
Inngangur

Eitt meginverkefna stjórnvalda á hverjum tíma
er stefnumótun í ríkisfjármálum.1 Ákvarðanir
um útgjöld til samneyslu, tilfærslur til einstakl-
inga og fyrirtækja, skatta og lántökur á innlend-
um og erlendum fjármálamörkuðum hafa víðtæk
áhrif á efnahagslífið. Áhrifin koma fram m.a. í
verðlagi, framleiðslu og atvinnustigi. Það er því
mikilvægt að fjármálastefnan sé ákveðin með
það fyrir augum að hafa æskileg áhrif á helstu
þjóðhagsstærðir. 

Lykilþáttur í sveiflujafnandi stjórn ríkisfjár-
mála er að meta það sem kalla mætti afkomu hins
opinbera við fullt atvinnustigsem gefur vís-
bendingu um stefnu í ríkisfjármálum og endur-
speglast í sértækum útgjalda- og skattabreyting-
um. Þótt hugtakið sé vel þekkt meðal íslenskra
hagfræðinga hefur það fram að þessu ekki verið
áberandi í umræðunni um ríkisfjármál. Helsta
undantekningin hefur verið umfjöllun um ríkis-
fjármál í haustskýrslum Seðlabankans.2 Yfirleitt
hefur meira verið rætt um afkomu hins opinbera
á hverjum tíma án þess að tillit hafi verið tekið til
stöðu efnahagsmála að öðru leyti. Eitt af mark-
miðum þessarar greinar er að ráða bót á þessu og
leggja mat á áhrif sértækra fjármálaaðgerða. 

Fjármálastefnan hefur einnig áhrif á sparn-
aðarhlutfall þjóðarinnar og þar með á söfnun
erlendra skulda og á ráðstöfunartekjur síðari
kynslóða. Erlendar skuldir hafa vaxið úr um
27% af landsframleiðslu frá 1980 í um 50% árið
1995. Áleitin spurning í því sambandi er hvort
rekja megi þessa skuldasöfnun til ríkisfjármála
eða til neikvæðs sparnaðar einstaklinga og
fyrirtækja.

1.  Þróun nokkurra lykilstærða í
íslenskum þjóðarbúskap

Forvitnilegt er að bera saman stærðargráðu
hagsveiflunnar hér og annars staðar.3 Í töflu 1 er
slíkur samanburður gerður fyrir Norðurlöndin,
Nýja-Sjáland, Portúgal, Bretland og Bandaríkin.
Nýja-Sjáland og Portúgal eru með í samanburð-
inum vegna þess að þessi lönd eru smá opin
hagkerfi með fremur einhæfan útflutning. Tafl-
an sýnir staðalfrávik lógariþma af vergri lands-
framleiðslu á föstu verði (mældri sem frávik frá
jafnaðri leitni sömu tímaraðar4).

Á tímabilinu 1960-1979 var hagsveiflan á Ís-
landi mest, og á síðara tímabilinu er Ísland í
þriðja sæti - aðeins á eftir Finnlandi og Nýja-
Sjálandi. Athyglisvert er einnig að á meðan hag-
sveiflan hefur aukist í hinum löndunum á níunda
og tíunda áratugnum hefur dregið úr henni hér á
landi.

Hyggjum nú nánar að breytingum á ein-
stökum þáttum heildareftirspurnar hér á landi;
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1. Með ríkisfjármálum er átt við hið opinbera í heild, ýmist
er talað um ríkið og ríkisfjármál eða hið opinbera og fjár-
mál hins opinbera. 

2. Sjá t.d. haustskýrslu Seðlabankans 1998, bls. 23-24.
3. Af fyrri athugunum á sveiflum í íslensku efnahagslífi má

nefna: Ásgeir Daníelsson (1989), „Sveiflur í íslensku
efnahagslífi“, Vísbending 31. hefti. Magnús Harðarson
og Guðmundur Guðmundsson (1991), „Sveiflur í lands-
framleiðslu og útflutningi og samanburður við önnur
lönd“, skýrsla, Seðlabanki Íslands, Hagfræðideild.

4. Leitni hagvaxtarins er fundin með Hodrick-Prescott-síu
með jöfnunarstuðlinum 100.



einkaneyslu, fjárfestingu, samneyslu og utanrík-
isviðskiptum. 

Athygli vekur að á síðara tímabilinu dregur
úr sveiflum í öllum þáttum eftirspurnarinnar.5

Ekki kemur á óvart að fjárfesting er sveiflu-
kenndasti þáttur eftirspurnarinnar, í öðru sæti er
jöfnuður utanríkisviðskipta og þar á eftir einka-
neyslan, en samneyslan er stöðugasti þátturinn.

Hugum nú að fylgni eftirspurnarþáttanna við
verga landsframleiðslu (þegar leitni hefur verið
fjarlægð sem fyrr). Jákvæð fylgni milli vergrar
landsframleiðslu, annars vegar, og einkaneyslu
og fjárfestingar, hins vegar, kemur ekki á óvart
en í ljós kemur að einnig er jákvætt samband á
milli vergrar landsframleiðslu og samneyslu
sem virðist hafa aukist með tímanum. Þetta
bendir til þess að hið opinbera hafi ekki hagað
útgjöldum sínum þannig að þau nýttust á áhrifa-
ríkan hátt við hagstjórn, en meira um það síðar.

En hvað er það sem veldur hinni miklu hag-

sveiflu á Íslandi? Hvort skýrist hún fremur af
framboðs- eða eftirspurnarþáttum? Einföld að-
ferð til að skera úr um það er að kanna lóga-
riþmagildi verð- og framleiðslubreytinga eftir að
tekið hefur verið tillit til leitni. Mynd 1 sýnir
breyturnar tvær á tímabilinu 1945-1997. 

Fylgni á milli breytanna tveggja virðist vera
neikvæð. Þetta er bersýnilegt á sjötta áratugnum,

þeim áttunda og þeim níunda. En öðru máli
virðist gegna á sjöunda áratugnum. Þótt verðlag
hafi hækkað fyrstu árin og framleiðsla minnkað,
einkennist miðbik áratugarins af hvoru tveggja í
senn; hækkandi verðlagi og aukinni framleiðslu,
og seinni hluti áratugarins einkennist af lækk-
andi og minnkandi framleiðslu - þegar hvort
tveggja er miðað við leitnina. Við sýnum fylgni-
stuðlana í töflu 3.

Allir áratugirnir, að frátöldum þeim sjöunda
og það sem af er þessum áratug, sýna marktæka
og neikvæða fylgni milli þessara tveggja breyta.
Þetta bendir til þess að framboðsskellir hafi
verið mikilvægari en eftirspurnarskellir. Pen-
ingamálastefnan hefur átt þátt í að styrkja sam-
bandið milli þessara tveggja breyta eins og við
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Tafla 1.  Staðalfrávik landsframleiðslunnar (lógariþmagildi og Hodrick-Prescott-sía)

Land 1960-1979 1980-1996

Danmörk 0,018 0,020
Finnland 0,030 0,039
Ísland 0,047 0,030
Noregur 0,014 0,022
Svíþjóð 0,015 0,022

Nýja-Sjáland 0,028 0,031
Portúgal 0,027 0,028
Bretland 0,016 0,029
Bandaríkin 0,019 0,020

Tafla 2.  Breytileiki eftirspurnarþátta á Íslandi (lógariþmar, eftir að leiðrétt hefur verið fyrir leitni)

Tímabil Einkaneysla Fjárfesting Samneysla Hreinn útflutningur

St.fr.Fylgni við St.fr. Fylgni við St.fr. Fylgni við St.fr. Fylgni við 
VLF VLF VLF VLF

60-79 0,064 0,88 0,140 0,74 0,028 0,34 0,109 -0,39
80-96 0,050 0,90 0,082 0,81 0,022 0,49 0,075 -0,51

5. Leitni fyrir einstaka eftirspurnarþætti er reiknuð með
sama hætti og áður, þ.e. Hodrick-Prescott-síu.



sýnum í sjötta kafla - viðbrögð við neikvæðum
framboðsskellum hafa falist í gengisfellingum
sem síðan hækka verðlag og lækka raunlaun.
Síðasta áratuginn hafa ekki orðið miklar breyt-
ingar á framboði og kemur því lágt gildi fylgni-
stuðuls ekki á óvart.

Ekki þarf að leita lengi til að finna orsakir
framboðsskellanna. Mynd 2 sýnir lógariþmann
af útflutningsframleiðslu sjávarafurða, án leitni,
og verga landsframleiðslu, einnig án leitni. Sam-
bandið er afar skýrt yfir allt tímabilið.

Nú vaknar sú spurning hvernig íslensk
stjórnvöld hafa beitt ríkisfjármálunum til að
bregðast við hinum tíðu framboðsskellum.

2.  Sértækar aðgerðir og sjálfvirk rík-
isfjármálastefna

Ríkisfjármálastefna nær bæði yfir sértækar að-
gerðir og sjálfvirka stefnu. Sértækar aðgerðir
felast í ákvörðunum um viðbrögð við skamm-
tímabreytingum á framleiðslumagni og atvinnu-
stigi á hverjum tíma sem koma í stað fyrirfram
ákveðinnar stefnu. Gagnstætt þessu felur sjálf-
virk stefnaí sér áætlun um ákveðið útgjaldastig,
skatthlutfall og lánsfjármarkmið auk skipu-
lagðra viðbragða við hugsanlegum áföllum.
Sjálfvirk stefna felst einkum í greiðslu atvinnu-
leysisbóta, öðrum tekjutilfærslum og skatt-
tekjum. Þannig aukast útgjöld ríkisins í formi at-
vinnuleysisbóta sjálfkrafa ef framleiðsla og at-
vinnustig dragast saman og skatttekjur minnka.

Helsti vandinn við sértækar aðgerðirer sá
að þær geta haft í för með sér fórnarskipti milli
skammtíma hagsbóta og skaðlegra afleiðinga
þegar litið er til lengri tíma. Dæmi um hið síðara
er þegar dregur úr trúverðugleika stjórnvalda.
Til dæmis er líklegt að aukning opinberra út-
gjalda hafi til skamms tíma fyrst og fremst áhrif
á framleiðslu en valdi að öðru jöfnu aukinni
verðbólgu þegar til lengri tíma er litið. Þessi
vandi er kenndur við ósamkvæmni í tíma(e:
time-inconsistency). Algengt einkenni þessa
fyrirbæris er þegar einungis er lögð áhersla á að
draga úr hagsveiflum og atvinnuleysi til skamms
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Mynd 2

Landsframleiðsla og útflutningsframleiðsla 
sjávarafurða 1945-97
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Mynd 1

Verð- og magnþróun landsframleiðslu 1945-97
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Tafla 3.  Fylgni milli framleiðslu og verðlags
í lógariþmum, án leitni.

1945-1959 -0,60
1960-1969 0,59
1970-1979 -0,81
1980-1989 -0,80
1990-1997 -0,04



tíma en minni gaumur gefinn að áhrifum á
verðbólgu, verðbólguvæntingar, þjóðhagslegan
sparnað og hagvöxt til lengri tíma.

Einkenni sjálfvirkrar fjármálastefnu er já-
kvæð fylgni skattatekna og hagsveiflu og að
sama skapi neikvæð fylgni hagsveiflu og milli-
færslna. Þannig fær ríkið meiri skattatekjur, að
gefinni ákveðinni skattlagningu, í góðæri þegar
skattstofnar vaxa. Afleiðingin er sú að kaup-
máttur neytenda vex minna en ella og þar með
dregur úr vexti heildareftirspurnar. Þetta er
dæmi um kerfisbundna eða sjálfvirka sveiflu-
jöfnun. Mynd 3 hér fyrir neðan sýnir lógariþm-
ann af tekjum hins opinbera í heild á raunvirði6

og lógariþma vergrar landsframleiðslu.

Eins og við var að búast fylgjast þessar
stærðir að. Tekjur hins opinbera eru í hámarki á
toppi hagsveiflunnar, en í lágmarki þegar botn-
inum er náð. Afleiðingin er sú að ráðstöfunar-
tekjur heimila jafnast út (og þar með einka-
neysla) og eitthvað dregur úr hagsveiflunni.
Hvað Ísland varðar er þó rétt að hafa í huga að
orsakir hagsveiflunnar má fremur rekja til fram-
boðs- en eftirspurnarþátta sem dregur úr áhrifa-
mætti slíkrar sveiflujöfnunar.

Tilfærsluútgjöld (án leitni) eru einnig
sveiflukennd, en öfugt við það sem búast hefði

mátt við breyttust tilfærslurnar í takt við hag-
sveifluna fram á þennan áratug og virðast því
fremur hafa valdið meiri fremur en minni
sveiflu. Meginskýringin á þessu er sú að greiðsl-
ur úr almannatryggingakerfinu eru yfirleitt
tekjutengdar, þannig að þegar laun hækka í efna-
hagsuppsveiflu aukast tilfærslur sjálfkrafa.
Lengst af á þessu tímabili - það er að segja fram
til 1988 - voru atvinnuleysisbótagreiðslur í lág-
marki. Á þessum áratug hafa atvinnuleysisbætur
verið mun veigameiri og kemur það fram í nei-
kvæðri fylgni stærðanna tveggja á myndinni
síðustu ár.
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6. Verðvísitala þjóðarútgjalda er  notuð til staðvirðingar.
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Mynd 4

Tekjutilfærslur og landsframleiðsla 1960-97
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Mynd 5
Opinber fjárfesting, samneysla og 
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Sértækar aðgerðirí ríkisfjármálum birtast
fremur í einstökum útgjaldaákvörðunum en í
breytingum á skatthlutföllum. Mynd 5 sýnir fjár-
festingarútgjöld hins opinbera og samneyslu
ásamt vergri landsframleiðslu (allt lógariþmar
án leitni), og mynd 6 sýnir fjármagnstilfærslur
hins opinbera og verga landsframleiðslu.

Mynd 5 sýnir hvernig samneysla og fjárfest-
ing hins opinbera breytast með hagsveiflunni -
þetta er spurn hins opinbera eftir vörum og
þjónustu. Báðir liðir opinberra útgjalda virðast
fylgja hagsveiflunni; opinberi geirinn eykur
eftirspurn sína þegar hagvöxtur er jákvæður.
Þannig voru opinber útgjöld óvenju mikil í góð-
ærinu um miðbik sjöunda áratugarins, snemma á
þeim áttunda og seint á hinum níunda. Sama

mynstur sést á mynd 6: fjármagnstilfærslur sem
kalla má niðurgreiðslur hins opinbera breytast
með hagsveiflunni þótt fylgni virðist vera minni
en fyrir samneyslu og opinbera fjárfestingu.

Til að kanna þessi tengsl frekar höfum við
reiknað fylgnistuðul fyrir heildartekjur, tilfærsl-
ur, samneyslu, opinbera fjárfestingu og fjár-
magnstilfærslur. Í öllum tilvikum er um að ræða
leitnifrávik og eins og áður er leitnin reiknuð
með Hodrick-Prescott-síu.

Þótt jákvæð fylgni ríkistekna og landsfram-
leiðslu komi engum á óvart, þá á hið sama ekki
við um opinber útgjöld. Fjárfesting hins opin-
bera og samneysla hafa næstum jafn háa (já-
kvæða) fylgni við landsframleiðslu og tekjurnar.
Enn fremur sjást lítil merki um að það dragi úr
þessari tilhneigingu þegar líður að lokum tíma-
bilsins. Einnig sést jákvæð fylgni millifærslna
og hið sama gildir um fjármagnstilfærslur frá
hinu opinbera.

Eins og við var að búast eru það fjárfesting
hins opinbera og niðurgreiðslur sem sýna mestan
breytileika (sjá töflu 5) en samneyslan er sá hluti
opinberra útgjalda sem er hvað stöðugastur.

Snúum okkur nú að sértækum skattkerfis-
breytingum. Tímasetning þeirra sést á myndun-
um tveimur hér að neðan.7 Hin fyrri sýnir lands-
framleiðslu (án leitni) og hin síðari sveiflur í at-
vinnuleysi.

Svo virðist sem skattahækkanir eigi sér
fremur stað þegar vel árar í efnahagsmálum og
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7. Sá nánari lýsingu í Viðauka.

Mynd 6

Framleiðslustyrkir og landsframleiðsla 
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Tafla 4.  Fylgni ríkisfjármálabreytanna og vergrar landsframleiðslu (án leitni)

Ár Tekjur Millifærslur Samneysla Opinber fjárfesting Fjármagnstilfærslur

1960-1979 0,73 0,54 0,83 0,69 0,35
1980-1996 0,67 0,58 0,77 0,44 0,37

Tafla 5.  Staðalfrávik ríkisfjármálabreytanna

Ár Tekjur Millifærslur Samneysla Opinber fjárfesting Fjármagnstilfærslur

1960-1979 0,093 0,120 0,066 0,129 0,251
1980-1996 0,055 0,065 0,058 0,095 0,100



landsframleiðslan er yfir meðaltali og atvinnu-
leysi í lágmarki. Til að skera úr um þetta var gert
próbit-aðhvarf þar sem dT er gervibreyta sem
tekur gildið 1 það ár sem skattar eru hækkaðir,8

ucyc táknar sveiflukennt atvinnuleysi, Ycyc er
landsframleiðsla (án leitni), og TYPE tekur
gildið 1 fyrir vinstristjórn og 0 fyrir hægristjórn.

(1)

(2)

Aðfallsgreiningin staðfestir það sem myndin
virðist sýna. Þannig eru mestar líkur á skatta-
hækkun þegar vel árar, framleiðsla er mikil og
atvinnuleysi lágt. Jafnframt kemur ekki á óvart
að vinstristjórnir eru líklegri til að hækka skatta.
Niðurstaðan er því sú að sértækar breytingar á
skattakerfinu hafi haft áhrif til sveiflujöfnunar. 

Sýnt hefur verið fram á sveiflumagnandi
áhrif ríkisútgjalda en sveiflujafnandi áhrif skatt-
tekna sem og breytinga á skatthlutföllum. Það
sem eftir stendur eru heildaráhrif fjármálastefn-
unnar yfir hagsveifluna. Eftirfarandi aðhvarfi er
ætlað að meta heildaráhrif fjármálastefnunnar -

bæði sértækra aðgerða og almennrar ríkisfjár-
málastefnu:9

(3)

S táknar hlutfall hreins opinbers sparnaðar og
vergrar landsframleiðslu, e er gervibreyta yfir
kosningaár, og d8791er gervibreyta sem tekur
gildið 1 árin 1987 og 1991.10 Ómarktækur stuðull
fyrir landsframleiðsluna gefur til kynna að
breytingar á hallanum mynda ekki skýrt kerfis-
bundið mynstur. Niðurstöður aðferðar minnstu
kvaðrata með rakningu (e. recursive least
squares) benda einnig til þess að þessi niðurstaða
breytist ekki á úrtakstímabilinu. Einnig kemur í
ljós að hallarekstur er engu líklegri þegar vinstri
stjórnir eru við völd, og enn fremur að fjárlaga-
hallinn er ekki marktækt hærri þau ár sem kosn-
ingar fara fram. Þó kunna að vera á þessu tvær
undantekningar. Árin 1987 og 1991 minnkaði
hreinn sparnaður hins opinbera umtalsvert. Þetta
sést af „réttu“ formerki við stuðulinn d8791, sem
er alveg við að teljast marktækur.
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Frávik frá leitni

Mynd 7

Skattahækkanir og landsframleiðsla 1960-97
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Mynd 8

Skattahækkanir og atvinnuleysi 1960-97
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9. R2 = 0,06,  DW = 0,44, Log likelihood = -81,03, F =
0,54.

10. t-gildi í svigum.
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Niðurstöður mats á jöfnu (3) gefa til kynna
að heildaráhrif fjármálastefnunnar yfir hag-
sveifluna séu lítil. Þetta merkir að sértækarút-
gjaldaákvarðanir vegi nákvæmlega upp á móti
áhrifum sjálfvirka hlutans(auknum skatttekjum
vegna aukins skattstofns) og sértækumhækkun-
um skatthlutfalls.

Sú staðreynd að lítil fylgni er milli hreins
opinbers sparnaðar og landsframleiðslu gefur
vísbendingu um framkvæmd ríkisfjármálastefn-
unnar og beitingu sértækra aðgerða. Henni virð-
ist ekki hafa verið beitt til þess að vega á móti
skammtímabreytingum landsframleiðslu. Þegar
framleiðsla eykst (dregst saman), þá vaxa
(minnka) útgjöld ríkisins jafnt tekjum þannig að
opinber sparnaður vex (minnkar) ekki. Þannig
verður ríkissjóður hvorki til þess að draga úr né
auka sveiflur í framleiðslu og atvinnu. Sjálfvirki
þáttur fjármálastefnunnar er sveiflujafnandi en
hinn sértæki sveifluaukandi. 

Erlendis eru áhrif sértækrar fjármálastefnu
oft metin með afkomu hins opinbera við fullt
atvinnustig(e. full-employment budget surplus).
Þetta er afkoma hins opinbera ef atvinnuleysi
væri jafnt sínu náttúrulega stigi og framleiðsla
eðlileg. Með þessu er leiðrétt fyrir breytingum
skatttekna og tilfærslna sem verða sjálfkrafa
þegar þjóðarframleiðsla breytist og þannig lagt
mat á sértæka hluta fjármálastefnunnar. Ef hún
er neikvæð þá bendir það til þess að sértæka

stefnan sé þensluvekjandi en aðhaldssöm ef af-
koman er jákvæð. Mælingar okkar benda til þess
að á Íslandi sé afkoma hins opinbera við fullt
atvinnustig jákvæð í slæmu ári og neikvæð í
góðæri. Samkvæmt þessum mælikvarða verður
sértæka fjármálastefnan til þess að magna hag-
sveiflu hér á landi.

Sú spurning hlýtur að vakna hvert sé fullt at-
vinnustig á Íslandi, þ.e.a.s. náttúrulegt atvinnu-
stig. Við höfum lagt gróft mat á náttúrulegt
atvinnuleysisstig við íslenskar aðstæður og
breytingar á því í annarri ritgerð.11 Mynd 9 hér
til hliðar, sýnir frávik atvinnuleysis frá náttúru-
legu atvinnuleysisstigi út frá fyrrgreindu mati
ásamt fráviki lógariþmans af vergri landsfram-
leiðslu frá leitni. 

Samband þessara stærða virðist vera með
viðbúnum hætti þannig að aukning atvinnuleysis
umfram jafnvægisstig fer saman við fall lands-
framleiðslunnar. Þetta er augljóst frá því síðla á
sjöunda áratugnum og fram til loka þess níunda.

Mat á ríkisfjárhalla við fulla atvinnuer af
ýmsum ástæðum erfitt við íslenskar aðstæður.
Stærsti vandinn felst í því að vinnuaflsþátttakan
breytist með hagsveiflunni. Breytingar á heild-
arvinnuafli eru mun meiri en breytingar atvinnu-
leysis. Þetta má sjá á mynd 10 sem sýnir lógar-
iþma vinnuaflsþátttökunnar (án leitni) og lógar-
iþma vergrar landsframleiðslu (án leitni).

Vandinn felst hér í því að meta stig jafn-
vægisatvinnuþátttöku. Vissulega hlýtur atvinnu-
þátttaka að vera háð breytingum raunlauna og
þar með ytri aðstæðum svo sem framboðsskell-
um. Enn fremur er fylgnin á milli atvinnuþátt-
töku og sveiflukennds atvinnuleysis ekki mjög
sterk. 

Til að meta stöðu ríkisfjármála í meðalári er
stuðst við mismun mælds og náttúrulegs at-
vinnuleysis annars vegar og atvinnuþátttöku
hins vegar, og reiknum við þannig út ríkisfjár-
málahalla við fulla atvinnu. Í lok tímabilsins,
árið 1996, var atvinnuleysi nálægt sínu náttúru-
lega stigi samkvæmt mynd 9 og atvinnuþátttaka
í meðallagi samkvæmt mynd 10. Með því að
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11. Björn R. Guðmundsson og Gylfi Zoëga, „Atvinnuleysi á
Íslandi: Í leit að jafnvægi“, Fjármálatíðindi, 1. 1997.
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styðjast við raunverulaga afkomu hins opinbera
á því ári má gera sér nokkra grein fyrir ríkisfjár-
málastöðunni og þar með ríkisfjármálahallanum
við fulla atvinnu á þessu eina ári. Þetta ár var
svolítill halli sem gefur til kynna að stefnan hafi
þá verið lítilsháttar þensluhvetjandi.

Ómarktækur stuðull við landsframleiðslu í
jöfnu (3) - sem gefur til kynna að hallinn sé
óháður breytingum landsframleiðslunnar - segir
okkur þá að í góðæri séu sértækar aðgerðirað
meðaltali þensluhvetjandi, þ.e.a.s. að útgjöld
aukist. Þá er halli á ríkissjóði við fulla atvinnu.
Í slæmu ári eru áhrifin hins vegar með önd-
verðum hætti og stuðla að auknum samdrætti. Þá
er afgangur á ríkissjóði við fulla atvinnu.

3.  Hagkvæmasta fjármálastefna þegar
von er á framboðsskellum

Þeirri spurningu er enn ósvarað, hvernig best sé
að haga ríkisfjármálastefnu í litlu og opnu hag-
kerfi sem býr við tíða framboðsskelli. Viðeig-
andi er að rifja upp kenninguna um neyslujöfnun
(sjá Frenkel og Razin, 1987). Með auknum út-
gjöldum hins opinbera, sem fjármögnuð eru með
lántökum, eykst innlend eftirspurn tímabundið.
Á móti verður að draga úr útgjöldum síðar þegar
greiða þarf skuldirnar til baka. Skattalækkanir
sem fjármagnaðar eru með ríkishalla hafa svip-

uð áhrif. Stefna af þessu tagi ætti að birtast í
viðskiptahalla þegar illa árar og viðskiptaaf-
gangi í góðæri. Erlend lán eru nýtt í þeim til-
gangi að jafna neyslu yfir hagsveifluna.

Hliðstæð rök snúa að því að lágmarka nei-
kvæð áhrif skattlagningar með því að halda
skatthlutfalli stöðugu yfir hagsveifluna. Þetta er
venjulega kallað skattajöfnun. Ef útgjöldum er
haldið stöðugum mæla skattajöfnunarrökin með
því að hallinn breytist með sveiflujafnandi hætti
(Barro, 1979). Þetta hefur einnig þau áhrif að
skapa viðskiptahalla í harðæri og afgang í góð-
æri.

Meginmáli skiptir hvers eðlis framboðsskell-
urinn er - hvort hann er tímabundinn eða til
frambúðar, yfirstandandi eða væntanlegur. Við-
brögð hins opinbera við óhagstæðum, tíma-
bundnum og yfirstandandi framboðsskelli ættu
að vera aukin útgjöld - og þar með aukin heildar-
neysla - til þess að draga úr þeirri neyslu-
minnkun sem framboðsskellurinn veldur. Til að
jafna út áhrif aukinna útgjalda þegar illa árar ætti
hið opinbera síðan að draga úr útgjöldum þegar
framboðsskellurinn er liðinn hjá. Með svipuðum
hætti skyldi dregið úr útgjöldum hins opinbera
þegar hagkerfið nýtur góðs af jákvæðum og
tímabundnum framboðsskelli.

Þegar búist er við jákvæðum framboðsskelli
- sem getur ýmist verið tímabundinn eða til
frambúðar - er hægt að beita fjármálastefnu til
þess að auka neyslu á yfirstandandi tímabili og
þar með að jafna „jaðarnytjar“ neyslu yfir tíma.
En ef skellurinn er til frambúðar eru slík við-
brögð ekki réttlætanleg. Jákvæður framboðs-
skellur til frambúðar eykur einkaneysluna í eitt
skipti fyrir öll og engin þörf er á viðbrögðum frá
opinbera geiranum. 

Það má ljóst vera af kaflanum hér á undan að
íslensk stjórnvöld beita sértækum aðgerðum
ekki með þessum hætti. Þegar jákvæðir fram-
boðsskellir verða aukast ríkisútgjöld með þeim
afleiðingum að tekjur aukast enn meira en ella
hefði orðið. Þegar neikvæðurframboðsskellur á
sér stað er aftur á móti dregið úr útgjöldum
(þegar tekið hefur verið tillit til leitni). Neyslu-
jöfnun virðist ekki vera markmið stjórnvalda.

Fjármálastefnuna má einnig nota til þess að
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vinna gegn áhrifum neikvæðra og jákvæðra
framboðsskella á framleiðslu og verðlag. En hér
myndast fórnarskiptimilli framleiðslu- og verð-
stöðugleika. Allar tilraunir til þess að jafna
framleiðsluna munu auka breytileika verðbólgu
og öfugt. Kjósi stjórnvöld fremur stöðugleika í
framleiðslu en í verðlagi getur vandinn aukist
enn. Þetta stafar af því að framboðsskellir hafa
áhrif á framleiðslugetu hagkerfisins og þar með
á jafnvægisatvinnustig, atvinnuleysi og fram-
leiðslu. Sérhver tilraun til þess að viðhalda fram-
leiðslu umfram framleiðslugetu - eða atvinnu-
leysi undir jafnvægisstigi - mun í besta falli
leiða til sívaxandi verðbólgu, ef aðlögunarvænt-
ingar einkenna væntingamyndun einstakling-
anna, og í versta falli vera óframkvæmanleg, ef
skynsemisvæntingar ráða ferðinni.

Enn og aftur kemur ráðandi ríkisfjármála-

stefna á Íslandi á óvart. Með því að draga úr
(auka) útgjöldum (miðað við tölfræðilega leitni
þeirra) þegar framleiðslan dregst saman (eykst)
virðist markmið stjórnvalda hafa verið stöðug-
leiki í verðlagi fremur en stöðugleiki í fram-
leiðslu. Mikil verðbólga á liðnum áratugum
virðist þó hnekkja þessari niðurstöðu. 

4.  Fjármálastefna á Íslandi í alþjóðlegu
samhengi

Töflur 6 og 7 sýna samanburð á undirliðum
landsframleiðslunnar í nokkrum löndum. Sú
fyrri sýnir að í öllum tilvikum - að frátöldum
utanríkisviðskiptum - eru sveiflurnar mestar á
Íslandi á tímabilinu 1960-1979. Til dæmis er
samneyslan um það bil tvisvar sinnum sveiflu-
kenndari á Íslandi en í nokkru hinna landanna á
þessu tímabili og hefur hún einnig sterka
(jákvæða) fylgni við hreyfingar landsframleiðsl-
unnar í heild. Á tímabilinu 1980-1996 heldur
samneyslan sérstöðu sinni á Íslandi - og fylgni
hennar við landsframleiðsluna eykst jafnvel - en
breytingar á einkaneyslu, fjárfestingu og utan-
ríkisviðskiptum líkjast meira því sem gerist í
öðrum löndum.

Tafla 8 lýsir breytingum heildartekna og út-
gjalda hins opinbera yfir hagsveifluna í nokkr-
um löndum á sambærilegan hátt og í töflu 4 á
Íslandi eingöngu.12 Tekjur hins opinbera sýna
gjarna jákvæða fylgni við landsframleiðsluna og
útgjöldin að sama skapi neikvæða fylgni. Mun-
urinn á Íslandi og samanburðarlöndunum liggur
í hinu síðarnefnda. Í þessum löndum - með fá-
einum undantekningum - er tilhneiging til þess
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Tafla 6.  Kennitölur undirliða landsframleiðslu 1960-1979

Land Einkaneysla Fjárfesting Samneysla Utanríkisviðskipti
Staðalfrv. Fylgni Staðalfrv. Fylgni Staðalfrv. Fylgni Staðalfrv. Fylgni

v. VLF v. VLF v. VLF v. VLF

Danmörk 0,022 0,55 0,047 0,84 0,026 0,18 0,040 -0,24

Finnland 0,024 0,61 0,075 0,83 0,024 -0,14 0,109 -0,69

Ísland 0,049 0,85 0,131 0,66 0,083 0,56 0,105 -0,10

Noregur 0,039 0,79 0,105 0,34 0,048 0,59 0,073 -0,13

Svíþjóð 0,010 0,76 0,042 0,44 0,021 -0,37 0,109 -0,70

N.-Sjáland 0,032 0,61 0,099 0,88 0,050 0,17 0,125 -0,62

Portúgal 0,037 0,13 0,058 0,69 0,043 0,27 0,093 0,29

Bretland 0,020 0,79 0,040 0,69 0,033 -0,21 0,053 -0,42

Bandaríkin 0,019 0,56 0,066 0,79 0,033 0,15 0,056 -0,45

12. Heimild: International Financial Statistics (IFS).
Staðvirt með verðvísitölu landsframleiðslu.



að draga úr útgjöldum (þ.e. fráviki frá leitni),
þegar tímabundin aukning verður á landsfram-
leiðslu. Þetta gefur til kynna að sértækum
aðgerðum sé beitt til þess að draga úr sveiflum.

Helstu undantekningarnar eru Nýja-Sjáland
og Portúgal, en ríkisútgjöld í þeim löndum sýna
einnig jákvæða fylgni við landsframleiðsluna
eftir 1980, og Noregur fyrir 1980. Þetta sýnir að
stefna í ríkisfjármálum hér á landi er ekki ein-
stök. Engu að síður höfum við sýnt fram á að
opinber útgjöld á Íslandi eru afar næm fyrir

breytingum á vergri landsframleiðslu í saman-
burði við flest önnur lönd í úrtakinu.

5.  Fjármálastefna og skuldir við útlönd

Áhrif fjármálastefnunnar eru ekki einskorðuð
við hagsveifluna. Hún hefur einnig áhrif á af-
komu kynslóða vegna áhrifa á þjóðhagslegan
sparnað og þar með á erlenda skuldaþróun.

Á Íslandi hefur hlutfall erlendra skulda farið
síhækkandi eins og sést á mynd 11. Árið 1960
var skuldahlutfallið 27,3%, 19,6% árið 1970,
26,7% árið 1980 og náði hámarki 54,3% árið
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Tafla 7.  Kennitölur undirliða landsframleiðslu, 1980-1996

Land Einkaneysla Fjárfesting Samneysla Utanríkisviðskipti
Staðalfrv. Fylgni Staðalfrv. Fylgni Staðalfrv. Fylgni Staðalfrv. Fylgni

v. VLF v. VLF v. VLF v. VLF

Danmörk 0,026 0,89 0,108 0,94 0,021 -0,67 0,039 -0,83

Finnland 0,022 0,82 0,142 0,93 0,038 0,22 0,092 -0,58

Ísland 0,037 0,74 0,076 0,78 0,044 0,77 0,062 -0,36

Noregur 0,038 0,65 0,089 0,50 0,030 -0,45 0,100 -0,34

Svíþjóð 0,018 0,53 0,103 0,93 0,026 -0,05 0,092 -0,59

N.-Sjáland 0,030 0,88 0,118 0,79 0,026 -0,26 0,051 -0,17

Portúgal 0,019 0,51 0,116 0,82 0,056 0,69 0,107 -0,78

Bretland 0,033 0,98 0,104 0,96 0,010 -0,15 0,050 -0,82

Bandaríkin 0,020 0,93 0,063 0,70 0,022 0,65 0,080 -0,41

Tafla 8.  Lógariþminn af fjármálabreytum (án leitni): staðalfrávik og fylgni við verga landsframleiðslu

Land Tekjur Útgjöld
1960-1979 1980-1996 1960-1979 1980-1996

St.fráv. Fylgni St.fráv. Fylgni St.fráv. Fylgni St.fráv. Fylgni

Danmörk 0,076 0,364 0,094 0,832 0,044 -0,279 0,046 -0,448

Finnland 0,056 0,379 0,042 0,847 0,059 -0,046 0,033 -0,833

Ísland13 0,036 0,430 0,044 0,680 0,074 0,270 0,057 0,590

Noregur 0,097 0,092 0,027 0,635 0,041 0,385 0,084 -0,145

Svíþjóð 0,068 -0,534 0,057 0,847 0,064 -0,523 0,043 -0,874

N.-Sjáland 0,045 0,530 0,078 0,630 0,047 0,470 0,051 0,610

Portúgal14 0,144 -0,820 0,073 0,570 0,182 -0,870 0,080 0,470

Bretland 0,048 -0,420 0,028 0,660 0,034 -0,200 0,029 -0,800

Bandaríkin 0,046 0,490 0,037 0,440 0,035 -0,080 0,018 -0,440

13. Gögn frá 1972.
14. Gögn frá 1970.



1993. Síðan þá og fram til ársins 1997 hafa er-
lendar skuldir lækkað sem hlutfall af landsfram-
leiðslu þar sem meiri jöfnuður ríkti í utanríkis-
viðskiptum á því tímabili.

Uppsöfnun erlendra skulda á rætur að rekja,
samkvæmt skilgreiningu, til viðskiptahalla und-
anfarinna ára og áratuga. Samkvæmt skilgrein-
ingu er viðskiptajöfnuðurinn mismunur inn-
lendrar eftirspurnar og vergrar þjóðarfram-
leiðslu. Hagkerfi þar sem viðskiptahalli er við-
varandi eyðir meiru en sem nemur innlendri
framleiðslu. Spurningin er sú hvort hægt sé að
rekja viðskiptahallann til hins opinbera eða til
einkageirans. Í þessu sambandi ber þó að hafa í
huga að þar sem hluti eftirspurnarinnar er fjár-
festing, þarf viðskiptahalli ekki endilega að þýða
að heildarneyslasé meiri en framleiðslan.

Eftirfarandi skilgreining sýnir sambandið
milli afkomu hins opinbera og viðskiptajafnaðar:

(4)

þar sem Sp táknar sparnað einkageirans, I er
fjárfesting einkageirans, T merkir heildarskatta-
tekjur, G heildarútgjöld hins opinbera, X er
útflutningur og loks táknar M innflutning. Sam-
kvæmt þessari jöfnu er samtala hreins sparnaðar
einkageirans og opinbera geirans - sem er þjóð-
hagslegur sparnaður umfram innlenda fjárfest-

ingu - jöfn eignamyndun þjóðarbúsins gagnvart
útlöndum, þ.e.a.s. viðskiptajöfnuði. 

Þar sem allar breytur í þessari jöfnu eru innri
breytur og ákvarðast samtímis er ekki hægt að
draga neinar ályktanir af henni um orsaka-
samhengi milli einstakra stærða.15 Engu að síður
má álykta sem svo að tvö lönd með sama sparn-
aðarhlutfall í einkageiranum, en mismunandi
sparnað hins opinbera, ættu að sýna mismunandi
afgang af viðskiptum við útlönd. Það land þar
sem sparnaður hins opinbera er minni ætti jafn-
framt að búa við óhagstæðari viðskiptajöfnuð.

Í kafla 3 var því haldið fram að æskileg við-
brögð við jákvæðum og tímabundnum fram-
boðsskelli væri að hafa afgang á ríkissjóði og
samkvæmt jöfnu (4) einnig á viðskiptajöfnuði,
og að rétt viðbrögð við neikvæðum og tíma-
bundnum framboðsskelli væru halli á ríkissjóði
og þar með á viðskiptajöfnuði. Þannig mætti
draga úr afkomusveiflum heimila og fyrirtækja
sem birtist í litlum breytingum á sparnaði heim-
ila (Sp - I) í jöfnunni.

Mynd 12 hér að neðan sýnir útflutningsfram-
leiðslu sjávarafurða - sem getur staðið fyrir
framboðsskelli - og viðskiptajöfnuðinn sem
hlutfall af landsframleiðslu. Tvennt vekur at-
hygli. Í fyrsta lagi breytist viðskiptajöfnuðurinn
með heildarafla eins og búist var við; jákvæður
framboðsskellur fer jafnan saman við batnandi
stöðu viðskipta við útlönd. Þetta er áhugavert í
ljósi þess sem áður kom fram um stefnu í ríkis-
fjármálum. Þannig er halli á rekstri hins opin-
bera ekki líklegri þegar framleiðsla dregst sam-
an. Breytingar á viðskiptajöfnuði og á sparnaði
einkageirans virðast því fara saman. Þannig
virðist einkageirinn vera fær um nokkra neyslu-
jöfnun; sparnaður eykst þegar vel árar. Í öðru
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15. Samkvæmt jafngildiskenningu Barro´s, sem kennd hefur
verið við Ricardo, leiðir skattalækkun sem fjármögnuð
er með lántökum ríkisins - og eykur þannig skuldir hins
opinbera - af sjálfu sér til jafn mikillar aukningar á
sparnaði einkageirans. Ef ekki er gert ráð fyrir því að
umrædd jafngildiskenning gildi, hafa breytingar á sparn-
aði hins opinbera og einkageirans áhrif á raunvexti,
raungengi og framleiðslu og þar með koma fram
afturkastsáhrif (e: feedback effect) á sparnað og við-
skiptajöfnuð. 

Erlendar skuldir sem hlutfall af 
landsframleiðslu 1960-97
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lagi hefur oftast verið halli á viðskiptum við
útlönd síðastliðin 36 ár - árin 1993-95 eru helsta
undantekningin. Þetta er skýringin á uppsöfnun
skulda við útlönd.

Þrálátur viðskiptahalli getur, samkvæmt skil-
greiningunni, endurspeglað ýmist þrálátan halla
í ríkisbúskapnum eða stöðugt neikvæðan sparn-
að einkageirans (eða hvort tveggja). Myndin hér
að ofan sýnir viðskiptahallann, afkomu hins
opinbera (þ.e. ríkis og sveitarfélaga) og (hrein-
an) sparnað einkageirans sem hlutfall af vergri
landsframleiðslu.

Hallarekstur hins opinbera hófst ekki fyrr en
eftir 1985. Þar með er ekki hægt að skýra er-
lenda skuldasöfnum með þrálátum hallarekstri
hins opinbera.16 Mun nánara samband er milli
viðskiptahallans og einkasparnaðar. Hreinn pen-
ingalegur sparnaður einkageirans er neikvæður
árum saman þangað til snemma á tíunda ára-
tugnum. Að miklu leyti má finna skýringuna í
vanþróuðum fjármagnsmarkaði, en raunvextir
voru neikvæðir allt fram til ársins 1985 með ör-
fáum undantekningum.

Niðurstaðan er því sú að á fyrri hluta tíma-

bilsins hafi viðskiptahallinn fyrst og fremst fylgt
neikvæðum sparnaði einkageirans en á síðari
hlutanum skýri neikvæður sparnaður hins opin-
bera að mestu leyti viðskiptahallann. Á allra
síðustu árum má síðan sjá að þróunin virðist
vera að taka nýja stefnu þar sem sparnaður hins
opinbera hefur aukist jafnt og þétt jafnframt því
sem dregið hefur úr sparnaði einkageirans.

6.  Hugað að peningamálastefnu

Þegar hefur verið sýnt fram á að ríkisfjármála-
stefnan hér á landi hafi ekki verið notuð að gagni
til þess að vega á móti hagsveiflunni, sem oftar en
ekki á rætur að rekja til breytinga á framboðshlið.
Þetta er vegna þess að sértækar aðgerðir í rík-
isfjármálum hafa fylgt hagsveiflunni þótt hin
sjálfvirka fjármálastefna hafi haft mildandi áhrif. 

Nú vaknar sú spurning hvernig beitingu
peningamálastefnunnar hefur verið háttað, þ.e.
hvort hún hafi verið notuð til að milda áhrif
framboðsskella. Mynd 14 hér að neðan sýnir
breytingar atvinnuleysis og breytingar nafn-
gengis. Atvinnuleysi er hér reiknað sem frávik
mælds atvinnuleysis og reiknaðs jafnvægis-
atvinnuleysis. Samband þessara tveggja stærða
er augljóst. Ævinlega þegar atvinnuleysi eykst er
nafngengi lækkað. Þar sem gengisbreytingum
hefur verið beitt í hagstjórnarskyni allt tímabil-
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Mynd 12
Viðskiptajöfnuður og útflutningur
framleiðslu sjávarafurða 1960-97
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16. Í þessu sambandi er þó vert að taka fram að fjárfesting í
orkuverum og stóriðju er ekki talin með opinberum
útgjöldum þó svo að slíkar fjárfestingarákvarðanir hafi
oftast verið teknar ýmist beint eða í náinni samvinnu við
stjórnvöld, auk þess sem fjármögnunin byggir oftast á
erlendum lántökum með ríkisábyrgð.



ið, hefur hér verið stunduð afar virk peninga-
málastefna. Athygli vekur hversu ósamhverf
stefnan hefur verið. Þannig er auknu atvinnu-
leysi nánast undantekningarlaust mætt með
lækkun nafngengis, en minnkandi atvinnuleysi
virðist aldrei hafa fylgt sambærileg gengishækk-
un. Um þetta hefur einnig verið fjallað af
Friðriki Má Baldurssyni (1989) og Ásgeiri
Daníelssyni (1991).

Dæmi um þetta er tímabilið 1977-1982 þegar
atvinnuleysið var ævinlega undir náttúrulegu
atvinnuleysisstigi og verðbólga vaxandi. Á þess-
um tíma var beitt sífelldum gengisfellingum.

Hagstjórn hér á landi má í stuttu máli lýsa
með þeim hætti að þótt fjármálastefnan virðist
hafa verið hlutlaus - eða áhrifalaus - þegar á
heildina er litið, hafi peningamálastefnu verið
beitt kerfisbundið til þess að viðhalda lágu at-
vinnuleysi, oft undir jafnvægisstigi. Afleiðingin
hefur oft verið sívaxandi verðbólga eins og sýnt
var fram á í fyrri grein okkar.17

Svo virðist sem á tíunda áratugnum hafi orðið
jákvæð breyting; atvinnuleysi hefur aukist - að því
er virðist vegna hækkunar á jafnvægisstigi þess -
án þess að peningamálayfirvöld hafi brugðist við
með sams konar hætti og áður. Hagstæðari verð-
bólgutölur síðustu árin staðfesta þetta.

7.  Niðurstöður

Niðurstöður þessarar ritgerðar má draga saman
með eftirfarandi hætti:

* Ákvarðanir stjórnvalda um sértæk ríkisút-
gjöld hafa magnað hagsveifluna en sértækar
ákvarðanir í skattamálum hafa verið sveiflujafn-
andi. Alls hafa sértækar ákvarðanir sveiflu-
magnandi áhrif. Þannig er afgangur á afkomu
hins opinbera við fullt atvinnustig(e. full-em-
ployment budget surplus) þegar að kreppir í
þjóðarframleiðslu en afgangur þegar vel gengur.
Áhrif þessara sértæku ákvarðana vega á móti
mildandi áhrifum sjálfvirkra sveiflujafnara -
skatta og millifærslna - og gera fjármálastefnuna
áhrifalausa að meðaltali. Hún hefur hvorki
orðið til þess að draga úr hagsveiflunni né til
þess að jafna ráðstöfunartekjur yfir tíma. Þannig
hefur fjármálastefnan að meðaltali verið hlut-
laus.

* Hallarekstri hins opinbera verður ekki
kennt um erlenda skuldasöfnun. Hún stafar fyrst
og fremst af neikvæðum sparnaði í einkageira.
Jafnframt er undirstrikað að fjárfesting í orku-
mannvirkjunum og stóriðju telst til einkageir-
ans. Líklegast er að orsakir neikvæðrar eigna-
myndunar einkageirans sé að finna í ófullkomn-
um fjármagnsmörkuðum og neikvæðum raun-
vöxtum fram til 1985.

* Peningamálastefnu hefur verið beitt af
þunga til að viðhalda mjög háu atvinnustigi fram
á níunda áratuginn: Gengisbreytingar lækkuðu
raunlaun þegar atvinnuleysi myndaðist og komu
þannig í veg fyrir frekari lækkun framleiðslu og
atvinnustigs.
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Mynd 14

Atvinnuleysi og gengisbreytingar 1960-97
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17. Björn R. Guðmundsson og Gylfi Zoëga, „Atvinnuleysi á
Íslandi: Í leit að jafnvægi“, Fjármálatíðindi, 1. 1997.



Viðauki

Annáll helstu breytinga í ríkisfjármálum
Tímabil skattahækkana merkt með feitu letri

Desember 1959 Hægristjórn tekur við völdum.
Febrúar 1960 Dregið úr útgjöldum.

Tekjuskattur lækkaður.
Fjölskyldubætur teknar upp.
Söluskatti komið á.
Tollar hækkaðir og samræmdir.

Febrúar 1964 Söluskattur hækkaður.
Júlí 1971 Vinstristjórn tekur við völdum.
Mars 1972 Breyting á verkaskiptingu ríkis 

og sveitarfélaga.
Stighækkun tekjuskatts aukin.
Tekjuskattur fyrirtækja hækkaður.
Afnám eignarskatta sveitarfélaga og
tekjuskatts fyrirtækja.
Samræming útsvars sveitarfélaga.

Febrúar 1973 Söluskattur hækkaður um 2%.
Janúar 1974 Tollar lækkaðir.
Mars 1974 Tekjuskattur lækkaður.

Söluskattur hækkaður um 4%.
Launaskattur hækkaður um 1%.

Maí 1974 Ráðstafanir í efnahagsmálum.
Ágúst 1974 Hægristjórn tekur við völdum.
Október 1974 Tekjuskattur hækkaður um 2%.
Janúar 1975 Tollar lækkaðir.
Apríl 1975 Aðgerðir í ríkisfjármálum.
Janúar 1976 Tollar lækkaðir.
Janúar 1977 Tollar lækkaðir.
Janúar 1978 Tollar lækkaðir.
Febrúar 1978 Tollar lækkaðir.
Júlí 1978 Vinstristjórn tekur við völdum.
September 1978Ráðstafanir í efnahagsmálum.

Söluskattur afnuminn af matvælum.
Tekjuskattar einstaklinga og 
fyrirtækja hækkaðir.

Desember 1978Stighækkun tekjuskatts aukin.
Tekjuskattar fyrirtækja hækkaðir.
Eignarskattar hækkaðir.

Janúar 1979 Tollar lækkaðir.
September 1979Söluskattur hækkaður úr 20% í 

22%.
Vörugjald hækkað.

Október 1979 Minnihlutastjórn vinstriflokka tekur
við völdum.

Janúar 1980 Endanleg tollalækkun í tengslum 
við EFTA-aðild.

Febrúar 1980 Vinstristjórn tekur við völdum.
Apríl 1980 Söluskattur hækkar úr 22% í 23½%.

Útsvar sveitarfélaga hækkað úr 
10% í 11%.

Maí 1981 Stighækkun tekjuskatts aukin.
Maí 1983 Hægristjórn tekur við völdum.

Aðgerðir til að lækka ríkisútgjöld.
Maí 1984 Aðgerðir til að lækka ríkisútgjöld.
Febrúar 1985 Aðgerðir í efnahagsmálum til að 

auka aðhald í ríkisfjármálum og 
peningamálum.

Mars 1986 Ráðstafanir til lækkunar ríkisút-
gjalda.
Stighækkun tekjuskatts aukin.
Tollar lækkaðir af bílum og ýmsum
varanlegum neysluvörum.

Júlí 1987 Hægristjórn tekur við völdum.
Ráðstafanir í ríkisfjármálum, 
hækkun skatta og 10% söluskattur á
matvæli tekinn upp að nýju. 
Vörugjald á bifreiðum hækkað frá 
og með 1988.

Janúar 1988 Söluskattur hækkaður, lægra þrepið
í 12% og hærra þrepið í 25%.
Tekjuskattur fyrirtækja lækkaður úr
51% í 45%.

Mars 1988 Launaskattur á fiskiðnaði og iðnaði
afnuminn.
Tekjuskattur fyrirtækja hækkaður 
úr 45% í 48%.

September 1988 Vinstristjórn tekur við völdum.
Desember 1988Tekjuskattur fyrirtækja hækkaður 

úr 48% í 50%.
Breyting á vörugjöldum, tvö þrep 
9% og 25% koma í stað eins sem 
var 14%.
Sérstakur skattur á verslunar- og 
skrifstofuhúsnæði hækkaður úr 
1,1% í 2,2%.

Júní 1989 Breytingar á tekjustofnum sveitar-
félaga.

September 1989 Breyting á ríkisstjórn.
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Desember 1989 Sérstakur skattur á verslunar- og 
skrifstofuhúsnæði lækkaður úr 
2,2% í 1,5%.

Janúar 1990 24½% virðisaukaskattur tekinn upp
í stað 25% söluskatts.

Júlí 1990 Virðisaukaskattur af bókum lagður 
niður.

Desember 1990 3% jöfnunargjald lagt á allar inn-
fluttar vörur, tryggingargjald á 
laun 6% nema í fiskveiðum og 
iðnaði 2,5%.

Apríl 1991 Tekjuskattur fyrirtækja lækkaður úr
50% í 45%.
Hægristjórn tekur við völdum.

Desember 1991 Jöfnunargjald af innflutningi lagt 
niður.

Nóvember 1992 Aðstöðugjald fellt niður, hlutdeild 
sveitarfélaga í tekjuskatti aukin.

Desember 1992Sérstakur 5% hátekjuskattur.
Júlí 1993 14% virðisaukaskattur lagður á 

bækur og fjölmiðla.
Desember 1993 Tekjuskattsprósenta ríkisins lækkuð

úr 34,3% í 33,15%.
Tryggingargjald hækkað úr 2,5% 
og 6% í 2,85% og 6,35%.

Janúar 1994 Virðisaukaskattur á matvæli 
lækkaður í 14%.

Maí 1994 Lægra þrep tryggingargjalds 
hækkað úr 2,85% í 3%.

Mars 1995 Lægra þrep tryggingargjalds 
hækkað úr 3% í 3,05%.

Desember 1995 Bifreiðagjald hækkað.
Tryggingargjald hækkað um 0,5%.

Júní 1996 10% fjármagnstekjuskattur lagður á
frá og með 1997.
Endurgreiðsla virðisaukaskatts 
lækkuð í 60% vegna vinnu við 
íbúðarhúsnæði.
Vörugjöld felld niður af ýmsum 
byggingarvörum.

Febrúar 1997 Tekjuskattur lækkaður í áföngum til
ársins 2000 um 4%, úr 41,98% í

37,98%.
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