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UMSÖGN SAMTAKA ATVINNULÍFSINS UM FRUMVARP TIL FJÁRLAGA 2023

Samtök atvinnulífsins leggja áherslu á eftirfarandi við fjárlög ársins 2023
Mikill meðbyr ríkisfjármála vegna hraðs efnahagsbata er ekki nýttur sem skyldi

Efnahagsframvindan hefur gjörbreytt horfum í ríkisfjármálum (bls. 3)

■ Þrátt fyrir mikla verðbólgu hefur þróun hagkerfisins og ríkisfjármála verið mun 
jákvæðari en nokkur þorði að vona í miðjum faraldri.

■ Tekjur vaxa um 165 ma.kr. frá fjárlögum 2022 til fjárlaga 2023. Horfur hafa 
batnað en samt versnar afkoman frá nýlegri fjármálaáætlun sem endurspeglar 
skort á aðhaldi. Það er afar óheppilegt þar sem aukin verðbólga, viðskiptahalli 
og hagvöxtur kalla á að ríkið auki aðhald.

Enn vaxa útgjöld (bls. 9)

■ Þrátt fyrir skiljanlegar aðgerðir gegn þenslu leynast ýmiss konar þensluhvetjandi 
aðgerðir á útgjaldahlið, t.d. eru umsvif nýrra og aukinna verkefna þau sömu og 
umsvif aðgerða gegn þenslu.

■ Reynsla síðustu missera og mikil þörf á innviðafjárfestingum sýnir að opinber 
fjárfesting er að óbreyttu slæm leið til sveiflujöfnunar.

Ekki allt sem sýnist í jákvæðri skuldaþróun (bls. 14)

■ Skuldir ríkissjóðs þróast með jákvæðum hætti um þessar mundir en ekki er allt 
sem sýnist. Öldrun þjóðarinnar með auknum útgjöldum blasir við, ÍL-sjóður mun 
setja byrðar á skattgreiðendur í framtíðinni og horfur eru á að skuldir vaxi á ný 
frá og með 2024.

■ Vaxtagjöld ríkissjóðs eru þau 4. hæstu meðal OECD ríkja og setja aukinni 
skuldsetningu skorður. Enn fremur hefur kostnaður vegna nýrrar lántöku 
ríkissjóðs aukist mikið síðustu mánuði.

■ Samtökin hvetja til að staðið verði við áform um sölu Íslandsbanka, ellegar 
kallar það á lántöku sem því samsvarar með 4-5 milljarða króna árlegum 
vaxtakostnaði.

Tækifærin leynast víða (bls. 21)

■ Launaþróun ríkisins síðustu ár hefur ekki verið í samræmi við almenna 
markaðinn. Gert er ráð fyrir 6,9% hækkun launakostnaðar sem þýðir hækkun 
launa umfram það sem stenst verðstöðugleika til lengdar og/eða töluverða 
fjölgun ríkisstarfsmanna sem samræmist ekki auknu aðhaldi. Ekkert ríki OECD 
ver hærra hlutfalli verðmætasköpunar í laun opinberra starfsmanna.

Samkeppnishæft atvinnulíf er allra hagur (bls. 30)

■ Forsenda almennrar velmegunar er að hér vaxi og dafni blómlegt atvinnulíf. 
Mikilvægt er að stjórnvöld leggi sitt af mörkum til þess að styrkja starfsumhverfi 
íslenskra fyrirtækja. Sé vilji stjórnvalda að styðja við samkeppnishæft atvinnulíf, 
fjölgun starfa og aukinn hagvöxt ætti heldur að draga úr skattheimtu og 
reglubyrði en hitt.

Önnur atriði (bls. 36)
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Efnahagsframvindan hefur gjörbreytt horfum 
Í rÍkisfjármálum



EFNAHAGSFRAMVINDAN HEFUR GJÖRBREYTT HORFUM Í RÍ KISFJÁR MÁL UM

Hagkerfið stendur mun betur en nokkur þorði að vona við lok árs 2020...
Efnahagsástandið er á flestan hátt betra en búist var við þegar fjármálaáætlun fyrir árin 2021-2025 var lögð fram á seinni hluta 
ársins 2020, með tilheyrandi jákvæðum áhrifum á afkomu heimila, fyrirtækja og þannig ríkissjóðs.

Verðbólga reyndist umtalsvert meiri en spár gerðu ráð fyrir
Verðbólguspá í fjármálaáætlun ‘21-‘25 og fjárlögum 2023

Og atvinnuleysi umtalsvert minna
Spá um atvinnuleysi % mannafla skv. fjármálaáætlun ‘21-‘25 og fjárlögum 2023

Heimildir: Hagstofa Íslands og Fjármála- og efnahagsráðuneytið

Hagkerfið hefur nú þegar náð fyrri stærð
Landsframleiðsla (vísitala) skv. forsendum fjármálaáætlunar og fjárlaga

—3— Fjármálaáætlun 2021-2025 0,4% árlegur meðalhagvöxtur
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EFNAHAGSFRAMVINDAN HEFUR GJÖRBREYTT HORFUM Í RÍ KISFJÁR MÁL UM

... þannig að staða ríkissjóðs er miklu betri en nokkur þorði að vona í miðjum faraldri
Horfum fram á þriðjungi lægra skuldahlutfall og ríflega helmingi minni halla en áður hafði verið reiknað með. Hraður viðsnúningur 
atvinnulífsins hefur útrýmt atvinnuleysi og aukið skatttekjur.

Öflugri viðspyrna hefur haft jákvæð áhrif á rekstur ríkissjóðs

Skuldahorfur hafa batnað
Skuldir ríkissjóðs skv. skuldareglu 2023 
(% VLF)

50%

Fjármálaáætlun Fjárlög
2021-2025 2023

Og afkomuhorfur sömuleiðis 
Heildarjöfnuður ríkissjóðs 2023 
(% VLF)

-4,9%

Fjármálaáætlun Fjárlög
2021-2025 2023

A1-hluti ríkissjóðs.
Heimildir: Hagstofa Íslands, Fjármála- og efnahagsráðuneytið og útreikningar SA

^ Minni halli
Þegar fjármálaáætlun fyrir árin 2021-2025 var samþykkt í desember 2020 var gert 
ráð fyrir að uppsafnaður halli á rekstri ríkissjóðs yrði 1.000 ma.kr. árin 2020 til 
2023. Annað hefur komið á daginn og niðurstaðan töluvert betri en á horfðist. Nú er 
útlit fyrir að uppsafnaður halli áranna 2020 til 2023 verði nær 800 milljörðum.

Í stað þess að horfa upp á nærri 170 milljarða króna halla á fjárlögum árið 2023 
stendur ríkissjóður nú frammi fyrir 89 milljarða króna halla.

^Minni skuldasöfnun
Efnahagsframvindan hefur reynst betri en búist var við í upphafi heimsfaraldurs sem 
hefur skilað sér í meiri tekjum en vænst var og minni útgjöldum. Óttast mátti að 
skuldir upp á rúmlega helming landsframleiðunnar myndi vofa yfir ríkissjóði en það 
er ekki raunin. Þess í stað stefna þær í 33% af landsframleiðslu, sem er umtalsvert 
viðráðanlegra.

Það munar um minna þegar kemur að rekstri hins opinbera
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EFNAHAGSFRAMVINDAN HEFUR GJÖRBREYTT HORFUM Í RÍ KISFJÁR MÁL UM

Tekjuhorfur ríkissjóðs hafa batnað um 165 ma.kr. frá fjárlögum 2022 til fjárlaga 2023
Það eru engin nýmæli að aukinn hagvöxtur skapar auknar skatttekjur og veitir ríkinu aukið svigrúm. Því miður er reynslan hér á 
landi sú að slíkt svigrúm er frekar notað til aukinna útgjalda fremur en að búa í haginn. Engin breyting virðist vera þar á.

Tekjur ríkissjóðs 2022 stefna í að verða 79 ma.kr. umfram fjárlög
Heildartekjur ríkissjóðs frá fjárlögum 2022 til endurmats 2022 (A1-hluti, ma.kr.)

Tekjur ríkissjóðs 2023 stefna í að vera 87 ma.kr. umfram 2022
Heildartekjur ríkissjóðs frá endurmati 2022 til fjárlaga 2023 (A1-hluti, ma.kr.)

Fjárlög 2022

Tekjusk. einstakl.

Tekjusk. lögaðila 

Fjármagnstekjusk.

Virðisaukaskattur

Aðrir skattar

Arður & vextir

Tryggingagjald 

Aðrar tekjur

Endurmat 2022

Endurmat 2022

Tekjusk. einstakl.

Tekjusk. lögaðila 

Fjármagnstekjusk.

Virðisaukaskattur

Aðrir skattar

Arður & vextir

Tryggingagjald

Aðrar tekjur 

Fjárlög 2023

1.031

16

20

37

-11

1.117

8

14

+87 
ma.kr.

Heimild: Fjármála- og efnahagsráðuneytið 6



EFNAHAGSFRAMVINDAN HEFUR GJÖRBREYTT HORFUM Í RÍ KISFJÁR MÁL UM

Þrátt fyrir allt eykst halli frá forsendum fjármálaáætlunar 2023-2027
Gert er ráð fyrir að afkoma ríkissjóðs á næsta ári verði lítillega lakari en áætlað var í fjármálaáætlun. Þetta skýtur afar skökku við í 
ljósi þess að efnahagshorfur í ár og á næsta ári hafa batnað frá forsendum fjármálaáætlunar.

Fjárlagahalli meiri en gert er ráð fyrir í fjármálaáætlun
Afkoma A1-hluta ríkissjóðs árið 2023

■ Fjármálaáætlun 2023-2027 □ Fjárlög 2023

Frumjöfnuður Heildarjöfnuður

Í umsögn SA um fjármálaáætlun fyrir árin 2023-2027 kom fram að ekki væru færð 
nægilega sannfærandi rök fyrir því að opinber fjármál sporni gegn verðbólgu og 
dragi úr spennu. Ástæðan var áframhaldandi sögulega mikil samneysla auk mikils 
hallareksturs. Fjárlagafrumvarpið er enn frekari vísbending um að stjórnvöld séu 
ekki að beita ríkisfjármálunum með nægjanlegum hætti til að sporna gegn 
verðbólgunni.

Betri efnahagshorfur í ár og á því næsta eru til þess fallnar að auka tekjur og draga 
úr ýmsum kostnaði hins opinbera, s.s. vegna minnkaðs atvinnuleysis og aukinna 
umsvifa almennt. Bendir því margt til þess að afkoman sé töluvert lakari þegar horft 
er fram hjá slíkum hagsveiflutengdum þáttum, þ.e. aukning aðhalds ríkisfjármála er 
minna en áður var gert ráð fyrir.

Er það sérstaklega óheppilegt þegar aðstæður Í hagkerfinu benda til þess að 
tilefni sé fyrir ríkissjóð að auka frekar aðhaldið:

1. Í fyrsta lagi eru nú horfur á viðskiptahalla á árinu 2023 og raunar um fyrirséða 
framtíð. Halli á ríkissjóði er til þess fallinn að stuðla að viðskiptahalla að óbreyttu 
sem síðar getur grafið undan gengi krónunnar og þannig aukið verðbólgu.

2. Í öðru lagi virðist almenn launaþróun enn síður en áður samræmast 2,5% 
verðbólgumarkmiði Seðlabankans og framleiðnivexti (sjá bls. 22). Síðast en ekki 
síst er gert ráð fyrir töluvert meiri verðbólgu en áður.

Heimild: Fjármála- og efnahagsráðuneytið 7



EFNAHAGSFRAMVINDAN HEFUR GJÖRBREYTT HORFUM Í RÍ KISFJÁR MÁL UM

Til viðbótar minnkar aðhald frá því sem gert var ráð fyrir í fjármálaáætlun 2023-2027
Í ljósi efnahagsaðstæðna færi betur á því að aðhald myndi aukast í stað þess að hægja á jákvæðum viðsnúningi í rekstri ríkissjóðs 
en aðeins hálft ár er frá því að fjármálaáætlun var lögð fram.

Samkvæmt fyrirliggjandi frumvarpi mun aðhald ríkisfjármálanna aukast hægar milli 
áranna 2022 og 2023 en gert er ráð fyrir 2,6% hagsveifluleiðréttum afkomubata í 
ár og 1,2% á því næsta.

Athygli vekur að í maí sl. birti Seðlabankinn mat sitt á aðhaldsstigi ríkisfjármálanna, 
sem byggði á framlagðri fjármálaáætlun áranna 2023-2027, og taldi aðhaldið nema 
3,1% í ár og 1,55% árið 2023. Mat Seðlabankans gerði því ráð fyrir talsvert hærra 
aðhaldsstigi en birtist nú í fjárlögum.

Ef gengið er út frá því að árið 2019 hafi ríkisfjármálin verið hlutlaus gagnvart 
hagsveiflunni má túlka mat Seðlabankans sem svo að alls slakni aðhald um ríflega 
4% af landsframleiðslu milli áranna 2019 og 2023 og enn meira ef horft er til 
áranna 2017 eða 2018. Ríkið er því enn að auka á þenslu í hagkerfinu á þann 
mælikvarða, þótt aðhald sé að aukast 2022 og 2023. Meira aðhald þarf til.

Þessu til viðbótar gerði Seðlabankinn ráð fyrir halla á rekstri ríkissjóðs upp á 4,7% 
af vergri landsframleiðslu í ár. Frumvarpið gerir aftur á móti ráð fyrir 3,9% halla og 
því um töluverðan bata að ræða í afkomuhorfum frá því í maí. Í ljósi þess að hallinn 
verður minni árið 2022 en talið var vekur furðu að afkoma ríkissjóðs árið 2023 sé 
ekki að batna samhliða, heldur þvert á móti versna, og bendir enn frekar til þess að 
raunverulegt aðhald sé lítið.

Aðhald minnkar milli ára og frá áætlun til fjárlaga
Breyting í hagsveifluleiðréttum frumjöfnuði ríkissjóðs (% af framleiðslugetu)

H Fjármálaáætlun

Heimildir: Fjármála- og efnahagsráðuneytið og Seðlabanki Íslands 8



Enn vaxa útgjöld



ENN VAXA ÚTGJÖLD

Rekstur þegar í járnum árið 2019 - hvenær verður jafnvægi náð á ný?
Útgjöld ríkissjóðs hafa vaxið um 11 % frá árinu 2019, að teknu tilliti til þróunar verðlags. Á sama tíma jukust tekjur aðeins um 6%.
Undirliggjandi vandi sem tekinn var að myndast fyrir heimsfaraldur er því enn óleystur.

Rekstur ríkissjóðs var þegar í járnum áður en heimsfaraldurinn skall á sem rekja má til þeirrar tilhneigingar opinberra fjármála að eyða öllu því sem í kassann kemur. Því var 
ekkert svigrúm að finna í rekstrinum til að bregðast við efnahagslegri niðursveiflu þó svigrúm hafi verið til að auka við skuldsetningu. Allar aðgerðir grundvölluðust því á 
aukinni lántöku. Ef tekið hefði verið tímanlega á undirliggjandi rekstrarvanda hefði staða ríkissjóðs verið betri við áfallið og geta hans til að takast á við afleiðingar þess einnig. 
Ef lántaka er notuð til að fjármagna viðvarandi hallarekstur er sjálfbærni ríkisfjármála ógnað og því ætti það að vera kappsmál að taka á undirliggjandi vanda - að eytt sé um 
efni fram.

Heildarútgjöld ríkissjóðs 2019 og 2023
A-hluti, ma.kr. á verðlagi 2023

Heildartekjur ríkissjóðs 2019 og 2023
A-hluti, ma.kr. á verðlagi 2023

Frumjöfnuður ríkissjóðs 2019 og 2023
A-hluti, % VLF

frumvarp

+128 
ma.kr 1.198

2019

+68 
ma.kr

2023 
frumvarp

2019 2023 
frumvarp

Í umsögn um fjárlög fyrir árið 2020 fjölluðu SA t.a.m. um stöðu ríkisfjármálana eftir mikinn útgjaldavöxt árin á undan: https://cdn.nfp.is/sa/umsogn/001-mal-umsogn-sa-fjarlagafrumvarp-2019.pdf 
Heimildir: Fjármála- og efnahagsráðuneytið, Hagstofa Íslands og útreikningar SA
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ENN VAXA ÚTGJÖLD

Tugmilljarða aukin útgjöld en lítil viðleitni til aðhalds og endurmats á útgjöldum
Reynsla síðustu þensluskeiða sýnir glöggt að afkoma er ekki fullnægjandi mælikvarði á aðhald þegar óvæntur tekjuauki skapar 
ríkissjóði svigrúm til varasamrar útgjaldaaukningar. Útgjöld gefa þar mun betri vísbendingu.

Heildarútgjöld ríkissjóðs 2022 vs 2023
Breyting milli fjárlaga, ma.kr.

+ 79 ma.kr.
í aukin útgjöld

1.217,9

38,3
26,4

-16,5

56,2 1.296,4

_1_ Oxl

Þegar allt kemur til alls er lítið aðhald að sjá á útgjaldahlið
Í Ijósi þess að í fjárlagafrumvarpinu segir að „Nýjum verkefnum verði fundið svigrúm 
með þvíað tryggja umbætur íríkisrekstrinum með markvissu endurmati útgjalda ....“ 
þá skýtur skökku við að engin umfjöllun er um verkefni sem snúa að endurmati 
útgjalda. Það ber með sér lítinn metnað til að ná böndum á útgjaldavöxt og 
forgangsröðun fjármuna.

Ríflega 38 ma.kr. sjálfvirk aukning útgjalda, þ.e. sú aukning sem á sér stað í 
bundnum útgjöldum milli ára, umfram launa- og verðlagsbætur, ber enn á ný merki 
þess að umtalsverð tækifæri hljóti að liggja í endurmati útgjalda, enda getur slíkur 
vöxtur ekki verið sjálfbær til framtíðar.

Mikilvægt er að fyrri áform um endurmat útgjalda verði ekki lögð á hilluna, sér í lagi í 
árferði þar sem ábyrgð og festa í ríkisfjármálum skiptir höfuðmáli við að styðja við 
peningastefnuna í því að ná böndum á verðbólgu. Þá vekur athygli að það aðhald 
sem nú birtist í frumvarpinu er einungis fjórðungur af þeim auknu og nýju útgjöldum 
sem áformuð eru og er þá horft fram hjá hækkunum útgjalda sem leiða af launa- og 
verðlagsbótum.

Laun og verðlag eru stærsta ástæða aukinna útgjalda og setja má spurningamerki 
við þá fjárhæð þar sem í henni felst 7% aukinn launakostnaður. Slík aukning 
samræmist ekki stöðugleika til lengdar nema um sé að ræða mikla fjölgun 
ríkisstarfsmanna, sem aftur gengur ekki upp þegar draga á úr þenslu í hagkerfinu.

Heimild: Fjármála- og efnahagsráðuneytið 11



ENN VAXA ÚTGJÖLD

Máttlitlar verðbólguaðgerðir sem samsvara nýjum og auknum verkefnum
Aðgerðirnar draga úr halla ríkissjóðs um sem nemur 0,7% af landsframleiðslu en á móti koma samsvarandi ný verkefni sem 
jafngilda samanlagt öllum vegaframkvæmdum og rekstri ríkislögreglustjóra árið 2023.

Aðgerðir gegn verðbólgu skiljanlegar en umsvifalitlar
Jákvætt er að stjórnvöld ráðist í aðgerðir til þess að sporna gegn verðbólgunni sem 
nú geysar. Jafnvel þó að sumar boðaðar aðgerðir, eins og frestun framkvæmda, 
séu ekki góðar helgar tilgangurinn meðalið að einhverju leyti að sinni.

Veruleikinn er sá að boðaðar aðgerðir eru fremur smáar i sniðum I stóra 
samhenginu.

Samtals er umfang aðgerðanna 26 milljarðar króna, þar af eru 16 milljarðar á 
útgjaldahlið og tíu á tekjuhlið. Til samanburðar eru heildarútgjöld og -tekjur 
ríkissjóðs áætluð yfir þúsund milljarðar króna á næsta ári. Áhrifin eru því minniháttar 
en án þeirra hefði halli á heildarjöfnuði orðið 118 ma.kr., eða 3% af landsframleiðslu 
í stað 2,3%. Þá skýtur einnig skökku við að aukning útgjalda á öðrum sviðum 
nemur nánast aðgerðum sem boðaðar eru gegn þenslu. Svo vill líka til að fjárhæð 
aðgerða gegn þenslu er nánast sú sama og fjárhæð nýrra og aukinna verkefna. 
Það skýrir að hluta minnkandi aðhald þrátt fyrir sérstakar aðgerðir gegn þenslu.

Aðgerðir vegna verðbólgu og ný verkefni til samanburðar
Ma. kr.

Heimild: Fjármála- og efnahagsráðuneytið 12



ENN VAXA ÚTGJÖLD

Fjárfesting hins opinbera síður heppileg til sveiflujöfnunar
Fjárfestingar stuðla að framtíðarhagvexti og samkeppnishæfara atvinnulífi.

Að velja auðveldu leiðina út
Þegar aðstæður breytast skyndilega og draga þarf úr útgjöldum er auðveldara að slá afmörkuðum fjárfestingarverkefnum á frest fremur en að ráðast í nauðsynlegar, en 
pólitískt erfiðar umbætur á rekstri. Framtíðarhagvöxtur byggir hins vegar að hluta á fjárfestingum í innviðum og því er mikilvægt að tryggja nægt svigrúm í rekstri til 
nauðsynlegs viðhalds núverandi eigna sem og nýrra og arðbærra verkefna sem geta byggt undir framtíðar hagvaxtargetu. Það ætti því að vera kappsmál að finna 
nauðsynlegum framkvæmdum og fjárfestingum rými í bókhaldi hins opinbera og leita heldur tækifæra til hagræðingar og betri nýtingar á fjármunum hins opinbera í öðrum 
útgjaldaliðum.

Fjárfestingarstig hins opinbera dalaði í kjölfar fjármálahrunsins og hefur ekki náð sér á strik síðan og uppsöfnuð fjárfestingarþörf er enn töluverð þrátt fyrir átak síðustu ára. 
Skv. skýrslu Samtaka iðnaðarins sem kom út snemma árs 2021 er uppsöfnuð viðhaldsþörf innviða t.d. áætluð 14,5% af landsframleiðslu og ekki reiknað með bættu ástandi 
innviða næsta áratuginn. Þrátt fyrir uppsafnaða fjárfestingarþörf í innviðum stendur til að hliðra framkvæmdum ríkisins sem hluta af aðgerðum til að sporna gegn þenslu og 
verðbólgu. Erfitt er að sjá að ekki sé um nauðsynlegar framkvæmdir að ræða jafnvel þó aðeins sé um lágar fjárhæðir að ræða að þessu sinni.

Mjög vandasamt er að beita fjárfestingu hins opinbera í sveiflujöfnunarskyni. Erfitt er að tímasetja áhrif þeirra á hagkerfið og getur niðurstaðan orðið sú að tilraunir til örvunar 
í niðursveiflu skili sér of seint og hvetji þannig heldur til þenslu þegar hið gagnstæða væri ákjósanlegra. Þessi tilhneiging opinberra fjárfestinga birtist raunar nokkuð skýrt í 
tengslum við fjárfestingarátak stjórnvalda í kjölfar heimsfaraldursins þar sem fjárheimildir tengdar fjárfestingum söfnuðust upp þar sem ekki tókst að hrinda verkefnum 
tímanlega í framkvæmd.

Betur færi á þvl að ríkissjóðurynni markvisst að bættum innviðum yfir tlma enda öflugir innviðir forsenda samkeppnishæfs atvinnulífs, skapa verðmæti og auka möguleika 
almennings til atvinnu og bættra lífsgæða. Ef nýta á opinberar framkvæmdir og fjárfestingu til sveiflujöfnunar svo vel megi vera er t.a.m. nauðsynlegt halda úti skýrri útlistun á 
þeim fjárfestingarkostum sem ríkissjóður stendur frammi fyrir á hverjum tíma ásamt arðsemismati, forgangsröðun verkefna og hver þeirra eru þess eðlis að hægt er að 
ráðast í eða draga úr framkvæmdum með skömmum fyrirvara.

Skýrsla Samtaka iðnaðarins: https://www.si.is/media/ eplica-uppsetning/Innvidir-a-Islandi skyrsla opnur.pdf 13
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EKKI ALLT SEM SÝNIST Í JÁKVÆÐRI SKULDAÞRÓUN

Skuldaþróun mun betri en bjartsýnustu spár gerðu ráð fyrir í kjölfar heimsfaraldurs
Þótt afkoma sé ekki að batna í samhengi við kröftugan hagvöxt eru það aftur á móti jákvæð tíðindi að gert sé ráð fyrir að því að 
skuldir dragist saman sem hlutfall af vergri landsframleiðslu.

Skuldir ríkissjóðs ekki langt frá viðmiðum laga um opinber fjármál
Skuldir ríkissjóðs skv. skuldareglur og skuldaregla laga um opinber fjármál

Heimild: Fjármála- og efnahagsráðuneytið

53,6%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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EKKI ALLT SEM SÝNIST Í JÁKVÆÐRI SKULDAÞRÓUN

Framtíðarhorfur eru hins vegar ekki ýkja bjartar og auknar skuldir handan við hornið
Fullt tilefni er til að stjórnvöld leggi fram trúverðuga áætlun um hvernig ná skuli skuldaviðmiðum laga um opinber fjármál svo unnt 
sé að fjármálareglur þeirra taki gildi á ný árið 2026, líkt og stefnt er að.

Útlit er fyrir hækkun skuldahlutfalls á næstu árum
Skuldir ríkissjóðs skv. skuldareglu (% af VLF)

Fjármálaáætlun 2023-2027 Fjárlög 2023 Sviðsmynd1

Hagvöxtur er meiri árið 2022 en gert var ráð fyrir
Hagvöxtur (raunbreyting landsframleiðslu, %)

Fjármálaáætlun 2023-2027 Fjárlög 2023

1. Lækkun skuldahlutfalls skammgóður vermir
Í nýjustu fjármálaáætlun var gert ráð fyrir að skuldahlutfall ríkissjóðs myndi halda áfram að vaxa til 
ársins 2026. Þó að skuldahlutfallið hafi nú batnað er í besta falli óvíst að það haldi áfram. Áður var 
gert ráð fyrir að árið 2023 myndi skuldahlutfallið aukast fremur lítið, hagvöxtur 2022 er meiri en 
spáð var og þá hefur verðbólga aukist tímabundið með tilheyrandi aukningu nafnvirðis 
landsframleiðslu, er því útlit fyrir að skuldahlutfallið geti tekið að hækka aftur á næstu árum.

2. Öldrun þjóðarinnar:
Samtök atvinnulífsins hafa í fyrri umsögnum sínum bent á að hækkandi meðalaldur muni þyngja 
rekstur hins opinbera á komandi árum og því sé fyrirséð að til lengdar muni skuldahlutfallið hækka 
sé ekkert að gert, jafnvel þó það kunni að það lækka tímabundið á næstu árum. Öldrun þjóðar 
blasir enn við og með minna aðhaldi en áður var áætlað hafa skuldahorfurnar heldur versnað.

3. Vandi ÍL-sjóðs:
Ekkert tillit er tekið til vanda ÍL-sjóðs sem hangir yfir rekstri ríkissjóðs og mun að óbreyttu skella 
fyrr eða síðar af fullum þunga með hundruð milljarða skuld á skattgreiðendur. Niðurstaðan er óljós 
og er staða ÍL-sjóðs ekki tekin með við útreikning á skuldum skv. skuldareglu laga um opinber 
fjármál. Samkvæmt nýjasta árshlutareikningi ÍL-sjóðs var 16 ma.kr. tap á rekstri á fyrstu sex 
mánuðum ársins. Eigið fé ÍL-sjóðs er skv. sama uppgjöri neikvætt um 213 ma.kr.. Lauslega má 
áætla að skuldir skv. skuldareglu væru 38,6% af landsframleiðslu ef tekið væri tillit til þessa, en 
ekki 33,4%.

Heimildir: Fjármála- og efnahagsráðuneytið og Hagstofa Íslands. 1Gert ráð fyrir að fjármálaáætlun og forsendur hennar haldi frá 2024. Miðað við að langtímaspár hafi ekki breyst verulega og halli 
ríkissjóðs í fjárlagafrumvarpinu í stóra samhenginu svipaður og fjármálaáætlun er sviðsmyndin fremur líkleg.
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Vaxtakostnað væri ella hægt að nýta í brýn verkefni
Útlit er fyrir að vaxtakostnaður ríkissjóðs muni aukast talsvert á komandi mánuðum og misserum.

Það virðist stundum gleymast í umræðunni um skuldir ríkissjóðs að skuldum fylgi 
vaxtagjöld. Útgjöld sem færi jafnan betur á að nýta til grunnþjónustu en að þjónusta 
fjármagn.

Skuldasöfnun síðustu ára byggði á lægstu vöxtum Íslandssögunnar sem þýðir að 
vaxtakostnaður jókst minna en sem nam vexti skulda ríkissjóðs. Nú er staðan önnur. 
Vextir hafa hækkað á síðustu misserum og eru þeir langtímavextir sem ríkinu standa til 
boða í dag allt að 3% hærri en fyrir ári síðan. Hækkunin er enn meiri frá 2020.

Í ár og á næsta ári þarf ríkissjóður að endurfjármagna skuldir upp á ríflega 300 milljarða 
króna. Útlit er fyrir að það verði 4 til 9 ma.kr. kostnaðarsamara en fyrir ári síðan. Aðrar 
skuldir eru á gjalddaga og þarf að endurfjármagna frá og með 2024 og því ljóst að ríkið 
stendur frammi fyrir hærri vaxtakostnaði til framtíðar en áður var gert ráð fyrir. Haldist 
vaxtastig óbreytt er um að ræða tugi milljarða króna.

Hærri vextir eru bein afleiðing af viðbragði Seðlabankans við mikilli verðbólgu sem setur 
áframhaldandi skuldasöfnun ríkissjóðs í sérstakt samhengi enda er um 22% skulda 
ríkissjóðs verðtryggðar. Fjármagnskostnaður þeirra eykst í beinu hlutfalli við verðbólgu en 
skv. frumvarpinu er gert ráð fyrir að verðbætur þessara skulda komi til með að verða 25 
ma.kr. á næsta ári. Kann sú áætlun að vera heldur hógvær þ.s. hún byggir á forsendu um 
4,9% verðbólgu á næsta ári, minni verðbólgu en t.d. er gert ráð fyrir í nýrri spá Greiningar 
Íslandsbanka sem spáir 6,3% verðbólgu á næsta ári.

Heimild: Hagvísar Seðlabanka Íslands

Ávöxtunarkrafa óverðtryggðra ríkisskuldabréfa
Til loka september 2022

Gjalddagi 2025 Gjalddagi 2031
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Vaxtakostnaður hins opinbera er hár í alþjóðlegum samanburði
Þó opinberar skuldir séu ekki miklar í alþjóðlegum samanburði segir það eitt og sér lítið til um sjálfbærni skuldaþróunar hér á 
landi.

Vaxtagjöld hins opinbera sem % af VLF árið 2020
Efstu 10 og nokkur valin ríki

Heimild: OECD

Hærri vextir og meiri verðbólga í landi mikils vaxtakostnaðar
Stundum er bent á að skuldir ríkissjóðs, og hins opinbera almennt, séu ekki svo 
miklar hér á landi í alþjóðlegu samhengi. Það er í sjálfu sér rétt, en segir lítið um 
sjálfbærni skuldaþróunar. Vandamálið hér á landi birtist heldur í háum 
vaxtakostnaði hins opinbera fremur en háu skuldahlutfalli.

Þegar að er gáð bjuggu aðeins Bandaríkin, Grikkland og Ítalía við hærri 
vaxtakostnað hins opinbera sem hlutfall af landsframleiðslu árið 2020 en Ísland.

Varast skal að bera Ísland saman við Bandaríkin enda eru þau ákveðið sértilfelli í 
þessu samhengi vegna hlutverks Bandaríkjadals í alþjóðahagkerfinu. Grikkland 
og Ítalía eru aftur á móti þekkt fyrir slæma stöðu opinberra fjármála. Sama má 
segja um sum ríkin sem fylgja fast á hæla Íslands. Benda má á að vaxtabyrði 
Norðurlandanna er brot af því sem gerist hér á landi.

Ekki eru til nýrri tölur og miklar sviptingar hafa verið á alþjóðlegum mörkuðum, 
ekki síst með skuldabréf, svo erfitt er að segja hvert Ísland stefnir í þessum 
samanburði, en líkt og áður segir er útlit fyrir að vaxtabyrðin fari vaxandi hér á 
landi á næstu árum.
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Sterk rök hníga að sölu eignarhluta ríkisins í Íslandsbanka
Forsenda frumvarpsins er að af áframhaldandi sölu ÍSB verði. Án hennar vex vaxtakostnaður ríkissjóðs um 4 til 5 ma.kr. sem er 
álíka og rekstrarframlög ríkisins til skógræktar á fjórum árum eða Tækniskólans á einu ári.

Einn óvissuþátturinn í undirliggjandi forsendum fjárlaga ársins 2023 er áframhaldandi sala á hlutum ríkisins í 
Íslandsbanka. Í kjölfar annars hluta sölumeðferðar kom fram hávær gagnrýni á fyrirkomulag sölunnar og var 
Ríkisendurskoðun falið að rannsaka umgjörð og fyrirkomulag sölunnar auk þess sem Fjármálaeftirlitið tók hana til 
skoðunar.

Samtök atvinnulífsins vilja í senn hvetja eindregið til að horft verði til þeirra ábendinga sem fram koma frá báðum 
aðilum en jafnframt að hvetja til að áfram verði haldið með söluferli eignahluta ríkisins í Íslandsbanka. Eins og fram 
hefur komið í álitum SA um söluna á fyrri stigum eru sterk rök til þess að ríkið losi eignarhald á Íslandsbanka. Meðal 
annars þau að hvergi var opinbert eignarhald fjármálafyrirtækja jafn mikið og hér á landi og að verulegir fjármunir 
ríkissjóðs liggja í áhætturekstri sem varla getur talist ásættanlegt til lengdar.

Þá eru að auki sterk rök fyrir því að losa um þessa fjármuni til að minnka skuldasöfnun ríkisins sem hefur verið 
gríðarleg síðust ár eins og kunnugt er. Það er því ljóst að verði ekki af sölu bankans á árinu 2023 er ein 
meginforsenda fjárlaga í uppnámi. Við það verður vart unað að 75 ma. kr. gat geti myndast á tekjuáætlun ríkissjóðs 
með tilheyrandi áhrifum á sjóðstreymi og skuldastöðu, en heildarskuldir myndu við það aukast um tæplega 6% og 
verða 1.350 ma.kr. í stað 1.275 ma.kr. eins og nú er gert ráð fyrir. Um er að ræða fjárhæð sem er hærri en sem 
samsvarar fjárfestingarframlögum ríkisins til uppbyggingar Landspítalans og vegakerfisins árin 2022 og 2023 (73 
ma.kr.).

Í þessu samhengi er mikilvægt að hafa í huga að vaxtakostnaður ríkissjóðs hefur farið ört vaxandi eins og áður 
hefur verið vikið að og því er til mikils að vinna að losa fremur um eignarhald í áhætturekstri en að taka lán í 
núverandi vaxtaumhverfi. Því má varlega áætla að vaxtagjöld af líkri skuldaaukningu myndu nema um 4-5 ma.kr. 
árlega sem eru verulegir fjármunir.

Rekstrarframlög fjárlaga og bankasala
Valdir fjárlagaliðir í samanburði við áætlaðan 
aukinn vaxtakostnað ef forsendur fjárlaga um 
eignasölu standast ekki (ma.kr.)

Vaxtagjöld af skuldaaukningu ef ekki verður 
af sölu á ÍSB samsvara framlögum til:

Sjá minnisblað SA: https://samtok-atvinnulifsins.cdn.prismic.io/samtok-atvinnulifsins/eb43f599-79c7-45b2-b94e-c24415caf5dc minnisblad-vegna-solu-rikisins-i-islandsbanka.pdf 
Heimildir: Fjármála- og efnahagsráðuneytið og útreikningar SA

19

https://samtok-atvinnulifsins.cdn.prismic.io/samtok-atvinnulifsins/eb43f599-79c7-45b2-b94e-c24415caf5dc_minnisblad-vegna-solu-rikisins-i-islandsbanka.pdf


EKKI ALLT SEM SÝNIST Í JÁKVÆÐRI SKULDAÞRÓUN

Vaxtakostnaður er hærri en heildarútgjöld til sjúkratrygginga árið 2023
Til mikils að vinna með því að halda aftur af aukningu vaxtagjalda ríkissjóðs.

Til viðbótar við framangreint og til að undirstrika sjónarmið SA:
1. Skuldir hins opinbera hér á landi eru þegar allt kemur til alls miklar að umfangi.

Skuldir hins opinbera eru meiri en skuldir heimila og vaxtagjöld ríkissjóðs slaga 
hátt í vaxtagjöld heimila. Svo háum fjárhæðum fylgir áhætta og mikið í húfi að 
stuðla að stöðugu vaxtaumhverfi og varfærnari skuldaþróun.

2. Vaxtagjöld eru orðin einn af allra stærstu útgjaldaliðum ríkissjóðs og stærri liður 
en útgjöld t.d. til Háskóla Íslands og barnabóta. Stjórnvöld standa ávallt frammi 
fyrir einhverskonar fórnarskiptum og því mikilvægt að halda aftur af vaxtakostnaði 
til að skapa svigrúm til annarra útgjalda og/eða skattalækkana.

Heildarskuldir hins opinbera
% af VLF á mælikvarða fjármálareikninga

Vaxtagjöld þriðji stærsti fjárlagaliðurinn
10 stærstu fjárlagaliðir frumvarps til fjárlaga 2023 m.v. heildarútgjöld 1 (ma.kr.)

1: Á rekstrargrunni. Skv. þjóðhagsgrunni er áætlað að heildarvaxtagjöld ríkissjóðs verði 81 ma.kr. árið 2023 samanborið við 96,5 ma.kr. árið 2022. 
Heimildir: Fjármála- og efnahagsráðuneytið og Hagstofa Íslands.
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TÆKIFÆRIN LEYNAST VÍÐA

Launaþróun er ríkinu þungur baggi
Launaþróun opinberra starfsmanna ekki í samræmi við það sem talist getur samræmast stöðugu verðlagi.

Þróun launa eftir stéttarfélögum og launþegahópum
Vöxtur reglulegs tímakaups í samanburði við vísitölu neysluverðs frá mars 2019 - 
janúar 2022

H Almennur vinnumarkaður I I Ríki

48%

ASÍ BHM BSRB

Ríkið hefur leitt launaþróun
Sem fyrr segir eru ýmsar vísbendingar um að aðhald ríkisfjármálanna verði ekki 
nægilegt til að sporna gegn verðbólgu og þenslu. Launaþróun opinberra 
starfsmanna er í því samhengi ein stærsta ástæða þess að afkoma ríkissjóðs er 
þrátt fyrir allt að versna frá því sem áætlað var.

Í fjárlagafrumvarpinu er gert ráð fyrir að launahækkanir verði áfram töluverðar. 
Stærstur hluti þeirrar útgjaldaaukningar, eða um 14 ma.kr., hefur verið ráðstafað í 
almennan varasjóð. Aðrar launaforsendur hafa verið endurmetnar og niðurstaðan 
að samtals eykst launakostnaður ríkissjóðs um 6,9% á næsta ári. Það felur í sér 
miklar launahækkanir umfram það sem samræmist 2,5% verðbólgu og/eða fjölgun 
opinberra starfsmanna. Hvað sem er að baki er ljóst að slík hækkun 
launakostnaðar er þensluhvetjandi.

Í þeirri kjaralotu sem nú er að ljúka hefur hið opinbera, og þá sérstaklega 
sveitarfélög, samið um launahækkanir sem eru langt umfram það sem samið var 
um á almennum vinnumarkaði. Með öðrum orðum, hefur hið opinbera stuðlað að 
höfrungahlaupi. Á því tapa allir.

Ósjálfbærar launahækkanir hafa og munu á endanum brenna upp í verðbólgu eða 
leiða til aukins atvinnuleysis.

Heimildir: Kjaratölfræðinefnd og Hagstofa Íslands. 22
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Heimsmet í launum opinberra starfsmanna?
Launakostnaður hins opinbera vegur hvergi þyngra í verðmætasköpuninni heldur en hér á landi.

Hár launakostnaður hins opinbera í alþjóðlegu samhengi
Annað í þessu samhengi er að Ísland á met meðal OECD-ríkja í byrði 
launakostnaðar hins opinbera. Ekkert ríki ver hlutfallslega hærra hlutfalli af 
verðmætasköpun sinni í laun opinberra starfsmanna. Enn fremur hafa fá ríki séð 
viðlíka hækkun þessa hlutfalls á undanförnum árum.

Tölurnar eru enn ein vísbendingin um það sem SA hefur talað fyrir í langan tíma: 
Hlutur hins opinbera í hagkerfinu er of stór að þessu leyti með mikilli fjölgun 
opinberra starfsmanna og launaþróun hins opinbera er á ósjálfbærri leið með 
sífelldum hækkunum umfram svigrúm.

Þessi staða undirstrikar að:

OHið opinbera gegnir stærra hlutverki hér á landi en í flestum þeim 
ríkjum sem við berum okkar saman við (sjá bls. 33)

©Svigrúm til hækkunar launa í opinbera geiranum er afar takmarkað, 
sérstaklega í samhengi við skort á aðhaldi í opinberum fjármálum

Hlutfall launakostnaðar hins opinbera í landsframleiðslu
10 efstu ríki OECD

Heimild: OECD 23
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Fyrirtæki á almennum vinnumarkaði standa í samkeppni við hið opinbera um starfsfólk
Huga þarf að samsetningu vinnuafls á vegum hins opinbera og hvort hún endurspegli raunverulega þarfir nýrra tíma.

Starfandi fjölgar meira á opinberum en almennum 
vinnumarkaði
Starfandi skv. skrám (Vísitala = 100 í mars 20191)

Hið opinbera verður að gefa einkageiranum rými til að vaxa
Starfandi á opinberum vinnumarkaði hefur fjölgað umfram fólksfjölgun, náttúrulega 
fjölgun fólks á vinnufærum aldri og umfram þróunina á almennum vinnumarkaði á 
undanförnum árum. Fjölgunin er að mestu varanleg og ekki heimsfaraldri um að 
kenna. Þessi þróun er ekki sjálfbær til lengri tíma, enda leiðir fjölgun opinberra 
starfa og hækkandi launakostnaður að óbreyttu til þess að æ minna svigrúm er fyrir 
fjárfestingu og annan rekstur.

Vaxtargeta Í atvinnulífinu veltur að miklu leyti á samkeppnishæfu rekstrarumhverfi 
einkageirans og getu hans til að ráða til sín starfsfólk, ótækt er því ef hið opinbera 
verður ofan á í samkeppni um sérhæft starfsfólk í stórum stíl.

Góð laun og önnur kjör umfram almennan vinnumarkað valda því að starfsfólk hefur 
valið að færa sig yfir til hins opinbera, ekki síst vegna þess að hið opinbera hefur 
leitt launaþróun á undanförnum árum. Ólíklegt er að einkageirinn nái þessu fólki til 
baka á næstunni, þó þörfin sé mikil, þar sem starfsfólk er ólíklegt til að flytja sig milli 
starfa nema talsvert betri kjör bjóðist.

Á sama tíma er náttúruleg fjölgun fólks á vinnualdri lítil sem engin. Til að manna 
stöður þarf atvinnulífið því að sækja starfsfólk erlendis frá en það er ekki 
auðvelt, sér í lagi þegar um er að ræða sérhæft starfsfólk.

1: Opinberi geirinn er hér skilgreint sem starfandi í atvinnugreinunum opinberri stjórnsýslu, fræðslustarfsemi og heilbrigðis- og félagsþjónustu. 
Heimild: Hagstofa Íslands
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Nýta þarf mögulegar umbætur í stofnanaumhverfi ríkisins
Stofnanir ríkisins eru fleiri en 160 talsins og sumar hverjar mjög fámennar. Hér eru augljós tækifæri til betri nýtingar á almannafé.

Í skýrslu Ríkisendurskoðunar um stofnanir ríkisins sem kom út í desember 2021 kemur fram að fjöldi ríkisstofnana sé enn 
töluverður þrátt fyrir sameiningar síðustu ára og vinnu nokkurra starfshópa um hvernig megi einfalda stofnanakerfi ríkisins. 
Margar stofnanir eru litlar, en liðlega helmingur þeirra er með færri en 50 starfsmenn, sem ætla má að gætu rúmast innan stærri 
skipulagsheilda hins opinbera. Margvísleg tækifæri séu til umbóta.

Í fjármálaáætlun fyrir árin 2023-2027 má finna sérstakan kafla um umbætur í starfsemi hins opinbera og verkefni sem snúa m.a. 
að því að veitt sé betri og einfaldari opinber þjónusta með auknum árangri fyrir samfélagið allt. Þar er imprað á mikilvægi þess að 
skipulag hins opinbera verði að vera sveigjanlegt og það geti lagað sig að síbreytilegum aðstæðum. Skoða þurfi skipulag 
stofnanakerfisins í ljósi þess hversu margir og ólíkir aðilar veiti opinbera þjónustu með það að markmiði að tryggja það að kerfið 
stuðli að framþróun og árangri.

Í kaflanum er jafnframt að finna sérstaka umfjöllun um skipulag hins opinbera og stofnanafjölda og viðleitni til þess að fara að 
tillögum Ríkisendurskoðunar til einföldunar á kerfinu. Mikil tækifæri felist í því að fækka og stækka stofnanir, einfalda starfsemi og 
þjónustu og veita hana með hagkvæmari og skilvirkari hætti. Litlar og fámennar stofnanir séu hvorki sjálfbærar né nægilega 
sterkar einingar. Þá geti fjárhagslegur ávinningur þess að sameina stofnanir verið umtalsverður og stór þáttur í því að nýta betur 
þá fjármuni sem hið opinbera hefur úr að spila.

Samtök atvinnulífsins hafa lengið talað fyrir sameiningu stofnana hins opinbera, sem dæmi með sameiningu eftirlitsstofnana, og 
að kostir til þessa séu teknir til alvarlegrar skoðunar. Því er jákvætt að sjá áherslur í þá áttina viðraðar í fjármálaáætlun og í 
kynningu Fjármála- og efnahagsráðherra á fjárlagafrumvarpinu þó lítið virðist fara fyrir slíkri umfjöllun í frumvarpinu sjálfu.

SA leggja áherslu á að hagrætt verði í opinberum rekstri og leitast verði við að draga úr útgjöldum, sameiningar stofnana, og í 
sumum tilfellum aukin samlegð í rekstri, eru augljóst tækifæri til þess.
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Leggja þarf áherslu á árangur, tilgang og markmið fjárveitinga
Vandi ríkisfjármálanna liggur á útgjaldahlið. Styrkja þarf tengsl milli útgjalda og árangurs og tryggja að endurmat útgjalda verði 
reglubundinn þáttur í fjárlagagerð.

Lítið fer fyrir áætlunum um árangurstengingu og endurmat útgjalda í fjárlögum
Samtök atvinnulífsins hafa ítrekað talað fyrir mikilvægi þess að við umbætur í ríkisrekstri séu árangurstengd fjárlagagerð og 
endurmat útgjalda í hávegum höfð, bæði svo hægt sé að hafa hemil á sífelldri útgjaldaaukningu en einnig svo hægt sé að 
taka gagnadrifnar ákvarðanir varðandi forgangsröðun opinberra útgjalda.

Þegar kemur að innleiðingu á árangurstengdri fjárlagagerð er Ísland eftirbátur annara OECD landa hvað varðar slíka stefnu. 
Árangurstenging felst í grundvallaratriðum í því að settir séu árangursmælikvarðar fyrir mikilvægustu málefni ráðuneyta með 
það fyrir augum að standa vörð um gæði opinberrar þjónustu á meðan dregið er úr sífelldri útþenslu ríkisútgjalda. Við ættum 
að horfa til þeirra landa þar sem góður árangur hefur náðst, s.s. Kanada, Frakklands og Bandaríkjanna, og keppast við að 
gera enn betur.

Þessu til viðbótar þarf að trygga að endurmat útgjalda verði reglubundinn þáttur í fjárlagagerð, enda mikilvægt tól til að 
halda aftur af útgjaldaaukningu og forgangsraða í rekstri. Ræða þarf niðurstöður endurmats útgjalda í samhengi við 
fjárlagagerð enda stuðlar það að samhengi markmiðasetningar og fjárveitinga og gagnadrifinni ákvarðanatöku. Í 
fjármálaáætlun 2023-2027 kemur fram að árið 2021 hafi verið hafist handa við endurmat útgjalda til örorkumála, þjónustu 
við aldraða og framhaldsfræðslu, en ekkert virðist minnst á framvindu þess verkefnis í fjárlögum nú.

Hér eru tæki sem ættu að skapa tækifæri til umbóta og hagræðingar í rekstri hins opinbera um langa hríð. Þeim þarf að 
beita í auknum mæli til að skapa rými til nauðsynlegra nýrra og aukinna útgjalda, hvort sem er í uppsveiflu eða niðursveiflu, 
svo tryggja megi sjálfbærni í rekstri hins opinbera.

Heimild: OECD

Kostir árangurstengingar

■ Aukið gagnsæi

■ Skýrari ábyrgð

■ Aukin hagkvæmni

■ Gagnadrifin stefnumótun

■ Bætt stjórnsýslumenning

■ Markvissari dreifing á skattfé

Kostir endurmats útgjalda

■ Betri forgangsröðun

■ Skilvirkari nýting fjármuna

■ Temprun útgjaldaaukningar
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Nýta þarf tækifæri til umbóta í almannatryggingakerfinu
Horfa þarf fremur til styrkleika en veikleika, með áherslu á virkni einstaklinganna.

Framlög til almannatrygginga, skatttekjur og tryggingagjöld
Aukning frá árinu 2013 til frumvarps 2023 (Breytilegt verðlag)1

Á undanförnum árum hefur OECD ítrekað bent á nauðsyn þess að gerðar séu 
umbætur í almannatryggingakerfinu, sér í lagi örorkukerfinu, samhliða fyrirsjáanlega 
auknum kostnaði vegna hækkandi lífaldurs þjóðarinnar. Í nýlegri skýrslu benti 
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn einnig á að hægt væri að ná fram sparnaði í rekstri 
ríkisins með umbótum sem snúa að tilfærslukerfum hins opinbera.

Samkvæmt útreikningum OECD væri hægt að auka hagvöxt á mann um 3,5% á 10 
árum og 7% til lengri tíma litið með því að auka útgjöld til fjárfestinga en draga til 
baka hluta af þeirri miklu aukningu sem orðið hefur í almannatryggingakerfinu á 
umliðnum árum. Að mati OECD myndu slíkar umbætur auka skilvirkni í 
þjóðarbúskapnum án þess að hafa neikvæð áhrif á jöfnuð. Fjárfesting í mikilvægum 
innviðum þjónar þannig hagsmunum allra landsmanna.

Umbótatillögur OECD felast einna helst í því að lögð sé áhersla á að styðja þá sem 
þiggja örorkubætur til aukinnar virkni á vinnumarkaði. Svo virðist sem lítið hafi verið 
aðhafst til að bregðast við þessum ábendingum.

Ósjálfbær þróun í almannatryggingakerfinu, rétt eins og öldrun þjóðar, mun þyngja 
skuldabyrði þegar fram líða stundir

Framlög til almannatrygginga hafa nærri þrefaldast frá árinu 2013.

1: Leiðrétt fyrir stöðugleikaframlögum árið 2016
Heimildir: Fjármála- og efnahagsráðuneytið, OECD Iceland Economis Survey og IMF Iceland: Staff Report 2022
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Leggja þarf áherslu á virkni og horfa fremur til styrkleika en veikleika
Reglur almannatryggingakerfisins eru komnar til ára sinna og þarfnast endurskoðunar.

Samtök atvinnulífsins hafa talað fyrir endurskoðun 
almannatryggingakerfisins um árabil enda eru þær reglur sem kerfið 
byggir á komnar til ára sinna og margar gagnrýniverðar.

Kerfið eins og það er í dag metur skerðingar fólks í stað starfsgetu en 
eðlilegra væri að horfa fremur til styrkleika en veikleika, með áherslu á 
virkni.

Með starfsendurhæfingu, líkt og þeirri sem starfrækt er hjá VIRK 
starfsendurhæfingarsjóði, má sporna við auknu nýgengi örorku og auka 
líkur á að fólk eigi afturkvæmt á vinnumarkað eftir veikindi.

Ljóst er að til mikils er að vinna en skv. skýrslu sem unnin var af 
Talnakönnun fyrir stjórn VIRK, var meðalsparnaður, ávinningur 
samfélagsins af virkni einstaklinganna, á hvern útskrifaðan einstakling frá 
VIRK 16,2 milljónir króna á árinu 2021.

Þegar VIRK starfsendurhæfingarsjóður var settur á stofn með 
kjarasamningum árið 2008 lá fyrir að samhliða yrðu gerðar breytingar á 
almannatryggingakerfinu, þannig að saman mættu verkfærin stuðla að 
aukinni vinnufærni einstaklinga í stað þess að einblína á skerðingar. Þær 
breytingar urðu hins vegar aldrei.

Hlutfall öryrkja af fólki á vinnufærum aldri
Örorkulífeyrisþegar, örorkustyrkþegar og endurhæfingarlífeyrisþegar1

1: Mannfjöldi á aldrinum 18-67 ára, að undanskildum erlendum ríkisborgurum. Árin 2022 og 2023 er fjöldinn m.v. 2,5% kefislægan vöxt. 
Heimild: Fjármála- og efnahagsráðuneytið
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Nýta á samkeppni um veitingu sjúkraþjónustu að uppfylltum kröfum um magn, gæði og verð
Tryggja þarf að greiðslukerfi mismuni ekki rekstrarformum.

Eins og SA hafa fjallað um í nýlegri úttekt um heilbrigðismál þá felast margvíslegar áskoranir í heilbrigðismálum, tengdar 
lýðfræðilegri þróun og breyttri aldurssamsetningu sem og breyttum lifnaðarháttum og lýðheilsuógnum. Fyrirséð er að 
kostnaður við heilbrigðisþjónustu muni fara vaxandi og krafan um betri nýtingu fjárframlaga ríkisins brýn.

Óljóst er hvaða heilbrigðisþjónustu hið opinbera fjármagnar. Ósamræmi er í fjármögnun og samningagerð.

Óskýr markmið og viðmið hins opinbera um hvaða heilbrigðisþjónustu skuli niðurgreiða og hver megi veita þjónustuna koma 
niður á þjónustu við notendur. Kostnaður og fjárveitingar í heilbrigðiskerfinu eru oft ógagnsæjar og órökréttar. Ekki er samið 
um alla þjónustu og ósamræmi er í því hvernig fjármunum er úthlutað til ólíkra rekstraraðila. Þar sem gagnsæi er lítið er 
samanburður erfiður. Litlir hvatar eru til hagræðingar í starfsemi hjá opinberum aðilum sem ekki fá úthlutað fjármagni á 
verkefnabundnum grunni.

Mikilvægt er að heilbrigðisráðuneytið fylgi því eftir að veitendur heilbrigðisþjónustu uppfylli skýr viðmið um gæði og öryggi 
þjónustunnar og að sömu viðmið eigi við um alla rekstraraðila.

Óskilgreind viðmið leiða af sér óhagræði og sóun.

Óljós skilaboð og skortur á skilgreindum viðmiðum leiða of oft til þess heilbrigðisþjónusta er ekki veitt á viðeigandi 
þjónustustigi. Í því getur falist óhagræði og sóun auk þess sem hætta skapast á því að notendur þjónustu falli á milli í kerfinu. 
Eftirsóknarvert er að veita ætíð þjónustu við hæfi, á viðeigandi þjónustustigi, byggt á heilsufari, sjúkdómsástandi og réttindum.

Mikilvægt er að halda áfram að efla og bæta heilsugæsluna svo sjúklingar leiti til hennar fremur en bráðamóttökunnar 
(aðflæðisvandinn). Tryggja þarf að sjúklingur fái þjónustu við hæfi að lokinni sjúkrahúsvist til að endurhæfing geti hafist sem 
fyrst (fráflæðisvandinn).

Tillögur SA fela í sér fimm 
meginstef:

Einstaklingsmiðuð heilbrigðis- 
þjónusta við hæfi

Notandinn í fyrsta sæti: 
skýr réttur og fjármögnun

Samningar um alla 
heilbrigðisþjónustu

3 Stafræn heilbrigðisþjónusta

0 Forvarnir í fyrirrúmi

Sjá nánar um tillögur SA: https://samtok-atvinnulifsins.cdn.prismic.io/samtok-atvinnulifsins/2577eeb1-f3d1-4d39-81bc-657f75b4d74c heilbrigdisthjonusta-a-timamotum.pdf 29

https://samtok-atvinnulifsins.cdn.prismic.io/samtok-atvinnulifsins/2577eeb1-f3d1-4d39-81bc-657f75b4d74c_heilbrigdisthjonusta-a-timamotum.pdf
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Athugasemdir og umsagnir aðildarsamtaka SA
Samtök atvinnulífsins lýsa yfir stuðningi við umsagnir aðildarsamtaka sinna og vísa til nánari greininga sem þar má finna.

Sem dæmi má nefna neðangreind mál auk fleiri atriði sem einstaka aðildarsamtök fjalla um.

■ Nýsköpun er ein meginforsenda framleiðniaukningar, verðmætasköpunar, samkeppnishæfni og gjaldeyrisöflunar fyrirtækja og þjóða. Áherslum í fjárlögum 
á rannsóknir og nýsköpun er því fagnað. Samtökin leggja því ríka áherslu á að stjórnvöld leitist við að skapa stöðugt og fyrirsjáanlegt nýsköpunarumhverfi. 
Vaxandi vandamál meðal fyrirtækja er falið í skort á sérfræðiþekkingu.

■ Mikilvægt er að efla menntakerfi hér á landi og fjölga útskrifuðum með tæknimenntun, og horfa á útgjöld til menntunar sem fjárfestingu sem mun skila sér í 
öflugu menntakerfi sem tengir saman færni mannauðsins og þarfir atvinnulífsins á hverjum tíma.

■ Ætli stjórnvöld að ná markmiðum sínum um sjálfbæra uppbyggingu og stýringu ferðaþjónustunnar á næstu árum þurfa þau að vera leiðandi og sýna 
frumkvæði þegar kemur að orkuskiptum, ásamt því að efla rannsóknir í ferðaþjónustu, efla uppbyggingu innviða og stór auka markaðs- og kynningarstarf 
erlendis.

■ Samtökin leggjast gegn boðuðum áformum á fyrirhugaðri gjaldhækkun vegna fiskeldis í sjó. Að mati samtakanna er ekki æskilegt að leggja til frekari 
gjaldhækkanir á atvinnugrein sem er í mótun og uppbyggingu, bæði lagalega og rekstrarlega, á meðan enn er ekki komið að fullri gjaldtöku samkvæmt 
núgildandi lögum.

■ Það er mat samtakanna að það sé mikilvægt að efla og bæta verulega vöktun og rannsóknir á lífríki sjávar og að Hafrannsóknastofnun fái til þess 
fullnægjandi fjármagn. Auk þess að vera forsenda sjálfbærrar nýtingar á fiskistofnum mynda hafrannsóknir nauðsynlegan grunn að upplýsingum og 
kynningu á sjávarútvegi á erlendum mörkuðum, sem tryggir samkeppnishæfni atvinnugreinarinnar.

■ Samtökin taka undir með Bílgreinasambandinu og SVÞ sem telja breytingar á vörugjöldum á ökutæki og bifreiðagjaldi ekki samræmast stefnu 
ríkisstjórnarinnar í loftslags- og orkuskiptamálum. Full ástæða er til að skattstefna ökutækja og eldsneytis verði útfærð í formi áætlunar þar sem tilgreind 
eru markmið, aðgerðir, mælikvarðar og viðmið endurmats sem taka mið af loftslags- og orkuskiptamarkmiðum annars vegar og tekjuöflunarmarkmiðum 
ríkisins hins vegar.
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Gæta þarf að samkeppnishæfni íslenskra fyrirtækja
Forsenda almennrar velmegunar er að hér vaxi og dafni blómlegt atvinnulíf. Mikilvægt er að stjórnvöld leggi sitt af mörkum til 
þess að styrkja starfsumhverfi íslenskra fyrirtækja.

Þegar kemur að samkeppnishæfni fyrirtækja er að mörgu að huga. Þar á meðal má nefna kaup- og kjaraþróun, regluverk, opinbera gjald- og skattheimtu, aðgengi að 
mörkuðum, ásamt öðrum þáttum á borð við mannauð, í samanburði við önnur lönd.

Ef þessi atriði eru skoðuð hér á landi er kemur í fyrsta lagi í ljós að Íslensk fyrirtæki greiða há laun í alþjóðlegum samanburði, en hærra hlutfall verðmætasköpunar rennur í 
vasa launþega hér á landi en víðast hvar annarsstaðar. Í öðru lagi hafa alþjóðastofnanir bent á þunga reglubyrði sem íslenskar atvinnugreinar búa við, t.a.m. voru lagðar fram 
438 tillögur til breytinga í samkeppnismati OECD á regluverki ferðaþjónustu og byggingariðnaðar árið 2020 sem eru til þess fallnar að skapa sveigjanlegra rekstrarumhverfi, 
skapa fleiri störf og auka framleiðni og vöxt í hagkerfinu. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn lagði einnig áherslu á tækifæri til þess að létta á regluverki í kringum sprotafyrirtæki í 
nýlegri skýrslu sinni svo fjölga megi efnahagslegum undirstöðum íslenska hagkerfisins. Óljóst er hvort og þá hvernig stjórnvöld ætli að vinna með tillögur OECD. Í þriðja lagi 
tekur íslenska ríkið til sín meira en þriðjung þeirra verðmæta sem verða til hagkerfinu. Nær hvergi meðal þróaðra ríkja dregur hið opinbera meira til sín í formi skattheimtu. 
Þarf það raunar ekki að koma svo mjög á óvart í ljósi þess að skattheimtan stendur undir opinberum útgjöldum sem eru einnig með þeim hæstu sem þekkjast.

Það má vera ljóst að aukin atvinnusköpun stendur undir auknum tekjum ríkissjóðs. Sé vilji stjórnvalda að styðja við samkeppnishæft atvinnulíf, fjölgun starfa og aukinn 
hagvöxt ætti heldur að draga úr skattheimtu og reglubyrði en hitt. Mikil tækifæri eru til umbóta á þessu sviði hér á landi, þrátt fyrir það eru boðaðar auknar álögur á fólk og 
fyrirtæki í fyrirliggjandi fjárlaga frumvarpi. Það skýtur því skökku við á sama tíma og treyst er á að atvinnulífið dragi áfram vagninn.

Hvaða þættir hafa áhrif á 
samkeppnishæfni 

íslenskra fyrirtækja? Skattlagning Aðgengi að 
mörkuðum

Aðrir þættir
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SAMKEPPNISHÆFT ATVINNULÍF ER ALLRA HAGUR

Þrátt fyrir að skattheimta sé nú þegar með því mesta sem þekkist er stefnt að því að bæta í
Huga þarf að áhrifum þeirra skatta sem áætlað er að leggja á sem og boðaðar hækkanir ýmissa gjalda. Ekki er hlaupið að því að 
hærri skattar auki tekjur ríkissjóðs.

Líkt og komið hefur verið inn á er skattheimta með mesta móti hér á landi, þrátt fyrir 
það eru boðaðar ýmsar breytingar til hækkunar á sköttum og gjöldum.

Þar á meðal er hækkun sk. krónutölugjalda í samræmi við áætlaða hækkun vísutölu 
neysluverðs í árslok, eða 7,7%. Þar undir falla t.a.m. olíu- og bensín-, og 
kolefnisgjald, kílómetra- og bifreiðagjald, og áfengis- og tóbaksgjald. Þar að auki er 
lögð til samsvarandi hækkun á aukatekjum ríkissjóðs. Augljóst er að mörg hver 
þessara gjalda hafa áhrif á starfsemi fyrirtækja og auka kostnað, sem kann að skila 
sér í hærra vöruverði og draga úr samkeppnishæfni fyrirtækja.

Að auki stendur til að hækka gjald vegna fiskeldis i sjó og fiskeldissjóð. Lögð verður 
til hækkun á gjaldhlutfalli úr 3,5% í 5%, en hér er verið að hækka skatt sem er nú 
þegar með þeim hæstu sem fyrirfinnast á fiskeldi á heimsvísu. Óvarlegt er að 
hækka skatta með þessum hætti á atvinnugrein sem nú er í mótun og 
uppbyggingu. Gefa þarf nýjum, sem og rótgrónum, atvinnugreinum andrými til 
vaxtar.

Skert alþjóðleg samkeppnisstaða íslenskra fyrirtækja leiðir að endingu til minni 
fjárfestingar og þar með verðmætasköpunar, hægir á fjölgun starfa og minnkar 
skattstofn hins opinbera. Það er því ekki endilega svo að aukin skattheimta skili 
auknum tekjum í kassann.

Þriðjunugur verðmætasköpunar rennur til hins opinbera
10 efstu ríki OECD, skatttekjur hins opinbera 2020 (%VLF), leiðrétt fyrir greiðslum 
almannatrygginga
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Leiðrétt fyrir almannatryggingum til að gera ríki með sjóðsöfnunar- og gegnumstreymiskerfi samanburðarhæf. Gögn fyrir Danmörku bjóða ekki upp á slíkt. Tölur fyrir Ástralíu eru frá árinu 2019. 
Heimildir: OECD og útreikningar SA
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Samkeppnishæfni Íslands sem áfangastaðar sett í hættu?
Afar varhugavert að leggja stein í götu ferðaþjónustu á meðan greinin nær fyrri styrk - Ísland er í harðri samkeppni um erlenda 
ferðamenn.

Varaflugvallagjald kann að skerða samkeppnishæfni Íslands

Áformað er að taka upp varaflugvallagjald til að standa undir uppbyggingu og rekstur flugvalla og veitingu flugleiðsöguþjónustu. Útfærsla gjaldsins liggur ekki fyrir en áætlað 
að það komi til með að skila 1,4 ma.kr. í ríkiskassann. SA fagna því að stefnt sé að því að bæta aðstöðu varaflugvalla hér á landi en varhugavert er ef slíka uppbyggingu á að 
fjármagna með frekari álögum á flugumferð.

Keflavíkurflugvöllur er rekinn á markaðsforsendum og í samkeppni við aðra flugvelli og því er mikilvægt að samkeppnisstöðu hans verði ekki raskað með því að leggja á 
kvaðir umfram það sem almennt gerist um flugvelli sem hann á í samkeppni við. Íslenskir flugrekendur eiga í harðri samkeppni um flug yfir Atlantshafið og liggur í augum uppi 
að auknar álögur á flugumferð til og frá Íslandi myndu skerða samkeppnishæfni þeirra á þeim markaði. Óhætt er að fullyrða að tengingar um Keflavíkurflugvöll spili 
lykilhlutverk í því að fjölga erlendum ferðamönnum sem sækja Ísland heim enda auka þær tíðni flugferða og gera flugfélögum kleift að auka fjölbreytileika áfangastaða.
Gjaldheimta til þess að standa straum af innviðauppbyggingu má ekki leiða til þess að draga úr samkeppnishæfni Íslands sem áfangastaðar.

Við þetta má bæta að varaflugvallagjald var lagt af á sínum tíma með vísan til alþjóðlegra skuldbindinga Íslands skv. EES-samningnum.

Hækkun áfengisgjalda í Fríhöfn færir verslun til annarra landa

Til stendur að hækka hlutdeild áfengis- og tóbaksgjalds sem lagt er á í tollfrjálsum verslunum sem hluta af aðgerðum stjórnvalda gegn þenslu og verðbólgu.

Einfaldur servíettu útreikningur leiðir í ljós að áhrifin á verðlagningu í Fríhöfninni eru þó nokkur og jafnvel til þess fallin að gera fríhöfnina ósamkeppnishæfa við 
fríhafnarverslanir annarra flugvalla. Þannig leiðir breytingin til þess að verð á lítra af sterku áfengi hækkar um rúmlega þriðjung, að öðru óbreyttu, og yrði þá rúmlega 30% 
dýrari en t.d. í brottfararverslun á Gardemoen eða um tvöfalt dýrari en á flugvellinum á Alicante.

Ætla má að sala fríhafnarinnar muni dragast verulega saman ef af þessum breytingum verður og verslunin þess í stað færast til brottfararflugvallar. Tekjur Keflavíkurflugvallar 
myndu dragast saman sem því nemur sem komið gæti niður á frekari uppbyggingu flugvallarins, það myndi aftra frekari fjölgun flugtenginga og fjölgun ferðamanna.

Heimildir: Fjármála- og efnahagsráðuneytið, Skatturinn, heimasíður fríhafnarverslana og útreikningar SA 34
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Tryggja þarf áframhald máltækniáætlunar
Mikilvægt er að gera fyrirtækjum og stofnunum kleift að nýta íslenskt mál í starfsemi sinni og afurðum og stuðla þannig að vernd 
íslenskrar tungu.

Frá árinu 2019 hafa innviðir máltækni fyrir íslensku verið byggðir upp undir fyrstu máltækniáætlun stjórnvalda. Á 
undanförnum þremur árum hefur mikið áunnist í breiðu samstarfi háskóla, stofnana, fyrirtækja og félagasamtaka við 
markvissa uppbyggingu þekkingar og lausna til að tryggja framtíð íslenskunnar í stafrænum heimi.

Að mati Samtaka atvinnulífsins er afar áríðandi að áfram sé haldið með þessa mikilvægu vinnu. Áhersla er lögð á 
fullfjármögnun markvissra aðgerða til að gera fyrirtækjum og stofnunum kleift að nýta íslenskt mál í starfsemi sinni og 
afurðum og stuðla þannig að vernd íslenskrar tungu.

Mikilvægt er að byggt verði ofan á þá fjárfestingu í innviðum máltækninnar sem þegar hefur átt sér stað. Áframhaldandi 
uppbygging er jafnframt lykilþáttur í áherslu ríkisstjórnarinnar hvað varðar þróun íslenskunnar á tímum örra breytinga, 
sem lögð er fram í fjármálaáætlun 2023-2027.

Samtök atvinnulífsins hvetja eindregið til þess að áframhald máltækniáætlunar verði tryggt með fullri fjármögnun í takt 
við áherslur ríkisstjórnarinnar um þróun og varðveislu íslenskrar tungu.
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Ekki fæst betur séð en að gengið sé út frá því að verðlag lækki það sem eftir lifir árs 
Haldist vísitala neysluverðs óbreytt það sem eftir lifir árs verður verðbólga 7,8% í árslok en ekki 7,7% líkt og forsendur 
frumvarpsins gera ráð fyrir. Slík þróun verður að teljast afar hæpin.

Lögum samkvæmt tekur fjárlagagerð mið af þjóðhagsspá Hagstofu Íslands. Í 
frumvarpi til fjárlaga að þessu sinni er miðað við uppfærða spá frá því í júní sl. Þar 
er t.d. gert ráð fyrir 5,1% hagvexti í ár, 7,5% meðalverðbólgu og 7,7% verðbólgu í 
árslok.

Ekki er lagt sérstakt mat á það hvort forsendan um hagvöxt og undirliði 
landsframleiðslu standist enda liggja aðeins fyrir þjóðhagsreikningar á fyrri 
árshelmingi. Hins vegar liggur fyrir verðlagsþróun til september og ef vísitala 
neysluverðs helst óbreytt það sem eftir lifir árs verður verðbólgan 7,8% í árslok og 
meðalársverðbólga 8%.

Með öðrum orðum þyrfti verðlag að lækka á næstu mánuðum til að forsendur 
endurmats á rekstri ríkissjóðs 2022 gangi upp og þar með forsendur fjárlaga 2023.

Þó hægt hafi á verðbólgu verður að teljast afar ólíklegt að verðhjöðnun eigi sér stað 
á næstu mánuðum eftir miklar hækkanir verðlags síðustu mánuði og er ekki gert 
ráð fyrir verðhjöðnun í neinum opinberum spám.

Forsendur um verðlagsþróun hafa áhrif á bæði tekjur, t.d. af virðisaukaskatti og 
tekjuskatti, og ýmiss konar kostnað sem ríkið stendur frammi fyrir, s.s. vöru- og 
þjónustukaup ríkisins.

Hver heildaráhrifin eru er erfitt að segja til um en ljóst er að fjárlagafrumvarpið 
byggir ekki fyllilega á nýjustu upplýsingum fyrir utan eðlilega óvissu.

Verður verðhjöðnun á síðustu mánuðum ársins?
Þróun verðlags (VNV) til og með september í samanburði við forsendur fjárlaga

Heimildir: Fjármála- og efnahagsráðuneytið og Hagstofa Íslands 37
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Sviðsmyndir kalla ekki aðeins á útlistun áhrifa heldur einnig mögulegra viðbragða
Tilvist sviðsmynda um framvindu í efnahagsmálum og áhrif á ríkisfjármálin er jákvæð en vöntun er á að útlistuð séu möguleg 
viðbrögð við þeim.

Samtök atvinnulífsins kölluðu lengi vel eftir því að sviðsmyndagreining yrði hluti af undirbúningsvinnu opinberrar áætlunargerðar. Nú er það orðin raunin en samtökin 
telja skorta á umfjöllun um möguleg viðbrögð ríkissjóðs og opinberra fjármála komi til þess að sviðsmyndir raungerist. Að öðrum kosti hefur sviðsmyndagreiningin 
takmarkaða, ef einhverja, þýðingu. Á þetta hefur verið bent í fyrri umsögnum SA um opinber fjármál. Í nýjustu álitsgerð fjármálaráðs, um fjármálaáætlun fyrir árin 2023-2027, 
sem og öðrum eldri, er kallað eftir því sama. Slík vinnubrögð séu þar að auki í samræmi við grunngildi laga um opinber fjármál sem snúa að varfærni og gagnsæi.

Að þessu sinni er aðeins tiltekin ein frávikssviðsmynd, þ.e. svartsýn sviðsmynd, þar sem greind eru áhrif minni alþjóðahagvaxtar og meiri alþjóðlegrar verðbólgu á innlenda 
hagþróun. Raungerist frávikssviðsmyndin má gera ráð fyrir að afkoma ríkissjóðs verði 10-15 ma.kr. lakari eða sem samsvarar 0,3% af VLF Að sama skapi myndu skuldir 
ríkissjóðs aukast um 0,5% af VLF vegna lakari afkomu og lægri vergrar landsframleiðslu en grunnsviðsmyndin gerir ráð fyrir.

Mikilvægt er að mörkuð sé ákveðin og skýr stefna um hvernig megi ná markmiðum opinberra fjármála komi til þess að sviðsmyndir raungerist og skilgreina viðbrögð eftir því 
hvernig málum vindur fram. Þó ekki ef aðeins til þess eins að um þær skapist nauðsynleg umræða og pólitísk samstaða. Með þessu móti er unnt að auka fyrirsjáanleika og 
festu opinberra fjármála.

Óhófleg bjartsýni til meðallangs tíma í ríkisfjármálum getur haft slæm áhrif á rekstrarniðurstöður og getur verið notuð sem réttlæting fyrir þenslu í ríkisfjármálum. Bjartsýni 
varðandi stöðu hagkerfisins að nokkrum árum liðnum leiðir að sama skapi til bjartsýnna útgjaldaáætlana. Hættan er sú að ef þróun í efnahagsmálum leiðir til verri vegar getur 
reynst pólitískt erfitt að aðlaga ríkisfjármálin að breyttum veruleika ef ekki hefur verið tiltekið fyrir fram hvernig bregðast skuli við lakari framvindu.

Augljóst er að lítil bjartsýni er fyrir efnahagsframvinu komandi missera enda enga bjartsýna sviðsmynd að finna í greinargerð frumvarpsins. Hlutirnir gætu þó þróast til betri 
vegar en búist er við. Í ljósi þess að tilhneiging hefur verið til þess að ráðstafa óvæntum tekjuauka til varanlegra útgjalda færi ekki síður vel á því að útfæra viðbrögð komi til 
þess að hlutir þróist með hagstæðari hætti en búist er við. Það er einkum þá sem reynir á hagstjórnarhlutverk hins opinbera, að halda að sér höndum, þvert á háværar 
kröfur samfélagsins um að nóg sé til sem gjarnan megi ráðstafa til misáríðandi nýrra eða aukinna verkefna.
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Fjölbreytt og ábyrgt atvinnulÍf 
- sem bætir kjör allra.
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