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Fjárlagafrumvarp 2020 og stefna næstu ára

•  Nú þegar hægir á umsvifum hagkerfisins mun reyna á fjárm álastjórn hins opinbera. 
M ikilvæ gt er að aðgerðir næstu missera m iði fyrst og frem st að því að draga úr áhrifum  
niðursveiflunnar.

•  Áhersla stjórnvalda á niðurgreiðslu skulda síðustu ár mun reynast mikilvæg og góð 
ráðstöfun sem gerir stjórnvöld betur í stakk búin nú t il að bregðast við versnandi 
horfum  í íslensku efnahagslífi.

•  Boðaðar skattalæ kkanir eru fagnaðarefni. Tekjuskattslækkun á einstaklinga og lækkun 
tryggingagjalds er verulega jákvæð aðgerð og til þess fa llin  að milda áhrif 
n iðursveiflunnar, auka ráðstöfunartekjur heimila og fyrirtæ kja í erfiðu árferði.

•  SA gagnrýnir boðuðum skattahæ kkunum á ferðaþjónustuna. Er það óábyrg stefna að 
hækka skatta á atvinnugrein sem enn er að glíma við áföll í flugiðnaði. M ikil óvissa ríkir 
um þróunina á næstu misserum.

•  Aukin útgjöld til fjárfestinga innviða er mikilvæg forgangsröðun. Nú þegar hægir á vexti 
hagkerfisins væri til bóta að hraða frekari fjárfestingum . Ein leið væri að huga að sölu 
ríkiseigna, eins og bankanna.

•  Áæ tlanir stjórnvalda gera ráð fy rir að ríkisútgjöld vaxi um 73 m illjarða króna m illi ára 
og aðhaldskrafa í rekstri er ekki nema 4 m illjarða króna. Þó ekki sé æskilegt að ráðast 
í sársaukafullan niðurskurð í núverandi árferði þá blasir við að e ftir  m ikinn útgjaldavöxt 
undangenginna ára liggja víða tæ kifæ ri til úrbóta.

•  Áskorunin fram undan er að leita leiða til umbóta í ríkisrekstri og lækka skatta enn 
frekar samfara kólnandi hagkerfi. Auka þarf áherslu á hagræðingu í rekstri og gera 
hann skilvirkari. Ísland er að mörgu leyti e ftirbá tu r nágrannaríkja þegar kemur að því 
að straumlínulaga stjórnsýslu og nýta önnur rekstrarform  til þess að auka skilvirkni.

•  Aukið gagnsæi skattkerfisins yrði verulega til bóta, nú þegar um hverfisskattar skila 
árlega ríflega 50 m illjö rðum  króna í tek ju r til ríkisins er nauðsynlegt að bókhald sé b irt 
um ráðstöfun slíkra skatta.

•  Efnahagsforsendur fjárlagafrum varpsins gera ráð fy rir snörpum viðsnúningi og að 
hagvöxtur næsta árs verði 2,6%. Byggt á þeim forsendum  er áætlað að afgangur á 
rekstri ríkissjóðs verði hverfandi á næsta ári. Ólíklegt er að þær forsendur gangi e ftir.

•  Stjórnvöld eru skuldbundin að uppfylla afkomuregluna, en hún segir til um að y fir fim m  
ára tím abil skuli afkoma hins opinbera ávallt vera jákvæð og árlegur rekstrarhalli má 
ekki vera y fir 2,5% af VLF. Verði sam dráttur meiri en 1% á árinu 2020 þá er hætta á að 
afkomureglan verði brotin  og grípa þurfi til neyðarráðstafana.
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Mikilvægt að hagstjórnin vinni gegn áhrifum niðursveiflunnar

Snarpur viðsnúningur í íslensku efnahagslífi á fy rri hluta ársins samfara áföllum  í flugiðnaði, 
loðnubresti og rýrnun viðskiptakjara endurspeglar versnandi stöðu ríkisfjármála á árinu 2019. 
E ftir átta ára sam fellt hagvaxtarskeið er niðursveifla fram undan, störfum  fækkar, atvinnuleysi 
eykst, heim ili og fyrirtæ ki halda að sér höndum og ska tttek ju r ríkisins dragast saman.

A rm arn ir þrír, Seðlabankinn, vinnum arkaðurinn og hið opinbera, gegna mikilvægu hlutverki í 
a lm ennri hagstjórnin og verkefnin fram undan er að milda áhrif niðursveiflunnar. 
Lífskjarasamningar sem und irritað ir voru í vo r sköpuðu skilyrði til vaxtalækkana. Seðlabankinn 
hefur lækkað vexti í kjölfarið og frekari vaxtalækkana að vænta á næstu mánuðum. Stjórnvöld 
boða skattalæ kkanir í fjárlagafrum varpinu sem ber að fagna, en meira þarf að koma til. Í 
síðustu niðursveiflu voru skattar hækkaðir og nýjum sköttum  bæ tt við. Flestar þær 
skattahæ kkanir standa enn og samsvara um 15% af heildar skatttekjum  ríkissjóðs. Stjórnvöld 
boða aukið fjármagn til innviðauppbygginga sem er jákvæð forgangsröðun. Stjórnvöld æ ttu 
þó að huga að frekari uppbyggingu innviða nú þegar dregur úr vexti hagkerfisins.

Stýrivextir Skattar

■ S k a tta læ k k a n irb o ð a ð a r.S tý riv e x tir  h a fa  læ kkað  í fjó rg an g .

F rekari v a x ta læ k k a n ir  f ra m u n d a n .

S tyð ja  við rá ð s tö fu n a rte k ju r  h e im ila  
og fy r ir tæ k ja .

M e ira  þ a rf  að  ko m a  t il og d raga  
t ilb a k a  s k a tta h æ k k a n ir frá  síðustu  
n iðursve iflu .

Lágir s k a tta r  s tyð ja  við  
sam kep p n ish æ fn i.

Hlutverk hagstjórnar
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Breyttar efnahagshorfur: Útgjöld aukast en tekjustofnar dragast saman

Verulegar breytingar eru á afkomu ríkisins frá fjárlögum  til nýjustu áæ tlunar fy rir árið 2019. 
Gert er ráð fy r ir  að skatttekjur verði rúmlega 21 m illjarð i króna m inni og að útgjöld aukist enn 
frekar m.a. vegna aukinna framlaga ríkisins til atvinnuleysissjóðs. Afgangur verður því ekki af 
ríkisrekstri á þessu ári heldur 9 m illjarða króna halli. Þessi m ikli viðsnúningur, aðeins tíu 
mánuðum frá því fjá rlög þessa árs voru samþykkt, endurspeglar hvernig vöxtu r hagkerfisins 
hefur bein áhrif á stöðu ríkisfjármála.

Nú þegar hægir á umsvifum hagkerfisins mun reyna á fjá rm álastjórn  hins opinbera og er 
m ikilvæ gt að aðgerðir næstu missera m iði fyrst og frem st að því að draga úr áhrifum  
niðursveiflunnar.

V ersn and i e fn a h a g s h o rfu r -  lakari a fko m a
Ma.kr., breyting á afkomu ríkissjóðs frá fjárlögum  t i l  áætlunar

Efnahagsforsendur bresta og 
28’6 ríkissjóður skilar halla

_J ( ■ Það er vandasamt að stýra opinberum
I j fjármálum. Þegar efnahagsforsendur

bresta þá standa e ftir  há útgjöld sem 
tekjustofnar standa ekki undir.

■ Samfara snörpum viðsnúningi í íslensku 
efnahagslífi á árinu 2019 er áformað að 
skatttekjur dragistsam an um rúmlega 21 
m illjarða króna og að útgjöld vegna 
atvinnuleysisbóta aukist um 9 ma.kr.

i ^
 ! ■ í stað tug i m illjarða afgangi á ríkisrekstri

lík t og áformað var í fjárlögum  er nú 
áætlað að hallinn verði 8,7 ma.kr.

■ Breytt staða kallar á breyttar áherslur.

Fjármálastefna næstu ára ætti fyrst og 
frem st að miða að þ v í að drogo úr áhrifum  

niðursveiflunnar.

Heimild: Kynning ráðherra á fjármálafrumvarpinu

Hætta á að afkomureglan brotni ef samdráttur varir fram á næsta ár

Aukin óvissa ríkir um stöðu efnahagsmála og má búast við að áhrif sam dráttar í flugiðnaði 
muni vara fram  á árið 2020. Miðað við forsendur fjárlagafrumvarpsins er gert ráð fy rir 400 
m illjóna króna afgangi af ríkisrekstri á árinu 2020, sem ja fng ild ir 0,00013% af landsframleiðslu. 
Blasir við að svo lítill afgangur endurspeglar breytta stöðu.

Efnahagsforsendur frum varpsins gera ráð fy rir að hagvöxtur á næsta ári verði 2,6%. Það er 
m ikil bjartsýni að gera ráð fy r ir  að hagkerfið taki strax svo f ljó t t  við sér þegar enn mælist 
veru legur sam dráttur í komum ferðamanna til landsins og ó ljóst er hversu mikil áhrifin  muni 
hafa á hagkerfið og í hve langan tíma þau munu vara. Verði sam drátturinn meiri en 1% á árinu

4

Fjárlög 2019

Minni skatttekjur

i
i
i
i

Meira atvinnuleysi

 1-
Il

Annað

lli
Afkoman 2019 -8,7



SAMTÖK ATVINNULÍFSINS

2020 þá er hætta á að afkomureglan verði brotin  og grípa þurfi til neyðarráðstafana, en 
afkomureglan segir til um að y fir fim m  ára tím abil skuli afkoma hins opinbera ávallt vera 
jákvæð og árlegur rekstrarhalli má ekki vera y fir 2,5% af VLF.

1.000 milljarða ríkisútgjöld

Þó ekki sé æskilegt að ráðast í sársaukafullan niðurskurð í núverandi árferði þá blasir við að 
e ftir  m ikinn útgjaldavöxt undangenginna ára liggja víða tæ kifæ ri til úrbóta. I ljósi þessa eru 
það vonbrigði að í fjá rm álafrum varpi næsta árs er aðhaldskrafa í rekstri ekki nema ríflega 4 
m illja rðar króna. Heildarútgjöld ríkisins aukast um 73 milljarða króna m illi ára og er 
heildarum fang ríkisins y fir 1.000 m illjarða króna.
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Samtök atvinnulífsins hafa ítrekað gagnrýnt m ikinn útgjaldavöxt ríkisins á undangengnum 
árum og hvatt stjórnvöld til að stunda aðhaldssamari fjárm álastefnu á uppgangstímum. Við 
blasir að e ftir  m ikinn útgjaldavöxt ár frá ári samfara vaxandi skatttekjum , eru umsvif ríkisins 
m ikil bæði í krónum talið  og sem h lu tfa ll af verðmæ tasköpun þjóðarbúsins. Talsverð áskorun 
verður fram undan fy rir stjórnvöld að draga úr umsvifum samfara kólnandi hagkerfi án þess 
að ýta ekki undir enn dýpri niðursveiflu.
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Góð skuldastaða skapar svigrúm til að bregðast við

Það skip tir máli á óvissutímum sem þessum að skuldastaða ríkissjóðs er góð. Áhersla 
stjórnvalda á niðurgreiðslu skulda síðustu ár mun reynast mikilvæg og góð ráðstöfun sem gerir 
stjórnvöld betur í stakk búin nú til að bregðast við versnandi horfum  í íslensku efnahagslífi. Er 
það ó líkt stöðu flestra iðnríkja sem enn glíma við háar opinberar skuldir og lítinn hagvöxt. 
V e itir góð skuldastaða stjórnvöldum  veru legt svigrúm til að bregðast skjó tt við ef bjartsýnar 
efnahagsforendur frum varpsins bresta án þess að hætta sé á að skuldir fari y fir lögbundið 
hámark samkvæmt skuldareglunni.
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Forgangsmál að styðja við samkeppnishæfni atvinnulífsins

Forsenda alm ennrar velm egunar er að hér vaxi og dafni b lóm legt atvinnulíf. Stjórnvöld eiga 
því ávallt að leitast við að styrkja starfsum hverfi íslenskra fyrirtæ kja, sér í lagi nú þegar 
efnahagsumhverfið ve itir m inni byr í seglin. Laun á Islandi eru há í alþjóðlegum samanburði 
og hvergi rennur stærri h lu ti af verðmæ tasköpun til launþega en á Íslandi. Þá er Ísland 
háskattaríki í erlendum  samanburði. Rekstrarumhverfi íslenskra fyrirtæ kja er e rfitt um þessar 
m undir og mun reynast mörgum þungbært að standa straum af m iklum launakostnaði og 
háum sköttum  samfara m innkandi hagvexti.

Það er því fagnaðarefni að í fjárlagafrum varpinu eru skattalæ kkanir boðaðar og aukið 
fjármagn sett í inniviðauppbyggingu. Meira þarf þó að koma til. Hér að neðan eru dregin fram  
meginatrið i frum varpsins og tillögu r til úrbóta fylgja á e ftir.

Skattar lækka, en meira þarf til

Viðbrögð stjórnvalda við síðustu niðursveiflu voru að hækka þá skatta sem fy rir voru og bæta 
nýjum við. Tryggingagjaldið, tek juskattur fyrirtæ kja og einstaklinga, veið igjaldið og 
fjárm agnstekjuskattur eru dæmi um skatta sem eru hærri í dag en undir lok síðustu uppsveiflu, 
fy r ir rúmlega áratug síðan. Þá eru skattar eins og bankaskattur, sérstakur og alm ennur 
fjársýsluskattur, g istináttaskattur og kolefnisgjald dæmi um nýja skatta. Á árinu 2019 er 
áætlað að árlegar tek ju r ríkissjóðs af nýjum sköttum  og skattahækkunum verði ríflega 115 
m illja rðar króna samsvarar það um 15% af heildarskatttekjum  ríkisins. Boðaðar
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skattkerfisbreytingar á árunum 2020-2021 leiða til þess að ska tttek ju r dragast saman um 18,5 
m illjarða króna. Þrátt fy r ir boðaðar skattalæ kkanir standa því e ftir  97 m illja rðar króna í aukna 
skattheim tu frá síðustu niðursveiflu sem heim ili og fyrirtæ ki standa enn undir. Samtök 
atvinnulífsins hvetja stjórnvöld til að skapa aukið rým i t il frekari skattalækkana og festa ekki 
Ísland í sessi sem háskattaríki í alþjóðlegum samanburði.

Árlegar tekjur af nýjum  sköttum og skattahækkunum  árið 2019  
Ma.kr., munur á áætluðum tekjum  og tekjum  við sömu skattprósentur og árið 2008

Skattar

2019

2021?

Gistináttaskattur +1

Sérstakur fjársýsluskattur

Kolefnisgjald E
Veiðigjald

Bankaskattur dna

Tekjuskattur fyrirtæ kja Œ ,

Fjármagnstekjuskattur ca
Tryggingagjöld tei

i
Tekjuskattur einstaklinga

Samtals 115

Samtals

Boðaðar skattkerfisbreytingar 
2020-2021 Ma.kr.

Helstu skattahækkanir

Gjaldtaka á ferðamenn +2,5 ma.kr.

Nýir grænir skattar +2,5 ma.kr.

Hækkun kolefnisgjalds +0,9 ma.kr.

Breytingará skattlagningu +0,6 ma.kr.
ökutækja og eldsneytis

Samtals: +6,5 ma.kr.

Helstu skattalækkanir

Tekjuskattur einstaklinga -21,0 ma.kr.

Tryggingagjald -4,0 ma.kr.

Samtals: -25,0 ma.kr.

Heildaráhrif skattkerfisbreytingu á árinu 
2020-2021

-18,5 ma.kr.

Heimild: Fjármálaráðuneytið, útreikninga SA

A. M ikilvæg skattalækkun: 21 milljarða króna tekjuskattslæ kkun fy rir heim ilin

Umfangsmesta skattabreytingin í frum varp inu er á tekjuskatt einstaklinga. Breytingarnar eru 
fram kvæ m dar í tve im ur skrefum og kemur síðari breytingin fram  á árinu 2021. Þriggja þrepa 
tekjuskattskerfi verður tekið upp þar sem skattleysismörkin munu e ftir  innleiðingu taka mið 
af verðbólgu og fram leiðniaukningu vinnuafls.

Heildaráhrif skattkerfisbreytinganna eru 21 m illja rður króna en þar af eru áhrifin  á árinu 2020
5,5 m illja rðar króna. Að mati SA eru boðaðar tekjuskattsbreytingar jákvæ ðar og til þess fa llnar 
að auka ráðstöfunartekjur heimila verulega, einkum tekjulæ gstu hópanna.
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Skattbyrði einstaklinga eftir m ánaðartekjum
%, m.v, lekjur árið 2019 
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Heimildir: Ríkisskattstjóri, Fjármálaráðuneytið og útreiknmgar efnahagssviðs

B. Tryggingagjaldið lækkar

Lækkun tryggingagjalds um 0,25% á árinu 2020 er í samræmi við það sem boðað var í 
fjárm álaáæ tlun stjórnvalda í vor. Samtök atvinnulífsins fagna lækkun tryggingagjaldsins enda 
um að ræða skatt sem leggst á launagreiðslur.

M ikilvæ gt er þó að hafa í huga að fy rirhe it voru gefin af hálfu stjórnvalda um að 
tryggingagjaldið myndi lækka í þrem ur skrefum á árunum 2016-2018 n iður í 5,85%. Þrátt fy r ir 
lækkun gjaldsins á næsta ári mun tryggingagjaldið enn vera 0,5% hærra en áður var lofað, eða 
6,35% í stað 5,85%.

Lækkun tryggingagjaldsins mun auka svigrúm í rekstri íslenskra fyrirtæ kja um 2,8 m illjarða 
króna á ári en til samanburðar er áætlað að launakostnaður fyrirtæ kja á almennum markaði 
hækki um 135 milljarða króna á árunum 2019-2022.

Samtök atvinnulífsins hvetja stjórnvöld til að skapa aukið svigrúm í rekstri svo unnt verði að 
lækka gjaldið til samræmis við áður gefin fy rirhe it og þannig styðja íslensk fyrirtæ ki við að 
mæta hækkandi launakostnaði á komandi árum og sporna gegn fækkun starfa.
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A. Nýir græ nir skattar og aðrir skattar hækka -  aukið gagnsæi væri til bóta

I fjárlagafrum varpi eru nýir græ nir skattar boðaðir á urðun úrgangs og flúoraðar 
g róðurhúsalo fttegundir (F-gös). Gert er ráð fy rir að innleiðingin taki tvö ár og munu skattarn ir 
í heild skila ríkissjóði 2,5 m illjö rðum  króna þegar skattarn ir hafa að fu llu  verið innleiddir. Þá 
mun kolefnisgjaldið hækka um 10% á næsta ára, til v iðbóta r 65% hækkun sem hefur nú þegar 
á tt sér stað frá árinu 2017. Tekið saman hefur því kolefnisgjaldið hækkað um 82% frá árinu 
2017, gangi áform  stjórnvalda e ftir  fy r ir  árið 2020.

Í því samhengi ber einnig að hafa í huga að stjórnvöld áætla að ríkissjóður fái um 1 m illjarð 
króna í tek ju r við sölu losunarheim ilda í viðskiptakerfi ESB (ETS kerfi), en flugfélög, álver, 
kísilver og orku fyrirtæ kin  greiða fy rir losunarheim ild ir sínar á hverju ári. Víða erlendis eru 
tek ju r stjórnvalda af slíkum losunarheim ildum  nýtta r til aðgerða í loftlagsmálum og hvetja SA 
stjórnvöld t il að gera hið sama.
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Það er bæði eðlileg og jákvæð forgangsröðun að skattheim ta þjóni loftslagsmarkm iðum. Slíkir 
skattar, o ft kallaðir græ nir skattar, eru hannaðir með það e itt að leiðarljósi að hvetja til 
b reyttra r hegðunar. Þeim er ekki ætlað að vera v iðbóta r tek juö flun  fy rir hið opinbera enda er 
það svo að skili þeir tilæ tluðum  árangri munu tek ju r af þeim verða takm arkaðar til lengri tíma. 
Það er því m ikilvægt að ríkissjóður verði ekki háður tekjum  af grænum sköttum  til 
fjá rm ögnunar á grunnþjónustu sinni.

Á árinu 2020 er áætlað að græ nir skattar skili um 51 m illjö rðum  króna í tek ju r til ríkissjóðs. 
Undir þá samtölu falla skattar eins og vörugjöld á ökutæki, vörugjald af bensíni, bifreiðagjald, 
eldsneytisgjald, kílómetragjald, kolefnisgjald og nýir umhverfisskattar. Þó er tilu rð  hluta 
þessara grænu skatta ekki aðeins rökstudd með vísan í þann samfélagslega ávinning sem 
skattarn ir eiga að hafa í fö r með sér, heldur einnig tek juþarfar ríkissjóðs vegna fjárm ögnunar 
vegakerfisins svo dæmi sé tekið.

Þó Samtök atvinnulífsins te lji eðlilegt að aukin áhersla sé lögð á græna skattlagningu þá vekur 
athygli að ekki v irð is t vera haldið nákvæmt bókhald y fir fram lög ríkisins til mótvægis við 
skattlagninguna til verkefna sem m.a. tengjast sam dræ tti í losun gróðurhúsalofttegunda eða 
bæ ttra loftgæða alm ennt. Er það áhyggjuefni og hvetur SA stjórnvöld til þess að birta 
opinberlega áæ tlanir sínar um ráðstöfun grænna skatttekna. Það stuðlar bæði að auknu 
gagnsæi skattkerfisins og æ tti ja fn fram t að koma í veg fy rir að þeir séu n ý ttir í fjárm ögnun á 
grunnþjónustu hins opinbera. Með því að marka grænar tek ju r ákveðnum útgjaldaliðum , svo 
sem umhverfismálum , er einnig hægt að koma í veg fy rir að skattar sem lítið tengjast 
um hverfinu séu sveipaðir grænni hulu.
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B. Skattahækkun á ferðaþjónustu ofan í samdrátt

Rekstrarumhverfi íslenskrar ferðaþjónustu hefur tekið snarpa u-beygju á síðustu mánuðum 
samfara áföllum  í flugiðnaði. Á öðrum  ársfjórðungi dróst flugfram boð til og frá landinu saman 
um ríflega fjó rðung m illi ára og 20% fæ rri ferðam enn komu til landsins. Á sama tíma eru 
verulegar launahækkanir fram undan sem munu einna helst reynast ferðaþjónustunni erfiðar. 
Það er óábyrg skattahækkun og aðeins til þess fallin að ýta undir sam drátt í greininni.

I ljósi þessa gagnrýna Samtök atvinnulífsins áform  stjórnvalda um frekari g ja ldtöku á 
ferðam enn sem á að skila 2,5 m illjö rðum  króna aukalega í árlegar skatttekjur. Er það óábyrg 
stefna nema aðrir skattar verði lækkaðir á móti. Frekari skattahækkun á greinina er eingöngu 
t il þess fallin að ýta undir frekari samdrátt.

V ísbendingar um um svif í ferðaþjónustu á íslandi
%, breyting frá fyrra ári

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Heimitd: Seólabanki íslands

C. Aukið fjármagn til samgönguframkvæmda

Sterkir innvið ir þjóna þörfum  atvinnulífsins og heimila, stuðla að aukinni samkeppnishæfni og 
styrkja s toð ir hagvaxtar t il fram tíðar. Ánægjulegt er að verja skuli auknum fjá rm unum  í 
uppbyggingu samgangna en í fjárlagafrum varpinu er gert ráð fy rir að varið verð i um 27 
m illjö rðum  króna eða sem nem ur 0,9% af landsframleiðslu um samgönguframkvæmdir. Er 
það liður í fjárm álaáæ tlun stjórnvalda en þar var boðað að verja æ tti 120 m illjö rðum  króna í 
samgönguinnviði. Nú þegar hægir h ra tt á vexti hagkerfisins væri þó t il bóta að hraða 
uppbyggingu innviða. Nú er ré tti tím inn til framkvæmda. Í því samhengi má nefna að 
samgöngusáttmáli ríkis og sex sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu t il næstu fim m tán  ára eru
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skref í rétta á tt. Samtök atvinnulífsins hvetja stjórnvöld til að líta til annarra leiða við 
fjárm ögnun og uppbyggingu innviða svo unnt verði að hefja fram kvæ m dir hraðar og fyrr.

Útgjöld til sam göngufram kvæ m da sem  hiutfall af landsfram leiðslu
% af VLF

1.6

1.4

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Heimild: Samtök iönaóarins
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Fjármálstefna næstu ára: Breyttar efnahagsforsendur kalla á umbætur í 
ríkisrekstri

Hratt versnandi efnahagshorfur 
og þær breytingar sem nú eiga sér 
stað í innlendum  þjóðarbúskap 
munu hafa víðtæ k áhrif á íslenskt 
efnahagslíf og á forsendur 
fjárm álaáæ tlunar. Forsendurnar 
eru heldur bjartsýnar miðað við 
þá þróun sem hefur á tt sér stað.
Sú hætta er því fy r ir  hendi að 
áæ tlanir stjórnvalda til næstu ára 
byggi á o f bjartsýnum 
tekjuforsendum  og tek ju r verði 
því ekki í samræmi við fy rirhe it 
um aukin útgjö ld. Reynir nú á 
fram tíðarsýn og stefnufestu 
stjórnvalda og m ikilvæ gt að aukin 
áhersla verði á hagræðingu í 
ríkisrekstri, aukna skilvirkni og 
forgangsröðun. Ú tgjaldavöxtur 
liðinna ára verður ekki
endurtekinn enda fyrirséð að tek justo fnar standa ekki lengur undir slíkum vexti.

Samtök atvinnulífsins telja m ikilvæ gt að áherslur stjórnvalda verði þrenns konar á næstu 
árum :

Áhersla 1: Draga úr umsvifum hins opinbera án þess að framkalla m ikinn niðurskurð

Sífelldur vöxtu r útgjalda getur ekki verið markmið í sjálfu sér heldur þarf að tryggja sem 
hagkvæmasta nýtingu á því fjárm agni sem úr er að spila. Versnandi efnahagshorfur líkt og nú 
blasa við hljóta að kalla á breytta r áherslur í opinberum  rekstri.

•  Að mati SA er unnt að draga úr opinberum  umsvifum án þess að framkalla niðurskurð 
og dýpka efnahagslægðina. Hér skip tir höfuðm áli að forgangsraða ré tt, auka skilvirkni 
í opinberum  rekstri og hagræða.

Forgangsröðun. Dæmi um góða forgangsröðun stjórnvalda á síðustu árum er áhersla þeirra á 
niðurgreiðslu skulda. Lítil skuldsetning m innkar bæði áhæ ttu og losar um fjármagn þar sem 
hún dregur úr vaxtakostnaði. I því samhengi má nefna að vaxtakostnaður ríkissjóðs er í dag 
um 1% af VLF en var fim m  sinnum hærri fy r ir tíu árum síðan, eða ríflega 5% af VLF. Opinber 
útgjöld hafa vaxið ár frá ári og þó forgangsraðað hafi verið til heilbrigðismála hefur skort 
e ftirfy lgn i með þeim fjárm unum . H lutverk stjórnvalda er ekki aðeins að auka fram lög heldur 
einnig að nýta sem best það fé sem úr er að spila og meta hvar takm örkuðum  fjárm unum  er
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best varið. Skorti fé til mikilvægra verkefna þarf að draga úr fram lögum  til verkefna sem aftar 
eru á listanum.

Á næstu árum þarf að forgangsraða þannig að fjárm álastefnan styðji við samkeppnishæfni 
atvinnulífsins. Er það best gert með því að fjárfesta í innviðum og lækka skatta.

Aukin skilvirkni. Samtök atvinnulífsins fagna því að sérstakur kafli í fjárm álaáæ tluninni sé 
helgaður um bótum  í starfsemi hins opinbera þar sem áhersla er m.a. lögð á framgang 
rafræ nnar stjórnsýslu. Slík skref eru til þess fa llin  að bæta nýtingu opinberra fjárm una og auka 
skilvirkni í opinberum  rekstri. Eistar hafa náð hvað lengst á sviði rafræ nnar stjórnsýslu og er 
99% allrar þjónustu á in ternetinu, 98% landsmanna hafa rafræn skilríki og 47% landsmanna 
kjósa í a lm ennri kosningu á netinu svo dæmi séu tekin. Ísland er að mörgu leyti e ftirbá tu r 
nágrannaríkja þegar kemur að því að straumlínulaga stjórnsýslu og nýta önnur rekstrarform  
til þess að auka skilvirkni. Samtök atvinnulífsins hvetja stjórnvöld til þess að líta í auknum mæli 
t il þeirra tæ kifæ ra sem felast í ólíkum rekstrarform um , t.a.m . á sviði heilbrigðis- og 
menntamála.
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Hagræðing. Opinber útgjöld hafa vaxið um 25% á föstu verðlagi frá árinu 2011, eða frá því að 
núverandi uppsveifla hófst. Er svo komið að af hverjum 100 krónum sem verða til í hagkerfinu 
er 41 krónu ráðstafað af hinu opinbera og eru opinber umsvif því há í sögulegum og 
alþjóðlegum samanburði. Opinberum starfsm önnum  hefur frá árinu 2011 fjö lgað um 8.800 
en þar af hafa um 1.100 ný s tö rf orðið til í opinberri stjórnsýslu.

Ríki og sveitarfélög verða að horfa til hagræðingar þegar sto fnanir eru sameinaðar. Á vegum 
hins opinbera er m ikill fjö ld i e ftirlitsstofnana sem annast op inbert e ftir lit með fó lk i og 
fyrirtæ kjum . H e ilbrigð iseftirlitin  eru tíu en eðlilegra væ ri að sameina þau í eina stofnun. Þá 
eru mikil tæ kifæ ri fólgin í sameiningu Seðlabanka Islands og F járm álaeftirlitsins þar sem 
samnýta má krafta beggja stofnana án þess að það b itn i á starfseminni.
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Áhersla 2: Island er háskattaríki -  skapa þarf svigrúm til frekari skattalækkana

Viðbrögð stjórnvalda við síðustu niðursveiflu voru að hækka skatta. Fyrir vikið er 
tryggingagjaldið, tek juska ttu r fyrirtæ kja, veiðigjaldið og fjá rm agntekjuskattur hærri í dag en 
fy rir áratug. Þá var einnig bæ tt við nýjum sköttum ; bankaskattur, sérstakur og alm ennur 
fjársýsluskattur, g istináttaskattur og kolefnisgjald eru dæmi um slíka skatta. Skattahækkanir 
og nýir skattar skila ríkissjóði árlega ríflega 115 m illjö rðum  króna í v iðbó ta rtek ju r eða sem 
nem ur 15% af heildarskatttekjum  ríkissjóðs.
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Samtök atvinnulífsins fagna öllum  áform uðum  skattalæ kkunum í fjárlagafrum varpinu en e ftir  
sem áður verður Island áfram háskattaríki í alþjóðlegum samanburði. Þarf því meira til. 
M ikilvæ gt er að skapa frekara svigrúm til skattalækkana á næstu árum og styðja þannig við 
samkeppnishæfni atvinnulífsins, fjö lgun starfa og áfram haldandi hagvöxt. Það er óábyrg 
stefna að festa Ísland í sessi sem háskattaríki þegar dregur úr hagvexti. Vill SA því draga fram  
e ftirfarandi skattabreytingar sem myndu styrkja stöðu íslensks atvinnulífs:

A. Frekari lækkun tryggingagjaldsins er nauðsynleg aðgerð á vinnumarkaði. Í 
fjárlagafrum varpinu er gert er ráð fy rir að tryggingagjaldið lækki um 0,25% á árinu 
2020. Þrátt fy r ir lækkunina verður tryggingagjaldið enn o f hátt miðað við núverandi 
stöðu á vinnum arkaði. Fyrirheit voru gefin af hálfu stjórnvalda um að tryggingagjaldið 
myndi lækka í þrem ur skrefum n iður í 5,85% á árunum 2016-2018. Aðeins fyrsti áfangi 
læ kkunarinnar kom til framkvæmda. Þó tryggingagjaldið lækki á þessu ári og því næsta 
mun tryggingagjaldið enn vera 0,5% hærra en lofað var árið 2015, eða 6,35% í stað 
5,85%. Tryggingagjaldið leggst á launagreiðslur. Lækkun gjaldsins til samræmis við 
áður gefin fy rirhe it myndi auka svigrúm fyrirtæ kja og auðvelda þeim að mæta 
hækkandi launakostnaði á komandi árum og sporna gegn fækkun starfsfólks í 
n iðursveiflunni. Frekari lækkun tryggingagjaldsins er því nauðsynleg aðgerð fy rir 
íslenskan vinnumarkað.

19



SAMTÖK ATVINNULÍFSINS

B. Lækka bankaskattinn -  hraðar og meira. Til stendur að lækka bankaskattinn í fjó rum  
áföngum á árunum 2021-2023 úr 0,376% í 0,145%. Þrátt fy r ir boðaða skattalækkun verða 
sérskattar fjá rm álafyrirtæ kja rúmlega fim m  sinnum hærri en í nágrannaríkjum. Að mati 
Samtaka atvinnulífsins er mikið hagsmunamál fy rir heim ili og fyrirtæ ki að hafa aðgang að 
fjárm álaþjónusta á sanngjörnum kjörum. Sérstök skattlagning á fjá rm ála fyrirtæ ki er í dag 
um átta sinnum meiri en þekkist í nágrannalöndum okkar og munar þar mestu um 
bankaskattinn. Heim ili og fyrirtæ ki greiða bankaskattinn í fo rm i hærri útlánavaxta og/eða 
lægri innlánsvaxta. Sem dæmi má nefna að í Danmörku eru heim ilin að greiða 0,05% í 
hærri útlánavexti út af sérsköttum á danska bankakerfið samanborið við 0,55% á Islandi. 
Lækkun bankaskattsins myndi því skila sér í hagstæðari vaxtakjörum , auka 
ráðstöfunartekjur heimila og styðja við fjárfestingu og nýsköpun. Í ljósi þessa er m ikilvægt 
að stjórnvöld víki ekki frá fyriræ tluðum  skattalæ kkunum og hugi ennfrem ur að því hvernig 
er unnt að lækka bankaskattinn hraðar og meira en áformað var.
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C. Fjármagnstekjuskatturinn var hækkaður undir því yfirskyni að skattstofninn yrði 
endurskoðaður. M ikilvæ gt er að stjórnvöld standi við fy rirhe it sín og endurskoði 
skattstofn fjármagnstekjuskatts. Eiginleg skattheim ta á fjármagn er tvískipt. Annars 
vegar er gre iddur 20% tekjuskattur af hagnaði fyrirtæ kja og hins vegar 22% 
fjárm agnstekjuskattur þegar hagnaðurinn er gre iddur út úr fyrirtæ kinu í fo rm i 
arðgreiðslna. Eiginleg skattheim ta fjármagns er því 37,6% en til samanburðar er 
tek juska ttu r einstaklinga 36,94% og 46,24%. M ikilvæ gt er að stjórnvöld dragi úr 
skattheim tu fjármagns enda dregur o f hár fjá rm agnstekjuskattur úr hvata til 
fjárfestinga, grundvelli a llrar atvinnusköpunar. Frekari um fjö llun um 
fjárm agnstekjuskattinn má finna á ve f SA.

Áhersla 3: Forgangsröðun í frekari fjárfestingu innviða er nauðsynleg

Á árunum 1998-2008 voru fjárfestingar hins opinbera að meðaltali 4,6% af landsframleiðslu á 
hverju ári, en á síðustu tíu árum hafa þær verið rúmlega 3%. Miðað við óbrey tt áform  
stjórnvalda verða opinberar fram kvæ m dir að meðaltali 3,4% á árunum 2019-2024. Ónæg 
fjárfesting samhliða m iklum vexti hagkerfisins hefur skapað mikla uppsafnaða fjá rfestingaþörf 
sem vinna þarf upp.

Sterkir innvið ir sem þjóna þörfum  atvinnulífsins og heimila stuðla að aukinni 
samkeppnishæfni og styrkja stoð ir hagvaxtar til fram tíðar. Ánægjulegt er að verja skuli 
auknum fjá rm unum  í uppbyggingu samgangna en þó eru boðaðar fjá rfestingar ekki að fara að 
mæta áæ tlaðri þörf í náinni fram tíð.
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Það er heppilegur tím i fy rir hið opinbera t il að fjárfesta nú þegar hægir á vexti hagkerfisins. 
Áæ tlanir stjórnvalda um að auka við innviðafjárfestingar eru því góðra gjalda verðar þó meira 
þurfi að koma til. Stjórnvöld þurfa að finna le ið ir til að ráðast í arðbæ rar fjá rfestingar hraðar 
og af meiri krafti. Forgangsraða þarf innviðaverkefnum  e ftir  arðsemi. Hvetja Samtök 
atvinnulífsins t il þess að einkum verði ho rft til tveggja leiða til að fjármagna frekari 
uppbyggingu innviða.

Ein leið: Horfa til samstarfs við einkaaðila við uppbyggingu innviða. Að mati SA er jákvæ tt að 
stjórnvöld á form i að leggja fram  frum varp þar sem gert ve rður ráð fy rir því að heim ilt verði 
að bjóða tilte kna r fram kvæ m dir út sem samvinnuverkefni ríkis og einkaaðila (e. Public-Private 
Partnership, PPP). Er það m ikilvægt skref í rétta átt. Reynsla Islands af byggingu 
Hvalfjarðarganga og reynsla annarra þjóða af sambærilegum verkefnum  sýnir að kostir 
samvinnuverkefna eru ótvíræ ðir.

Samvinnuverkefni hafa ákveðna kosti fram  y fir annars konar og hefðbundnari fjárm ögnun 
innviðaframkvæmda. Fyrst og frem st stuðla sam vinnuverkefni að áhæ ttudre ifingu, en 
fjárhagsleg áhætta af uppbyggingu innviða, viðhaldi þeirra og rekstri, getur reynst töluverð. 
Þegar opinberar fram kvæ m dir fara fram  úr áætlun hvað varðar rekstur eða framkvæ md bera 
skattgre iðendur þann kostnað en sé hönnun, framkvæ md og rekstri verkefnis hins vegar 
alfarið komið fy rir í höndum einkaaðila er áhæ ttan af verkefninu borin af honum. Þannig 
dregur samvinnuleiðin úr fjárhagslegri áhæ ttu fy rir ríkissjóð.

Í öðru lagi ve itir samvinnuleiðin ríkinu aðgang að sérfræðiþekkingu og fjárm agni einkageirans 
sem gerir því k le ift að auka skilvirkni og þar með hagkvæmni við uppbyggingu innviða. 
Samvinnuverkefni, e f vel hönnuð, tryggja t.a.m . að viðhaldi sé sinnt ja fnóðum  í stað þess að 
það sé vanræ kt að fram kvæ m dum  loknum sem að endingu eykur viðhaldskostnaðinn. Þá 
hefur einkaaðili meiri hvata en hið opinbera til að klára verkefni innan áætlaðs tíma og með 
sem m innstum tilkostnaði. Hvoru tveggja, betri áætlunargerð og betra viðhald, skilar bæ ttri 
þjónustu -  almenningi t il hagsbóta.

Önnur leið: Huga að sölu ríkiseigna. Talsverðir fjá rm un ir hins opinbera eru bundnir í rekstri 
sem betur væri fy r ir  komið í höndum einkaaðila.

•  Bankar í ríkiseigu. M etið  v irð i eignarhluta ríkisins í Landsbankanum og Íslandsbanka er 
ríflega 330 m illjarðar. Það eru gríðarlegir fjá rm un ir og samsvara t.a.m . tvö fa ld ri þeirri 
fjárhæ ð sem ríkið leggur til heilbrigðisþjónustu á þessu ári. Bankarekstur er 
áhæ tturekstur og þó arðgreiðslur liðinna ára hafi nýst vel til niðurgreiðslu skulda getur 
brugðið til beggja vona og er ekkert í hendi með arðgreiðslur næstu ára. Raunar hefur 
arðsemi bankanna af hefðbundinni starfsemi farið h ra tt m innkandi. Þó mikilvægt sé 
að vanda til verka þegar kemur að söluferlinu þá væri fjá rm unum  skattgreiðenda mun 
betur varið í önnur og áhæ ttum inni verkefni en rekstur banka.

•  Aðrar eignir. Keflavíkurflugvöllur -  Aðkoma einkaaðila að uppbyggingu og rekstri 
flugvallarins dregur úr áhæ ttu ríkisins, og þ.a.l. skattgreiðenda, af fyrirhuguðum  
fram kvæ m dum  á svæðinu. Íslandspóstur. Íslenska ríkið er eina ríkið innan EES sem 
hefur ekki ákveðið að fella n iður e inkarétt á póstþjónustu. Rekstur Íslandspósts hefur 
á sama tíma reynst e rfiður en fyrirtæ kið  starfar á samkeppnismarkaði. Fasteignir
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ríkisins. Islenska ríkið á 954 fasteignir skv. fasteignaskrá. Fasteignamat þeirra er 164 
ma.kr. Heildstæð endurskoðun þarf að fara fram  á eignasafninu en sameining stofnana 
æ tti einnig að skapa svigrúm til sölu eigna.

Dæmi um ríkiseignir sem unnt er að seija Dæm i um m ögulegar fjárfestingar ríkisins

Bankar í ríkiseigu
Ahætta fylgir rekstri banka en arðsemi þeirra hefur verió umtalsvert 
undir arðsemiskröfu ríkisins.

Skortur á samkeppni ýtir undir stöðnun og óhagræði í rekstri banka 
sem skilar sér i lakari kjörum til viðskiptavina.

K eflavíkurflugvöllur
■ Aðkoma einkaaðila að uppbyggmgu og rekstri flugvallarins dregur úr 

k e f la v ik  áhættu rikisins, og þ.a.l. skattgreiðenda. af fyrirhuguðum 
frarnkvæmdunn á svæðinu.

P Ó S T U R IN N

Islandspóstur
■ Islenska ríkió er eina ríkió innan EES sem ekki hefur ákveóió að fella 

niður einkarétt á póstþjónustu. Samhlióa keppir fyrirtæ kið einnig á 
samkeppnismarkaöi -  ríkið á ekki aó stunda samkeppnisrekstur.

Fasteignir ríkisins
■ Islenska ríkió á 954 fasteignir skv. fasteignaskrá ríkisins. Fasteignamat 

þeirra er 164 ma.kr. fyrir árið 2019. Heildstæó endurskoðun þarf aó 
fara fram á eignasafninu en sameining stofnana ætti einnig aó skapa 
svigrúm til sölu eigna.
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Heimildir: Ríkisreikningur 2017, Isavia og Framkvæmdasýsla ríkisins,
1: M.v. hlutdeild ríkisins í eiginfé Isavia, Islandspósts, Landsbankans og Islandsbanka 2017
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Að lokum . Eftir átta ára samfelldan hagvöxt er aðlögun fram undan í íslensku efnahagslífi. Hið 
opinbera gegnir mikilvægu h lutverki í hagstjórninni og verkefnið fram undan er að styðja við 
íslenskt efnahagslíf þannig að niðursveiflan fram undan verði sem minnst. Forgangsröðun, 
aukin skilvirkni og hagræðing skipta höfuðm áli. Á uppgangstímum jukust umsvif hins opinbera 
og lítið svigrúm skapaðist t il að lækka skatta. Skapa þarf slíkt svigrúm nú og styðja þannig við 
samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs. Nauðsynlegt er að forgangsraða til frekari fjárfestinga í 
innviðum  og hvetja Samtök atvinnulífsins stjórnvöld til að horfa til ólíkra leiða í þeim efnum. 
Nú er ré tti tím inn til að lækka skatta og ráðast í op inberar fram kvæ m dir.

®
Minnka umsvif hins opinbera.
Unnt e r að draga úr um svifum  hins opinbera án þess að fram kalla  n iðu rsku rð  sem dýpkar efnahagslaegðina. 
Skip tir höfuðm áli að forgangsraða rétt, auka skílvírkni í opínberum  rekstri og hagræ ða.

Skapa svigrúm til að lækka skatta enn frekar.
Skapa þarf svigrúm  til að iækka skatta. Mikilvaegt er að festa ekki ísland í sessi sem  háskattaríki. Ö llum  
skatta læ kkunum  bera að fagna en m eira þarf að koma til. Tryggingagja ld ið er o f hátt og leggst þungt á m örg 
fy rir tæ k i og ham iar fjö lgun starfa. S érstök skattlagning á fjá rm á la fy rirtæ k i ve rð u r fim m fö ld  á við 
nágrannaríkin þrátt fy irir fy rirhugaða iækkun. S katta læ kkanir styðja við sam keppnishæ fni atvinnulífsins, 
fjö lgun starfa og áfram haldandi hagvöxt.

Frekari fjárfesting í innviðum er nauðsynleg.
Á hers lu r stjórnva lda um fjá rfes tingu  í innviðum  er rökré tt skre f og til þess fa llið að m ilda niðursveifluna. 
Meira þarf þó tii að vinna upp fjá rfestm gaþörfina . Frestun nauósynlegra fram kvæ m da e r annað fo rm  af 
skuldasöfnun og ge tur kostnaðurinn af ónæ gri innv iða fjá rfes tingu  því ve rið  um ta lsverður. Ein leið væ ri að 
hægja á n iðu rgre iðs lu  skulda án þess að hæ tta skapíst á að sku lda -v iðm iðum  verð i ek.kí náð, Ö nnur leið 
væ ri að selja rík ise ignír e ins og ríkisbankana.

Virðingarfyllst,

/e.

Ásdís Kristjánsdóttir 
f.h. Samtaka atvinnulífsins
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