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Efni: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um fjármálaáætlun fyrir árin 2022-2026, þingskjal
1084 -  627. mál.

Ungir jafnaðarmenn vara eindregið við því að fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar verði samþykkt óbreytt. 
Áætlunin stefnir öll að röngu marki. Ofuráhersla á tiltekið skuldahlutfall við lok áætlunartímabilsins þarf 
að víkja fyrir markmiðum um fulla atvinnu, aukna verðmætasköpun og jafnvægi í þjóðarbúskapnum. Sú 
fjármálaáætlun sem lögð hefur verið fram er ávísun á meira og langvinnara atvinnuleysi en vænta mætti ef 
skynsamlegri markmið yrðu lögð til grundvallar stefnu stjórnvalda.

  r

1. Atvinnuleysi hefur hvergi aukist meira innan OECD en á Islandi.
Nú er spáð meira og langvinnara atvinnuleysi en gert var ráðfyrir í síðustu fjármálaáœtlun.

Hvergi á meðal landa Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) hefur atvinnuleysi aukist eins mikið 
frá upphafi heimsfaraldurs kórónuveirunnar og á Íslandi (sjá Mynd 1). Nú er svo komið að atvinnuleysi er 
meira hérlendis en á hinum Norðurlöndunum og samkvæmt nýrri þjóðhagspá Hagstofu Íslands verður 
atvinnuleysið meira og langvinnara en gert var ráð fyrir við vinnslu fjármálaáætlunar síðastliðið haust (sjá 
Töflu 2). Í því samhengi er vert að nefna að stefna stjórnvalda ræður miklu um þróun atvinnuleysis og 
tekur þjóðhagsspá mið af fjármálaáætlun hverju sinni.

Um 21 þúsund manns glíma við atvinnuleysi á Íslandi samkvæmt gögnum Vinnumálastofnunar og enn 
fleiri ef einstaklingar á hlutabótum eru teknir með í reikninginn. Tæpur þriðjungur hefur verið án atvinnu í 
meira en eitt ár. Þetta er fólk sem vill vinna en fær ekki vinnu. Það er sláandi staðreynd að helmingur 
atvinnulausra hér á landi skuli vera ungt fólk á aldrinum 18 til 35 ára og er það hlutfall óbreytt síðan 
Ungir jafnaðarmenn vöktu athygli á miklum vanda ungs fólks á vinnumarkaði í umsögn um síðasta 
fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar.

2. Máttlausar aðgerðir stjórnvalda mögnuðu atvinnuleysið.
Stuðningsaðgerðir stjórnvalda skiluðu sér seint og illa og opinberar fárfestingar hafa dregist saman.

Staðan á íslenskum vinnumarkaði er vond í samanburði við önnur ríki OECD og hafa horfurnar versnað 
samkvæmt þjóðhagsspá. Þetta er raunin jafnvel þótt samdráttur í vergri landsframleiðslu (VLF) árið 2020 
hafi reynst minni en spár gerðu ráð fyrir og minni á Íslandi en víða annars staðar, sem skýrist meðal
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annars af því að hér hefor tekist að hlífa innanlandshagkerfinu með öflugum sóttvörnum á landamærum 
sem hafa komið í stað harðari sóttvarnaaðgerða innanlands.

Alþjóðlegur samanburður á stuðningsaðgerðum stjórnvalda vegna kórónukreppunnar er vandasamur en í 
greinargerð með fjármálaáætlun er að finna samanburð á umfangi ríkisfjármálaaðgerða nokkurra 
vestrænna ríkja. Þar sést að sértækar stuðningsaðgerðir stjórnvalda árið 2020 voru minnstar á Íslandi og 
að áhrif sjálfvirkra sveiflujafnara voru aðeins í meðallagi (sjá Mynd 2).

Þetta vekur ekki síst furðu í ljósi þess að allt frá því að kórónukreppan skall á hefur verið bent á að þörfin 
fyrir kraftmiklar efnahagsaðgerðir hins opinbera yrði meiri hérlendis en víða erlendis vegna umfangs 
ferðaþjónustu. Þjóðhagsreikningar Hagstofu Íslands sýna engu að síður samdrátt í opinberum 
fjárfestingum milli ára og þá hafa flest af beinum stuðningsúrræðum íslenskra stjórnvalda skilað sér seint 
og illa til fólks og fyrirtækja.

Nú er ljóst að máttlausar aðgerðir stjórnvalda hafa magnað atvinnuleysið í landinu. Fyrir vikið munu fleiri 
einstaklingar og fjölskyldur festast í atvinnuleysi til lengri tíma og verðmætasköpun hagkerfisins í heild 
verða minni á næstu árum en ella. Ungir jafnaðarmenn telja nauðsynlegt að við efnahagslega endurreisn í 
kjölfar kórónukreppunnar verði mörkuð ný stefna sem hefur það að höfuðmarkmiði að fjölga störfum sem 
allra fyrst og vinna bug á atvinnuleysi í landinu.

3. Fjármálaáætlun stefnir að röngu marki og er ávísun á aukið atvinnuleysi.
Ofuráhersla á skuldahlutafall þ a rf að víkja fyrir viðmiðum um atvinnustig, verðmœtasköpun og jafnvœgi.

Ungir jafnaðarmenn telja að fjármálaáætlunin stefni öll að röngu marki. Í mestu atvinnukreppu á Íslandi 
frá upphafi er rangt að leggja ofuráherslu á að tiltekið skuldahlutfall hins opinbera verði uppfyllt árið 
2025. Meginmarkmið þeirrar fjármálaáætlunar sem nú er lögð fram er að skuldahlutfall hins opinbera 
verði ekki hærra en 54 prósent af vergri landsframleiðslu (VLF) við lok árs 2025. Þetta er mikilvægasta 
forsenda fjármálaáætlunarinnar í heild en þrátt fyrir það eru engin rök færð fyrir þessu tiltekna markmiði 
og svo virðist sem skuldahlutfallið 54 prósent af VLF sé dregið upp úr hatti.

Réttast væri að forsendur fjármálaáætlunar grundvölluðust á markmiðum um endurheimt fullrar atvinnu, 
aukna verðmætasköpun og jafnvægi í þjóðarbúskapnum. Ofuráhersla á tiltekið hlutfall opinberra skulda 
kann að gefa fjármálaáætlun falskt yfirbragð ábyrgðar og fagmennsku en reynist fúsk við nánari athugun. 
Enda skiptir litlu máli fyrir lífskjör fólks í landinu hvort skuldahlutfall hins opinbera verður 54 prósent af 
VLF við lok árs 2025 eða 59 prósent af VLF, svo dæmi sé tekið. Hitt skiptir hins vegar öllu -  ekki aðeins 
fyrir atvinnulausa og fjölskyldur þeirra heldur efnahag allra landsmanna -  og það er að endurheimta fulla 
atvinnu eins fljótt og auðið er þannig að framleiðsluþættir hagkerfisins verði fullnýttir á ný til aukinnar 
verðmætasköpunar og að jafnvægi náist í þjóðarbúskapnum.

Fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar felur í sér ávísun á meira og langvinnara atvinnuleysi á Íslandi en vænta 
mætti ef skynsamlegri markmið yrðu lögð til grundvallar stefnu stjórnvalda. Verði þeirri áætlun sem lögð 
hefur verið fram fylgt, óbreyttri, mun það reynast dýrkeypt hvort sem litið er til skemmri eða lengri tíma.
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4. Ráðaleysi og rangar áherslur bitna harðast á ungu fólki.
Fjöldaatvinnuleysi kemur verst niður á ungu fólki á sama tíma og ómarkvissar aðgerðir kynda undir
hœkkun hlutabréfa- og húsnœðisverðs.

Þær neikvæðu horfur sem nú blasa við á vinnumarkaði, meðal annars vegna máttlausra stuðningsaðgerða 
stjórnvalda frá upphafi kórónukreppunnar, koma harðast niður á ungu fólki. Ástæða þess er ekki aðeins sú 
að helmingur atvinnulausra er ungt fólk á aldrinum 18 til 35 ára heldur benda rannsóknir einnig til þess að 
atvinnuleysi ungs fólks sem er að stíga sín fyrstu skref á vinnumarkaði geti haft langvinn neikvæð áhrif á 
atvinnumöguleika þess og tekjur síðar. Viðvarandi fjöldaatvinnuleysi rýrir mannauðinn sem er undirstaða 
lífskjara í landinu til framtíðar.

Á sama tíma og atvinnuleysi hefur hvergi aukist meira innan OECD en á Íslandi hafa aðgerðir stjórnvalda 
kynt undir hækkun hlutabréfa- og húsnæðisverðs. Þessi staða kemur mörgum spánskt fyrir sjónir í miðri 
atvinnukreppu. Ástæðan er sú að máttlausar aðgerðir á sviði ríkisfjármála hafa kallað á afdráttarlausari 
beitingu peningastefnunnar en ella sem hefur fyrst og fremst veitt stórauknu fjármagni inn á hlutabréfa- 
og húsnæðismarkaði. Þetta hefur aukið á ójöfnuð í samfélaginu og ljóst er að ungt fólk nýtur ekki góðs af 
verðhækkunum hlutabréfa og húsnæðis eins og aðrir aldurshópar. Með kraftmiklum aðgerðum á sviði 
ríkisfjármála hefði mátt miðla fjármagni með mun markvissari hætti en mögulegt er með peningastefnu 
einni saman.

Ungir jafnaðarmenn skora á þingmenn allra stjórnmálaflokka að hafna fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar 
og taka höndum saman um að marka nýja stefnu sem grundvallast á markmiðum um fulla atvinnu, aukna 
verðmætasköpun og jafnvægi í þjóðarbúskapnum. Brýnt er að hið opinbera beiti sér af festu til að ráða 
niðurlögum atvinnuleysis eins fljótt og auðið er og þá verður fjármálaáætlun að taka mið af hagsmunum 
ungs fólks í ríkari mæli en gert er í þeirri áætlun sem lögð hefur verið fram.

Fyrir hönd Ungra jafnaðarmanna,

Ólafur Kjaran Árnason, varaforseti
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Mynd 1: Atvinnuleysi árið 2021 að frádregnu meðaltali atvinnuleysis á árunum 2015 til 2019, áður en 
kórónukreppan skall á. (Heimild: OECD.)

Fyrri á æ tlun (okt 2020) 
N ý  á æ tlun (m ars 2021)

2021 2022 2023 2024 2025
6,8 6,2 5,4 5 4,6
9,2 7,2 5,9 5,2 4,9

Tafla 1: Þróun atvinnuleysis samkvæmt þjóðhagsspám Hagstofu Íslands sem byggt var á við vinnslu 
fjármálaáætlunar í október 2020 annars vegar og hins vegar við gerð fjármálaáætlunar í mars 2021.
(Heimild: Hagstofa Islands.)
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Sjálfvirkt viðbragð ríkisfjármálanna gegnir veigam iklu 
hlutverki hér á landi
B re ytin g í halla og sam dráttur VLF 2020, % a fV L F

■ Sjálfvirkt viðbragð BSértæ kar aðgerðir A S a m drá ttu r landsfram leiðslu

Mynd 2: Samanburður á umfangi ríkisfjármálaðgerða vegna kórónukreppunnar árið 2020 í nokkrum 
vestrænum ríkjum og á hlutdeild beins stuðnings stjórnvalda annars vegar og sjálfvirkra sveiflujafnara 
hins vegar. (Ur greinargerð ríkisfjármálaáætlunar.)
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