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Efni: Umsögn Hagfræðistofnunar um frumvarp til laga um 

Þjóðhagsstofnun.

Opinberar stofnanir miðla ekki lengur einar fróðleik um efnahagsmál hér á landi. Margir leggja þar 

hönd á plóg, en stundum vill gleymast að þeir geta átt hagsmuna að gæta. Það á til dæmis við um 

bankamenn, sem fá nú sem fyrr mikið rúm í fjölmiðlum. Oft fara hagsmunir þeirra auðvitað saman við 

almannahag, en hollt er að hafa í huga hvaðan ráðgjöfin kemur. Einnig er leitað til ,,óháðra 

sérfræðmga“, eins og starfsmanna háskóla, en það getur skapað vanda að stundum er borgað fyrir álit 

þeirra. Hagfræðistofnun hefur á seinni árum fengið óháða rýna til að fara yfir skýrslur sínar. Þeir eiga 

að skoða hvort fullyrðingar eru vel rökstuddar og hvort taumur einhvers málstaðar er dreginn umfram 

það sem sanngjarnt er. Þá skoða þeir hvort samræmi er milli samantektar (sem flestir lesa) og 

skýrslunnar sem á eftir kemur, en stundum hefur verið misbrestur á því í skýrslum um efnahagsmál.1 

Verkkaupar skilja sem betur fer flestir að mikilvægt er að ráðgjöf lýsi mati ráðgjafa en ekki verkkaupa. 

En að einu leyti standa stofnunin og aðrir ráðgjafar verr en Þjóðhagsstofnun gerði á sínum tíma. Einfalt 

er að hætta að skipta við stöku ráðgjafa, en þegar yfirvöldum líkuðu ekki lengur ráð Þjóðhagsstofnunar 

þurfti að leggja hana niður. A f því varð svolítill hvellur, sem hljóðnaði að vísu fljótt.

Á sínum tíma starfaði Þjóðhagsstofnun á vegum forsætisráðuneytisins, en hún virðist samt alltaf hafa 

verið tiltölulega sjálfstæð. Sennilega er samt vel til fundið að tryggja sjálfstæði hennar betur með því 

að láta hana heyra undir alþingi eins og Ríkisendurskoðun og Umboðsmann.

Gert er ráð fyrir að stofnunin hafi á hendi ýmis regluleg verkefni, eins og hagspár og hagskýrslugerð.

Þá mundi hún vinna ýmis verk sem stjórnvöld, alþingismenn og samtök á vinnumarkaði fælu henni. En 

einnig þyrfti hún að geta tekið upp mál að eigin frumkvæði. Þar hefði hún einstaka stöðu, bæði í krafti 

sjálfstæðis og réttar til þess að krefjast upplýsinga. Æskilegt væri að hún fylgdi úttektum sínum eftir 

með því að meta reglulega hvort farið væri að ráðum hennar. Ráðamenn mundu ekki þurfa að fallast á

1 Um þetta mætti nefna mörg dæmi, innlend og erlend. Í 38. tbl. Vísbendingar 2011 (www.timarit.is) er 
fundið að því að ekki sé samræmi milli annars ágætrar úttektar á samfélagsáhrifum virkjunar á 
Austurlandi og skilabréfi verkefnisstjórnar, sem birtist fremst í lokaskýrslu rannsóknarinnar, en 
meginefni þess er ,,samantekt um helstu niðurstöður“. Ekki verður séð að samantektin sé byggð á 
skýrslunni, nema þá að litlu leyti. Skilabréf verkefnisstjórnar, dagsett 2. september 2010, er ekki lengur 
að finna í netútgáfu skýrslunnar, en líkast til má finna það í skjalasafni stjórnarráðsins.
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allt sem frá stofnuninni kæmi, en þeir þyrftu að minnsta kosti að skýra af hverju þeir gerðu það ekki. 

Álitum Þjóðhagsstofnunar yrði ekki stungið orðalaust undir stól.

Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að hin nýja stofnun færi þjóðhagsreikninga. Eftir því sem næst verður 

komist tók Þjóðhagsstofnun reikningana að sér á sínum tíma vegna þess að Hagstofan treysti sér ekki 

til þess. Ekki verður séð að nauðsyn beri til að flytja þetta verkefni frá Hagstofunni núna. Ýmislegt 

mælir með því að gerð þjóðhagsreikninga sé á sömu hendi og söfnun annarra hagtalna.

Jónas Haralz var forstjóri Efnahagsstofnunarinnar, forvera Þjóðhagsstofnunar, á sjöunda áratug 20. 

aldar. Hann komst svo að orði í blaðaviðtali árið 2007 að tómarúm hefði verið í efnahagsumræðunni 

eftir að Þjóðhagsstofnun var lögð niður. Hér vantaði óháða stofnun sem þyrði að segja það sem segja 

þyrfti. Áfram munu margir leggja gott til umræðna um efnahagsmál hér á landi, en ný Þjóðhagsstofnun 

gæti veitt óháða leiðsögn, sem stundum hefur skort frá fyrstu árum aldarinnar.

Sigurður Jóhannesson.
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