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Efni: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um fjármálaáætlun fyrir árin 2022-2026.
Alþýðusambandi Íslands hefur borist til umsagnar tillaga til þingsályktunar um fjármálaáætlun fyrir 
árin 2022-2026. Fjármálaáætlun er lögð fram nú þegar efnahagsleg áhrif útbreiðslu kórónaveirunnar 
eru farin að skýrast. Langtíma áhrif efnahagsáfallsins á samfélag og vinnumarkað eru hins vegar enn 
óljós. Afleiðingar fyrir vinnumarkað kunna að vera neikvæðar um árabil. Að vinna bug á atvinnuleysi 
á að vera forgangsatriði ríkisfjármála á næstu árum. Í fyrirliggjandi áætlun er gert ráð fyrir að 
atvinnuleysi verði tæplega 5% í lok tímabilsins, það er eftir fimm ár. Slíkt atvinnuleysi er sambærilegt 
því sem var á atvinnuleysisárunum 1993-1995 og með öllu óviðunandi. ASÍ lýsir yfir þungum 
áhyggjum a f því að ekki liggi fyrir skýr stefna að hálfu stjórnvalda um hvernig eigi að bregðast við 
atvinnuleysisvandanum og koma í veg fyrir langtímaatvinnuleysi. Í þessu sambandi er vert að minna 
á að atvinnuleysi hefur bæði neikvæðar afleiðingar fyrir einstaklinginn og þjóðarbúið.
Alþýðusambandið hefur í umsögnum sínum um ráðstafanir er varða opinber fjármál lagt þunga áherslu 
á að opinberum fjármálum sé beitt til að draga úr verstu afleiðingum COVID-kreppunnar og að 
lærdómur sér dregin a f neikvæðum áhrifum niðurskurðar og aðhaldsaðgerða á samdráttartímum. Þar 
taldi ASÍ mikilvægt að fjármálareglum skv. lögum um opinber fjármál yrði vikið til hliðar til að takast 
á við efnahagskrísuna, enda hefði harkaleg aðlögun að reglunum unnið gegn efnahagslegri viðspyrnu 
og haft í för með sér langvarandi skaða fyrir efnahagslífið og samfélagið. Í raun er það áhyggjuefni ef 
sjálfar fjármálareglurnar geta verið hindrun gegn sjálfvirkri sveiflujöfnun en líkt og bent var á í 
fjármálaáætlun 2021-2025 var „fjármálastefnan endurskoðuð til að gefa ríkissjóði meira svigrúm til 
að bregðast við breyttum efnahagshorfum, ekki síst með því að leyfa atvinnuleysisbótum og sköttum 
sem ráðast a f  hagþróun (svokölluðum sjálfvirkum sveiflujöfnurum) að virka að fu llu ”.
Horfur í ríkisfjármálum hafa batnað frá síðustu áætlun. Halli ríkissjóðs var um 70 milljörðum minni á 
síðasta ári en áætlað var og er nú gert ráð fyrir að hallarekstur á árinu 2021 nemi 10,2% af VLF. Megin 
markmið fyrirliggjandi áætlunar og þeirrar síðustu er að viðsnúningur náist í ríkisrekstrinum með 
jákvæðum frumjöfnuði og að hækkun á skuldum hins opinbera sem hlutfall a f VLF stöðvist fyrir árslok
2025. Það merkir að skuldir hins opinbera nái hámarki í 53,9% af VLF árið 2025 í stað 60,4% af VLF 
í fyrri áætlun. Þessu markmiði verður þó ekki náð án þess að ríkið fari í afkomubætandi aðgerðir, þ.e. 
tekjuöflun eða niðurskurð. ASÍ áréttar að megin markmiðið eigi að vera að stuðla að fullri atvinnu. 
Markmið um lækkað skuldahlutfall komi þar á eftir. ASÍ krefst þess jafnframt að ekki verði gripið til 
niðurskurðar, enda mun það gera kreppuna dýpri og langvinnari
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Líkt og í fyrri áætlun liggur ekki fyrir með hvaða hætti stjórnvöld ætla sér að ná markmiði um 
sjálfbærni en skv. fyrirliggjandi áætlun er þörf á aðgerðum sem nema 34 milljörðum kr. á ári á 
tímabilinu 2023-2025, sem er um 9 milljörðum minna en ráðgert var í síðustu áætlun. Verði 
efnahagslegur bati hægari en gert er ráð fyrir í áætluninni yrði þörfin fyrir aukna tekjuöflun eða 
niðurskurð enn meiri. Það er þveröfugt við ríkisfjármálastefnu sem miðar að því að jafna hagsveifluna. 
Sé unnið eftir því markmiði ættu afkomubætandi aðgerðir að vera umfangsminni e f efnahagslegur bati 
verður hægari. Miðað við núverandi efnahagshorfur er raunveruleg hætta á að slík sviðsmynd 
raungerist.
ASÍ varar við því að o f þung áhersla á að draga úr skuldum ríkissjóðs geti hægt á efnahagsbatanum og 
viðhaldið háu atvinnuleysi. Skuldir ríkissjóðs, eins og komið er inn á í áætluninni, er lágar í öllum 
alþjóðlegum samanburði. Með þær efnahagsforsendur sem fylgja fjármálaáætlun í huga á 
meginmarkmið ríkisfjármála að vera að draga úr atvinnuleysi og ýta undir fulla atvinnu.
Tekjuöflun ríkissjóðs
Ríkissjóður hefur orðið fyrir verulegu tekjufalli í kjölfar efnahagslegra áhrifa útbreiðslu Covid-19. 
Mikilvægt er þó að hafa í huga að ríkisfjármálum var þröngur stakkur sniðinn áður en farsóttin braust 
út. Alþýðusambandið hefur um árabil í umsögnum sínum um opinber fjármál varað við veikingu 
tekjustofna og áhrifum á afkomu ríkissjóðs, m.a. með litlu aðhaldi á þenslutímum. Sömu ábendingu 
má finna í áliti Fjármálaráðs en þar segir, „Eins og áður hefur komið fram  hafa verið fordæmalausir 
tímar frá  árinu 2020. Þó ber að huga að því að undirliggjandi veikleikar í afkomu hafa verið ljósir um 
stund. Illa hefur gengið að halda fjármálaáætlunum innan ramma stefnumiða, jafnvel í mikilli 
uppsveiflu.“
Slík ríkisfjármála- og skattastefna er varhugaverð þar sem hún ýtir undir þá kröfu um að aðhaldi og 
niðurskurði verði beitt sem afkomubætandi aðgerðum. Í umsögn ASÍ um Fjármálastefnu 2017-2022 
var sérstaklega varað við þessari þróun en þar sagði „Afleiðingarnar verða þæ r að tekjustofnar ríkisins 
nægja ekki til aðfjármagna nauðsynleg útgjöld til velferðar og innviðaþráttfyrir uppsveiflu. Aðhaldið 
í stefnunni byggir á því að nota velferðarkerfið sem helsta hagstjórnartækið með aðhaldi í gegnum  
ófjármagnaðar brýnar velferðarúrbætur og innviðaframkvæmdir ásamt veikingu á barna- og 
vaxtabótakerfunum. Fyrirséð er aðþegar dregur úr umsvifum mun blasa við niðurskurður í opinberum 
rekstri og/eða skattahækkanir, þvert á hagsveifluna. ”
Mikilvægt verður að huga að styrkingu tekjustofna á komandi árum þannig að eðlilegur viðsnúningur 
geti náðst í ríkisrekstrinum án þess að ráðist verði í niðurskurð á grunninnviðum samfélagsins. Þar 
telur Alþýðusambandið ástæðu til að gagnrýna að hluta þær skattabreytingar sem stjórnvöld hafa talið 
forgangsmál í djúpri efnahagskreppu. Þar má nefna lækkun bankaskatts, breytingu á 
fjármagnstekjuskatti sem áætlað var að kosti ríkissjóð um milljarð króna árlega og gagnast fyrst og 
fremst 10% tekjuhæstu framteljendum vaxtatekna1 eða hækkun skattleysismörkum kauprétta úr 600 
þús. í 1,5 milljón2. Þessar aðgerðir hafa unnið gegn markmiðum um jöfnuð og dregið úr hlutleysi 
skattkerfisins án þess að skýr ábati liggi fyrir.

1 Sjá umsögn ASÍ, https://www.althingi.is/altext/erindi/151/151-957.pdf
2 Sjá umsögn ASÍ, https://www.althingi.is/altext/erindi/151/151-651.pdf
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Atvinnuleysi er ennþá stærsta efnahagsáskorunin
Hagstofan áætlar að verg landsframleiðsla hafi dregist saman um 6,6% á síðasta ári, þ.e. djúpur 
efnahagssamdráttur en þó minni en greiningaraðilar óttuðust. Niðurstaðan er til marks um hagfellda 
fjárhagsstöðu heimila í aðdraganda krísunnar en heimilin hafa getað haldið uppi neysluútgjöldum, m.a. 
vegna lægri vaxta og með því fresta lánaafborgunum og taka út séreignasparnað. Einkaneysla dróst 
einungis saman um 3,3% á síðasta ári en til samanburðar dróst einkaneysla saman um að meðaltali 
10% á ári árin 2008-2009.
Þessi þróun ætti þó að gefa til kynna hversu ójafnt áhrif efnahagsáfallsins hafa dreifst. Heimilin sem 
haldið hafa atvinnu og geta nýtt sér lágvaxta umhverfi búa við góðar efnahagslegar aðstæður og aukinn 
kaupmátt. Heimilin sem misst hafa atvinnu hafa hins vegar orðið fyrir gríðarlegu tekjufalli en þau eru 
að jafnaði tekjulægri3 og á leigumarkaði, auk þess sem erlendir ríkisborgarar og innflytjendur eru 
hlutfallslega margir í þeim hópi4 Þá hafa ákveðin landsvæði orðið sérstaklega illa úti. 
Atvinnuleysistryggingar verða að tryggja þessum hópum viðunandi tryggingu fyrir tekjufalli, 
sérstaklega við núverandi aðstæður lítillar vinnuaflseftirspurnar.
Atvinnuleysi -1991-2026
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Í fjármálaáætlun er gert ráð fyrir því að fjölgun ferðamanna skapi forsendur fyrir efnahagslegri 
viðspyrnu á þessu ári og að atvinnuleysi hafi því náð hámarki. Um þessar mundir eru 21 þúsund 
einstaklingar atvinnulausir sem jafngildir 11% atvinnuleysi á öllu landinu og 23% á Suðurnesjum. A f 
þessum fjölda eru yfir 6.200 einstaklingar sem hafa verið án atvinnu í meira en tó lf mánuði og því búið 
við langvarandi tekjufall. Þegar litið er á forsendur áætlunarinnar vekur áhyggjur að gert er ráð fyrir 
viðvarandi atvinnuleysi á tímabilinu og að atvinnuleysi verði í kringum 5% á árunum 2024-2026 eða 
svipað og á atvinnuleysisárunum 1993-1995.
Brugðist hefur verið auknu atvinnuleysi með margvíslegum úrræðum. Má þar nefna hlutabótaúrræði, 
menntaúrræðið Nám er tækifæri og Hefjum stö rf  sem ætlað er að hvetja fyrirtæki til ráðninga á 
atvinnuleitendum. ASÍ telur að með þessum aðgerðum hafi verð stigin jákvæð skref en leggur áherslu

3 Sjá t.d. https://www.bhm.is/media/utgafa/Skyrsla_Kofid_og_hrunid.pdf
4 Sjá t.d. https://www.rannvinn.is/post/n%C3%BD-ranns%C3%B3kn-v%C3%B6r%C3%B0u-%C3%A1- 
st%C3%B6%C3 %B0unni-%C3 %A1 -vinnumarka%C3%B0i
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að bregðast þurfi við atvinnuleysisvandanum sem skemmri tím a áskorun þ.e. bein áhrif a f Covid-19, 
og lengri tíma áskorun, þ.e. aukið kerfislægt atvinnuleysi. Í því samhengi skortir enn á sértækar 
aðgerðir til að mæta atvinnuleitendum á þeim svæðum sem verst hafa orðið úti. Þá þarf 
atvinnuleysistryggingakerfið að tryggja viðunandi afkomu á meðan efnahagslífið nær sér á strik.
Helstu áherslur:

• Lengja þarf tímabil atvinnuleysistrygginga úr 30 mánuðum í 36 mánuði til að bregðast við 
aukningu langtímaatvinnuleysis.

• Hækka þarf grunnbætur atvinnuleysistrygginga í 95% a f dagvinnutekjutryggingu til að veija 
afkomuöryggi atvinnuleitenda.

• Hlutabætur verði virkt úrræði svo lengi sem þörf er á því.
Bregðast þarf við kerfislægu atvinnuleysi
Alþýðusambandið hefur vakið athygli á því að viðvörunarljós hafi verið farin að blikka á vinnumarkaði 
áður en útbreiðsla Covid-19 hófst. Í skýrslu ASÍ, Islenskur vinnumarkaður 2020, var meðal annars 
bent á hvernig atvinnuleysi hafi vaxið áður en útbreiðsla Covid-19 hófst og að hlutfall óvirkra 
ungmenna hefði aukist. Í skýrslunni sagði: „Sérstakt áhyggjuefni er að einstaklingum utan 
vinnumarkaðar fe r  fjölgandi. Ungmennum sem eru hvorki starfandi né í námi hefur fjölgað ásam tþví 
að vaxandi hlutfall hverfur brott a f  vinnumarkaði vegna örorku og tímabundinna veikinda. Verði ekki 
fjárfest í árangursríkum úrræðum til að styðja við atvinnuleitendur er hætta á því að kostnaður 
samfélagsins a f  samdrættinum verði mikill og langvarandi “. Þróunin á vinnumarkaði ber með sér að 
kerfislægt atvinnuleysi hafi aukist á undanförnum árum og því hætta á að Íslendingar muni búa við 
hærra stig atvinnuleysis en þeir eigi að venjast.
Fjármálaráð gerir þessa þróun einnig að umtalsefni en þar segir, „kerfislægt atvinnuleysi (e. structural 
unemployment) lýsir ástandi þegar hæfni fjölda atvinnuleitenda passar illa viðþau lausu stö rf sem eru 
í boði. Viðkomandi aðilar eru því án starfs í lengri tíma en raunin er í leitaratvinnuleysi sem er 
tímabundið ástand þar sem fó lk  er á milli starfa. I  sinni alvarlegustu mynd leiðir kerfislægt 
atvinnuleysi til þess að einstaklingur hverfur alveg út a f  vinnumarkaði með tilheyrandi neikvæðum 
afleiðingum fyrir  hann sjálfan og samfélagið. “5.
Ekki er ein einföld skýring á því hvað kann að útskýra aukið kerfislægt atvinnuleysi á íslenskum 
vinnumarkaði. Skýringin liggur í samspili margra ólíkra þátta og þá sérstaklega vaxandi misræmis6. 
Íslenskur vinnumarkaður hefur tekið verulegum breytingum frá aldamótum. Veruleg fækkun hefur 
orðið í uppistöðustörfum utan höfuðborgar, þ.e. sjávarútvegi og ný störf sem hafa orðið til, t.d. í 
ferðaþjónustu og tengdum greinum eru afar frábrugðin þeim sem hurfu. Vinnumarkaður er orðinn 
fjölbreyttari, alþjóðlegri, kvikari, ásamt því að þjóðin eldist. Stjórnvöld hafa ekki tekið virkan þátt í að 
hafa áhrif á þessar breytingar, t.d. með mótun atvinnustefnu, hæfnistefnu eða stefnu í 
innflytj endamálum.

5 Sjá https://www.stjornarradid.is/library/02-Rit--skyrslur-og-
skrar/%C3%81litsger%C3%B0%20um%20fj%C3%A1rm%C3%A1la%C3%A1%C3%A6tlun%202022-
2026.pdf
6 Meðal annars misræmis m.t.t. færni, menntunar og landfræðilegra þátta
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Ein stærsta áskorun næstu ára er áhrif tækniþróunar á vinnumarkað en í skýrslu forsætisráðuneytisins 
um fjórðu iðnbyltinguna er bent á að einstaklingar með litla færni eru í mestri hættu á að verða fyrir 
neikvæðum áhrifum a f tæknibreytingum á komandi árum7. Að óbreyttu mun vaxandi fjöldi hverfa 
brott a f vinnumarkaði sökum tæknibreytinga þar sem ekki eru til staðar fullnægjandi innviðir til að 
stuðla að virkni, tryggja sí- og endurmenntun og skapa nú störf.
Vinnumálastofnun mun þurfa að leika lykilhlutverk í að tryggja atvinnuleitendum úrræði sem styrkja 
stöðu þeirra á vinnumarkaði. ASÍ kallar eftir því að þessi atriði séu tekin til greina við 
heildarendurskoðun laga um atvinnuleysistryggingar og tryggt að atvinnuleysistryggingakerfið og 
Vinnumálastofnun hafi getu til að mæta áskorunum á vinnumarkaði. ASÍ telur rétt að ítreka mikilvægi 
skilvirkra virkniúrræða fyrir atvinnuleitendur og einstaklinga utan vinnumarkaðar. Tryggja þarf 
einstaklingum og atvinnuleitendum virkni, hvort sem er með tryggðum störfum eða úrræðum sem efla 
færni þeirra á vinnumarkaði og draga úr kerfislægu atvinnuleysi.
ASÍ telur þó rétt að benda á að stjórnvöld hafa ekki lagt nægjanlega áherslu á þessi atriði og aðgerðir 
hefur skort. Ekki hefur tekist að efla fullorðinsfræðslu og símenntun á undanförnum árum. Þar hafa 
framlög um langt skeið dregist saman. Í síðustu fjármálaáætlun var boðuð mótun hæfnistefnu fyrir 
vinnumarkað ásamt þeirri vinnu að spá fyrir um færniþörf á vinnumarkaði. ASÍ telur þau áform löngu 
tímabær en stjórnvöld hafa um árabil skort stefnu um menntun og færni einstaklinga á vinnumarkaði. 
ASÍ hefur um langt skeið kallað eftir skýrri stefnumótun og bent á að Ísland sé eftirbátur flestra 
Evrópuríkja þegar kemur að málaflokknum. Reynsla annarra ríkja hefur sýnt fram á mikilvægi þess að 
fjárfesta í réttri menntun og færni, ekki eingöngu á skólaaldri heldur yfir allan starfsaldurinn. 
Stefnumótun og aðgerðir sem draga úr færnimisræmi á vinnumarkaði, endurbæta framhaldsfræðslu og 
símenntun ásamt því að efla færni mannauðs myndu eingöngu auka og styðja við efnahagslegan 
ávinning a f nýsköpun, rannsóknun og þróun.

Fyrir hönd ASÍ,
Róbert Farestveit 
Hagfræðingur

7 Sjá https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=03be6340-3bfc-11e9-9436-005056bc4d74
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