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Ráðsmenn fjármálaráðs
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• Ph.D. í hagfræði
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• Ph.D. í viðskiptafræði
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upplýsingatækni og lektor í hagfræði 
við Háskóla Íslands
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• Ph.D. í hagfræði og lektor í hagfræði 

við Háskólann í Reykjavík
• Arna Olafsson

• Ph.D. í hagfræði og lektor í 
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Business School

• Hjördís Dröfn Vilhjálmsdóttir
• Hagfræðingur og M.Sc. í stjórnun og 

stefnumótun



Hlutverk fjármálaráðs
• Leggja mat á hvort fjármálastefna og 

fjármálaáætlun fylgi þeim 
grunngildum sem sett eru fram í 6. gr. 
laganna...

• Sjálfbærni
• Varfærni
• Stöðugleiki
• Festa
• Gagnsæi

• ... og tölulegum skilyrðum sem sett eru
fram í 7. gr. laganna
• Að heildarjöfnuður yfir fimm ára tímabil sé 

ávallt jákvæður og árlegur halli sé ávallt 
undir 2,5% af landsframleiðslu.

• Að heildarskuldir, að frátöldum 
lífeyrisskuldbindingum, viðskiptaskuldum, 
sjóðum og bankainnstæðum sé lægri en 
sem nemur 30% af vergri landsframleiðslu.

• Ef skuldahlutfallið er hærra en 30% af vergri 
landsframleiðslu skal sá hluti sem umfram 
er lækka að meðaltali á hverju þriggja ára 
tímabili um a.m.k. 5% (1/20) á hverju ári.

Ef forsendur fjármálstefnu bresta, eða fyrirsjáanlegt að svo munu fara, eru ströng skilyrði til 
endurskoðunar. Þá ber að leita álits fjármálaráðs á því hvort tilefni sé til endurskoðunar.



Álit fjármálaráðs
• Birt eigi sÍðar en 14 dögum eftir að ríkisstjórn hefur birt fjármálastefnu 

eða fjármálaáætlun.

• Fjármálastefna er til a.m.k. fimm ára og sett fram sem fyrst eftir að ný ríkisstjórn 
hefur tekið til starfa.
- Setur fram stefnumið um afkomu og skuldir í hlutfalli við landsframleiðslu .

• Fjármálaáætlun er einnig til a.m.k fimm ára og sett fram eigi síðar en 1. apríl á hverju 
ári.

" Byggir á fjármálastefnu og er nánari útfærsla á því hvernig ríkisstjórnin ætlar að framfylgja 
fjármálastefnunni.

" Frumvarp til fjárlaga hvers árs byggir síðan á fjármálaáætluninni og er lagt fram á 
haustmánuðum.



Stefnumörkun - Lög um opinber fjármál



Álit fjármálaráðs
• Leggur hlutlægt mat á stefnu stjórnvalda en kemur ekki að stefnumörkun.
• Álit markast af grunngildunum fimm og fjármálaskilyrðunum þremur.
• Rýnir trúverðugleika forsendna í efnahagsmálum sem fjármálastefna og fjármálaáætlun 

byggja á.
• Rýnir verklag, efnislega framsetningu, gæði gagna og líkana og annað sem getur haft 

áhrif á trúverðugleika fjármálastefnu og fjármálaáætlunar.
• Leggur ekki fram eigin hagspár en ráðið rýnir þær spár og áætlanir sem liggja 

grundvallar.
• Gefur eingöngu álit á fjármálastefnu og fjármálaáætlun, veitir ekki ráðgjöf né aðstoð við 

tillögugerð eða stefnumörkun umfram það sem kemur fram í álitum ráðsins.
• Nýleg lagabreyting gerir ráð fyrir að fjármálaráð leggi mat á hvort stefnumörkun muni 

gera kleift að fjármálareglur taki aftur gildi þegar þar að kemur.



Álit á fjármálastefnu 2022-2026



Uppsetning álitsgerðar

1. Inngangur
2. Hringrás stefnumörkunar
3. Veganesti og aðdragandi stefnumörkunar
4. Festa í stefnumörkun
5. Forsendur og stefnumið afkomu
6. Eignir og skuldir
7. Lokaorð



Hringrás stefnumörkunar
• Hringrásin hefur verið rofin með afgreiðslu fjárlaga á undan fjármálastefnu.
• Viðvarandi tímaskortur í stefnumörkun fjármálastefnu frá upphafi.
• Fjármálastefna á að standa ein og óstudd af öðrum þáttum stefnumörkunarinnar.
• Það skortir á samhljóm fjármálastefnu og stjórnarsáttmála.
• Pólitísk markmið sem hafa þjóðhagslegar afleiðingar og áhrif á efnahagsframvindu eiga 

að birtast í fjármálastefnu.
• Samspil spágerðar og stefnumörkunar í fjármálastefnu hefur enn ekki náðst.



Veganesti og aðdragandi stefnumörkunar
• Í sögulegu samhengi endurspegla opinberu fjármálin sveiflukennt efnahagslíf. Þar er líka 

stjórnunarvandi.
• Undirliggjandi vöxtur en þrálátur halli.

Alþjóðagjaldeyrissjóður lagði mikla áherslu á eftir áfallið 2008 að koma betri stjórn á opinber
fjármál.

• Lengri áætlanir með festu til að 
þær gengju eftir.

• Lögunum um opinber fjármál er 
ætlað að stuðla að þessu.

Tekjur á föstu verðlagi 2020 Gjöld á föstu verðlagi 2020



Áhrif þess að eyða öllu sem kemur í kassann

• Þegar sveiflukenndum tekjum er öllum eytt jafnharðan 
leiðir það af sér sveiflukennd útgjöld.

• Erfitt getur reynst að vinda ofan af fyrri aukningu 
útgjalda á samdráttarskeiðum. Afleiðing þess verður 
þrálátur hallarekstur.

• Sögulega er sami tölfræðilegi breytileiki í tekjum og 
gjöldum.

• Erlendur samanburður sýnir bensín- og 
bremsueinkenni opinberra fjármála.

• Aukinheldur er stigið á þessi stjórntæki á röngum 
tíma!

Sagarblað útgjaldaþróunar

Sagarblað óstöðugleika • • • • Rekstur samfellds vaxtar



Áhrif laganna um opinber fjármál
• Allnokkur árangur hefur náðst frá 2016.
• Útgjaldaaukning uppsveiflunnar varð að 

öllum líkindum hófstilltari en ella.
• Það náðist að halda afkomu jákvæðri til 

2019.
• Þá er tekjuhliðin veikt og undirliggjandi 

afkoma verður neikvæð.
• Allt fram að faraldri reyndist erfitt að halda 

afkomu innan stefnumiða 
fjármálastefnunnar.

• Í því birtist einkennið um að eyða öllu sem 
kemur í kassann.

Tekjur og gjöld hins opinbera og ríkissjóðs leiðrétt fyrir 
einskiptistekjum 2013-2019

Tekjur hins opinbera % VLF Gjöld hins opinbera % VLF — — — Tekjur ríkissjóðs % VLF — — — Gjöld ríkissjóðs % VLF



Undirliggjandi afkoma er lykilþáttur sjálfbærni
• Ekki er einfalt að sjá hver undirliggjandi afkoma er á hverjum tÍma. Til þess 

þurfum við að þekkja landsframleiðsla sem samræmist fullnýttri framleiðslugetu 
hagkerfisins og hvert er náttúrulegt atvinnuleysi.

• Undirliggjandi afkomu má skilgreina sem afkomu af reglubundnum rekstri hins 
opinbera, án áhrifa hagsveiflu á útgjöld og tekjur.
• Það er að segja þær tekjur og þau gjöld sem falla til án þess að um sé að ræða 

áhrif sjálfvirkra sveiflujafnara eins og atvinnuleysisbóta í slaka, aukinna tekna 
vegna stærri skattstofna í þenslu eða ófjármagnaðra tímabundinna 
ráðstafana.

• Það er lykilatriði að reglubundnar tekjur standi undir reglubundnum útgjöldum.
• Hvað sjálfbærni snertir getur verið viðvarandi halli í afkomu án þess að 

skuldahlutfall hækki, en slíkt er háð því að raunaukning skulda sé minni eða jöfn 
raunaukningu vergrar landsframleiðslu.



Núverandi aðferð við setningu stefnumiðs um 
afkomu

Ef hagvöxtur verður umtalsvert meiri en spáð er og sjálfvirkum sveiflujöfnurum er leyft að vinna sitt verk. 
Sveifluafkoma batnar, meiri afgangur og skuldaþróun verður hagstæðari.

Afkoma = Tekjur - Gjöld = Sveifluafkoma + Undirliggjandi afkoma
Stefnumið um 
(gólf) afkomu 
m.v. hagspá

Endanlegt gólf 
stefnu

Óvissubil ef hagvöxtur verður minni en spáin gerir ráð fyrir. Sveifluafkoma versnar.
Afgangur er minni (meira neikvæður) og skuldaþróun verður óhagstæðarL “

Endurupptaka stefnu - 
stórfellt efnahagsáfall

Freistnivandinn.
Varanlegar ráðstafanir 
veikja undirliggjandi 

afkomu.



Hvenær er þá svigrúm til varanlegra ráðstafana?

Aukinn jafnvægishagvöxtur bætir 
undirliggjandi afkomu (súlur 
hliðrast upp) að öðru óbreyttu og 
gefur svigrúm til varanlegra 
ráðstafana.

Sveifluafkoma/sjálfvirk sveiflujöfnun

Að nýta 
tímabundið 
svigrúm afkomu 
til varanlegra 
ráðstafana —

■ Undirliggjandi afkoma DÆMI með föstum halla

► Undirliggjandi afkoma versnar



Festa í stefnumörkun
• Lögum um opinber fjármál er ætlað að búa þannig um hnútana að til verði formföst umgjörð um 

stefnumörkun í opinberum fjármálum sem m.a. stuðli að festu.
• Freistnivandi í opinberum fjármálum.

• Of stutt horft til framtíðar.
• Áhrif hagsmunagæslu.

• Fyrir trúverðugleika skiptir miklu að áætlanir gangi eftir.
• Í þessari fjármálastefnu er fyrri stefnumiðum um afkomubætandi ráðstafanir og stöðvun vaxtar 

skuldahlutfalls 2025 breytt.
• Vandanum er slegið á frest og út fyrir kjörtímabil ríkisstjórnarinnar.
• Leysist ekki það erfiða verkefni að stöðva vöxt skuldahlutfallsins 2026, eins og áætlanir nú gera ráð fyrir, 

dregur það úr trúverðugleika stefnumörkunarinnar á tíu ára afmæli laganna um opinber fjármál.
• Viðfangefnið um að stöðva undirliggjandi halla er meginverkefni opinberra fjármála þegar fram í sækir og 

áhrif faraldurs fjara út.



Væntar breytingar á undirliggjandi þáttum kalla 
á viðbrögð
• Framlag fjármagnsstofns til hagvaxtar hefur verið á niðurleið hér á landi. Skýra þarf betur 

fjárfestingastig hins opinbera í samhengi við uppbyggingu innviða til framtíðar og áhrif þeirra á 
sjálfbærni opinberra fjármála í víðum skilningi.

• Lækkun á mati á langtíma jafnvægishagvexti úr 2,7% í 2,3% hefur umtalsverð áhrif til lengri tíma litið. 
Það er þó óvist hvort slík lækkun komi til með að sjást á tímabili stefnu.

• Til lengri tíma er óvissa um ýmislegt fleira sem hefur áhrif á tekjur og gjöld hins opinbera, eins og 
framleiðniþróun, kerfislægt atvinnuleysi og aðflutning erlends vinnuafls.

• Þegar fyrirséðar lýðfræðilegar breytingar og spár um lækkun jafnvægishagvaxtar eru settar í samhengi 
við undirliggjandi halla í afkomu hins opinbera gefur það tilefni til að velta fyrir sér hvort tekjuöflunin 
nú um stundir nægi fyrir grunnrekstri. Sérstaklega þar sem þessi þróun er þegar hafin.

• Að leysa vandamál undirliggjandi halla er þeim mun mikilvægara vegna væntra breytinga á 
undirliggjandi þáttum. Verði hagvöxtur meiri en spáð er fyrir um á næstu árum gæti sú afkomuþróun 
reynst svikalogn sem ekki má nýta til að veikja sjálfbærni opinberra fjármála.



Þróun hlutfalla og að „vaxa til velsældar"
• Stefnumið fjármálastefnu í afkomu og skuldum eru í hlutfalli við landsframleiðslu. Það eitt og sér er umhugsunarvert.
• Samspil þróun nefnara og teljara hefur hér áhrif.

• Vaxi teljari umfram nefnara vex hlutfall almennt og öfugt.
• Í greinargerð stefnunnar er gert ráð fyrir ákveðinni þróun tekna og gjalda svo síbatnandi afkoma í stefnumiði styðji að vöxtur 

skuldahlutfalls stöðvist við lok stefnunnar.

Skl

• Þegar hugað er að þróun skuldahlutfalls er vert að hafa í huga að jafnvel þó afkoma sé neikvæð og skuldir vaxi þ.a.l. getur 
skuldahlutfall staðið í stað eða dregist saman sé vöxtur nefnara, þ.e. hagvöxtur, jafn eða meiri en vöxtur skuldanna.

• Greinargerðin felur í sér markmið um þróun tekna og gjalda hins opinbera. Greinargerðin styður á þann hátt stefnumiðin en er í 
sjálfu sér ekki skuldbinding eins og stefnumiðin eru.

• Þannig má hugsa sér að stefnumið fjármálastefnunnar standist án þess að markmið greinargerðar geri það. T.d. með því að 
hagvöxtur verði meiri en ráð var fyrir gert og að um leið komi til aðrar ráðstafanir (t.d. aukin útgjöld) sem vinni gegn lausn 
undirliggjandi halla í afkomu. Þá gæti það t.d. gerst að 1% afgangur yrði 2026 en með efnahagslíf í uppsveiflu og skertra sjálfvirka 
sveiflujöfnun.

• Þá skiptir í þessu samhengi miklu að undið verði ofan af aðgerðum vegna faraldurs þegar áhrif hans fjara út til að ná niður 
útgjaldahlutfallinu.



Fjármálastefna 2022-2026 - meginlínur

Hlutfall af vergrí landsframleiðslu. % 2022 2023 2024 2025 2026

Al-hluti hins opiubera1
Heildarafkoma.......................................... -6,5 -4.8 -3,6 -2.4 C^-LO

þar af ríkissjóður (Al-hluti)................... - 5 5 -4.0 -3.0 -2.0 -0.8
þar af sveitarfélög (A-hhiti)................... -1,0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2

Óvissubil.................................................... -1,5 -2.0 -2.5 -3.0 -3,5

Skuldir2...................................................... 41.5 44.0 47.0 49.0 49.5
þar af ríkissjóður (Al-hluti)................... 34,0 36.0 38.5 40.0 40.5
þar af sveitarfélög (A-hhiti)................... 7,5 8.0 8.5 9.0 9.0



Skuldbinding fyrir sjálfvirka sveiflujöfnun og 
betri framvindu
• Skuldbindingar í tölusettum liðum (I-VI) þurfa að vera skýrar þegar tölulegar fjármálareglur hafa 

verið lagðar til hliðar.
• Orðfæri í stefnu er ekki alltaf gagnsætt: „Reynist hagvöxtur verða umtalsvert meiri en 

fjármálastefnan miðast við, og tekjur aukast í sama mæli eða til falla töluverðar tekjur af öðrum 
völdum, er gert ráð fyrir að heildarafkoma batni sem því nemur.“
• Loðið orðalag gefur ekki skýr fyrirheit um hvernig skuli bregðast við ef framvindan verður betri en 

núverandi hagspá gerir ráð fyrir.
• Hér er ekki gerð grein fyrir hvað felst í orðinu „umtalsvert" né hvort um sé að ræða stigmögnun frá fyrri 

stefnu þar sem orðið „talsvert" var í stefnumiði.
• Hér skortir á samhverfu um afleiðingar ef betur gengur en ráð var fyrir gert. Líkt og nú er gert ráð fyrir 

tölulegu óvissubili ef ver gengur en ráð var fyrir gert. Hér þyrfti þannig tölulega skuldbindingu um að 
leyfa sjálfvirkum sveiflujöfnurum að vinna sitt verk.

• Stefnufesta og stöðugleiki hefur jákvæð áhrif á aðgengi hins opinbera að fjármagnsmörkuðum.
• Þeim mun meiri sem skuldirnar eru, þeim mun mikilvægara verður þetta.



Eitt þjóðhagslegt jafnvægi til grundvallar öðru
• Þjóðhagslegt jafnvægi ríkir þegar hagkerfið er við framleiðslugetu og hvorki þensla né slaki er í 

hagkerfinu.
• Undir þeim kringumstæðum ætti sveiflutengd afkoma að vera í jafnvægi og frumjöfnuður við 

langtímamarkmið, hagvöxtur nálægt langtímaleitni og lítil hagstjórnarþörf fyrir stjórnvöld að 
stíga á bensín eða bremsur.

2019
Hlutfall 

útgjalda af 
VLF 41,5%

Þjóðhagslegt jafnvægi ríkti 2019 og er gert ráð fyrir að 
jafnvægi náist að nýju 2023 og haldist til 2026.
Raunvöxtur útgjalda sem og vöxtur hagkerfis eru áætluð 
12,6% milli áranna 2019 og 2026 (1,7% árlega).
Sama hlutfall útgjalda hins opinbera af vergri 
landsframleiðslu og var 2018 og 2019 næst því árið 2026 
m.v. að gólf stefnu og spá um efnahagsframvindu haldi.

2026
Hlutfall 

útgjalda af 
VLF 41,5%



Forsendur stefnunnar byggja á að undið sé 
ofan af mótvægisaðgerðum

Fyrirhuguð framvinda verður þó ekki án áskorana. Milli áranna 2021 og 2022 er stefnt á að 
útgjaldahlutfallið lækki úr 48,5% af VLF í 44,5% af VLF.

2021
Hlutfall 

útgjalda af 
VLF 48,5%

2022
Hlutfall 

útgjalda af 
VLF 44,5%

• Hin mikla útgjaldaaukning sem fylgdi tímabundnum ráðstöfunum í baráttunni við kórónaveirufaraldurinn 
mun að miklu leyti ganga til baka samkvæmt þessu.

• Útgjöld vegna atvinnuleysis (sveiflutengd útgjöld) minnka einnig verulega.
Raunvöxtur útgjalda milli 2021 og 2022 verður -3,5% m.v. spár um hagvöxt upp á 5,3% yfir árið 2022.
• Áhrifin af breytingum á fjárlögum við afgreiðslu þeirra eru ekki inni í þessum tölum. Þær breytingar ganga á 

svig við forsendur fjármálastefnunnar.



Hvernig gengur dæmið í greinargerðinni upp 
miðað við stefnumið?

2021
Hlutfall 

útgjalda af 
VLF 48,5%

2022
Hlutfall 

útgjalda af 
VLF 44,5%

2026
Hlutfall 

útgjalda af 
VLF 41,5%

• Ef litið er til áætlaðrar þróunar útgjaldahlutfalls frá síðasta ári (2021) til lokaárs stefnu (2026) sést 
að gert er ráð fyrir að útgjöld standi í stað að raunvirði á meðan að hagkerfið vex um tæp 16%.

• Yfir stefnutímabilið sjálft er eingöngu gert ráð fyrir 0,65% árlegum útgjaldavexti (að raunvirði) 
sem leiða má líkum að verði krefjandi að standa við, einkum ef litið er til ýmissa mála sem viðruð 
eru í stjórnarsáttmála.

• Reynsla úr fortíðinni gefur tilefni til svartsýni varðandi raunsæi þessa markmiðs. Þó gæti 
hagvöxtur umfram spár hjálpað hér til. En það myndi ekki leysa undirliggjandi vanda.



Afkoma við Sjálfvirkum sveiflujöfnurum leyft að vinna sitt verk - raundæmi 
„umtalsvert" 
betri hagvöxt

Afkoma = Tekjur - Gjöld = Sveifluafkoma + Undirliggjandi afkoma
Stefnumið um 
gólf afkomu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Óvissubil ef framvinda verður verri en ráð var fyrir gert



Þróun eigna
• Stefnumið um skuldir má ekki valda því að eignahlið 

efnahagsreiknings hins opinbera rýrni.
• Viðhald og nýfjárfestingar mega ekki verða afgangs stærð þegar að 

afkoma hefur verið neikvæð í nokkur ár vegna heimsfaraldurs.
• Samanburður við önnur lönd þarf að byggja á alþjóðlegum stöðlum 

en ekki mismunandi undirflokkum sem eru ólíkir milli landa.
• Fyrirhuguð er heildarendurskoðun á skipan opinberra framkvæmda í 

vor og væntanlegar framkvæmda- og fjárfestingaráætlanir, -vonandi 
strax með næstu fjármálaáætlun.

• Langtímasjónarmið um forgangsröðun og arðsemi þurfa að ráða miklu



Fjárfestingar sem hlutfall af VLF - Dæmi frá 
sveitarfélögum

• Afkoma sveitarfélaga neikvæð allt 
tímabil stefnunnar.

• Fjárfestingar þeirra áætlaðar 
nálgast sögulegt lágmark.

• Enn og aftur sagarblað auk 
bremsu- og bensíneinkenna.

• Sveitarfélög standa að hluta 
fjárfestinga í innviðum.

• Skoða þarf fjárfestingar opinberra 
fyrirtækja sérstaklega og í 
samhengi við ríki og sveitarfélög.
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Skuldir og skuldaþróun
• Covid-19 faraldurinn leiddi til þess að endurskoða þurfti eldri stefnur 

og áætlanir.
• Aukin útgjöld og lægri tekjur leiddu til skuldaaukningar.
• Framvindan má ekki verða mun verri en gert er ráð fyrir.
• Skuldirnar hækka út allt tímabilið þó vöxturinn fari minnkandi - 

tímabilið hefði því þurft að lengja til að sjá ferilinn falla niður á við.
• Stöðvun vaxtar skuldahlutfallsins hefur verið frestað um eitt ár frá 

fyrri áætlunum og hefði það mátt kalla á lengra tímabil 
stefnumörkunar en fimm ár, sem er lágmarksviðmið laganna.



Skuldir og skuldareglur í lögum um opinber 
fjármál
7. gr. Skilyrði fjármálstefnu og fjármálaáætlunar.
• [...] Að heildarskuldir, að frátöldum lífeyrisskuldbindingum og 

viðskiptaskuldum og að frádregnum sjoðum og bankainnistæðum, séu 
lægri en sem nemur 30% af VLF.

• [...] Ef skuldahlutfallið er hærra en 30% skal sá hluti sem umfram er lækka 
að meðaltali á hverju þriggja ára tímabili um a.m.k. 5% (1/20) á hverju ári.

• Þessar reglur, afkomureglu, hafa verið teknar úr sambandi til ársloka 2025.
• Samkvæmt stefnunni mega skuldir vaxa úr 41,5% í 49,5% á tímabili hennar 

fyrir A1 hluta hins opinbera og úr 64,5% í 68,5% fyrir opinbera aðila í heild 
að meðtöldu óvissubilinu.

• Fjármálaráði ber að meta, hvort stefnumörkun stjórnvalda geri kleift að 
skilyrði 7. gr. taki aftur gildi.



Skuldahlutfall hins opinbera skv. skuldareglu (án óvissubils)
50%



Sjálfbærni og stöðugleiki leggjast nú á eitt

• Sjálfbærni í LOF þýðir að opinberar skuldbindingar sé viðráðanlegar til 
skemmri og lengri tíma og leggi ekki ósanngjarnar byrðar á komandi 
kynslóðir.

• Stöðugleiki í LOF þýðir að stefna í opinberum fjármálum stuðli að 
jafnvægi í efnahagsmálum.

• Skuldahlutfallið er hlutfall skulda af vergri landsframleiðslu.
• Skuldahlutfallið er eitt en breytingar í skuldahlutfallinu annað.
• Hvaða skuldir getum við lifað við og hvernig þróast þær?



Þróun skuldahlutfalls frá afkomu og hagvexti til 
frumjafnaðar, fjármagnskostnaðar og hagvaxtar

• Þegar skuldir (5), vaxa hraðar en VLF (Y), vex skuldahlutfallið að öðru óbreyttu.
• Þegar skuldir vaxa jafn hratt og VLF stöðvast vöxtur skuldahlutfallsins.
• Samspil á milli breytinga í skuldahlutfallinu (△ 5/Y), frumjafnaðar með öfugu 

formerki (G-T), fjármagnskostnaðar (r) og hagvaxtar (g).
• Frumjöfnuður er mismunur tekna og gjalda (T-G ) þar sem ekki er tekið tillit til fjármagnstekna 

og vaxtakostnaðar. ________________________________
• Fjármagnskostnaður eru vextir. j£ = ÍÍL-Zd-(g _r) ,£í

• Skýrslan um langtímahorfur snýst öll ^ ú
um þetta samhengi (öldrun og versnandi frumjöfnuður, lægri hagvöxtur og möguleg þróun 
vaxta).



Hvernig stöðvast vöxtur skuldahlutfalls?

△—— 0 þ.e. engin breytingískuldahlutfallinuþýðir að:

• Ef hagvöxtur er hærri en fjármagnskostnaður er hægt að hafa neikvæðan frumjöfnuð 
( G > T ) en samt stöðva vöxt skuldahlutfalls.

• Þannig er sjálfbærni skulda hreyfanlegt fyrirbæri. Ræðst af samspili frumjafnaðar, 
hagvaxtar og fjármagnskostnaðar.
• Hér sjáum við hvernig sjónarmiðið um að „vaxa til velferðar" og áhersla á hagvöxt 

skiptir miklu.
• Lækkun fjármagnskostnaðar að undanförnu leikur einnig stórt hlutverk.

• Ofangreint samhengi verður lykilatriði þegar stöðvun vaxtar skuldahlutfalls næst.



Lækkun skuldahlutfallsins
• Skuldalækkunin, skv. skuldalækkunarreglu, kemur til framkvæmdar eftir lok 

tÍmabils stefnunnar, þrátt fyrir að reglan taki gildi frá og með árinu 2026.
• Hafandi í huga það sem á undan er komið mun það hve auðvelt eða erfitt verður 

að endurvirkja skuldalækkunarregluna ráðast af mörgum þáttum, þ.m.t. að:
1. Framvindan verði ekki verri en ráð er fyrir gert, s.s. hagvöxtur, vaxtaþróun, verðbólga, 

kauphækkanir umfram framleiðnivöxt, lausung í hagstjórn o.þ.h.
2. Skuldahlutfallið mun hækka stöðugt út tímabil stefnunnar, þótt dragi úr henni þegar líður 

fram á tímabilið. Hér hefði verið heppilegt að lengja það tímabil sem stefnan nær til.
3. Það hefði aukið festu stefnunnar að draga fram stóru línurnar varðandi skuldalækkunarferlið 

og sýnt að skuldahlutfallið nái hámarki og lækki eftir það. Í þeirri umræðu hefði mátt vísa í 
horfur varðandi frumjöfnuð, fjármagnskostnað og hagvöxt eins og rætt var hér að framan.



Þessu til viðbótar
• Hagstjórnin lituð af ástandinu (Covid-19) og þeirri óvissu sem ríkir.
• Miklar umbætur í framsetningu fjármálastefna, t.d. með óvissubilum.
• Samhljóm skortir milli stjórnarsáttmála og fjármálastefnu.
• Tímabundinn hagvöxtur skapar ekki rými fyrir varanlega aukningu útgjalda.
• Mikilvægt að komast aftur á sporið í stefnumörkuninni.
• Vantar fyrirheit um framkvæmd skuldalækkunar.
• Langtímahorfur varpa ljósi á vandamál framtíðar, sérstaklega hvað varðar 

öldrun þjóðar og hlutfallslegan samdrátt í starfandi hluta mannfjöldans.
• Grunngildin eru einu leiðarljós stefnunnar en birtast óljóst í henni.


