Sókn er besta vörnin!

Samantekt
• Leiðin úr kreppunni er fólgin í fjárfestingum,
verðmætasköpun og langtímahagvexti ... jafnvægi
ríkisfjármála forsenda
• Ríkari samstaða og samráð er forsenda þess að hægt
verði að blása til sóknar
• Sóknarskref

Hvað þarf til að hefja sókn?
• Til skemmri tíma má örva hagvöxt með neysluhvetjandi
aðgerðum og samneyslu
▫ Þetta hefur verið gert en mun þó ekki duga til lengri tíma

• Undirstöðuatriði langtímahagvaxtar eru arðbærar
fjárfestingar, efling mannauðs og tækniframfarir
▫ Stefna í ríkisfjármálum verður því að stuðla að þessum
þáttum

• Hugum að
▫ Ríkisfjármálum
▫ Samstöðu

Ríkisfjármálin er lykilatriði í efnahagslegri endurreisn...
• Með viðsnúningi í ríkisfjármálum má efla lánshæfismat ríkissjóðs og
annarra stofnana hagkerfisins á nýjan leik
• Með rekstrarafgangi má greiða niður skuldir
• Ábyrg stefna í ríkisfjármálum eflir trúverðugleika gjaldmiðilsins og stuðlar
að styrkingu krónunnar
• Með minnkandi skuldabyrði og bættu lánshæfismati má ýta undir
fjármagnsflæði til landsins og efla þannig grundvöll til
atvinnuuppbyggingar
• Ekki er unnt að afnema gjaldeyrishöft nema með viðsnúningi í
ríkisfjármálum

• .... dregur úr vaxtakostnaði og stuðlar að bata hagkerfisins

Samvinna og samráð grundvöllur framfara...
• Hugmyndafræðilegur ágreiningur á ekki að koma í veg
fyrir breiða samstöðu
▫ Stærsti hluti þjóðarinnar getur sameinast um ákvarðanir
sem stuðla að verðmætasköpun og hagvexti
▫ Setjum heildarhagsmuni framar sérhagsmunum

• Aðlögunin hefur verið og mun verða sársaukafull ... en er
nauðsynleg ... þeim mun brýnna að ná samstöðu
▫ Veruleg aðlögun á almennum vinnumarkaði

 Ekki rými til frekari skattahækkana án þess að skaða verulega
vaxtarmöguleika hagkerfisins

▫ Lítil aðlögun í opinberum rekstri
 Rými til hagræðingar útgjalda

Sóknarskref
• Lögð verði ríkari áhersla á samstöðu og samstarf ...
▫

... um aðgerðir sem stuðla að hagvexti (og þ.a.l. bættum lífskjörum)

• Ekki verði ráðist í frekari skattahækkanir
• Stuðlað verði að aukinni fjárfestingu...
▫

...vaxtalækkanir, greitt fyrir erlendri fjárfestingu, skilvirk nýting orkuauðlinda, skattaívilnanir vegna
fjárfestinga í hlutabréfum, flýtiafskriftir ...

• Hagræðing í ríkisrekstri með áherslu á heildarhagsmuni og styrk til framtíðar

• Staðinn verði vörður um menntun, heilbrigðisþjónustu og aðra þætti velferðarkerfisins sem stuðla
að eflingu mannauðs
• Stutt verði við starfsumhverfi nýsköpunar og minni og meðalstórra fyrirtækja
▫

Hugsum smátt! (“Think small first!”)

• Virkt aðhald og stuðningur við viðurkennda/góða stjórnarhætti
▫

Fjárfestar, fjölmiðlar, rannsóknarstofnanir, atvinnulífssamtök

• Mótuð framtíðarsýn fyrir Ísland...
▫

... Ríkisfjármálum, atvinnumálum, utanríkismálum, peningamálastjórn, opinber umsvif á
atvinnumarkaði

• En við skulum við byrja á að vinna Noreg í handbolta!

Takk fyrir

