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Haustið 2008 reið stærsta fjármálakreppa allra tíma yfir á Íslandi. Á sama tíma sprakk risavaxin 
fasteignabóla og gengi krónunnar hrundi um helming. Efnahagslegar hamfarir af þessari 
stærðargráðu kalla óumflýjanlega á tímabundinn samdrátt í landsframleiðslu og aukningu 
atvinnuleysis. 
 
Hagkerfið þarf að laga sig að nýjum raunveruleika. Nýjir atvinnuvegir þurfa að vaxa upp í stað 
þeirra sem hrundu. Ein stærsta spurningin sem stjórnvöld standa frammi fyrir er hvernig þau geta 
best hjálpað þessu ferli að eiga sér stað á sem stystum tíma en jafnfram með þeim hætti að 
verðmætasköpun verði sem mest til lengri tíma. 
 
Núverandi stjórnvöld  hafa lagt höfuðáherslu á að koma fjármálakerfi landsins aftur í gang 
þannig að fjármagn geti á ný flætt frá sparifjáreigendum til frumkvöðla. Í þessu sambandi er 
markverðast að stjórnvöld hafa í raun einkavætt tvo af stóru bönkunum þremur hraðar en nokkur 
hefði þorað að vona fyrstu vikurnar eftir hrun. Þetta er í grunninn markaðsvæn stefna sem 
byggist á því að einkageiranum sé best treystandi til þess að byggja upp atvinnuvegi sem leiðir til 
hámarksverðmætasköpunar til lengri tíma. 
 
Því miður hefur vantraust á markaðsöflin lengi verið landlægt í stjórnmálum á Íslandi. Og slíkt 
vantraust virðist vera síst minna á hægri væng stjórnmálanna en þeim vinstri. Eða hvernig 
samrýmist það yfirlýstri hugmyndafræði hægrimanna að kalla í sífellu eftir „stefnu stjórnvalda í 
atvinnumálum“?  
 
Á ekki stefna stjórnvalda í atvinnumálum einungis að vera að skapa sterkan lagaramma og leyfa 
síðan einkaframtakinu að sjá um atvinnusköpun? Þvert á þessa hugmyndafræði virðist lausnin í 
hugum margra alltaf vera sú sama þegar eitthvað bjátar á: Byggjum fleiri álver!  
 
Vitaskuld væri ekkert að því að á Íslandi risu fleiri álver á eðlilegum markaðsforsendum. En þá 
þarf að vera tryggt að arðurinn af orkuframleiðslunni renni til þjóðarinnar og að hann sé 
nægilega mikill til þess að vega upp þau umhverfisspjöll sem hljótast af. Hingað til hefur þetta 
alls ekki verið tryggt. Stjórnvöld hafa haldið orkuverði til stjóryðju leyndu og því hefur verið 
engin leið fyrir kjósendur að mynda sér upplýsta skoðun á skynsemi stóryðjuframkvæmda.  
 
Við þessar aðstæður er hættan sú að óþol stjórnmálamanna gagnvart tímabundnum erfiðleikum 
sem fylgja aðlögun hagkerfisins að nýju jafnvægi leiði til þess að þeir veiti afslátt af 
arðsemiskröfum svo þeir geti keyrt hagkerfið áfram af handafli. Það kann ekki góðri lukku að 
stýra til lengri tíma. 
 
Orkuauðlindir þjóðarinnar eru einhver mestu verðmæti sem hún á. Þær eru takmörkuð auðlind og 
það væri stórslys ef þær væru seldar á útsölu af skammsýnum stjórnmálamönnum sem vantreysta 
sköpunarmætti þjóðarinnar. Áður en ráðist er í frekari storiðju er nauðsynlegt að stjórnvöld móti 
stefnu í auðlindamálum sem tryggir að arðurinn af auðlindinni renni til þjóðarinnar.  



 
Aðlögunarferlið sem hagkerfið gengur í gegnum þessi misserin er óumflýjanlega mörgum erfitt.  
Það er því skiljanlegt að mikillar óþreyju gæti að atvinnuleysi minnki. Varðandi stefnu 
stjórnvalda vegast hér á tvö sjónarmið. Stjórnvöld gætu keyrt niður atvinnuleysi hratt með því að 
greiða fyrir uppbyggingu stóriðju. En ef of geist er farið í því gæti það skaðað hagkerfið til lengri 
tíma. Hinn kosturinn er að þau einbeiti sér að því að skapa sterka umgjörð fyrir heilbrigt 
viðskiptalíf og treysti markaðsöflunum og sköpunarkrafti þjóðarinnar til þess að byggja um nýja 
atvinnuvegi sem hámarka verðmætasköpun til lengri tíma. Seinni kosturinn kallar á þolinmæði 
þar sem uppbygging nýrra atvinnuvega tekur tíma. 


