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Efni: Umsögn BHM um frumvarp til laga um Þjóðhagsstofnun

Bandalag háskólamanna hefur fengið til umsagnar frumvarp til laga um „Þjóðhagsstofnun" þar sem 
lagt er til að sérstakri stofnun skuli falið að fylgjast með árferði og afkomu þjóðarbúsins, vinna að 
hagrannsóknum og vera ríkisstjórn og Alþingi til ráðuneytis í efnahagsmálum. BHM styður tillögu um 
umbætur í hagrannsóknum á Íslandi og vill í því samhengi koma eftirfarandi á framfæri:

1. Mikilvægi óháðra ráðgjafa fyrir ákvarðanatöku er óumdeilt
Í 8. gr. laga um opinber fjármál segir að hagrænar forsendur stefnumörkunar stjórnvalda skuli 
byggjast á traustum forsendum og gögnum sem unnin eru hlutlægt og kerfisbundið, sem og 
opinberum hagtölum og þjóðhagsspám. Þá skuli jafnframt hafa til hliðsjónar hagspár frá 
viðurkenndum fagaðilum og alþjóðastofnunum.
Ekki er ljóst að greiningaraðilar á opinberum markaði á Íslandi uppfylli ítrustu kröfur um 
hlutlægni. Í því efni má benda á að þjóðhagslíkan Seðlabankans tekur mið af stefnu í fjármálum 
hins opinbera og hefur um leið áhrif á stefnuna í peningamálum á hverjum tíma. Aðrir 
greiningaraðilar á opinberum markaði framkvæma þá ekki greiningar á áhrifum af 
hagstjórnaraðgerðum stjórnvalda á hverjum tíma. Greiningaraðilar á almennum markaði m.a 
bankastofnanir og hagsmunasamtök hafa þá hagsmuni af því að hagspár séu bjagaðar upp á 
við eða niður við m.a. til að hafa áhrif á væntingar og/eða reka skilvirka hagsmunagæslu.

2. Af hverju gætir einsleitni í spágerð á Íslandi?
Ákveðinnar einsleitni gætir í líkönum og spágerð á Íslandi nú um stundir en allir helstu aðilar 
notast við líkan Seðlabankans við spágerð sína. Einsleit líkön leiða til einsleitra spáa og einsleitni 
í umræðu um efnahagsmál. Mikilvægt er að auka dýpt og fjölbreytni í allri umræðu um 
efnahagsmál á Íslandi og sérstaklega í ljósi þess að íslenska hagkerfið býr við meiri sveiflur en 
önnur hagkerfi Vesturlanda.

3. Fjölmörg alþjóðleg dæmi eru um óháða greiningaraðila og hagrannsóknarstofnanir

Land Heiti
Svíþjóð Konjunkturinstituttet
Danmörk „Det pkonomiske rad"
Noregur „Statistisk Sentralbyra"
Finnland ETLA
Annað innan Evrópu WIFO (Austurríki), INSEE (Frakkland), FPB (Belgía), ESRI (Írland)
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