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NÝ ÞJÓÐARSÁTT 
 

Íslenskt efnahagslíf stendur nú frammi fyrir meiri vanda en blasað hefur við um áratugaskeið. 

Saman fer samdráttur í þjóðarbúskap og erfiðleikar í rekstri íslenskra fjármálastofnana. Ástæður 

þessa má að hluta rekja til alþjóðlegrar fjármálakreppu sem bitnar nú hart á þeim hagkerfum á 

Vesturlöndum þar sem vöxtur hefur verið mikill á undanförnum árum og skuldsetning eftir því 

mikil, en ekki síður ákvörðunum stjórnvalda hér heima. Sé ekki brugðist við með 

skynsamlegum og ákveðnum hætti getur þessi ógn leitt til dýpri og langærri efnahagskreppu á 

Íslandi en við höfum sé lengi. Hún getur jafnframt alvarlega rýrt það efnahagslega traust sem 

þjóðin hefur áunnið sér erlendis með áratuga skilvísi. Slíkt traust er fjárhagslega mjög mikilvægt 

og bíði það hnekki er erfitt og mjög seinlegt að vinna það til baka. 

 

Því miður er ekki sjáanlegt að ríkisstjórnin muni taka á þessum vanda með þeirri festu, skilningi 

og útsjónarsemi sem nauðsynlegt er við slíkar aðstæður. Viðbrögð og efnahagsstjórn nýrrar 

ríkisstjórnar hafa þvert á móti ekki verið með þeim hætti sem horfur hafa gefið tilefni til og 

samspil við peningamálastjórn Seðlabankans hefur ekkert verið, sem gengur gegn fyrri 

yfirlýsingum stjórnarflokkanna. 

 

Váin er tvíþætt og við henni er brýnt er að bregðast hratt og skynsamlega. 

 

1. Annars vegar eru efasemdir á alþjóðlegum fjármálamörkuðum um að 

íslenskar fjármálastofnanir geti staðið við skuldbindingar sínar. 

2. Hins vegar er nú hafinn samdráttur í íslenskum þjóðarbúskap sem getur 

leitt til samsvarandi kaupmáttarsamdráttar. 
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Framsóknarmenn leggja til eftirtaldar aðgerðir: 
 

1. Fjármálakerfið 
 

Gjaldeyrisforði Seðlabankans verði efldur með því að Seðlabanki og ríkissjóður útvegi lán 

eða geri samkomulag við erlenda seðlabanka um lánalínu í erlendri mynt að upphæð allt að 500 

milljarðar króna. Með þeim hætti yrði unnt að styðja við fjármálakerfi landsmanna ef með þarf 

og með því dregið verulega úr þeirri óvissu sem er um greiðslugetu kerfisins. Ef til fyrirgreiðslu 

af þessu tagi kæmi yrðu notendur hennar að greiða fyrir hana að fullu þegar þeir hafa getu til.  

 

 

Yfirtaka Íbúðalánasjóðs á fasteignalánum banka verði til reiðu á lánum sem eru undir 

tilteknum fjárhæðarmörkum og þannig komið með félagslegum hætti að vanda tekjulægri hópa í 

samfélaginu;  

o gagnvart viðkomandi bönkum sem þess óska 

o gagnvart viðkomandi lántakendum, sem þess óska. Þar yrði um lengingar lána að 

ræða. 

Ekki er um niðurgreiðslu að ræða ― aðeins fjármögnun og í því skyni yrði lögum og reglum um 

Íbúðalánsjóð breytt þannig að tenging lána við brunabótamat eigna verði afnumin og sjóðnum 

veittar rýmri heimildir til hámarkslána. 

 

Peningamálastefna Seðlabanka Íslands verði endurskoðuð og íhugaðar breytingar sem fela í 

sér að vægi fjármálastöðugleikans í markmiðssetningu bankans verði aukið, samhliða því sem 

horft verði til stöðugleika í verðlagsmálum. Forsendur og geta peningamálastjórnar við skilyrði 

frjálsra fjármagnsflutninga og almenns viðskiptafrelsis verði í þeirri endurskoðun könnuð 

ýtarlega. Þetta verði gert með hjálp bestu sérfræðinga.  

 

2. Samdráttur í efnahagslífinu 
 

Ríkissjóður í samvinnu við aðila vinnumarkaðar beiti sér fyrir sátt um aðgerðir til að draga úr 

verstu áhrifum efnahagskreppunnar, dýpt hennar og lengd. Í því skyni verði m.a. gerð ný 

þjóðarsátt um viðspyrnu gegn verðbólgu og stuðlað að auknum sparnaði landsmanna. 

 

Forsendur fjárlaga verði tafarlaust endurskoðaðar. 

 

Sértækir neysluskattar verði lækkaðir eða felldir á brott. Er þar einkum horft til lækkunar 

álaga á eldsneyti og niðurfellingar virðisaukaskatts á matvæli og stimpilgjalda.  

 

Öflugt verðlags- og verðmerkingareftirlit, sem leiði til aukinnar samkeppni á íslenskum 

mörkuðum. Sett verði aukið fjármagn til sameiginlegs átaks Neytendastofu, embættis talsmanns 

neytenda, Neytendasamtakanna, verðlagseftirlits ASÍ og Hagstofunnar.  

 

Samkeppniseftirlitið og Fjármálaeftirlitið verði eflt verulega að mannskap og getu til að 

vinna hratt og kröftuglega að rannsóknum og afgreiðslu mála. 

 

Áfram verði unnið að undirbúningi stórframkvæmda þannig að hægt sé að ráðast í þær með 

skömmum fyrirvara þegar aðstæður í efnahagslífinu leyfa. 
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Hvatt verði til almenns sparnaðar með skattalegum aðgerðum. 

 

Heildartekjulækkun ríkissjóðs vegna afnáms matarskatts nemur um 7 milljörðum króna. 

Tekjulækkun við að fella niður helming gjalda af eldsneyti getur numið allt að 10 milljörðum á 

ársgrundvelli þegar með er talin brúttólækkun á virðisaukaskatti sem fylgir verðlækkun 

eldsneytis. Heildartekjur ríkissjóðs af stimpilgjöldum voru í fjárlagafrumvarpi til ársins 2008 

metnar ríflega 8 milljarðar. Lauslega áætlað má gera ráð fyrir að þar hafi 2-2,5 milljarðar verið 

vegna íbúðarhúsnæðis. Jafnframt má gera ráð fyrir að sú áætlun hafi verið verulega ofmetin 

vegna samdráttar í efnahagslífinu og tekjulækkun ríkissjóðs verði því ekki svo mikill. Lauslega 

áætlað má gera ráð fyrir að heildartekjulækkun ríkisins við að sporna við verðbólgu geti losað 

18 milljarða króna. Verðhjöðnunaráhrif geta verið umtalsverð eða a.m.k. 3-5%. 

 

Það er mat framsóknarmanna að með samstilltu átaki megi stýra efnahagsmálum þannig að bæði 

almenningur og atvinnulíf standi fyrirsjáanlega erfiðleika af sér. Framsóknarflokkurinn varar við 

áframhaldandi aðgerðaleysi stjórnvalda og leggur hér til þjóðarsátt þar sem horft verði til 

raunhæfra og markvissra aðgerða sem miðast annars vegar við að styrkja fjármálakerfið og hins 

vegar við að draga sem mest úr skaðvænlegustu afleiðingum fyrirsjáanlegrar efnahagskreppu. 

 

 

Nánari upplýsingar gefur Guðni Ágústsson í síma 891-9049 

 


