
1.  Sparnaður á Íslandi

1.1 Hugtök
Hér verða kynnt lauslega nokkur sparnaðar-
hugtök sem notuð verða svo að koma megi í veg
fyrir misskilning við lestur greinarinnar. Fyrst er
rétt að geta að hér er hugtakið sparnaður notað
um nýtt sparifé, þ.e. sem flæðistærð, en orðið
sparifé er notað um fjárstofninn. Víðasta sparn-
aðarhugtakið er þjóðhagslegur sparnaður eða

heildarsparnaður þjóðarbúsins. Vergur þjóð-
hagslegur sparnaður er samkvæmt skilgreiningu
verg þjóðarframleiðsla að frádreginni einka-
neyslu og samneyslu eða samtala heildarfjár-
festingar og viðskiptajafnaðar. Í þessum skiln-
ingi lýsir viðskiptajöfnuður flæði erlends sparn-
aðar inn í landið eða innlends sparnaðar út úr
landinu. Vergur þjóðhagslegur sparnaður er
gerður upp eftir ráðstöfun raunverðmæta og
hann er því hægt að finna án nokkurrar vitneskju
um lánakerfið. 

Vergum þjóðhagslegum sparnaði má skipta
niður eftir ráðstöfun í hreinan fjársparnað, hrein-
an raunsparnað og afskriftir. Raunsparnaður er
sá hluti heildarsparnaðar sem er lagður beint í
fjárfestingu en fjársparnaður er aukning fjár-
eigna þeirra aðila sem eiga kröfur á lánakerfið
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Í þessari grein er kannað hvort afnám hafta á fjármagnsmarkaði hafi valdið samdrætti í sparnaði heim-
ilanna og hvort sá samdráttur muni leiða til minnkandi velferðar í framtíðinni. Einnig er skoðað hvernig
auka megi frjálsan sparnað. Sú staðreynd blasir við að vergur þjóðhagslegur sparnaður hefur dregist
umtalsvert saman síðustu tvo áratugi, á svipuðum tíma og gífurlegar breytingar hafa átt sér stað á fjár-
magnsmarkaði. Sett hefur verið fram sú tilgáta að samdráttur í sparnaði heimila stafi af afnámi hafta á
fjármagnsmarkaði og hefur í því sambandi einkum verið rætt um að aukinn aðgangur einkaaðila að
lánsfjármagni minnki þörf þeirra fyrir sparifé. Jappelli og Pagano hafa meðal annarra þróað líkan sem
lýsir þessari þróun og liggja fyrir tölfræðilegar niðurstöður því til staðfestingar. Hérlendis styðja
hagtölur þessa kenningu en í kjölfar afnáms hafta á innlendum fjármagnsmarkaði hafa skuldir heimil-
anna vaxið hröðum skrefum og eru nú að meðaltali þriðjungi hærri en ráðstöfunartekjur hvers árs. Úr
líkani Jappellis og Paganos má lesa að samdráttur í sparnaði muni hætta þegar einstaklingar hafi náð
að laga eignasafn sitt að breyttum aðstæðum, en að öðru óbreyttu sé sparnaðarstig lægra í nýju jafn-
vægi. Þetta myndi undir flestum kringumstæðum leiða til minni hagvaxtar í framtíðinni. Á hinn bóginn
má telja líklegt að afnám hafta muni leiða til aukins framleiðnivaxtar sem hefur jákvæð áhrif á hagvöxt
og bætir „nýtingu“ sparnaðar, þannig að heildaráhrif á hagvöxt eru óljós. Í öllu falli ber að hvetja til
aukinnar ráðdeildar í góðæri til að draga úr viðskiptahalla og leggja fyrir til mögru áranna. Skatta-
ívilnanir virðast vera vænlegasta leiðin til að örva frjálsan sparnað. Þær mega þó ekki vera á kostnað
opinbers sparnaðar og gæta verður þess að sértækar ívilnanir valdi ekki eingöngu tilfærslu milli eigna-
liða og jafnvel aukinni neyslu. 
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og eru stærstu liðirnir þar innlán í bönkum,
verðbréfaeign og hrein eign lífeyrissjóða.
Hreinn fjársparnaður er fjársparnaður að frá-
dregnum lántökum. Þjóðhagslegum sparnaði má
einnig skipta niður eftir geirum. Grófasta skipt-
ingin er í opinberan sparnað annars vegar og
einkasparnað hins vegar. Sparnaður hins opin-
bera er skilgreindur með sama hætti og sparn-
aður einstaklinga og þjóðarbúsins í heild, þ.e.
tekjur að frádregnum rekstrar- eða samneysluút-
gjöldum. Einkasparnaði má síðan skipta niður í
sparnað heimila og lífeyrissjóða, sparnað fyrir-
tækja og eigið fé innlánastofnana. 

Ekki ríkir einhugur um skilgreiningar sparn-
aðar meðal þjóða heims og nokkuð er um mæli-
vandamál þegar sparnaðartölur eru fengnar. Sam-
kvæmt flestum skilgreiningum er sparnaður
fenginn sem afgangsstærð. Vergur þjóðhagslegur
sparnaður er reiknaður sem verg landsframleiðsla
að frádreginni einka- og samneyslu og einka-
sparnaður er reiknaður sem vergur þjóðhagslegur
sparnaður að frádregnum sparnaði hins opinbera
svo að eitthvað sé nefnt. Afleiðing þessa er að
mælingar á sparnaði verða oft ónákvæmar vegna
mæliskekkju í öðrum vandmældum stærðum.
Það er því nauðsynlegt að hafa vissan fyrirvara á
þegar þróun sparnaðar er skoðuð, ýmist sundur-
liðuð eða í samanburði við önnur lönd.

1.2 Þróun innlends sparnaðar
Ef litið er á þróun þjóðhagslegs sparnaðar á
árunum 1960-1996 má sjá að hlutfall vergs
þjóðhagslegs sparnaðar af vergri landsfram-
leiðslu (VLF) dróst saman á seinni hluta áttunda
áratugarins og í byrjun þess níunda. Þessi þróun
er þó ekki einsdæmi, en hlutfall sparnaðar af
VLF hefur minnkað í flestum iðnríkjum heims á
síðustu áratugum og var sparnaðarhlutfall í
OECD að meðaltali 3% lægra á níunda áratugn-
um en á þeim sjöunda og áttunda (Shafer, Elme-
skov og Tease, 1992). 

Eins og sjá má á mynd 2 virðist sem megin-
ástæða minnkandi sparnaðar hérlendis hafi verið
samdráttur í sparnaði einkageirans (heimila,
lífeyrissjóða og fyrirtækja) á árunum 1978-1984
en eftir þann tíma lítill sparnaður hins opinbera.
Minni sparnað hins opinbera má bæði skýra með
auknum halla og minni fjárfestingu. Bent hefur
verið á að í upphafi níunda áratugarins fóru
stjórnvöld að reyna að draga úr fjárfestingu sem
hafði þá um alllangt skeið verið óeðlilega mikil
vegna mikillar þenslu og neikvæðra raunvaxta.
Verg opinber fjárfesting og fjármagnstilfærslur
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1. Bein fjármunamyndun hins opinbera hefur hins vegar
minnkað hlutfallslega minna, eða úr 4,4% á tímabilinu
1970-75 í 3,7% 1990-95.
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Hlutfall af vergri landsframleiðslu

Heimild: Seðlabanki Íslands.



sem hlutfall af VLF minnkuðu úr 8,7% að
meðaltali á tímabilinu 1970-75 í 6,2% 1990-
1995 og hlutfall fjárfestingar í heildarútgjöldum
hins opinbera lækkaði um þriðjung.1 Þá hafði
efnahagskreppa áranna 1988-94 áhrif til aukins
hallareksturs, en tekjuhalli hins opinbera var að
meðaltali 3,5% af VLF á þessu tímabili. Jafn-
framt þessu hefur kerfisbundinn fjársparnaður
hins opinbera tekið miklum breytingum undan-

farin ár og dregist verulega saman með minnk-
andi íhlutun og auknum markaðsáherslum. 

Til er sundurliðun á einkasparnaði í sparnað 
fyrirtækja, lífeyrissjóða og heimila frá árinu
1980 sem er gerð upp eftir tölum úr lánakerfi og
fjárfestingu og gefur hún betri mynd af þróun
einstakra geira. Á mynd 3 má sjá þróun hreins
þjóðhagslegs sparnaðar eftir geirum.2 Þar sést að
eini geirinn sem sýnir samfellda aukningu hreins
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sparnaðar eru lífeyrissjóðirnir. Skýra má vöxt í
sparnaði lífeyrissjóðanna að mestu leyti með
tilkomu markaðsvaxta og betri ávöxtunarkosta
og er því fremur um að ræða aukna ávöxtun en
aukið sparnaðarátak. Sjá má að hreinn sparnaður
lífeyrissjóðanna er mun stöðugri en hreinn
sparnaður annarra geira, en það stafar af sjálf-
sögðu af því að lífeyrissparnaður er þvingaður.
Miklar sveiflur hafa verið á hlutfalli hreins
sparnaðar annarra geira og hefur hann oft verið
neikvæður. Athygli vekur að hreinn sparnaður
heimila var neikvæður frá árinu 1990 til ársins
1995. Þetta gefur til kynna að heimilin hafi
brugðist við efnahagskreppu þessara ára með
minnkandi sparnaði.

Eins og áður kom fram má skipta heildar-
sparnaði í fjársparnað annars vegar og raun-
sparnað eða fjárfestingu hins vegar. Stærstur
hluti fjársparnaðar kemur frá heimilageiranum,
og þá einkum frá lífeyrissjóðum. Á 4. mynd má
sjá þróun hreins fjársparnaðar heimila og
lífeyrissjóða á tímabilinu 1981-1996. Ef litið er
á þessa þróun í tengslum við umbætur á fjár-
magnsmarkaði má sjá að fyrstu viðbrögð við
hækkandi raunvöxtum og auknu framboði fjár-
festingarkosta voru aukinn fjársparnaður. Hins

vegar hefur hreinn fjársparnaður heimila án líf-
eyrissjóða verið neikvæður frá 1987 og er þar
einkum um að kenna auknum lántökum. Að
hluta til má rekja þessa þróun til efnahagssam-
dráttar áranna 1988-1994 en þrátt fyrir efna-
hagsbata síðustu ára er hreinn fjársparnaður
heimila utan lífeyrissjóða enn neikvæður.
Hreinn fjársparnaður lífeyrissjóða hefur hins
vegar farið vaxandi frá 1985 og á sú aukning
einkum rætur að rekja til betri ávöxtunar höfuð-
stóls sjóðanna. 

Þróun hreins fjársparnaðar ber vitni gífur-
legri skuldaaukningu heimilanna en hlutfall
skulda heimilanna af ráðstöfunartekjum jókst úr
20,7% árið 1980 í 135,3% árið 1997. Rekja má
hluta þessarar skuldaaukningar til fyrrnefnds
efnahagssamdráttar þar sem fólk hefur leitast
við að nota lánsfé til tekjujöfnunar. Sú skýring
er þó ekki tæmandi enda eru skuldir heimilanna
enn að aukast þrátt fyrir efnahagsbata. Önnur
skýring er sú að aðgengi almennings að lánsfé
hefur batnað verulega í kjölfar afnáms hafta á
fjármagnsmarkaði og veldur það jafnt auknum
lántökum og minni sparnaði þar sem fólk leitar
nú út á fjármagnsmarkaðinn til fjármögnunar í
stað þess að ganga á eiginn sparnað. 

Ef litið er á hina hlið sparnaðarins má sjá
svipaða þróun. Verg fjármunamyndun sem hlut-
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2. Á myndinni er ekki sýnd þróun eiginfjár lánastofnana. 



fall af VLF hefur farið minnkandi síðustu ár,
sérstaklega hjá atvinnuvegunum. Verg atvinnu-
vegafjárfesting var afar mikil á áttunda áratugn-
um og á það einkum rætur að rekja til þenslu og
neikvæðra raunvaxta en einnig hófst fjárfesting í
stóriðju og orkuframkvæmdum á þessum tíma. Í
kjölfar upptöku verðtryggingar lánsfjár 1979 og
tilkomu markaðsvaxta 1984 dróst fjárfesting
atvinnuveganna hins vegar verulega saman.
Fjárfesting í íbúðarbyggingum hefur einnig
minnkað í hlutfalli við VLF þrátt fyrir vöxt
opinbera húsnæðislánakerfisins. Fjármuna-
myndun hins opinbera sem hlutfall af lands-
framleiðslu hefur hins vegar verið stöðugri, þrátt

fyrir að hlutdeild hennar í heildarútgjöldum hins
opinbera hafi farið minnkandi eins og áður kom
fram. Ef við skoðum þróun fjárfestingar heimil-
anna í tengslum við auknar skuldir þeirra má sjá
að eiginfjárframlag til fjárfestingar hefur einnig
minnkað síðustu ár. Einsýnt er að greiður að-
gangur heimilanna að lánsfjármagni hin síðari ár
hefur leitt til þess að vaxandi hluti fjárfestingar
heimilanna er nú fjármagnaður með lántökum í
stað eigin sparnaðar.

Vegna nýrra stóriðjuframkvæmda hefur fjár-
festingarstig hækkað síðustu tvö árin en að frá-
talinni fjárfestingu í álveri er hlutfall fjárfesting-
ar af VLF enn tiltölulega lágt eða rétt tæplega
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Tafla 1. Vergur sparnaður nokkurra OECD-landa 1960-1995

% af VLF 1960-70 1971-80 1981-90 1991-95

Bandaríkin 19,6 19,5 17,1 14,9
Japan 35,0 34,4 31,9 32,6
Þýskaland 27,3 23,7 21,6 21,3
Danmörk 23,2 20,3 15,1 17,3
Finnland 25,6 26,7 23,5 16,1
Noregur 27,5 27,0 28,0 25,3
Svíþjóð 25,0 21,0 17,3 14,3
Ísland 27,0 25,9 16,8 15,5

Heimildir: OECD, Seðlabanki Íslands.
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17%. Það er áhyggjuefni að viðskiptahalli skuli
myndast við svo lágt fjárfestingarstig og er það
vísbending um að þjóðhagslegur sparnaður sé of
lítill hér á landi.

1.3 Samanburður milli landa
Eins og sjá má í töflu 1 var vergur þjóðhagsleg-
ur sparnaður hérlendis mikill í alþjóðlegum
samanburði á tímabilinu 1960-1980. Eftir þann
tíma eiga sér hins vegar stað kaflaskipti og er nú
vergur þjóðhagslegur sparnaður fremur lítill
miðað við önnur lönd þrátt fyrir að samdráttur í
sparnaði hafi átt sér stað í flestum iðnvæddum
löndum. 

Ísland kemur einnig illa út í samanburði á
hreinni eign og skuldum heimilanna en vergur
sparnaður heimilanna að meðtöldum lífeyris-
sjóðum er hins vegar nokkuð mikill hérlendis,
enda lífeyrissparnaður þvingaður (sjá töflu 3).
Það skekkir hins vegar samanburðinn að ein-
hverju leyti að mótframlag atvinnurekenda sem
er ríflega helmingur alls lífeyrissparnaðar er
ekki hluti af ráðstöfunartekjum og því verður
hlutfallstalan nokkru hærri en ella. 

2.  Mælivandi

Áður en lengra er haldið er áhugavert að athuga
hvort að sá samdráttur sem hefur átt sér stað í
þjóðhagslegum sparnaði sé raunverulegt vanda-
mál eða hvort hann stafi eingöngu af vangetu
okkar til að mæla sparnað. Ljóst er að vegna
svokallaðs mælivanda er það sem kalla má raun-
verulegan sparnað stórlega vanmetið í hefð-
bundnum þjóðhagsreikningum. Samkvæmt skil-
greiningum þjóðhagsreikninga virðist einfalt að

mæla þjóðhagslegan sparnað sem þjóðartekjur
að frádreginni einkaneyslu og samneyslu. Í
reynd er málið flóknara enda er ekki alltaf auð-
velt að skilja á milli neyslu og fjárfestingar. T.d.
eru svokallaðar varanlegar neysluvörur færðar
sem neysluútgjöld í þjóðhagsreikningum en ekki
væri óeðlilegt að flokka þær sem fjárfestingu
eða raunsparnað. Með auknum möguleikum á
lánsfjármögnun er algengt að fólk dreifi útgjöld-
um til heimilistækja, bíla og annarra varanlegra
neysluvara á nokkur ár. Þegar svo er í pottinn
búið má telja nær að kalla þetta fjárfestingu en
neyslu. Ljóst er að sparnaðarstig verður hærra sé
fjárfestingu í varanlegum neysluvörum bætt við
en það getur ekki skýrt þann samdrátt sem hefur
átt sér stað í sparnaði þar sem kaup á varan-
legum neysluvörum hafa minnkað í hlutfalli við
VLF síðan 1980.

Fleiri þættir sem við koma sparnaði eru
vandmældir. Til að mynda hefur fjárfesting í
mannauði hingað til ekki verið talin með í hefð-
bundnum sparnaðartölum að öðru leyti en fjár-
festing í skólabyggingum. Í rökréttum skilningi
ætti mannauður að teljast til eigna á móti fjár-
mögnun hans með lántökum úr Lánasjóði ís-
lenskra námsmanna en telja má óeðlilegt að láta
námslánin verka til skerðingar á efnahag heimila
án þess að telja mannauðinn til eignar. Um er að
ræða töluvert vanmat á raunverulegum sparnaði
ef fjárfesting í mannauði er ekki talin með, en
einnig er mögulegt að aukin áhersla á fjárfest-
ingu í mannauði geti að einhverju leyti skýrt
þann samdrátt sem hefur átt sér stað í sparnaði.
Heildarútgjöld hins opinbera til menntamála
hafa aukist úr 2,8% af VLF árið 1960 í 5,3% árið
1996 og einkaneysluútgjöld til menntamála hafa
á sama tímabili aukist úr 0,22% af VLF í 0,77%.
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Tafla 2. Samanburður á einkasparnaði milli landa

% af VLF 1976-83 1984-91 1992-96

Bandaríkin 17,8 16,2 15,0
Japan 28,3 25,3 26,0
ESB 21,7 21,2 21,6
Ísland 15,8 10,5 13,8

Heimildir: OECD, Seðlabanki Íslands.



Einnig má benda á að samkvæmt bókhalds-
venju eru erlendir nafnvextir færðir til gjalda í
viðskiptajöfnuði. Ef raunvextir væru færðir í
staðinn myndi viðskiptajöfnuður batna og
mældur þjóðhagslegur sparnaður aukast. Seðla-
bankinn hefur lagt mat á þessi áhrif og telur að
þau hafi valdið vanmati á þjóðhagslegum sparn-
aði um u.þ.b. 1,7% á tímabilinu 1986-1995.
Ekki verður þó séð að þetta breyti nokkru um
þróun sparnaðar.

Seðlabanki Íslands hefur unnið uppgjör
sparnaðar þar sem leiðrétt hefur verið fyrir er-

lendri verðbólgu við útreikning viðskiptahallans.
Þar er einnig reynt að áætla heildarbirgðir í land-
inu eftir atvinnuvegaskýrslum og ennfremur er
fjárfestingu í álveri sleppt þar sem ekki er litið
svo á að lánsfjármögnun eigenda sé skuld, né sé
þar um sparnað þjóðarinnar að ræða. Til að færa
þetta leiðrétta uppgjör nær hinni fræðilegu skil-
greiningu á sparnaði er hér bætt við heildarút-
gjöldum opinberra aðila til menntamála, einka-
neysluútgjöldum til menntamála, fjárfestingu í
bílum á markaðsverði og kaupum á heimilistækj-
um og öðrum húsbúnaði, einnig á markaðsverði.3
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Tafla 3. Samanburður á sparnaði, skuldum og hreinni eign heimilanna 1996

% af ráðstöfunartekjum Vergur sparnaður Skuldir Hrein eign

Bandaríkin 4,40% 100% 548%
Japan* 13,10%** 113% 663%
Frakkland 12,80% 69% 449%
Bretland 11,90% 109% 556%
Kanada 4,60% 109% 502%
Ísland án lífeyrissjóða 3,70%*** - -
Ísland með lífeyrissjóðum 11,70%*** 133% 478%

*1995.

**Hreinn sparnaður.

***Hér er reiknað út frá hefðbundnu uppgjöri.

Heimildir: OECD, Seðlabanki Íslands og útreikningar höfundar.
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Vergur þjóðhagslegur sparnaður samkvæmt
leiðréttu uppgjöri er umtalsvert meiri en sam-
kvæmt hefðbundnu uppgjöri eins og vænta má.
Á tímabilinu 1968-1996 er munurinn að meðal-
tali 13,7% en athyglisvert er að hann minnkar
þegar líður á tímabilið og hefur því þróun leið-
rétta uppgjörsins ef eitthvað er verið óhagstæð-
ari en hins hefðbundna. Árin 1968-77 er
munurinn á þessum tveimur uppgjörum 13,7%,
1978-87 er hann 14,6% og 1988-96 12,7%
munur. Leiðrétta uppgjörið hefur hins vegar
þróast á hagstæðari hátt síðustu 2 árin og er
ástæða þess einkum aukin fjárfesting í bílum, en
einnig aukin útgjöld til menntamála. Ef litið er
fram hjá sveiflum einstakra ára verður þó að
álykta að þróun þessara tveggja uppgjöra sé
mjög svipuð og getur þessi leiðrétting því ekki
skýrt minnkandi sparnað síðustu áratuga. 

Í leiðréttingunni hér að framan var einungis
reiknað með beinum útgjöldum opinberra aðila
og einkaaðila vegna menntunar en ekki tekið
tillit til þeirrar fórnar sem námsmaðurinn færir
með því að vera ekki á vinnumarkaði. Með því
að vera í námi verður námsmaðurinn af þeim
launum sem hann hefði annars fengið og þjóð-
félagið í heild sinni tapar þeirri framleiðslu eða

þjónustu sem hann hefði annars lagt til. Það er
áhugavert að skoða hvernig þróunin hefur orðið
þegar tekið er tillit til þessa fórnarkostnaðar
námsmanna, en eins og vitað er hefur náms-
mönnum fjölgað gífurlega hin síðari ár, einkum
á framhalds- og háskólastigi. Fjöldi námsmanna
á þessu skólastigi hefur nær þrefaldast frá 1968.
Hins vegar er afar algengt hér á landi að nem-
endur vinni með námi, en árið 1996 stundaði
49,1% námsmanna 16 ára og eldri vinnu með
námi og var meðalfjöldi vinnustunda á viku 20,5
klst. sem samsvarar um hálfu starfi. Þegar tekið
hefur verið tillit til þess að ungt fólk í vinnu er
ómenntað og óreynt og er því yfirleitt í láglauna-
störfum er eðlilegt að meta fórn hvers náms-
manns sem hálft ársverk. Ef reiknað er með að
hvert ársverk „kosti“ sem svarar meðalatvinnu-
tekjum hefur fórnarkostnaður námsmanna verið
að meðaltali 2,7% af VLF á tímabilinu 1968-77,
3,4% á tímabilinu 1978-87 og 3,6% á tímabilinu
1988-96.4 Þróun sparnaðar þar sem þessum
fórnarkostnaði hefur verið bætt við leiðrétta
uppgjörið er því heldur hagstæðari en þróun
sparnaðar samkvæmt hefðbundnu uppgjöri. Enn
á sér þó stað nokkur samdráttur í sparnaði á átt-
unda áratugnum sem mælivandi getur ekki
skýrt.

Í töflu 4 má sjá samanburð við önnur lönd en
þar er einungis leiðrétt fyrir heildarútgjöldum
hins opinbera til menntunar og kaupum á varan-
legum neysluvörum. Misjafnt er hversu mikill
munur er á milli hefðbundins uppgjörs og leið-

Tafla 4. Leiðrétt sparnaðaruppgjör í ýmsum löndum á níunda áratugnum*

Land Vergur þjóðhagslegur sparnaður Leiðrétt uppgjör* Munur

Bandaríkin 16,3% 27,4% 10,1%
Japan 31,6% 38,8% 7,2%
Bretland 16,6% 26,5% 9,9%
Kanada 20,7% 34,4% 13,7%
Ísland 17,5% 26,4% 8,9%

*Hér er leiðrétt fyrir heildarútgjöldum hins opinbera til menntunar og kaupum á varanlegum neysluvörum.

Heimildir: Seðlabanki Íslands, Shafer, Elmeskov og Tease, 1992, og útreikningar höfundar.

3. Notuð eru heildarútgjöld opinberra aðila til menntamála
þar sem ekki var hægt að fá samneysluútgjöld til
menntamála nægilega langt aftur í tímann. Þetta veldur
tvítalningu á útgjöldum til skólabygginga, en þau eru
einnig talin með fjárfestingu. Hér verður litið fram hjá
þessari tvítalningu þar sem fjárfestingarútgjöld vega
einungis um 12% af heildarútgjöldum. Kosturinn við
notkun heildarútgjalda er að tilfærslur til Lánasjóðs
íslenskra námsmanna eru taldar þar með.

4. Atvinnutekjur á framteljanda frá 1980, fram til þess er
stuðst við áætlanir Þjóðhagsstofnunar.



rétts og ekki virðist sem munurinn sé almennt
meiri í löndum þar sem þjóðhagslegur sparnaður
hefur verið í minni kantinum. Eftir leiðréttingu
er sparnaður minnstur á Íslandi af þessum fimm
löndum og er þar einkum um að kenna litlum
útgjöldum til menntamála. Samanburðarhæfni
þessara talna er ekki óbrigðul en svo virðist sem
mælivandi geti heldur ekki skýrt af hverju þjóð-
hagslegur sparnaður hérlendis er lítill í alþjóð-
legu samhengi.

Það er niðurstaða þessa kafla að þrátt fyrir að
raunverulegur sparnaður hérlendis og í heim-
inum öllum sé umtalsvert meiri en mælist í þjóð-
hagsreikningum geti mælivandi hvorki skýrt
þann samdrátt í sparnaði sem hefur átt sér stað
síðustu áratugi né lítinn sparnað Íslendinga í al-
þjóðlegu samhengi. 

3.  Sparnaður í þjóðhagslegu samhengi

3.1 Sparnaður og hagvöxtur
Í hefðbundnum hagvaxtarlíkönum hefur sparn-
aður í gegnum áhrif sín á fjármunamyndun mikil
áhrif á framleiðslustig þjóðfélagsins og því lífs-
gæði einstaklinga. Þetta á bæði við um líkön af
ytri hagvexti eins og líkan Solows (1956) og
líkön af innri hagvexti eins og líkan Romers
(1986). Einn grundvallarmunur er þó á niður-
stöðum þessara líkana: Í líkani Solows þýðir
aukin sparnaðarhneigð að landsframleiðsla á

mann eykst í eitt skipti fyrir öll en í líkönum af
innri hagvexti veldur aukin sparnaðarhneigð
varanlegri aukningu hagvaxtar. Til skemmri
tíma er þó munurinn á niðurstöðum þessara lík-
ana minni þar sem á meðan á aðlögun til aukinn-
ar landsframleiðslu á mann stendur eykst hag-
vöxtur einnig í Solow-líkaninu. Í báðum tilfell-
um er sparnaður því gífurlega mikilvægur en
áhrif hans eru þó sýnu meiri í „nýju“ líkönunum. 

Vegna áhrifa sparnaðar á hagvöxt hafa vakn-
að áhyggjur af því að sá samdráttur sem átt hefur
sér stað í þjóðhagslegum sparnaði vestrænna
landa muni hafa veruleg neikvæð áhrif á velferð
komandi kynslóða. Afnám hafta á fjármagns-
markaði hafi þannig gert núverandi kynslóð
kleift að auka neyslu sína út á framtíðartekjur
sem veldur því að minna er lagt til hliðar til að
byggja upp hagkerfið. Út frá þessu er auðvelt að
álykta að afnám hafta hafi slæm áhrif til lengri
tíma litið. 

Á hinn bóginn hefur þróun hagvaxtar og
sparnaðar í vestrænum löndum gefið tilefni til
að álykta að minni innlendan sparnað þurfi til að
halda uppi gefnu hagvaxtarstigi í dag en fyrir
nokkrum áratugum. T.d. hefur samband inn-
lends sparnaðar og innlendrar fjárfestingar
minnkað fyrir áhrif opnunar fjármagnsmarkaða
og minni sparnaði iðnríkja hefur verið mætt með
auknum sparnaði hávaxtarlanda. Þannig hafa
lönd eins og Bandaríkin getað haldið uppi háu
hagvaxtarstigi með tiltölulega litlum þjóðhags-
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Tafla 5. Vísbendingar um þróun innlends fjármagnsmarkaðar

Ársverk Fjáreignir Verðmæti Útlán lána-
M3 árs- fjármála- heimila án skuldabréfa kerfis til 

meðaltal* fyrirtækja** lífeyrissjóða* í lok árs* heimila*

1970 38,9% 4,0% 34,9% 23,0%
1975 25,0% 4,8% 24,8% 17,1%
1980 20,5% 5,4% 23,0% 17,0%
1985 27,5% 6,8% 24,8% 6,5% 34,3%
1990 34,1% 8,0% 34,8% 19,1% 46,9%
1995 37,6% 8,1% 43,4% 48,0% 70,0%

*Hlutfall af VLF.

**Hlutfall af mannafla.

Heimildir: Seðlabanki Íslands, Þjóðhagsstofnun.
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legum sparnaði en þeim mun meiri viðskipta-
halla. Þá hefur verið bent á að afnám hafta á fjár-
magnsmarkaði auki „framleiðni“ sparnaðar þar
sem honum sé beint í hagkvæmari fjárfestingu.
Það hefur í för með sér að minni sparnað þarf til
að halda uppi sama hagvaxtarstigi, að öðru
óbreyttu. Einnig fer menntunarstig sífellt hækk-
andi en samkvæmt kenningum um innri hagvöxt
má að verulegu leyti skýra hagvöxt með fjár-
festingu í mannauði. 

3.2 Jafngildiskenning Ricardos
Samband sparnaðar hins opinbera og sparnaðar
einkageirans hefur orðið mörgum rannsóknar-
efni síðan Barro (1974) endurvakti hina svoköll-
uðu jafngildiskenningu Ricardos.5 Samkvæmt
jafngildiskenningunni gerir almenningur ekki
upp á milli þess hvort útgjöld hins opinbera séu
fjármögnuð með skuldsetningu eða skattheimtu,
þar sem skynsamir einstaklingar vita að aukinni
skuldsetningu hins opinbera í dag verður mætt
með aukinni skattheimtu í framtíðinni. Þetta hef-
ur í för með sér að ef sparnaður hins opinbera
minnkar verður því mætt með jafngildri aukn-
ingu í sparnaði einkageirans. Í erlendum töl-
fræðirannsóknum hefur jafngildiskenningu
Ricardos oftast verið hafnað og er algeng niður-
staða að ef halli hins opinbera eykst um 1%
minnki neysla um 0,5-0,6%.6 Það þýðir að ríkið
getur aukið heildarsparnað með því að auka
opinberan sparnað. Hérlendis benda rannsóknir
hins vegar til sterks neikvæðs sambands milli
sparnaðar hins opinbera og sparnaðar einka-
geirans og bendir það til að jafngildiskenning
Ricardos sé hér nánast í fullu gildi.7 Fleiri
skýringar má þó finna á þessu sambandi en
jafngildiskenninguna. Möguleg ástæða gæti t.d.
verið sú að halla hins opinbera þarf að fjár-
magna með einum eða öðrum hætti. Ef farin er
sú leið að fjármagna hallann með innlendum
sparnaði eykst eftirspurn ríkisins eftir lánsfé sem
veldur því að vextir hækka og fjársparnaður
eykst. Slíkar aðgerðir geta þó rutt burtu fjár-

festingu einkaaðila. Sjá má mjög sterka nei-
kvæða fylgni opinbers sparnaðar og einkasparn-
aðar á sama tímabili og viðskiptajöfnuður fór
batnandi, halli hins opinbera fór vaxandi og fjár-
festing einkaaðila fór minnkandi. 

Einnig má benda á að samkvæmt orsakaprófi
virðast sterkari orsakatengsl frá sparnaði einka-
geirans til tekjuhalla en í hina áttina. Hugsanleg
skýring á þessu er mikið vægi óbeinna skatta í
skattkerfi Íslands, en vegna þess eru skatttekjur
ríkisins óvenju tengdar innflutningi og neyslu.
Ef neysla eykst á kostnað sparnaðar aukast
skatttekjur ríkisins og þar með minnkar halla-
rekstur hins opinbera.

Í öllu falli hefur ekki verið sýnt fram á að
jafngildiskenning Ricardos sé hér í gildi á
óyggjandi hátt og því er óvarlegt að útiloka
alveg þann möguleika að stjórnvöld geti haft
jákvæð áhrif á þjóðhagslegan sparnað með því
að auka opinberan sparnað. 

3.3 Samband raunvaxta og sparnaðar
Þrátt fyrir að nýklassísku kenningarnar sem
byggjast á jöfnun neyslu yfir æviskeiðið spái
fyrir um jákvætt samband sparnaðar og raun-
vaxta hefur gengið erfiðlega að staðfesta þá
spásögn með tölfræðilegum aðferðum. Töl-
fræðirannsóknir hafa ýmist gefið til kynna já-
kvætt eða neikvætt samband milli sparnaðar og
vaxta og hefur óáreiðanleiki þeirra valdið því að
fremur lítil athygli hefur verið sýnd sambandi
sparnaðar og raunvaxta í stefnumótun stjórn-
valda gagnvart sparnaði. 

Fræðilega má skýra óvisst samband raun-
vaxta og þjóðhagslegs sparnaðar með mótvirk-
andi tekju- og skiptiáhrifum (e. income and sub-
stitution effects). Skiptiáhrif vaxtahækkunar
felast í því að fórnarkostnaður neyslu hækkar í
samanburði við sparnað og gefa þau til kynna
jákvætt samband milli sparnaðar og vaxta.
Tekjuáhrifin sýna hins vegar neikvætt samband
milli sparnaðar og vaxta þar sem virði fjársparn-
aðar einstaklinga eykst við vaxtahækkun og
minnkar það þörfina fyrir að leggja til hliðar. Þar
sem hlutur fjársparnaðar í heildarauði einstakl-
inga er yfirleitt tiltölulega lítill, yfirgnæfa skipti-
áhrifin tekjuáhrifin.8

5. Reyndar er þarna um öfugmæli að ræða þar sem Ric-
ardo var algerlega ósammála jafngildiskenningunni!

6. Bernheim, 1987.
7. Þórarinn G. Pétursson, 1996.



Af ofangreindu má draga þá ályktun að
fræðilega séu jákvæð áhrif raunvaxta á sparnað
ráðandi þrátt fyrir misvísandi niðurstöður töl-
fræðirannsókna. Þorvaldur Gylfason (1993)
hefur sýnt fram á að þær megi skýra með því að
sparnaður og vextir séu hvort um sig innri stærð-
ir í hagkerfinu. Það geri þeim kleift að hreyfast
saman eða á móti hvor annarri, bæði yfir tíma og
milli landa, eftir þeim ytri stærðum sem hafa
áhrif á þær báðar. Önnur hugsanleg skýring á
óvissum áhrifum vaxta á sparnað í tölfræði-
rannsóknum er að áhrif breytinga á raunvöxtum
geta verið dreifð yfir einhvern tíma. T.d. gæti
vaxtahækkun fyrst valdið neysluaukningu vegna
hækkandi vaxtatekna en síðar auknum sparnaði
vegna skiptiáhrifa. Einnig er mögulegt að um-
bætur á fjármagnsmörkuðum hafi valdið kerfis-
breytingum á sambandi þessara tveggja stærða.
Áhrif afnáms hafta á fjármagnsmarkaði geta
verið á tvennan hátt: Annars vegar er talið að
framleiðni sparnaðar aukist við afnám hafta.9

Við þetta má búast við að framboðslína sparn-
aðar hliðrist upp á við og vextir hækki. Hins
vegar eykst aðgengi almennings að lánsfé við
afnám hafta og dregur það úr þörf heimilanna
fyrir sparnað, t.d. til að fjármagna kaup á varan-
legum neysluvörum og í varúðarskyni. Hérlend-
is hafa vextir farið hækkandi í kjölfar afnáms
hafta á sama tíma og sparnaður hefur minnkað
og gæti þar að hluta til verið um kerfisbreytingu
á sambandi vaxta og sparnaðar að ræða. 

4.  Afnám hafta á íslenskum
fjármagnsmarkaði

4.1 Þróun innlends fjármagnsmarkaðar
Í töflu 5 má sjá nokkrar vísbendingar um þá þró-
un sem átt hefur sér stað á íslenskum fjármála-
markaði síðustu áratugi. Sjá má áberandi sam-
drátt í peningamagni um mitt tímabilið, en
ástæða þess er sú að neikvæðir raunvextir ár-
anna 1973-1983 leiddu til verulegs eignatilflutn-
ings frá sparifjáreigendum til skuldunauta og
drógu mjög úr fjársparnaði. Hlutfall peninga-
magns og landsframleiðslu lækkaði úr um 40% í
lok sjöunda áratugarins í rúm 20% árið 1978 en
þá voru raunvextir innlána neikvæðir um 20%.
Þessi þróun leiddi til setningar sk. Ólafslaga árið
1979 þar sem lagður var grunnur að almennri
verðtryggingu sem náði bæði til spari- og láns-
fjár. Fullt vaxtafrelsi var svo gefið árið 1986, en
eftir það hafa raunvextir á bundum innlánum
haldist jákvæðir. Aðrar innri umbætur hafa fylgt
í kjölfarið s.s. tilslakanir á reglugerðum um
starfsemi fjármálastofnana. Mikil fjölgun hefur
orðið á fjármálafyrirtækjum síðustu árin og um-
svif á innlendum fjármagnsmarkaði hafa aukist
gífurlega.

Ein vísbending um aukið frelsi á innlendum
fjármagnsmarkaði er aðgangur almennings að
lánsfé. Með auknu frjálsræði á fjármagns-
markaði og vaxandi tækni eykst aðgengi al-
mennings að lánsfjármagni vegna reglugerða-
breytinga, aukinnar samkeppni fjármála-
fyrirtækja og bættrar þjónustu, og betri upp-
lýsinga um lánshæfi einstaklinga. Ef við lítum
fyrst á reglugerðabreytingar hafa breytingar á
húsnæðislánakerfi haft einna mest að segja, en
um 75% af skuldum heimilanna eru vegna hús-
næðiskaupa. Í upphafi níunda áratugarins hvíldu
fremur litlar skuldir á íbúðarhúsnæði í landinu
þar sem verðbólga hafði svo gott sem étið upp
skuldir landsmanna. Með setningu fyrrnefndra
Ólafslaga urðu íbúðarlán hins vegar verðtryggð
og tóku þar með að hlaðast upp. Umsvif opin-
bera húsnæðislánakerfisins hafa aukist gífurlega
síðustu áratugi. Á árinu 1980 fjármögnuðu líf-
eyrissjóðir um 42% af öllum húsnæðislánum í
landinu, opinbera lánakerfið um 35% og inn-
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8. Mikilvægi tekjuáhrifanna eykst reyndar þegar sparn-
aðarhegðun lífeyrissjóðanna er tekin með í myndina þar
sem hærri vextir auka tekjur sjóðanna og draga þannig
úr nauðsynlegum sparnaði einstaklinga. 

9. Við umbætur á fjármagnsmarkaði má búast við að vægi
fjársparnaðar aukist vegna hækkandi vaxta og meira
framboðs fjárfestingarkosta, en framleiðni fjársparnaðar
er talin vera meiri en framleiðni raunsparnaðar þar sem
fjársparnaði er miðlað um fjármagnsmarkaðinn. Einnig
er líklegt að starfsemi fjármagnsmarkaðarins sjálfs verði
skilvirkari í kjölfar afnáms hafta. 



lánsstofnanir um 23%. Árið 1993 var hins vegar
hlutdeild opinbera kerfisins orðin um 75%, líf-
eyrissjóða um 18% og innlánsstofnana einungis
8%.10, 11Einnig hafa átt sér stað miklar breyting-
ar á opinbera kerfinu sem hafa miðað að því að
auðvelda fólki að eignast fasteignir. Á árinu
1980 voru lán byggingarsjóðanna hækkuð en
áhrif verðtryggingar lánsfjár fóru þó fljótlega að
segja til sín og misgengi lánskjara og launa olli
minnkandi kaupgetu á árunum 1983/84. Í ljósi
þessa var farið út í stórfelldar breytingar á árinu
1986 sem fólust í að lán sjóðanna voru á ný
stórhækkuð og lánstími lengdur. Um svipað
leyti varð þó ljóst að byggingarsjóðakerfið var
að renna sér til húðar og árið 1989 var farið út í
að breyta kerfinu til samræmis við þróun fjár-
málamarkaða þegar húsbréfakerfið var sett á
laggirnar. Lánin voru nú veitt í formi húsbréfa í
stað beinna peningalána. Húsbréfakerfið hefur
gert mönnum enn auðveldara að kaupa fasteign-
ir þar sem seljendur geta selt bréfin og því feng-
ið fasteignina svo til staðgreidda. Einnig hefur
lánshlutfallið í raun hækkað þar sem að fengnu
greiðslumati geta einstaklingar sem kaupa fast-
eign í fyrsta skipti fengið húsbréfalán fyrir allt
að 70% kaupverðs, en áður voru lánaðar fastar
fjárhæðir. Lán til kaupa á notuðu húsnæði voru
einnig veitt í auknum mæli og hefur ásókn í
kerfið verið mun meiri en áætlanir gerðu ráð
fyrir í upphafi. 

Hvað varðar síðari tvö atriðin þá hefur aukin
samkeppni fjármálafyrirtækja og bætt þjónusta
orðið til að aðgangur einstaklinga að lánsfé er
orðinn mun greiðari en fyrr. Sem dæmi má
nefna yfirdráttarheimildir, raðgreiðslur og bíla-
lán, en þessi skammtímalán gera einstaklingum
kleift að fjármagna kaup á varanlegum neyslu-
vörum með lántökum. Þá er auðveldara að meta
lánshæfi einstaklinga í dag vegna þróunar í upp-
lýsingatækni og dregur það m.a. úr mikilvægi
veðs í fasteignum. 

Að lokum má nefna skref sem stigin hafa

verið til að auka hagkvæmni í rekstri fjármála-
stofnana sem þátt í að gera íslenska fjármagns-
markaðinn samkeppnishæfari. Þeir tveir stóru
viðskiptabankar sem eftir eru í eigu ríkisins urðu
báðir að hlutafélögum um áramótin 1997-98 og
er einkavæðing þeirra þegar hafin. Þá hefur ver-
ið rætt um frekari sameiningu innan bankakerf-
isins. Einnig hafa nokkrar breytingar átt sér stað
í lífeyrissjóðakerfinu og fjárfestingarlánasjóða-
kerfinu. Sameining nokkurra opinberra fjár-
festingarlánasjóða í Fjárfestingarbanka atvinnu-
lífsins hf. og Nýsköpunarsjóð hf. og sameining
ýmissa minni lífeyrissjóða mun væntanlega
stuðla að aukinni hagræðingu í rekstri þeirra.
Allt þetta miðar að aukinni hagkvæmni innlends
fjármagnsmarkaðar og vonandi að vaxandi
framleiðni fjármagns þegar frá líður. 

4.2 Mögulegar afleiðingar afnáms hafta á fjár-
magnsmörkuðum
Nokkur óróleiki hefur átt sér stað í tengslum við
umbætur á fjármagnsmörkuðum heims og eru
mörg dæmi þess að afnám hafta á fjármagns-
markaði í löndum þar sem efnahagslegur
óstöðugleiki var fyrir hafi valdið stórkostlegum
vandræðum. Eitt nærtækasta dæmið er banka-
kreppan á Norðurlöndum í byrjun þessa áratug-
ar. Á Norðurlöndunum var þróunin á síðari hluta
níunda áratugarins um margt svipuð og þróun í
upphafi 10. áratugarins hérlendis.12 Aukin
skuldsetning og minnkandi sparnaður héldust í
hendur við opnun fjármagnsmarkaða, en eftir
löng tímabil neikvæðra raunvaxta og skömmt-
unar lánsfjár var eftirspurn eftir lánsfé mikil.
Aukinni skuldsetningu og minnkandi sparnaði
fylgdi mikil hækkun eignaverðs, t.d. hækkaði
verð á fasteignum um 40% árið 1988 í Finnlandi
og hlutabréfavísitalan fór upp um tæp 50% á
sama tíma. Árið 1989 fór síðan að örla á vand-
ræðum. Eignaverð fór aftur að lækka eftir hina
miklu uppsveiflu þar sem vextir á alþjóðamörk-
uðum fóru hækkandi vegna viðbragða seðla-
banka við vaxandi verðbólguþrýstingi. Að auki
urðu tilraunir seðlabanka á Norðurlöndum til að
viðhalda fastgengi til að hækka vexti þarlendis á
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12. Tómas Hansson, 1994, bls. 278.

10. Sjá nánar í ritstjórnargrein í Vísbendingu, 18. tbl. 1994. 
11. Hér þyrfti reyndar að taka til óbeinnar fjármögnunar

lífeyrissjóðanna sem kaupa til sín húsbréf og húsnæðis-
bréf. 



árunum eftir 1988. Eignaverð féll verulega árin
1989 og 1990 og með hækkandi vöxtum og
stöðnun í þjóðarframleiðslu fór að bera á alvar-
legum erfiðleikum heimila og fyrirtækja við að
standa við skuldbindingar sínar. Samdráttur
varð í þjóðarframleiðslu Finnlands og Svíþjóðar
og atvinnuleysi jókst. Gífurleg útlánatöp urðu í
Noregi, Svíþjóð og Finnlandi og bera fór á veru-
legum vandræðum í bankakerfinu. Talið er 
að kostnaðurinn við aðgerðir sem stjórnvöld
Norðurlandaþjóðanna hófu til bjargar banka-
kerfum sínum hafi numið á annað þúsund millj-
örðum íslenskra króna.13

Bankakreppan á Norðurlöndum er rakin til
þess að útgjöld heimila voru þegar orðin óhófleg
þegar umbætur á fjármálamarkaði hófust, ásamt
fastgengisstefnu og ónógu aðhaldi hins opin-
bera.14 Einnig bendir margt til að skipulag og
forgangsröðun umbóta geti verið mikilvæg. Í því
sambandi má nefna að innri umbætur ættu að
koma á undan ytri umbótum. Til að mynda varð
dýpt og lengd kreppunnar í Danmörku umtals-
vert minni en á hinum Norðurlöndunum, en
aðild Dana að Efnahagsbandalaginu varð til þess
að ákveðin aðlögun átti sér stað í efnahagslífi
Dana mun fyrr en annars staðar á Norður-
löndum. Þannig opnaðist fjármagnsmarkaður
Dana fyrr og hægar en hinna þjóðanna. Einnig
getur aukið frelsi á fjármagnsmarkaði samhliða
háum jaðarsköttum og skattaívilnunum vegna
vaxtagjalda valdið óhóflegri skuldsetningu
heimila. 

Annað nærtækt dæmi um upplausn í kjölfar
afnáms hafta á fjármagnsmarkaði er kreppan í
Asíu. Eitt af því sem átti sér stað í aðdraganda
þeirrar kreppu var mikil aukning í útlánum til
einkageirans. Í Asíu var meginuppspretta þessa
vaxtar reyndar innflutt fjármagn, en tiltölulega
háir innlendir vextir og gengisstefna hvöttu til
erlendrar lántöku.15 Eins og á Norðurlöndum var
þetta fé að miklu leyti fjárfest í fasteignum og
hækkaði fasteignaverð úr hófi sem olli aftur
útlánaþenslu vegna aukins veðhæfis. Ósveigjan-

leg gengisstefna hefur verið nefnd sem einn af
orsakaþáttum Asíukreppunnar svo og miklar al-
þjóðlegar fjármagnshreyfingar. 

Hérlendis hafa skuldir heimila farið vaxandi
og sparnaður minnkað í kjölfar afnáms hafta á
fjármagnsmarkaði. Eignaverð hækkaði einnig
verulega hér á landi, hlutabréfaverð hækkaði um
að meðaltali 51,5% á ári á árunum 1988-1991 og
fasteignaverð hækkaði að meðaltali um 28,5% á
ári á tímabilinu 1983-1991. Útlánatöp banka
jukust einnig verulega hérlendis á árabilinu
1991-1994. Stóraukin útlánatöp lánastofnana
íþyngdu rekstri þeirra og mögnuðu upp kröfur til
vaxtamunar og spilltu þar með samkeppnis-
stöðu. Opinberar aðgerðir til bjargar bankakerf-
inu hér á landi námu um 1% af VLF á tímabil-
inu 1989-1995.

Samkvæmt ofansögðu virðist sem afnám
hafta á fjármagnsmarkaði geti haft skaðleg áhrif
á hagkerfið ef skipulagi og forgangsröðun
umbóta er ábótavant og hagstjórn ekki nægilega
góð. Hins vegar hefur Efnahags- og framfara-
stofnunin (OECD) bent á að það sé sameiginlegt
mörgum löndum sem lent hafa í kreppum nýlega
að afnám hafta á fjármálamörkuðum hafi ekki
gengið nógu langt, frekar en of langt, jafnframt
því sem ósamkvæmni hafi gætti í framkvæmd
umbóta. Það felst í orðanna hljóðan að umbætur
á fjármagnsmarkaði eru af hinu góða og fæstum
dettur í hug að hagkvæmt sé að hefta frelsi á
fjármagnsmarkaði. Vandamálið er með hvaða
hætti það er aukið og er ljóst að margt ber að
varast í þeim efnum. 

5.  Afnám hafta á fjármagnsmarkaði,
sparnaður og hagvöxtur

5.1 Samband afnáms hafta á fjármagnsmarkaði
og sparnaðar
Sambandið milli afnáms hafta á fjármagnsmark-
aði og sparnaðar hefur verið skoðað í mörgum
rannsóknum, sjá t.a.m. Lehmussaari (1990),
Bayoumi (1992, 1993) og Jappelli og Pagano
(1994). Almennt virðast hagtölur benda til að í
þeim löndum þar sem höftum hefur verið létt af
fjármagnsmarkaði sé sparnaður almennt minni
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13. Sjá yfirlit Ragnars Hafliðasonar um bankakreppuna á
Norðurlöndum í Fjármálatíðindum 1/1993, bls. 56.

14. Andersen og White, 1996.
15. Sjá Arnór Sighvatsson, 1998.



en í löndum þar sem fjármagnsmarkaðurinn er
enn skammt á veg kominn í frjálsræðisátt.
Rannsóknir byggðar bæði á tímaraða- og þver-
sniðsgögnum sýna marktækt samband á milli
afnáms hafta á fjármagnsmarkaði og minni
sparnaðar heimila einstakra landa. Eðlilegasta
skýringin á þessu sambandi er að í löndum með
þróaðan fjármagnsmarkað er aðgengi almenn-
ings að lánsfé betra og því minni þörf á sparnaði
til að jafna neyslu milli tímabila. Aðrar skýr-
ingar hafa þó einnig verið lagðar fram s.s. að
auðveldara og hraðvirkara sé að beina sparnaði í
hagkvæmar fjárfestingar en fyrr vegna bætts
aðgangs að upplýsingum, fleiri fjárfestingakosta
og vaxandi samkeppni um fjármagn. 

Í einföldu kynslóðalíkani sem sett var fram
af Japelli og Pagano (1994) er sýnt fram á að
jákvætt samband geti ríkt milli hafta á fjár-
magnsmarkaði og sparnaðar. Gert er ráð fyrir að
hver einstaklingur lifi þrjú tímabil: Æsku þar
sem neysla er fjármögnuð með lántökum, miðj-
an aldur þar sem unnið er fyrir launatekjum,
borgað af lánum og lagt fyrir til elliáranna og
eftirlaunaaldur þar sem gengið er á sparnað. Ef
fjármagnsmarkaður væri fullkominn gætu hinir
ungu hagað neyslu sinni svo að hagstæðasti
tímaferill neyslu yfir ævina fengist. Ef aðgengi
að lánsfé er hins vegar takmarkað getur það sett
þak á neyslu unga fólksins svo að það verði að
neyta minna en það telur æskilegt á fyrsta tíma-
bili ævinnar. Ef gert er ráð fyrir að hagvöxtur sé
ytri stærð og að hagkerfið sé lokað verður sparn-
aðarfall líkansins eftirfarandi:

(1)

þar sem St er sparnaður heimilanna, ρ er fram-
leiðnivöxtur, β er tímagildisstuðull, φ er það
hámarkshlutfall af ævitekjum sem ungt fólk get-
ur fengið að láni, 0 ≤ φ ≤ 1, og α er hlutdeild
fjármagns í framleiðslu, 0 ≤ α ≤ 1. 

(2)

Á jöfnu (2) má sjá að eftir því sem meira frelsi
ríkir á fjármagnsmarkaði (φ er hærra) því minni
verður sparnaður. Þetta veldur því að heildar-
auður á hverjum tíma minnkar og þar með fjár-
magnsstofn og landsframleiðsla í jafnstöðu
verður minni að öðru óbreyttu. Þessar niður-
stöður halda einnig á milli jafnstöðuástanda og í
smáu, opnu hagkerfi. Ef gert er ráð fyrir að hag-
vöxtur sé innri stærð hefur afnám hafta á fjár-
magnsmarkaði neikvæð áhrif á sparnað sem fyrr
en í þessu tilfelli hefur hins vegar minni sparn-
aður varanleg neikvæð áhrif á hagvöxt.

5.2 Afnám hafta á fjármagnsmarkaði, hagvöxtur
og velferð
Í rannsókn Jappellis og Paganos eru áhrif af-
náms hafta á fjármagnsmarkaði á velferð laus-
lega rædd. Niðurstaða þeirra er að ef hagvöxtur
er ytri stærð getur afnám hafta haft jákvæð áhrif
á velferð ef það leiðir til þess að hagkerfið nái
hámarksneyslu í jafnstöðu, hinni svokölluðu
gullnu reglu. Ef raunvextir eru hins vegar hærri
en hagvöxtur getur þvingaður sparnaður fært
hagkerfið nær gullnu reglunni þrátt fyrir að
neysluferill hverrar einstakrar kynslóðar sé ekki
hinn hagstæðasti. Hægt er að sýna fram á að í
þessu tilfelli má finna hagkvæmasta stig hafta á
fjármagnsmarkaði, þ.e. til er φ < 1 sem hámarkar
heildarvelferð í jafnstöðu. Ef hagvöxtur er innri
stærð er hins vegar velferð kynslóðanna að
aukast yfir tíma ef sparnaður er þvingaður þar
sem aukinn sparnaður hefur varanleg jákvæð
áhrif á hagvöxt. Jákvæð áhrif þess að aflétta
hömlum aukast hins vegar ekki og því eru
neikvæð áhrif aukins frjálsræðis á fjármagns-
markaði á sparnað alltaf meiri en jákvæð áhrif
þess yfir tíma. 

Í þessum hugleiðingum eru hins vegar ekki
tekin til greina önnur jákvæð áhrif afnáms hafta
á fjármagnsmarkaði eins og aukin framleiðni
fjármagns. Ef líkan Jappellis og Paganos er
skoðað nánar sést að aukinn framleiðnivöxtur
hefur bæði jákvæð áhrif á sparnað og hagvöxt.
Það virðist rökrétt að ætla að framleiðni fjár-
magns muni aukast í kjölfar afnáms hafta. Enn
vantar þó áþreifanlega tölfræðilegan stuðning
við þessa hugmynd, en a.m.k. ein rannsókn sem
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byggð er á hagtölum Asíulanda bendir til að
jaðarframleiðni fjármagns (mæld sem hagvöxtur
/hlutfall fjárfestingar af VLF) sé jákvætt fall af
umbótum á fjármagnsmarkaði.16. Ekki verður í
fljótu bragði séð að slíkt gildi hér á landi, enda
hefur framleiðnivöxtur verið lítill hérlendis
undanfarna áratugi og í sumum atvinnugreinum
neikvæður. Framleiðnivöxtur er hins vegar afar
háður hagsveiflunni og djúp efnahagslægð sigldi
í kjölfar umbóta á fjármagnsmarkaði hérlendis.
Ef leiðrétt er fyrir þessum áhrifum má sjá já-
kvætt samband afnáms hafta á fjármagnsmark-
aði (mælt sem hlutfall M3 af VLF annars vegar
og hlutfall útlána lánakerfisins til heimila hins
vegar) og jaðarframleiðni fjármagns. Enn er of
stutt liðið frá afnámi hafta til að fullyrða um
þessi áhrif en offjárfesting eins og var hér á
áttunda áratugnum getur haft langvinn neikvæð
áhrif á framleiðni og hagvöxt vegna langs líf-
tíma fjárfestingar í varanlegum fjármunum. Það
er því ekki óraunhæft að álykta að framleiðni-
vöxtur hérlendis muni aukast þegar lengra er lið-
ið frá afnámi hafta. 

Meðal þeirra röksemda sem notaðar hafa
verið til að sýna fram á jákvæð áhrif af umbótum
á fjármagnsmarkaði er að ferlið sem beinir sparn-
aði í fjárfestingu verði skilvirkara. Bent hefur
verið á lægri bindiskylduhlutföll banka og minni
vaxtamun.17 Einnig hefur kostnaður við viðskipti
með fjármagn minnkað umtalsvert, einkum
vegna tækniframfara, en einnig vegna aukinnar
samkeppni. Gífurleg fjölgun hefur orðið á fjár-
festingarkostum og leiðum til að verja fjár-
magnsstærðir gegn áhættu og hefur það haft í för
með sér minni lausafjáreftirspurn. Því miður hafa
neikvæð áhrif einnig fylgt í kjölfarið s.s. hækkun
á afskriftarreikningum lánastofnana og aukinn
kostnaður við eftirlit, en í mörgum löndum hefur
aukning vinnuaflsnotkunar í fjármálageiranum
verið hraðari en framleiðsluaukning sem bendir
til neikvæðrar framleiðni vinnuafls. 

Í nýlegri tölfræðilegri rannsókn sinni skoða
Johnston og Pazarbasioglu (1995) samband um-
bóta á fjármagnsmarkaði og hagvaxtar. Í henni
er gerð tilraun til að greina á milli þróunar fyrir,
á meðan og á eftir að breytingar á fjármagns-
markaði eiga sér stað. Einnig er skilið á milli
landa sem fóru í gegnum krepputímabil í tengsl-
um við opnun fjármagnsmarkaða og þeirra sem
gerðu það ekki. Helstu niðurstöður rannsóknar-
innar eru að hagvöxtur jókst marktækt eftir um-
bætur í löndum sem gengu ekki í gegnum
kreppu og að breyting raunvaxta úr neikvæðum
í jákvæða hefur haft nokkuð að segja í því efni.
Mælikvarði á aukið frjálsræði á fjármagnsmark-
aði voru lántökur einkaaðila sem hlutfall af VLF
og höfðu þær einnig marktæk áhrif til aukins
hagvaxtar. Vaxtamunur sem mælikvarði á aukna
skilvirkni kom þó ekki marktækt út. Í þeim lönd-
um sem lentu í kreppu í kjölfar umbótanna var
hagvöxtur að meðaltali helmingi minni eftir um-
bætur en fyrir. Þróun raunvaxta, sem hækkuðu
úr að meðaltali -6,6% á umbótatímabilinu í að
meðaltali 6,1% eftir það, hafði marktæk áhrif til
minnkunar hagvaxtar á báðum tímabilum. Einn-
ig virtust auknar lántökur ekki hafa skilað sér í
auknum hagvexti. Það lítur því út fyrir að sömu
stærðir og juku hagvöxt hjá þeim löndum sem
gátu forðast fjárhagskreppu hafi dregið úr hon-
um í þeim löndum þar sem kreppuástand ríkti í
kjölfar afnáms hafta. Í síðara tilfellinu hafði
mikil aukning á lántökum einkaaðila áhrif til of
hraðrar og mikillar fjárfestingar í húsnæði og
fjáreignum og of mikilla sveiflna í raunvöxtum.

6.  Hvernig á að auka sparnað
heimilanna?

6.1 Er aðgerða þörf?
Ýmsar vísbendingar eru um að skortur sé á
sparnaði meðal vestrænna landa. Raunvextir
hafa verið háir í sögulegu samhengi síðustu ár
og halli á viðskiptajöfnuði hefur verið þrálátur
þrátt fyrir litla fjárfestingu. Þetta gildir einnig
hér á landi. Hægt er að leggja mat á hversu
mikið vantar upp á innlendan sparnað ef gert er
ráð fyrir að innlendur sparnaður ætti að jafnaði
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16. Sjá Andersen og White, 1996.
17. Sem dæmi má nefna að bindiskylda banka hérlendis

hefur lækkað úr 28% árið 1979 í 4,0% og 2,5% af
bundnum innistæðum og verðbréfum árið 1996. Einnig
hafa aukin hagræðing og breyttar áherslur í rekstri inn-
lánastofnana dregið úr vaxtamun milli inn- og útlána.



að fjármagna innlenda fjárfestingu, þ.e.a.s. að
viðskiptajöfnuður haldist að meðaltali sléttur
yfir ákveðið tímabil. Samkvæmt þeirri aðferð
hefði þurft að auka vergan þjóðhagslegan sparn-
að um nær 2% af VLF að meðaltali árin 1984-
1995. Þar sem fjárfesting sem hlutfall af lands-
framleiðslu hefur farið minnkandi síðustu ár
þyrfti að auka sparnað í dag meira en þetta til að
ná upp sambærilegu fjárfestingarstigi og var að
meðaltali 1984-1992. Fjármunamyndun sem
hlutfall af VLF var árið 1995 3,4% undir þessu
meðaltali. Það hefði því þurft að auka sparnað
um 3,4% til viðbótar árið 1995 ef fjárfesting ætti
að ná meðaltali síðustu ára, án þess að stofnað
væri til viðskiptahalla. Þetta er aðeins gróft mat
en gefur þó vísbendingu um að þörf sé á auknum
þjóðhagslegum sparnaði á Íslandi.

Þremur spurningum er þó enn ósvarað. Í
fyrsta lagi: Hví ættum við að draga úr viðskipta-
halla? Vitað er að Bandaríkin, sem geta státað af
mikilli hagsæld og háu hagvaxtarstigi, hafa ár-
um saman barist við gríðarlegan viðskiptahalla,
og þá einkum gagnvart Japan. Japan sem hefur
hins vegar búið við óvenju hátt sparnaðarstig og
viðskiptaafgang er nú í mikilli niðursveiflu.
Þetta gæti leitt til þeirrar niðurstöðu að mikill
innlendur sparnaður sé í raun óþarfur, svo lengi
sem möguleiki er á innfluttum sparnaði. En
vandamálið í Japan er einmitt úrelt fjármálakerfi
og óarðbær fjárfesting, þannig að nýting sparn-
aðarins er léleg. Þetta er einnig spurning um
ráðdeild: ef ekki tekst að leggja fyrir í góðæri,
hvenær þá? Viðskiptahalli á rétt á sér við vissar
kringumstæður en til lengri tíma hlýtur að þurfa
að ríkja jafnvægi. Ef endalaust er eytt um efni
fram kemur sú tíð að landsframleiðsla fer að
stórum hluta í afborganir og vexti af erlendum
lánum. 

Í öðru lagi má spyrja sig hvort nauðsynlegt
sé að auka sparnað ef raunverulegur sparnaður
(að meðtöldum mannauði og öðru því sem ekki
telst með í þjóðhagsreikningum) er miklu meiri
en opinberar sparnaðartölur benda til. Þarna
skiptir máli að skoða þróun og samanburð við
önnur lönd. Hinn svokallaði raunverulegi sparn-
aður hefur sýnt sömu leitni til minnkunar og
sparnaður samkvæmt þjóðhagsreikningum auk

þess sem Ísland stendur ef eitthvað er verr í al-
þjóðlegum samanburði séu fleiri sparnaðarþættir
teknir til greina.

Að lokum má spyrja: Ef framleiðni eða nýt-
ing sparnaðar fer vaxandi í kjölfar umbóta á fjár-
magnsmarkaði, þarf ekki lægra sparnaðarstig til
að halda uppi sama hagvexti? Svarið við þessu
er jákvætt en líklega er ekki um mörg prósentu-
stig að ræða. Ólíklegt er að aukin framleiðni
sparnaðar geti gleypt alla þá lækkun sem átt hef-
ur sér stað í þjóðhagslegum sparnaði síðustu tvo
áratugi. Í öllu falli má telja sjálfsagt að við-
skiptahalli sé jákvæður í toppi uppsveiflu og að
einhverjar hömlur séu á lántökum einkaaðila.
Markmiðið er í sjálfu sér ekki að ná upp sama
sparnaðarstigi og fyrr, heldur að gæta ráðdeildar
og skynsemi í neyslu, halda skuldunum í skefj-
um og að sjá til þess að sá sparnaður sem fyrir
hendi er sé fjárfestur með arðsemi í huga.

6.2 Mögulegar aðgerðir 
Hvernig er hægt að auka þjóðhagslegan sparn-
að? Niðurstaða margra rannsókna er að eina
leiðin til þess sé að auka opinberan sparnað þar
sem aðgerðir til að hafa áhrif á einkasparnað hafi
ekki skilað tilætluðum árangri. Hérlendis eru að-
stæður til að auka opinberan sparnað góðar í dag
og er mælt með að það sé gert. Ekki má þó
gleyma mikilvægi aðgerða til að auka einka-
sparnað, einkum þar sem aukning í opinberum
sparnaði virðist hafa neikvæð áhrif á sparnað
einkaaðila. Sparnaður einkaaðila hefur farið
minnkandi hér á landi og skuldir vaxandi og er
brýn þörf á að snúa þeirri þróun við. Einnig er
sparnaður einkaaðila lítill í alþjóðlegum saman-
burði. 

Vaxtahækkun virðist vísasti kosturinn til að
auka sparnað einkaaðila.18 Svigrúm til aðhalds í
peningamálum er hins vegar ekki mikið hér á
landi þar sem erlendir vextir hafa farið lækkandi
og vaxtamunur á milli Íslands og annarra landa
hefur aukist undanfarið. Einnig eru raunvextir
nú háir í sögulegu samhengi eins og áður kom
fram. Annar möguleiki er að breyta sköttum í
þeim tilgangi að lækka fórnarkostnað sparnaðar.
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T.d. hefur lágt sparnaðarstig heimilanna á
Norðurlöndum m.a. verið rakið til skattafyrir-
komulagsins þar. Skattkerfi Norðurlandanna er
ólíkt öðrum löndum OECD að því leytinu til að
þar hafa beinir tekjuskattar verið hlutfallslega
stór hluti af heildarskatttekjum ríkisins.19 Minna
vægi óbeinna neysluskatta en í öðrum OECD-
löndum gæti skýrt lágt sparnaðarhlutfall á
Norðurlöndum þar sem fórnarkostnaður sparn-
aðar er þá hlutfallslega meiri. Hlutdeild óbeinna
skatta á neyslu er hins vegar fremur mikil hér-
lendis og því er erfitt að mæla með hækkun
neysluskatta í því skyni að auka sparnað á Ís-
landi. 

Annað einkenni á skattkerfi Norðurlandanna
er að vaxtagreiðslur heimilanna eru að miklu
leyti frádráttarbærar frá skatti, þar með taldar
vaxtagreiðslur af neyslulánum. Talið er að þessi
niðurgreiðsla á vöxtum í tengslum við afnám
hafta á fjármagnsmörkuðum hafi valdið óhóf-
legri aukningu í skuldum heimilanna á Norður-
löndum og minnkandi sparnaði. Nýlegar breyt-
ingar á skattkerfum Norðurlandanna hafa dregið
úr niðurgreiðslu vaxtakostnaðar og hefur sparn-
aður heimilanna stóraukist í kjölfarið. Án þess
að mögulegt sé að fullyrða um að aukinn sparn-
aður sé bein afleiðing skattbreytinganna, þá
finnast vísbendingar um að þær hafi haft mark-
tæk áhrif til aukningar sparnaðar.20 Hér á landi
var þróun í kjölfar umbóta á fjármagnsmarkaði
svipuð og á Norðurlöndunum, skuldir heimil-
anna jukust og sparnaður minnkaði. Um svipað
leyti og umbætur á fjármagnsmörkuðum voru að
ganga í gegn voru teknar upp niðurgreiðslur á
vaxtagjöld vegna húsnæðiskaupa í formi svo-
kallaðra vaxtabóta. Það virðist rökrétt að álykta
að þessi tilhögun hafi haft jákvæð áhrif á skulda-
aukningu heimilanna, þótt erfitt sé að segja til
um hversu mikil þau hafi verið. 

Feldstein (1995) telur að skýra megi lítinn
einkasparnað í Bandaríkjunum að stórum hluta
með umfangi almannatrygginga og fyrirkomu-
lagi skattalöggjafar sem vinni gegn sparnaði.
Hann rökstyður að háir tekjuskattar fyrirtækja

og skattar á fjármagnstekjur dragi í sameiningu
úr hvata til sparnaðar þar sem þeir reki fleyg á
milli jaðarframleiðni fjármagns og þeirrar
ávöxtunar sem fjárfestar fá eftir skatta. Þá telur
hann að rekja megi lágt sparnaðarhlutfall einka-
geirans að hluta til lífeyrisgreiðslna frá almanna-
tryggingakerfi. Með þeim sé dregið úr ábyrgð
einstaklingsins á eigin afkomu og þannig dregið
úr hvata til sparnaðar. Þetta gæti einnig átt við
um Norðurlöndin þar sem umfang almanna-
trygginga er mikið í samanburði við önnur lönd.
Harismaa, Koskela og Virén (1993) sýna að út-
gjöld hins opinbera sem hlutfall af VLF hafi
marktæk, neikvæð áhrif á sparnað heimilanna á
Norðurlöndunum. Ef litið er á vísbendingar um
svipaða þróun hérlendis má sjá töluverðan vöxt
í umsvifum hins opinbera síðustu áratugi. Vax-
andi umsvif hins opinbera gætu því að einhverju
leyti skýrt þann samdrátt sem hefur átt sér stað í
frjálsum sparnaði heimilanna á Íslandi, en fjár-
magnstekjuskattur er það nýlega til kominn að
áhrif hans hafa varla komið fram enn, hvað sem
síðar verður. Erfitt er að mæla með að dregið
verði úr umfangi almannatrygginga vegna þess
öryggisnets sem þær skapa. Ákjósanlegt væri að
hvetja fólk til sparnaðar í varúðarskyni án þess
að skerða þessa samtryggingu í fyrstu og skoða
í kjölfar þess átaks hvort þörfin fyrir almanna-
tryggingakerfi væri eins mikil og fyrr.

Í Bandaríkjunum og Kanada hefur í nokkurn
tíma verið hægt að fá skattaívilnanir fyrir vissar
tegundir sparnaðar. Miklar breytingar hafa verið
á reglum um slíkar ívilnanir, fyrir hvers konar
sparnað og hversu miklar þær hafa verið, og því
eru þær vel til þess fallnar að skoða samband á
milli skatta og sparnaðar. Svo virðist sem mark-
tækt samband sé á milli aukinna skattaívilnana
og aukins sparnaðar heimilanna.21 Framlag ein-
staklinga til lífeyrisiðgjalda hér á landi (4% af
heildartekjum) er nú frádráttarbært frá skatti.
Þessi heimild verður hækkuð í 6% af heildar-
tekjum frá og með 1.1.1999 og mun þá framlag
í frjálsan lífeyrissparnað allt að 2% af heildar-
tekjum verða frádráttarbært frá skatti. Líklegt er
að þetta muni hafa áhrif til aukningar frjáls
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sparnaðar heimilanna. Ívilnanir til lífeyrissparn-
aðar eru einnig hagstæðar að því leyti að þar er í
raun um frestun á skattlagningu að ræða og ríkið
fær því skatttekjurnar þótt síðar verði. Þess ber
að gæta að aðgerðir til aukningar sparnaðar
einkageirans leiði ekki til versnandi afkomu
ríkissjóðs til lengri tíma litið sem gæti hlutleyst
jákvæð áhrif á þjóðhagslegan sparnað.

Í nýlegri greinargerð Vinnuveitendasam-
bands Íslands er lagt til að stjórnvöld örvi sparn-
að almennings með því að:22

-flýta sölu ríkiseigna og veita almenningi
góð greiðslukjör,
-beita skattalegum hvata til hlutafjárkaupa,
-endurvekja lög um húsnæðissparnaðar-
reikninga,
-gefa tímabundið kost á enn frekari frádrátt-
arbærni lífeyrissparnaðar.

Finnist marktækt samband milli sparnaðar heim-
ilanna og aukinna skattaívilnana hérlendis eins
og í Bandaríkjunum og Kanada gætu þessar
hugmyndir orðið til að efla sparnað heimilanna
komi þær til framkvæmda. Þess ber þó að gæta
að ekki verði eingöngu um tilfærslu milli eigna-
liða að ræða né að aukinn sparnaður verði fjár-
magnaður einvörðungu með lántökum.23 Ávinn-
ingur þess að bjóða upp á skattaívilnanir sem
tengjast einni tegund sparnaðar fremur en ann-
arri er óljós, t.d. gæti skattalegur hvati til hluta-
fjárkaupa dregið úr kaupum á ríkisskuldabréfum
o.s.frv. Einnig má benda á að slíkar aðgerðir
skila engu til aukningar sparnaðar bjóði lána-
stofnanir upp á lán til að fjármagna hlutabréfa-
kaup. Þess eru jafnvel dæmi að fólk hafi alfarið
fjármagnað hlutabréfakaup með lánum og nýtt
sér skattaafsláttinn til frekari neyslu sem hefur
að sjálfsögðu þveröfug áhrif. Til lengri tíma litið
er þó ólíklegt að almenningur færi í stórum stíl
út í lántökur til að fjármagna sparnað þar sem
innlánsvextir eru almennt lægri en útlánsvextir
og kostnaður við lántökur er yfirleitt umtals-
verður. 

7.  Samantekt

Þjóðhagslegur sparnaður á Íslandi hefur farið
minnkandi undanfarna tvo áratugi og er þar um
svipaða þróun að ræða og í öðrum iðnríkjum.
Ekki er hægt að skýra þennan samdrátt í þjóð-
hagslegum sparnaði með mælivanda þrátt fyrir
að raunverulegur sparnaður sé að öllum líkind-
um mun meiri en sparnaður samkvæmt þjóð-
hagsreikningum. Þjóðhagslegur sparnaður hér-
lendis er ennfremur lítill í alþjóðlegum saman-
burði og þá sérstaklega sparnaður einkageirans.
Þessar niðurstöður gefa fullt tilefni til að velta
fyrir sér hvað valdi samdrætti í sparnaði hér á
landi, hvort hann sé varanlegur eða tímabundinn
og hvort um skort á sparnaði sé að ræða. 

Gífurleg þróun fjármálamarkaða hefur átt sér
stað síðustu tvo áratugi. Fjármagnsmarkaðir
hafa opnast og innri umbætur, s.s. afnám hafta
og tilkoma markaðsvaxta, hafa átt sér stað. Í
kjölfarið á þessum breytingum hafa skuldir
heimilanna margfaldast. Þetta gildir einnig hér á
landi, en skuldir heimilanna hafa aukist úr um
20% af ráðstöfunartekjum í 135% á tímabilinu
1980-1997. Eðlilegt er að reyna að finna sam-
band á milli þessarar þróunar og samdráttar í
sparnaði og hafa kenningar um að samdráttur í
sparnaði heimila stafi af auknu aðgengi almenn-
ings að lánsfjármagni í tengslum við umbætur á
fjármagnsmarkaði víða verið staðfestar. 

Hægt er að sýna fram á áhrif afnáms hafta á
lánsfjármarkaði á sparnað heimila með einföldu
kynslóðalíkani. Kynslóðalíkanið spáir varan-
legri lækkun sparnaðarhlutfalls í kjölfar afnáms
hafta, að öðru óbreyttu. Þetta dregur úr hagvexti
(tímabundið eða varanlega eftir því hvort hag-
vöxtur er ytri eða innri stærð) og minnkar því
líklega velferð komandi kynslóða. Ef gert er ráð
fyrir auknum framleiðnivexti í kjölfar umbót-
anna eykst hins vegar hagvöxtur og sparnaðar-
hlutfallið hækkar á ný. Mörg rök má færa fyrir
auknum framleiðnivexti í kjölfar umbóta á fjár-
magnsmarkaði en ekki verður séð að framleiðni
hafi aukist hér á landi. Hér er þó að vissu leyti
um fortíðarvanda að ræða, en til langs tíma var
fjárfesting óhófleg vegna neikvæðra raunvaxta
og framleiðni lítil. Einnig er nýyfirstaðin löng
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efnahagslægð og vera má að framleiðni fari vax-
andi nú á næstu árum. 

Finna má vísbendingar um skort á innlend-
um sparnaði hérlendis og einnig er sparnaðar-
hlutfallið lágt í alþjóðlegum samanburði. Þrátt
fyrir að áhrif af umbótum á fjármagnsmarkaði
geti verið tímabundin og muni hætta þegar ein-
staklingar hafa aðlagað eignasafn sitt nýjum
aðstæðum er ólíklegt að sparnaðarhlutfallið
muni hækka nægilega mikið á næstu árum án
nokkurra aðgerða. Auðveldasta leiðin til að auka
þjóðhagslegan sparnað á stuttum tíma er að auka
sparnað hins opinbera og er mælt með að sú leið
sé farin. Hins vegar þarf einnig að auka einka-
sparnað. Ein leið er að draga úr fórnarkostnaði
sparnaðar með breytingum á skattkerfi. Þrátt
fyrir að breytingar á skattkerfi séu jafnan tíma-
frekar og seinvirkar hagstjórnaraðgerðir virðist
reynslan erlendis frá benda til að slíkar aðgerðir
séu líklegastar til að hafa áhrif þótt erfitt sé að
meta áhrif þeirra tölfræðilega. 
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