
Sums staðar erlendis er nokkur stund á lögð að
skrifa heila bók um eina hugmynd, einkum stóra-
sannleik sem ætlað er að breyta heiminum og
bæta hann. Háskólamenn telja sig öðrum fremur
til slíks leiks kvadda, enda í færum til að reifa
málefni út frá frumforsendum. Hérlendis hafa
menn verið tregari að leggja á sig slíka önn. Sú
bók, sem hér er fjallað um, er sennilega með fyrri
dæmunum um slíkan málflutning í bókarformi og
mætti um leið verða nokkurt fordæmi í því tilliti.
Er þá vel, að bókin sé verð lestrar fyrir hug-
myndafræðilega yfirsýn og fagleg tök á efninu,
svo sem verður að teljast í þessu tilviki, hver sem
verða kunna afdrif úrbótatillagna ritsins. Bókin
ber í ríkum mæli með sér einkenni höfundar síns:
fjörmikinn áhuga, skýra og skarpa framsetningu
fróðleiks og einarða miðun hans að lokamarki
stefnuályktunar. Allt gerir þetta bókina í besta lagi
lesverða án tillits til þess, hvort menn eru sam-
mála höfundi um niðurstöðuna. Áhersluþunga rits
af þessu tagi fylgir þó óhjákvæmilega, að efnis-
valið stefnir gagngert að því að svara tilgangin-
um. Visst umhorf og yfirsýn viðhorfa er því nauð-
synlegt til gagnlegrar viðtöku málflutningsins. 

Efni bókarinnar er skipt í sjö kafla, og má lýsa
efnisskipan og framvindu svo, að í fyrstu tveimur
er settur fram almennur fræðilegur grundvöllur
verksins með höfuðáherslu á athafnafrelsi, verka-

skiptingu og öflun og miðlun þekkingar. Í þriðja
og fjórða kafla er sett fram hagsaga Íslands í hnot-
skurn og með hliðsjón af sömu áhersluatriðum.
Því næst er í fimmta og sjötta kafla fjallað um for-
dæmi smáríkja í Evrópu og eylendna víða um
heim að stofnun fjárhæla eða skattskjóla og upp-
byggingu fjármagnsmiðstöðva. Loks eru í sjö-
unda og síðasta kafla bornar fram röksemdir og
dregnar saman niðurstöður um beitingu skatta-
stefnu til að ná slíku markmiði hér á landi. Hér
verða nú dregin fram áhugaverðustu atriðin í
hverjum efnisþætti og lagt nokkuð af mörkum til
umræðu um þá.

Hugmyndagrunnurinn
Í upphafskafla vekur höfundur áleitnar spurningar
um, hvernig þjóðir verði ríkar, hvort fátækt fyrri
alda hafi verið svo sjálfsögð sem lengstum var
álitið og hvenær og hvernig umskiptin urðu frá
því viðhorfi, að eins gróði væri á annars kostnað,
til þess að hann væri sprottinn af vexti og til fall-
inn að efla frekari vöxt. Svarsins leitar hann
jöfnum höndum eftir hugmynda- og hagsöguleg-
um leiðum, setur skilin við lok miðalda og rekur
þróunarkeðjuna frá Norður-Ítalíu til Niðurlanda
og Englands og uppsprettu hugmynda og grein-
ingar hjá mönnum eins og Adam Smith og Dani-
el Defoe með sinn Róbinson Krúsó, sem skýrðu
auðlegð þjóðanna með frjálsum viðskiptum,
verkaskiptingu og miðlun þekkingar eftir þeim
leiðum. Umskiptin frá kyrrstöðu sjálfsþurftabú-
skapar og jarðeignaauðs færðu með sér sjálf-
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sprottna nýsköpun auðs, sem hverfði viðhorfinu
til gróða frá okri og arðráni til hagvaxtar. Grein-
ing þessi er að vísu takmörkuð við hinn evrópska,
kristna heim, sem var um aldir afkróaður af múr
múslimskra stórvelda, fráskilinn framvinduöflum
þeirra til góðs eða ills, og varð ekki undankomu
auðið fyrr en með þróun siglinga og landafunda
og gullauðs til að virkja blundandi eftirspurn.
Greiningin er um leið blessunarlega laus við
sögulega nauðhyggju og vekur þá spurn, hvort
nútíminn og hagvöxturinn hefðu ekki getað verið
um þúsöld fyrr á ferðinni, hefði viðskiptafrelsi í
skjóli réttaröryggis vaxið upp frá Rómaveldi og
Miðjarðarhafssiglingum, laust við trúarbragða-
ofstæki og stórveldastreitu.

Frá hinu stóra sögulega sviði vindur höfundur
sér yfir í nútímann og velur sér Mont Pèlerin-
samtökin, með hugsjón viðskiptafrelsis og Hayek
og Friedman innanborðs, að grundvelli og mæli-
stiku þess, sem ofan á verður byggt. Til þeirra nota
kynnir hann þá vísitölu atvinnufrelsis, sem
samtökin hafa þróað á ferli sínum frá 1947, og
skoðar sem meginstoð þjóðþrifa hvers ríkis í mat-
inu. Vísitala þessi er sett saman af 7 meginþáttum,
þar sem sumir eru metnir beint eftir frjálsræði til
hagrænna athafna: til fjármagns- og utanríkisvið-
skipta og vals gjaldmiðla til viðskipta sinna, en
aðrir eftir skilyrðum, sem gætu þrengt svigrúm at-
vinnurekstrar og eru að miklu leyti á valdi hins
opinbera, og eru þar nefnd: réttaröryggi og frið-
helgi eignarréttar, skipulag atvinnulífs og ein-
stakra markaða, umsvif hins opinbera og stöðugt
verðlag ásamt festu í peningamálum. Þáttum þess-
um er gefið mismunandi vægi, frá 17% niður í
9%, að mestu í ofangreindri röð, og hverjum
þeirra gefin einkunn upp að 10. Hvert land fær svo
heildareinkunn eftir samvegun þáttanna. Innan
þáttanna eru alls 23 atriði vegin saman, þar af 11
sjálfstæð og 12 háð samanburði við önnur lönd. 

Verulegur fengur er að útlistun þessarar hug-
smíðar, og er margt í henni reist á gildum rökum,
þótt ógerlegt sé fyrir ritdómara að staðfesta ná-
kvæmt gildi einstakra þátta eða atriða. Vert er þá
jafnframt að hafa í huga, að hér eru að verki sam-
tök frjálshyggjumanna, sem finnst ríkisvaldið
gera flest á hluta einkarekstrar og vera almennt til
óþurftar, en krefjast samt af því öryggis, friðar og

stöðugleika. Ekki er sjálfgefið, að það hlutverk
hins opinbera fullnægi helstu kröfum annarra
þjóðfélagsafla um skilyrði friðar af þeirra hálfu.
Frá sjónarhóli launþega mundi næg og örugg
eftirspurn eftir vinnuafli þannig vera eitt megin-
skilyrði virks atvinnufrelsis, og þar með fjármála-
og peningastefna sem hefði það að markmiði, en
að slíku skilyrði er að sjálfsögðu ekki ýjað í upp-
talningunni. Þó ætti stöðugleikakrafan að upp-
fylla það til lengdar, sé einnig gert ráð fyrir
ábyrgu atferli launþegasamtaka. Matsatriði opin-
berra umsvifa sneiða réttilega hjá beinum skött-
um, en leggjast gegn opinberum fyrirtækjum,
framkvæmdum og samneyslu, án þess að ljóst sé,
hvort þar sé unnt að undanskilja ódeilanleg og
óverðleggjanleg samgöngumannvirki eða kostun
menntunar í einkareknum skólum. Þá er vöxtur
peningamagns gerður að skilyrði stöðugleika við
hlið verðlags, enda þótt nú sé almennt viðurkennt,
að sambandið þar á milli sé mjög óbeint og ekki
ástæða til að hafa einnig peningamagnið að form-
legu markmiði peningastjórnar, enda báðum
atriðunum ætlað að stefna að sama marki. Pening-
ar að misvíðri skilgreiningu eru þáttur í eigna- og
skuldaafstöðum samfélagsins, en koma ekki fyrir
sem bein kostun þjóðarframleiðslu eða -útgjalda,
þar sem umbun framleiðsluþáttanna kemur til
skjalanna. Þörfin fyrir peningavöxt er því að
mestu komin undir því, hve vanþróað fjármagns-
kerfið kann að vera fyrir, að vísu oft fyrir til-
verknað misheppnaðra opinberra afskipta í þjónk-
un við hagsmunastreitu. 

Birt er heildareinkunn 15 efstu landa til og
með Íslandi. Efst tróna nýfrjálshyggjulöndin
Hong Kong, Singapore og Nýja Sjáland með 9,4-
8,9 stig. Næst koma evrópsk og amerísk mark-
aðskerfislönd, niður að Finnlandi í 14. og Íslandi
í 15. sæti með 8 stig. Ekki virðist ýkja mikið
skilja að einkunnir á bilinu 8,0-9,4, a.m.k. frá
botni séð, en verulegt að tiltölu við óleystar höml-
ur, sem mælast við mismuninn frá 10. Kann það
að vera réttlæting þess, að kvarði 4. myndar ýkir
muninn stórlega með því að hefja hann við tölu-
gildi um 7. Þá sýnir 5. mynd, að hérlent atvinnu-
frelsi var komið vel á veg með 6 í einkunn árið
1970, eftir viðreisnaráratuginn, dalaði svo í 3,8
1975, en smáhjarnaði við og komst upp yfir fyrra
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mark með 7,3 1990. Fellur þetta vel að þróun
frjálsræðis og árangurs í peningamálum. Aðrar
myndir þessa kafla sýna jákvætt samhengi at-
vinnufrelsis við hagþróunarstig, hagvöxt, almenn
lífskjör, jöfnuð þeirra, þekkingarsókn og aðgang
að heilbrigðisþjónustu. Virðist mega taka þá
niðurstöðu gilda, enda þótt samhengið verki
stundum til beggja átta. Bendir það gjarnan til
sjálfmagnandi eðlis þróunar hvort sem er fram
eða aftur á við. Að sama skapi er mikilvægt að
stefna ætíð til réttrar áttar.

Hagsagan og hnattstaðan
Sögð er snilldarlega samþjöppuð hagsaga Íslands,
ekki fróðleiksins eins vegna heldur hnitmiðuð að
því að byggja undir komandi niðurstöður. Leitað
er svara við skarplegum spurningum eins og „Var
fátækt fyrri alda sjálfsköpuð?“ og komist að
áhugaverðum alhæfingum, sem reistar eru á yfir-
gripsmikilli þekkingu. „Ísland hentaði vel til
landnáms, en illa til búsetu“ er gott dæmi um
þetta og vísar til þeirrar gnóttar, sem sjálffriðuð
náttúran hafði búið landnemunum, og um leið til
viðkvæmni jaðarloftslags og jarðvegsgerðar, sem
ásamt tíðum náttúruhamförum olli litlu nýting-
arþoli svo að leiddi til eyðingar landsgæða. Þessi
skilyrði verða höfundi tilefni til að yfirvega
nýtingarstefnu auðlinda og afstöðu manna til
framtaks á nýjum brautum og með nýjungum í
tækni og aðferðum. Sumt af því er fordæmt sem
heimska og íhaldssemi í sjálfheldu kyrrstöðukerf-
is. Vissulega er það rétt út frá áunninni reynslu og
þekkingu. Forfeðrum okkar til málsbóta má þó
benda á, að sveiflur, óöryggi og háski sjósóknar á
þeim fleytum, sem þá var kostur á, gerði eðlilegt
að takmarka svo áhættusamt framtak og byggja
félagslegt öryggisnet á traustari grunni fjölnytja
búskapar, þótt þar með væri allt njörvað í forsjár-
og hefðarkerfi ráðandi stétta og ætta að hætti
fornþjóða. En þar með var fjárhagskerfið virkjað
að mestu í þágu kirkju og embætta fremur en al-
mannaheilla og án þess að öryggismarkmiðin
næðust fram sökum fátæktar og bágborins heil-
brigðisástands. Svo sem höfundur bendir á, kom
fram nokkur viðleitni til beitingar auðlindagjalds,
en í óbeinu og óæskilegu formi. Fremur en að for-
dæma þá viðleitni sökum formgalla má meta þann

skilning, sem í henni birtist, á réttmæti þess að
nýta náttúrurentuna til almannaheilla, þótt með
síðari tækniþróun hafi þurft að finna sóknar-
takmörkun framsæknara form. Í umræðunni um
auðlindaskatt má gera athugasemd við það, að
enginn tapi á því, að kvótakerfið taki af kvóta-
lausum fyrra frelsi til að stofna til útgerðar, eða á
hinn bóginn að ríkið, samfélag allra, græði á auð-
lindaskatti, sem þá er að sjálfsögðu sameiginleg-
ur gróði allra.

Höfundur skautar að vonum greitt yfir hag-
þróun liðinnar aldar, með áherslu á hagstjórnar-
mistök hafta- og styrkjakerfa fram til 1960 og
nokkra endurtekningu þeirra á áttunda áratugn-
um, áður en fjárhagslega ábyrg jafnvægisstefna
var tekin fastari tökum á hinum níunda. Skilin eru
þó nánast einvörðungu sett við árið 1991, og
þjónar þeim tilgangi að halda uppi skeleggri vörn
fyrir stefnu ríkisstjórnarinnar á einkavæðingu og
fullt markaðsfrelsi til róta fjármagnsviðskipta.
Þótt þessi boðskapur eigi fullt erindi á blað, má
halda því fram, að skilin séu nokkuð ofgerð við
þetta mark, einkum að því er tekur til fyrri þróun-
ar peningamála og fjármagnsmarkaðar.

Fengur er að umræðunni um Evrópusamband-
ið með tímabærum varnaðarorðum um veruleg
frávik þess frá fullkomlega frjálsum markaði og
verðmyndun og um kostnaðarsamt og ómarkvisst
styrkja- og niðurgreiðslukerfi og misheppnaða
sjávarútvegsstefnu. Við það má raunar bæta, að
innan þess sé rekin illa dulbúin sérhyggjustefna
stórþjóðanna á grunni sögulegrar áráttu til sam-
steypumyndunar. Jafnvel hefur verið viðurkennt
og haft að skaupi, að slík hagsmunastreita hafi
náð langt inn í ákvörðun hinna ýmsu staðla, sem
eiga að vera til samræmingar í þágu almennings,
og af sömu rót virðist tilhneigingin til að beita
jaðarríkin á Evrópska efnahagssvæðinu fépynd.
Illu heilli skilar neikvæð afstaða af þessum sökum
til Evróputengsla okkur þó ekkert frekar inn á
braut stórra, samþjóðlegra tækifæra né til áhrifa á
viðskiptakerfi álfunnar í átt til alhliða frjálsræðis,
sem tæki jafnframt til sjávarútvegs og landbún-
aðar. Skera þyrfti upp herör til öflunar viðurkenn-
ingar þess, að sjávarauðlindir Íslands séu af nátt-
úrunnar hendi utan samsvarandi kerfis megin-
landsins og því sérstök samfélagsauðlind þjóðar-
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innar til úthlutunar og afgjalds eftir heimagerðum
réttarreglum, í líkingu við auðlindir hálendisins,
sem eru óumdeildar út á við nema að því er sprett-
ur af verndarofríki. Mætti þá væntanlega við aðild
una þrátt fyrir aðra og vonandi tímabundna galla.

Fordæmi fjárhælisstefnu
Næstsíðustu tveimur köflum bókarinnar er varið
til þess að skoða annars vegar fordæmi Lúxem-
borgar og Írlands og hins vegar sjö lítilla eylanda,
en öll hafa þau tekið sér fram um að opna fyrir er-
lent fjármagn og fyrirtæki og stofna til fjárhælis
fyrir eigendur hvaðanæva að úr heiminum. Slík
fjárhæli hafa verið fjáreigendum til margra hluta
nytsamleg: til að firra þá opinberum afskiptum og
tryggja hámarks arðsemi, komast hjá skattbyrði
heimalands og jafnvel til að koma illa fengnu fé
undan armi laganna. Af þessum sökum hafa við-
horf til slíkra fjárhæla verið tvíbent. Höfundur ein-
beinir sér að hinni jákvæðu hlið og segir allmerka
sögu þessara ríkja eða landshluta af þekkingu og
skilningi. Vísar umfjöllunin fram til fyrirmyndar
um opnun færis á slíkri þróunarbraut fyrir Ísland,
að uppfylltu því frjálsræði, öryggi og trausti til
varðveislu fjáreigna, sem hafa verið að komast á,
og þeim skattaskilyrðum, sem lögð eru til í loka-
kaflanum. Samanburður til að reisa slíkar ályktan-
ir á er almennt miðaður við verga landsfram-
leiðslu, en æskilegra væri að miða við hreinar
þjóðartekjur, sem er nánari mælikvarði á velferð
þjóðar og innifelur þó tekjur allra heimilisfastra í
hverju landi og þar með nýbúa utan að. Mismunur
þeirra mælikvarða veltir að vísu ekki hlassi stórra
þjóða, en gerir dæmi Lúxemborgar og smáeyja illa
samanburðarhæft, þar sem fjöldi aðkomufólks og
erlent fjármagn afla mikilla verðmæta skráðra til
þess lands, án þess að þjóðin sem slík njóti þeirra.
Sum fjármálaleg miðlun er sögð lítið meira en að
hafa póstfang á dyrum eða erlenda menn skráða til
heimilis án teljandi umsvifa eða tekna heima-
manna. Hástig tekna, sem þannig rynni til erlendra
fjármagnseigenda, skiptir varla miklu fyrir þjóð-
ina, sem er hvort eð er í hópi hinna tekjuhæstu.

Spyrja má, hvort fordæmi slíkra fjárhæla muni
reynast svo góð fyrirmynd til framtíðar sem þau
hafi verið arðvænleg fram til þessa. Þau hafa
nærst á því að komast undan áhrifasvæðum

gerræðisfullra einvalda og fjárhungraðra her-
velda, en þó verið háð hervernd til réttaröryggis,
og gerðist slíkt einkum undir verndarvæng Breska
heimsveldisins og síðan í vaxandi mæli Banda-
ríkjanna. Slíkt öryggi verður væntanlega áfram til
staðar þrátt fyrir hryðjuverkahættu, ekki síst þar
sem fjárhælin eru fyrst og fremst hugverka-
miðstöðvar, sem nýta geymslu áþreifanlegra
verðmæta hvarvetna sem öryggi þeirra er best
tryggt, en þó væntanlega ekkert betur en á vett-
vangi stórra þjóðlanda og efnahags- og varnar-
bandalaga. Á hinn bóginn má spyrja, hvort tilvist
fjarstaddra fjárhæla og þar með þörf fyrir ný sé
ekki í vaxandi mæli ógnað af þróuninni til stórra
og sterkra samþjóðlegra eininga, sem framfylgi
frjálslegri markaðsstefnu og sanngjarnri skatta-
stefnu. Einræðis- og stríðsógn hefur að mestu
verið þurrkuð út innan samvirkra öryggiskerfa og
árátta vinstri hreyfinga til ofstjórnar og áþjánar á
vaxta- og skattasviðunum virðist hafa gengið sér
til húðar. Aukin áhersla er hins vegar lögð á fjár-
málaeftirlit, og í krafti þess hafa slíkar stofnanir,
sérþjóðlegar jafnt sem samþjóðlegar, lagst gegn
og saumað að laumulegum rekstri fjárhæla. Fátt
virðist eðlilegra en að fjármálastofnanir séu eins
og önnur þjónusta tiltölulega jafnt dreifðar um
lönd og byggðir, þó einnig með þjöppun í sterkar
miðstöðvar. Kann því að útheimta öflugt framtak
og samtak, auk bestu skattkjara og réttaröryggis,
til að byggja hér upp slíka miðstöð frá grunni. Það
styður að efasemdum, að í stað þess að erlendir
bankar hafi flætt yfir landið með frelsi fjármagns-
markaðar, hefur innlent framtak leitað útrásar,
þangað sem meginstraumarnir flæða nú þegar. 

Framtíðarlandið
Lokakafli bókarinnar með heitinu „Meiri skatt-
tekjur með minni skattheimtu“ fjallar annars veg-
ar um þá kenningu höfundar, sem að þessu lýtur,
og setur hins vegar fram tillögur um, hvernig
markmiði mesta ríkidæmis verði náð með til-
stuðlan að myndun alþjóðlegrar fjármagnsmið-
stöðvar. Fyrra atriðið stendur eða fellur með því,
að unnt sé með því að gera minni skattkröfur að
ná fram meiri skatttekjum, eða að toga sig upp á
hárinu svo sem stundum er kallað. Síðara atriðið,
að fjármagnsmiðstöð reynist slíkt kjörið tækifæri,
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fer að auki eftir því, hvort það framtak sé nægi-
lega næmt fyrir skattaáhrifum. Tryggast má þó
telja, að hagstæðari skattskilyrði verki ekki síður
almennt á atvinnurekstur en við þessa útvöldu
grein alþjóðlegrar fjármagnsþjónustu sérstaklega.

Menn hafa sjálfsagt alla tíð hugleitt og rætt
samhengið milli skattheimtu hins opinbera og
raunverulegra skatttekna, allt frá léttri skatt-
heimtu, sem auðvelt sé að ná inn, til skattaáþján-
ar, sem beita yrði hörku til að koma fram. Menn
geta vikið sér undan skatti með breyttri hegðun
sinni, t.d. með flutningi yfir til annarra greina í til-
viki sértækra skatta eða til annarra landa í tilviki
skattþyngsla heimalands, og verður við þetta vel-
ferðartjón fyrir bæði skattþegn og aðra, sem hann
hefði annars meiri hag af að þjóna. Menn geta
einnig svikið tekjur beinlínis undan skatti og
brenglað þar með bæði velferð og réttlæti, en
hljóta þá að hafa hliðsjón af refsiáhættu. Í báðum
tilvikunum dregur úr skatttekjum, miðað við það
sem skattákvæði ættu að leiða til. Umfram það er
rökstutt, og af höfundarins hálfu af mikilli íþrótt,
að skattar letji til framtaks og framleiðslu á heild-
ina litið, og það því meir sem þeir séu hærri. Þetta
er þó ekki einhlítt, og hefur verið haldið fram, að
nokkuð þungir skattar séu hvetjandi til afkasta,
svo að tekjur eftir skatt nægi til góðrar lífsaf-
komu. Sé skattbyrðin hins vegar orðin sligandi,
hlýtur hún að draga úr mönnum kjark og þrótt, og
við viss mörk jafnvel svo, að menn kjósi fremur
að draga sig út úr viðskiptabúskap og yfir til
sjálfsþurftabúskapar, sem skattheimta á ekki við
um eða verður ekki við komið, eða yfir í slen og
sinnuleysi. Hlýtur velferðartjónið þá að verða
hlutfallslega afar mikið. Þegar öllu slær saman í
miklum mæli, undanbrögðum, skattsvikum og
latningu, getur fjarað verulega undan skattstofn-
unum, og því gagnlegt að fá fram kröftuga um-
ræðu um málið.

Inn í umræðuna dregur höfundur svokallaðan
Lafferboga (eða -kúrvu), nefndan eftir bandaríska
hagfræðingnum Arthur Laffer, sem rissaði hann
fyrst upp, en hann hefur lítt verið inni í alvarlegri
skattaumræðu, enda sýnir hann aðeins þá afar
grófu hugmynd, að á vissu bili hljóti skatttekjur
að fara æ hægar vaxandi með hækkandi skattstig-
um, staðna svo við visst mark þeirra og fara síðan

beinlínis lækkandi umfram það mark. Hér er
raunar, eins og höfundur bendir á, um nána hlið-
stæðu að ræða við sókn í fiskstofna, og hafa
margir notað sams konar boga til að túlka, að um-
fram visst mark fari afli beinlínis minnkandi með
aukinni sókn. Bogamynd þessi segir þó ekkert til
um lögun hans fyrir hvert land, né hvar á bogan-
um skattkerfi þess sé statt, og verður að álykta um
þær afstöður eftir nánari skattákvæðum hvers rík-
is og viðtöku þeirra meðal fólks og fyrirtækja. Al-
mennt má líta svo á, að skattheimta í grónum lýð-
ræðisríkjum sé niðurstaða af langri togstreitu um
hæð skatta og innra snið skattkerfa, svo að ekki
séu nein létt úrræði til slíkra vaxtarhvata án fórn-
ar í minni skatttekjum. Svigrúmið til aukins hag-
vaxtar og hærra tekjustigs fer og að mestu eftir
vannýttum framleiðsluöflum, sem atvinnuleysi og
vannýtt afkastageta gefa sæmilega mynd af. 

Áhrif skattbreytinga verða þó aldrei metin til
fulls án þess að taka eftirspurnarsamhengið með í
reikninginn, að meðtöldum þeim útgjöldum, sem
breytt yrði af því tilefni. Auk þess að slæva hvata
til afkasta dregur há skattheimta út af fyrir sig úr
eftirspurn framleiðsluafla og þar með tekjumynd-
un, en þar sem hún er yfirleitt ætluð til að mæta
útgjöldum, gerir hún ekki meira en vega þau upp
og viðhalda jöfnuði í opinberum fjármálum. Með
slíkri útvíkkun umræðunnar til tvíhliða eftirspurn-
aráhrifa væri hins vegar farið út fyrir þá umgerð,
sem höfundur hefur vitandi vits markað bók sinni,
þá að meta eiginleika, skírskotun og áhrif skattá-
kvæða á framtak og frumkvæði einkageirans á
sem víðustum vettvangi, án þess þar með að
fjalla um áhrif til þenslu eða samdráttar eftir leið-
um heildareftirspurnar. Þessa aðgreiningu er fylli-
lega réttlætanlegt að gera í fræðilegri umfjöllun,
en þó æskilegt að taka fram, að efnið sé afmarkað
með þeim hætti.

Umfram það að leiða til undanbragða og
skattsvika, sem háð eru skatteftirliti og lagafram-
kvæmd og því örðug til hagrænnar alhæfingar,
ættu skaðvæn áhrif skattheimtu að gerast fyrir
samdrátt skattstofnsins, og þá í víðustum skiln-
ingi þjóðarteknanna í heild. Um áhrif á slíkan
heildstæðan grundvöll lífsbjargar er mjög örðugt
að alhæfa, þar til að komið er að beinlínis eyði-
leggjandi skilyrðum, svo sem áður er að vikið, og
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miklu flóknara en að álykta um tilfærslu frá ein-
um athöfnum eða þörfum til annarra af völdum
breyttra verð- eða skattskilyrða. Almennt gildir
um slíkar breytingar, að þær hafi áhrif um eitt-
hvert hlutfall af frumbreytingunni, sem þeim
áhrifum olli, en ekki að þau snúist til öfugrar átt-
ar. Hlýtur rík sönnunarbyrði að hvíla á þeim, sem
slíku halda fram. Hagrannsóknir þessa efnis leiða
í besta falli til mótsagnakenndrar niðurstöðu, þótt
ekki sé útilokað, að lönd með allra hæstu skatt-
byrði séu komin nærri, ef ekki yfir, topp Laffer-
bogans, og vísar það þá helst til Svíþjóðar, Dan-
merkur og Finnlands. Það eigi hins vegar hvað
síst við um lönd eins og Kóreu, Ísland, Bandarík-
in og Japan1. Að því marki sem ályktanir verða
dregnar af heildstæðri skattbyrði þjóða virðast
rekstrar- og vinnutekjur eiga samleið, nema sér-
stök rök standi til annars. Rökin fyrir skattaléttun
á fyrirtækin einvörðungu virðast talsvert ýkt.
Þannig sýnir reiknað dæmi um áhrif tekjuskatts-
lækkunar fyrirtækja á bls. 145 tvöföldun skatt-
tekna á föstu verðlagi samfara lækkun tekjuskatts
fyrirtækja úr 45% í 30%. Þar sem magnþáttur
skattgrunns stóð ekki í stað frá grunnári 1992 til
2000, hlýtur að teljast réttara að miða við lands-
eða þjóðarframleiðslu, og er afstæð aukning
skatttekna 13% eða 21%, sem sýnist sæmilegur
árangur, þótt að miklu leyti gæti stafað af betri
framtölum fremur en aukningu athafna.

Þó að höfundur bindi vonir sínar um hæstu
þjóðartekjur á mann í heimi við væntanleg umsvif
fjármagnsmiðstöðvar á Íslandi, einskorðar hann
tillögur sínar engan veginn við slíka braut, heldur
viðurkennir þörf fyrir fjölþættar þróunarleiðir, svo
sem sjávarútvegs og orkunýtandi stóriðju, enda
eru framtak, hæfni og önnur geta mannaflans til
lífsbjargar allt annað en einhæf. Hann takmarkar
þær þó við rekstrar- og eignatekjur, hvort sem það
merkir, að þær einar skipti máli eða þær skuli hafa
forgang fyrir öðru, sem síðar þurfi að koma. Í
framhaldi af lækkun tekjuskatts fyrirtækja í
áföngum úr 45% í 30% árið 1999 og aftur í 18%
2002, auk lækkunar eignarskatts á þau úr 1,45% í

0,6%, leggur hann til frekari lækkun tekjuskattsins
í 10% og niðurfellingu eignarskattsins. Hliðsjón
var í þessu höfð af skýrslu skattahóps Samtaka at-
vinnulífsins um samkeppnishæft skattaumhverfi
(maí 2001), þar sem lögð er til lækkun í 15%
tekjuskatt og afnám eignarskatts á þau. Bent er þar
á fordæmi Íra um 12,5% tekjuskatt fyrirtækja frá
2003 og talið, að þróun Evrópuríkja stefni til sam-
ræmingar við það, enda þótt meðaltöl OECD og
ES hafi enn numið 33-34% árið 2001. Ýmsar
aðrar léttanir eru lagðar til, sumar efalaust til bóta,
svo sem niðurfelling stimpilgjalda og samræming
á skattmeðferð söluhagnaðar, m.a. til að vinna á
móti flutningi slíkra viðskipta til útlanda, en allar
takmarkast þær við fyrirtækja- og eignasviðið. 

Fullt tilefni virðist til að færa greininguna út
til vinnuþáttarins, langstærstu tekjuhlutdeildar-
innar, enda verkar há jaðarsköttun vinnutekna
verulega hamlandi samkvæmt athugunum ASÍ,
og dregur úr svigrúmi til aukningar atvinnu án
verðbólguáhrifa og veldur fátæktargildru. Sér-
staklega skaðvæn eru samanlögð áhrif tekjuskatts
og virðisaukaskatts í viðskiptum iðnaðarmanna
og einstaklinga, þar sem skattfleygurinn er nánast
jafngildi hreinna tekna verksalans eftir skatt, eða
kostnaður verkkaupa um tvöfaldar hreinar tekjur
verksala. Vandinn beinist ekki síst að sköttun lág-
tekna, sem bitnar á brýnum lífsþurftum og hlýtur
að hafa hvað óhagstæðust jaðaráhrif til latningar
og undanskots. Bendir það til, að nauðsynlegt sé
að leysa hið eina skattþrep upp í fleiri til mark-
vissrar ákvörðunar og mildunar jaðarskatta. Hóf-
legir jaðarskattar eru eitt helsta skilyrðið fyrir
rúmu vinnuaflsframboði og stuðla þar með að
hóflegum vöxtum, sem eru atvinnurekstri ekki
síður hagsmuna- og þróunarskilyrði en léttari
tekjuskattar. Lækkun jaðarskatta af vinnutekjum
er því frambærilegur valkostur til samanburðar
við lækkun tekjuskatts fyrirtækja. Innan þeirra
marka sem hvort tveggja er tvímælalaust til bóta,
um leið og gætt sé að hleypa ekki of miklum
ívilnunum út í hagkerfið, ættu umbætur á báðum
sviðum að geta farið saman.

Vissulega munu umbætur í skattamálum eiga
miklu hlutverki að gegna við að leggja grunn að
þróun íslenskra atvinnuvega að því marki að
tryggja hæstu tekjur og bestu lífskjör, sem
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þekkjast munu hverju sinni. Í riti sínu hefur höf-
undur borið fram mikinn fróðleik í fjörlegu og
skemmtilegu formi og leitt sterk rök að lausnum

á veigamiklu sviði. Í nánari athugunum og um-
ræðum hlýtur athyglin þó að beinast að fleiri og
almennari leiðum að því marki.
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