Áherslur BSRB og samráð við stjórnvöld
vegna heimsfaraldursins
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Efnahagsáhrif heimsfaraldursins eru gríðarleg!
Hagvöxtur 2005 - 2020
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▪ Halli ríkissjóðs á árinu gæti
numið 300 milljörðum a.m.k.
▪ Fjárlög ársins 2020 eru 1.000
milljarðar
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Áhrif heimsfaraldursins á vinnumarkað
▪ Skráð atvinnuleysi í lok apríl var 17,8% af áætluðum fjölda fólks á
vinnumarkaði.
▪ Alls voru um 49.200 manns á atvinnuleysisskrá,
▪ þar af 16.400 atvinnulausir og 32.800 í skertu starfshlutfalli.

▪ Atvinnuleysi í mars var 9,2% og hafði þá aukist frá 5% í febrúar.
▪ Fólki í hlutabótaleiðinni fækkar sífellt og lítið er nú um nýskráningar í
úrræðið. Ætla má að flestir þeirra sem hafa lent í hópuppsögnum
komi inn í atvinnuleysisbótakerfið í ágúst hafi þeir ekki horfið til fyrri
eða annarra starfa í millitíðinni.
▪ Talið líklegt að atvinnuleysi fari í 13% í ágúst og september en lækki
síðan.
▪ Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur spáð að atvinnuleysi hér á landi
verði að meðaltali 8% á þessu ári, og 7% á því næsta.
▪ Mikil óvissa um þróun mála.

565 félagar í BSRB voru atvinnulausir að fullu eða hluta í
mars – meira en helmingur á hlutabótum
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Áherslur BSRB hafa í megindráttum fjallað um að:
▪ Tryggja heilbrigði og kjör framlínufólks
▪ Tryggja afkomu fólks
▪ Fjárfesta til framtíðar
▪ Tryggja eftirlit og setja skilyrði fyrir stuðningi til fyrirtækja
▪ Falli í tekjum ríkis- og sveitarfélaga verði mætt með
tekjuöflun til lengri tíma en ekki niðurskurði

Hvernig kemur BSRB þessum áherslum sínum á framfæri?

▪ BSRB hefur ýmsar leiðir
til að hafa áhrif á
ákvarðanir stjórnvalda.
▪ Samráð
▪ Aðild að starfshópum
▪ Umsagnir
▪ Ályktanir
▪ Þjóðhagsráð

BSRB leggur ríka áherslu á samráð stjórnvalda við
verkalýðshreyfinguna
▪ Það er mikilvægt að stjórnvöld hafi
samráð við verkalýðshreyfinguna
þegar verið er að vinna tillögur og
áður en þær eru kynntar.
▪ Þannig er betur hægt að tryggja
að aðgerðirnar gagnist launafólki.
▪ BSRB á í samstarfi við önnur
bandalög launafólks á opinberum
og almennum vinnumarkaði til að
stilla saman strengi og fjalla um
sameiginleg mál.

BSRB á fulltrúa í fjölmörgum nefndum, ráðum og
starfshópum
▪ BSRB á t.d. fulltrúa í
samhæfingarhópi
félagsmálaráðherra og
menntamálaráðherra um
stöðu atvinnuleitenda og
námsmanna og atvinnu- og
menntaúrræði þeirra.
▪ BSRB beitir sér í vinnu
hópsins og hefur einnig
vakið sérstaka athygli á
áherslum okkar í vinnunni.

BSRB skilar inn fjölmörgum umsögnum um þingmál
▪ Þegar ríkisstjónin kynnir nýjar
aðgerðir vegna Covid-19
fylgja í kjölfarið þingmál með
aðgerðunum sem Alþingi
fjallar um.
▪ BSRB sendir þá inn umsögn
og fylgir þeim svo eftir á
fundum hjá þingnefndum.
▪ BSRB birtir fréttir af helstu
áherslum til að upplýsa félaga
og hafa áhrif á umræðuna.

BSRB sendir frá sér ályktanir og yfirlýsingar þegar mikið
liggur við

Þjóðhagsráð er formlegur samstarfvettvangur stjórnvalda
og aðila vinnumarkaðarins
▪ Ráðið hittist 4 sinnum á ári.
▪ Í ráðinu sitja formenn stjórnarflokkanna,
fulltrúar BSRB, ASÍ, BHM, KÍ, SA,
Sambands íslenskra sveitarfélaga og
Seðlabanka.
▪ Markmið ráðsins er að styrkja
samhæfingu hagstjórnar og ákvarðana á
vinnumarkaði með hliðsjón af
efnahagslegum og félagslegum
stöðugleika og áhrifum á loftslagsmál.
▪ Þjóðhagsráð tekur ekkki ákvarðanir í
efnahags- og kjaramálum.
▪ Þjóðhagsráð hefur haldið tvo aukafundi
vegna heimsfaraldursins.

