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Umsögn um frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 
90/2003, um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari 
breytingum og fleiri lögum

í meðfyigjandi umsögn er fjallað um líkleg áhrif frumvarpsins á hagstjórnaraðhald næstu ára og þar 
með áhrifum á vaxtastig og gengi krónunnar. Ekki er fjallað um einstakar greinar frumvarpsins né 
tekin afstaða til annarra þátta, s.s. tekjuskiptingaráhrifa.

Sá mikli hagvöxtur sem fyrirsjáanlegur er á næstu árum kallar á aðhaldssama hagstjórn. í fylgiskjölum 
með fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2005 kemur fram að stjórnvöld áætla að skila rekstrarafgangi sem 
nemur 1-1% % af landsframleiðslu á næstu tveimur árum. Hefur þá verið tekið tillit til tekjuáhrifa þess 
frumvarps sem hér er til umfjöllunar. Slík niðurstaða fæli vissulega í sér hagstjórnaraðhald, en þó 
nokkuð minna aðhald en var á árunum 1999 og 2000 þegar rekstrarafgangurinn nam VA % og 2% af 
landsframleiðslu. í Ijósi þess mikla verðbólguskots sem varð við lok síðustu uppsveiflu dugar 
fyrirhugað hagstjórnaraðhald tæplega til þess að koma í veg fyrir að sagan endurtaki sig að einhverju 
leyti.

Það er mat okkar að áform hins opinbera um aðhald í opinberum rekstri séu afar metnaðarfull og að 
nokktar likur séu á að þau gangi ekki eftir að öllu leyti. í hagspá okkar gerum við t.d. ráð fyrir að 
rekstrarútgjöld hins opinbera (samneysla) vaxi árlega um 3% að raungildi, samanborið við spá 
ráðuneytisins um aðeins 2% vöxt. Gangi spá okkar eftir felur það i sér að fjármálastefna hins opinbera 
verður ekki aðhaldssöm heldur hlutlaus á næstu árum.

í Ijósi þess lögbundna hlutverks Seðlabanka íslands að halda verðbólgu sem næst 2!4%, mun of lítið 
hagstjórnaraðhald á sviði opinberra fjármála kalla á aðhaldsamari stjórn peningamála. í síðustu 
uppsveiflu hækkaði bankinn stýrivexti sína mest í 11,5% og miðað við þá sviðsmynd sem nú blasir við 
gætu vextir þurft að fara í svipaðar hæðir á næstu árum og jafnvel hærra. Háir vextir draga úr innlendri 
eftirspurn og slá þannig á verðbólgu þegar fram í sækir. Áhrifin koma annars vegar fram í gegn um 
minni einkaneyslu og fjárfestingar, hins vegar í gegn um minni innlenda framleiðslu sem leiðir af lakari 
samkeppnisstöðu íslenskra fyrirtækja. Því minna hlutverk sem stjórnvöld hyggjast leika í 
hagstjórnaraðhaldi næstu ára, þvi stærra verður hlutverk atvinnulífsins. Þessi áhrif hafa verið nefnd 
ruðningsáhrif i efnahagsumræðu síðustu ára.

Þegar þetta er skrifað, 3. desember 2003, standa stýrivextir Seðlabankans í 7,25% en tilkynnt hefur 
verið um hækkun um 1 prósentustig I 8,25% þann 7. desember. Vaxtamunur við útlönd, á mælikvarða 
stýrivaxta er nú 4,9% en verður að öllum líkindum 5,9% þann 7. desember. Á mælikvarða þriggja 
mánaða millibankavaxta, mælist vaxtamunurinn nú þegar 6,05%. Ef svo fer að Seðlabankinn hækki 
stýrivexti í 11,5%, eins og i síðustu uppsveiflu, mun vaxtamunur við útlönd enn aukast. Ef tekið er mið 
af spá fjármálafyrirtækisins CitiGroup um þróun stýrivaxta erlendis, má gera ráð fyrir að 
skammtimavaxtamunur verði 8% í upphafi árs 2006. í spá CitiGroup er þó gert ráð fyrir að vextir 
erlendis hækki á tímabilinu. Útlit fyrir hækkandi vaxtamun styður við sterkt gengi krónunnar. íslenska 
krónan hefur styrkst töluvert undanfarið og er nú 7,5% sterkari en um siðustu áramótum. Rétt er þó að 
benda á að miklar gengissveiflur geta verið á milli einstakra daga og þvi varhugavert að hengja sig á 
eitt dagslokagildi. i nóvember var gengi krónunnar að meðaltali riflega 3% sterkara en það var allt árið 
í fyrra.



Niðurstaða
Nú þegar efnahagsuppsveiflan er að komast á fullan skrið er mjög mikilvægt að ríkið leggi sitt af 
mörkum til að viðhalda efnahagslegum stöðugleika. Samanburður við hagstjórnaraðhald áranna 1999 
og 2000 bendir til þess að fyrirhugað aðhald stjórnvalda verði of lítið á næstu árum, jafnvel þótt öll 
áform gangi eftir. Verði hagstjórnaraðhald of lítið munu samkeppnisgreinarnar búa við lakari 
samkeppnisskilyrði en ella. Hækkun undanfarið á gengi íslensku krónunnar og á markaðsvöxtum 
benda til að svo gæti farið.

Með því að lækka skatta í jafn miklum mæli og hér er lagt til, liggur þvi fyrir að ríkið verður að skapa 
hagstjórnaraðhald með mjög miklu aðhaldi á útgjaldahlið ríkisfjármálanna - meira aðhaldi en þegar 
hefur verið kynnt. í þessu sambandi er þó mjög mikilvægt að meginþungi skattalækkananna verður i 
lok núverandi kjörtimabils, þegar gera má ráð fyrir að efnahagsuppsveiflan verði um garð gengin. Ef 
koma á í veg fyrir hækkun vaxta og styrkingu krónunnar er nauðsynlegt að trúverðugar áætlanir verði 
lagðar fram um níðurskurð útgjalda, áður en ráðist er í niðurskurð tekna.
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