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Skatttekjur og trygg.gjöld 10,3 -6,7 Almenn opinber þjónusta 10,5 118,0 Handbært fé frá rekstri 34.979 12.053 Verðbólga (mars) 8,7 15,2

Skattar á tekjur og hagnað 13,7 2,2 Heilbrigðismál 9,7 14,2 Hreinn lánsfjárjöfnuður 32.668 9.774 Kjarnaverðbólga (mars) 8,0 15,3

Eignarskattar -2,9 -49,6 Alm.trygg. & velferðarmál 2,4 46,1 Afborgun lána -808 -1.327 Launavísitala (febrúar) 6,8 6,7

Skattar á vöru og þjónustu 6,9 -15,8 Efnahags- og atvinnumál -6,1 33,8 Brúttó lánsfjárjöfnuður 31.201 8.447 Heildarvelta (jan.-des.´08) 8,3 4,6

Tryggingagjöld 4,9 -8,4 Menntamál 15,7 12,6 Lántökur 2.327 32.389 Smásöluvelta (jan.-des.´08) 8,3 -5,2

Tekjur alls 10,2 -6,2 Gjöld alls 6,7 33,5 Breyting á handbæru fé 33.529 40.836 Atv.leysi, árst.leiðr. (mars) 0,9 7,6

Meira um breytingar á vaxtabótakerfinu

Í vefriti fjármálaráðuneytisins 26. mars sl. var fjallað um fyrirhugaðar 
breytingar á vaxtabótakerfinu samkvæmt frumvarpi sem var til 
meðferðar á Alþingi. Í því frumvarpi var gert ráð fyrir 55% hækkun á 
hámarksfjárhæð vaxtabóta samhliða 25% hækkun hámarksfjárhæðar 
vaxtagjalda. Jafnframt var lagt til að tekjuskerðingarhlutfall kerfisins 
yrði hækkað úr 6% úr 7,5% þannig að bæturnar skiluðu sér fyrst og 
fremst til tekjulægri fjölskyldna. Kostnaður ríkissjóðs af þessum 
breytingum var talinn verða nálægt 2 milljörðum króna til viðbótar 
þeim 8 milljarða króna útgjöldum í formi vaxtabóta sem þegar hafði 
verið gert var ráð fyrir í fjárlögum fyrir árið 2009. Í þessu samhengi 
er rétt að nefna að í forsendum fjárlaga var gert ráð fyrir 5,7% 
hækkun á viðmiðunarfjárhæðum vaxtabótakerfisins.

Framangreint frumvarp sem nú hefur verið samþykkt sem lög frá 
Alþingi tók hins vegar nokkrum breytingum í meðförum þingsins. 
Tillaga um hækkun á tekjuskerðingarhlutfallinu úr 6% í 7,5% mætti 
talsverðri andstöðu vegna þess að í vissum tilvikum gat sú breyting 
leitt til þess að rétthafar vaxtabóta yrðu verr settir eftir breytinguna 
en fyrir hana þrátt fyrir mikla hækkun á vaxtagjöldum. Jafnframt var 
bent á að vaxtabyrði fjölskyldna hefði almennt farið hækkandi á 
undanförnum mánuðum vegna vaxandi greiðsluerfiðleika, meðal 
annars með töku dýrra skammtímalána. Sú þróun hefði leitt til þess 
að mun algengara væri nú en áður að meðalvaxtabyrði af lánum færi 
umfram það 5% hámark sem vaxtabótakerfið setur að óbreyttu. 

Meðal annars í ljósi þessara athugasemda var fyrri tillögum um 
breytingar á vaxtabótakerfinu breytt í þá veru að í stað þess að 
hækka fjárhæð hámarksvaxtagjalda, sem mynda stofn til vaxtabóta, 
um 25% var hámarkshlutfall vaxtagjalda af skuldum hækkað úr 5% í 
7%. Jafnframt var fallið frá þeirri tillögu að hækka tekjuskerðingar-
hlutfallið úr 6% í 7,5% samhliða því að dregið er úr fyrri áformum um 
hækkun hámarksbóta, eða úr 55% í 30%. Með þessum breytingum 
var því markmiði náð að vaxtabætur rétthafa samkvæmt breyttu 
kerfi yrðu aldrei lægri en samkvæmt eldra kerfi. 

Í þessu felst að hámarksvaxtabætur hjóna eða sambýlisfólks hækka 
úr 314.134 krónum, en það var sú fjárhæð sem gert var ráð fyrir í 
forsendum fjárlaga, í 408.374 krónur. Viðbótarhækkunin nemur 
samtals um 94 þús.kr. á ári, en samsvarandi hækkun fyrir einstaklinga 
og einstæða foreldra er 57 þús. og 73 þús.kr. Þessi hækkun kemur 
sem fyrr segir til viðbótar þeirri 5,7% hækkun sem gert var ráð fyrir 
í fjárlögum sem þýðir að hámarksvaxtabætur til hjóna og sambýlisfólks 
hækka um 111 þús. krónur milli áranna 2008 og 2009. Kostnaðarauki 
ríkissjóðs af framangreindum breytingum er áætlaður svipaður og 
áður, eða kringum 2 milljarðar króna. Rétt er að árétta að hér er um 
einsskiptisaðgerð að ræða sem ætlað er að létta undir með heimilum 
landsins. Ákvörðun vaxtabóta mun samkvæmt venju liggja fyrir við 
álagningu opinberra gjalda hinn 1. ágúst nk. 

Af framansögðu má ljóst vera að íslenska vaxtabótakerfið er æði 
flókið, enda háð margvíslegum ólíkum breytum eins og tekjum, 
skulda stöðu, vaxtabyrði, nettóeign og síðast en ekki síst hjúskapar-
stöðu vaxtabótaþega. Slík kerfi vekja óhjákvæmilega upp spurningar 
um nauðsyn endurskoðunar í átt til einföldunar og meira gegnsæis 
gagnvart þeim sem þeirra njóta.

Færri auglýsingar birtar á Starfatorgi

Eftir aukningu á milli áranna 2006 og 2007, dró úr fjölda aug lýs inga 
um laus störf á Starfatorgi (starfatorg.is) árið 2008. Fjöldi aug lýs inga 
hélst mikill á fyrri hluta ársins 2008, en á síðari hluta ársins tók aug-
lýsingum hins vegar að fækka umtalsvert, sérstaklega á fjórða árs-
fjórðungi. Á fjórða ársfjórðungi árið 2006 voru 380 auglýsingar birt ar, 
en þær námu um 440 á sama tíma árið 2007. Á fjórða árs fjórð ungi 
2008 voru hins vegar aðeins 180 auglýsar birtar á Starfatorgi og á 
fyrsta ársfjórðungi 2009 var fjöldinn aftur um 180. Ljóst er að áhrifa 
samdráttar í efnahagslífinu gætir í fækkun auglýsinga á Starfa torginu 
og er líklegt að minni starfsmannavelta hjá ráðuneytum og stofnunum 

ríkisins búi þar að baki. Ekki er hægt að leggja að jöfnu fjölda aug-
lýsinga og fjölda auglýstra starfa þar sem oft hendir að mörg stöðugildi 
eru auglýst með einni auglýsingu á Starfatorgi. Á með fylgjandi mynd 
má sjá fjölda auglýsinga á Starfatorgi umrædd ár.

Vefurinn Starfatorg.is hefur verið starfræktur síðan í mars 2002. 
Mark  miðið með vefnum er að auðvelda áhugasömum að skoða á ein-
um stað hvaða störf eru í boði hjá ráðuneytum og stofnunum ríkisins, 
afla sér upplýsinga um störfin og þau réttindi og skyldur er þeim fylgja 
og senda inn umsóknir til viðkomandi ráðuneytis eða stofn unar. 

Mikil lækkun raunlauna

Þróun efnahagslífsins hefur verið talsvert neikvæð að undanförnu og 
ber þar helst að nefna stóraukið atvinnuleysi, gengisfall krónunnar, 
mikla hækkun verðlags og samdrátt í kaupmætti heimilanna. Í þessu 
svartnætti felst þó einn vonarneisti sem tengist sveigjanleika raun-
launa. Eins og myndin sýnir hafa raunlaun lækkað um tæp 10% í 
febrúar 2009 frá sama mánuði á fyrra ári, sem er meiri lækkun en 
sést hefur í a.m.k. tvo áratugi. Þótt slík þróun sé ekki þægileg er 
önnur hlið á henni sem er vel þekkt í hagsögu Íslendinga, en hún er 
sú að þegar illa árar hefur gengið átt það til að falla og verðbólga að 
aukast. Þegar nafnlaun hækka minna en verðlag eða alls ekki, leiðir 
það til þess að raunlaunin falla og eftirsóknaverðara verður að ráða 
fólk til vinnu. Slíkt á sérstaklega við í atvinnugreinum sem framleiða 
til útflutnings eða eru í samkeppni við innflutning þar sem samkeppnis-
staða þeirra hefur batnað mikið í erlendum gjaldmiðli talið. Við núver-
andi aðstæður er mikilvægt að endurreisn banka kerfisins gangi hratt 
og vel fyrir sig svo að fyrirtæki sem sjá sér hag í að taka lán til að 
auka starfsemina fái möguleika til þess. Þegar það fer að gerast munu 
hjól efnahagslífsins taka að hreyfast hraðar á ný. Þá er viðbúið að 
atvinnuleysið taki að minnka og nafnlaun að hækka á ný.

Auglýsingar á Starfatorgi 2006–2009

Þróun raunlauna janúar 1989 - febrúar 2009
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