja við kröfuhafa 
um lúkningu skulda. Nauðsynlegt er að átta sig á því að hér 
er um uppgjör ræða. Greiðslur til kröfuhafa nema því fjár
hæð sem samsvarar mati á eignum búanna. Það mat verður 
umtalsvert lægra en eignir bankanna voru fyrir þrot vegna 
þeirrar virðisrýrnunar sem orðin er í kjölfar efnahags
aðstæðna hér á landi og erlendis, og einnig kunna eignirnar 
að vera ofmetnar í fyrri uppgjörum bankanna sjálfra. 

Það er afar brýnt að aðgangur að erlendum lánamörkuðum 
opnist sem allra fyrst. Hér hefur verið hraðvaxandi hagkerfi, 
ekki síst vegna uppbyggingar á sviði orkunýtingar og stór
iðju. Innlendur sparnaður dugar ekki til að mæta þörfum 
fyrir lánsfé.

Mikilvægt er einnig að gera sér grein fyrir að sá aðgangur 

Þróun gengisvísitölu krónunnar 1999–2009. 
Heimild: Seðlabanki Íslands.
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sem Íslendingar hafa um þessar mundir að erlendri greiðslu
miðlun byggist að miklu leyti á samkomulagi stjórnvalda og 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, meðal annars um aðferðafræði 
við mat á eignum í þrotabúum gömlu bankanna, um aðgang 
að erlendu lausafé og um að kröfuhafar njóti réttar síns, ekki 
síst erlendir. Raskist þessar forsendur er hætt við að núver
andi staða reynist svikalogn. Í raun er sá kostur ekki fyrir 
hendi að Íslendingar standi ekki við gefin fyrirheit um upp
gjör við kröfuhafa, bæði vegna gömlu bankanna og inn
stæðutrygginga. Verði ekki staðið við þessi fyrirheit má búast 
við að erlend greiðslumiðlun lendi í uppnámi, meðal annars 
vegna þess að erlendir bankar leggi hald á greiðslur á leið til 
landsins.

Til að endurheimta traust á íslenskum fjármálastofnunum 
er mikilvægt að tryggja sem allra best sjálfstæði og hæfni 
stjórnenda bankanna. Rétt er að auglýsa stöður bankastjóra 
hjá ríkisbönkunum sem fyrst og ráða til þeirra stjórnendur 
sem uppfylla ströngustu hæfnisskilyrði um leið og fjármögn
un bankanna liggur fyrir með samningum við kröfuhafa og 
eiginfjárframlagi ríkisins.

5.3 Úrvinnsla skuldamála

Nýju bankarnir hafa þegar sett sér reglur það hvernig unnið 
verður úr skuldamálum fyrirtækja. Meginefni þeirra er að 
tryggja áfram rekstur þeirra fyrirtækja sem eru lífvænleg, þ.e. 
fyrirtækja sem hafa jákvæða afkomu fyrir skatta og vexti. Mat 
á þessu byggist meðal annars á horfum til lengri tíma um 
gengi, vexti og eftirspurn. Fyrirtæki sem ekki mæta þessum 
skilyrðum hljóta að fara í þrot eða upplausn. Æskilegt er að 
bankarnir séu sjálfstæðir við mótun reglna sem þessara en á 
hinn bóginn er rík þörf á að opinbert eftirlit nái til slíkra 
vinnureglna í ríkari mæli en áður.

Stöður bankastjóra 
auglýstar
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Nauðsynlegt er að vinna þetta verk í hverju tilviki fyrir sig. 
Bankar geta komið til móts við lífvænleg fyrirtæk með skuld
breytingum og með frestun afborgana og jafnvel hluta vaxta
greiðslna. Þá stuðla lægri vextir einnig að því að staða fyr
irtækja batnar. Í mörgum tilvikum verður ekki komist hjá 
því að bankinn breyti skuldum í eigið fé en bankarnir hafa 
sett sér hámark í þeim efnum. Loks getur komið til þess að 
bankarnir þurfi ásamt öðrum kröfuhöfum að leita nýrra eig
enda að fyrirtækinu, enda hafi núverandi eigendur ekki bol
magn til að styrkja fyrirtækin með nýju eigin fé eða kalla til 
nýja aðila. Gangi slík endurfjármögnun eða sala ekki eftir 
kunna bankarnir að þurfa að fela sérstökum eignaumsýslu
félögum reksturinn um tíma. Þetta er þó háð því að rekstur 
viðkomandi fyrirtækis hafi jákvæða framlegð. Þá er einnig 
gert ráð fyrir að sérstakt félag í eigu ríkisins taki yfir rekstur 
illra staddra fyrirtækja sem talin eru þjóðhagslega mikilvæg. 

Reynsla annarra þjóða sýnir að miklu skiptir að ganga 
hreint til verks í þessum efnum. Of skuldsett fyrirtæki hefta 
uppsveifluna í hagkerfinu þar sem þau hafa ekki burði til að 
fjárfesta og leggja alla áherslu á að greiða niður skuldir. Mik
ilvægt er að vinna sem hraðast í þessum efnum þannig að 
sem fyrst megi leggja grundvöll að heilbrigðum efnahags
reikningum fyrirtækja. Það er besta leiðin inn í framtíðina. 
Þá er afar mikilvægt að þessi verk séu unnin af heilindum og 
fagleg sjónarmið lögð til grundvallar við úrvinnslu þeirra. Í 
því skyni hafa bankarnir þrír meðal annars skipað umboðs
menn viðskiptavina að tilmælum ríkisstjórnarinnar til að 
hafa eftirlit með því að gæta sanngirni og heiðarleika. Við
skiptavinir geta því leitað til umboðsmanns ef þeir telja að á 
þá sé hallað við frágang skulda sinna.

Skuldbreyting og 
frestun afborgana

Ganga þarf 
hreint til verks
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6  Aðgerðir gegn atvinnuleysi

Mikilvægasta verkefnið sem íslenskt samfélag stendur frammi 
fyrir er að vinda ofan af miklu atvinnuleysi svo fljótt sem 
auðið er og leggja grunn að nýrri atvinnustefnu sem byggist 
á fjölbreytni, sjálfbærri þróun og jafnræði atvinnugreina. 
Markmiðið er að bregðast við óheillaþróun á vinnumarkaði, 
koma í veg fyrir fjöldaatvinnuleysi og tryggja eins fljótt og 
kostur er að allir þátttakendur á vinnumarkaði hafi starf við 
hæfi. Brýnustu ráðstafanir í atvinnumálum felast í að skapa 
traustan almennan starfsgrundvöll fyrir fyrirtækin í landinu. 
Það verk verður að vinna til að hægt sé að stöðva vaxandi og 
viðvarandi atvinnuleysi og byggja að nýju upp heilbrigt og 
kröftugt atvinnulíf sem skapar góð störf og fulla atvinnu.

Þetta felur í sér að lækka verður vexti sem fyrst og í fram
tíðinni verður íslenskt atvinnulíf að búa við hliðstætt vaxta
stig og gildir í helstu samkeppnislöndum. Engin fyrirtæki 
geta, frekar en heimilin í landinu, staðið undir því vaxtastigi 
sem hér er við lýði. Háir vextir éta fljótt upp eigið fé skuld
settra fyrirtækja og fyrirtæki fá ekki fé á eðlilegum kjörum til 
nýrra verkefna og uppbyggingar. Besta leiðin til að ná niður 
vöxtum í bráð og lengt er, eins og fram kemur í 4. kafla, aðild 
að Evrópusambandinu og að Efnahags og myntbandalag
inu. Ennfremur þarf að ljúka endurfjármögnun bankanna til 
að þeir geti veitt fyrirtækjum eðlilega þjónustu. Leiðum að 
því marki er lýst betur í 5. kafla. Jafnframt verður að tryggja 
eðlilegt fjármagnsflæði inn í landið þannig að atvinnulífið fái 
aðgang að erlendu fjármagni til endurfjármögnunar og upp
byggingar.

Atvinnu þarf 
að tryggja

Lægri 
vextir eru 

meginatriði
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6.1 Aðgerðir gegn atvinnuleysi og uppbygging til framtíðar

Alls voru rúmlega 13 þúsund manns atvinnulausir að jafnaði 
í febrúarmánuði 2009, sem telst um 8,2% atvinnuleysi. Í lok 
mánaðarins voru um 15.500 á atvinnuleysisskrá, þar af rúm
lega 3 þúsund á hlutabótum. Vinnumálastofnun telur að 
meðalatvinnuleysi í mars hafi verið um 8,9% og spáir nálægt 
9,2% atvinnuleysi í apríl. Gert er ráð fyrir því að atvinnulaus
um fjölgi enn í maí og júní þegar skólafólk kemur út á vinnu
markaðinn. Þetta þýðir að allt að 20 þúsund manns verði án 
fullrar atvinnu í vor, þar af tæplega fjórðungur atvinnulaus 
að hluta. Þá er því spáð að atvinnuleysi verði að jafnaði um 
9% á þessu ári og því næsta og að ekki fari að rætast úr fyrr 
en á árinu 2011. 

Það er forgangsverkefni að tryggja öllum störf við hæfi með 
því að verja arðbær störf um leið og ný eru sköpuð með 
framþróun á vinnumarkaði. Jafnframt er mikilvægt að að
stæður á vinnumarkaði nú verði notaðar til að auka jafnrétti 
og jöfnuð um leið og varin eru réttindi launafólks og velferð
arþjónusta á vinnumarkaði. Mikil verðmæti reynast nú fólg
in í hinni íslensku samninga og samstarfshefð launafólks og 
atvinnurekenda, í sveigjanleika á vinnumarkaði okkar og því 
öryggisneti sem mótast af jafnaðarstefnunni og norrænum 
gildum. 

Við núverandi aðstæður þarf að takast á við atvinnuleysið 
og uppbygginguna með tvennum hætti: Grípa verður nú 
þegar til allra tiltækra skammtímaaðgerða til að koma í veg 
fyrir að atvinnuleysið verði jafnmikið og viðvarandi og spár 
gera ráð fyrir. Jafnframt verður að vinna að því að skjóta 
traustari stoðum undir vinnustaðina og atvinnuvegina til 
frambúðar. Nauðsynlegt er að skammtímaaðgerðir og stefnu

Sveigjanlegur 
vinnumarkaður

Alvarleg staða á 
vinnumarkaði
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mótun og uppbygging til framtíðar haldist í hendur, og bygg
ist á heildstæðri nálgun og sameiginlegri sýn.

6.2 Bráðaaðgerðir gegn vaxandi atvinnuleysi

Þær aðgerðir sem nú eru í gangi og aðrar sem hrint verður af 
stað þurfa að vera markvissar og taka eins og kostur er á 
þeim vanda sem við blasir. Í því samhengi ber að hafa í huga 
að engin atvinnugrein hefur farið verr út úr samdrættinum 
og byggingariðnaður og mannvirkjagerð. Í þeirri grein er 
spáð allt að 30% atvinnuleysi á næstu mánuðum. Störfum í 
þessum greinum fylgja einnig afleidd störf við margs konar 
þjónustu.

Að frumkvæði aðila vinnumarkaðarins hefur lögum um 
atvinnuleysistryggingar verði breytt tímabundið til að auð
velda og hvetja til þess að fyrirtæki sem lenda í samdrætti 
bjóði starfsfólki frekar skert starfshlutfall en að segja upp 
hópi starfsmanna, ef þess er nokkur kostur. Markmiðið er að 
fyrirtæki haldi sem flestum í starfi. Þetta felur í sér mikinn 
ávinning, bæði fyrir viðkomandi starfsmenn, sem halda 
ráðningarsambandi sínu við fyrirtækið, og fyrir fyrirtækið, 
sem hefur aðgang að reyndu starfsfólki með mikilvæga þekk
ingu þegar starfsemin glæðist að nýju. Fjölmörg fyrirtæki á 
flestum sviðum atvinnulífsins hafa þegar nýtt sér þetta úr
ræði og hefur með þessu móti tekist að verja hundruð starfa. 
Mikilvægt er að svo verði áfram meðan þörf krefur. Eðlilegt 
er að rýmka enn heimildir Atvinnuleysistryggingasjóðs til að 
styðja við bakið á fyrirtækjum svo að þau geti ráðið fólk í 
atvinnuleit tímabundið til starfa. Slíkar heimildir nái þannig 
ekki aðeins til nýsköpunar og sprotafyrirtækja, heldur einn
ig lítilla og meðalstórra fyrirtækja í öllum greinum.

Áherslu ber að leggja á að forgangsraða opinberum fram

Samdráttur mestur í 
byggingariðnaði

Rýmri heimildir fyrir 
tímabundin störf
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kvæmdum þannig að mannaflsfrekar framkvæmdir gangi 
fyrir, og þarf að hafa um þetta samráð við aðila vinnumark
aðarins. Þetta gildir um nýframkvæmdir. Þá er mikilvægt að 
þeim tilmælum verði beint til stofnana og fyrirtækja ríkis og 
sveitarfélaga að huga sérstaklega að því viðhaldi húsnæðis 
sem stuðlar að sem mestri atvinnu, hvort sem um er að ræða 
fjölda starfa eða tímalengd verksins. 

Rýmkun reglna um endurgreiðslu á virðisaukaskatti vegna 
viðhaldsvinnu og endurbóta á íbúðarhúsnæði er afar mik
ilvægt skref til að mæta samdrætti í byggingariðnaði. Enn
fremur þyrfti að rýmka heimildir Íbúðalánasjóðs til lánveit
inga vegna viðhaldsverkefna af ýmsu tagi þannig að þær nái 
einnig til leiguhúsnæðis í eigu félaga, félagasamtaka og 
sveitarfélaga. Hvetja ber opinbera aðila, félagasamtök og ein

Atvinnuleysi 1990–2010.
Heimild: Vinnumálastofnun og Seðlabanki Íslands.
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staklinga til að nýta þessa kosti og aðra sem þegar eru í boði 
til að fjármagna nauðsynlegar endurbætur og endurnýjun á 
húsnæði.

Á grundvelli laga um atvinnuleysistryggingar og vinnu
markaðsaðgerðir hafa verið útfærðar víðtækar heimildir til 
að efla atvinnu. Þessum aðgerðum er ætlað að sporna við 
atvinnuleysi, fjölga störfum og skapa atvinnulausum ný 
tækifæri á vinnumarkaði. Hér má nefna samninga um starfs
þjálfun, reynsluráðningu, nám sem vinnumarkaðsaðgerð, 
atvinnutengda endurhæfingu, þróun eigin viðskiptahug
myndar, frumkvöðlastarf innan fyrirtækja og stofnana, sér
stök tímabundin átaksverkefni og sjálfboðaliðastarf.

Mikilvægt er að þessi úrræði verði kynnt sem best og að 
fyrirtæki, stofnanir og einstaklingar verði hvött til að nýta sér 
þá fjölmörgu möguleika sem þarna gefast til að þróa nýja 
starfsemi og takast á við verkefni sem eru í senn atvinnuskap
andi og þjóðfélagslega hagkvæm.

Stofnanir og stjórnir sjóða á vegum hins opinbera eiga að 
gefa verkefnum sem hafa í för með sér fjölgun starfa meira 
vægi við afgreiðslu styrkumsókna en öðrum verkefnum. 
Þannig má tryggja fleiri störf  ella og bregðast betur við þeim 
aðstæðum sem nú eru uppi. 

Atvinnulausu fólki verður að gefast kostur á að bæta við sig 
menntun og verkþekkingu og búa sig þannig undir virka 
þátttöku á vinnumarkaði þegar úr rætist. Hér gegna nám og 
starfsþjálfunarúrræði af ýmsu tagi lykilhlutverki.

Móta þarf markvissa stefnu um að auka framboð mennt
unar, bæði í formlega menntakerfinu og á sviði framhalds
fræðslu, með það að markmiði að efla framboð í samræmi 
við þarfir atvinnulífsins fyrir aukna þekkingu og færni, og 
auka samstarf og samræma frekar starfsemi þessara aðila. 
Hér þarf meðal annars að horfa til þeirra möguleika sem 
náms og starfsráðgjöf og raunfærnimat gefa þeim sem komn
ir eru út á vinnumarkaðinn og ekki hafa lokið viðurkenndu 

Aukið framboð 
námstækifæra og 

starfsþjálfunarúrræða

Fjölbreyttar 
vinnumarkaðsaðgerðir
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námi. Sama gildir um fólk sem vill nota tækifærið og mennta 
sig til nýrra starfa.

Einnig þarf að kanna með hvaða hætti unnt er að tryggja 
námsmönnum á verknámsbrautum þá starfssamninga eða 
námssamninga sem nauðsynlegir eru fyrir eðlilega framvindu 
námsins, svo sem með samningum við fyrirtæki um aðstöðu 
til verknáms. Þá ber að skoða hvort ekki má auka námsfram
boð á framhaldsskólastigi og nýta verknámsaðstöðu fram
haldsskólanna yfir sumartímann til þess að tryggja virkni 
þeirra námsmanna sem ekki fá vinnu á komandi sumri en 
gætu hugsað sér að halda áfram námi. Kanna ber hvort skól
ar á háskólastigi geti boðið á sumarnám í sama tilgangi.

Miðað við núverandi reglur og greiðslur Atvinnuleys
istryggingasjóðs annarsvegar og Lánasjóðs íslenskra náms
manna hinsvegar er í ýmsum tilfellum óhagstætt. Nú er nán
ast ómögulegt fyrir atvinnulausa að hefja nám sem lánshæft 
er hjá LÍN. Mikilvægt er að samspil þessara tveggja kerfa 
verði með þeim hætti að þeir sem vilja hefja nám í stað virkr
ar atvinnuleitar fái til þess svigrúm án þess að bíða fjárhags
legt tjón.

Betra samspil 
atvinnuleysistrygginga 
og LÍN
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7  Efling atvinnulífs til framtíðar

Atvinnulíf og vinnumarkaðsmenning á Íslandi byggir á sterk
um grunni vinnusemi, dugnaðar og áræðni. Við uppbygg
ingu atvinnulífs eftir hrun bankanna er nauðsynlegt að hlúa 
vel að þeirri grunngerð, læra af mistökum sem leiddu til of
þenslu og óhófs og móta umhverfi þar sem framtakssemi og 
sköpunarkraftur getur fundið sér farveg sem er í samræmi 
við þjóðarhag til lengri framtíðar og í sátt við náttúruna.

Til framtíðar litið er nauðsynlegt að efla hagvaxtarskilyrði 
þjóðarinnar. Það er gert með því að nýta sem best þá kosti 
sem þjóðinni standa til boða, skapa svigrúm fyrir einstakl
inga og fyrirtæki að nýta sér ný tækifæri og að vinna að úr
bótum á helstu veikleikum. Markmiðið er að hámarka vel
sæld og hamingju þjóðarinnar allrar til lengri tíma litið, ekki 
aðeins samkvæmt hefðbundnum peningalegum mælikvörð
um, heldur á breiðu rófi lífskjara og velferðar. Þegar öllu er á 
botninn hvolft vill fólk búa í þjóðfélagi sem hlúir að fjöl
skyldum, býður almenna fyrsta flokks heilbrigðisþjónustu 
og örugga umönnun aldraðra og sjúkra. Þjóðfélag þar sem 
allir, óháð efnahag, geta fjárfest í vandaðri menntun sér og 
samfélaginu til framdráttar. Þá vill það geta reitt sig á vandað 
og traust stjórnarfar með virku lýðræði sem lagar sig að 
breytingum í tímans rás.

Reynsla síðustu missera hefur minnt okkur á nauðsyn 
stöðugleika og aga í hagstjórn og efnahagsmálum. Hér að 
framan hefur verið fjallað um helstu bráðaaðgerðir til að end
urskapa stöðugleikann sem byggja á samvinnu við vinaþjóð
ir, fjárhagslega endurskipulagningu og nýja forgangsröðun. Í 
því samhengi er nauðsynlegt að horft sé til framtíðar. Til 
langs tíma litið skiptir tvennt mestu máli fyrir velferð þjóð
arinnar. Annars vegar að Ísland standi öðrum þjóðum á 
sporði í menntamálum og á sviði fræðilegra sem og hagnýtra 
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rannsókna. Hátt menntunarstig og öflug rannsóknastarfsemi 
er fjárfesting til framtíðar sem skilar hæstu mögulega ávöxt
un. Hins vegar er lykilatriði að Íslendingar nýti náttúruauð
lindir sínar á sjálfbæran og hagkvæman hátt. Þannig skila 
þær núlifandi og framtíðarkynslóðum hámarksávinningi.

7.1 Menntun, rannsóknir og nýsköpun

Eitt lykilatriða varðandi samkeppnisstöðu er að eiga fram
úrskarandi menntakerfi, sem stendur öllum til boða óháð 
efnahag. Of stór hluti fólks á íslenskum vinnumarkaði er í 
dag án menntunar umfram grunnskólapróf og brottfall úr 
framhaldsskólum er enn með því hæsta sem gerist meðal 
vestrænna þjóða. Úr þessu þarf að bæta með því að auka val
frelsi og mat á raunfærni nemenda, styrkja þær undirstöður 
sem lagðar eru fyrir framhaldsnám í grunnskólum landsins 
og styrkja þær námsbrautir framhaldsskóla sem leiða til 
starfsmenntaréttinda, svo sem iðn og tæknigreinar. Hefð
bundin bóknámsmenntun, mun áfram skipa sinn sess, en 
samkeppnisforskot mun ekki síst skapast með samtvinnun 
hennar við skapandi greinar annars vegar og iðn og tækni
greinar hins vegar. Endur og símenntun er æ nauðsynlegri í 
heimi hraðra breytinga. Mikil uppbygging hefur átt sér stað 
með samstarfi aðila vinnumarkaðarins um fræðslustofnanir 
atvinnulífsins og með fjölmörgum aðilum við uppbyggingu 
símenntamiðstöðva um land allt. Hlúa þarf að þessari starf
semi og tryggja tengsl hennar við hið formlega skólakerfi og 
þau réttindi sem þar eru veitt.

Í dag er talið að rúmlega 40.000 einstaklingar á vinnu
markaði séu án formlegrar menntunar að loknum grunn
skóla. Fylgja þarf fast eftir markmiðum aðila vinnumark
aðarins og stjórnvalda um að eigi fleiri en 10% fólks á 
vinnumarkaði verði án viðurkenndrar starfs eða framhalds

Of hátt brottfall úr 
framhaldsskólum

Annað tækifæri 
til náms
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skólamenntunar árið 2020. Þetta má gera með því að mark
visst verði unnið að sköpun tækifæra og hvata til menntunar 
fyrir fólk með takmarkaða menntun. Mikilvæg forsenda ár
angurs í þessu efni er að skapa forsendur fyrir framhalds
námi, sem tekur mið af þörfum, færni og hæfileikum hvers 
nemanda.

Opinber framlög til rannsókna, ekki síst samkeppnissjóða, 
hafa aukist umtalsvert á undanförnum árum. Leita verður 
leiða til að styrkja rannsóknarsamfélagið enn betur eftir því 
sem kostur er. Mikilvægt er að auka gagnsæi við ráðstöfun 
opinbers fjár til rannsókna og nýsköpunar. Ennfremur þarf 
að skoða skipulag og rekstur háskóla með það að markmiði 
að nýta betur þá fjármuni sem þegar er varið til þessa mála
flokks. Þar þarf sérstaklega að skoða námsframboð, alla 
mögulega samstarfsmöguleika, innviði og fjármögnun.

Nýir vaxtarsprotar verða til á ferskum og oft óvæntum 
sviðum. Því er erfiðleikum bundið og jafnvel öfugverkandi 
að reyna að miðstýra þróuninni. Hlutverk stjórnvalda er fyrst 
og fremst að sjá til þess að frjór jarðvegur og vaxtarskilyrði 
séu til staðar. Til þess að styrkja nýsköpun þarf menntunar
stig þjóðarinnar að vera gott, innviðir samfélagsins traustir, 
og áhættufjármagn að vera til staðar með vilja til fjárfesting
ar. Menning fyrirtækja og stofnana þarf að hvetja til stöðugra 
umbóta og nýsköpunar. Upplýsingar þurfa að berast hratt og 
notkun þeirra þarf að vera markviss. Rannsóknir benda til að 
Íslendingar hafi dregist mjög aftur úr öðrum löndum að 
þessu leyti. Tæknilegir innviðir og grunnfærni er hinsvegar í 
takt við það sem gerist hjá öðrum Norðurlöndum og innan 
OECD þó heldur hafi þar dregið í sundur allra síðustu ár.

7.2 Sjálfbær nýting náttúruauðlinda

Ef litið er til stærðar og íbúafjölda er Ísland afar ríkt af nátt

Styrkja rannsóknir 
og nýsköpun eins og 

kostur er
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úrurauðlindum og nýting þeirra hefur átt drjúgan þátt í að 
skapa forsendur fyrir almennri efnahagslegri velmegun í 
landinu. Á undanförnum áratugum hefur mikið verið fjallað 
um stjórnun auðlindanýtingar og sanngjarna skiptingu þess 
afraksturs sem fellur til við þá nýtingu. Skipan þessara mála 
hefur á margan hátt verið ófullnægjandi og óviðunandi út frá 
bæjardyrum jafnaðarmanna. 

Það er sífelldum breytingum undirorpið hvaða náttúrugæði 
má nýta í efnahagslegum tilgangi, en almennt verða sífellt 
fleiri þættir náttúrunnar liður í efnahagsstarfsemi landsmanna. 
Það er því nauðsynlegt að skapa nýtingu náttúru auðlinda 
lagaumgjörð sem tekur mið af þessum sífelldu breytingum 
og tekur jafnframt ríkt tillit til jöfnuðar í samfélaginu.

Með því að skilgreina tiltekin náttúrugæði eða auðlindir 
sem þjóðareign, má koma í veg fyrir að eignarhald á auðlind
um safnist á fárra hendur, vegna tilviljunar, í krafti auðs eða 
vegna sögulegra nytja. Með því að skilgreina auðlindir í þjóð
areign, aðlaga nýtingu þeirra að sjónarmiðum sjálfbærrar 

Hlutfalli þeirra sem eru með og án viðurkenndrar framhaldsmennt-
unar eftir grunnskóla. Heimild: OECD.

Hlutfall 25 - 64 ára 
sem ekki hafa loki  
framhaldsskólaprófi 

37% 

Hlutfall 25 - 64 ára 
sem loki  hafa 

framhaldsskólaprófi 
63% 

Auðlindir 
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þjóðareign

Sjálfbær nýting
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þróunar og skilvirkni hagkerfisins, er stuðlað að hagkvæmri 
og sjálfbærri nýtingu auðlinda og jöfnuði í samfélaginu. Hug
takið sjálfbær þróun felur í sér að fullnægja þörfum samtíðar 
án þess að skerða möguleika komandi kynslóða til að mæta 
sínum þörfum. Sjálfbær þróun byggir á þremur grundvall
arþáttum: Umhverfismálum, efnahagsmálum og samfélags
málum. Þessa þrjá þætti þarf að styrkja án þess að einhver 
þeirra vaxi um of á kostnað hinna.

Ákvarðanir um heildarnýtingarstig á ekki að taka útfrá 
hagnaðarsjónarmiðum einkaaðila. Hætt er við að auðlindir í 
hreinni einkaeigu séu ofnýttar og að teflt sé á tæpasta vað 
varðandi ásættanlega hættu á umhverfistjóni, einkum vegna 
þess að einkaaðilum hættir til skammsýni, því þeir njóta 
ávaxtanna þegar allt leikur í lyndi en bera ekki einir skaðann 
ef illa fer. Íslensk stjórnvöld þurfa að varða veginn til fram
tíðar í atvinnumálum og þar er mikilvægt að skilgreina í 
hverju styrkleikar Íslands felast í alþjóðlegu samhengi. Eng
inn vafi er á því að sóknarfæri þjóðarinnar felast meðal ann
ars í vistvænni atvinnustarfsemi. Byggja þarf á því góða orð
spori sem unnist hefur á alþjóðavettvangi vegna 
sérþekkingar Íslendinga á sviði nýtingar endurnýjanlegrar 
orku. Ísland getur orðið leiðandi í vistvænni nýtingu grænn
ar orku, til dæmis hvað varðar þróun og framleiðslu innlends 
eldsneytis, sem byggir á nýtingu vistvænnar orku og lífmassa 
úr íslenskri náttúru, svo sem orkuplöntum og sjávarþörung
um. Hér fer best á því að stefnan verði mótuð í formlegu 
þríhliða samstarfi stjórnvalda, atvinnulífs og vísindasam
félagsins, eins og ýmsar Evrópuþjóðir hafa reynt með góðum 
árangri.

Skapa þarf heilsteyptan lagaramma um hlutverk og ábyrgð 
ríkisins á ráðstöfun og nýtingu þeirra náttúrauðlinda sem 
teljast þjóðareign. Taka ber upp ákvæði í stjórnarskrá þar 
sem þjóðareignarhugtakið er skilgreint. Auðlindir í þjóð
areign á ekki að selja til einkaaðila. Úthluta á afnotum af 

Nýta sérþekkingu 
um endurnýjanlega 
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þeim á grundvelli jafnræðisreglu, tímabundið og gegn gjaldi, 
þar sem þess er kostur.

Farsælast er að heildarnýtingarstefna sé á forræði lýðræð
islega kjörinna fulltrúa á grundvelli bestu vísindalegrar þekk
ingar á hverjum tíma. Nýtingarstefna sjávarauðlinda hefur að 
hluta til fylgt þessari stefnu, en styrkja þarf grundvöll ákvarð
anatöku um nýtingu. Til dæmis er ónógt aðhald og festa í því 
fólgin að aflamark sé ákvarðað með reglugerð ráðherra í eitt 
ár í senn. Enn brýnna er að festa í sessi skýrar leikreglur um 
úthlutun rannsókna og nýtingarleyfa orkuauðlinda. 

Forgangsmál er að ljúka 2. áfanga rammaáætlunar um nýt
ingu vatnsafls og jarðvarma til að tryggja að ákvarðanir um 
vernd eða nýtingu náttúrusvæða og orkulinda séu ávallt 
byggðar á traustu mati. Slíkt mat verður þó ekki unnið í eitt 
skipti fyrir öll, því mat á virði umhverfisins er huglægt og 
háð fjölmörgum óvissuþáttum. Engu að síður þarf að tryggja 
að við ákvarðanatöku um hvaða svæði skuli nýta liggi fyrir 
mat byggt á bestu fáanlegu þekkingu. Þegar óvissa er mikil 
og nýting veldur óafturkræfum náttúruspjöllum er nauðsyn
legt að gæta fyllstu varúðarsjónarmiða svo að framtíðarkyn
slóðir og náttúran njóti vafans. 

Mikilvægt er að jafnræðis sé gætt við úthlutun nýtingarrétt
ar. Líta þarf til jafnræðis þeirra atvinnugreina sem um ræð
ir en ekki síður til jafnræðis þeirra einstaklinga eða lögaðila 
sem sækjast eftir nýtingu viðkomandi auðlindar. Tryggja 
þarf jafnræði atvinnugreina gagnvart stjórnkerfi ríkisins með 
því að sameina málefni atvinnulífsins í stjórnarráðinu í eitt 
atvinnumálaráðuneyti er komi í stað sjávarútvegs, landbún
aðar og iðnaðarráðuneyta. Slík breyting myndi skapa for
sendur fyrir heildrænni stefnumótun í atvinnumálum sem 
byggir á mótun heilbrigðs samkeppnisumhverfis, heildarlög
gjöf um nýtingu auðlinda, og kortlagningu á sóknarfærum 
íslensks atvinnulífs í alþjóðlegum samanburði. 

Samkeppni er sterkasta aflið til að draga fram hæfni og 
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sköpunarkraft og þannig ná sem mestum verðmætum úr 
þeim auðlindum sem nýttar eru á hverjum tíma. Því er ávinn
ingur í því fólginn að bjóða út nýjar nýtingarheimildir og að 
skilvirkur eftirmarkaður sé með þegar úthlutaðar heimildir. 

Rannsóknir benda til að gjaldtaka af auðlindanýtingu sé 
ekki einungis réttlætismál heldur beinlínis hagkvæm. Auð
lindagjöld eru hagkvæm og ef þau koma í stað brenglandi 
skatta geta þau aukið heildarhagkvæmni skattkerfisins. 
Gjaldtaka er beittur hvati til hagræðingar og því til þess fallin 
að auka hagkvæmni.

Innheimta má afgjald af auðlindanotkun annað hvort með 
útboðum leyfa eða með skattlagningu. Ekki er til ein aðferð 
sem hentar best í öllum tilfellum en heildarniðurstaðan á að 
vera sú sama,

1.  Að auðlindir þjóðarinnar séu nýttar á jafnt sjálfbæran og 
hagkvæman hátt

2.  Að allir hafi sömu aðstöðu til að öðlast nýtingarréttindi í 
þeim tilfellum þar sem þau verður að takmarka 

3.  Að hagnaður af auðlindanýtingu umfram það sem gengur 
og gerist í atvinnurekstri (svokölluð auðlindarenta) renni 
til eigenda hennar – þjóðarinnar

Upphafleg úthlutun kvóta í helstu fisktegundum á níunda og 
tíunda áratugnum, sem miðaði við veiðireynslu, færði til
teknum hópi útgerðarmanna veruleg verðmætti. Þessi ráð
stöfun er í hróplegu ósamræmi við grundvallarviðhorf jafn
aðarmanna um jafnræði og að náttúruauðlindir landsins og 
hafsins í kringum það séu þjóðareign. 

Varanlegar aflaheimildir hafa undanfarinn einn og hálfan 
áratug verið vettvangur fyrir óhóflega spákaupmennsku og 
eignabólu, þannig að kvótaverð hefur hækkað langt umfram 
núvirt framtíðarvirði væntanlegs afla. Útgerðir hafa ennfrem
ur skuldsett sig langt úr hófi fram gegn veðsetningu kvóta og 

Auðlindagjöld 
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ætla má að við núverandi aðstæður geti fjöldi sjávarútvegs
fyrirtækja orðið gjaldþrota og veðsettar aflaheimildar lent í 
eigu bankastofnana.

Til að tryggja að eignabólumyndun sem þessi endurtaki sig 
ekki er nauðsynlegt að gera gagngerar umbætur á kvótakerf
inu. Leita þarf leiða til að endurúthluta þeim aflaheimildum 
sem þannig hverfa frá núverandi handhöfum með útboði í 
samræmi við ákvæði um þjóðareign, þ.e. að úthlutaðar afla
heimildir verði ekki varanlegar heldur til tiltekins tíma í senn 
og gegn gjaldi. Aðrar aflaheimildir þarf síðan að afskrifa á 
hæfilega löngum tíma, gegn niðurfellingu veiðigjalds, og 
endurúthluta með sama hætti.

7.3 Samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs

Ekki er til neinn einn viðurkenndur mælikvarði á samkeppn
ishæfni. World Economic Forum hefur þó náð hvað lengst 
við slíka greiningu sem spannar 30 ár og tekur til 134 þjóða. 
Í nýjustu úttektinni koma Norræn ríki afar vel út í þessum 
samanburði og þrjú þeirra eru meðal 10 efstu ríkja heims. 
Það eru Danmörk (3), Svíþjóð (4) og Finnland (6). Hin 
Norðurlöndin tvö sem ekki eru í Evrópusambandinu eru 
nokkru neðar. Noregur er í 15. sæti og Ísland í því 20. Sam
anburður sem þessi er afar fróðlegur en hlýtur eðli málsins 
samkvæmt að vera í eilífri endurskoðun.

Á komandi árum mun fólk leggja meira upp úr því en áður 
að búa við vandað stjórnarfar. Ríki sem ekki tryggja innviði 
sína með trúverðugum hætti, verða ekki samkeppnisfær um 
fólk og fyrirtæki. Stjórnkerfi þarf að endurskoða til að virkja 
lýðræði, eyða spillingu, auka gagnsæi og efla traust. Hér þarf 
að skoða leikreglur lýðræðisins, til dæmis stjórnarskrá, en 
jafnframt löggjöf og eftirlitsstofnanir. Öflugir innviðir gegna 
lykilhlutverki í samkeppnisfærni. Þeir stytta fjarlægðir og 
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hafa sérstaklega mikla þýðingu í dreifbýli. Góðar samgöngur 
og flutningar, á landi, á sjó og í lofti, tengja saman markaði, 
sem leiðir til aukinnar samkeppni og lægra vöruverðs og 
stækka atvinnusvæði svo fólk á auðveldara með að finna 
störf við sitt hæfi. Fyrsta flokks orkukerfi og fjarskiptakerfi 
eru einnig þættir í grunngerð samfélagsins sem skipta höf
uðmáli.

Viðhorf stjórnvalda til viðskipta skipta líka miklu máli og 
hafa áhrif á samkeppnisfærni atvinnulífsins. Óhófleg skrif
finnska, vanþróuð eftirlitskerfi og pólitísk afskipti af stjórn
un og mönnun fyrirtækja hamla samkeppnisfærni. Þjóðir 
með einfalt, gegnsætt skattakerfi, lágmarks skriffinnsku og 
vandaða stjórnsýsluhætti hafa því gott forskot. 

Samkeppnishæfni Íslands 2020

Lagt er til að ríkisstjórn Íslands móti stefnu til 2020, „Samkeppn
ishæfni Íslands 2020“, um samkeppnishæfni Íslands í alþjóðasam
félaginu og hvernig þjóðin megi best nota sitt vinnuafl og auðlindir 
til að skapa varanlega verðmætasköpun og hagsæld til frambúðar. 
Slík stefnumörkun verði unnin í nánu samráði við aðila vinnumark
aðarins, sveitarfélög, frjáls félagasamtök og vísindasamfélagið Íslandi 
yrðu þar sett skýr og mælanleg markmið. 
Meðal þess sem þarf að taka afstöðu til er eftirfarandi:

1.  Í hvaða atvinnugreinum og á hvaða mörkuðum eru okkar mögu
leikar á að vera samkeppnishæf mestir?

2.  Hvaða umgjörð og skilyrði þurfa viðkomandi atvinnugreinar og 
klasar til að vaxa og dafna?

3.  Hvaða innviði þurfa einstaka klasar að hafa til að mynda sterka og 
samkeppnishæfa heild?

4.  Hvað er nú þegar til? Hvað vantar og hvernig má afla þess?

Öflugir innviðir 
eru lykilatriði
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Góð hagstjórn snýst ekki einungis um lága vexti og stöðugt 
verðlag, þó betri árangur á því sviði kæmi sér vissulega afar 
vel. Ekki má gleyma grunngerðinni, leikreglunum og hinu 
mannlega samfélagi sem eru undirstaða alls atvinnulífsins 
þegar til lengdar lætur. 

Leikreglur eru 
lykilatriði
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8  Evrópumál eru fjölskyldu- og atvinnumál

Innganga í Evrópusambandið er forsenda hraðrar endurreisn
ar í íslensku efnahagslífi. Valið sem Íslendingar standa frammi 
fyrir er á milli þess að taka þátt í samstarfi Evrópuríkja inn
an ESB eða að festast í kerfi gjaldeyrishafta og óstöðugleika. 
Við stöndum á krossgötum. Annaðhvort tökum við skrefið 
til fulls og eigum virkan þátt í alþjóðlegu samstarfi þeirra 
ríkja sem við eigum mesta samleið með í efnahagslegum, 
pólitískum og félagslegum skilningi eða við höldum áfram 
á jaðri samvinnunnar og sættum okkur við lokað hagkerfi, 
lakari lífskjör og hægari og brokkgengari uppbyggingu.

Efnahagslegur ávinningur fyrir heimilin af Evrópusam
bandsaðild felst meðal annars í lægri vöxtum, lægra vöru
verði og tryggari atvinnuuppbyggingu. Efnahagslegur ávinn
ingur fyrirtækjanna felst í sterkari tengslum við alþjóðlega 
afurða og aðfangamarkaði, stöðugum gjaldmiðli, lægri við
skiptakostnaði og lægri fjármagnskostnaði á alþjóðlegum 
lánsfjár og hlutabréfamörkuðum. Evrópusambandsaðild Ís
lands snýst þó ekki um efnahagslegan ávinning einan og sér. 
Hún snýst um samstarf um grundvallargildi á sviði velferð
armála og um það að skapa komandi kynslóðum betri og 
öruggari heim.

 
8.1 Markmið Evrópusambandsins

Evrópusambandið er ekki pólitískt bandalag til að ná efna
hagslegum markmiðum heldur efnahagslegt bandalag til 
að ná pólitískum markmiðum. Allt frá upphafi hefur Evr
ópusambandið stefnt að friði, stöðugleika og gagnkvæmum 
skilningi. Meginmarkmið þeirra sem tóku forystu og brúuðu 
bil áratuga átaka með stofnun Evrópusambandsins var skýrt, 
að tryggja frið og velferð í álfunni með þeim hætti að stríð 
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milli aðildarríkjanna væri ekki aðeins óhugsandi heldur með 
öllu ómögulegt. Markvissar aðgerðir Evrópusambandsins 
til að tryggja stöðugleika með þátttöku nýrra aðildarríkja í 
Mið og AusturEvrópu verða ekki skýrð út frá efnahags
legum sérhagsmunum aðildarríkjanna heldur aðeins í ljósi 
pólitískra markmiða um aukið öryggi og bjartari framtíð fyrir 
íbúa álfunnar allrar. Einnig á alþjóðlegum vettvangi er sögu
legt hlutverk Evrópusambandsins að byggja upp og skapa 
ný tækifæri fyrir fátækari þjóðir, auka jöfnuð og styðja rétt
læti. Evrópusambandið er stærsta efnahagsveldi heims, veitir 
meira en helming allrar þróunaraðstoðar og hefur stuðlað að 
friði og endurreisn um allan heim – ekki með vopnavaldi 
heldur með viðskiptasamningum og virkri aðstoð.

Evrópusambandið er grundvallað á gildum um frelsi, jafn
rétti og réttlæti. Markmið Evrópusambandsins er ekki að ýta 
undir efnahagslegan vöxt, virkan markað og frjálsræði í við
skiptum, heldur að efla raunveruleg lífsgæði til langs tíma á 
grundvelli frelsis, jafnréttis og réttlætis. Efnahagslegur vöxt
ur, virkur og frjáls markaður, afnám hafta, aukin samkeppni 
þvert á landamæri, opnun atvinnumarkaðar, staðfesturéttur 
einstaklinga og fyrirtækja, frjáls flutningur vöru, fjármagns 
og þjónustu, opinn menntamarkaður, stuðningur við minni
hlutahópa – allt eru þetta aðeins tæki Evrópusambandsins til 
þess að ná markmiðum um frelsi, jafnrétti og réttlæti. 

Þessi markmið Evrópusambandsins kristallast í átakinu 
um uppbyggingu í Mið og AusturEvrópu. Önnur birting
armynd þessa markmiðs Evrópusambandsins er sú staðreynd 
að öll löggjöf sambandsins þarf að standast rýni með tilliti til 
áhrifa á jafnrétti kynjanna. Enn ein birtingarmynd er leið
togahlutverk Evrópusambandsins í umhverfismálum og 
ákvörðun þess um að afnema tolla gagnvart fátækustu ríkj
um heims.

Íslenskt samfélag er grundvallað á sömu gildum og Evr
ópusambandið. Við deilum sömu pólitísku markmiðum, 

ESB vinnur að 
stöðugleika og öryggi

Leiðtogahlutverk ESB í 
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Fullveldið

Ísland er í þeirri sérstöku stöðu að hafa með EESsamningnum fórn
að raunverulegu fullveldi, de facto, fyrir formlegt fullveldi, de jure. 
Fræðilega getur Ísland eins og önnur EFTAríki neitað að taka upp 
reglur Evrópusambandsins á þeim sviðum sem samningurinn um 
Evrópska efnahagssvæðið nær yfir. Slík neitun mundi hinsvegar 
merkja endalok EESsamningsins og aldrei hefur komið til álita að 
Íslendingar beiti þessu neitunarvaldi. Ísland er þess vegna í þeirri 
stöðu að taka upp reglur Evrópusambandsins í íslenska löggjöf án 
þess að hafa atkvæðisrétt eða áhrif. Þannig hefur Ísland verið á jaðr
inum, án áhrifa og án þess að geta gætt hagsmuna sinna á þeim 
vettvangi þar sem ákvarðanir eru mótaðar og teknar. Með þátttöku 
í Evrópska efnahagssvæðinu gaf Ísland frá sér fullveldi með mjög 
takmörkuðum möguleikum til þess að hafa áhrif á ákvarðanir og 
mótun stefnu. Við stöndum fyrir utan Evrópusambandið og þurf
um þess vegna að semja við Evrópusambandið sem heild til þess að 
gæta hagsmuna okkar. Sveigjanleiki til að koma til móts við sérstaka 
hagsmuni hvers ríkis fyrir sig er mun meiri innan Evrópusambands
ins en utan þess. Evrópusambandsaðild tryggir Íslandi sæti við 
borðið, þátttöku við mótun stefnu og rétt til þess að taka ákvarðanir 
sem hafa rík áhrif á framtíð Íslendinga. Þess vegna eykur og styrkir 
Evrópusambandsaðild fullveldi Íslands. Barátta jafnaðarmanna fyrir 
Evrópusambandsaðild er fullveldisbarátta.

Evrópusambandsaðild merkir ekki afsal auðlinda, hvorki í sjáv
arútvegi, í orkumálum eða í landbúnaði. Evrópusambandið hefur 
sameiginlegar reglur um nýtingu sameiginlegra auðlinda, svo sem 
sameiginlegra fiskistofna, en eignarhald á auðlindunum er hjá við
komandi aðildarríkjum. Þess vegna mun Evrópusambandsaðild 
ekki hafa áhrif á eignarhald yfir fiski í sjó eða olíu undir landgrunn
inum.
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sömu efnahagslegu hagsmunum og sömu sögu og aðrar 
þjóðir Evrópu. Íslenskir jafnaðarmenn eiga ríka samleið með 
Evrópusambandinu og þeim gildum sem það byggist á.

Í raun er Ísland þegar aðili að Evrópusambandinu að mestu 
leyti, með samningnum um Evrópska efnahagssvæðið. Þó 
nær EES ekki yfir þrjú mikilvæg svið sem skipta þjóðina afar 
miklu máli, efnahags og peningamálastjórn, sjávarútveg og 
landbúnað. Um fyrstnefnda þáttinn var sérstaklega fjallað í 
4. kafla, en hér verður rætt um hinar fornu atvinnugreinar 
okkar til lands og sjávar.

8.2 Sjávarútvegur

Evrópusambandsaðild merkir ekki afsal auðlinda, hvorki 
í sjávarútvegi, í orkumálum né í landbúnaði. Evrópusam
bandið hefur sameiginlegar reglur um nýtingu sameiginlegra 
auðlinda, svo sem sameiginlegra fiskistofna, en eignarhald á 
auðlindunum er hjá viðkomandi aðildarríkjum. Þess vegna 
hefur Evrópusambandsaðild engin áhrif á eignarhald fisks í 
sjó eða olíu undir landgrunninu.

Sameiginleg sjávarútvegsstefna Evrópusambandsins var 
mótuð til þess að takast á við þá staðreynd að langflesta fiski
stofna fyrir ströndum Evrópu nýta ESBríkin sameiginlega. 
Því þarf stöðugan grundvöll og sátt á meðal aðildarríkjanna 
um nýtingu fiskistofna sem flakka yfir lögsögumörk aðild
arríkjanna, rétt eins og háttar til um þá deilistofna sem við 
höfum samið um við Norðmenn, Grænlendinga, Færeyinga 
og Evrópusambandsmenn. Söguleg veiðireynsla er horn
steinn sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins og við honum 
hefur aldrei verið hróflað allt frá upphafi. Evrópusambandið 
hefur lengst litið níu ár aftur í tímann við mat á sögulegri 
veiðireynslu. Þetta merkir að Ísland situr eftir sem áður eitt 
að öllum kvóta í íslenskri lögsögu eftir aðild að Evrópusam

Ísland er í raun aðili 
að ESB að mestu leyti

ESB aðild hefur engin 
áhrif á eignarhald 
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bandinu. Óttinn við að Evrópusambandið ákveði að breyta 
þessum hornsteini sjávarútvegsstefnunnar er með öllu 
ástæðulaus. Ísland hefði alltaf, rétt eins og önnur aðildarríki, 
rétt til að nýta svokallað Lúxemborgarákvæði sem gefur að
ildarríkjum rétt á að beita neitunarvaldi gagnvart ákvörð
unum sem hafa afgerandi áhrif á grundvallarhagsmuni þeirra. 
Að auki má festa regluna um hlutfallslegan stöðugleika og 
þar með að Ísland eitt sitji að kvóta í íslenskri lögsögu í aðild
arsamning Íslands við Evrópusambandið. Aðildarsamningar 
hafa sömu réttaráhrif og grundvallarlöggjöf sambandsins og 
slíkum samningi verður ekki breytt nema með sérstöku lög
gildingarferli sem í flestum tilvikum felur í sér þjóðarat
kvæðagreiðslu í ríkjum Evrópusambandsins.

Líkleg niðurstaða í aðildarsamningi er að höftum á fjárfest
ingar erlendra aðila í íslenskum sjávarútvegi verði aflétt eftir 
aðlögunartímabil, þó að dæmi séu til um varanlegar und
anþágur frá reglunni um að ekki megi mismuna á grundvelli 
þjóðernis. Engin efnisleg rök eru fyrir því að viðhalda slíkum 
höftum í þeirri atvinnugrein þar sem Íslendingar hafa einna 
sterkasta samkeppnisstöðu. Hins vegar eru sterk rök fyrir því 
að setja reglur sem tryggja að þeir sem nýta kvóta – hvort 
sem þeir eru Íslendingar eða útlendingar – hafi raunveruleg 
efnahagsleg tengsl við dreifðar byggðir landsins. Íslendingar 
geta sett slíkar reglur innan Evrópusambandsins og komið 
þannig í veg fyrir að efnahagslegur ávinningur af fiskveiði
auðlindinni færist úr landi, hvort sem það er fyrir tilstuðlan 
innlendra aðila eða erlendra.

Við mat á hagsmunum íslensks sjávarútvegs í aðildarvið
ræðum við Evrópusambandið er rétt að hafa í huga að þótt 
engar sérheimildir fengjust Íslendingum til handa í aðild
arsamningi mundi þetta engu að síður eftirfarandi gilda um 
Ísland sem aðildarríki:

Koma má í veg fyrir að 
ávinningur færist úr landi

Söguleg veiðireynsla 
er hornsteinn sjávar-

útvegsstefnunnar



Vinna og velferð • 67

•  Eftirlit með veiðum verður áfram í höndum íslensku 
landhelgisgæslunnar samkvæmt reglum Evrópusam
bandsins.

•  Það er yfirlýst stefna framkvæmdastjórnar Evrópusam
bandsins að stöðva brottkast meðafla.

•  Mótun og framkvæmd sjávarútvegsstefnunnar færist sí
fellt meira til svokallaðra svæðisráða innan sambandsins.

•  Íslendingar semja áfram um nýtingu deilistofna, en í stað 
þess að semja við Evrópusambandið í heild utan sam
bandsins yrðum við í þeirri aðstöðu að geta samið við 
aðildarríkin innan sambandsins.

•  Við inngöngu í Evrópusambandið hverfa allir tollar á ís
lenskum sjávarafurðum sem fluttar eru út til neytenda í 
ESB.

•  Evrópusambandið setur grunnreglur um umgengni um 
auðlindir en aðildarríkin geta sett strangari reglur um 
vernd fiskistofna svo fremi sjómönnum sé ekki mismun
að á grundvelli þjóðernis.

•  Ákvörðun um heildarafla í íslenskri lögsögu verður tekin 
á sameiginlegum vettvangi sjávarútvegsráðherra Íslands 
og annarra aðildarríkja. Við slíka ákvörðun verður stuðst 
við gögn frá íslenskum vísindamönnum og einungis þau 
ríki sem hafa hagsmuna að gæta taka þátt í ákvörðuninni, 
enda sé hún er í samræmi við ráðleggingar vísindamanna. 
Þar sem aðeins Íslendingar eiga hagsmuna að gæta á Ís
landsmiðum þarf íslenski ráðherrann einungis staðfest
ingu ráðherraráðsins á ákvörðun íslenskra stjórnvalda. 

8.3 Landbúnaður

Íslenskur landbúnaður nýtur ásamt landbúnaði í Noregi og 
Sviss hlutfallslega meiri opinberra styrkja en þekkist annars 
staðar í heiminum og Ísland hefur skipað sér í hóp þeirra 

Tollfrjáls aðgangur 
að markaði ESB
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ríkja á alþjóðavettvangi sem berjast harðast gegn frjálsræði í 
viðskiptum með landbúnaðarafurðir.

Rétt eins og á Íslandi er í Evrópusambandinu breið sátt um 
mikilvægi þess að halda landinu í byggð og um þau menn
ingarlegu og umhverfislegu verðmæti sem felast í lífvænleg
um og umhverfisvænum landbúnaði. 

Evrópusambandið hefur kosið að leggja samtímis áherslu á 
markmið um fjölbreyttan landbúnað og markmið um lágt 
matvælaverð og virka alþjóðlega samkeppni. Evrópusam
bandið sameinar þessi ólíku markmið með áherslu á græna 
styrki. Þeir eru ekki bundnir við framleiðslumagn og hamla 
því ekki samkeppni. Styrkirnir miðast við að halda landinu í 
rækt, ýta undir varðveislu menningarverðmæta til sveita, 
styrkja mannúðlega meðferð dýra, efla framleiðslu heilnæmra 
afurða og styðja við umhverfisvænar aðgerðir. Heildaráhrif 
styrkjanna eru því að styðja við búsetu í sveitum og við fjöl
breytta atvinnustarfsemi þar, sem aftur treystir grunnstoðir 
byggðanna.

Fyrirsjáanlegt er að íslensk framleiðslustyrkjakerfi þurfa að 
víkja í kjölfar samkomulags innan Alþjóðaviðskiptastofn
unarinnar í svokallaðri Dohalotu sem staðið hefur yfir allt 
frá árinu 2001.Við Íslendingar þurfum þess vegna innan 
fárra ára að laga landbúnað okkar að styrkjakerfi á borð við 
það sem er í Evrópusambandin, hvort sem Ísland gengur í 
ESB eða ekki.

Í aðildarviðræðum hljóta Íslendingar að njóta sömu lausn
ar og Finnar sem fengu í gegn sérstaka styrki við sinn land
búnað á þeim forsendum að hann væri stundaður við erfiðar 
aðstæður vegna harðbýlis á norðurslóðum. Þetta þýðir að 
íslenskir bændur geta notið norðurslóðastyrkja, umhverf
isstyrkja, styrkja til harðbýlla svæða og stuðnings við byggða
þróun, atvinnusköpun og samfélög á landsbyggðinni. Reynsla 
Finna bendir einnig til að Íslendingum yrði áfram heimilt að 
beita framleiðslutengdum styrkjum samhliða því almenna 
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stuðningskerfi Evrópusambandsins sem á kæmist. Þannig 
væri unnt að styðja áfram sérstaklega dilkakjöts og mjólk
urframleiðslu, sem nú njóta framleiðslutengdra styrkja, en 
mundu að óbreyttu finna fyrir neikvæðum afleiðingum að
ildar. Á sama tíma nytu aðrar greinar landbúnaðar nýrra 
stuðningsmöguleika með aðgangi að stuðningskerfi ESB.

Evrópusambandið getur veitt íslenskum landbúnaði ákveð
ið skjól vegna þess að aðild tryggir stöðugleika sem greinin 
þarfnast og vegna þess að Evrópusambandið hefur forystu 
við mótun reglna um landbúnað í Alþjóðaviðskiptastofn
uninni og annars staðar á alþjóðlegum vettvangi. Alþjóðlegar 
reglur taka gildi hér á landi fyrr eða seinna. Með aðild fá 
bændur nauðsynlegt öryggi til að gera áætlanir til lengri tíma 
og heilbrigður grundvöllur myndast fyrir endurnýjun í grein
inni. Þær landbúnaðargreinar sem helst yrðu fyrir neikvæð
um áhrifum af Evrópusambandsaðild eru kjúklinga og 
svínakjötsframleiðsla, sem eru mest stundaðar á þéttbýlum 
svæðum. Neikvæð áhrif yrðu án efa einhver á rekstur vinnslu
stöðva og annan iðnað tengdan landbúnaðarframleiðslu en á 
móti skapast einnig atvinna og ný sóknarfæri opnast fyrir 
landbúnaðarafurðir.

8.4 Evrópusambandið, fjölskyldurnar og fyrirtækin

Íslenskar fjölskyldur greiða á hverjum degi kostnaðinn af 
því að standa utan Evrópusambandsins í formi ofurvaxta af 
lánum sínum og með álagi á matarreikningana. Verðlag á 
matvælum og öðrum vörum mundi við aðild laga sig að því 
sem gerist og gengur í Evrópusambandinu, þótt fjarlægð og 
smæð markaðarins hafi eftir sem áður áhrif á verðlag hér
lendis. Fyrirtækin í landinu greiða kostnaðinn í formi einnar 
mestu vaxtabyrði í heimi, gríðarlegs óstöðugleika í gengi og 
mikillar verðbólgu. Aðild að Evrópusambandinu er lykilat
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riði fyrir allar fjölskyldur og fyrirtæki í landinu. Umsókn um 
aðild er brýnasta og skýrasta aðgerð stjórnvalda við að byggja 
upp trúverðugt og stöðugt efnahagslíf og til að skapa aðstæð
ur fyrir aukin lífsgæði, jafnrétti og réttindi launafólks.

Eftir óskað hefur verið viðræðna við ESB um aðild þarf að 
setja á fót fastanefnd um Evrópumál á Alþingi. Hún hefði 
fyrir hönd þingsins forystu um aðildarviðræður og und
irbúning þjóðaratkvæðagreiðslu um þá niðurstöðu sem í 
þeim fæst. Gangi Ísland í ESB hefði nefndin það verkefni að 
taka til umfjöllunar og afgreiðslu allar lagatillögur sambands
ins áður en þær koma til endanlegrar afgreiðslu,þarf að hætti 
Evrópunefndar danska þjóðþingsins.

Á sama tíma þarf að stofna formlegan samráðsvettvang Al
þingis og margvíslegra hagsmunaaðila, þar á meðal atvinnu
rekenda og launafólks, samtaka sveitarfélaga og umhverfis 
og jafnréttissamtaka. Í aðdraganda aðildarviðræðna yrði efnt 
til reglulegra samráðsfunda til að ná víðtækri sátt um mark
mið og Íslendinga og áherslur í samningaviðræðunum.

Umsókn um aðild 
skapar trúverðugleika

Þjóðarsátt um 
samningsmarkmið
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Íslendingar ganga nú í gegnum einhverja mestu efnahags-
örðugleika sem um getur í sögu síðustu alda. Það er afar 
mikilvægt að vel takist til við úrlausn flókinna viðfangsefna 
á næstu misserum og árum. Brýnt er að gangverk atvinnu-
lífsins komist að fullu í gang á ný og hafi til þess stuðning 
stöndugs fjármálakerfis. Á sama tíma er nauðsynlegt að 
leita allra leiða til að draga úr þeim félagslega vanda sem 
hlýst af atvinnuleysi, tekjumissi og afleiðingum banka- 
hrunsins, og standa vörð um velferðarþjónustuna sem nú 
er okkur mikilvægari en nokkru sinni fyrr.

Í þessu riti er í átta stuttum köflum fjallað um helstu við- 
fangsefnin sem blasa við í efnahags-, atvinnu- og velferðar-
málum.  Samfylkingin leitaði til breiðs hóps sérfræðinga til 
samstarfs um það stöðumat og stefnumótun sem hér birtist 
og er ætlað að leggja grunn að störfum flokksins að endur-
reisn efnahags- og atvinnulífs á næstu misserum og árum.

Rit Samfylkingarinnar um þjóðfélagsmál og jafnaðarstefnu – 2




