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Efni: Umsögn BHM um tillögu til þingsályktunar um ríkisábyrgð á viðspyrnulán til atvinnuþróunar

Bandalag háskólamanna (BHM) hefur fengið til umsagnar tillögu til þingsályktunar um ríkisábyrgð á 
viðspyrnulán til atvinnuþróunar þar sem lagt er til að ríkið ábyrgist að hluta lán til atvinnu- og 
gjaldeyrisskapandi verkefna. Ríkisábyrgðunum er ætlað að „draga úr óvissu og áhættu þess fjármagns 
sem fer í arðbæra fjárfestingu á tímum samdráttar af völdum heimsfaraldurs kórónaveiru."

BHM tekur undir þau sjónarmið sem koma fram í tillögunni um mikilvægi þess að auka 
fjölbreytni í gjaldeyrissköpun þjóðarinnar til lengri tíma en telur þeim markmiðum þó helst náð með 
eflingu nýsköpunarumhverfisins á Íslandi, niðurgreiðslu til rannsókna- og þróunar og samspili 
menntakerfis og atvinnulífs. Telur bandalagið það jafnframt óæskilegt að skattgreiðendum sé gert að 
ábyrgjast lán til fyrirtækja án þess að skýrt sé að hverju skuli stefnt og hvernig. Í því samhengi ber að 
hafa í huga að gert er ráð fyrir uppsöfnuðum halla á rekstri ríkissjóðs sem nemur rúmlega 1.000 
milljörðum króna á árunum 2020-2025. Munu skuldir ríkissjóðs nær tvöfaldast samhliða. Líklega er halli 
ársins 2021 þá vanmetinn í áætlun stjórnvalda en hagvaxtarhorfur á næstu misserum hafa dökknað þó 
nokkuð frá fyrri spám.
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*samkvæmt ritinu „Peningamál"frá Seðlabanka Islands

Það er mat BHM að aðgerðir stjórnvalda á þessari stundu skuli fyrst og fremst snúa að því að viðhalda 
atvinnustigi og tryggja velferð sem flestra til skamms tíma eða þangað til hjól efnahagslífsins taka við 
sér á nýjan leik. Í því efni ber að horfa til styrkingar núverandi úrræða innan 
atvinnuleysistryggingakerfisins og þeirra styrkja sem fyrirtækjum standa til boða m.a. lokunarstyrkja,
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tekjufallsstyrkja og viðspyrnustyrkja. Í hallarekstri ríkissjóðs felst skuld heimila og fyrirtækja framtíðar 
en ábyrg ráðstöfun almannafjármuna skiptir miklu máli fyrir heilsu hagkerfisins á komandi árum.

Virðingarfyllst,

Vilhjálmur Hilmarsson 
hagfræðingur BHM


