5. kafli

Fjármögnun hins opinbera
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Í fyrri köflum var fjallað um umfang og fjölbreytta starfsemi hins opinbera og ýmsar leiðir til úrbóta
á útgjaldahlið þess. Til að geta staðið undir hinni umfangsmiklu starfsemi þarf fjármagn sem hið
opinbera sækir að mestu með skattheimtu, en einnig með lántökum og arði af þeim eignahlutum

„Fjármögnun hins
opinbera hefur mikil
áhrif á hvata til vinnu,
neyslu, fjárfestingar og
framleiðslu og getur
því skipt sköpum fyrir
verðmætasköpun og
lífskjör hér á landi.“

sem það fer með. Fjármögnun hins opinbera hefur mikil áhrif á hvata til vinnu, neyslu, fjárfestingar og
framleiðslu og getur því skipt sköpum fyrir verðmætasköpun og lífskjör hér á landi. Af þeim sökum er
æskilegt að fjármögnun hins opinbera sé sjálfbær, í samræmi við hagstjórnarmarkmið og að hún auki
hvata til verðmætasköpunar eins og unnt er.46 Hér verður fjármögnun hins opinbera til umfjöllunar
og hvernig Viðskiptaráð telur að hún geti orðið hagkvæmari.

5.1. Einkenni góðra skattkerfa
Skattkerfið hefur margvísleg áhrif á ráðstöfunartekjur, lífskjör og hegðun einstaklinga sem almennt
eru neikvæð. Skattar draga úr hvötum einstaklinga til verðmætaskapandi athafna, hvort sem það
er til að afla tekna, spara, taka áhættu eða stunda viðskipti. Þannig draga skattar á launagreiðslur
úr vinnuframlagi einstaklinga miðað við það sem þeir myndu annars sjálfir kjósa. Þá dregur fjármagnstekjuskattur úr hvata til fjárfestinga og skattar á vörur draga úr umfangi viðskipta með þá
vöruflokka sem skattlagðir eru. Á hinn bóginn sammælast flestir um að skattar geti haft jákvæð áhrif
á samfélagið ef þeir eru lagðir á athafnir sem hafa neikvæð ytri áhrif (e. negative externalities). Dæmi
um slíkt er akstur bifreiða. Ökumenn gera ekki ráð fyrir kostnaði af þörf á uppbyggingu og viðhald
vegakerfisins sem hlýst af akstri þeirra og aka því í meiri mæli en er þjóðhagslega hagkvæmt, sé ekki
innheimt gjald af notkun þeirra á vegakerfinu. Skattar á eldsneyti draga úr akstri og geta þannig
fært akstur nær því sem telst þjóðhagslega hagkvæmt og látið þá sem aka bera kostnaðinn af því.
Þó þarf að gæta þess að slík skattlagning fari ekki fram úr þeim ytri áhrifum sem hin skattlagða
hegðun hefur í för með sér.
Í grunninn telur Viðskiptaráð að skattkerfi þurfi að hafa fjögur megineinkenni til að teljast gott.
Það þarf að vera allt í senn (mynd 5.1):

46 Nánar tiltekið þurfa skatttekjur ávallt að vera í nægilegu hlutfalli við útgjöld svo ekki myndist verðbólguþrýstingur og óstöðugleiki í hagkerfinu.
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Mynd 5.1 Fjögur einkenni lýsa best þeim skattkerfum sem lágmarka neikvæð áhrif á lífskjör.

1. Skilvirkt
Flestir skattar bjaga hvata til verðmætasköpunar, t.d. eru tekjuskattar
vinnuletjandi og fjármagnsskattar
draga úr sparnaði. Með skilvirku
skattkerfi er miðað að því að lágmarka slík áhrif.

2. Einfalt
Einfalt skattkerfi dregur úr vinnu
hjá hinu opinbera við innheimtu
og eftirlit. Þá dregur það einnig úr
byrði fyrir fyrirtæki, sér í lagi lítil og
meðalstór fyrirtæki sem hafa minni
burði til að sérhæfa sig
í skattskilum.

4. Stöðugt

3. Samkeppnishæft
Fyrirtæki, fólk og fjármagn leita til
ríkja með lága skatta. Með samkeppnishæfu skattkerfi er miðað
að því að skattleggja hreyfanlega
skattstofna, þá aðallega fjármagn,
minna en annars staðar.

Kostnaður við innleiðingu breytinga
á skattkerfinu er mikill, bæði
vegna vinnu og aukinnar rekstraráhættu fyrirtækja. Stöðugt skattkerfi lágmarkar þann kostnað með
fáum breytingum með löngum
fyrirvara.

5.2. Skattkerfið í dag
Hið opinbera innheimti 1.063 ma. kr. í skatta árið 2019. Líkt og fram kom í 1. kafla (mynd 1.11) hafa
raunskatttekjur aukist töluvert á síðustu fimm árum, þá sérstaklega þegar kemur að sköttum á vinnu,
neyslu og fjármagn. Á sama tímabili hafa útgjöld aukist enn hraðar og hefur hið opinbera því þurft
að auka skattheimtu í þessum þremur flokkum enda standa þeir undir 98% af skatttekjum þess.

5.2.1. Skattar á vinnu
Nánast önnur hver króna sem innheimt var í skatt árið 2018 var innheimt vegna vinnu sem samsvarar um 500 mö. kr. 78% þeirrar upphæðar var aflað með tekjuskatti og útsvari og afgangsins með
tryggingagjöldum. Stundum er vandséð hvernig skattheimta hefur letjandi áhrif, en til þess að átta
sig á því er gagnlegt að skoða jaðartekjuskatt, eiginlegt skatthlutfall og kostnað vinnuveitenda við
að greiða laun.
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„Nánast önnur hver
króna sem innheimt
var í skatt árið 2018
var innheimt vegna
vinnu sem samsvarar
um 500 ma. kr.“

Jaðartekjuskattur
Það hve stóran hluta af viðbótartekjum einstaklingur greiðir í skatt er nefnt jaðartekjuskattur.
30% jaðarskattur þýðir þannig að launþegi greiði um 30 krónur í skatt fyrir hverjar 100 krónur sem
hann þénar til viðbótar við það sem hann þénar nú. Að teknu tilliti til óbeinnar skattlagningar
í formi bótaskerðinga vegna tekjutengingar eru jaðarskattar hæstir á fólk með minna en 500.000 kr.
í mánaðartekjur, um 25% starfandi einstaklinga (mynd 5.2). Það að önnur hver króna launahækkunar
skili sér ekki í vasa einstaklings útskýrir af hverju bótaskerðingin við tekjuaukningu dregur úr hvata
láglaunaðra til að sækja sér frekari menntun eða vinna fleiri stundir. Aðgerðir sem lækka jaðartekjuskatta, sérstaklega þá hæstu, myndu því skapa hvata fyrir alla launahópa til að taka virkari þátt
í verðmætasköpun þjóðarinnar og koma í veg fyrir fátækragildrur.

MyndMynd
5.2 Jaðarskattar
eru hæstir á millitekjufólk – fjölmennasta þjóðfélagshópinn – og draga úr
5.2
hvata
þess
hóps
tekjur sínar.
Jaðarskattar eru hæstiraðáauka
millitekjufólk
– fjölmennasta þjóðfélagshópinn – og
draga úr hvata þess hóps að auka tekjur sínar.
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Skattskyldar tekjur
Þús. kr. á mánuði
1 Miðað er við skattprósentur fyrir árið 2020 og hjón með jafn há laun, tvö börn (þar af eitt yngra en 7 ára) og 40 m. kr.
húsnæðislán á óverðtryggðum vöxtum (3,83%). Hjónin fá greiddar barnabætur og vaxtabætur ef tekjur þeirra gefa rétt á
þeim. Skattskyldum tekjum er deilt í tvennt svo grafið sýnir jaðarskatt fyrir einstakling.

Miðað er við skattprósentur fyrir árið 2020 og hjón með jafn há laun, tvö börn (þar af eitt yngra en 7 ára) og 40 m. kr. húsnæðislán
Heimildir: Ríkisskattstjóri, Viðskiptaráð Íslands
á óverðtryggðum vöxtum (3,83%). Hjónin fá greiddar barnabætur og vaxtabætur ef tekjur þeirra gefa rétt á þeim. Skattskyldum
tekjum er deilt í tvennt svo grafið sýnir jaðarskatt fyrir einstakling. | Heimildir: Ríkisskattstjóri, Viðskiptaráð Íslands
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Skattbyrði
Skattbyrði, þ.e. hversu hátt hlutfall staðgreiðsluskyldra tekna er greitt í skatt, eykst eftir því sem tekjur
hækka. Þeir tekjuhæstu borga því bæði hærri upphæðir og hærra hlutfall af tekjum sínum í skatt
(mynd 5.3). Líklegra má telja að einstaklingar með hærri tekjur hugsi sér að flytja til annarra landa
þar sem skattbyrði á verðmætasköpun þeirra er lægri. Þegar kemur að skattlagningu á þennan hóp
er því æskilegt að hvatar til skapandi athafna og nýsköpunar viðhaldist enda augljóst að fækkun
í þessum hópi sem öðrum myndi minnka tekjustofninn verulega.

Mynd
5.3
Mynd 5.3
Skattbyrði
einstaklinga þyngist eftir því sem tekjur þeirra eru hærri.
Skattbyrði einstaklinga þyngist eftir því sem tekjur þeirra eru hærri.
Eiginlegt skatthlutfall (skattbyrði)1
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Skattskyldar tekjur
Þús. kr. á mánuði
1 Miðað er við skattprósentur fyrir árið 2020 og hjón með jafn há laun, tvö börn (þar af eitt yngra en 7 ára) og 40 m.
kr. húsnæðislán á óverðtryggðum vöxtum (3,83%). Hjónin fá greiddar barnabætur og vaxtabætur ef tekjur þeirra
gefa rétt á þeim.

Miðað er við skattprósentur fyrir árið 2020 og hjón með jafn há laun, tvö börn (þar af eitt yngra en 7 ára) og 40 m. kr.
Heimildir: Ríkisskattstjóri, Viðskiptaráð Íslands
húsnæðislán á óverðtryggðum vöxtum (3,83%). Hjónin fá greiddar barnabætur og vaxtabætur ef tekjur þeirra gefa rétt á þeim.
Skattskyldum tekjum er deilt í tvennt svo grafið sýnir skattbyrði fyrir einstakling. | Heimildir: Ríkisskattstjóri, Viðskiptaráð Íslands
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Skattar tengdir við launakostnað
Fyrir hverjar 100 krónur sem vinnuveitandi greiðir í laun starfsmanns fara 37 krónur til viðbótar
í önnur lögbundin launatengd gjöld (mynd 5.4). Hér liggur beinast við að lækka tryggingagjaldið

„Það er mat Viðskiptaráðs að lækkun
tryggingagjalds gæti
skilað sér til baka í
ríkissjóð í gegnum
fleiri störf, aukna
fjárfestingu og meiri
framleiðni.“

sem er íþyngjandi fyrir fyrirtæki og dregur úr svigrúmi þeirra til að ráða starfsfólk. Þannig hefur
gjaldið sambærileg áhrif og tekjuskattur að því leyti að það dregur úr beinum launagreiðslum frá
fyrirtækjum til einstaklinga. Það er mat Viðskiptaráðs að lækkun tryggingagjalds gæti skilað sér til
baka í ríkissjóð með fjölgun starfa, aukinni fjárfestingu og meiri framleiðni.

Mynd 5.4 Fyrir hverjar 100 krónur í laun starfsmanns fara 37 krónur í annars konar laun og kostnað
Mynd 5 .4
fyrir vinnuveitandann.
Fyrir hverjar 100 krónur í laun starfsmanns fara 37 krónur í annars konar laun og
kostnað fyrir vinnuveitandann.
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5.2.2. Neysluskattar
„Með því að fækka
þrepum úr tveimur
niður í eitt, lækka
almenna þrepið
töluvert og fækka
undanþágum myndi
skattheimtan verða einfaldari og skilvirkari.“

Neysluskattar eru virðisaukaskattur, tollar og gjöld á bifreiðar, eldsneyti, áfengi, tóbak og annan
rekstur sem hefur áhrif umhverfið. Eitt einkenni þeirra er að þeir eru ekki hugsaðir sem ein heild
heldur eru þeir tilkomnir vegna mismunandi áherslna ólíkra ríkisstjórna í gegnum tíðina. Flækjustig
þeirra er hátt og hagkvæmni lítil enda eru skattarnir margir og ólíkir auk þess sem að ýmsar undanþágur eru frá þeim.47 Virðisaukaskattur stendur undir 75% tekna hins opinbera af neyslusköttum og
er sá flokkur slíkra skatta þar sem þörf á umbótum er mest (mynd 5.5). Þrepaskipting og fjölmargar
undanþágur leiða til þess að mishár skattur er lagður á atvinnugreinar, en þetta raskar skilvirkni. Hlutfallslega er þannig of miklu fjármagni veitt til atvinnugreina sem greiða lítinn eða engan virðisaukaskatt á meðan annar atvinnurekstur ber 24% virðisaukaskatt. Að auki ýtir óskilvirkt virðisaukaskattkerfi
undir bjögun í verðmyndum og eykur líkur á undanskotum og svartri atvinnustarfsemi. Með
því að fækka þrepum úr tveimur niður í eitt, lækka almenna þrepið töluvert og fækka undanþágum myndi skattheimtan verða einfaldari og skilvirkari. Skattstofninn myndi einnig breikka og
hefði aðgerðin því jákvæð áhrif á bæði ríkissjóð og atvinnulífið.

Mynd 5.5 Neysluskattar samanstanda að mestu leyti af virðisaukaskatti og gjöldum á ytri áhrif
Mynd 5 .5
– tekjur af vörugjöldum og tollum hafa verið litlar í samanburði.
Neysluskattar samanstanda að mestu leyti af virðisaukaskatti og gjöldum á ytri
áhrif – tekjur af vörugjöldum og tollum hafa verið litlar í samanburði.
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Hlutfall af heild (%) / Ma. kr. (2018 ).
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47 Hagkvæmnina ná mæla með hlutfalli virðisaukaskattstekna af heildartekjum frá sköttum á vöru og þjónustu (e. VAT revenue ratio). 2018 var hlutfallið 55%
á Íslandi en hlutfallið er 0% ef allir eru undanþegir frá greiðslu VSK og 1% ef enginn er undanþegin. 55% er við meðaltal OECD en þó lægra en á öllum hinum
Norðurlöndunum, fyrir utan Finnland.

Grænir skattar
Ein stærsta áskorun okkar tíma er loftslagsváin. Flestir vilja leggja sitt af mörkum til að takast
á við hana og tryggja að Ísland mæti skuldbindingum sínum í loftslagsmálum. Hið opinbera hefur
ekki dregið lappirnar í þeim málum og sett skýr markmið um kolefnishlutleysi árið 2040 með
aðgerðaáætlun hins opinbera. Viljinn er lofsverður og almenn sátt er um markmiðin, en til að þeim
megi ná þarf þó að tryggja nægilegt fjármagn. Hættan hér er að hið opinbera gleymi sér í innheimtu
svokallaðra grænna skatta og að þeir verði í raun að viðbótartekjum í stað þess að innheimtan sé
beintengd markmiðinu með henni, þ.e. að skila tilætluðum árangri í loftslagsmálum og að hún verði
síðan afnumin. Vanda þarf til verka og að mörgu er að huga eins og gátlistinn á mynd 5.6 sýnir.
Með því að bregðast við loftslagsvánni fást stjórnvöld við leiðréttingu markaðsbrests í ljósi þess að
hvorki neytendur né framleiðendur þurfa að bera allan kostnaðinn sem samfélagið hlýtur af of mikilli
losun gróðurhúsalofttegunda út í andrúmsloftið. Því er nauðsynlegt að stjórnvöld grípi til aðgerða
til að mæta skuldbindingum Íslands í góðu samstarfi við viðskiptalífið. Þær aðgerðir sem ríkið
getur gripið til eru meðal annars mengunarkvótar, grænir skattar og ívilnanir. Með mengunarkvóta
er hámark sett á útblástur gróðurhúsalofttegunda, en að jafnaði er slíkum kvótum beint að framleiðendum. Með sköttum og ívilnunum getur hið opinbera haft bein áhrif á verð vara og þjónustu
og þannig tryggt að neytendur beri kostnað vegna mengunar. Þetta er jafnan gert með sköttum
sem draga úr mengunarvaldandi hegðun (kolefnisgjald á bensín) eða ívilnunum til þess að hvetja til
umhverfisvænnar hegðunar (niðurfelling virðisaukaskatts á rafmagns- og vetnisbifreiðum).
Í vegferð sinni í loftslagsmálum er nauðsynlegt að hið opinbera forðist ákveðnar hættur. Í fyrsta lagi getur verið erfitt
að meta hversu mikil áhrif skattar og ívilnanir hafa á losun
gróðurhúsalofttegunda og því þarf að gæta að skattar
og ívilnanir séu hvorki of háar né of lágar. Í annan stað geta
slíkir skattar haft ólík áhrif á mismunandi þjóðfélagshópa,
t.a.m. er talið að kolefnisgjöld á bensín komi hlutfallslega
verst út fyrir lágtekjuhópa. Í þriðja lagi þarf að hafa í huga
að markmið grænna skatta er að breyta háttsemi einstaklinga og fyrirtækja en ekki vera tekjuöflunartól hins opinbera. Þjóni grænir skattar markmiðum sínum og skili til-

„Þjóni grænir skattarmarkmiðum sínum
og skili tilætluðum
árangri verða tekjur
af þeim takmarkaðar
til lengri tíma. Því
skiptir miklu að ríkið
verði ekki háð tekjum
sínum af grænum
sköttum.“

ætluðum árangri verða tekjur af þeim takmarkaðar til lengri tíma. Því skiptir miklu að ríkið verði
ekki háð tekjum sínum af grænum sköttum og noti þær t.d. ekki til fjármögnunar á grunnþjónustu sinni.
Grænir skattar geta haft veruleg áhrif á samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs. Ef umhverfisskattar eru t.d. lagðir á íslensk fyrirtæki, sem samkeppnisaðilar í öðrum löndum þurfa ekki að standa
undir, þá versnar samkeppnisstaða hinna fyrrnefndu umtalsvert, komi ekki til lækkunar annarra
skatta á móti. Því skiptir miklu að grænar skatttekjur séu nýttar til þess að lækka aðra skatta og
skapa þannig hvata til umhverfisvænnar starfsemi, líkt og gert var með lækkun virðisaukaskatts
á rafmagnsbifreiðar.
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Mynd 5.6 Gátlisti grænna skatta.

Skýr og mælanleg markmið
Mikilvægt er að stjórnvöld setji sér skýr og mælanleg markmið við setningu grænna skatta.

Tekjuhlutleysi tryggt
Ef grænir skattar þjóna markmiði sínu eru tekjur af þeim takmarkaðar til framtíðar þar sem tekjustofninn, losunin, mun dragast saman. Mikilvægt er því að stjórnvöld fari ekki að reiða sig
á grænar skatttekjur til fjármögnunar á grunnþjónustu sinni.

Ívilnanir
Með tekjuhlutleysi af grænum sköttum þá má ná fram meiri áhrifum á hvata fólks og fyrirtækja
til að draga úr mengandi starfsemi með því að lækka aðra skatta til mótvægis við græna skatta.

Gagnsæi græna skattkerfisins
Stjórnvöld þurfa að birta opinberlega áætlanir sínar um ráðstöfun grænna skatttekna.
Með slíku gagnsæi er tryggt að grænir skattar endi í þeim útgjaldaflokknum er raunverulega
varða umhverfismál. Með þessu má sporna við því að hið opinbera treysti á grænar skatttekjur
til að fjármagna grunnþjónustu sína.

5.2.3. Skattar á fjármagn og fyrirtæki
Fyrir lítið hagkerfi eins og Ísland er fjárfesting lykilatriði í að viðhalda góðum lífskjörum. Fjármagnstekjuskattur hefur neikvæð áhrif á fjárfestingarstig með því að draga úr væntri ávöxtun fjárfestinga
(mynd 5.7) og eru áhrifin meiri en margir átta sig á.48 Nú þegar einkafjárfesting á undir högg að sækja
er því vert að íhuga lækkun fjármagnstekjuskatts sem flýtt gæti fyrir viðspyrnu hagkerfisins.
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5.7 Fjármagnstekjuskattur
dregur úr ábata stórra fjárfestinga.
5.7

Fjármagnstekjuskattur dregur úr ábata stórra fjárfestinga.
Af hverri 100.000 kr. ávöxtun eykst virði höfuðstóls um 45.000 kr.
Þróun 1.000.000 kr. fjárfestingar sem ber 10% nafnávöxtun.1
4,5%
1.100.000

100 000

1.045 .208

-32.79 2
-22.000

1.000.000

Höfuðstóll

Nafnávöxtun

Staða í lok árs Virðisrýrnun
v. verðbólgu

Skattur

Endanlegt
virði

1 Gert er ráð fyrir að verðbólga sé jöfn meðalverðbólgu á tímabilinu jan 2010 – jún 2020, þ.e. 3.1%.
Heimildir: Hagstofa Íslands, Viðskiptaráð Íslands

1
Gert er ráð fyrir að verðbólga sé jöfn meðalverðbólgu á tímabilinu jan 2010 – jún 2020, þ.e. 3,1%. | Heimildir: Hagstofa Íslands,
Viðskiptaráð Íslands

Fjármagnstekjuskattur hefur ekki einungis áhrif á stórar fjárfestingar heldur einnig sparnað einstaklinga. Á Íslandi liggur stór hluti sparnaðar í bankainnlánum og finna margir því verulega fyrir þeirri
lækkun vaxta sem hefur átt sér stað á síðustu árum. Ef borið er saman meðaltal verðtryggða innlánsvaxta og verðbólgu síðustu tíu ára kemur í ljós að raunávöxtun hefur verið neikvæð. Það sama
á við ef litið er til vaxta og verðbólgu í dag. Virði sparnaðar er því að dragast saman en hann er engu
að síður skattlagður þar sem skatturinn leggst á nafnávöxtun og veldur þannig enn neikvæðari
raunávöxtun (mynd 5.8). Þannig eru það ekki aðeins fyrirtæki og fjárfestar sem hafa hag af því að
fjármagnstekjuskattur verði lækkaður.
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Mynd 5.8 Í vaxtaumhverfi nútímans ýtir fjármagnstekjuskattur undir neikvæða ávöxtun spariMynd 5 .8
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1
Gert er ráð fyrir að verðbólga sé jöfn meðalverðbólgu frá tímabilinu jan 2010 – jún 2020, þ.e. 3,1%. Einnig er gert ráð fyrir að
ávöxtun sé jöfn meðaltali verðtryggðra innlánsvaxta frá sama tímabili sem er 2%. | Heimildir: Seðlabanki Íslands, Hagstofa
Íslands, Viðskiptaráð Íslands

Seðlabanki
Íslands,
Hagstofa Íslands,
Heimildir: SeðlabankiHeimildir:
Íslands, Hagstofa
Íslands,
Viðskiptaráð
Íslands Viðskiptaráð Íslands

5.3. Opinber fjármál, staða í dag og framtíðarhorfur
Kórónuveirufaldurinn hefur sett ríkisfjármál rækilega í sviðsljósið og hagkerfið treystir nú á skilvirka
beitingu þeirra í því skyni að milda höggið. Hér verður fjallað um stöðu opinberra fjármála í dag,
hvernig er gert ráð fyrir að þau þróist samkvæmt fjármálaáætlun stjórnvalda og hvernig Viðskiptaráð
telur að þau ættu að þróast.

5.3.1. Staða í dag
Síðastliðinn áratug hefur verið mikill uppgangur í íslenska hagkerfinu, einkum fyrir tilstilli stóraukinnar
ferðaþjónustu. Landsframleiðsla jókst um um 35% frá 2010 til 2019 og þar af um heil 20% á mann. Á tímabilinu tókst hinu opinbera að létta skuldabyrði sína og voru opinberar skuldir 30% af landsframleiðslu
í lok árs 2019 (mynd 5.9). Aðstæður hafa breyst hratt og á þessu ári munu útgjöld úr ríkissjóði aukast um
tæplega 140 ma. kr. vegna mótvægisaðgerða ríkisstjórnarinnar í kórónuveirufaraldrinum en á sama tíma
dragast skatttekjur saman. Því er útlit fyrir að hið opinbera í heild verði rekið með nær 300 ma. kr. halla
í ár (mynd 5.10), en aðgerðirnar og hallinn sjálfur, styðja við eftirspurn og milda höggið sem kórónuveiran veldur hagkerfinu til skemmri tíma.
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5.9 Skuldir
5.9 hins opinbera munu aukast mikið á komandi árum.

Skuldir hins opinbera munu aukast mikið á komandi árum.
Skuldir hins opinbera1
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1 Skuldir að frátöldum lífeyrisskuldbindingum, viðskiptaskuldum, sjóðum og bankainnstæðum.
Heimildir: Þjóðhagsspá Hagstofu Íslands (október, 2020), Fjármálaáætlun 2021-2025, Hagstofa Íslands

Skuldir að frátöldum lífeyrisskuldbindingum, viðskiptaskuldum, sjóðum og bankainnstæðum. | Heimildir: Þjóðhagsspá Hagstofu Íslands (október, 2020), Fjármálaáætlun 2021-2025, Hagstofa Íslands

1

Mynd 5 .1 0
Mynd 5.10 Stórt verkefni bíður hins opinbera. Nauðsynlegt er að ná aftur jafnvægi í reksturinn.
Stórt verkefni bíður hins opinbera. Nauðsynlegt er að ná aftur jafnvægi í
reksturinn.
Afkoma hins opinbera
Ma. kr.

-303

-29 8

-1.013
-237
-17 5

2020

2021

2022

2023

Uppsafnað

Heimildir: Þjóðhagsspá Hagstofu Íslands (október, 2020), Fjármálaáætlun 2021-2025 , Viðskiptaráð Íslands

Heimildir: Þjóðhagsspá Hagstofu Íslands (október, 2020), Fjármálaáætlun 2021-2025, Viðskiptaráð Íslands
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5.3.2. Þróun næstu ára í augum hins opinbera
Ríkisstjórnin áformar að á næstu árum muni hið opinbera styðja við hagkerfið með hallarekstri og að
aukin útgjöld verði ekki fjármögnuð með skattahækkunum heldur lántökum. Skuldir hins opinbera
munu því aukast, en samkvæmt nýrri fjármálastefnu verða opinberar skuldir 59% af landsframleiðslu
árið 2023 (mynd 5.9) og í lok sama árs er áætlað að uppsafnaður halli verði orðinn meiri en 1.000 ma.
kr. (mynd 5.10). Jákvætt er að hið opinbera ætli að nýta sterkt lánshæfi og góð fjármögnunarkjör til
að koma til móts við tímabundin aukin útgjöld og tekjuhrun. Slík viðbrögð hefðu verið óhugsandi
fyrir áratug síðan, en í framhaldi af því sem sagði um áhrif skatta hér að framan er auðséð að skattahækkanir líkt og þá hefðu haft öfug áhrif á viðspyrnu hagkerfisins. Viðskiptaráð telur rétt að hið
opinbera styðji nú við hagkerfið af krafti með hallarekstri og lántökum, en þó þurfi að tryggja að hin
tímabundnu útgjöld vegna neyðarástandsins verði ekki varanleg, svo opinber fjármál verði sjálfbær
til lengri tíma.

5.3.3. Í átt að jafnvægi í rekstri
Lykilþáttur í bættri stöðu opinberra fjármála eru stöðugleikaframlög föllnu bankanna upp á nærri 500
ma. kr., sem runnu í ríkissjóð árið 2016. Ljóst er slíkt mun ekki endurtaka sig og óvíst er hvenær ferðaþjónustan lifnar við á ný og hvenær hagkerfið nær aftur vopnum sínum. Hið opinbera gæti því þurft að
leita leiða sem munu brúa fjárlagagatið á næstu árum, en óhófleg lántaka getur valdið óstöðugleika í
hagkerfinu með tilheyrandi verðbólgu og því er augljóst að ósjálfbær hallarekstur mun krefjast skattahækkana eða niðurskurðar í framtíðinni. Viðskiptaráð telur æskilegustu leiðina vera ráðdeild í rekstri hins
opinbera með það að aðalmarkmiði að einstaklingar og fyrirtæki fái sem mest fyrir skattpeninginn, líkt og fjallað var um í fyrri köflum þessarar skýrslu. Þó ríkið ýti nú tímabundið undir
innlenda eftirspurn með aðgerðum sínum er varhugavert að gefa stanslaust í árum saman með
miklum hallarekstri.
Samkvæmt fjármálaáætlun 2021-2025 er óljóst hvernig og hvenær hið opinbera ætli sér að hagræða
á útgjaldahliðinni á næstu árum. Viðskiptaráð setur spurningamerki við þessa óútfærðu áætlun enda
er æskilegt að stjórnvöld vindi hægt og bítandi ofan af tímabundnum aðgerðum þegar hagkerfið
byrjar að taka við sér, án þess þó að skerða þjónustu sína við viðkvæma hópa. Hið opinbera hefur
nú þegar sagst munu leggjast í auknar fjárfestingar sem munu breikka tekjustofna framtíðarinnar.
Viðskiptaráð fagnar þeirri ákvörðun en telur það eitt og sér ekki nóg. Skapa þarf hvata svo að
einkafjárfesting aukist á ný, með skattalegum hvötum til einstaklinga og fyrirtækja ásamt því að bæta
í hvata til nýsköpunar, t.d. með auknum endurgreiðslum vegna rannsóknar- og þróunarkostnaðar.49
Þótt arðbærar fjárfestingar skapi störf og auki verðmætasköpun tekur tíma fyrir slík áhrif að koma
fram, en ljóst er að hið opinbera þarf einnig lausnir sem skila árangri sem fyrst. Fyrsta lausnin væri
að fylgja þeim tillögum sem settar hafa verið fram í þessu riti sem miða að því að minnka kostnað
með aukinni framleiðni hjá hinu opinbera, sameiningu sveitarfélaga og hagræðingu með úthýsingu
verkefna. Þannig skapast svigrúm til að minnka fjárlagagatið og/eða lækka skatta til að örva hagkerfið
á sama tíma og tryggt er að skattfé nýtist betur og að meira fáist fyrir minna. Önnur möguleg lausn
væri að losa um þá eignarhluta sem hið opinbera fer með, en samkvæmt grófri áætlun Viðskiparáðs
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49 Sjá fleiri tillögur hér: https://www.vi.is/skyrslur/nyskopunarheit-10-adgerdartillogur-til-ad-efla-nyskopun

„Viðskiptaráð telur
rétt að hið opinbera
styðji nú við hagkerfið
af krafti með hallarekstri og lántökum,
en þó þurfi að tryggja
að hin tímabundnu
útgjöld vegna neyðarástandsins verði ekki
varanleg.“

væri hægt að afla töluverðra fjárhæða með þeirri leið (mynd 5.11). Þess utan myndi sala á eignahlutum
hins opinbera auka samkeppni, verðmætasköpun og störf innan einkageirans ásamt því að ýta undir
fjárfestingu innlendra sem erlendra einkaaðila.50

Mynd 5.11 Hið opinbera getur losað um umtalsvert fjármagn með því að selja eignarhluta.
Mynd 5 .11
Hið opinbera getur losað um umtalsvert fjármagn með því að selja eignarhluta.
Félag

Hlutur

Áætlað söluverð hlutar (ma. kr.)
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Í vaxtaumhverfi nútímans ýtir9fjármagnstekjuskattur undir neikvæða
ávöxtun sparifjáreigenda.
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100%
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100%
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100%
Samtals

10

Skattur sem reiknast þrátt fyrir
5 virðistap
Þróun 100.000 kr. sparnaðar á verðtryggðum innlánsreikning.1
5
2

1,982

-1,5 %

1,065
101.982

1 Áætlun miðast við V/I (e. price-to-book) hlutföll hjá sambærilegum fyrirtækjum. Landsnet er í eigu Landsvirkjunar,
Rarik og Orkubús Vestfjarða. Áætlað virði félagsins er því dregið frá áætluðu
virði þessara þriggja félaga í samræmi við
100.000
eignarhlut þeirra til að koma í veg fyrir tvítalningu.
Heimildir: Fjársýsla ríkisins, Ársreikningar félaganna, Damodaran (2020), Viðskiptaráðs Íslands

Áætlun miðast við V/I (e. price-to-book) hlutföll hjá sambærilegum fyrirtækjum. Landsnet er í eigu Landsvirkjunar, Rarik og
Orkubús Vestfjarða. Áætlað virði félagsins er því dregið frá áætluðu virði þessara þriggja félaga í samræmi við eignarhlut þeirra-3
til að koma í veg fyrir tvítalningu. | Heimildir: Fjársýsla ríkisins, Ársreikningar félaganna, Damodaran (2020), Viðskiptaráðs Íslands
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„Hið opinbera þarf
engu að síður að
Á heildina litið hefur hið opinbera staðið sig vel í að halda uppi hagkerfinu á meðan einkastefna að sjálfbærum
Höfuðstóll
NafnStaða í áhrif
Virðisrýrnun Skattur
Endanlegt
geirinn á undir högg að sækja og hafa efnahagsaðgerðir
þess mildað
mjög efnahagsleg
þeim
ávöxtun
lok árs v. verðbólgurekstri og veita
virði
kórónuveirufaraldursins. Þennan árangur má þakka góðri stöðu í upphafi faraldursins. Hið opinbera
samtímis nauðsynlega
þarf eftir sem áður að stefna að sjálfbærum rekstri og 1veita
þjónustu
Gert erþeim
ráð fyrirsamtímis
að verðbólganauðsynlega
sé jöfn meðalverðbólgu
frá tímabilinu jan 2010 – jún 2020, þ.e. 3 .1%. Einnig er
gert ráð fyrir að ávöxtun sé jöfn meðaltali verðtryggðra innlánsvaxta frá sama
tímabili semsem
er 2%. á henni
þjónustu
sem á henni þurfa að halda, með það að markmiði að hér á landi geti allir lifað sómasamlegu lífi.
Heimildir: Seðlabanki Íslands, Hagstofa Íslands, Viðskiptaráð Íslands
þurfa að halda, með
Lágmarka þarf allan þann kostnað, ýmist með aukinni framleiðni, sjálfvæðingu eða útvistun til einkþað að markmiði að
ageirans. Í kjölfarið verður þjónustan betri og einkaframtakið fær að blómstra með sem minnstum
hér á landi geti allir
skerðingum. Þannig getur hið opinbera tryggt að verðmætasköpun, og velferð þ.a.l., vaxi áfram með
sjálfbærum og skilvirkum hætti.
lifað sómasamlegu lífi.“

50 Vert er að taka fram að í þeirri óvissu sem nú ríkir er að öllum líkindum lítil spurn eftir eignarhlutum hins opinbera. Hins vegar gæti orðið breyting á því strax á
næsta ári þegar hagkerfið fer að taka við sér og myndi losun eignahluta þá flýta fyrir jafnvægismyndun í rekstri hins opinbera ásamt því að auka viðspyrnugetu
hagkerfisins.
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Endurskoðun á lögum um opinber fjármál
Í ársbyrjun 2016 tóku gildi ný lög um opinber fjármál nr. 123/2015 sem höfðu í för með sér mikla
framför í aga, stefnufestu og sjálfbærni opinberra fjármála. Viðfangsefni laganna er þó flókið enda
um að ræða fyrirkomulag ráðstöfunar hundruða milljarða króna. Þá geta ólík sjónarmið togast á eins
og sveigjanleiki til að bregðast við áföllum og stefnufesta til að tryggja sveigjanleika. Eftir nokkurra
ára reynslu er tilefni til að sníða agnúa af lögunum og bæta framkvæmd þeirra. Í því skyni ætti meðal
annars að horfa til eftirfarandi:

Lögin verða að endurspegla ófyrirsjáanlegar sveiflur í hagkerfinu
Hið opinbera skal skv. lögunum fylgja fjármálareglum sem kveða á um jákvæða afkomu á fimm ára
tímabili, árlegan halla undir 2,5% af landsframleiðslu og að skuldir séu lægri en 30% af landsframleiðslu. Þegar allt leikur í lyndi og hagkerfið siglir áfram jafnt og þétt gengur sú mynd upp, en veruleikinn er sá að það koma áföll og uppsveiflur sem lögin gera ekki ráð fyrir. Annars vegar getur verið
skynsamlegt að ríkið skili sérstaklega mikilli afkomu við mikla þenslu, ekki er gert ráð fyrir því. Hins
vegar, sem sést bersýnilega í dag, er ekki gert ráð fyrir því að ríkisfjármálum sé beitt í niðursveiflu.
Þetta þýðir að frá árinu 2016 hafa verið lagðar fram tvær fjármálastefnur og þar af hefur önnur verið
endurskoðuð tvisvar.
Breyta þarf fjármálareglunum og framkvæmd laganna svo hún
haldi vatni fyrir ófyrirséðum áföllum, helst stórum og að minnsta
kosti smáum, en reynslan sýnir að svo er ekki. Nokkrar leiðir eru
færar í því og ber því helst að líta til eftirfarandi atriða:
•

Fjármálastefna og fjármálaáætlun, sem innihalda sviðsmyndir sem vísa veginn ef efnahagsmál þróast með hagfelldari eða óhagfelldari þætti. Þannig skapist fast viðmið
fyrir því hvert stefnt er eftir því sem forsendur breytast.
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minnsta kosti smáum,
en reynslan sýnir að
svo er ekki.“

•

Miðað sé við hagsveifluleiðrétta afkomu. Í einföldu máli þýðir það að þegar hvorki er
þensla né hægagangur í hagkerfinu, eða hvorki framleiðsluslaki né spenna, þá yrði heildarafkoma nálægt núlli ef skuldsetning er lítil. Aftur á móti myndast svigrúm til halla ef verulega hægir á í hagkerfinu. Með því verður sjálfvirk sveiflujöfnun ríkisfjármála fastari í sessi
og útgjöld stöðugri og fyrirsjáanlegri. Slíkt auðveldar fyrirsjáanleika og áætlanagerð sem
er til þess fallið að bæta nýtingu opinberra fjármuna, öllum til hagsbóta. Rétt er að taka fram að
mæling hagsveifluleiðréttrar afkomu er ófullkomin og bundin vandkvæðum. Á hinn bóginn
má benda á að það á við nær allar hagmælingar, t.d. verðbólgumælingar, og því engan vegin
nægjanleg ástæða til að beita ekki slíku tæki.

•

Skuldareglur sem endurspegla breytta afkomureglu. Ljóst er að skuldareglum gæti þurft að
breyta vegna framangreinds. Það er eðlilegt að skuldirnar aukist við tímabundin áföll og hægagang, sérstaklega ef það er á sama tíma og fjárfest er til framtíðar. Miklar skuldir, sérstaklega
í erlendri mynt, geta þó orðið til vandræða og því nauðsynlegt að finna milliveg þar á milli.

Fjármálaáætlun og hagspá verða að innihalda hvor aðra
Óheppilegt er að hagspár sem liggja til grundvallar fjármálastefnu- og fjármálaáætlun byggja á eldri
stefnum og áætlunum hins opinbera, jafnvel þó að breytingar á áætlunum geti haft umtalsverð
áhrif á hagspár og öfugt. Tryggja þarf betra samspil þarna á milli til að meta betur samspil opinberra
fjármála og annarra þátta í efnahagslífinu hverju sinni.

Halda á áfram að vinna eftir árangursmælikvörðum
Viðskiptaráð hefur í umsögnum um fjármálaáætlanir hvatt til þess
að horft sé til árangursmælikvarða þar sem útgjöld ein og sér
skila ekki árangri. Við lestur fjármálaáætlunar nú og fyrri áætlana
virðist sem meiri áhersla sé á mælikvarða og árangursviðmið
sem ber að fagna. Viðskiptaráð hvetur stjórnvöld til að halda
áfram að þróa slíka mælikvarða svo hægt sé að sjá betur hvernig

„Viðskiptaráð hefur
í umsögnum um fjármálaáætlanir hvatt
til þess að horft sé til
árangursmælikvarða
þar sem útgjöld ein og
sér skila ekki árangri.“

opinberir fjármunir nýtast.

Bæta þarf framsetningu fjármálaáætlunar til að auðvelda samanburð yfir tíma
Nú þegar komin er nokkurra ára reynsla er líka tækifæri til að huga að framsetningu og öðrum formsatriðum – ekki má vanmeta hve miklu máli það skiptir til að stefna í opinberum fjármálum sé skýr
og gangsæ. Til dæmis má bæta framsetningu tölulegra upplýsinga í fjármálastefnu, fjármálaáætlun
og fjárlögum. Stundum hefur verið mismunandi og jafnvel eilítið óljóst hvort tölur séu á breytilegu
eða föstu verðlagi og þá hvaða viðmiðunarár eigi við. Einnig er hægt að gera betur í birtingu gagna,
t.d í .csv skjölum, svo hægt sé að greina þau og auðvelda samanburð á fjármálaáætlunum, fjármálastefnum og fjárlögum, til þess að sjá betur breytingar á áherslum stjórnvalda.

95

