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Efni: Umsögn um breytingu á lögum nr. 163/2007, um Hagstofu Íslands og opinbera
hagskýrslugerð, með síðari breytingum (tölfræðilegar upplýsingar um skuldir heimila og fyrirtækja), 
14. mál.

Í hnotskurn telja Samtök atvinnulífsins að málið þarfnist nánari skoðunar og leggja til að því verði 
frestað. Málið er ekki svo brýnt að það þoli enga bið. Álitaefnin snúa einkum að víðtækari heimildum 
en þörf virðist fyrir, hvort verkefnið þurfi að vera eins umfangsmikið og lagt er upp með, skorti á 
samráði við hagsmunaaðila, þörfum atvinnulífsins fyrir aukna fyrirtækjatölfræði og vernd 
persónuupplýsinga.

Í frumvarpinu er Hagstofunni heimilað, í þágu hagskýrslugerðar, að óska eftir upplýsingum af 
fjárhagslegum toga frá fyrirtækjum og einstaklingum í atvinnurekstri um viðskipti þeirra við þriðja 
aðila. Tilefnið er tilfinnanlegur skortur á upplýsingum um fjárhagsstöðu heimila og fyrirtækja sem 
kom í ljós haustið 2008. Markmið frumvarpsins er að skapa Hagstofunni möguleika til að draga upp 
mynd af samtímastöðu og þróun þessara þátta með ársfjórðungslegri birtingu tölfræðiupplýsinga.
Nýr efnahagsvísir verði til sem gefur tímanlega til kynna ef fjármálastöðugleika er ógnað. Á 
alþjóðavettvangi sé mikil áhersla lögð á að framangreindum upplýsingum sé safnað reglulega og þær 
birtar. Meðal annars er vitnað til tilmæla ráðherraráðs ESB (CM/Rec(2007)8) og svonefndrar Stiglitz 
skýrslu (Report by the Commission of Economic Performance and Social Progress) þar sem áhersla er 
lögð á tímanlegar tekju- og eignaupplýsingar fyrir stjórnvöld og aðra aðila.

Jafnframt segir í greinargerðinni frá „hugmyndum og umræðu um kosti þess að safna sem flestum af 
þeim gögnum sem opinberir aðilar safna nú frá fjármálafyrirtækjum um einu og sömu gáttina og gæti 
slíkt varðað hluta af gagnasöfnun Seðlabanka og væntanlega að einhverju leyti Fjármálaeftirlits. Með 
því yrði leitast við að létta svarsbyrði fjármálafyrirtækja vegna opinberrar gagnaöflunar og draga úr 
kostnaði og fyrirhöfn við hana".

Þá er bent á að áreiðanlegar upplýsingar um skuldir heimila og fyrirtækja sé mikilvæg forsenda 
vandaðrar stefnumótunar, lagasetningar og aðgerða stjórnvalda og útgáfa tölfræðilegra upplýsinga 
um skuldamál heimila og fyrirtækja skapi betri forsendur til að meta árangur af aðgerðum stjórnvalda 
og bankanna til að koma á stöðugu efnahagsumhverfi.

Upplýsingar frá fyrirtækjum um viðskipti þeirra við þriðja aðila -  of víðtæk heimild Hagstofunnar
7. gr. laganna er nú svohljóðandi:
„Fyrirtækjum og einstaklingum í atvinnurekstri er skylt að veita Hagstofunni umbeðnar upplýsingar 
um umsvif sín og rekstur. Við beina upplýsingaöflun frá aðilum í atvinnurekstri skal Hagstofan gæta 
þess að gagnasöfnunin sé sem auðveldust og hagkvæmust. Leitast skal við að rafrænni 
upplýsingatækni sé beitt eftir því sem unnt er, svo sem til útfyllingar gagnabeiðna, við gagnaskil og 
með tengingum við upplýsingakerfi fyrirtækja."
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Samkvæmt frumvarpinu er eftirfarandi þremur málsliðum bætt við:

„Þá ber þeim að veita upplýsingar af fjárhagslegum toga um viðskipti sín við þriðja aðila enda meti 
Hagstofan það svo að þeirra sé þörf til hagskýrslugerðar. Undir slíka upplýsingagjöf falla m.a. 
upplýsingar um lánveitingar, hver sé lántaki, stöðu láns, skilmála, tegund, greiddar afborganir og 
vexti, vanskil og úrræði í þágu skuldara sem tengjast láninu. Ákvæði annarra laga um trúnaðar- og 
þagnarskyldu víkja fyrir ákvæðum þessarar greinar."

Eins og greinin hljóðar með framangreindri viðbót skv. frumvarpinu er Hagstofunni veitt heimild til að 
afla allra upplýsinga af fjárhagslegum frá öllum fyrirtækjum á landinu, stórum sem smáum, um 
viðskipti þeirra við heimili og fyrirtæki. Tilgangur frumvarpsins er hins vegar að veita Hagstofunni 
heimild til að afla upplýsinga frá fjármálafyrirtækjum um skuldir heimila og fyrirtækja. Þannig eru þær 
heimildir sem Hagstofunni eru veittar skv. frumvarpinu mun víðtækari en þörf er á samkvæmt 
tilgangi þess. Vandséð er hvers vegna heimildin þarf að ná til allra fyrirtækja, ekki bara 
fjármálafyrirtækja. En má benda á að með vönduðu úrtaki og tölfræðigreiningu getur verið unnt að 
ná nægjanlega áreiðanlegum upplýsingum með mun minni kostnaði og fyrirhöfn en þeirri aðferð sem 
frumvarpið byggir á.

Samráð við atvinnulífið, íþyngjandi regluverk og upplýsingabyrði
Í greinargerð er sagt frá óformlegu samráði við stærstu fjármálafyrirtækin. Þar hafi ýmis sjónarmið 
komið fram sem nánar eru rakin og að tillit hafi verið tekið til þeirra af fremsta megni við gerð 
frumvarpsins. Ekki kemur fram að samráð hafi verið haft við aðra. Fyrir liggur að ekki var haft samráð 
við Samtök atvinnulífsins eða aðildarfélög þess. Það er óviðunandi. Nefna má leiðbeiningar um 
samráð stjórnvalda við hagsmunaaðila í handbók um undirbúning og gerð lagafrumvarpa1 og minna á 
að í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar segir: „Ríkisstjórnin mun beita sér fyrir endurskoðun 
regluverks atvinnulífsins með einföldun og aukna skilvirkni þess að leiðarljósi. Markmið hennar 
verður að minnka skrifræði og einfalda samskipti við opinbera aðila um leið og kostnaði er haldið 
niðri. Sérstakt markmið er að engar nýjar íþyngjandi reglur verði innleiddar fyrir atvinnulífið án þess 
að um leið falli brott jafnveigamiklar kvaðir. Þannig munu heildaráhrif regluverksins þróast í rétta 
átt." Þetta frumvarp íþyngir fyrirtækjum og snertir því markmið ríkisstjórnarinnar um einföldun 
regluverks og aukna skilvirkni.

Auk takmarkaðs samráðs við hagsmunaaðila við undirbúning frumvarpsins er ekki nægilega skýrt 
kveðið á um með hvaða hætti ná má markmiðum þess með sem minnstri aukningu upplýsingabyrðar 
fjármálafyrirtækja, og hugsanlega annarra fyrirtækja, og hvernig bregðast megi við því. Huga verður 
að upplýsingagjöf þeirra til Fjármálaeftirlitsins og Seðlabankans. Það er ekki fullnægjandi né 
sannfærandi að stefnt sé að því að „kostnaði fjármálafyrirtækja af upplýsingaöflun og miðlun verði 
reynt halda í skefjum eins og kostur er", eins og segir í frumvarpinu.

Tölfræðilegar upplýsingar í þágu atvinnulífsins, ekki aðeins stjórnvalda
Markmið Hagstofunnar um stórbætta fyrirtækjatölfræði liggja fyrir. Í greinargerðinni er greint frá því 
að í seinni áfanga umrædds verkefnis verði safnað gögnum um skuldastöðu fyrirtækja. Þar er um að

1 Bls. 10. „Samráð stuðlar að því að forsendur mála liggi fyrir áður en ákvörðun er tekin. Einnig styðst samráð 
við þau lýðræðisrök að þeir sem ákvarðanir varða eigi þess kost að hafa áhrif á efni þeirra. Æskilegt er að efna til 
samráðs við hagsmunaaðila og almenning við gerð allra þýðingarmeiri frumvarpa eftir því sem tími og aðstæður 
leyfa. Kosturinn við að efna til samráðs um frumvörp áður en þau eru lögð fram á Alþingi er sá að á því stigi er 
gjarnan auðveldara að taka tillit til athugasemda. Enn fremur er tími þingnefnda til að fara yfir athugasemdir oft 
knappur eftir að mál hafa verið lögð fram."
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ræða gerð fyrirtækjaskrár til hagskýrslugerðar og endurbætur á þjóðhagsreikningum varðandi 
uppgjör þeirra frá framleiðsluhlið. Í fyrirtækjaskránni verða upplýsingar um alla lögaðila og 
einstaklinga í atvinnurekstri sem innihalda upplýsingar um fyrirtæki, rekstraeiningar, starfsstöðvar og 
fyrirtækjahópa, starfsemi, rekstrarform, veltu og fjölda starfsmanna. Undirbúningur þess verkefnis er 
hafinn og á að vera lokið árið 2015.

Samtök atvinnulífsins og aðildarfélög þeirra hafa lengi kallað eftir bættum upplýsingum Hagstofunnar 
um fyrirtæki landsins og hafa fagnað áformum Hagstofunnar um bætta fyrirtækjatölfræði. SA telja 
mikilvægt að skýrt verði kveðið á um samþættingu áforma þessa frumvarps um auknar upplýsingar 
um skuldastöðu fyrirtækja og stórbætta fyrirtækjatölfræði. Ekki er nægilegt að við innleiðingu 
upplýsingakerfis um skuldastöðu fyrirtækja „verði stuðst við endurbætur á fyrirtækjatölfræði", eins 
og segir í greinargerðinni.

Þá eru öll áform um bætta fyrirtækjatölfræði miðuð við hagsmuni stjórnvalda og ríkisins en ekki 
atvinnulífsins. Atvinnulífið hefur kallað eftir bættum upplýsingum, m.a. um nánari flokkun útflutnings 
eftir atvinnugreinum og betri og sundurliðaðri upplýsingum um ferðaþjónustu. Mikilvægt er að við 
hönnun og þróun upplýsingakerfa verði tekið mið af þörfum og óskum í atvinnulífinu en ekki einungis 
hagsmunum stjórnvalda.

Þrátt fyrir að mikið magn upplýsinga liggi fyrir um efnahagslífið og vinnumarkaðinn í 
virðisaukaskattskrá og launamiðaskrá hefur Hagstofan ekki náð að útbúa reglubundna, opinbera 
tölfræði úr þeim umfangsmiklu gagnasöfnum eins og vonir hafa lengi verið bundnar við. Síðasta 
úrvinnsla Hagstofunnar úr launamiðaskrá RSK er frá árinu 2005. Úrvinnsla tölfræði úr 
framangreindum skrám og ný fyrirtækjatölfræði mætti gjarnan hafa meiri forgang hjá Hagstofunni því 
atvinnulífið hefur kallað eftir slíkum upplýsingum.

Vernd persónuupplýsinga
Frumvarpið felur í sér umfangsmikla söfnun persónuupplýsinga og vekur upp fjölmargar spurningar 
um persónuvernd og samræmi við gildandi lög um verndun einkalífs. Meðal ósvaraða spurninga í 
frumvarpinu er hvernig farið verði með persónuauðkenni og samkeyrslu við aðrar upplýsingar, hvaða 
tæknilegar útfærslur verði notaðar við það að afmá persónuauðkenni og hvernig unnt verði að koma í 
veg fyrir að upplýsingar verði raktar til fyrirtækja eða einstaklinga. Slíkum spurningum og fleiri í þeim 
dúr þarf að svara betur áður en lengra er haldið.

Virðingarfyllst,
f.h. Samtaka atvinnulífsins


