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Minnisblað uiv 
Frumvarp til iaga um opinber fjármál

I inimiisblaði þessu er ekki fjallað um frumvarp-: _: =-ild sérstaklega ekki meginefni þess sem 
lýtur að því að skipuleggja vinnubrögð við gerð ijárlaga og ijárhagsáætlana og íramkvæmd 
íjárlaga. Þeir þættir virðast flestir tíl bóta og eru vel undirbúnir.

Hér á eftir verður Mns vegi: d v ikkorðastíl) vikið að þeim atriðum sem snerta beítingu 
ríkisfjármála í fjármála- og efnahagspólitík.

Markmið ríkisljármála.

r-_f líunivaipinu mætti ætla að langtíma jöfnuður sé eina m.vkii:.-; ríkisljármála, þótt vafasamt sé 
M'ért líía eigi á hann sem marrni::- fremur en æskilegt skik/iiiL-' Ofutóhersla á jöfnuð í 
rí: ::f. ;:málum getur torveiaaí • .’ir.œ efhahagsstjóm með þau að vopni. Frumvarpið segir ekkert 
um önnur markmið ríkisfjármá.&, t.d. að halda uppi atvinnu, tryggja eðlilega uppbyggingu 
efnislegra og félagslegra innviða o.fl.

Jafnvel þótt eingöngu væri litið á efni frumvarpsins sem stýrirtæki í ríkisfjármálapólitík með það 
að markmiði aðdraga úr hagsveiflum og ójafnvægi er markmiðssetningin frumvarpsins einhliða 
og efni þess ófullkomið.

Þau atriði frumvarpsins, sem að virkri ríkisfj ármálapólitík snúa, eru fyrst og fremst hinar 
svokölluðu Ijármálareglur.

Fjármálareglurnar

Fimm ára hallalaust tímabil. Krafa um hallalaust 5 ára tímabil getur hindrað virka 
efnahagsstjómun og er engin kygging fyrir jafnvægi og getur jafnvel verið til hindrunar því að 
jafnvægi náist.

A samdráttarskeiði getur þessi regla hindrað virka beítingu ríkisljámiála til að örva arHtmubí r. d. 
með átökum í fjárfestingu, tímabundnum hvatatengdum skattaafslætti o.fl. eftirspumziLvf-rdúi.

I uppsveiflu h efr  'ctzú regla engin áhrif. Ekifhigiegt ójafnvæg: ? /ifnan rætvr: oíþennslu.
Henni fylgir að skatttekjur vaxa umfram undiidggiandi raunhagstærðir. Virk ijármálastjóm 
myndi felast í að lækka ekki skatta á þennsludrnu eða beinlínis hækkun þeirra t.d. því að 
skattleggja tilfallandi óverðskuldaðan tekjuauka (söluhagnaður fjármálaeigna, bónusar og 
kaupaukar, gengishækkun tekna). Ekkert af þessu kemur fram í ffumvarpinu.

Fimm ár em of stuttur tími. Hagsveiflan er oftlega eða getur verið mun lengri. Þannig kann 
samdráttarskeið enn að vera til staðar þótt fjé::::: iireglan krefjast aðhaldsaðgerða, sem ganga 
gegn því ástandi sem koroið er á og auki sam iiitfiii.

Árlegt hallahámark. Ekki er rökstutt hvers vegna tala 2,5% er talin heppileg.

Reikningsleg afkoma eða sveiflujöfnuð afkorc I f: nmvarpinu ' fvmangreindum atriðum 
miðað við reikningslega afkomu ríkissjóðs hverju sinni. Slík afkoma er ekki góður mælikvarði á 
raunvemlega stöðu ríkisfjármála. Sveiflujöfnuð afkoma þar sem búið er að leiðrétta fyrir áhrifum 
hagsveiflunnar væri betri viðmiðun þótt hún sé einnig gölluð.

Skuldaþak. Enginn haldbær rökstuðningur er fyrir þeirri reglu að skuldir ríkissjóðs fari ekki yfir 
30% af VLF til lengri tíma og gripið sé til aðhaldsaðgerða sé svo. Þótt sjálfsagt sé rétt að ekki
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skuli ofgera herðum komandi kynslóða þarf að hafa í huga að komandi kynslóðir njóta 
uppbyggingar á innviðum í fortíð og nútíð. Skuldasbyrði þarf að meta m.t.t. ýmissa aðstæðna 
m.a. hvort um er að ræða innlendar skuldir eða erlendar. Vaxtagreiðslur eins eru vaxtatekjur 
annarra. Vaxtagreiðslur af innlendum skuldum eru ekki kostnaður íyrir þjóðarbúið og vaxtakjör 
skipta ekki minna máli en skuldsetning.

Krafa um lækkun skulda séu þær yfir 30% getur rekist á og hindrað það að ríkisijármálum sé 
beitt í því skyni að örva efnahagslífið þótt til þess standa full rök.

/  heild má segja að jjármálareglur frumvarpsins leggi ekkert til viö stjórn efnahagsmála á 
þennslutíma eða í aðdraganda ójafnvægis en geti verið til óþurftar við að vinna á afleiðingunum 
á eftirfarandi samdráttartíma.

Fordæmi í öðrum löndum.

Sambærilegar fjármálareglur virðast ekki vera til staðar á Norðurlöndunum eða öðrum löndum V- 
Evrópu. ReglurESB eru mildari en lagt er til í frumvarpinu og forsendur þeirra allt aðrar. Þær eru 
tilkomnar vegna þess að í Evrópusambandinu eru ríkisljármálin í höndum annarra aðila, þ.e. 
einstakra aðildarríkja, en stjóm peningamála sem Evrópski seðlabankinn fer með.

Reglur ESB og oftrú á þær hafa verið trafali í glímunni við efhahagsörðugleika í Evrópu og í 
reynd hafa einstök ríki vikið þeim til hliðar í glímunni við afleiðingar hrunsins. Þannig gátu þær 
hvorki komið í veg fyrir hrunið né koma að gagni við að vinna úr afleiðingum þess.

Riki sem setja stífar kröfur um ríkisfjármál lenda oft í ógöngum með þær sbr. t.d. ómálefnalegt 
þjark og hrossakaup um svokallað skuldaþak í BNA.

Fjármálaregla sveitarfélaga.

Ákveðin fjármálaregla hefur gilt um sveitarfélög en það er þó ekki gild rök fyrir að hið sama eigi 
við um ríkið. Sveitarfélög hafa ekki skattlagningarvald (eða mjög takmarkað) og ríkið hefur 
skyldur umfram sveitarfélög t.d. stjóm efnahagsmála o.fl.

Þingsályktun um fjármálastefnu og fjármálaáætíun?

Þingsályktun í upphafi kjörtímabils á að móta stefnu ríkisfjármála næstu 4 til 5 ár hvemig sem 
allt veltist nema til komi hmn eða hamfarir. Önnur þingsályktun um ríkisfjármálaáætlun til 5 ára á 
að binda ijárlagaundirbúninginn við fjármálastefnu sem e.t.v. var samþykkt 4 til 5 ámm fyrr. 
Hvers vegna þingsályktun um áætlun til 5 ára, sem þó á að endurskoða árlega?

Endurskoðun fjármálareglu.

Fjármálareglu eru sett þau stífu skilyrði að hún verði og aðeins endurskoðuð við hmn eða
lm“ fzTÍz O j e&m V a iiíir  á in n a r ín  hvrifir pkki meft 1imni lieídur er bað
afleiðing afviðvarandi ójafnvægi. Endurskoðun þá þýðir að ansi seint er í rassinn gripið. Eins em 
frávik frá stefnunni einungis í tvö á þegar í óefni er komið er alls ófullnægjandi. Reynsla hér og 
erlendis er að til að vinna sig út úr vemlegri efnahagslægð > 2-3% af GDP þurii 3 íii 5 ár og 
virðist sá tími hafa verið að lengjast með auknu vægi fjármálageirans í efnahagslífmu.

F orræðishyggj a.

Stífar fjármálareglur eins og fmmvarpið leggur til byggir á þeirri hugsun að það þing sem setur 
þær sé betur í stakk búið eða betur úr garði gert en stjómvöld, þ.m.t. þingið á einhverjum síðari 
tímapunkti til að leggja mat á stöðu efnahagsmála þá og ákveða hvemig við henni skuli bmgðist. 
Er það svo?


