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Ágætu félagsmenn 

 
Það er í raun ótrúlegt að fjögur ár skuli liðin síðan ég var kjörin formaður og sé frá 
og með aðalfundi okkar á eftir - að hefja mitt síðasta starfsár sem formaður SVÞ.   
Þessi tími hefur liðið hratt - verið ótrúlega skemmtilegur – langoftast - og mér 
finnst við stundum rétt að byrja.  Enda gengur ekki alltaf eins hratt að vinna 
baráttumálum okkar brautargengi - eins og við hefðum viljað.   Það eru að okkar 
mati ótrúlega margir tréhestar í veginum – og hér nefni ég að sjálfsögðu engin 
nöfn.   Að hafa hámarkstíma á stjórnarsetu er hins vegar gott fyrirkomulag - því í 
dag sæi ég sjálfa mig alveg gegna þessu starfi næstu áratugina – gæti alveg hafa 
séð mig eins þaulsetna og Jóhanna og Steingrímur - en sennilega myndi fljótt slá í 
velvild félagsmanna SVÞ - ef ég hygðist stjórna fleyinu í tvo áratugi í viðbót.  Af sjö 
stjórnarmönnum SVÞ erum við fjögur að renna út á tíma að ári - og höfum við 
einsett okkur að djöflast sem aldrei fyrr til að skila af okkur þokkalegu búi.  En 
ræðum þann meinta árangur síðar - og snúum okkur að stöðunni eins og hún 
blasir við í dag. 
 
Í morgun var haldin sameiginleg ráðstefna okkar, Rannsóknarseturs 
verslunarinnar, VR og atvinnuvegaráðuneytisins um mikilvægi verslunarinnar.  Þar 
kynnti Dr. Ágúst Einarsson niðurstöðu rannsóknar um hagræn áhrif verslunar, 
sem unnin var við Háskólann á Bifröst.  Og niðurstöðurnar koma okkur sem lifum 
og hrærumst í þessari atvinnugrein ekki á óvart, en munu væntanlega vekja 
athygli - enda er þar skjalfest - að hagræn áhrif verslunar eru mun meiri en áður 
var talið. 
 
Niðurstöður rannsóknarinnar eru meðal annars þær, að verslun er forsenda allra 
viðskipta - verslunin smyr einfaldlega hjól atvinnulífsins.  Segir jafnframt, að 
verslunin sé alveg jafnmikil undirstöðuatvinnugrein og frumframleiðslugreinar 
þjóðarinnar.   Hlutdeild verslunar í landsframleiðslu er rúm 20% - hlutdeild í 
vinnumarkaði 23% - en meira en helmingur af tekjum ríksins á ári hverju á sér 
uppruna í verslun.  Ég ætla að endurtaka þetta – meira en helmingur af tekjum 
ríkisins á ári á sér uppruna í verslun.  Enda segir Dr. Ágúst í skýrslu sinni að 
forsvarsmenn verslunar og launafólk í verslun, eigi að bera höfuðið hátt.  Við erum 
kannski ekki fremst í því að skapa þjóðarbúinu gjaldeyristekjur – en ég held að 
stjórnmálamenn ættu að prenta það á ennið á sér - að meira en helmingur af 
tekjum ríkisins á ári kemur frá okkur.  Svo það sé sagt einu sinni enn.  
 
SVÞ gætir hagsmuna fyrir sjálfstætt starfandi lækna og voru ásamt fleiri 
hagsmunaaðilum á ný kölluð á fund fjárlaganefndar til að ræða fyrirhugaða 
byggingu nýs sjúkrahúss.    Það hefur satt best að segja ítrekað vakið furðu okkar 
hversu grunnt þekking margra umsagnar- og hagsmunaaðila er um þessa 
risavöxnu framkvæmd, og hversu margir virðast reiðubúnir að hoppa um borð í 
fjárfestingarlestina - án þess að hafa kynnt sér málið til hlítar.  Nú skal það ítrekað 
og áréttað að SVÞ er ekki talsmaður óbreyttrar stöðu í húsnæðismálum 
Landspítalans – alls ekki - enda sjá allir að núverandi ástand er með öllu óboðlegt 



fyrir starfsfólk og sjúklinga.  Hins vegar má krafan um auknar fjárfestingar ekki 
bera skynsemina ofurliði. 
 
Því vekjum við sérstaka athygli á eftirfarandi umsögn fjárlagaskrifstofu um 
sjúkrahúsið:  "„Ljóst er að verkefni af þessari stærðargráðu rúmast ekki innan 
núverandi ríkisfjármálaáætlunar, hvorki til skemmri tíma litið......né til lengri tíma 
litið......“  Síðar segir: „ .......verður varla kleift að hefjast einnig handa við slíka 
stórframkvæmd sem bygging nýs spítala er nema annaðhvort með breyttri 
forgangsröðun stjórnvalda á fjárfestingaráformum......eða með enn frekari 
tekjuöflun“. 
 
Því stöndum við sem þjóð frammi fyrir þeirri spurningu hvort þetta sé skynsamleg 
leið á þessum tímum - eða er hugsanlega hægt að koma til móts við þarfir 
spítalans á lengri tíma - jafnvel með öðrum leiðum – og viljum við að 
heilbrigðisþjónustan okkar þróist með þeim hætti sem þarna er stefnt að ? 
 
SVÞ gætir hagsmuna stærstu þjónustugreina landsins og veita þessi fyrirtæki 
þúsundum vinnu - og skiptir því miklu að starfsumhverfi þeirra sé með sem 
eðlilegustum hætti.  Fjármálaráðuneytið gaf út fyrir nokkru merkilegt rit og sagði 
þar m.a. í inngangi:   "Lengi var litið svo á að aðeins ríkið gæti annast tiltekin 
verkefni, á þeirri forsendu að það eitt byggi yfir nægjanlegri þekkingu, mannafla og 
....skipulagi til að stýra verkefnum.  En sýnt hafi að samkeppni og einkarekstur 
eiga erindi á ýmsum sviðum sem áður voru alfarið í höndum hins opinbera 
markaði.“ 
 
Það er því fátt sem fyllir okkur hjá SVÞ eins mikilli gremju og þegar þingmenn 
reyna að slá sig til riddara með þvi að veifa framan í þingheim upplýsingum um 
útgjaldaliðinn "aðkeypt sérfræðiþjónusta". Með þessum upplýsingum er ætlun 
fyrirspyrjanda – oftast í stjórnarandstöðu - væntanlega að koma ráðherrum í 
vanda með því að sýna fram á bruðl ráðuneytanna - sóun á skattfé almennings 
með því að kaupa nauðsynlega þjónustu af einkaaðilum í stað þess að fela 
verkefnið opinberum starfsmönnum.  Taka verður á þessum leikaraskap 
þingmanna - enda getur aðkeypt sérfræðiþjónusta hins opinbera oft verið það 
skynsamasta í stöðunni.   SVÞ hefur því ákveðið að næst þegar slá á pólitískar 
keilur með því að draga fram þá mynd að aðkeypt sérfræðiþjónusta á vegum hins 
opinbera sé bruðl - að þjónusta keypt af t.d. okkar félagsmönnum sé sóun - muni 
samtökin bregðast við af þunga.  
 
Hins vegar ber að fagna mjög áliti innanríkisráðuneytisins sem kom út fyrir 
nokkrum dögum fyrir hönd félagsmanna okkar í Samtökum sjálfstæðra skóla.  En 
það varðar ákvörðunarrétt sveitarfélaga að gera samning við einkaaðila um 
rekstur grunnskóla, jafnvel þó að um sé að ræða eina grunnskóla 
sveitarfélagsins.  Úrskurðurinn kemur í kjölfar þess að Tálknafjarðarhreppur leitaði 
til Hjallastefnunnar um samstarf vegna skóla sveitarfélagsins.   Ekki síður ber að 
fagna því að horfið hefur verið frá að bjóða út strandsiglingar af hálfu hins 
opinbera enda hafa bæði Eimskip og Samskip brugðist við eftirspurn 
landsbyggðarinnar hvað þessar siglingar áhrærir. 
 



Á haustmánuðum hefst af fullum krafti næsta kjarasamningalota.  Það mun fátt 
skipta meiru fyrir afkomu fyrirtækja og heimila á komandi  misserum - en að næstu 
kjarasamningar verði grundvallaðir á innistæðu í stað óskhyggju.  Þannig voru 
síðustu samningar í of ríkum mæli.  Það voru gerð of mörg mistök í síðustu 
samningum og treyst um of á aðkomu ríkisstjórnarinnar og ytri aðstæður.    Hér 
getum við hjá SVÞ ekkert undanskilið okkur ábyrgð.  Við verðum hins vegar að 
trúa og treysta því að allir sem hlut eiga að máli muni ekki endurtaka leikinn í 
haust.  Að ekki verði á ný skrifað undir kjarasamninga með óbragði í munni.   
 
Í þeirri viðleitni ákváðum við eftir síðustu lotu að setja á laggirnar sérstaka 
kjaramálanefnd innan okkar raða, sem hefði það hlutverk að halda utan um 
sérstök hagsmunamál okkar atvinnugreina í kjarasamningum, en ekki síður að 
innan samtakanna myndi byggjast upp aukin þekking – því brýnt er að þekking á 
kjarasamningahliðinni þurrkist ekki út í hvert skipti sem skipt er um forystu.  En 
lærdómurinn er ekki síst bein aðild okkar sjálfra í kjarasamningum, því það sýndi 
sig síðast að þátttaka okkar eigin félagsmanna, þátttaka öflugra forstjóra og 
starfsmannastjóra hafði gríðarlega mikið að segja – og kom í raun í veg fyrir að við 
sátum ekki uppi með enn verri samninga en þó varð raunin.  Hvað þetta atriði 
varðar slóum við hjá SVÞ ákveðinn takt – nýjan takt – sem ég er fullviss - að muni 
verða enn mikilvægari í haust. 
 
Þessa dagana má ætla af orðum málsmetandi manna og kvenna að aðilar séu af 

einlægni að stefna að skynsamlegri niðurstöðu í haust - hvort sem menn tala um 

nýja þjóðarsáttasamninga eða samstöðuleið.  Við megum einfaldlega ekki gefa út 

innistæðulítinn víxil á ný – við megum ekki leyfa okkur að byrja að eyða áður en 

verðmætin eru komin í hús.  Það heitir að gera kjarasamninga sem ekki er 

innistæða fyrir – og afleiðingarnar eru gamalkunnugar og eru að koma í ljós.   

Verðbólgan er farin af stað – timburmennirnir hafa bankað á dyr. 

Eitt megum við þó hjá verslun og þjónustu eiga - að við vöruðum við akkúrat 

þessu.  Við sögðum í Karphúsinu við okkar viðsemjendur að það væri ekki 

innistæða fyrir þessum hækkunum og þegar færi að líða á samningstímann færi 

verðbólgan af stað.  Enda felduð þið þessa samninga.  Nú þegar verðbólgan fer 

svo af stað erum við síðan svo til þau einu sem erum hundskömmuð af ASÍ.  Nú 

er verslunin enn á ný orðin helsti óvinur launamannsins.   Fyrir að hækka verðlag 

– setja þær kostnaðarhækkanir sem við stöndum frammi fyrir að hluta til út í 

vöruverðið – hækkanir sem við sögðumst ekki hafa efni á – í samningum sem við 

vöruðum við – í samningum sem við felldum.   Og síðan er stofnuð sérstök vefsíða 

gegn okkur  undir nafninu „Vertu á verði“ – en þar stendur að helsta markmið 

síðunnar sé að „veita verslunar- og þjónustuaðilum aðhald og stöðva 

verðhækkanir.“ 

Okkar skilaboð til forystu ASÍ er þau að það er lítið mál að stöðva verðhækkanir, 

svo lengi sem okkur eru sköpuð skilyrði stöðugleika.  En á meðan að gerðir eru 

kjarasamningar sem ekki er innistæða fyrir, lagðar eru á okkur auknar 

skattaheimtur svo ekki sé talað um gjaldmiðil sem heldur verðgildi sínu verr en 



Matadorpeningur þá verða afleiðingarnar alltaf verðhækkanir.  Og þetta eru hvorki 

gömul sannindi né ný – og þetta vita forystumenn ASÍ jafnvel og við. 

Enda hvernig höfum við Íslendingar staðið okkur í gerð kjarasamninga? Við höfum 

á undanförnum áratug samið um 80% launahækkun en náð 3% kaupmætti.  Á 

sama tíma hafa t.d. Svíar, Danir og Finnar hækkað laun um eða yfir 30% en náð 

tvö- til fjórföldum kaupmætti á við okkur.  Tvö- til fjórföldum kaupmætti með mun 

lægri kauphækkunum.  Það er lykilatriði að við Íslendingar komumst út úr því  að 

einblína á prósentuhækkanir, en horfum í auknum mæli á kaupmáttinn – enda 

græðir venjulegur launamaður lítið á því að fá loft í launaumslagið. 

Einmitt á þetta atriði lögðum við hjá SVÞ alla áherslu þegar núverandi 
kjarasamningum var ekki sagt upp nú í janúar.   Við lögðum gríðarlega áherslu á 
að koma inn forsendum um aukinn kaupmátt í gegnum verðlækkanir,  ekki síst 
lækkun matarverðs.  Enda þekkir enginn betur en verslunin hvaða tækifæri við 
Íslendingar stöndum frammi fyrir þegar kemur að lækkun vöruverðs.  Það erum jú 
við sem daglega kaupum inn vörur af erlendum og innlendum birgjum og þekkjum 
því best hvernig verðmyndunin er – hvaða álögur og gjöld eru lagðar á venjulegar 
neysluvörur hér á landi.  Hér stöndum við frammi fyrir stórkostlegum tækifærum – 
í raun byltingu á mörgum sviðum.   
 
En hér mætir okkur varnarmúr af öflugustu gerð.  Varnarmúr sem þegjandi 
samkomulag er um að ekki megi hrófla við, varnarmúrinn um innlenda 
landbúnaðarframleiðslu og einokunnarsölu.  Og þessi varnarmúr er svo ósvifínn 
að hann telur sig  hafinn yfir lög og reglur – að honum komi erlendar 
skuldbindingar Íslendingar ekkert við - sé ríki í ríkinu – Ísland best í heimi.  En 
þessu höfum við hjá SVÞ ekki viljað kyngja – höfum lagt til atlögu við þennan múr 
– og haft sigur í öllum prinsippmálum eins og þið sjáið hér upp á vegg. 

*Álit umboðsmanns Alþingis, júlí 2010 
Heimildir ráðherra til álagningar tolla á innfluttar landbúnaðarvörur stóðust ekki ákvæði 
stjórnarskrár. 
* Dómur héraðsdóms Reykjavíkur, september 2012 
Ákvörðun þáverandi landbúnaðarráðherra að breyta úr magntolli yfir í verðtoll gekk gegn 
ákvæðum stjórnarskrárinnar. 
* Bráðabirgðaákvörðun ESA, mars 2013 
Bann íslenskra stjórnvalda við innflutningi á hráu kjöti stóðst ekki ákvæði EES-samningsins. 
*  Álit umboðsmanns Alþingis, mars 2013 
Á ríkinu hvílir sú lagalega og þjóðréttarlega skylda að bjóða út tollkvóta vegna eggja, sem ríkið 
vanrækti að gera. 

Og maður skyldi ætla að þessir dómar og þessi álit fengju menn til að líta í eigin 
barm og endurskoða afstöðu sína. En nei takk – í síðustu viku sendi aðalleikarinn 
í þessu ferli okkur kaldar kveðjur og sakar okkur um að „vilja setja viðskipti ofar 
lýðheilsu og dýrasjúkdómum.“   Hvorki meira né minna - þar fengum við það 
óþvegið.  Og hér kristallast enn það sjónarmið að það sé allt í lagi að við 
Íslendingar flytjum út hrátt kjöt og aðrar landbúnaðarafurðir – en bregðumst við 
með þunga ef síðan á að flytja inn sömu vörur til landsins.  Varnarmúrinn vill sem 
sagt setja einstefnumerki við landamæri Íslands – þar sem flæði 



landbúnaðarafurða er í lagi – en bara í aðra áttina.....út – en alls ekki inn.  Hversu 
lengi höldum við Íslendingar að við komumst upp með þennan molbúahátt? 

En fyrrverandi landbúnaðarráðherra stendur ekki einn í verndarstefnu sinni enda 
segjum við stundum í gríni – en með alvarlegum undirtón - að það séu 63 
alþingismenn úr öllum flokkum sem slái skjaldborg um núverandi hafta- og 
einokunarstefnu – sem ríkt hefur áratugum saman.  Og ef einhver leyfir sér að 
setja spurningarmerki við hagkvæmni núverandi kerfis er umsvifalaust ráðist á 
viðkomandi með öllum tiltækum ráðum – gott ef ásakanir um landráð fylgja ekki 
með þ.a. það er ekki að furða þó fáir leggi til atlögu við þennan haftamúr.    Og nú 
verður þú að afsaka Steingrímur að ég vitni orðrétt í þig.  Ég gerði það líka á 
aðalfundinum í fyrra – en þú ert bara svo fjári skorinortur að ég bara stenst ekki 
mátið.  Því núverandi atvinnuvegaráðherra sagði eftir síðasta álit ESA að „tekið 
yrði til ítrustu varna – við munum verja þessa víglínu eins og við getum - þetta 
stríð verður tekið alveg til enda“.  Þannig að þið sjáið ágætu félagsmenn - að 
vegurinn framundan er ekki beinn og breiður. 

En hver skyldi nú vera ástæða þess að við leggjum þetta ofurkapp á að ná niður 
vöruverði – ekki síst matarverði hér á landi?  Svarið er augljóst.  Ef veikar 
hagvaxtarhorfur næstu ára ganga eftir er það lykilforsenda fyrir aðra verslun en 
matvöru og allan þjónstugeirann að fjölga þeim krónum sem eftir eru í 
launaumslagi landsmanna þegar greitt hefur verið fyrir lífsnauðsynjar.  Ef við 
ætlum að tryggja að hagur fyrirtækja sem versla með föt, húsgögn, raftæki, 
byggingarvörur, bíla og fleira og tryggja að þjónustufyrirtæki fái þrifist - sem eiga 
allt sitt undir öflugri sérvöruverslun - þá verðum við að draga úr kostnaði við þá 
hluti sem heimilin komast ekki hjá því að borga. 

Og það býr ekki illur ásetningur á bak við þessa sannfæringu okkar.   Verslunin er 
ekki í stríði við íslenska bændur eins og fyrrverandi forystumenn þeirra hafa 
iðulega haldið fram.  Þeirra málflutningur hefur verið þannig að ætla mætti að 
verslunin í landinu hafi það sem sérstakt keppikefli að drepa niður íslenskan 
landbúnað og þar með bændur?  Það er auðvitað af og frá.  Þvert á móti viljum við 
öflugan íslenskan landbúnað – en við getum ekki stutt óbreytt landbúnaðarkerfi.  
Enda á enginn að geta staðið vörð um kerfi sem skilar bændum sultarlaunum – 
skattgreiðendum og neytendum allt of háum sköttum og dýrasta landbúnaðarverði 
í heimi.  Það er bara útkoma sem enginn á að sætta sig við, ekki síst bændur 
sjálfir. 
 
Nýkjörin forysta Bændasamtakanna sem státar af ungum og vonandi framsýnum 
formanni – sem hefur á bak við sig stjórn sem að meirihluta er skipuð konum – 
sem ég fagna mjög - þarf ekkert síður en verslunin að ganga í takt við neytendur.  
Forysta Bændasamtakanna þarf að láta ferska vinda leika um Bændahöllina – 
skapa umhverfi þar sem bændur fá dafnað og þar sem þeim eru sköpuð 
spennandi tækifæri til nýsköpunar.  Bændasamtökin eiga það sameiginlegt með 
okkur að vilja sjá hefðbundinn landbúnað blómstra, en við viljum að hætt verði að 
slá skjaldborg utan um laumufarþega innan bændastéttarinnar s.s alifugla- og 
svínaræktendur, enda þar á ferð iðnaðarframleiðsla sem á lítið skylt við 
landbúnað.   
 



Til að ná fram auknum kaupmætti og ná tökum á verðbólgunni verður ma.að horfa 
til vöruverðs í landinu.  Í byrjun árs fengum við nokkra félagsmenn – bæði 
innflytjendur og smásöluaðila til að setjast yfir hvaða verðlækkanir gætu verið í  
boði fyrir íslensk heimili ef dregið yrði úr innflutningshöftum og viðskiptafrelsi 
aukið.  Og dæmin um verðlækkun eru sláandi eins og þið sjáið og tækifærin til 
kaupmáttaraukningar 130.000 heimila stórkostlegur: 
 
Alifuglakjöt 35 – 40%  
Brauðostar, smjör og jógúrt 30 – 40%  
Ís – rjómaís – frostpinnar 30 – 35%  
Nautakjöt 25 – 30%  
Unnar kjötvörur 30 – 40%  
Franskar kartöflur 35% 
Kartöflusnakk 25 – 30% 
Pizzur og skyndiréttir 15% 

 
Við reiknuðum það út að fjögurra manna fjölskylda sem vildi fá sér 
kjúklingabringur í kvöldmat ásamt frönskum kartöflum þarf í dag að greiða tæpar 
1.900 krónur en myndi greiða um ellefu hundruð krónur ef versluninni stæði til 
boða að flytja þetta inn án ofurálagna.  Þessi eina máltíð myndi því spara þessari 
fjölskyldu hátt í 800 krónur.  Þar sem kjúklingabringur eru ein vinsælasta matvaran 
í innkaupakörfu heimilanna skulum við einnig gera ráð fyrir því að þriðjungur 
heimila landsins hefði haft svipað á matseðlinum í gærkvöldi – þá hefði sparnaður 
þessara 45.000 heimila á þessari einu máltíð verið 23 milljónir.  Og hér get ég  
farið á flug.  Því ef við síðan gefum okkur að hvert heimili á landinu borði svona 
máltíð – þó ekki væri nema bara einu sinni í viku yfir eins árs tímabil væri 
sparnaðurinn tæpir 3,5 milljarður.   
 
Ef við náum að lækka meðaltalsmatarreikning hvers heimilis um 10% kæmu um 
16 milljarðar í vasa landsmanna, sem þeir gætu nýtt til að borga niður skuldir eða 
til kaupa á annarri vöru og þjónustu.  Þetta er ástæða þess að við stöndum í 
þessari baráttu – þetta er lífsnauðsynlegt fyrir heimilin í landinu og það er 
lífsnauðsynlegt fyrir alla sérvöruverslun og þjónustu að það eigi sér stað 
tilflutningur frá matargeiranum.  
 
En við einblínum ekki eingöngu á matvöruverð til að ná fram kaupmáttaraukningu, 
þó að við höfum sett þau á oddinn í þetta sinn.  Þið hafið einnig heyrt af baráttu 
okkar fyrir því að íslensk verslun þurfi ekki að búa við tvítollun á mörgum vörum – 
sem flutt eru inn frá ESB.  En til að útskýra þetta í þremur setningum þá verndar 
ESB marga geira hjá sér með því að leggja verndartolla á vörur sem fluttar eru inn 
t.d. frá Asíu.  Þar sem íslensk fyrirtæki eru flest það lítil þá er um mjög lítinn 
beinan innflutning að ræða frá Asíu og því mest flutt inn frá ESB.  Þegar vörur 
koma hingað frá ESB með uppruna utan svæðisins þá eiga birgjar okkar í Evrópu 
að fá ytri tollinn endurgreiddan – en flækjustigið er svo mikið og það neita allir að 
standa í því.   
 
Við höfum árum saman reynt að fá íslensk stjórnvöld í lið með okkur í þessu máli 
en það hafa eiginlega allir talið málið fyrirfram vonlítið og því hefur það dagað 
uppi.  Við hins vegar neitum að gefast upp og höfum nú fengið Norðmenn í lið 



með okkur – því þeir eru í nákvæmlega sömu stöðu og við hvað þetta varðar enda 
utan ESB.  Vandinn með Norðmenn er bara hvað þeir eru fjári ríkir þ.a. þetta 
truflar þá minna en okkur.  Fyrir nokkrum dögum sendum við ásamt 
systursamtökum okkar í Noregi sameiginlegt erindi til Brussel þar sem við fórum 
þess formlega á leit að ESB leiti leiða til að einfalda endurgreiðsluferlið þannig að 
íslensk og norsk fyrirtæki sitji ekki uppi með þennan ytri toll tvisvar.  Við vitum að 
þetta verður erfið brekka – en þunginn í þessu máli verður með allt öðrum hætti 
þegar Ísland og Noregur sameinast í þessum slag.  Sem dæmi um hvað þessir ytri 
tollar eru háir koma hér nokkur dæmi – og sennilega myndi fátt getað lækkað 
vöruverð hér á landi með eins skjótum hætti og lausn á þessu máli – ja nema ef 
vera skyldi innganga okkar í ESB. 
 
Dæmi um upphæð ytri toll á algengar vörur hér á landi: 
Fatnaður 15% 
Skór 15% 
Búsáhöld 10% 
Leikföng 10% 
Húsgögn 10% 
Reiðhjól 10% 
Dekk 10% 
Raftæki 7 - 15%   

 
Við í verslun og þjónustu eigum allt undir stjórnmálamönnunum – það eru jú þeir 
sem setja umgjörðina sem við búum við.  Nú í aðdraganda kosninga tala þeir allir 
um nauðsyn þess að bæta stöðu heimilanna.  Að okkar mati er hann ansi aumur 
sá stjórnmálaflokkur sem ekki sér tækifærin í lækkun vöruverðs fyrir islensk 
heimili.  Það er jú ekki nóg að einblína á skuldamál heimilanna – það eru ekki öll 
heimili sem skulda, margir búa í leiguhúsnæði og kjósa það jafnvel fram yfir eigið 
húsnæði.  En það þurfa hins vegar allir að borða.  Stjórnmálamenn geta því ekki 
flogið nú á milli funda eins og Batman eða Superman – með loforð um 
allsherjarreddingar fyrir íslensk heimili korter í kosningar – og sniðgengið á sama 
tíma það tækifæri að lækka vöruverð til heimilanna.  Lækkun vöruverðs er 
einfaldasta, ódýrasta og skynsamlegasta leiðin til að auka kaupmátt allra, og 
mikilvægur bandamaður í baráttunni við verðbólgu.  Við munum fylgja því fast eftir 
á komandi vikum hvort stjórnmálaflokkarnir meini eitthvað með því sem þeir segja 
um bættan hag heimilanna – eða hvort yfirboðin um skuldaleiðréttingar sem 
einhver annar á helst að borga verði ofaná.   Munu kosningaloforðin snúast um 
loft eða raunverulega kjarabætur. 
 
En að lokum ágætu félagsmenn - þegar rætt er um hag heimilanna hljótum við 
ekki síst að stoppa við þá spurningu á hvaða leið við erum.  Við Íslendingar 
stöndum frammi fyrir áður óþekktum vanda – vanda af þeirri stærðargráðu að 
hann er óþekktur í heimshagssögunni.  Við þessar aðstæður leyfa 
stjórnmálaflokkar sér að loka dyrum.  Loka dyrum sem hugsanlega geta skapað 
íslensku atvinnulífi þau skilyrði sem þau þurfa til að blómstra.  Þetta eru aðilar sem 
segja okkur að aðild að ESB sé okkur ekki fyrir bestu, að hag okkar sé mun betur 
borgið utan sambandsins en innan.  Og allt þetta geta þeir fullyrt án þess að sjá 
aðildarsamning.  Það sé engin ástæða til að klára þá vegferð sem hafin er – enda 
vita þeir jú einir hvað okkur er fyrir bestu. Þetta er auðvitað forræðishyggja af 
verstu gerð – og ekki byggð á heildarhagsmunum heldur sérhagsmunum, eina 



ferðina enn.   Hér eru sérhagsmunir teknir fram yfir hag þorra atvinnulífsins og hátt 
í 130.000 heimila. 
 
Við Íslendingar þurfum á því að halda að sem flestum valkostum sé haldið opnum 
í erfiðri stöðu.  Við megum ekki fyrirfram útiloka nokkurn valkost úr þeirri stöðu 
sem við erum í.  Hvort að aðild að ESB reynist síðan besta lausnin verður að 
koma í ljós - en það er algjört glapræði að útiloka hana fyrirfram.  Ef 
stjórnmálamenn Íslands bera hag atvinnulifs og heimila fyrir brjósti eiga þeir að 
fjölga valkostum okkar út úr erfiðri stöðu – ekki fækka þeim.   
 
Það er vissulega rétt að við þurfum að byrja á því að taka til heima hjá okkur eins 
og vinsælt er að taka til orða – og við munum búa við krónuna næstu árin.  En 
hvar er framtíðarhugsunin - hvar ætlum við Íslendingar að vera eftir 5 ár, eftir 10 
ár, eftir 20 ár?  Hvernig á íslenskt atvinnulíf að tvöfalda verðmætasköpun – sem er 
nauðsynlegt til að standa undir auknum lífsgæðum ef við stöndum ekki við sama 
borð og fyrirtækin sem við keppum við á alþjóðamörkuðum?   
 
Ætlum við sem Evrópuríki að halla okkur í auknum mæli að Evrópu og 
Bandaríkjunum – eða eigum við frekar samleið með fjarskyldari þjóðum eins og 
Kína og Indlandi.  eða ætlum við jafnvel að einangra okkur enn meira en nú er 
orðið, í heimi þar sem samvinna á milli landa og þjóða er æ oftar svarið.  Svörin 
við þessum spurningum eru óþægileg fá.  Við erum stefnulaus – nema - við 
stefnum niður á við.  Samkeppnisstaða okkar sem þjóðar fer versnandi og 
lífskjörin dragast aftur úr nágrannaþjóðum okkar. 
 
Ágætu félagsmenn - íslensk fyrirtæki hafa allt til þess að bera að standa sig í 
alþjóðasamkeppni en til þess þurfa þau sambærileg tæki og tól – sambærilegt 
umhverfi og fyrirtækin sem mæta þeim á hinum alþjóðavædda markaði.    
 
Íslendingar geta svo auðveldlega spilað í meistardeildinni.  En við getum það ekki 
ef stjórnmálamenn Íslands ætla að láta okkur gera það í sauðskinnskóm  með 
heimatilbúnum bolta úr ærvömbum. 
 
 
 
 


