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Jóhannes Nordal: 

Gengisfesta o g óháðari stjórn 
peningamála 

Jóhannes Nordal, sedlabankastjóri, formaður bankastjórnar 
Seðlabankans, fluttí á ársfundi bankans 9. apríl 1991 ræðu þá, 
sem hér fer á eftir. 

Nú um helgina voru rétt þrját íu ár liðin, 
síðan Seðlabankinn var endanlega skilinn frá 
Landsbankanum og gerður að sjálfstæðri 
stofnun, en áður hafði hann haft sérstaka 
stjórn innan Landsbankans frá árinu 1957. 
Það er því tilefni til þess að ræða þau efnahags-
vandamál, sem nú er við að glíma, í víðara 
sögulegu samhengi en venja er til. A það má 
minna, að stofnun Seðlabankans í núverandi 
mynd var í rauninni einn þáttur víðtækrar 
endurskipulagningar íslenzkra efnahags-
mála, sem hófst á árinu 1960 og hafði það að 
markmiði að rífa Íslendinga út úr áratuga 
gömlu kerfi innflutnings- og viðskiptahafta og 
beina þeim inn á braut frjálsari markaðsbú-
skapar, en mikilvægasta forsenda þess var að 
taka upp raunhæfa gengisskráningu og traust-
ari stjórn f jármála og peningamála. 

Markaðsbúskapur sœkir á 
Þótt margir efuðust um það þá og lengi 

síðan, að skynsamlegt væri að opna hið litla 
íslenzka hagkerfi fyrir óheftri erlendri sam-
keppni, hefur reynslan bæði hér á landi og 
annars staðar í heiminum sannað yfirburði 
markaðshagkerfis í samanburði við miðstýr-
ingu og ríkisforsjá. Hér á landi hefur þróunin 
í þessa átt haldið áfram þessa þrjá áratugi, 
þótt mishratt hafi farið og oft hafi þurft að 

verjast gagnsóknum þeirra, sem fremur hafa 
trúað á forsjárhlutverk ríkisins. Meðal 
stærstu áfanganna á þessari braut má nefna 
afnám innflutningshafta árið 1960 og síðan 
aðildina að EFTA og samninga við Efnahags-
bandalagið í upphafi áttunda áratugarins, en 
með þessum aðgerðum var afnumin hafta- og 
tollvernd íslenzkrar framleiðslu á öðrum 
sviðum en í landbúnaði, en um hann gilda 
víða um lönd sérstakar reglur. Og um miðjan 
síðasta áratug var hafizt handa um afnám 
verðlagshafta og miðstýringar á vöxtum, en 
síðan hefur starfsemi fjármagnsmarkaðarins 
verið gefin æ frjálsari. 

Með tilliti til efnahagslegs árangurs þessara 
áratuga skiptir þó vissulega í tvö horn. Ann-
ars vegar hefur hagvöxtur verið mikill yfir 
tímabilið í heild, svo sem sést af því, að lands-
framleiðsla hefur aukizt að meðaltali á ári 
hverj u um 4,3%, en þjóðartekjur á mann um 
3,3%. Á hinn bóginn hefur hagvöxtur farið 
minnkandi, einkum síðustu tvo áratugina, 
sem einkennzt hafa bæði af þrálátri verðbólgu 
og miklum óstöðugleika í þróun tekna og við-
skiptajafnaðar. Vonandi hillir nú undir bjart-
ari tíma í þeim efnum, þar sem ótvíræður 
árangur hefur náðst til lækkunar verðbólgu á 
því rúmlega ári, sem liðið er, síðan febrúar-
samningarnir 1990 voru gerðir. 
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Ein áleitnasta spurningin á sviði efnahags-
mála í dag er því, hvernig tryggja megi áfram-
hald þessa stöðugleika, eftir að þeir kjara-
samningar renna út, þannig að stefnt verði að 
enn lækkandi verðbólgu á komandi árum. 
Hliðstæðar spurningar sækja á um þessar 
mundir vegna þeirrar þróunar, sem nú á sér 
stað til efnahagslegs samruna Evrópuríkja. 
Hver sem niðurstaðan verður í þeim samn-
ingum, sem Ísland tekur nú ásamt öðrum 
EFTA-r ík jum þátt í varðandi stóraukin efna-
hagstengsl við Evrópubandalagið, er óhjá-
kvæmilegt, að sífellt nánari samræming í 
efnahagsþróun annarra Evrópuríkja knýi 
einnig Íslendinga til að fylgja í öllum megin-
atriðum sömu efnahagsstefnu og þau, ef þeir 
eiga að varðveita samkeppnisstöðu sína og 
skilyrði til hagvaxtar. Mikilvægt skref í átt til 
þeirrar samræmingar hefur þegar verið tekið 
með því að ákveða að afnema í áföngum á 
næstu tveimur árum öll höft, er gilt hafa um 
fjármagnshreyfingar milli Íslands og annarra 
landa. Mun sú ákvörðun ein út af fyrir sig 
gjörbreyta forsendum hagstjórnar hér á 
landi. 

En lítum þá fyrst á helstu drætti efnahags-
þróunarinnar hér á landi undanfarið ár og 
horfurnar framundan. 

Efnahagslœgð og lœkkun vérðbólgu 
Þjóðarbúskapur Íslendinga hcfur gengið í 

gegnum mikla hagsveiflu síðustu sjö árin. 
Eftir öran hagvöxt á árunum 1984 - 1987, 
sem skilaði samtals um 25% aukningu lands-
framleiðslu, urðu snögg umskipti árið 1988, 
er leiddu til nálægt 4% framleiðslusamdráttar 
á árunum 1988 og 1989. Þótt fyrstu ummerki 
um endurbata hafi farið að koma fram á síð-
asta ári, m.a. vegna hækkandi útflutnings-
verðlags og batnandi viðskiptakjara, nægði 
það ekki til að koma hagvexti aftur af stað, og 
reyndist landsframleiðsla óbreytt frá fyrra 
ári. Vegna áframhaldandi fólksfjölgunar 
lækkaði þjóðarframleiðsla á mann þriðja árið 
í röð, og nemur þá lækkun hennar á þessum 
þremur árum samtals 8% á mann. Óhjá-
kvæmilegt er, að atvinnuleysi hafi nokkuð 
aukizt á þessu tímabili, en aukningin virðist 
þó minni en við hefði mátt búast, þar sem 
samdrátturinn hefur komið fram bæði í stytt-
ingu vinnutíma og minni atvinnuþátttöku. Á 
árinu 1990 hafði aukning atvinnuleysis stöðv-
azt nálægt 2% af vinnandi fólki, sem er mjög 
lágt hlutfall á alþjóðlegan mælikvarða. 

Þrátt fyrir nokkurn samdrátt í rauntekjum 
hélzt einkaneyzla óbreytt á síðasta ári, en 
samneyzla jókst um 1,7% og fjár-
munamyndun um 4,5%, og munar þar mest 
um mikil flugvélakaup Flugleiða á árinu. 
Vegna stöðnunar hagvaxtar kom öll þessi 
aukning þjóðarútgjalda fram í meiri halla á 
viðskiptajöfnuði, en miðað við landsfram-
leiðslu jókst viðskiptahallinn úr 1,6% á árinu 
1989 í 2,7% í fyrra. Gjaldeyrisverðmæti vöru-
útflutnings jókst um 3,7% frá fyrra ári, en 
verðmæti vöruinnflutnings jókst um 8,4%. 
Kom aukning innflutnings öll fram á síðustu 
mánuðum ársins, sem bendir til þess, að inn-
lend eftirspurn hafi farið vaxandi, er leið á 
síðara hluta ársins. Innstreymi lána til langs 
tíma umfram afborganir varð verulega 
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Verðbólga 1981-1990 
12 mánaða hækkun framfærsluvísitölu 

umfram viðskiptahallann, og jókst því gjald-
eyrisforðinn enn um fjóra milljarða króna á 
árinu. Hrein skuldastaða þjóðarbúsins var í 
árslok 48,1% af landsframleiðslu og reyndist 
óbreytt frá fyrra ári og er því enn mjög há. 

Þótt árið 1990 hafi þannig hvorki orðið 
þjóðarbúinu gjöfult vegna framleiðsluaukn-
ingar né hagstæðari viðskiptajafnaðar, 
verður þess sérstaklega minnzt vegna hins 
mikla árangurs í lækkun verðbólgu, sem þá 
náðist. Hefur verðbólgan á tólf mánaða tíma-
bili nú í fyrsta skipti síðan árið 1971 komizt í 
eins stafs tölu og jafnframt náð því að vera 
u.þ.b. hin sama og í öðrum OECD-r ík jum. 

Skilyrði aukins stöðugleika í verðlagi 
Fróðlegt er að bera saman aðstæðurnar nú 

og fyrir 20 árum, þegar verðbólga var síðast 
svipuð og nú, en sá samanburður leiðir í ljós 
ýmsar hliðstæður, sem draga má lærdóm af. 
Eins og að þessu sinni hafði þjóðarbúskapur-
inn þá farið í gegnum mikið þensluskeið 
vegna síldveiðanna miklu á sjöunda áratugn-
um. Þegar síldarstofninn hrundi, var reynt að 
bregðast við minnkandi þjóðarframleiðslu og 

auknum viðskiptahalla með aðhaldi í pen-
ingamálum og ríkisfjármálum, en fresta 
gengisbreytingum í lengstu lög, enda voru 
íslendingar þá bundnir af fastgengisreglum 
Bretton Woods-kerfisins. Þegar meiri háttar 
gengislækkun varð ekki lengur umflúin seint 
á árinu 1968, hafði þegar dregið mjög úr inn-
lendri eftirspurn og atvinnuleysi aukizt og 
skilyrði þannig skapazt til þess að ná hóf-
legum kjarasamningum á næstu árum innan 
ramma áframhaldandi aðhalds í f jármálum 
og peningamálum. Því miður stóð þetta 
stöðugleikatímabil aðeins um tveggja ára 
skeið, og var orsakanna að leita bæði í 
breyttri efnahagsstefnu og þensluáhrifum er-
lendis frá, sem náðu hámarki með marg-
földun olíuverðs árið 1973. Þegar haft er í 
huga, hve langan tíma það hefur tekið að 
komast út úr þeirri verðbólguþróun, sem þá 
hófst hér á landi, ætti að vera augljóst, hve 
mikið getur verið í húfi að raska ekki að þessu 
sinni dýrkeyptum stöðugleika, sem nú hefur 
náðst í verðlagsmálum. 

Sé hins vegar litið á þróunina undanfarin 
þrjú ár til samanburðar við þetta fyrra tíma-
bil, eru hliðstæðurnar augljósar. í stað þess 
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að bregðast fljótt við þeirri hækkun raun-
gengis og rýrnandi samkeppnisstöðu, sem 
þenslan á árunum 1986 og 1987 hafði haft í för 
með sér, með því að fella gengið eins og svo 
oft áður á undanförnum tveimur áratugum, 
var að þessu sinni reynt að fresta gengisað-
lögun eins og frekast var unnt. Jafnframt var 
leitazt við að styrkja ríkisbúskapinn og hamla 
gegn þenslunni með hækkun vaxta, en þetta 
hvort tveggja leiddi til verulegs samdráttar í 
eftirspurn, sem kom fram í minni fjárfestingu 
og neyslu og minnkandi spennu á vinnumark-
aðnum á árunum 1988 og 1989. Þegar þannig 
var komið, reyndist unnt að leiðrétta raun-
gengið og bæta samkeppnisstöðu sjávarút-
vegsins á árinu 1989, án þess að sú aðgerð 
hefði þensluáhrif í för með sér, þótt henni 
fylgdu óhjákvæmilega t ímabundnar verð-
hækkanir. 

Í upphafi síðastliðins árs voru því skilyrði 
til lækkunar verðbólgu betri en um margra 
ára skeið. Annars vegar hafði komizt á jafn-
vægi milli framboðs og eftirspurnar í þjóðar-
búinu í heild og á vinnumarkaði, en þó án 
verulegs atvinnuleysis. Hins vegar hafði sam-
keppnisstaða útflutningsatvinnuvega batnað 
nægilega, til þess að stöðugleiki í gengi var 
aftur orðinn trúverðug stefna, a.m.k. um 
sinn. Hversu fljótt þessi skilyrði nýttust, réðst 
hins vegar af þeim raunsæju og vel útfærðu 
kjarasamningum, sem gerðir voru í febrúar á 
síðastliðnu ári, en með hóflegum launahækk-
unum á hálfs annars árs samningstíma var 
með þeim lagður grundvöllur að þeirri miklu 
lækkun verðbólgu, sem síðan hefur átt sér 
stað. Hafa forsendur samninganna hingað til 
staðizt í öllum meginatriðum, meðalgengi 
krónunnar hefur verið haldið óbreyttu og 
almennar verðhækkanir verið nálægt settum 
mörkum þrátt fyrir þær hækkanir, sem orðið 
hafa á olíuverði. Er nú útlit fyrir, að hækkun 
vísitölu framfærslukostnaðar á samnings-
t ímanum í heild verði nálægt 6% á ári. Það er 
því til mikils að vinna, að unnt reynist að 
tryggja áframhaldandi stöðugleika, eftir að 
núgildandi launasamningar renna út næsta 
september. Þótt mikið muni þá velta á mati 

launþega á gildi stöðugleikans fyrir hagstæða 
þróun lífskjara og atvinnu, er varanlegs ár-
angurs því aðeins að vænta, að stjórnvöldum 
takist að treysta undirstöðu jafnvægis í efna-
hagsmálum með stefnu sinni á sviði f jármála 
ríkisins, peningamála og gengismála. Skal nú 
nánar vikið að þessum þáttum, þróun þeirra 
að undanförnu og mörkun framtíðarstefnu. 

Fastgengisstefnan veitir aðhald að verðlags-
þróun 

Er þá rétt að byrja á síðasttalda þættinum, 
þótt gengismálin hafi að vísu verið minna á 
dagskrá að undanförnu en oftast endranær. 
Eftir verulegt gengissig á árinu 1989 hefur 
meðalgengi krónunnar verið haldið óbreyttu 
frá því í desember á því ári, og hefur verið 
formlega staðfest af stjórnvalda hálfu, að 
þeirri stefnu skuli haldið til loka gildandi 
launasamninga, en engar ákveðnar yfirlýs-
ingar liggja fyrir um framhaldið. Það er því 
þegar af þessari ástæðu brýnt, að sem fyrst 
verði úr því skorið, hvort nokkur breyting 
verður í þessu efni eftir 1. september, þar sem 
gengisstefnan hlýtur ætíð að vera ein mikil-
vægasta forsenda almennra kjarasamninga. 
Hér er þó meira í húfi en næsta samningalota 
á vinnumarkaðnum, því að bæði reynsla og 
fræði hafa staðfest, að mörkun gengisstefnu í 
litlu opnu hagkerfi sé sú grundvallarforsenda, 
sem beiting annarra stjórntækja verður að 
taka mið af. Auk þess hefur valið á milli fast-
gengisstefnu og sveigjanlegs gengis orðið enn 
mikilvægara að undanförnu vegna samninga 
um nánari tengsl Íslendinga við Efnahags-
bandalagið, þar sem fastgengi er þegar orðið 
grundvöllur samræmingar í efnahagsstjórn, 
en framtíðarmarkmiðið sameiginlegur gjald-
miðill. 

Áður en frekar verður rætt um þá kosti, 
sem Íslendingar standa nú frammi fyrir í 
þessum efnum, getur verið lærdómsríkt að 
líta á helstu drætti í þróun gengismála hér á 
landi undanfarna þrjá áratugi. Má reyndar 
skipta þeim í þrjú afmörkuð tímabil með til-
liti til gengisstefnu. 

Fyrsta tímabilið hófst árið 1960, þegar 
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horfið var frá fjölgengi og haftastefnu og 
tekið upp fast gengi, sem bundið var reglum 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins um gengisbreyt-
ingar, sem aðeins mátti grípa til við sérstakar 
aðstæöur. Var þetta grundvöllur efnahags-
stefnu Íslendinga allt til ársins 1971. Á þessu 
tímabili tókst lengst af að tryggja góðan 
stöðugleika í efnahagsmálum samfara 
hóflegri verðbólgu, en þó með einni veiga-
mikilli undantekningu. Eftir sex veltiár vegna 
mikilla síldveiða hrundi stofninn á árunum 
1967 og 1988 og leiddi það ásamt verðfalli 
botnfiskafurða til þess, að tekjur af vöruút-
flutningi lækkuðu um 44% á tveimur árum. 
Þótt reynt væri að forðast gengislækkun í 
lengstu lög, varö hún að lokum ekki umflúin. 
Ekki var þó horfið frá markmiðum fastgengis-
s tefnunnar , enda sannaði hún gildi sitt næstu 
árin, þegar sæmilegur stöðugleiki í verðlagi 
náðist að nýju, eins og þegar hefur verið vikið 
að hér á undan. 

Eft ir 1972 verða mikil umskipti í þessum 
efnum, bæði með breyttri efnahagsstefnu 
nýrrar ríkisstjórnar og hruni fastgengiskerfis 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, sem veitt hafði 
íslendingum umtalsverðan aga í þessum 
efnum. Við þetta bættust svo brátt áhrif olíu-
verðshækkunar og aukin alþjóðleg verð-
bólga. Með ört vaxandi verðbólgu á næstu 

árum dró verulega úr peningalegu aðhaldi, 
þar sem ekki voru stjórnmálalegar forsendur 
fyrir þeirri hækkun vaxta, sem hefði verið 
nauðsynleg til þess að hemja eftirspurn eftir 
lánsfé og viðhalda innlendum sparnaði. Þegar 
við þetta bættist almenn verðtrygging launa, 
varð gengisstefnan brátt nánast óvirkur 
þáttur í keðjuverkandi hækkun launa og 
verðlags. Afleiðingin varð illvígasta 
verðbólgutímabilið í sögu Íslendinga, sem 
hélt áfram að magnast allt til fyrra hluta ársins 
1983, þegar verðbólguhraðinn komst um 
tíma upp fyrir 80%). 

Þriðja tímabilið hefst síðan með gagngerri 
stefnubreytingu vorið 1983, þegar ný ríkis-
stjórn tekur upp aðhaldssamari stefnu á 
grundvelli yfirlýsingar um gengisfestu ásamt 
afnámi verðtryggingar á laun. Þótt árangur 
þessarar stefnubreytingar kæmi þegar fram í 
mikilli lækkun verðbólgustigs miðað við árin 
á undan, reyndist verðbólgan þó þrálátari 
næstu árin en vonir stóðu til. Var orsaka þess 
vafalaust að nokkru leyti að leita í gengis-
stefnunni. Þrátt fyrir yfirlýsingar stjórnvalda 
um gengisfestu voru þær aldrei nægilega fyrir-
varalausar, og fastgengisstefnuna skorti þann 
trúverðugleik, sem hún hafði á s jöunda ára-
tugnum, þegar hún laut aga frá reglum 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Hún skapaði því 
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Lausafjárstaða innlánsstofn-
ana sem hlutfall af innlánum 

Heildarstaða innlánsstofnana 
sem hlutfall af innlánum 

Staða gagnvart Seðlabanka ásamt ríkisvíxlum 
og erlendri lausafjárstööu aö f rádregnum 

ekki þann ramma aðhalds að ákvörðunum 
fyrirtækja og launþega, sem æskilegt hefði 
verið. Kom þetta fram bæði á árinu 1984, 
þegar óraunhæfri launahækkun var mætt með 
gengislækkun, og svo aftur með gengislækk-
unum árin 1988 og 1989, þótt þá væri veitt 
meira viðnám eins og ég hef áður rakið. 

Mér virðist ótvírætt, að efnahagsþróunin 
hér á landi, sem ég hef nú stiklað á, ásamt 
reynslu annarra smáríkja, styðji þá skoðun, 
að Íslendingum sé farsælast að velja gengis-
festu sem hornstein efnahagsstefnu sinnar í 
framtíðinni. Takist að gera gengisfestu trú-
verðuga, er hún tvímælalaust öruggasta leiðin 
til þess að tryggja til langframa hliðstæða 
þróun verðlags og launa hér á landi og í við-
skiptalöndum okkar. 

Tekjusveiflur íslenzka þjóðarbúsins f a r a 
minnkandi 

Rökin, sem helst hefur verið haldið fram 
gegn fastgengisstefnunni, eru hins vegar 
fólgin í því, að hún útiloki eða takmarki veru-
lega notkun gengisins til þess að bregðast við 
óvæntum ytri sveiflum. svo sem miklum 
breytingum á viðskiptakjörum, lokun mark-
aða eða aflasveiflum. Sé þá frekar hætta á 

því, að slíkar breytingar valdi alvarlegri 
röskun á rauntekjum og atvinnustigi. Þótt hér 
sé við veigamikil vandamál að etja, tel ég þau 
alls ekki vega upp á móti kostum þess stöðug-
leika í verðlagsþróun, sem gengisfestu getur 
fylgt. Athuganir benda auk þess til, að 
sveiflur í útflutningstekjum Íslendinga hafi 
farið minnkandi undanfarna tvo áratugi og 
séu nú ekki að ráði meiri en meðal margra 
annarra þjóða, sem ýmist hafa þegar tekið 
upp fastgengi eða stefna að því á næstu árum. 
Stafar þetta af því, að fjölbreytni í útflutn-
ingsframleiöslu Íslendinga hefur farið vax-
andi og hún dreifist nú á mun fleiri og þróaðri 
markaði en áður. Sömuleiöis hafa útfærsla 
landhelginnar og markviss stjórnun fiskveiða 
skapað ný skilyrði til að draga úr sveiflum í 
aflamagni. Hefur annað áfall svipað síldveiði-
brestinum 1967-68 ekki orðið síðustu fjöru-
tíu árin, og er varla raunhæft að láta svo 
ósennilega möguleika ráða vali gengisstefnu. 
Loks getur notkun jöfnunarsjóða átt veiga-
mikinn þátt í að draga úr áhrifum tekjubreyt-
inga á þjóðarbúskapinn, en með nýjum 
lögum hefur Verðjöfnunarsjóður sjávarút-
vegsins orðið öflugra og markvissara tæki til 
sveiflujöfnunar. 
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Þar sem ljóst er. að nokkur ár hljóta enn að 
líða, áður en Íslendingar geta orðið aðilar að 
formlegu gengissamstarfi Evrópuþjóða, 
verður trúverðugleiki gengisfestu fyrst um 
sinn að byggjast á yfirlýsingum íslenzkra 
stjórnvalda einum saman. Er óhjákvæmilegt, 
að nokkurn tíma taki að afla slíkri stefnu 
trausts, jafnvel þótt hugur fylgi máli, með þá 
gengisbreytingasögu, sem Íslendingar eiga að 
baki sér. Jafnframt því að vilja standa að 
slíkri stefnumótun er Seðlabankinn nú að 
undirbúa að koma gjaldeyrisviðskiptum og 
gengisákvörðunum í svipað horf hér á landi 
og annars staðar í Evrópu, þannig að komið 
verði á breytilegu markaðsgengi innan tiltek-
inna fastra marka. 

Lánsfjárþörf opinberra aðila veldur vanda 
Ég hef nú gerzt næsta langorður um gengis-

mál og því orðið tímabært að snúa sér að 
þróun ríkisfjármála og peningamála og því 
hlutverki, sem þau þurfa að gegna til að 
tryggja stöðugleika í efnahagsmálum. 

Betra samræmi hefur náðst milli stefn-
unnar í ríkisfjármálum og peningamálum 
undanfarin tvö ár en oft áður. Engu að síður 
er þrálátur hallarekstur ríkissjóðs orðinn eitt 
af erfiðustu vandamálum í stjórn efnahags-
mála. Árið 1990 var sjötta árið í röð, sem 
rekstrarhalli var á ríkissjóði, en hann náði 
hámarki árið 1988, þegar hann nam 2,8% af 
landsframleiðslu. Síðan hefur tekizt að þrýsta 
honum niður um rúman helming í 1,3% af 
landsframleiðslu í fyrra þrátt fyrir erfitt 
árferði. Jafnframt náðist það mikilvæga 
markmið á árinu að fjármagna alla nettóláns-
fjárþörf ríkissjóðs, en hún nam um 2,1% af 
landsframleiðslu, með sölu verðbréfa og 
ríkisvíxla á innlendum markaði. Að vísu 
þurfti að endurf jármagna skuld vegna halla 
ríkissjóðs frá árinu á undan með erlendu láni, 
en árangur innlendrar f jármögnunar kom 
m.a. fram í því, að lausaskuldir ríkissjóðs við 
Seðlabankann voru að meðaltali helmingi 
lægri miðað við landsframleiðslu en árið 
áður. Þaö greiddi verulega fyrir þessum 

árangri, að nýr peningalegur sparnaður jókst 
mikið frá árinu á undan, jafnframt því sem 
dró úr eftirspurn eftir lánsfé frá fyrirtækjum 
vegna lítillar fjárfestingar og stöðnunar í 
framleiðslu. Einnig greiddi Seðlabankinn 
nokkuð fyrir sölu ríkisverðbréfa og víxla með 
breyttum reglum um innlánsbindingu og lausa-
fjárhlutföll. Þrátt fyrir þetta náði þessi láns-
fjáröflun ríkissjóðs ekki fram að ganga án 
áhrifa til hækkunar á raunvexti á verðbréfa-
markaði, en þar kom reyndar fleira til. 

Þótt fjárþörf ríkissjóðs vegi þungt, fer því 
fjarri , að hún ein sér sé nothæfur mælikvarði á 
heildaráhrif aðgerða ríkisvaldsins á láns-
fjármarkaðinn. Það er reyndar eitt af ein-
kennum íslenzkra lánsfjármála, hve mikil 
afskipti ríkisvaldið hefur haft af öflun lánsfjár 
til fjárfestingar einkaaðila, einkum atvinnu-
fyrirtækja og húsbyggjenda. Hefur þessi 
fyrirgreiðsla ríkisins ýmist verið í formi láns-
fjáröflunar til endurlána, ríkisábyrgðar á 
teknum lánum eða beinna fjárframlaga. Hin 
síðari ár hefur smám saman dregið úr fyrir-
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Peningalegur sparnaður 
sem hlutfall af landsframleiðslu 

greiðslu af þessu tagi viö atvinnuvegina, bæði 
vegna þess að framboð lánsfjár frá öðrum 
aðilum hefur aukizt og dregið hefur úr láns-
fjáreftirspurn fyrirtækja, a.m.k. aö sinni. 
Þess í staö hefur fyrirgreiðsla ríkisins vegna 
húsnæðislána stóraukizt fyrir tilkomu nýrra 
lánakerfa og útfærslu annarra. Til dæmis um 
þetta má nefna, að lánsfjáröflun vegna íbúða-
lána jókst úr rúmum 4 milljörðum króna árið 
1987 í rúma 16 milljarða 1990, sem jafngildir 
um 125% raunaukningu á aðeins þremur 
árum. 

Árið 1990 reyndist heildarfjáröflun opin-
berra aðila á innlendum lánamarkaöi 26,5 
milljaröar kr. Þar af var lánsfjáröflun ríkis-
sjóðs sjálfs um tíu milljarðar, en lántökur 
vegna íbúðalánakerfisins á 17. milljarð. Jókst 
f járöflun til íbúðalána frá fyrra ári um tæpa 7 
milljarða, og stafaði sú aukning mestöll af til-
komu hins nýja húsbréfakerfis. 

Þótt f ramboð innlends fjármagns á vegum 
lífeyrissjóða, banka og verðbréfamarkaða 
ykist mikið á árinu 1990 og verulega drægi úr 
lánsfjáreftirspurn atvinnuveganna, reyndist 
markaðinum erfitt að melta þessa miklu inn-
lendu lánsfjáröflun. Fóru því raunvextir 

hækkandi, eftir því sem á árið leið, fyrst 
vegna mikils framboðs á spariskírteinum 
ríkisins, en á síðasta ársfjóröungi vegna auk-
innar sölu húsbréfa. Einnig hefur það væntan-
lega haft áhrif til vaxtahækkunar, að framboð 
hlutabréfa jókst mjög á árinu, en vegna 
hækkandi gengis á þeim markaði og hag-
stæðra skattareglna jókst sala þeirra meira en 
nokkru sinni fyrr. Miðað við lánskjaravísitölu 
voru markaðsráunvextir af opinberum verð-
bréfum, spariskírteinum og húsbréfum á bil-
inu 7-7,5% í lok ársins. 

Aukinn þrýstingur á lánsfjármarkaðinum 
veldur vaxtahœkkun 

Það sem af er þessu ári hefur þrýstingurinn 
á lánsfjármarkaðinum farið enn vaxandi, og 
virðist þar bæði vera að verki einhver sam-
dráttur í sparnaði heimila og meiri lánsfjár-
eftirspurn. Vextir á verðbréfamarkaði hafa 
því haldið áfram að þokast upp á við, og hefur 
ávöxtun húsbréfa verið leiðandi í hækkun-
inni. Þetta hefur einnig gerzt þrátt fyrir það, 
að vextir af nýjum spariskírteinum og ríkis-
víxlum hafa dregizt aftur úr öðrum vaxta-
kjörum og sala þeirra því orðið minni en ella. 
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Hefur því lánsfjárþörf ríkissjóðs frá ára-
mótum aö mestu verið mætt með skulda-
söfnun við Seðlabankann, sem hefur mikla 
þensluhættu í för með sér. Þar sem hér getur 
ekki verið nema um tímabundið ástand að 
ræða, verður að gera ráð fyrir verulega auk-
inni sölu ríkisbréfa síðar á árinu, sem væntan-
lega mun hafa áhrif til enn frekari hækkunar 
markaðsvaxta. 

Stefnan í vaxtamálum og þróun lánskjara 
hefur verið allmikið til umræðu að undan-
förnu, og er út af fyrir sig ekki annars að 
vænta. þegar haft er í huga, hve háir vextir 
hafa verið hér á landi síðustu árin, eftir að 
þeim hafði verið haldið niðri meðstjórnvalds-
ákvörðunum um langt árabil. Og þótt raun-
vextir séu nú hér á landi svipaðir og víðast í 
Vestur-Evrópu, eru þeir áreiðanlega nægi-
lega háir til þess að verka letjandi á fjárfest-
ingu og atvinnustarfsemi við þær aðstæður 
efnahagsstöðnunar, sem nú ríkja hér á landi. 
Spurningunni um það, hvort og hvernig verði 
unnt að lækka vexti hér á landi á næstunni, 
verður hins vegar að svara með efnahags-
legum rökum, en ckki með óskhyggju að leið-
arljósi. 

Mér þykir ólíklegt, að nokkur dómbær 
maður efist lengur um það. að það hafi vcrið 
nauðsynlegt, ef ekki beinlínis óhjákvæmilegt, 
að taka upp frjálsa vexti og afnema hömlur á 
f jármagnsmarkaðinum, eins og gert hefur 
verið hér á landi á undanförnum árum. Með 
þessum breytingum hafa Íslendingar ein-
göngu tekið upp viðskiptahætti á fjármagns-
markaðinum, sem allar nágrannaþjóðir 
þeirra hafa lengi aðhyllzt og telja má nauð-
synlegan hlekk nútíma markaðsbúskapar, 
sem jafnvel fyrrum einræðisríki Austur-Evr-
ópu stefna nú að. Hitt verður að horfast í 
augu við, að fyrstu afleiðingar þessarar stefnu-
breytingar í auknum fjármagnskostnaði hafa 
ekki ætíð verið þægilegar, en hún hefur hins 
vegar leitt til stóraukinnar innlendrar f jár-
magnsmyndunar, og eytt lánsfjárskömmtun 
og mismunun á lánamarkaðinum og verið 
undirstaða þess peningalega jafnvægis, sem 
nú hefur borið ávöxt í stórlækkun verðbólgu. 

Því miður eru efnahagsskilyrði nú þannig, 
að aðgerðir Seðlabankans til þess að knýja 
niður vexti eru nánast útilokaðar. Annars 
vegar eru bein afskipti af útlánsvöxtum inn-
lánsstofnana óeðlileg vegna þess, að raun-
vextir almennra bankaútlána eru ekki hærri 
en markaðsvextir af opinberum verðbréfum, 
sem þó ættu við eðlilcg skilyrði að vera mun 
lægri en bankavextir. Hins vegar getur Seðla-
bankinn ekki haft áhrif til lækkunar á vöxtum 
á verðbréfamarkaði nema með því að stór-
auka peningaframboð í landinu, t.d. með 
miklum verðbréfakaupum á markaðinum, en 
allar aðgerðir af því tagi væru til þess eins 
fallnar að grafa undan efnahagslegu jafnvægi 
og auka bæði verðbólgu og viðskiptahalla. 
Væri slíkt sérstaklega varhugavert nú, þegar 
ýmis merki eftirspurnarþenslu hafa verið að 
koma fram. 

Allt bendir því til þess, að varanlegri 
lækkun raunvaxta verði eingöngu náð á all-
löngum tíma með markvissum aðgerðum til 
þess að draga úr opinberri lánsfjárþörf og 
með því að tryggja áframhald þess stöðug-
leika í verðlagi, sem til lengdar er mikilvæg-
asta undirstaða trausts á fjármagnsmarkað-
inum og aukins innlends sparnaðar. 

Gengisfesta og skýrari markmið 
í p en ingam á l u m 

Sá skoðanamunur bæði um gengisstefnu og 
stjórn peningamála, sem borið hefur á að 
undanförnu, á sér hliðstæðu víða um lönd um 
þessar mundir, ekki sizt í Evrópu, þar sem 
mjög er um það rætt, hvernig marka skuli 
peningamálastefnu sameiginlegs myntsvæðis 
alls Evrópubandalagsins. Þeirri skoðun vex æ 
fylgi, að mörg þeirra hagstjórnarvandamála, 
sem við hefur verið að etja víða um heim á 
undanförnum tveimur áratugum, stafi m.a. af 
því, að reynt hafi verið að ná of mörgum efna-
hagslegum markmiðum samtímis án þess að 
gera sér grein fyrir því, að sumum mark-
miðum verður að ná fyrst, áður en varanlegur 
árangur getur náðst á öðrum sviðum. Þegar 
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menn hafa t.d. reynt að tryggja allt í senn, 
góðan hagvöxt, mikla atvinnu og stöðugt 
verðlag, hefur reynslan harla oft orðið sú, að 
þeir hafa fórnað stöðugleika í verðlagi í þeirri 
von, að með því mætti halda uppi atvinnu og 
hagvexti, en upp skorið að lokum verðbólgu-
þróun, sem stefnt hefur þessu hvoru tveggja í 
hættu. Vegna þessarar reynslu og margra 
annarra raka, sem hér skal ekki reynt að 
t íunda, hafa flestir komizt að þeirri niður-
stöðu, að stöðugleiki í verðlagi rekist ekki til 
lengdar á önnur efnahagsleg markmið, 
heldur sé í raun forsenda þess, að hægt sé að 
ná öðrum markmiðum, svo sem örum hag-
vexti og háu atvinnustigi. Því beri að setja 
ákveðin, jafnvel ófrávíkjanleg markmið um 
stöðugleika í verðlagsmálum, sem seðla-
bönkum sé falið að ná með beitingu peninga-
legra stjórntækja án afskipta eða áhrifa frá 
öðrum stjórnvöldum. Öðrum efnahagslegum 
markmiðum verði stjórnvöld þá að ná með 
því að beita öðrum hagstjórnartækjum og þá 
sérstaklega aðgerðum í ríkisfjármálum. 

Enginn vafi er á því, að hugmyndir af þessu 
tagi eiga erindi til Íslendinga. Vandamálin í 

stjórn efnahagsmála hér á landi á undan-
förnum áratugum hafa ekki sízt stafað af því , 
að stöðugleika í verðlagi og gengi hefur þrá-
faldlega verið fórnað í þágu annarra mark-
miða, svo sem hagvaxtar, atvinnuaukningar 
eða byggðastefnu. Afleiðingin hefur orðið 
stórfelld verðbólga langtímum saman, sem 
síðan hefur spillt fyrir árangri á öðrum 
sviðum. Jafnframt hefur þrotlaus togstreita 
staðið um beitingu sjálfsagðra hagstjórnar-
tækja í peningamálum, svo sem vaxtabreyt-
inga og innlánsbindingar, sem orðið hefur 
dragbítur á árangursríka stjórn peningamála. 

Af þessum ástæðum tel ég það fagnaðar-
efni, að nú skuli hafa verið ákveðið að he f j a 
gagngera endurskoðun Seðlabankalaganna, 
þar sem sérstaklega verði fjallað um hlutverk 
bankans með tilliti til þeirra gjörbreyttu 
aðstæðna, sem skapazt hafa í peningamálum 
hér á landi og víðar um heim. Einnig verður 
væntanlega sérstaklega fjallað um stöðu og 
sjálfstæði Seðlabankans innan stjórnkerfisins 
í ljósi nýjustu viðhorfa í þeim efnum. 

Eins og ég gat um í upphafi máls míns, var 
setning Seðlabankalaganna 1961 þáttur í víð-
tækri stefnubreytingu, sem þá átti sér stað í 
efnahagsmálum. Sú lagasetning átti áreiðan-
lega sinn þátt í að styrkja stefnuna í peninga-
málum við þær aðstæður, sem þá ríktu, en 
hún var óhjákvæmilega byggð á hugmyndum 
um miðstýringu vaxta og lánsfjárdreifingar, 
sem þá var alls ráðandi í þjóðfélaginu, en 
buðu jafnframt upp á vaxandi stjórnmálaleg 
afskipti af stjórn peningamála. Þótt mikilvægt 
skref hafi verið tekið með breytingu Seðla-
bankalaganna 1986 í því skyni að auka frelsi á 
f jármagnsmarkaðinum, er löggjöfin í megin-
atriðum óbreytt, að því er skipulag bankans 
og stöðu hans gagnvart ríkisvaldinu varðar. 
Það er því þegar af þeirri ástæðu þörf á gagn-
gerri endurskoðun hennar nú. 

Örar breytingar á lánsfjármarkaði 
Þær breytingar, sem nú eru að ganga yfir í 

efnahagsmálum, eru sízt minni en fyrir 
þrjátíu árum, en sá er helzti munurinn, að 
breytingarnar eru að þessu sinni mestar á 
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lánsf jármarkaðinum, með auknu markaðs-
frelsi innan lands og út á við. En auknu frelsi 
fylgir á þessu sviði sem öðrum krafan um rétt-
látar leikreglur og nauðsynlegan aga. Ella er 
hætt við því, að uppskeran verði glundroði í 
stað f ramfara , átök í stað gagnkvæms ávinn-
ings. Ég hef gert hér að umtalsefni tvo þætti í 
st jórn peningamála, þar sem ég tel umbóta 
þörf, ef Íslendingar eiga að njóta ávaxta 
þeirra miklu breytinga, sem nú eru að gerast 
hér á landi og í Evrópu. Annar þátturinn er 
stefnan í gengismálum, þar sem ég tel mikil-
vægt, að samstaða geti tekizt sem fyrst um 
gengisfestu sem grundvallarmarkmið efna-
hagsstjórnar á komandi árum. Hinn þáttur-
inn varðar endurbætur á st jórn peningamála, 
m.a. með nýrri löggjöf um Seðlabankann, þar 
sem markmið st jórnar peningamála væri 
bundið við það meginverkefni að tryggja 
stöðugleika í verðlagi og gengi. Jafnframt 
yrði beiting peningalegra s t jórntækja gerð 
sem óháðust öðrum pólitískum sjónarmið-
um, a .m.k. á meðan Seðlabankinn gegnir 
hlutverki sínu á þessum sviðum með eðli-
legum hætti. 

Ég er nú kominn að lokum þessa máls, en í 
því hef ég aðallega fjal lað um nokkra mikil-
væga þætti hagstjórnar, þar sem Seðlabank-
inn hefur sérstöku hlutverki að gegna. En ég 
get ekki skilið svo við þessi efni, að ekki sé 
drepið á aðra meginhliðina í starfsemi Seðla-
bankans, en það er að vera banki bankanna 
og stuðla að traustum rekstri f jármálastofn-
ana og heilbrigðri starfsemi lánamarkaðarins. 
Með þeim breytingum, sem orðið hafa á 
þessu sviði á undanförnum árum, svo sem 
frjálsum vöxtum, fjölbreyttari f já rmálaþjón-
ustu og ört vaxandi verðbréfa- og hlutabréfa-
markaði, hafa verkefni Seðlabankans á þessu 
sviði farið ört vaxandi. Á frjálsum markaði 
hljóta f jármálastofnanirnar sjálfar að vera 
ábyrgar gerða sinna, hvort sem vel tekst til 
eða ekki. En hitt er jafnnauðsynlegt, að á 
markaðinum gildi öruggar reglur, er tryggi 
bæði hag s tofnananna sjálfra og viðskipta-
manna þeirra, svo og virkt eftirlit með því, að 
þeim reglum sé fylgt. Hér er ekki tækifæri til 
þess að ræða frekar um hin miklu umskipti, 
sem átt hafa sér stað á lánsf jármarkaðinum 
hér á landi á undanförnum árum, eða þátt 
Seðlabankans í þeim. Óhjákvæmilegt er, að 
svo örar breytingar hafi í för með sér aukna 
áhættu, sem leitt geti til slysa eða jafnvel 
alvarlegra áfalla, og vissulega hafa henni fylgt 
meiri út lánatöp lánastofnana að undanförnu 
en um áratuga skeið. Flest bendir hins vegar 
til þess, að mestu erfiðleikarnir á þessu sviði 
séu senn að baki og íslenzkar f jármálastofn-
anir eigi fyllilega skilið það traust, sem þær 
njóta hjá viðskiptavinum sínum. 

Á þessum t ímamótum vil ég ljúka máli 
mínu með því að þakka það góða samstarf, 
sem Seðlabankinn hefur ætíð átt annars vegar 
við viðskiptaráðuneyti og önnur st jórnvöld, 
en hins vegar við forustumenn banka, spari-
sjóða og annarra f jármálas tofnana. Aðeins 
með gagnkvæmum skilningi og samstarfi 
þessara þriggja aðila er unnt að tryggja heil-
brigði, vöxt og viðgang íslenzka lánsfjár-
markaðarins. 



Ágúst Einarsson: 

Starfsemi Seðlabanka Íslands 1990 

Ágúst Einarsson, prófessor, formaður bankaráðs Seðlabankans, 
minntist Geirs Hallgrímssonar, bankastjóra, á ársfundi bankans 
hinn 9. apríl 1991 og flutti síðan ræðu þá, sem hér fer á eftir. 

Ársfund Seðlabankans ber nú upp á 30 ára 
afmæli hans. Þá er tilefni að staldra við, hugsa 
til liðins tíma og láta hugann reika fram á við. 

Starfsemi bankans er yfirgripsmikil og snar 
þáttur í allri efnahagsstjórnun. 

Markmið Seðlabanka 
Í lögum um Seðlabanka Íslands segir um 

gengisskráningu, að þar skuli miða við, að 
gengi sé sem stöðugast, ná jöfnuði í við-
skiptum við útlönd, en tryggja jafnframt 
rekstrargrundvöll útflutningsatvinnuvega og 
samkeppnisgreina. Það þarf ekki að staldra 
lengi við þessa setningu til að sjá, að hér gcta 
markmið rekist illa hvert á annað. í lögum 
segir ekki, hvert þessara markmiða skuli hafa 
forgang, séu aðstæður þannig, að velja verði á 
milli. 

Það er ekki einsdæmi í Seðlabankalögum 
né í annarri lagasetningu, að markmið séu 
ekki skýrt skilgreind. Við erum líklega öll því 
marki brennd að vilja ná meiru og láta betra 
af okkur leiða en mögulegt er. Það er ekkert 
athugavert við að setja markið hátt. Slíkar 
óskir eiga hins vegar ekki vel við í stjórnun 
efnahagsmála. Efnahagsmál fjalla um að 
velja milli kosta, því að ekki verða allar þarfir 
uppfylltar. Skýrt afmörkuð markmiðssetning 
er forsenda þess, að efnahagsmál fari eftir 
þeim farvegi, sem ætlaður er. 

Það er oft vitnað til þýska seðlabankans, 
sem er öflugastur seðlabanka í Evrópu. Það 
er einkum tvennt, sem markar sérstöðu hans. 
Annars vegar eru þar ákvæði í lögum, að 
helsta markmið hans sé að varðveita gildi 
gjaldmiðilsins. Hins vcgar nýtur hann veru-
legs sjálfstæðis í störfum og beitingu stjórn-
tækja. 

Þýski seðlabankinn hefur látið markmiðið 
um að varðveita gildi gjaldmiðilsins ganga 
fyrir öllu öðru og miðað peninga- og gengis-
stefnu við að halda verðbólgu niðri með oft á 
tíðum harkalegum aðgcrðum. Þessi stefna, 
sem hefur verið framkvæmd í áratugi, hefur 
notið víðtæks stuðnings þjóðarinnar, að hluta 
til vegna söguicgra ástæðna, en einnig vegna 
þess, að stefnan hefur skilað árangri í bættum 
lífskjörum. 

Þetta er ekki vegna einhvers konar þrá-
hyggju Þjóðverja, heldur byggist það á þeirri 
hagfræði, að til lengdar sé stöðugleiki í verð-
lagi forsenda framfara og hagvaxtar. Ein-
ungis í stöðugu verðlagi er hægt að líta með 
nokkru öryggi fram á við, gera heilsteyptar og 
markvissar áætlanir og huga að öðrum verð-
mætum en þeim efnahagslegu. 

Það sérkennilega er, að nú erum við á 
þessum lygna sjó verðlagsmála. Verðbólga 
hefur um áratuga skeið verið meiri hér en hjá 
öðrum þjóðum, og hefur það dregið smátt og 
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smátt mátt úr öllu efnahagskerfinu. Hag-
vöxtur síðustu ára var enginn á sama tíma og 
aðrar þjöðir uppskáru vöxt þjóðartekna. 

Við erum samt með best settu þjóðum í 
efnahagslegu tilliti. Við erum Iánsöm þjóð, 
njótum velsældar umfram nær alla á þessari 
jörð, búum við frjálsræði í hugsun og athöfn-
um; frelsi, sem er óþekkt víða í þessum 
heimi. 

Við íslendingar höfum líka þann metnað, 
að hér skuli lífskjör verða áfram góð, næg 
atvinna, menning á háu stigi, búið sé vel að 
börnum, sjúkum ogöldruðum og sjálfsákvörð-
unarréttur þjóðarinnar virtur. Petta eru 
markmið og metnaður, óháð flokkum, og er 
hluti af einkennum okkar sem fámennrar 
þjóðar í stóru landi. 

Aukið frjálsrœði og ábyrgð ríkisvalds 
Við höfum nú gullið tækifæri til að festa í 

sessi stöðugleika í verðlagi; stöðugleika, sem 
er forsenda framfara. Við erum þátttakendur 
í miklum umbrotum. Hrun kommúnisma í 
Austur-Evrópu, hröð þróun nágranna okkar 
til sameinaðrar Evrópu. víðtæk alþjóðleg 
þátttaka í hernaðaraðgerðum gegn ofbeldi og 
einræði, svo að nokkuð sé nefnt. Þessar miklu 
breytingar setja auðvitað svip sinn á íslenskt 
þjóðfélag. 

Við verðum að skynja þessa nýju strauma, 
átta okkur á stefnu þeirra, skilja alþjóðlegt 
gildi þeirra, meta gagnsemina fyrir okkar 
þjóðfélag og hrinda í framkvæmd nauðsyn-
legum umbótum. 

Við getum dregist ótrúlega hratt aftur úr 
öðrum þjóðum, ef við berum ekki gæfu til að 
átta okkur á umhverfinu. 

Atburðir síðustu ára eru líka áskorun um 
að eiga þátt í nýju skipulagi í okkar heims-
hluta. Breytingarnar, sem verða innan Evrópu 
á næstu árum, eru með þeim meiri, sem þessi 
álfa hefur gengið í gegnum. Við höfum ávallt 
talið okkur til Evrópu, og við þurfum að taka 
mikilvægar ákvarðanir á þessu sviði á næstu 
árum. 

Í viðskiptum hafa aukið frjálsræði og 
minnkandi hömlur einkennt síðustu ár. 

Jákvæð niðurstaða í viðræðum EB og EFTA 
mun kalla á verulegar breytingar í Iöggjöf og 
reglum. Hvort sem samningar takast í þessari 
lotu eða ekki, þá er ljóst, að í stjórnsýslu 
okkar og efnahagsmálum verðum við að laga 
margt að því, sem nágrannar okkar gera. 
Mikilvægast er, að verðbólgan sé svipuð hér 
og í helstu viðskiptalöndum okkar. 

Efnahagsmál lúta í auknum mæli alþjóð-
legu samstarfi, og svigrúm einstakra þjóða 
hefur minnkað verulega síðustu ár. Allt 
bendir til þess, að umgjörð efnahagsstjórn-
unar verði í ríkari mæli mörkuð með fjölþjóð-
legum ákvörðunum. Við eigum meðal annars 
að horfast í augu við, að svigrúm til gengis-
breytinga er ekki mikið. Trúverðug fastgengis-
stefna samhliða ábyrgð í kjarasamningum og 
ríkisfjármálum er vafalítið sú leið, sem flestar 
þjóðir telja farsælasta til stjórnunar efnahags-
mála. 

Við þurfum að ná meiri stöðugleika í 
umsvifum ríkisvaldsins, ekki hvað síst á 
sviðum, sem eru utan hefðbundinna fjárlaga. 
Ríkisvaldið vinnur ekki aðeins eftir fjárlög-
um, heldur eru ríkisfyrirtæki mjög umsvifa-
mikil. Þar að auki eru ýmsir lánasjóðir, sem 
starfa á ábyrgð ríkisins. Ríkisábyrgð hefur 
einnig verið veitt með ýmsum hætti, bæði 
beint og í gegnum bankastofnanir; ríkis-
ábyrgðir, sem nema háum fjárhæðum. Þessu 
er ekki nægur gaumur gefinn, og þyrfti að 
verða betra eftirlit og meiri yfirsýn í þessum 
málum. 

Ekki er nægjanlega hugað að þeim miklu 
skuldbindingum, sem lífeyrisgreiðslur fram-
tíðarinnar fela í sér. Hér er um fjallháar fjár-
hæðir að ræða, sem ríkisvaldið hefur ábyrgst 
gagnvart hluta þegna sinna. Fjármögnun á 
þessu er óljós, en ekki verður mjög lengi við 
svo búið. 

Í þessu sambandi er minnt á hinar miklu líf-
eyrisskuldbindingar bankastofnana, sem 
verða færðar til gjalda í rekstrarreikningi á 
næstu árum. 

Við höfum náð góðum árangri í efnahags-
málum síðasta ár; lítil verðbólga, jafnvægi á 
vinnumarkaði, jafnvægi á f jármagnsmarkaði, 
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stöðugleiki í gengi og innlend fjármögnun 
ríkissjóðs. 

Fáir hefðu trúað þessu fyrir um tveimur til 
þremur árum, en þetta er staðreynd. og við 
eigum að gleðjast yfir þessu. Í atvinnulífinu 
eru öll umsvif nú með skynsamlegri hætti en 
áður, stefna offjárfestingar hefur verið brotin 
á bak aftur, og meiri ábyrgð ríkir í öllum við-
skiptum. 

Starfsemi bankans 1990 
Ég vil geta nokkurra atriða úr rekstri bank-

ans á liðnu ári. Starfsemin var með hefð-
bundnum hætti og markaðist verulega af 
þeirri miklu hjöðnun verðbólgu, sem var á 
síðasta ári. Þannig batnaði staða ríkissjóðs 
gagnvart Seðlabanka verulega. 

Við Seðlabankann eru nú 147 stöðugildi, 
og er það óbreytt frá árinu áður. Seðlabank-
inn starfar í nokkrum deildum, meðal annars 
alþjóðadeild, sem sinnir samskiptum við 
erlenda aðila, þar með talið lántökur og ráð-
gjöf á því sviði. Banka- og gjaldeyriseftirlit 
eru veigamikill þáttur starfseminnar. Peninga-
máladeildir annast upplýsingasöfnun og 
frumúrvinnslu um peninga- og lánamál, og í 
hagfræðideild er unnið að ýmsum hagrann-
sóknum og sérstökum úttektum. Deild 
erlendra viðskipta hefur meðal annars 
umsjón með gengisskráningu og ávöxtun 
gjaldeyrisvarasjóðs. Umfangsmikil starfsemi 
fer fram við seðlagreiningu, fjárhirslu og 
afgreiðslu. Lögfræðideild, bókhald, endur-
skoðun, tölvudeild og öryggisvarsla eru 
mikilvægar stoðdeildir fyrir aðra starfsemi. 

Rekstrarreikningur Seðlabankans gefur 
betri mynd af ytri aðstæðum en beinlínis af 
rekstri stofnunarinnar. Gjöld umfram tekjur 
voru á síðasta ári 888 milljónir, en þá höfðu 
verið greiddar 770 milljónir í skatta til ríkis-
sjóðs. 

Stöðugleiki í gengi setur mark sitt á efna-
hagsreikninginn, en í reikningum Seðlabank-
ans er verulegur hluti eignaliða erlendur 
gjaldeyrir. Eigið fé bankans var um síðustu 
áramót 8 milljarðar, en var 8,3 milljarðar árið 
áður. Eiginfjárhlutfall er nú 19,4%. 

Rekstrarkostnaður var 521 milljón, sem er 
13,7% hækkun frá 1989, en sé tekið tillit til 
kostnaðar við seðla og mynt, þátttöku í 
kostnaði Þjóðhagsstofnunar og Verðjöfnunar-
sjóðs auk húsnæðisbreytinga, var hækkunin 
8% milli áranna 1989 og 1990. Rekstrar-
áætlun bankans fyrir liðið ár gerði ráð fyrir 
511 milljónum í almenn rekstrarútgjöld, 
þannig að rekstur fór 1,9% fram úr áætlun, 
sem er innan eðlilegra marka við gerð slíkra 
rekstraráætlana. 

Í áætlun fyrir yfirstandandi ár er gert ráð 
fyrir sambærilegri starfsemi og 8% hækkun 
almennra rekstrarútgjalda. 

Verðbréfaþing er rekið samkvæmt heim-
ildarákvæðum í lögum um Seðlabanka 
Íslands. Starfsemin hefur vaxið verulega, 
1990 námu viðskiptin 2,5 milljörðum, og var 
aukning viðskipta 65% frá árinu á undan. 
Spariskírteini hafa verið aðalviðfangsefni 
Verðbréfaþings, en síðustu mánuði hafa við-
skipti með húsbréf aukist mikið. Starfsemi 
Verðbréfaþings verður mjög mikilvæg í 
verðbréfa- og hlutabréfaviðskiptum. 

Það er vert umhugsunar, hvort búa eigi sér-
stakan lagaramma um starfsemi Vcrðbréfa-
þings. Verðbréfaviðskipti eru nýlunda hér-
lendis, og slys hafa gerst á því sviði; slys, sem 
urðu vegna ekki nægjanlega skýrra ákvæða í 
lögum. Hlutabréfamarkaðurinn er enn yngri 
en verðbréfaviöskiptin, og full ástæða er að 
gæta varkárni. 

Ítarlegar upplýsingar um starfsemina er að 
finna í ársskýrslu bankans. 

Breyting varð á bankastjórn Seðlabankans 
á þessu ári. Birgir Isleifur Gunnarsson, 
fyrrum alþingismaður, var skipaður banka-
stjóri hinn 1. febrúar síðastliðinn, og býð ég 
hann velkominn til starfa. 

Ný viðhorf viðskiptabanka 
Bankastofnanir hafa gengið í gegnum 

hreinsunareld undanfarin ár, bönkum hefur 
fækkað, og starfsemi þeirra hefur tekið meira 
mið af samkeppni en áður. í viðskiptum 
þeirra er einnig vaxandi varkárni áberandi. 
Þetta er ánægjuleg þróun, því að verðbólga 
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undanfa r inna ára hafði brugðið slikju yfir 
marga hluti . bæði í rekstri fyr i r tækja og í 
a f k o m u heimila; s l ikju, sem erfitt var að sjá í 
gegnum á t íma verðbólgu og óöryggis. 

Innlánss tofnanir þur fa að laga sig að 
b rey t tum alþjóðlegum reglum. Hér er meðal 
annars átt við samræmdar reglur um eigið fé. 
Einnig þyrfti að huga að, hvort ekki komi til 
greina að lögbinda hámark lána til e instakra 
l án takenda sem hlutfall af eigin fé banka-
s to fnana . 

U m r æ ð a um reks t rar fyr i rkomulag banka 
hlýtur að verða mikil á næstu misserum. 
Endurskipulagning bankakerf is ins hefur 
orðið veruleg, þar sem sameiningu banka ber 
hæst. Aukin samvinna sparisjóða sýnir einnig, 
að nýr hugsunarhá t tur he fu r rutt sér til rúms í 
okkar litla bankahe imi ; hugsunarhá t tu r um 
heppi legar rekst rare iningar , dreif ingu 
áhæt tu , aukna samkeppnisvitund og þjónustu-
lund. 

Seðlabankinn he fu r nýlega skilað skýrslu 
til v iðskiptaráðherra um kosti og galla þess að 
breyta r ík isviðskiptabönkunum í hlutafélög. 
Þar er ekki gerð tillaga um skref í þessa át t , 
he ldur er hér fyrst og f remst faglegt innlegg í 
opnun á mikilvægri umræðu . 

Ýmsar sérs takar aðstæður hérlendis , svo 
sem drei fð byggð, atvinnuvegatengsi banka 
og byggðastefnuhlutverk þeirra , verður að 
skoða vandlega, áður en stór skref eru stigin. 

Það eru ýmsar blikur á lofti , þót t ótrúlega 
vel hafi gengið síðustu tvö ár. Það er sótt að 
launas tefnunni og helst af þeim aði lum, sem 
borið hafa meira úr býtum en aðrar stéttir. 
Það er einkennilegt eðli okkar Íslendinga, að 
of tas t skuli þeir , scm drýgri hlut bera frá 
borði , ganga f ram fyrir sk jö ldu í innri saman-
burði og knýja á um hækkanir sérstaklega sér 
til handa . 

Stóru launþegasamtökin , með ýmsa lág-
launahópa innanborðs , sýna þol inmæði og sjá 
langt f r am yfir s tundarhagsmuni . Vonand i 
ráða ekki skammt ímas jónarmið in eina ferð-
ina enn í efnahags- og launamálum. Árangur 
síðustu tveggja ára væri þá að verulegu leyti 
unninn fyrir gýg. Slíkt má ekki gerast . 

Seðlabankinn gegnir ákveðnu hlutverki í 
s t jórnskipun okkar . Seðlabankinn er þannig 
banki ríkissjóðs og innlánss tofnana, varð-
veitir g ja ldeyr isvarasjóðinn, sér um seðlaút-
gáfu , skráir gengi, annast bankaef t i r l i t , 
f innur verðbréfaviðskiptum farveg, he fu r 
áhrif á ýmsar vaxtaákvarðani r , s tundar gjald-
eyrisviðskipti og stuðlar að s t jó rnun efna-
hagsmála með bindingu innlánsf já r eða lausa-
f já rb indingu innlánss tofnana. 

Seðlabankinn er auk þessa ráðgjafi ríkis-
s t jó rnar og samstarfsaðili á ýmsan hátt . Þær 
brevtingar, sem gerst hafa í umhverf i okkar , 
eru mikilvægar fyrir starfshætti bankans . 

Stjórnskipulag Seðlabankans 
Seðlabankinn á ætíð að búa við sem best 

skipulag á hve r jum t íma. Endurskoðun á 
ákvæðum laga um það efni er nú hafin. 

Hér eru f jö lmörg áli tamál, sem ber að taka 
afs töðu til í ljósi breytinga undanfa r inna ára , 
tii að mynda samskipti Seðlabanka og ríkis-
s t jó rnar , bæði hin formlegu og óformlegu; 
aukning verðbréfa- og hlutaf járviðskipta og 
þátt bankans á því sviði, en ljóst er , að aukn-
ing verðbréfa- og hlutabréfaviðskipta verður 
veruleg á næstu árum. Eftirlit þarf allt að vera 
tryggt, þó án þess að það hindri á nokkurn 
hátt hinn eðlilega vöxt þessara viðskipta. 

Lífeyrissjóðir munu vafalí t ið s tórauka f jár -
festingu í h lu tabré fum á næstu á rum eins og 
gerst hefur í öð rum löndum. Þetta getur ger-
breytt umhverf i fyr i r tækja hérlendis á f áum 
á rum. 

Það er full ástæða til að endurme ta fyrir-
komulag f j á r m ö g n u n a r r íkissjóðs í Seðla-
banka , hvort heimildir r íkissjóðs til lántöku í 
Seð labankanum séu of rúmar , þegar mögu-
leikar á annarr i f j á r m ö g n u n innanlands eru 
mun víðtækari en áður var. 

S t jórnskipun bankas t jó rna r og bankaráðs 
hlýtur að koma til skoðunar , það er , með 
hvaða hætti sé skipað í slíkar s töður , til hve 
langs t íma og hvaða a lmennar k röfur skuli 
gerðar til aðila í þessum s töðum. 

Það þarf að me ta , hvort samskiptum Seðla-
bankans við aðrar s tofnanir ríkisvalds, svo 



18 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

sem ráðuneyti og ýmsar efnahagsstofnanir , se 
eins vel skipað og kostur er. Þetta tengist 
s t jórntækjum bankans á sviði gengis-, vaxta-
og peningamála og sú spurning vaknar, hvort 
þau þyrftu ekki að vera markvissari og starf 
bankans sjálfstæðara en nú er. Þetta kallar á 
bætt stjórntæki og breytt vinnubrögð. 

Þannig hafa seðlabankar nágrannaland-
anna þróast og hægt er að færa rök fyrir því, 
að slíkt sé æskilegt. Við eigum auðvitað að 
meta slíkt út frá íslenskum aðstæðum. Seðla-
banki er hluti af ríkisvaldi og á ekki og getur 
ekki verið sjálfstæður gagnvart s t jórnkerfinu. 
Hins vegar er æskilegt, að Seðlabankinn sé 
sjálfstæður innan stjórnkerfisins og hafi skýrt 
a fmarkað ákvarðanavald. Til samanburðar 
hefur verið bent á sjálfstæði dómstóla, sem 
vissulega eru líka hluti stjórnkerfisins. 

Ef fallist er á, að heppilegt sé, að markmið í 
Seðlabankalögum séu skilgreind skarpar og 
að stöðugleiki verðlags sé forsenda framfara 
og velferðarþjóðfélagsins, þá er hægt að sjá 
fyrir sér starfsemi Seðlabankans beinast 
einkum að því að verja þá stefnu. 

Hér hefur meðal annars verið drepið á 
nokkra þætti, tengda lögum um Seðlabanka, 
sem ástæða er til að staldra við. Það er þörf 
málefnalegrar umræðu um efnahagsmál og 
samskipti valdþátta í s t jórnkerf inu. Seðla-
bankinn vill gjarnan leggja sitt af mörkum, til 
að slík skoðanaskipti geti verið sem fr jóust . 

Starfsemi Seðlabankans er s tundum tilefni 
til umræðu, og hann sætir oft gagnrýni. í 
umræðu um bankann nýverið hefur ekki gætt 
nægjanlega faglegra sjónarmiða. Seðlabanki 
á að sæta gagnrýni, þegar svo ber undir. Starf-
semi Seðlabankans er háð síbreytilegum 
þáttum í efnahagsst jórnun, ogdregs tbankinn 
þess vegna oft inn í daglegar pólitískar 
umræður. 

En gagnrýnin verður að vera málefnaleg og 
fagleg. Þannig gilda ákveðin lögmál um vexti, 
verðbólgu, eftirspurn og f ramboð af lánsfé, 
sparnað og áhrif r íkisfjármála. Þetta eru 
engin séríslensk fyrirbæri eða lögmál, heldur 
alþjóðlegar staðreyndir, s tuddar áratuga 

þróun og þungamiðja í efnahagsst jórnun h já 
flestum ríkisstjórnum. Það verður að ætlast 
til þess, að skilningur á þessum grundvallar-
atriðum komi skýrt fram í umræðu og gagn-
rýni á störfum Seðlabankans. 

Þær kröfur verður sömuleiðis að gera til 
s t jórnmálamanna, að þeir stundi ekki stráks-
legar yfirlýsingar um starfsemi bankans og 
einstaka starfsmenn hans. Það er ekki vegna 
þess, að Seðlabankamenn svíði undan. Síður 
en svo. Óvönduð ummæli dæma sig oftast 
sjálf, en órökstudd gagnrýni getur dregið úr 
trausti almennings á mikilvægri stofnun lýð-
veldisins, minnkað árangur aðgerða hennar 
og lítilsvirðir þau verkefni, sem öllum seðla-
bönkum er skylt að sinna. 

Seðlabanki hefur mikilvægu hlutverki að 
gegna í efnahagslífi sérhverrar þjóðar alveg 
eins og dómstólar. Traust verður að r íkja 
milli s t jórnmálamanna og annarra stofnana 
rfkisvaldsins, án tillits til þeirra einstaklinga, 
sem þar starfa. 

Þetta leiðir hugann að samskiptum eða 
afskiptum st jórnmálamanna af Seðlabankan-
um. Það væri vafalítið til bóta, ef Seðlabanki 
íslands hefði skýrt a fmarkað svið, sem hann 
starfar á, án beinna afskipta þingmanna. 
Eftirlitshlutverk þingsins væri þá skýrara en 
áður, en treyst væri á þann ramma, sem 
st jórnmálamenn settu sjálfir slíkri starfsemi. 

Stofnun eins og Seðlabankinn byggir á sér-
hæfðum störfum í efnahagsmálum; störfum, 
sem eru hluti af æ flóknari vísindagrein. Það 
er vel, ef tekst að tryggja fagleg vinnubrögð 
og gott eftirlitskerfi og stuðla þannig að sjálf-
stæði starfseminnar innan stjórnkerfisins. 

Það er í höndum st jórnmálamanna, 
hvernig þessu er best komið fyrir. Valdið er 
réttilega þeirra til að skipa þessum málum. 

Nýtt bankaráð var skipað undir lok síðasta 
árs, en auk mín eiga sæti í bankaráðinu Davíð 
Aðalsteinsson, Geir Gunnarsson, Guð-
mundur Magnússon og Ólafur B. Thors. 

Bankaráðið hélt 21 fund á árinu, og vil ég 
færa samstarfsmönnum mínum í ráðinu 
þakkir fyrir góða samvinnu á liðnu ári, þó sér-
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staklega f rá fa randi fo rmanni , Ólafi B. Thors , 
en á honum mæddi starf bankaráðs ins öð rum 
f r e m u r á síðasta ári. 

Ég vil einnig fyrir hönd bankaráðs ins færa 
bankas t jó rn og s ta r f smönnum öllum þakkir 
fyrir gott samstarf á liðnu ári og óska þeim til 

hamingju með 30 ára afmæli bankans . Y k k u r 
áhey rendum, sem flestir eru á einn eða annan 
hátt viðskiptavinir Seðlabankans , færi ég 
þakkir fyrir hönd bankans fyrir samstarf ið 
með ósk um farsæl samskipti á þessu ári. 



Bjarni Bragi Jónsson og Kristjón Kolbeins: 

Sparnaður landsmanna í þjóðhagslegu sam-
hengi 

Það er í verkahring Seðlabankans að safna 
sem víðtækustum heimildum um fjármagns-
myndun og f jármagnsmarkað og vinna úr 
þeim skýrslur, er varpi ljósi á samhengi þess-
ara þátta við almennar þjóðhagsstærðir og 
markaðskjör og þar með opinber stjórntæki á 
þeim vettvangi. Unnið hefur verið að þessu á 
annan bóginn með því að auka og bæta frum-
vinnslu heimilda, svo að hún nái yfir alla nýja 
landvinninga á þessu sviði, en á hinn bóginn 
með úrvinnslu í tengslum við þjóðhagsreikn-
ingaefni og með þeim verðbólguleiðrétting-
um, sem við verður komið, til þess að sam-
hæfa efnivið af þessum tvenns konar toga. Sá 
hluti verkefnisins, sem snýr að verðbólgu-
leiðréttingum, kemur víða við og hefur reynst 
seinunninn, en nú hillir undir lausn þess 
þáttar í öllum megindráttum. 

Í tveimur greinum eftir sömu höfunda í 1. 
og 2. hefti Fjármálatíðinda 1990 var gerð 
grein fyrir stöðustærðum lánsfjármagns og 
afstöðu þeirra til þjóðarauðs og landsfram-
leiðslu og fyrir hlutdeild raunvaxta í tekju-
skiptingunni. Hér verður svo fjallað um 
sparnaðinn í upprunalegri merkingu þess 
orðs, þ.e. nýmyndun fjármagns í hlutbundnu 
formi og f járkröfum. Hér verður m.ö.o. 
fjallað um straumstærðir sparnaðar yfir hvert 
ár á milli stöðustærða um áramót. Þetta 
verður aðeins gert með hugtökum raunvirðis, 
svo að merkingu hafi, þ.e. með mati sparn-
aðar á föstu verðlagi yfir hvert ár eða tímabil, 
sem hvert uppgjör sparnaðar miðast við, en 
þar með er hrein verðuppfærsla fjármagns 
undanskilin. 

Með þessari grein er þannig hringnum 
lokað í fyrstu umferð mats fjármagns og f jár-
strauma til raunvirðis og samhengis við aðrar 
þjóðhagsstærðir. Við framkvæmd verksins 
hefur einkum notið gagnavinnslu og samráðs 
peningamáladeildar bankans og Þjóðhags-
stofnunar. Má sérstaklega geta liðsinnis 
Stefáns Arnarsonar í peningamáladeild og 
Gamalíels Sveinssonar og Haraldar Ellingsen 
í Þjóðhagsstofnun. Síðustu efnisföng til 
greinarinnar féllu til í apríl, og er ekki reynt 
að taka tillit til nýrri endurskoðana þess. 
Tölur um árið 1990 eru yfirleitt bráðabirgða-
tölur og að nokkru einnig tölur um næsta ár á 
undan. 

1. Þjóðhagslegur sparnaður 
Sparnaður er flæðihugtak eða straum-

stærð, þ.e. sá hluti tekna hvers aðila eða sam-
félagsheildar, sem beint er frá neyslu til var-
anlegrar geymdar, a.m.k. út yfir mörk reikn-
ingstímabilsins (ársins). Hann er þannig 
sömu merkingar og skilgreindur eins og f jár-
festing í víðasta skilningi. Hlýtur sparnaður 
hvers tímabils því að vera jafngildur hreinni 
eignamyndun þess eða innan hvers konar lok-
aðs kerfis jafngildur efnislegri fjárfestingu. í 
skýrslugerð undanfarinna ára hefur hugtakið 
sparnaður verið látið ná yfir stofnstærð eða 
stöðu hins sparaða fjármagns, enda tekið 
skýrt f ram, að svo sé. Ástæðan mun m.a. sú, 
að hugtakið sparifé, sem hefur stofnmerk-
ingu, hefur verið tekið frá fyrir takmarkaðan 
hluta peningalegs sparnaðar. Þessi blöndun 
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straum- og stofnhugtaka er óheppileg og 
hefur verið gagnrýnd. Mun því reynt hér að 
halda þessum hugtökum aðskildum og rita 
sparnaður einungis í straum- eða flæðimerk-
ingu, en nota orðin fé, sparifé eða fjármagn í 
stofnmerkingunni. 

Víðfeðmasta sparnaðarhugtakið er þjóð-
hagslegur sparnaður, sem einnig mætti nefna 
raunsparnað eða heildarsparnað þjóðarbús-
ins. Hann er gerður upp eftir ráðstöfun raun-
verðmæta, vöru og þjónustu, til fjárfestingar í 
fastafjármunum og birgðum, að teknu tilliti 
til utanaðfenginna verðmæta nettó, þ.e. við-
skiptajafnaðar og þar með skuldahreyfinga út 
á við. Heildarsparnað þennan má gera upp án 
nokkurrar vitneskju um lánakerfið, en hann 
myndar heildarramma um fjársparnað, í pen-
ingalega skilgreindu formi, og beinan 
sparnað af tekjum til fjárfestingar. 

Þjóðhagslegur sparnaður er sýndur hér í 
þremur tilbrigðum skilgreininga: 1. Hefð-
bundið uppgjör samkvæmt birtum þjóðhags-
reikningum, þar sem birgðabreyting tak-
markast við útflutningsbirgðir og viðskipta-

halli inniheldur greiðsluvexti án leiðréttingar 
fyrir áhrifum verðbólgu á þá eða á hinn bóg-
inn til rýrnunar á raungildi erlendu skuld-
anna. Tekjutilfærslur gagnvart útlöndum eru 
meðtaldar, yfirleitt sem neikvæður liður, er 
eykur á hallann. 2. Verðbólguleiðrétt upp-
gjör hagfræðideildar, þar sem breyting heild-
arbirgða í landinu hefur verið áætluð eftir 
atvinnuvegaskýrslum Þjóðhagsstofnunar, 
svo langt sem þær ná, en einfaldari framskrift 
síðan, og raunvextir settir í stað nafnvaxta í 
viðskiptajöfnuði, metnir á verðlagskvarða 
helstu iðnríkja. Ennfremur er fjárfestingu og 
afskriftum álvers sleppt, enda er lánsfjár-
mögnun eigenda ekki talin til skulda né um 
sparnað þjóðarinnar að ræða á þeim vett-
vangi. 3. Sama og 2 að viðbættum kaupum og 
afskriftum einkabifreiða. Tilbrigði 2 er ótví-
rætt réttara en 1, en tilbrigði 3 gengur út yfir 
hefðbundin fjárfestingarmörk þjóðhags-
reikninga. Það getur þó verið gagnlegur 
grundvöllur til skýringar á sparnaði einstak-
linga, sem líta á bifreið sem fjárfestingu og 
taka gjarnan lán til kaupanna. 

M y n d 1 Þ j ó ð h a g s l e g u r s p a r n a ð u r 1 9 7 9 - 1 9 9 0 
% % af v e r g r i / h r e i n n i þ j ó ö a r f r a m l e i ð s l u 
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Hvert þessara tilbrigda má skoða sem 
vergan sparnaö eða hreinan að frádregnum 
afskriftum. Yfirlit þeirra í f járhæðum og sem 
hlutfall af viðeigandi grunni fer hér á eftir. 
Hlutfallsgrunnur vergs sparnaðar er verg 
þjóðarframleiðsla og hreins sparnaðar hrein 
þjóðarframleiðsla, hvort tveggja á markaðs-
virði, og í tilbrigðum 2 og 3 með þeim leiðrétt-
ingum, sem framangreindar breytingar gefa 
tilefni til. Markaðsvirði innifelur óbeina 
skatta, en verðlækkandi framleiðslustyrkir 
koma til frádráttar. 

Tafla 1. 
Þjóðhagslegur sparnaður 1979-1990. 

Millj. kr. 

Ár % afvergri/hreinni 
þjóðarframleiðslu 

Verðbólguleiðréttingin samkvæmt tilbrigði 
2 sýnir sparnað þjóðarbúsins í talsvert hag-
stæðara ljósi en hið hefðbundna tilbrigði 1. 
Vergur sparnaður hefur hækkað um 1,9% af 
VÞF að meðaltali, en hreinn sparnaður um 
2,7% upp í 10,4% af HÞF eða um tæpan 
þriðjung af fyrra uppgjörinu. Jafnframt því 
hefur sveiflan yfir tímabilið minnkað veru-
lega. Hins vegar breytir viðbót einkabifreiða 
litlu á heildina litið um hreinan sparnað, er 
stafar af því, að bílastofninn er orðinn svo 
stór, að afskriftir eru ýmist lægri eða hærri en 
ný kaup. Vergur sparnaður er hins vegar 
þeim mun meiri sem svarar hærri afskriftum 
af stærri f jármunastofni. Hér á eftir verður 
einkum stuðst við tilbrigði 2, en að auki til-
brigði 3, þegar áherslan er á sparnað einstak-
linga og heimila og sveiflur í honum. 

Þjóðarsparnaðurinn var áberandi mestur 
fyrstu þrjú ár tímabilsins, en sveiflaðist síðan 
upp og niður. Hann var þó fremur í lægð um 
miðbik þess, en í afturbata síðast. Enn hefur 
ekki verið grafist fyrir um fullnægjandi 
skýringar á umskiptunum í upphafi áratugar-
ins, en benda má á eftirfarandi. Fyrstu þrjú 
árin marka lok tímaskeiðs, þá er fjárfesting 
var lengst af hömlulítil á bilinu frá fjórðungi 
upp undir þriðjung þjóðarframleiðslu, en ein-
mitt um þetta leyti reyndu stjórnvöld að 
hemja fjárfestingu við f jórðung af VÞF. Fjár-
mögnun hennar var að miklum hluta beint af 
tekjum fjárfesta. Hagnaður hvers konar 
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atv innureks t rar var meðf ram borinn uppi af 
umf ramef t i r spu rn , sem fylgdi þenslu og verð-
bó lguspákaupmennsku , og verðbólguhagn-
aður af skuldum féll sömu aðilum í skaut og 
kom f ram sem e ig inf já rmögnun f jár fes t ingar . 
Inn lendur f j á r spa rnaður hélst fu rðu vel uppi 
til upphafs á t tunda áratugar ins , en við upphaf 
hins n íunda var endurba t inn hafinn eftir nær-
fellt á ra tugar lægð. Er lendar lántökur , sem 
lcngst af voru miklar og í örum vexti 1981-85, 
gátu átt óbeinan þátt í þens luvöktum sparn-
aði þessarar gerðar . 

Gre ina má fleiri ás tæður , tengdar haggerð 
og þróun til langs t íma og skyldar þe im, sem 
orðið hafa í öð rum þróuðum löndum. Veru-
leg me t tun ýmissa f j á r m u n a þ a r f a hefur átt sér 
stað og dregið úr hvata til f j á r fes t ingar . P»á 
verða og um þet ta leyti nokkuð skörp skil til 
aukins r íkissjóðshalla og minnkandi kerfis-
bundins sparnaðar á vegum hins op inbera , 
þ .e . til m j ö g minnkandi opinbers sparnaðar 
og ja fnvel verulega neikvæðs f j á r spa rnaða r 
hins op inbera . 

Af hinum skörpu skilum milli á ranna 1981 
og 1982 leiðir, að f ja l la má um tímabil ið frá 

1982 sem nú t ímann í þessum e fnum. Meðal-
hlutfall vergs sparnaðar er þá 19,2% og sveifl-
ast aðeins milli 18% og 21% af VPF . Meðal-
hlutfall hreins sparnaðar er 8 ,4% og sveiflast 
um 2 ,9% af Ht"F, milli 7 ,1% og 10,0%. A ð 
meðtö ldum einkabi f re iðum telst vergur 
sparnaður talsvert meiri, 21 ,5%, og sveiflan 
milli 20,3% og 23,2% eða2,9% a fVÞF. Hreinn 
sparnaður er í því tilbrigði aðeins lítið eitt 
meiri, 9 , 1%, en sveiflan magnast þar upp í 
4 ,4% af H P F , frá 6 ,8% til 11 ,3%. (Sjá mynd 

2. Þörfin fyrir sparnað og skilyrði hans 
Þet ta tölulega mat á hei ldarsparnaði þ jóð-

ar innar vekur ýmsar spurningar , sem mikil-
vægt er að fá svör við: 1. Er sparnaður inn 
nægur, og ef ekki , hve mikið vantar upp á? 2. 
Hvaða þættir ráða mestu um sparnaðinn, og 
hver ja þeirra er unnt að hafa áhrif á til að fá 
f ram ful lnægjandi niðurs töðu og með hvaða 
ráðum? 3. Hvað veldur sveiflum sparnaðar ins 
og hvernig má draga úr þeim og þá e inkum 
með tilliti til sveiflunæmari hluta hans? Full 
svör fást tæpast við þessum spurningum, fyrr 

Tafla 2. 
Þ jóðhagslegt samhengi sparnaðar. 

1) Samkvæmt tölum Þjóðhagsstofnunar. 
2) Frá meðaltali 1982-90. 
3) Verðbólguleiðrétt tilbrigði 2. 
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en varpað hefur verið ljósi á alla samsetningu 
sparnaðarins og orsakasambönd rannsökuð 
til hlítar. Hér verða því aðeins dregnar fyrstu 
ályktanir af fyrirliggjandi efni. Helstu þættir, 
sem fyrst koma til álita, fara hér á eftir, fyrst 
samhengið við raunstærðir þjóðarbúsins og 
síðan við f jársparnað. 

Við mat á því, hvort sparnaður sé nægur, 
verður annars vegar að líta til viðskiptajafn-
aðar og hins vegar til langtímahlutfalls f jár -
munamyndunar af þjóðar- eða landsfram-
leiðslu. Þörfin fyrir sléttan viðskiptajöfnuð 
mælir með um 1 1/2% meiri sparnaði að til-
tölu við VÞF en á tímabilinu 1982-90 eða 
heldur meiri en hann varð árið 1990. Fjár-
munamyndun hefur farið lækkandi að hlut-
falli og er með minnsta móti síðustu árin. 
Enda þótt meginaukningin þar verði á orku-
og stóriðjusviðinu, mun reynast nauðsynlegt 
að taka vaxandi þátt í þeirri f já rmögnun af 
innlendum stofni eða a .m.k. að greiða upp 
fyrri erlend lán á hæfilegum tíma til að rýma 
fyrir nýjum. Miðað lauslega við endingartíma 
mannvirkja og tækja væri eðlilegt að greiða 
fyrri lán upp á 20 árum eða um 2-2,5% af 

þjóðarframleiðslu á ári. Þetta mælir með 
aukningu hreins sparnaðar upp í 12,5% af 
H Þ F eða um 7 milljarða kr. á ári m.v. tek ju-
stig 1990. Svipað kemur út, ef tekið er mið af 
árunum 1986-90. Viðskiptahalli reynist þá 
0,5% og neikvætt frávik f j á rmunamyndunar 
1,25%, alls 1,75%, svo að hreinn meðal-
sparnaður hefði þurft að hækka úr 8 ,4%, sem 
hann var einnig þá, í rúm 10% af HÞF. Við 
þetta bætist lánagreiðsluþátturinn, og heildar-
útkoman verður svipuð og fyrr segir. 

Skýringa á sparnaði og breytileik hans er 
hins vegar f remur að leita í vexti þ jóðar tekna, 
þess stofns, sem sparað er af, og í mismikilli 
f j á rmunamyndun, en hún er óbeinn hvati til 
sparnaðar og lyftir undir afkomu atvinnu-
greina, og e.t .v. einnig í viðskiptajöfnuði, 
sem er fjárfestingareðlis og um leið nokkur 
vísbending um afkomu útflutnings- og sam-
keppnisgreina. Mynd 2 sýnir, að sparnaður 
breyttist á svipaðan hátt og þessir skýringar-
þættir f raman af tímabilinu. Milli 1985 og 
1989 breyttist sparnaður líkt og f já rmuna-
myndun, en ekki á neinn hátt í samræmi við 
tekjukúfinn. Fjármunamyndun er hér sýnd 
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sem frávik f rá meðalhlutfall i 1982-90, en hún 
fvlgdi nokkurn veginn magnbreytingu þjóðar-
tekna , svo að frávikin urðu ekki stórvægileg 
þessi ár , en stöðugt neikvæð frá 1986. Mikil 
aukning einkaneyslu varð á þessum á rum, 
upp í 16% 1987, enda fellur hreinn sparnaður 
með e inkabi f re iðum þá betur að þ jóða r t ek j -
unum en án þeirra . Ljóst er , að verulegrar 
hvatningar til sparnaðar hefði þurf t við árin 
1986-87 ásamt jö fnun ríkishallans. 

3. Fjársparnaður og hlutdeild hans 
Á hinn bóginn má reyna að skýra sparnað-

inn út frá innri samsetningu hans í peninga-
legan sparnað ( f j á r spa rnað) og beinan 
sparnað í f jár fes t ingu sömu aðila ( raunsparn-

að) , sem má nálgast sem afgangsstærð. 
Aðgreining þessi hefur verulega þýðingu við 
mat á áhr i fum raunvaxta , sem tengjas t f j á r -
sparnaði beint , en raunsparnaði aðeins 
óbeint , og þá f r emur til aðhalds að því formi . 
Yfirlit helstu þátta þessa samhengis fer hér á 
eftir í töflu 3, en skipting f j á r spa rnaða r er í 
f r já lsan og kerf isbundinn, en hún hefur einnig 
mikla þýðingu í sambandi við tekju- og vaxta-
næmi þessara þát ta sparnaðarins . F jársparn-
aður er hér skilgreindur sem hreyfingar á 
innhlið Iánakerfisins, en gildi þeirra sem hreins 
sparnaðar er mjög háð því, að lántökur inn-
lánaeigenda séu að mestu bundnar við f j á r -
festingu þeirra . Gildi afgangsstærðarinnar 
sem beins sparnaðar til f já r fes t ingar er að 
sama skapi háð þessari forsendu. 

Tafla 3. 
Samsetning hreins sparnaðar. 

Millj.kr. 

Fjársparnaður Beinn hreinn Hreinn Beinn 
Kerfis- sparnaður sparn. vergur 

Ár Frjáls bundinn Alls afgangsst. alls sparnaður 

1981 466 1.005 1.471 2.022 3.493 4.822 
1982 -54 852 797 2.043 2.840 6.659 
1983 220 1.665 1.885 2.103 3.988 10.613 
1984 2.215 4.133 6.348 1.062 7.410 11.516 
1985 1.377 4.315 5.691 2.163 7.854 16.378 
1986 8.135 7.201 15.336 -5.420 9.916 12.674 
1987 8.941 11.836 20.777 ^4.073 16.704 17.587 
1988 6.069 12.768 18.837 -389 18.448 26.259 
1989 6.529 10.075 16.604 2.520 19.124 37.201 
1990 12.441 21.949 34.390 -6.553 27.837 31.152 

% afHÞF: % afVÞF: 

1981 2,2 4,7 6,9 9,5 16,4 20,0 
1982 -0,2 2,6 2,4 6,2 8,6 17,8 
1983 0,4 3,0 3,4 3,8 7,2 16,5 
1984 3,0 5,6 8,5 1,4 9,9 13,6 
1985 1,4 4,2 5,6 2,1 7,7 14,1 
1986 6,0 5,3 11,3 -4,0 7,3 8,2 
1987 4,9 6,5 11,4 -2,2 9,2 8,6 
1988 2,7 5,7 8,4 -0,2 8,3 10,5 
1989 2,6 4,0 6,6 0,9 7,5 12,9 
1990 4,3 7,6 11,9 -2,2 9,6 9,5 

Meðaltal 
1982-90 2,8 4,9 7,7 0,6 8,4 12,5 
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Nokkrir megindrættir koma hér skýrt fram 
og af mynd 3. Fjársparnaður var í miklum 
endurbata og f ramþróun yfir tímabilið sem 
heild og þar með báðir meginþættir hans. 
Frjáls sparnaður reis þar með úr lægð, sem 
kom fram sem nánast núllsparnaður árin 
1982-83 og þangað til að mestu frá árinu 1974 
og neikvæður næstu árin þar á undan. Kerfis-
bundinn sparnaður , einkum í lífeyrissjóðum, 
hafði lengst af fengið nokkurn framgang, en 
hefur aukist stórum skrefum á umliðnum ára-
tug. Til grundvallar f ramþróun beggja liggur 
vaxandi verðtrygging með lögum þess efnis 
frá 1979 og hækkandi raunvextir í átt markaðs-
jafnvægis, einkum með auknu vaxtafrelsi frá 
1984 og 1986. Það skilur þessa meginþætti 
sparnaðarins þó að, að kerfisbundinn sparn-
aður fylgir að mestu föstum reglum og hefur 
forgang án tillits til árferðis. Frjáls sparnaður 
er hins vegar sá, sem sparendur hafa ráð á og 
hvöt til að inna af hendi að öðrum kröfum 
uppfylltum. Hann er því mjög háður bæði 
árferði og ávöxtun. Kemur þetta glöggt fram í 
sveiflum hans í töflunni. Þó skal ekki 

staðhæft, að þessi áhrif komi ætíð fram sam-
tímis orsökinni. Tekjuáhrif á sparnað munu 
koma snöggt til skila og jafnvel vera ýkt fyrst í 
stað sökum tregðu neyslunnar til aðlögunar, 
en breytingar á k jörum og trausti á f jár -
magnsmarkaði kunna að þurfa talsverðan 
tíma til að verka að fullu á sparnaðarhegðun. 

Árið 1981 sker sig úr næstu árum á eftir 
með hátt sparnaðarhlutfall af öllu tagi og í 
heild. Verðbólga var þó á fimmta tug, en 
lækkandi að sinni, enda viöspyrna við gengis-
falli. Verðtrygging f jármagns var næstum ný 
og miklar vonir við hana bundnar , enda skán-
uðu raunvextir verulega. Skilyrði hagvaxtar 
fyrir sparnaði voru hagstæð annað árið í röð. 
Allt snerist þetta til verri vegar næstu tvö árin, 
1982-83, með óðaverðbólgu, efnahags-
stöðnun og stórlega neikvæðum raunvöxtum, 
nema þar sem verðtryggingar naut við. Síðan 
hefur skilyrðum f jármagnsmarkaðar þokað 
fram á við, en takmörkuð frávik og áhrif hag-
sveiflu koma fram í afturkipp f jársparnaðar 
árin 1985 og 1988-89, einkum í fr jálsum 
sparnaði. 

M y n d 3 S p a r n a ð u r í h l u t f a l l i af h r e i n n i þ j ó ð a r f r a m l e i ð s l u 

% 1981-1990 
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Fram kemur, aö f jársparnaður á vaxandi 
og beinn sparnaður minnkandi hlut að heildar-
sparnaði. Hitt kemur á óvart, að afgangs-
stærðin beinn sparnaður skuli slá yfir í nei-
kvæða stærð að mestu leyti frá 1986, svo sem 
fram kemur af því, að lína hreins þjóðhags-
legs sparnaðar sker súlur f jársparnaðar þess-
ara ára á myndinni. Þetta getur í fyrsta lagi 
bent til þess, að víðtæk töp í atvinnurekstri 
valdi því, að hann standi ekki í reynd undir 
þeim afskriftum, sem hér hafa þegar verið 
dregnar frá og nema álíka miklu og hreinn 
sparnaður. íbúðaeigendur gætu átt hlut að 
hinu sama með því að anna ekki afborgunum, 
er svari til afskrifta, af tekjum sínum. Á hinn 
bóginn gæti átt sér stað vanmat fjárfestingar, 
tengt því, að hún færist yfir í form illa skráðra 
eigna: endurbætur húsa, sumarbústaði 
o.þ.h. , eða yfir í hluti, sem teljast til neyslu: 
bíla, báta og aðra varanlega notamuni. Síðast 
en ekki síst hlýtur að vera um vaxandi gegnum-
ferð um lánakerfið að ræða, þ.e. sömu aðilar 

séu í senn innlánseigendur og lánþegar til 
annarra nota en fjárfestingar. Sennilega er 
hér um samspil þessara þátta að ræða, en nán-
ari könnun á því verður að bíða betri tíma. Af 
þessu er ljóst, að þetta uppgjör f jársparnaöar 
á við um innstæðueigendur sem slíka, en hreinn 
fjársparnaður einstakra geira er tvíhliða 
uppgjör, svo sem fram kemur í 5. kafla. Síð-
asta dálkinum er bætt við til að sýna, hvernig 
þetta kemur út í vergum, beinum sparnaði, 
þ.e. með verulegri sveiflu um hækkunarferil-
inn, en án neikvæðra talna. 

4. Áhrif ávöxtunar 
Nauðsynlegt er að gera sér grein fyrir 

áhrifum ávöxtunarkjara á f jársparnað. Gagn-
legt er að greina f jársparnað í tvennt í þessu 
skyni: annars vegar í raunávöxtun á fjárstofn-
inn og hins vegar viðbót með nýjum innlán-
um. Fyrri hlutinn er beint myndaður af ávöxt-
un, sem að mjög miklum hluta mun leggjast 
við stofninn í krafti bindingar eða tregðu, sem 

M y n d 4 S p a r n a ð a r á t a k , á v ö x t u n og á r a n g u r 
í h l u t f a l l i af h r e i n n i þ j ó ð a r f r a m l e i ð s l u 

% 
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styrkist við það, ef ávöxtun er talin full-
nægjandi. Síðari hlutinn er nýtt framlag eða 
sparnaðarátak af tekjum, háð þeirri hvatn-
ingu, sem ávöxtun veitir, en ekki myndað af 
henni. Sparnaðinn má þannig skoða sem 
ávöxtun og átak, er til samans mynda þann 
árangur, sem fram kemur í fjársparnaði í 
heild og fjallað hefur verið um. Átakið getur 
fylgt verulega öðrum ferli en ávöxtunin og þar 
með árangurinn í heild, og er fróðlegt að 
beita hegðunarathugunum að þeim hluta 
sparnaðarins. Er ástæða til að ætla, að átaks-
þátturinn sé mjög háður tekjum og breytingu 
þeirra. 

Skýrslur um ávöxtun á innhlið lánakerfis-
ins eru enn miður þróaðar en æskilegt væri. 
Verður því að notast hér við grófa áætlun eftir 
samvegun þekktra heimilda. Fer yfirlit um 
skiptingu f jársparnaðar í framangreinda 
þætti samkvæmt þeirri áætlun hér á eftir. 

Furðu sætir, hve lífseig neikvæð raun-
ávöxtun hins frjálsa sparnaðar hefur verið 
eða við núllmarkið síðustu árin. Hér ráða 
bankainnstæður mestu um og þá einkum nei-
kvæð raunávöxtun veltiinnlána og almennra 
sparisjóðsbóka. Samkvæmt viðtekinni aðferð 
þjóðhagsreikninga kemur til álita að bæta tals-
vert úr þessu með því að meta hagræði greiðslu-
og reikningslegrar þjónustu við innlánaeig-
endur til vaxtaígildis. Þetta þykir þó ekki rétt 
að gera fyrr en að undangengnum vönduðum 
undirbúningi. Kerfisbundinn sparnaður sýnir 
stígandi ávöxtun frá 1983, enda er færi hans til 
að nýta hærri ávöxtun mun betra og nýtt 
sparnaðarátak reglufastara. (Sjá mynd 4.) 

Hávaxtaárið 1988 sker sig úr með lang-
mesta ávöxtun í báðum flokkum sparnaðar 
fram til þess árs, en efnahagsáföllin munu þá 
hafa valdið minna átaki nýs sparnaðar, 
einkum hins frjálsa. Pannig urðu veruleg víxl 

Tafla 4. 
Skipting fjársparnaðar í ávöxtun og átak. 

Millj. kr. 
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í h lu tverkum ávöxtunar og átaks milli 1986-87 
og 1988 og a f tur til 1989. Yfir t ímabil ið að líta 
er þó samræmi milli j ákvæðrar og hærri ávöxt-
unar og meira sparnaðará taks . Staðfest ir það 
þá a lmennu skoðun , að hagstæð ávöxtun leiði 
til meiri nýs sparnaðar , en ekki aðeins með 
uppsöfnun raunvaxtanna sjálfra . Árið 1989 
he fu r þá sérs töðu. að í upphaf i þess var skipt 
yfir til lánskjaravísi tölu með nýrri samsetn-
ingu, sem hækkaði yfir árið um 3 ,5% minna 
en hin fyrri . Þessi breyting réð breyttr i raun-
ávöxtun fyrri verðtryggðra samninga, sem er 
metin eft ir f ramfærsluvísi tölu árin 1989-90. 
Ekki verður í ráðið, hve miklu hærri markaðs-
vextir nýrra inn- og út lána kunni að hafa 
orðið af völdum breyt ingarinnar og þannig 
vegið hana upp að hluta. Breytingin olli lægri 
uppfærslu innlends lánas tofns , svo að skipti 
væntanlega nálægt 6 mrð .kr . 1989. Yfir árið 
1990 munaði 1,2% milli vís i ta lnanna, og mun 
eldri lánastofninn þá hafa hækkað um nærri 2 
mrð .k r . minna af völdum breyt ingar innar eða 
alls um 8 m r ð . k r . , áður en metin tóku að jafn-
ast m e ð árinu 1991. 

5. Geiraskipting sparnaðar 
Sparnaður þ jóðarbús ins er samset tur af 

framlagi mismunandi þjóðfélagsgeira , en um 
þá gilda að ýmsu leyti ólík hegðunarmyns tur 
og hvatningar . Einstakl ingar eða heimilageir-
inn leggur beint og óbeint til mest af f j á r -
spa rnað inum, að miklum hluta um hendur líf-
eyr iss jóðanna, sem er sprott inn af launum og 
verður að lífeyri. Atvinnuvegirnir eða fyrir-
tækjageir inn er e inkum aðili að f já r fes t ingu 
og lán tökum til hennar . Opinber i geirinn, ríki 
og sveitarfélög, er s t e fnumótand i og á mikinn 
hlut að f r a m k v æ m d u m . F já r sparnaður á hans 
vegum er í eðli sínu kerf isbundinn eða skuld-
bindandi , ska t the imta í s jóði , skyldusparn-
aður o . þ . h . , en hlutverk hans í því efni he fu r 
tekið miklum breyt ingum og yfirleitt far ið 
minnkandi m e ð minni íhlutun og a u k n u m 
markaðsáhers lum. 

G r u n n e f n i f já r fes t ingar og l ánamarkaða r 
er að s tórum hluta f lokkað eftir geirum og 
a tv innugreinum. í því efni eru hins vegar 

margvísleg marka l ínuvandamál , sem ekki er 
tryggt að sé eins með farið í öllum skýrslu-
greinum. Verður því að líta á ef t i r farandi 
yfirlit sem ti lraunavinnslu þessa efnis , og 
verður það því ekki túlkað mikið að sinni. 
U n n a r eru bæði vergar og hreinar samtölur 
f jár fes t ingar og lánahreyfinga inn í og út úr 
lánakerf inu og loks samtölur sparnaðar í 
rauneignum og f j á r e ignum, svo sem kaflatil-
vísanir segja til um. 

Fyrstu þrír kaflar töf lunnar f jal la um f já r -
festingu, afskriftir og þar með hreina f jár fes t -
ingu samkvæmt gögnum Þjóðhagss tofnunar , 
þ .e . með ú tv íkkuðum birgðum og einkabif-
reiðum í samræmi við tilbrigði 3 í töflu 1. 
Þessir kaflar ná til 1990 samkvæmt bráða-
birgðatölum. Frá vergri f jár fes t ingu eru 
dregnar hre inar lántökur í kafla 4. þ .e . hrein 
aukning útlána að f r ád regnum a fborgunum 
þeirra , og fæst þá í kafla 5 nálgun að beinum 
sparnaði f já r fes ta hvers geira, að vísu að 
meðtö ldum a fbo rgunum annar ra aðila í sama 
geira. Þát tur er lendra lána í l án tökunum er 
metinn eftir aukningu þeirra m.v. er lent 
verðlag, umreiknaðr i á meðalgengi ársins, og 
fellur sá mælikvarði vel að ný jum net tólán-
tökum hvers árs. Breytileg uppfærsla er lenda 
lánastofnsins eft ir gengi krónu telst þá til 
endurmats , sem er hér ekki meðtal ið . 

Það, sem þá s tendur eft ir af töf lunni , kaflar 
6-9, er ýmist f j á r spa rnaður eða b landaður 
he i ldarsparnaður , efnislegur og f j á r sparnað-
ur. Bætast þá við lífeyrissjóðir sem hluti 
heimilageirans og eigið fé lánas tofnana , sem 
ekki verður skipt á aðra geira. Vergur f j á r -
sparnaður sýnir aðild að innhlið lánakerf is , 
sami og í töflu 3 f r amar í greininni, en m e ð 
frádrætt i hreinna lántaka í kafla 4 fæst hreinn 
f j á r spa rnaður hvers geira. Hann hefur 
a lmennt verið neikvæður , þ .e . lán tökur hærri 
en innlán, nema h já lífeyrissjóðum og heimila-
geira í heild. Þet ta speglar er lendar lántökur 
þ jóðarbúsins . 

Blönduðu kaflarnir eru 5., sem fyrr er 
skýrður, og 7. og 9. Vergur sparnaður í kafla 
7, samtala f já r fes t ingar og innlánahliðar , er 
mjög uppblásin stærð og hefur lítið sjálfstætt 
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gildi, þar sem fjárfest ingin er mjög háð útlán- hei ldarniðurstaða um sparnaðarhneigð hvers 
u m , sem reist eru á innlánum. Hre inn sparn- geira að gefnum ytri skilyrðum, t ek jum o g 
aður í kafla 9 er hins vegar mjög mikilvæg hreinni a f k o m u . 

Tafla 5. 
Geiraskipting fjárfestingar og sparnaðar. 

Millj. kr. 

1. Efnisleg fjárfesting og lántökur. 

Atvinnu Opinberi geirinn 
Ár Heimili fyrirt. Ríki Sveitarf. Alls Samtals 

1. Verg fjárfesting. 
Með einkabifreiðum 

1981 2.180 4.429 551 412 963 7.572 
1982 3.071 6.023 859 695 1.554 10.648 
1983 4.894 6.228 1.376 1.122 2.498 13.620 
1984 7.378 11.429 1.833 1.256 3.089 21.896 
1985 8.005 14.400 2.634 1.801 4.435 26.840 
1986 11.007 14.972 3.298 1.986 5.283 31.262 
1987 10.884 27.296 4.976 2.943 7.919 46.099 
1988 17.577 31.928 5.529 4.153 9.683 59.188 
1989 17.948 27.643 6.739 4.986 11.725 57.316 
1990 19.111 40.572 7.555 5.620 13.175 72.858 

2. Afskriftir. 

1981 1.043 1.821 264 172 436 3.300 
1982 1.698 3.047 428 284 712 5.457 
1983 3.087 5.647 774 529 1.303 10.037 
1984 3.793 5.926 934 636 1.570 11.289 
1985 5.202 9.390 1.275 865 2.140 16.732 
1986 5.801 12.027 1.580 1.060 2.640 20.468 
1987 7.130 14.270 1.963 1.324 3.287 24.687 
1988 8.720 17.820 2.443 1.639 4.082 30.622 
1989 13.218 23.257 3.092 2.087 5.179 41.654 
1990 14.614 23.479 3.618 2.467 6.085 44.178 
1991 15.136 26.159 3.927 2.692 6.619 47.914 

3. Hrein fjárfesting. 
Mismunur taflna 1 og 2 
1981 1.137 2.608 288 240 527 4.272 
1982 1.373 2.976 431 411 842 5.191 
1983 1.807 581 601 593 1.195 3.583 
1984 3.585 5.503 899 620 1.519 10.607 
1985 2.803 5.010 1.359 936 2.295 10.108 
1986 5.206 2.945 1.717 926 2.643 10.794 
1987 3.754 13.026 3.013 1.619 4.632 21.412 
1988 8.857 14.108 3.086 2.514 5.601 28.566 
1989 4.730 4.386 3.647 2.899 6.546 15.662 
1990 4.497 17.093 3.937 3.153 7.090 28.680 
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Tafla 5 (frh. ). 
Geiraskipting fjárfestingar og sparnaðar. 

Millj. kr. 

I. Efnisleg fjárfesting og lántökur (frh.). 

4. Hreinar lántökur. 
Aukning tekinna lána 

1981 775 1.954 -1.123 148 -975 1.753 
1982 969 4.950 205 544 750 6.668 
1983 1.940 695 3.159 -136 3.023 5.658 
1984 4.055 9.020 2.219 209 2.428 15.503 
1985 4.712 534 3.509 -766 2.743 7.989 
1986 7.487 1.740 6.395 566 6.960 16.188 
1987 7.916 16.924 7.002 -154 6.848 31.688 
1988 10.514 15.077 744 505 1.249 26.840 
1989 8.599 11.808 4.186 591 4.777 25.184 
1990 29.080 5.366 8.041 666 8.707 43.153 

Atvinnu- Op in b eri geirinn 

Ár Heimili fyrirt. Ríki Sveitarf. Alls Samtals 

5. Vergur beinn sparnaður í fjárfestingu. 
Mismunur taflna 1 og 4 

1981 1.405 2.475 1.674 264 1.938 5.819 
1982 2.102 1.073 654 151 804 3.979 
1983 2.954 5.533 -1.783 1.258 -525 7.962 
1984 3.323 2.409 -387 1.047 661 6.393 
1985 3.293 13.866 -875 2.567 1.692 18.851 
1986 3.520 13.231 -3.097 1.420 -1.677 15.074 
1987 2.968 10.371 -2.026 3.097 1.071 14.411 
1988 7.063 16.851 4.785 3.649 8.434 32.348 
1989 9.349 15.835 2.553 4.395 6.948 32.131 
1990 -9.969 35.206 -486 4.954 4.468 29.705 

II. Fjársparnaður og sparnaður í heild. 

Heimilageirinn Opinberi geirinn 

LíJ'eyris- Atvinnu- Eigiðfé 
/ í r Heimili sjóðir Alls fyrirt. Ríki Sveitarf. Alls lánastofn. Alls 

6. Vergur fjársparnaður. 

1981 811 523 1.334 3.249 25 97 122 -3.234 9.408 
1982 291 791 1.082 -5.065 110 -34 77 4.703 -2.082 
1983 -1.379 841 -538 556 28 15 43 1.824 1.934 
1984 -213 2.159 1.946 2.844 -129 -186 -315 1.873 7.073 
1985 1.248 1.795 3.042 -223 21 252 273 2.599 5.836 
1986 5.467 4.142 9.609 2.873 278 -166 111 2.743 17.557 
1987 7.387 6.625 14.012 1.110 134 557 692 4.964 21.825 
1988 1.685 13.325 15.010 -2.123 646 -707 -61 6.011 11.804 
1989 9.374 8.175 17.549 -265 -353 694 341 -1.022 12.932 
1990 9.663 20.931 30.593 7.254 1.069 166 1.236 -4.693 39.083 
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Tafla 5 (frh.). 
Geiraskipting fjárfestingar og sparnaðar. 

Millj. kr. 

II. Fiársparnaður og sparnadur í heild (frh.). 

Heimilageirinn 

Lífeyris- Atvinni 
Ár Heimili sjóðir Alls fyrirt. 

7. Vergur sparnaður. 
Samtala taflna I og 6 
1981 2.468 523 2.991 7.678 
1982 2.572 791 3.362 957 
1983 2.67 4 841 3.515 6.785 
1984 5.006 2.159 7.165 14.273 
1985 7.458 1.795 9.253 14.177 
1986 12.332 4.142 16.474 17.845 
1987 11.647 6.625 18.271 28.405 
1988 5.936 13.325 19.262 29.805 
1989 19.146 8.175 27.322 27.378 
1990 7.843 20.931 28.774 47.826 

8. Hreinn fjársparnaður. 
Mismunur taflna 6 og 4 

1981 37 523 560 1.295 
1982 -677 791 114 -10.015 
1983 -3.319 841 -2.478 -139 
1984 -4.268 2.159 -2.109 -6.176 
1985 -3.464 1.795 -1.670 -757 
1986 -2.020 4.142 2.122 1.132 
1987 -529 6.625 6.096 -15.814 
1988 -8.829 13.325 4.497 -17.201 
1989 774 8.175 8.950 -12.073 
1990 -19.417 20.931 1.513 1.888 

9. Hreinn sparnaður. 
Samtala taflna 3 og 8 
1981 1.174 523 1.697 3.903 
1982 696 791 1.487 -7.039 
1983 -1.512 841 -671 443 
1984 -683 2.159 1.476 -673 
1985 -661 1.795 1.133 4.254 
1986 3.186 4.142 7.328 4.077 
1987 3.225 6.625 9.850 -2.788 
1988 28 13.325 13.354 -3.093 
1989 5.504 8.175 13.680 -7.687 
1990 -14.920 20.931 6.010 18.981 

Opinberi geirinn 

Eigiðfé 
Ríki Sveitarf. Alls lánastofn. Alls 

576 509 1.085 -3.234 8.519 
969 661 1.631 4.703 10.654 

1.403 1.137 2.541 1.824 14.664 
1.703 1.070 2.774 1.873 26.085 
2.655 2.053 4.708 2.599 30.737 
3.575 1.819 5.394 2.743 42.456 
5.110 3.501 8.611 4.964 60.252 
6.175 3.446 9.622 6.011 64.699 
6.386 5.680 12.066 -1.022 65.744 
8.624 5.786 14.411 -4.693 86.317 

1.148 -51 1.097 -3.234 -283 
-95 -578 -673 4.703 -5.871 

-3.131 151 -2.980 1.824 -3.772 
-2.349 -395 -2.744 1.873 -9.156 
-3.488 1.018 -2.470 2.599 -2.297 
-6.117 -732 -6.849 2.743 -852 
-6.868 711 -6.156 4.964 -10.911 

-98 -1.212 -1.310 6.011 -8.002 
-4.539 103 -4.436 -1.022 -8.580 
-6.972 -500 -7.471 -4.693 -8.763 

1.435 189 1.624 -3.234 3.989 
336 -167 169 4.703 -680 

-2.530 745 -1.785 1.824 -189 
-1.450 225 -1.225 1.873 1.452 
-2.129 1.954 -175 2.599 7.811 
-4.400 193 -4.206 2.743 9.942 
-3.855 2.331 -1.524 4.964 10.501 

2.989 1.303 4.291 6.011 20.563 
-892 3.002 2.110 -1.022 7.081 

-3.035 2.653 -381 ^1.693 19.916 



Þorvaldur Gylfason: 

r 

Ísland á útjaðri Evrópu: 
S a m e i g n a r a u ð l i n d í u p p n á m i ? * 

1. Ísland: Tregur þátttakandi 
EFTA-ríkin þurfa nú, þegar árið 1992 nálg-

ast óðum, að velta fyrir sér af meiri alvöru en 
áður kostum og göllum aðildar að Evrópu-
bandalaginu burtséð frá framvindu yfirstand-
andi samningaviðræðna um Evrópskt efna-
hagssvæði (EES). Kostir aðildar gætu meðal 
annars falizt í hefðbundnum ávinningi af frí-
verzlun með meiri sérhæfingu í framleiðslu, 
aukinni stærðarhagkvæmni og öflugri sam-
keppni.1 Hér er meira í húfi en hagkvæmari 
skipan framleiðslu ein sér, en væntanleg áhrif 
hennar hafa verið metin til 4,5% aukningar 
heildarframleiðslu í Evrópubandalagslönd-
unum smám saman á 5 - 6 árum og 6% lækk-
unar á almennu verðlagi til neytenda.2 Þar að 
auki er hugsanlegt, að hagvöxtur í álfunni 
glæðist til lengri tíma litið í skjóli frjálsari við-

* Þessi grein er efnislega samhljóða erindi, sem höfundur 
flutti á 30 ára afmælisráðstefnu EFTA í Genf 5.-6. nóv-
ember 1990. Greinin birtist á prenti í enskri gerð í sér-
stöku afmælisriti E F I A undir ritstjórn Pers M. Wijkman. 
Auk hans gerðu Amund Utne, Carl B. Hamilton, Gylf i Þ. 
Gíslason, L. Alan Winters, Ragnar Árnason, Rögnvaldur 
Hannesson og Þorkell Helgason gagnlegar athugasemdir 
við fyrri gerð greinarinnar, og Birgir Árnason veitti aðstoð 
við frágang greinarinnar í þessari gerð, en þeir bera þó 
enga ábyrgð á efni hennar. 

1 Sjá til dæmis Paul Krugman. EFTA cmd 1992, Occasional 
Paper 23, EFTA, Genf, júní 1988. 

2 Sjá Paolo Cecchini, The European Challenge 1992, Gower 
Publishing Company, 1988. 

skipta.3 Ókostirnir fælust á hinn bóginn í tak-
mörkuðum - eða öllu heldur sameiginlegum -
sjálfsákvörðunarrétti í efnahags- og félags-
málum. Þegar Austurríkismenn höfðu vegið 
kosti og galla aðildar, sóttu þeir um inngöngu 
í Evrópubandalagið árið 1989. 

Sænska ríkisstjórnin hefur hins vegar verið 
þeirrar skoðunar til skamms tíma, að aðild að 
Evrópubandalaginu samrýmdist ekki hlut-
leysi Svíþjóðar í alþjóðamálum. Með minnk-
andi spennu í Evrópu að undanförnu hefur 
sænska ríkisstjórnin þó gefið í skyn, að mikil-
vægi hlutleysisstefnunnar se ekki hið sama og 
áður. Þar með hefur mikilvægri hindrun verið 
rutt úr vegi inngöngu Svíþjóðar í Evrópu-
bandalagið um miðjan þennan áratug, enda 
eru Svíar nú búnir að ákveða að sækja um 
aðild. Reyndar hefur Austurríki einnig fylgt 
hlutleysisstefnu, og Írland hefur getað sam-
rýmt hlutleysi sitt og aðild að Evrópubanda-
laginu í mörg ár. Þegar og ef þeim ágreiningi 
milli Atlantshafsríkjanna og Varsjárbanda-
lagsríkjanna linnir, sem Austurríki, Írland og 
Svíþjóð hafa kosið að leiða hjá sér, glatar 
núverandi hlutleysisstefna þessara r íkja gildi 
sínu. 

Gerist Svíþjóð aðili að Evrópubandalag-
inu, eru allar líkur á því, að Noregur sæki 

3 Sjá Richard Baldwin, „The growth effects of 1992", 
Economic Policy 9, október 1989, bls. 247-270. 
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einnig um aðild þrátt fyrir klofninginn, sem 
varð í kringum þjóðaratkvæðagreiðsluna um 
aðild árið 1972. Ólíkt Svíþjóð hefur Noregur 
sem stofnaðili að Atlantshafsbandalaginu ekki 
átt erfitt með að sætta sig við utanríkisstefnu 
bandalagsins, þvert á móti. Gangi Noregur 
einnig í Evrópubandalagið, verða einungis 
Finnland, Ísland og Sviss eftir í EFTA. F"á er 
ekki ólíklegt, að Finnland æski einnig aðildar 
þrátt fyrir það sérstaka samband, sem það 
hefur við Sovétríkin. Af hverju ekki? Áhrifa-
miklir forystumenn í Póllandi, Tékkóslóvakíu 
og Ungverjalandi hafa þegar lýst því yfir opin-
berlega, að þessi ríki hafi hug á að sækja um 
aðild að Evrópubandalaginu fyrir aldamót. 

Fari svo, verða Ísland og Sviss einu utan-
garðsríkin í Vestur-Evrópu, að minnsta kosti 
í lagalegum skilningi. Kannski mun þeim þá -
eða jafnvel enn fyrr - finnast þau knúin til að 
endurskoða afstöðu sína til aðildar. En Sviss 
verður aldrei utangarðsríki í Evrópu í reynd, 
þegar hafðir eru í huga þeir víðtæku samning-
ar, sem það hefur gert við Evrópubandalagið 
á f jölmörgum sviðum. Ísland á það hins vegar 
á hættu að einangrast í Evrópu, jafnvel þótt 
núgildandi viðskiptasamningur við banda-
lagið verði framlengdur óbreyttur. 

Þessi hugsanlega framvinda hefur verið 
rakin hér sem inngangur að umræðu um þá 
erfiðleika, sem Ísland gæti staðið frammi fyrir 
sem einangrað ríki í Evrópu. Á Íslandi hefur 
alvarleg umræða um hugsanlega aðild að Evr-
ópubandalaginu varla hafizt. Enginn stjórn-
málaflokkur er hlynntur aðild. Hingað til 
hefur varla nokkur st jórnmálamaður lýst 
stuðningi við aðildarumsókn af Íslands hálfu 
(það eru ein eða tvær nýlegar undantekning-
ar). Á hinn bóginn hafa ýmsir, þar á meðal 
núverandi forsætisráðherra, lýst eindreginni 
andstöðu við aðild. 

Afstaða andstæðinga aðildar mótast fyrst 
og fremst af þeim vanda, sem ríkisstjórn 
Íslands hefur ævinlega litið á sem helzta 
Þránd í Götu inngöngu Íslands í Evrópu-
bandalagið. Hér er auðvitað um að ræða 
kröfu Evrópubandalagsins um óheftan eða að 
minnsta kosti samningsbundinn aðgang að-

ildarríkjanna að takmörkuðum fiskstofnum 
umhverfis Ísland. Sama á að nokkru leyti við 
um Noreg. Það er engin tilviljun, að sjómenn 
og bændur mynduðu kjarnann í því kjósenda-
bandalagi, sem hafnaði aðild Noregs að Evr-
ópubandalaginu árið 1972. Margir þeirra eru 
enn hatrammir andstæðingar aðildar, þótt 
heldur virðist hafa dregið úr andstöðu við 
aðild í norskum sjávarútvegi að undanförnu. 
Á Íslandi er fiskveiðivandinn hins vegar litinn 
svo alvarlegum augum og talinn svo torveldur 
viðfangs meðal allra stjórnmálaflokka, að full 
aðild að Evrópubandalaginu komi ekki til 
greina í fyrirsjáanlegri framtíð. Á sama t íma 
virðist þó vera að glæðast skilningur á því 
meðal st jórnmálamanna, hversu alvarlegar 
efnahagslegar afleiðingar það getur haft fyrir 
Ísland að standa utan Evrópubandalagsins, ef 
öll samstarfsríkin í EFTA gerast aðilar að 
því. 

Hvernig er hægt að leysa þennan hnút? 
Áður en leitazt verður við að gefa svar við 
þessari spurningu, er gagnlegt að reifa stutt-
lega þýðingu sjávarútvegsins í íslenzkum 
þjóðarbúskap. Því næst verða leidd rök að 
því, hvernig einföld kerfisbreyting í íslenzk-
um sjávarútvegi - kerfisbreyting, sem er nauð-
synleg hvort sem er að dómi flestra íslenzkra 
hagfræðinga - getur skapað eða að minnsta 
kosti bætt skilyrði til þess, að hægt sé að svipta 
í burtu fiskveiðiþröskuldinum fyrir aðild 
íslands að Evrópubandalaginu. Að breyttu 
breytanda eiga flest rökin einnig við um 
Noreg. Loks verður vikið að svipuðum 
lausnum á vandamálum, sem koma upp í 
sambandi við olíuvinnslu, nýtingu skóga, 
mengun og umferðarþunga við markaðssam-
einingu Evrópubandalagsríkjanna eftir 1992. 

2. Frjáls verzlun með veiðileyfi 
Vegna ójafnrar dreifingar á milli landsvæða 

eru fiskveiðar og fiskvinnsla í raun og veru 
mikilvægari í efnahagslífi íslands og Noregs 
en hægt minnkandi hlutdeild þeirra í útflutn-
ingi, landsframleiðslu og mannafla gæti gefið 
til kynna. Engu að síður er ástæðulaust að 



ÍSLAND Á ÚTJAÐRI EVRÓPU 35 

Fiskiskipafloti og fiskafli á föstu verðlagi 
og veiðistofn þorsks í rúmlestum, 1945-89 (1960=100) 

ofmeta gildi þessara greina. Sjávarútvegur er 
aðalatvinnuvegur í mörgum byggðarlögum 
meðfram ströndum beggja r íkja . Sjávaraf-
urðir eru uppspret ta ríflega helmings af gjald-
eyristekjum íslendinga og nærri sjöttungs af 
l andsf ramle iðs lu-og rösklega það, ef skyldar 
atvinnugreinar á borð við skipasmíðar og 
veiðarfæragerð eru taldar með. Til saman-
burðar nema sjávarafurðir um 5% af útflutn-
ingi Norðmanna ogum 2% af landsframleiðslu. 
Um 13% mannaflans á íslandi starfa í sjávar-
útvegi, en 2% í Noregi. Fiskihagfræðingar 
hafa á hinn bóginn leitt sannfærandi rök að 
því, að hægt væri að minnka íslenzka fiski-
skipaflotann um 40% að minnsta kosti og 
fækka þá einnig s jómönnum verulega, án 
þess að það kæmi niður á framleiðslu. í Nor-

egi væri hægt að minnka flotann um tvo þriðju 
að óbreyttum afla.4 

Á þessu er einföld skýring. í báðum r íkjum 
hefur ofveiði verið alvarlegt áhyggjuefni um 
margra ára skeið. Hér er á ferð almennur 
vandi við óhefta nýtingu á sameiginlegri auð-
lind. Á íslandi hefur það til dæmis gerzt, að 
raunverulegt verðmæti sjávarafla hefur rúm-
lega fjórfaldazt frá miðjum fimmta áratugn-
um, en það f já rmagn, sem bundið er í fiski-
skipastólnum, hefur sautjánfaldazt á sama 

4 Sjá Ragnar Árnason, Efficienl Harvesting of Fish Stocks: 
The Case of lcelandic Demersal Fisheries, doktorsritgerð. 
University of British Columbia, 1984. Sjá einnig Rögnvald 
Hannesson, ,.En samfunnsökonomisk lönnsom fiskeri-
næring. Struktur. gevinst, forvaltning", Administrasjons-
og arbeidsdepartementet, Oslo, 1990. 
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t íma (sjá mynd) . Þct ta þýðir . að aflavcrömæti 
á hver ja f já rmagnse in ingu hefur dregizt sam-
an um þ r j á f j ó r ð u á þessu tímabili . Fjárhags-
legar af leiðingar þessarar gífurlegu o f f j á r -
fes t ingar í f iskiskipum eru sérstaklega alvar-
legar, þegar o l íuverð er hátt á he imsmarkað i , 
því að um helmingur þeirrar ol íu , sem þjóðin 
no ta r , fe r í f iskiskipaflotann. Þá virðast fisk-
s to fnar við landið hafa minnkað um þr ið jung 
og allt að helmingi, aðallega vegna ofveiði. 
Þannig he fu r hinn áður gjöfuli norsk-íslenzki 
s í ldars tofn því sem næst horf ið af ís landsmið-
um. Aðr i r s tofnar eru í hættu. Fiskstofnar í 
lögsögu annar ra r ík ja við Norður-Atlantshaf 
hafa minnkað jafnvel enn meira, og sumir hafa 
hor f ið , hugsanlega vegna þess, að í þessum 
r í k j u m er minna í húfi frá þ jóðhagslegu sjón-
armiði . 

Rýrnun f i sks tofnanna við Ísland leggur 
þungar byrðar á þ jóðina f ram í t ímann með 
því að draga úr t ek jum í f ramt íð inni . Ekki er 
tekið tillit til þessara byrða í þ jóðhagsre ikn-
ingum, þar eð samkvæmt alþjóðavenju er ekki 
re iknað með eyðingu ná t túruauðl inda - þar á 
meðal umhverf is ins - í þessum reikningum. 
Þet ta ásamt aukningu er lendra skulda, sem 
nema nú meira en helmingi af árlegri lands-
f ramleiðs lu , gerir það að vc rkum, að skráður 
hagvöxtur á Íslandi, sem he fu r verið um 3% á 
mann á ári f rá árinu 1945, er ýktur . Sama á við 
um Noreg , þótt í minni mæli sé. Á vegum 
Sameinuðu þ jóðanna er nú unnið að a thugun 
á því , hvernig nýting ná t túruauðl inda verði 
felld inn í þ jóðhagsre ikninga . 

Íslenzkir f iskihagfræðingar og nát túruvís-
i ndamenn hafa sýnt f r am á það með óyggj-
andi r ö k u m , að hægt væri að ná núverandi 
f iskafla á land m e ð f lota , sem væri 40% minni 
en sá, sem nú s tundar veiðarnar ; sumir hafa 
ne fn t enn hærri tölu í þessu viðfangi."1 Sú hag-
ræðing, sem fylgdi 40% minnkun f lotans , gæti 
haf t í för m e ð sér varanlega 4 % aukningu í 

5 Sjá tilvitnun í doktorsritgerð Ragnars Árnasonar í næstu 
neðanmálsgrein hér á undan. Sjá einnig Porkel Helgason 
og Snjólf Ólafsson, „An Icelandic fisheries model", Euro-
pean Journal of Operational Research 33, 1990, bls. 191-
199. 

þjóðarf ramle iðs lu . Þctta samsvarar f j ö g u r 
þúsund Bandar ík jado l lu rum á hver ja f jög-
urra manna f jölskyldu á Íslandi á hver ju ári. 
Samkvæmt þcssu má ætla, að núvirði ávinn-
ingsins af minnkun flotans og vcgna sparn-
aðar á aðföngum til fiskveiða miöað við 10% 
afkastavexti geti numið um 40% af þ jóða r -
framleiðslu heils árs. Svipaða sögu má segja 
um Noreg, þót t tö lurnar þar séu mun lægri. 
Sú hagræöing, sem hlytist af því að minnka 
norska fiskvciðiflotann um tvo þr ið ju , myndi 
auka þjóðarf ramleiðs lu þar í landi um 1% á 
ári til f r ambúðar . 

Um nokkurra ára skeið hefur fiskvciðum við 
Ísland og Noreg verið s t jó rnað með kvóta-
kerfi í því skyni að vernda f iskstofna. Norð-
menn eru þó skemmra á vcg komnir en íslend-
ingar í þessum e fnum enn sem komið er . 
Síðan kvótakerf ið var tekið upp á Íslandi ár ið 
1984, hafa s t jórnvöld úthlutað af laheimildum 
ókeypis til e instakra skipa á grundvelli afla 
þcirra á á runum 1981-83. Á Íslandi eins og á 
Nýja-Sjálandi geta kvótarnir gengið kaupum 
og sölum innan lands, en ekki enn í Noregi . 
Þessi viðskipti eru hins vcgar undir op inberu 
eftirliti og háð margvíslegum t a k m ö r k u n u m . 
Smám saman hcfur þó vcrið slakað á þessum 
hömlum. Kvótamarkaður inn á íslandi he fu r 
þróazt hægt og skilað tiltölulega Iitlum hag-
kvæmnisauka í íslenzkum sjávarútvegi til 
þessa. 

Kvótakerf ið hefur skilað al lgóðum árangri 
í því að t akmarka f iskaflann við það heildar-
a f lamark , sem st jórnvöld hafa sett á hve r jum 
t íma á l íffræðilegum og póli t ískum forsend-
um. Á hinn bóginn hefur kerf inu ekki verið 
ætlað það fyrst og f remst að auka hagkvæmni 
í veiðunum - að minnsta kosti ekki fyrr en 
með breyt ingunum á því snemma árs 1990, 
sem meðal annars lengdu gildistíma aflaheim-
ilda og slökuðu á t a k m ö r k u n u m á framsali 
þeirra . Þangað til fól kerf ið í sér ónóga hvatn-
ingu fyrir hagkvæm útgerðarfyrir tæki til að 
kaupa kvóta af óhagkvæmum fyr i r tækjum, en 
slík kaup eru forsenda aukinnar hagkvæmni 
við f iskveiðarnar . Íslenzki fiskiskipaflotinn 
hélt reyndar á f ram að s tækka. H a n n he fu r 
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stækkaö um 30%, frá því að kvótakerfið var 
innleitt árið 1984 (sjá mynd 1), þrátt fyrir 
aðvaranir fiskifræðinga strax árið 1975 um, að 
afkastageta flotans væri komin fram úr varan-
legri afrakstursgetu fiskstofnanna. 

Þetta er helzta ástæðan til þess, að hagfræð-
ingar bæði á íslandi og í Noregi (og í Skot-
landi, á Nýfundnalandi og víðar) hafa lagt til, 
að kvótar eða aðrar fiskveiðiheimildir til langs 
tíma verði seld á uppboðsmarkaði eða skatt-
lögð fremur en að þeim sé úthlutað ókeypis. 
Þar á eftir verði viðskipti með kvótana eða 
veiðiheimildirnar frjáls. Þetta fyrirkomulag 
hefur til dæmis verið reynt á Nýja-Sjálandi og 
Falklandseyjum á undanförnum árum og gef-
ið góða raun. 

Bæði á íslandi og í Noregi hefur opinber 
sala eða skattlagning framseljanlcgra afla-
heimilda mætt harðri andspyrnu fulltrúa út-
gerðarmanna og ekki síður talsmanna byggð-
arsjónarmiða yfirleitt þrátt fyrir mikinn og 
ótvíræðan þjóðhagslegan ávinning af slíku 
fyrirkomulagi. Þessi andstaða er skiljanleg. 
Þessum aðilum líkar ckki sú hugmynd, að út-
gerðarfyrirtækjum verði gert að greiða fyrir 
réttindi, sem þau hafa hingað til haft sér að 
kostnaðarlausu. Væntanlegur þjóðhagslegur 
ávinningur er hins vegar svo mikill, að það 
ætti ekki að vera erfitt að bæta sjómönnum 
þann tekjumissi, sem þeir kynnu aðverðafyr-
ir, og þann kostnað, sem þeir gætu haft af at-
vinnuskiptum og búferlaflutningum. Þar að 
auki bendir skattafræðin tii þcss, að skatt-
byrðin dreifist víða.6 Loks eru nýgræðingar í 
sjávarútvegi farnir að gera sér grein fyrir því, 
að þeir þurfa nú að greiða samkeppnisaðilum 
sínum í greininni miklar fjárhæðir fyrir kvóta, 
sem stjórnvöld hafa úthlutað hinum síðar 
nefndu án endurgjalds. Þessi staðreynd mun 
vafalaust leiða til vaxandi hagsmunaárekstra 

6 Sjá Terry Heaps og John F. Helliwell, „The taxation of 
natural resources", Handbook of Public Economics, 1. 
bindi (ritstj. Alan J. Auerbach og Martin Feldstein), 
North-Holland. 1985, bls. 421-472. Sjá einnig Guðmund 
K. Magnússon og Tómas Hansson. „The incidence of 
capital and resource taxes in an open economy", Iceland 
Economic Papers 13, Viðskipta- og hagfræðideild Há-
skóla fslands, 1991. 

milli þeirra. sem fyrir eru. og hinna. sem vilja 
hefja útgerð. 

Það er hægt að færa önnur rök fyrir sölu eða 
skattlagningu kvóta í stað ókeypis úthlutunar 
en þau, sem hvíla á von um aukna hagkvæmni. 
Ein rökin varða fjármál ríkisins. Hin mikla 
verðbólga, sem hefur geisað á íslandi síðast 
liðin tuttugu ár, stafar ekki sízt af þrálátum 
halla í búskap ríkis og byggða og fjárhags-
legum afleiðingum hans. Stjórnvöld væru í 
miklu betri aðstöðu til þess að jafna eða að 
minnsta kosti minnka þennan halla og þá pen-
ingaþenslu og um leið þá verðbólgu, sem hon-
um fylgja, ef þau scldu eða skattlegðu veiði-
heimildir. í þessu sambandi skiptir litlu máli, 
hvort þetta er gert í gegnum ríkissjóð eða 
ekki. Á hinn bóginn myndu tekjurnar af sölu 
eða skattlagningu kvóta duga til þess, að 
leggja mætti niður tekjuskatt einstaklinga og 
fyrirtækja, en hann nemur nú um 4% af þjóð-
arframleiðslu. Þá er athyglisvert, að á sama 
tíma og verðbólga á Islandi rauk upp úr öllu 
valdi, fór vöxtur fiskiskipastólsins langt fram 
úr aukningu sjávarafla (sjá mynd 1). Þetta 
gefur til kynna, að fjárfestingarhrinan í sjáv-
arútvegi á fyrri hluta áttunda áratugarins, 
sem stjórnvöld komu af stað, hafi kveikt eða í 
það minnsta glætt verðbólgubálið, sem hefur 
þó jafnan verið skrifað á reikning slakrar 
stjórnar á ríkisfjármálum og peningamálum 
ásamt fjórföldun olíuverðs á heimsmarkaði 
árin 1973-74 og launasprengingar, sem fylgdi 
í kjölfarið 1977. 

Loks er auðvitað önnur hlið á þessu máli, 
það er spurningin um þjóðfélagslegt réttlæti, 
en hún liggur utan við vettvang hreinnar hag-
fræði. Hafa stjórnvöld óskoraðan rétt til þess 
að mismuna þegnunum með því að afhenda 
tiltölulega fámennum hópi manna ókeypis, 
seljanlegan aðgang að verðmætri náttúruauð-
lind, sem er þjóðareign samkvæmt lögum? 

3. Aðgangur að mörkuðum, 
aðgangur að auðlindum 
Þá er enn önnur mikilvæg ástæða til þess að 

selja eða skattleggja veiðiheimildir frekar en 
að gefa þær. Sala veiðiheimilda með einum eða 
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öð rum hætti gæti o p n a ð ís lendingum leið inn 
í Evrópubanda lag ið án þess að raska eignar-
rétt i ís lendinga yfir f i skimiðunum umhverfis 
landið. Reglur Evrópubandalags ins mæla svo 
fyrir , að þegnar allra aði ldar r ík ja þess skuli 
hafa j a fnan aðgang að öllum mörkuðum - en 
ekki auðl indum - innan bandalagsins. Frönsk 
fyrirtæki fengu auðvitað aldrei rétt til þess h já 
Evrópubanda lag inu að grafa ókeypis upp kol 
í Þýzkalandi , heldur aðeins til þess að kaupa 
og reka ko lanámur þar til j a fns við þýzk fyrir-
tæki og öfugt . Þetta var meginhugmynd Jeans 
Monne t og lagði grundvöll að Kola- og stál-
bandalaginu, sem varð fyr irrennari Evrópu-
bandalagsins. Eins og til var ætlazt, hefur 
þessi einfalda hugmynd verið hornsteinn 
f r iðar , frelsis og f r amfa ra í Vestur-Evrópu á 
u n d a n f ö r n u m ára tugum. 

Hið sama gildir um aðrar nát túruauðl indir , 
þar á meðal fisk, en þó með þeim fyrirvara, að 
kol og stál skipta minna máli í þ jóða rbúskap 
Frakka og Þ jóðve r j a en fiskveiðar í þ jóðar-
búskap ís lendinga og N o r ð m a n n a . Ef fisk-
veiðiheimildir við ís land og Noreg væru 
seldar á o p n u m og ó h e f t u m m ö r k u ð u m , gerði 
aðild ís lands og Noregs að Evrópubandalag-
inu það að ve rkum, að önnur aðildarríki 
fengju rétt til að keppa á þeim m ö r k u ð u m . 
A ð því ge fnu , að tilhlýðilegar hömlur yrðu 
set tar gegn óheiðar legum viðskiptahát tum 
(þar á meðal hvers kyns s tyrk jum til f ramleið-
enda , sem ætlað er að bæta samkeppniss töðu 
þeirra á kos tnað annar ra ) , myndu væntanlega 
engin önnur viðskipti eiga sér stað en þau , 
sem báðir aðilar högnuðus t á. M e ð öðrum 
orðum: ef erlent útgerðarfyr i r tæki gæti boðið 
hærra verð fyrir t ímabundna r fiskveiðiheim-
ildir en íslenzkt fyrirtæki á hei lbrigðum mark-
aði, væri það væntanlega hagkvæmara fyrir 
ís lendinga að selja hinu er lenda fyrirtæki 
heimildirnar en innlenda fyr i r tækinu, og þá 
þyrfti einnig að taka áhrif viðskiptanna á 
aðrar a tvinnugreinar (til dæmis fiskvinnslu), 
byggðajafnvægi og þ jóðmenn ingu m e ð í 
reikninginn. Fiskveiðar eru snar þá t tur í 
menningarar f le i fð ís lendinga eins og land-
búnaður . 

Þet ta mál snýst um það, hvernig skuli nýta 
meginkosti a lþjóðaverzlunar við aðs tæður , 
sem eru sérstaklega viðkvæmar á vet tvangi 
s t jó rnmála af menningar legum og landfræði-
legum ástæðum. Rökin fyrir fr jálsum viðskipt-
um með veiðiheimildir á Is landsmiðum e ð a 
annars s taðar eru í raun og veru hin sömu og 
eiga við um alþjóðlega fr íverzlun m e ð land-
búnaðarvörur . Mótrökin eru einnig af svip-
uðum toga, þar sem þau taka meðal annars 
mið af ó j ö f n u m áhr i fum á tekjuskipt ingu og 
d júps tæðum tilfinningum. 

Meðalf ramleiðni vinnuafls og f j á rmagns í 
ís lenzkum fiskveiðum (það er af laverðmæti á 
s jómann eða á sóknareiningu eða f j á rmagns -
einingu) he fu r um langt skeið verið miklu 
meiri en annars staðar í Evrópu . Þó gæti 
Spánn verið undantekning á allra s íðustu 
á rum. Sama á við, þótt í minni mæli sé, um 
norskan s jávarútveg, sem er einnig allhag-
kvæmur á alþjóðlegan mælikvarða. Sem 
dæmi má nefna , að árið 1987 nam heildarafli 
ís lendinga um f jórðungi af heildarafla Evr-
ópubanda lags r ík janna , en hei ldarrúmlesta-
stærð íslenzka fiskiskipastólsins var þá ekki 
n e m a 4 % af skipastól Evrópubanda lags r ík j -
anna . Þet ta þýðir, að afli á rúmlest á íslandi 
var um sex sinnum meiri en í Ev rópubanda -
lagslöndum. Til samanburðar má geta þess, 
að afli á rúmlest í Noregi var um helmingur af 
því, sem hann var á íslandi þet ta sama ár. Þá 
var afli á hvern s jómann um það bil þrefal t 
meiri á íslandi en í Noregi.7 A ð nokkru leyti 
má r e k j a þessa yfirburði íslenzkrar ú tgerðar 
til þé t t ra f iskstofna við s t rendur ís lands, en 
nálægð f iskimiðanna og þekking íslenzkra sjó-
manna á þeim á án efa einnig þát t í þessum 
yf i rburðum. Sjávarútvegur nýtur mikilla 
s tyrkja bæði í Evrópubandalag inu og í Noregi 
eins og landbúnaður , en ekki á íslandi. Af 
þessum sökum og einnig vegna mikillar of-
veiði á f iskimiðum Evrópubandalags ins (til 
dæmis í Norðurs jó ) á undan fö rnum árum 

7 Sjá Ágúst Einarsson, „Hvcrnig á að mæta sjávarútvegs-
stefnu EB?", Fjármálatídindi, 37. árgangur, 3. hefti, 
ágúst-desember 1990, bls. 173-182. 
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virðist augl jós þörf á endurskoðun hinnar 
sameiginlegu f iskveiðistefnu bandalagsins til 
að auka hagkvæmni og vernda f iskstofna, 
óháð því, hvort ís lendingar og Norðmenn 
sækja um aðild að bandalaginu í náinni f ram-
tíð eða ekki. 

í ljósi yf i rburða íslenzks sjávarútvegs virð-
ist harla ól íklegt , að aðildarríki Evrópu-
bandalagsins myndu geta háð árangursr íka 
samkeppni á f r j á l sum markaði fyrir fiskveiði-
heimildir við ís land, færi svo, að þessi mark-
aður yrði o p n a ð u r fyrir er lenda samkeppni -
m e ð ful lnægjandi fyr i rvörum til að tryggja 
heilbrigða viðskiptahætti vegna þess, hversu 
mikið íslenzkur þ jóða rbúskapur á undir sjáv-
arútvegi. H é r skiptir það mestu máli, að 
íslenzk og er lend útvegsfyrirtæki sætu við 
sama borð og er lend fyrirtæki gætu ekki náð 
und i r tökum á ís lenzkum veiði leyfamarkaði í 
skjóli r íkisstyrkja að heiman eða annar rar 
fyrirgreiðslu, sem skekkti samkeppnisgrund-
völlinn. A ð því tilskildu má ætla, að nýting 
t akmarkaðra f iskstofna við ísland héldi á f ram 
að vera fyrst og f remst f höndum íslendinga 
þrátt fyrir aðild að Evrópubandalaginu. Þannig 
virðist vera hægt að skapa skilyrði til þess að 
ryðja helztu hindrun aðildar íslands að Evr-
ópubandalag inu úr vegi með óverulegum til-
kostnaði . Sama virðist eiga við um Noreg. 

Rfkiss t jórn íslands hefur í t rekað lýst því 
yfir, að óhef tu r aðgangur er lendra fiskiskipa 
að miðunum innan 200 mílna fiskveiðilögsög-
unnar í skiptum fyrir óhef tan aðgang að 
m ö r k u ð u m fyrir íslenzkar s jávarafurði r í Evr-
ópubandalag inu komi ekki til greina. Pessa 
s t e fnumörkun ætti hins vegar ekki að skilja 
svo, að hún útiloki að selja e r lendum fiski-
skipum t akmarkaðan og t ímabundinn aðgang 
að íslenzkum fiskimiðum sem þátt í sam-
komulagi um inngöngu íslands í Evrópu-
bandalagið eða í f r íverzlunarsamningi við 
bandalagið með víðtækum gagnkvæmum rétt-
indum og skyldum. Þá þyrfti einnig að gæta 
þess vandlega að búa svo um hnútana með 
sérstöku samkomulagi , að erlendir f iskimenn 
umgengjus t íslenzk fiskimið með jafnmikill i 
virðingu og íslenzkir s jómenn . 

í þessu sambandi er fróðlegt að r i f ja það 
upp, að samkvæmt vönduðum skoðanakönn-
unum Félagsvís indastofnunar Háskóla 
íslands er meiri hluti íslenzkra k jósenda 
hlynntur aðild að Evrópubandalaginu. Þannig 
hafa 60% þeirra , sem höfðu gert upp hug 
sinn, lýst sig fylgjandi aðild - og yfir 8 0 % , ef 
önnur Norður lönd gerðust aðilar að banda-
laginu.8 Þegar þá t t t akendur í skoðanakönn-
unum voru inntir eft ir afs töðu þeirra til „hins 
f jó rþæt t a frelsis", lýstu 7 8 - 8 0 % þeirra , sem 
höfðu gert upp hug sinn, sig fylgjandi auknu 
fr jálsræði í viðskiptum með vörur og þ jón-
ustu, og 6 2 - 6 4 % kváðust fylgja auknu fr jáls-
ræði í f já rmagns- og fólksf lutningum milli 
íslands og annarra landa í Ves tur -Evrópu. 
Samkvæmnin í þessum svörum er greinileg. 

Hvers vegna eru stjórnmálaflokkarnir ósam-
mála almenningi um hugsanlega aðild íslend-
inga að Evrópubandalag inu? Meginástæðan 
virðist vera sú, að s t jó rnmálaf lokkarn i r hafa 
frá fornu fari tekið ríkt tillit til óska f ramleið-
enda , sérstaklega í sjávarútvegi og landbún-
aði, sem nýta þó innan við 20% af vinnuafl inu 
í landinu, á kostnað neytenda . Samtök f ram-
leiðenda mynda vel skipulagða og háværa 
þrýst ihópa og hafa umtalsverð áhrif á gang 
s t jórnmála . Hagsmuni r neytenda eru hins 
vegar dreifðir , og þess vegna er hætt við því, 
að þeir séu vanræktir af s t jó rnmálaf lokkun-
um. Kosningalögin auka enn á þennan vanda 
með því að tryggja landsbyggðarkjördæmum, 
þar scm sjávarútvegur og l andbúnaður vega 
þyngra en í landinu öllu, óhóflegan ful l t rúa-
f jö lda á Alþingi. 

Þessi s tyrkur samtaka f ramle iðenda er auð-
vitað ekki séríslenzkt fyrirbæri. J apan er 
annað skýrt dæmi. Hin miklu áhrif , sem þessi 
samtök hafa á s t e fnumörkun s t jórnvalda , eru 
hins vegar nokkur ráðgáta í samfélagi, þar 
sem verklýðshreyfingin hefur a l la jafna haf t 
yf irhöndina í k ja rasamningum við atvinnu-
rekendur , eins og raunin he fu r verið á íslandi 
á l iðnum árum. 

8 Sjá Gunnar Helga Kristinsson, Evrópustefnan: Aðlögun 
Islands að þróun Evrópubandalagsins, Öryggismála-
nefnd. Reykjavík, 1990. 
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4. Olíuvinnsla, mengun og umferðaröngþveiti 
Sá vandi, sem fylgir nýtingu sameiginlegra 

auðlinda, þar sem einkaeignarrétt skortir eða 
honum verður ekki komið við, varðar ekki ein-
göngu ísland og Noreg. Hann varðar einnig 
ýmis önnur Evröpulönd, sem eiga hagsmuna 
að gæta í sjávarútvegi eða í atvinnugreinum, 
sem nýta sameiginlegar auðlindir - þar á 
meðal hreint umhverfi og greiðfarna þjóð-
vegi. Því má meðal annars færa það, sem sagt 
hefur verið um sjávarútveg að framan, yfir á 
vandamál, sem tengjast olíuvinnslu, nýtingu 
skóga, umhverfismengun og miklum umferð-
arþunga í Evrópu. 

Olíulindir Noregs eru eitt dæmi. Nú út-
hluta norsk stjórnvöld vinnsluleyfum til inn-
lendra og í minna mæli til erlendra fyrirtækja 
ókeypis, og tekjurnar af olíuvinnslunni eru 
síðan skattlagðar. Sæki Noregur um aðild að 
Evrópubandalaginu, gæti það farið fram á 
aðgang að hinum takmörkuðu olíulindum 
sem skilyrði fyrir inngöngu. Þennan vanda, 
komi hann upp, væri hægt að leysa með svip-
uðum hætti og í sjávarútvegi, það er með því 
að bjóða vinnsluleyfin upp í stað þess að út-
hluta þeim ókeypis og skattleggja tekjurnar 
eftir á. Önnur aðildarríki fengju þannig tíma-
bundinn aðgang að norskum markaði fyrir 
olíuvinnsluleyfi án þess að fá frjálsan aðgang 
að olíulindunum sjálfum. Sömu lausn má 
yfirfæra á nýtingu finnskra skóga á almenn-
ingi í sambandi við hugsanlega inngöngu Finn-
lands í Evrópubandalagið. 

Annað dæmi tengist áhyggjum Svía af 
minni umhverfisverndarkröfum í Evrópu-
bandalaginu en gerðar eru í Svíþjóð. Varð-
andi loftmengun geta Svíar til dæmis augljós-
lega ekki komið í veg fyrir niðurkomu súr-
regns, sem á upptök sín á meginlandi Evrópu. 
Eingöngu aðild að Evrópubandalaginu gerði 
Svíum kleift að hafa áhrif á þær kröfur, sem 
bandalagið gerir, um losun eiturefna út í and-
rúmsloftið. Hins vegar mætti sefa áhyggjur 
Svía af afleiðingum aðildar að Evrópubanda-
laginu á mengun jarðvegs og vatns í Svíþjóð 
með því að koma á laggirnar markaði fyrir 
mengunarleyfi eða með því að taka upp los-

unargjöld, eins og hagfræðingar hafa lagt til, 
allar götur síðan Alfred Pigou var og hét .9 

Með slíku fyrirkomulagi myndi aðild Sví-
þjóðar að Evrópubandalaginu ekki neyða 
Svía til að sætta sig við eða semja um breyt-
ingar á mengunarstöðlum bandalagsins fyrir 
jarðveg og vatnsból, heldur þyrftu þeir aðeins 
að opna sænskan markað fyrir leyfi til slíkrar 
mengunar fyrir öðrum aðildarríkjum. Sænsk 
stjórnvöld gætu þá stýrt menguninni með því 
að takmarka framboð á mengunarleyfum og 
halda verði þeirra háu með því móti. 

Ef frönsk, þýzk eða ítölsk fyrirtæki væru 
reiðubúin til að greiða sama verð fyrir Ieyfi til 
að menga umhverfið í Svíþjóð (með öðrum 
orðum: fyrir aðgang að hreinu umhverfi) og 
sænsk fyrirtæki, væru mótbárur við aðild að 
Evrópubandalaginu vegna ótta við mengun af 
völdum erlendra fyrirtækja ekki lengur á rök-
um reistar. Staðbundinni mengun í Svíþjóð 
mætti þannig halda í skefjum án þess að mis-
muna fyrirtækjum eftir þjóðerni. Á svipaðan 
hátt og í íslenzkum og norskum sjávarútvegi 
gæti einföld markaðslausn orðið til þess að 
ryðja mikilvægri hindrun úr vegi Svía inn í 
Evrópubandalagið óháð því, hvort önnur 
aðildarríki kjósa sömu aðferðir við umhverf-
isvernd eða ekki. Á hinn bóginn þarf að koma 
til samstarf Evrópubandalagsríkjanna til að 
kljást við loftmengun, sem virðir engin landa-
mæri. Þar kemur til greina að setja strangari 
reglur um útblástur, en æskilegra væri þó að 
leggja á losunargjöld eða koma á markaði 
fyrir mengunarleyfi í Evrópubandalaginu, 
sérstaklega þegar þess er gætt, að verulegur 
þjóðhagslegur ávinningur væri fólginn í því 
að vernda umhverfið með markaðsbúskap 
fremur en með boðum og bönnum. 

Þriðja dæmið tengist svissneskum þjóðveg-
um. Gerist Sviss aðili að Evrópubandalaginu, 
er hætt við því, að óheftir vöruflutningar yfir 
svissnesku landamærin leiði til stórum aukins 
umferðarþunga á vegum landsins. Þennan 

9 Sjá William J. Baumol og Wailace E. Oates, The Theory 
of Environmental Protection, 2. útgáfa. Prentice Hall, 
Englewood Cliffs, 1989. 



ÍSLAND Á ÚTJAÐRI EVRÓPU 41 

vanda mætti leysa með svipuöum hætti og 
rakið hefur verið að f raman, það er með því 
að stýra umferðarþunganum með framseljan-
legum akstursleyfum, sem væru gefin út af 
svissneskum st jórnvöldum, eða með skatt-
lagningu á umferð. Með þessu móti væri hægt 
að komast hjá mismunun á grundvelli þjóð-
ernis, og ja fnf ramt væri hægt að hafa hemil á 
umferðarþunganum um fagrar sveitir Sviss. 

Nú, þegar sú stund nálgast, að markaðs-

sameining Evrópubandalagsr íkjanna verði 
að veruleika fyrir árslok 1992 og bandalagið 
býr sig undir frekari stækkun, hugsanlega 
með aðild einhverra eða allra EFTA-r ík ja , er 
mikilvægt, að hagfræðingar og stjórnmála-
menn beini athygli sinni að þeim samfélags-
og þjóðhagslega ávinningi, sem hægt er að ná 
með skynsamlegum skipulags- og kerfisbreyt-
ingum ekki síður en með ábyrgri stjórn ríkis-
f jármála og peningamála. 



Jóhannes Nordal: 

Um einkavæðingu ríkisviðskiptabankanna 

Eftirfarandi grein er samhljóða erindi, sem ílutt var á þingi Sam-
bands íslenskra bankamanna 12. apríl 1991. 

Miklar breytingar hafa orðið á starfsemi og 
skipulagi bankakerfisins undanfarin ár, en 
með vaxtafrelsi, þróun verðbréfamarkaðar 
og aukinni fjölbreytni í fjármálastarfsemi 
hefur samkeppni stóraukizt og nýir viðskipta-
hættir rutt sér til rúms. Hafa aukin samkeppni 
og breytt viðhorf á markaðnum átt meginþátt 
í því, að sameining banka, sem hafði verið til 
umræðu í meira en tvo áratugi, náði loks fram 
að ganga. Hefur þetta þegar leitt til þess, að 
viðskiptabönkunum hefur fækkað á tveimur 
árum úr sjö í þrjá, en jafnframt hafa spari-
sjóðirnir tekið upp nána samvinnu, þannig að 
þeir stefna óðfluga að því að verða nokkurs 
konar bankasamsteypa, hvort sem um form-
legan samruna verður að ræða á næstu árum 
eða ekki. Það má í rauninni merkilegt heita, 
þegar litið er til þessara öru breytinga, að 
einkavæðing ríkisbankanna skuli ekki hafa 
verið fyrirferðarmeiri í opinberri umræðu til 
þessa en raun ber vitni. Nú er ekki ólíklegt, 
að þar verði bráðlega breyting á, eftir að birt 
hefur verið skýrsla sú, sem Seðlabankinn 
hefur nýlega sent viðskiptaráðherra um þetta 
mál, en hann hafði síðastliðið vor farið fram á 
það við bankann, að gerð yrði athugun á 
kostum þess og göllum og nauðsynlegum 
aðdraganda að því að breyta ríkisviðskipta-
bönkunum í hlutafélög. 

Pað varð að ráði, að Seðlabankinn fengi 
erlent ráðgjafarfyrirtæki í bankamálum, 

Spicer & Oppenheim, til þess að gera sér-
staka skýrslu um málið í samráði við banka-
stjórn og sérfræðinga Seðlabankans. Með því 
að fá utanaðkomandi aðila til þess að fjalla 
um málið var bæði stefnt að því að fá f ram 
reynslu annarra þjóða af slíkum breytingum 
o'g skoðanir hlutlauss utanaðkomandi aðila á 
máli, sem ætla má að geti orðið pólitískt við-
kvæmt og umdeilt. Eru greinargerð og niður-
stöður Spicers & Oppenheim mjög athyglis-
verðar, og hefur bankastjórn Seðlabankans 
byggt skýrslu sína á þeim í meginatriðum, 
þótt innan bankans sé nokkur skoðanaágrein-
ingur um málið, eins og eðlilegt er. Það, sem 
ég mun segja hér, er vitaskuld að mestu leyti 
byggt á skýrslu þeirri, sem Seðlabankinn 
hefur sent viðskiptaráðherra um málið, en 
hér munu þó að ýmsu leyti koma fram mínar 
eigin skoðanir á málinu, sem ekki ber endi-
lega að Iíta á sem formlega afstöðu Seðla-
bankans. 

En áður en ég sný mér að því að ræða 
framtíð ríkisviðskiptabankanna, er ástæða til 
þess að fara nokkrum orðum um sögulega 
þróun íslenzka bankakerfisins, m.a. til þess 
að skilja betur, hvers vegna ríkisviðskipta-
bankarnir eru enn svo fyrirferðarmikill hluti 
þess. Prátt fyrir það, að einn ríkisviðskipta-
bankinn, Útvegsbankinn, sé nú horfinn af 
sjónarsviðinu og orðinn hluti af einkabanka, 
eru ríkisviðskiptabankarnir engu að síður 
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meginstofn íslenzka bankakerfisins, en um 
síðustu áramót voru 59% innlána og 63% 
allra útlána innlánsstofnana á þeirra vegum. 
Pað mætti að óathuguðu máli ætla, að þessi 
mikla hlutdeild væri til marks um það, að hér 
á landi hafi lengi verið r íkjandi sterkur hug-
sjónalegur stuðningur við þá skoðun, að for-
usta í bankamálum væri bezt komin í höndum 
ríkisins. Ég efast stórlega um, að svo sé, þótt 
sögulegar rannsóknir skorti um það mál. 
Þvert á móti virðist mér þróun bankamála hér 
á landi f remur hafa ráðizt af smæð markaðar-
ins og efnahagslegum aðstæðum, svo og við-
brögðum manna við þeim. 

Þegar Landsbankinn var s tofnaður árið 
1886, voru hér engin skilyrði til einkarekstrar 
á þessu sviði, enda fékk bankinn fyrsta 
starfsfé sitt með útgáfu Landssjóðsseðla, sem 
voru gerðir jafngildir dönskum seðlum. Var 
því Landsbankinn í eigu ríkisins frá upphafi . 
Hagvöxtur var ör síðasta áratug aldarinnar, 
og um aldamót fór að koma upp áhugi á að 
setja á laggirnar einkabanka, sem síðan leiddi 
til s tofnunar íslandsbanka hins fyrra árið 
1904, en hlutafé hans var að stórum hluta í 
eigu danskra aðila. Bankinn fékk rétt til 
útgáfu seðla, sem innleysanlegir skyldu í 
gulli, og varð brátt umsvifamikill á lána-
markaðnum, svo að Landsbankinn féll mjög í 
skugga hans um skeið. Petta fór þó að breyt-
ast eftir 1918, en íslandsbanki varð þá fyrir 
miklum töpum vegna verðlækkunar og erfið-
leika í sjávarútvegi. Við þetta bættist síðan 
breytt afstaða st jórnvalda gagnvart íslands-
banka, sem leiddi til þess, að seðlaútgáfurétt-
urinn var smám saman fluttur yfir á hendur 
Landsbankans. Pótt það virðist ekki hafa 
verið beinn tilgangur þessarar stefnu að koma 
íslandsbanka á kné, átti missir seðlaútgáfu-
réttarins vafalaust sinn þátt í því, að bankinn 
komst í greiðsluþrot árið 1930. Var þá 
stofnað nýtt hlutafélag, Útvegsbanki íslands 
hf., sem var að mestu leyti í eigu ríkisins, og 
tók það við öllum eignum og skuldum 
íslandsbanka. Par sem Útvegsbanki íslands 
hf. var hlutafélag, var ríkið ekki í ábyrgð fyrir 
skuldbindingum hans, en að öðru leyti var 

hann rekinn eins og ríkisbanki, enda var eign-
arhlutur ríkisins í honum yfir 90% og fór vax-
andi, eftir því sem tímar liðu. Bankanum var 
svo formlega breytt í ríkisbanka árið 1957, 
þegar ríkissjóður keypti aðra hluthafa út úr 
bankanum. 

Þriðji rfkisbankinn bættist svo í hópinn 
1930, þegar Búnaðarbankinn var settur á 
laggirnar. Virðist það hafa vakað fyrir 
mönnum í upphafi, að Búnaðarbankinn 
þjónaði landbúnaðinum fyrst og fremst, en 
legði sig ekki sérstaklega eftir öðrum við-
skiptum. Þetta fór þó nokkuð á annan veg. 
Eins og eölilegt var, voru viðskipti Lands-
banka og Útvegsbanka að verulegum hluta 
við sjávarútveg og fyrirtæki í millilandavið-
skiptum. í stað þess að fara inn á þennan 
markað sá Búnaðarbankinn sér leik á borði í 
viðskiptum við vaxandi iðnað og verzlun, 
einkum í Reykjavík. Varð þetta til þess, að 
útlánasamsetning og þróun Búnaðarbankans 
var ætíð með nokkuð öðrum hætti en hinna 
ríkisbankanna tveggja. Er þessi mismunur 
enn augljós með samanburði á viðskiptum 
Búnaðarbankans og Landsbankans. 

Frá árinu 1930 er því þannig komið, að allir 
íslenzku bankarnir þrír eru í eigu ríkisins, og 
þannig standa málin óslitið. þangað til að Iðn-
aðarbankinn tekur til starfa árið 1953. 

Þótt ríkisbankarnir hafi verið undir st jórn-
málaiegum áhrifum allt frá upphafi , t .d. að 
því er varðaði skipun bankaráða og banka-
st jórna, hefur það líklega haft tiltölulega lítil 
áhrif á útlánastarfsemi þeirra lengi vel. Allt 
fram að síðari heimsstyrjöldinni var hér á 
Iandi stöðugt verðlag og raunvextir bankaút-
lána lengst af á bilinu 6-7%, þannig að láns-
f já rskömmtun á þessu tímabili hefur sjaldan 
verið veruleg. Þetta breyttist hins vegar gagn-
gert eftir síðari heimsstyrjöldina af tveimur 
meginástæðum. 

í fyrsta lagi hefur lengst af eftir styrjöldina 
ríkt jafnvægisleysi á lánsf jármarkaðnum hér 
á landi, sem hefur annars vegar stafað af 
mikilli verðbólgu, en hins vegar af öflugri 
stjórnmálalegri andstöðu gegn því að hækka 
vexti eða leyfa þeim að leita jafnvægis á lána-
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markaðnum. Afleiðingin hefur orðið hörð 
lánsf járskömmtun, sem óhjákvæmilega hefur 
ýtt undir st jórnmálaleg afskipti af starfsemi 
bankanna og áhuga hagsmunaaðila á því að 
hafa áhrif á útlánastefnu bankanna. 

í öðru lagi varð á þessu tímabili mikil breyt-
ing í hagstjórn hér á landi, og tekin var upp 
miklu virkari atvinnustefna, þar sem stjórn-
málaflokkar reyndu að hafa áhrif bæði á 
byggðaþróun og ákvarðanir um atvinnuupp-
byggingu með margvíslegum hætti. Það var 
því óhjákvæmilegt, að ríkisviðskipta-
bönkunum væri beitt til að ná ákveðnum 
markmiðum í þessum efnum, og lögð áherzla 
á það, að þeir gæfu þeim atvinnugreinum, 
sem st jórnmálamennirnir teldu mikilvægast-
ar, forgang um lánveitingar. Þannig var t .d. 
komið á afurðalánakerf i , sem gaf sjávarút-
vegi og landbúnaði sérstakan forgang, og má 
reyndar nefna margar aðrar Iánareglur, sem 
byggðu á þeirri hugsun, að ríkisviðskipta-
bankarnir ættu að beina f jármagni sínu fyrst 
og fremst í ákveðna farvegi. Þetta leiddi hins 
vegar til þess, að ýmsar atvinnugreinar, svo 
sem iðnaður, verzlun og þjónusta, áttu undir 
högg að sækja um lánsfé, og kom þetta sér-
staklega niður á hvers konar nýjum rekstri, 
sem hafði ekki áður komizt undir verndar-
væng bankanna. 

Stofnun einkabankanna f jögurra , Iðnaðar-
banka, Verzlunarbanka, Samvinnubanka og 
Alþýðubanka, var fyrst og fremst mótleikur 
gegn afleiðingum þessarar lánsfjárskömmt-
unar. Þeir hagsmunaaðilar, sem stóðu á bak 
við stofnun þessara banka, gátu með þessum 
hætti dregið til sín hluta þess sparif jár , sem 
ríkisbankarnir höfðu haft undir höndum, og 
beint því til sinna aðstandenda. Petta breytti 
ekki eðli lánsf járskömmtunarinnar , heldur 
því einu, að nú komust fleiri að kjötköt lunum 
en áður. Þar sem vextir voru ákveðnir ofan 
frá , var engin raunveruleg samkeppni um 
útlánaviðskipti. Baráttan stóð hins vegar um 
það að ná til sín sem mestu sparifé, en úr því 
að ekki var hægt að keppa með því að bæta 
ávöxtunarkjörin, var eina samkeppnis-
aðferðin sú að bæta þjónustuna og komast 

sem næst sparifjáreigendum með fjölgun úti-
búa. Með þessu jókst rekstrarkostnaður 
bankakerfisins verulega, án þess að það hefði 
nein áhrif til aukinnar spar i f jármyndunar í 
heild. Afleiðingin var því offjölgun afgreiðslu-
staða og óheppileg kostnaðaruppbygging 
bankakerfisins. 

Pegar litið er til þeirra aðstæðna, sem r ík j -
andi voru á lánsf jármarkaðnum á þessu t íma-
bili, er í rauninni engin furða, þótt s t jórn-
málamenn hafi litið svo á, að nauðsynlegt 
væri að beita ríkisbönkunum til þess að beina 
lánsfé þangað, sem þeir töldu það gera bezt 
gagn, hvort sem þeir voru að líta til atvinnu-
uppbyggingar, félagsiegra s jónarmiða, 
byggðastefnu eða aðeins að hygla stuðnings-
mönnum sínum. Dýrkeypt reynsla hefur 
kennt okkur íslendingum, að það er engin 
leið þekkt, sem tryggir sanngjarna f ram-
kvæmd lánsfjárskömmtunar. Hversu mikið 
sem menn töluðu um hagkvæmnismat, heil-
brigða atvinnuuppbyggingu eða sanngjörn 
byggðasjónarmið, hlutu útlánaákvarðanir í 
slíku kerfi að vera byggðar ýmist á algerlega 
ófullnægjandi mati eða geðþóttaákvörðun-
um. Aðalatriði málsins var, að á meðan vextir 
voru neikvæðir og lántakendur græddu stórfé 
á verðbólgunni, hlutu s t jórnmálamenn og 
allir aðrir, sem aðstöðu höfðu til, að reyna að 
hafa áhrif á lánsfjárskömmtunina í samræmi 
við hagsmuni sína og sannfæringu. Við slíkar 
aðstæður var eðlilegt, að s t jórnmálamenn 
vildu halda áhrifum sínum í r íkisbönkunum á 
sama hátt og iðnrekendur í Iðnaðarbank-
anum og kaupmenn í Verzlunarbankanum. 

Öll þessi viðhorf eru nú úrelt orðin eftir þá 
kerfisbreytingu, sem orðið hefur í banka-
málum og á f já rmagnsmarkaðnum á undan-
förnum sjö árum. Með afnámi miðstýringar 
vaxta, þróun verðbréfamarkaðar og aukinni 
samkeppni á lánsf jármarkaðnum hefur orðið 
sú eðlisbreyting, að í stað lánsfjárskömmt-
unar er komin markaðsstýring með breyti-
legum vöxtum og dreifingu f jármagns á 
grundvelli f ramboðs og eft irspurnar og 
áhættumats af hálfu f jármagnseigenda og 
lántakenda. Með því er ég ekki að halda því 
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f ram, að lánsf jármarkaðurinn sé enn orðinn 
eins fullkominn og æskilegt væri, en þróunin 
hefur þó verið ótrúlega ór í átt til raunveru-
legrar markaðsstýringar, þótt nauðsynlegt sé 
að stuðla að enn frekari samkeppni á mark-
aðnum, m.a. með frekari opnun hans út á við. 
Eitt er að minnsta kosti alveg ljóst, en það er, 
að þessi þróun hefur gjörbreytt stöðu ríkis-
bankanna og rökunum fyrir því að reka þá 
áfram með sama hætti og verið hefur. Lítum 
þá fyrst á málið frá sjónarmiði stjórnmál-
anna. 

Á meðan lánsf járskömmtun var alls ráð-
andi og raunvextir yfirleitt neikvæðir, var 
áhugi s t jórnmálamanna á dreifingu lánsfjár 
eðlilegur. Úr því að skömmtun var óhjá-
kvæmileg, var þá ekki líka sjálfsagt, að 
kjörnir fulltrúar þjóðarinnar hefðu áhrif á 
það, hvernig hún væri f ramkvæmd? Úr því að 
alla vantaði lánsfé, var líka eðlilegt, að stjórn-
málamenn reyndu að leysa vanda þeirra, sem 
þeir töldu verðugasta. Lán voru auk þess 
fríðindi, sem verðbólgan endurgreiddi að 
mestu leyti, svo að þakklæti lántakenda var 
öruggt. En á fr jálsum markaði , þar sem allir 
geta yfirleitt fengið lán, sem tilbúnir eru til að 
borga markaðsvexti , er allt þetta breytt. Eng-
inn þarf að vera þakklátur fyrir að vera 
útvegað lán, sem hann getur fengið hvort sem 
er og verður að endurgreiða með háum raun-
vöxtum. Við slíkar aðstæður er áhættan öll 
h já lántakandanum, sem verður að gera það 
upp við sig, hvort hann getur ávaxtað pening-
ana í rekstri sínum nægilega vel til að standa 
undir láninu. Stjórnmálaleg afskipti af dreif-
ingu lánsfjár eiga því ekki lengur við, því að 
enginn hefur ástæðu til þess að vera þakklátur 
fyrir að eiga aðgang að láni, nema það sé 
niðurgreitt, þannig að vextir séu fyrir neðan 
markaðsvexti. Vilji ríkisvaldið hygla ein-
hver jum með þessum hætti, verður það að 
gerast í gegnum sérstök niðurgreidd lánakerfi 
eins og t .d. Byggingarsjóð verkamanna eða 
Byggðasjóð, en ekki með lánveitingum úr 
r íkisbönkunum, sem hafa ekki yfir neinu 
ódýru lánsfé að ráða og því enga aðstöðu til 
þess að greiða niður vexti. 

Ef við líturn svo aftur á móti á málið frá 
sjónarmiði ríkisbankanna, er breytingin ekki 
síður afdrifarík. Eftir þær breytingar, sem 
orðið hafa, verða ríkisbankarnir að standast 
samkeppni við aðrar innlánsstofnanir og 
fjármálafyrirtæki án þess að njóta nokkurra 
fr íðinda, sem máli skipta. Eigi þeir að geta 
staðizt þessa samkeppni, þurfa þeir að vera 
jafnkröfuharðir um útlánsvexti og öryggi lán-
veitinga eins og aðrir á markaðnum. Ef þeir 
láta undan þrýstingi, t.d. með því að lána f jár-
hagslega veikburða fyrirtæki í því skyni að 
halda uppi rekstri til að tryggja atvinnu, auka 
þeir stórlega tapsáhættu sína og veikja þannig 
samkeppnisstöðu sína gagnvart öðrum f jár-
málafyrir tækjum. Og ef þeir eru neyddir til 
þess af st jórnmálaástæðum að taka lægri vexti 
en aðrir á markaðnurn, veikja þeir afkomu 
sína og samkeppnisstöðu og stefna bæði 
eiginfjárstöðu sinni og markaðshlutdeild í 
hættu. 

Hér ber því allt að sama brunni. Á fr jálsum 
f jármagnsmarkaði hafa ríkisbankar engu 
sérstöku hlutverki að gegna og engin haldbær 
rök eru fyrir því, að stjórnmálaleg áhrif eigi 
lengur nokkurt erindi á þessum vettvangi. 
Fallist menn á þessa niðurstöðu, eru tveir 
kostir fyrir hendi. Fyrri kosturinn er sá, að 
ríkið eigi bankana áfram, en búi svo um hnút-
ana, að þeir séu reknir eingöngu með við-
skiptaleg sjónarmið fyrir augum og án annarra 
markmiða af hálfu ríkisins en að þeir gefi sem 
beztan arð. Hinn kosturinn er, að ríkið losi 
sig út úr þessum rekstri og selji bankana 
einkaaðilum. Mun ég nú reyna að leggja 
nokkurt mat á þessa tvo kosti. 

Pað er skoðun Spicer & Oppenheim, sem 
ég tek fyllilega undir, að nauðsynlegt sé að 
gera veigamiklar breytingar á starfsháttum 
ríkisviðskiptabanka, jafnvel þótt þeir verði 
áfram í ríkiseign. Sérstaklega leggur fyrir-
tækið áherzlu á það, að draga þurfi úr pólit-
ískum áhrifum á ákvarðanir bankanna, ef 
þeir eiga að geta vera samkeppnishæfir við 
aðrar f jármálastofnanir á viðskiptalegum 
grundvelli. í þessu efni benda þeir fyrst og 
fremst á óeðlileg áhrif bankaráða á viðskipta-
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legar ákvarðanir, svo sem í vaxtamálum. 
Einnig þurfi að draga skýrari línur milli 
ábyrgðar bankast jórna annars vegar, en þær 
verða að hafa vald til að st jórna rekstri bank-
ans á viðskiptalegum grundvelli, og hins 
vegar bankaráðanna, sem ráða bankastjór-
ana og geta sagt þeim upp starfi, en gegna að 
öðru leyti fyrst og fremst eftirlitshlutverki. í 
samræmi við þetta sé nauðsynlegt, að banka-
st jórnirnar ráði alla starfsmenn, sem undir 
þær heyra, þ. á m. aðstoðarbankast jóra og 
útibússtjóra, sem nú eru ráðnir af bankaráð-
um. Spicer & Oppenheim telja reyndar 
heppilegast, að einn aðalbankastjóri sé 
ábyrgur fyrir rekstri hvers banka gagnvart 
bankaráði . Breytingum af þessu tagi væri 
hægt að ná fram með endurskoðun núgild-
andi laga um viðskiptabanka, án þess að þeim 
sé breytt í hlutafélög. Það er reyndar skoðun 
Spicer & Oppenheim, að breyting ríkisvið-
skiptabankanna í hlutafélög hafi cngan sér-
stakan tilgang, nema ætlunin sé að ganga 
lengra með sölu hlutaf jár til einkaaðila. Pað 
sé t .d. ólíklegt, að breyting ríkisviðskipta-
bankanna í hlutafélög mundi í reynd losa 
ríkið undan þeirri ábyrgð, sem það nú ber á 
rekstri þeirra. Jafnvel þótt formlcg ábyrgð 
væri ekki fyrir hendi, sé nánast útilokað, að 
ríkissjóður geti látið það viðgangast, að 
banki, sem er að öllu leyti í ríkisins eigu, 
standi ekki við skuldbindingar sínar. 

Sjálfur er ég engu að síður þeirrar skoðun-
ar, að hlutafélagsformið sé að ýmsu leyti 
heppilegra rekstrarform fyrir ríkisviðskipta-
banka í framtíðinni , jafnvel þótt ríkið eigi allt 
hlutaféð. Með því yrði skýrara, að litið sé á 
þessa banka fyrst og frcmst sem arðbæra eign 
af hálfu ríkisins, sem ætlazt er til að skili rík-
inu sambærilegum arði og aðrir bankar eig-
endum sínum, enda yrði þá ríkið að vera reiðu-
búið til þess að leggja viðbótarhlutafé í þessa 
banka, ef þörf krefur . 

Sé hins vegar fallizt á þau meginsjónarmið, 
sem ég hef þegar sett f ram, þ.e .a .s . , að óhjá-
kvæmilegt sé að reka ríkisviðskiptabankana 
héðan af á hreinum viðskiptagrundvelli og 
engin rök séu fyrir ríkisafskiptum af dreifingu 

lánsfjár á frjálsum lánsfjármarkaði , sé égekk i 
heldur, að nein haldbær rök séu lengur fyrir 
því, að ríkið taki þátt í bankastarfsemi. Þvert 
á móti mundi ríkið hafa af því beinan f j á r -
hagslegan hag að losa sig út úr þessum rekstri. 
Kemur þar einkum þrennt til. 

I fyrsta lagi á ríkið mikið f jármagn bundiö í 
eigin fé ríkisviðskiptabankanna, sem bctur 
væri varið til annarra þarfa, t.d. til niður-
greiðslna á dýrum lánum ríkissjóðs. í öðru 
lagi losnar ríkissjóður með þessum hætti við 
verulega áhættu, sem fylgir ábyrgðum hans á 
skuldbindingum ríkisviðskiptabankanna 
innan lands og utan. Loks losnar hann við þá 
kvöð að Ieggja ríkisviðskiptabönkunum til 
nýtt eigið fé, ef þess gerist þörf vegna rekstrar-
örðuglcika cða vcgna þcss, að auknar kröfur 
verði í framtíðinni gerðar til eiginfjárstöðu 
viðskiptabanka. Urs l íkum vandamálum geta 
einkabankar leyst með útgáfu hlutaf jár , cn 
ríkisbankar geta aðeins lcitað eftir nýju fé til 
eiganda síns, ríkissjóðs. 

Auk þessara fjárhagslegu raka frá sjónar-
miði ríkissjóðs mælir það með einkavæðingu 
ríkisviðskiptabankanna, að hún muni stuðla 
að aukinni hagkvæmni í rekstri og skjótari 
viðbrögðum við breytilegum markaðsaðstæð-
um. Vissulega eru mörg dæmi um það bæði 
hérlcndis og erlendis, að ríkisfyrirtæki séu vel 
rekin, einkum þar sem þau cru í beinni sam-
keppni við aðra á opnum markaði. Flestir 
munu þó þeirrar skoðunar, að einkarekstur 
veiti öruggari hvatningu til hagkvæmni og 
leggi skýrari ábyrgð á hcrðar s t jórnenda, sem 
verða að tryggja hluthöfum viðunandi arð-
semi eigin f jár og geta ekki leitað til ríkisins 
um aðstoð, ef illa gengur. 

Loks er á það að benda, að svipuð viðhorf 
og ég hef nú rakið virðast ráðandi í flestum 
öðrum löndum, þar sem ríkisreknir bankar 
hafa skipt verulegu máli, en þar má t.d. nefna 
Frakkland, Ítalíu, Portúgal og Svíþjóð. í 
öllum þessum löndum er unnið að einkavæð-
ingu ríkisbanka, en með mismunandi 
aðferðum og hraða eftir aðstæðum í hverju 
landi fyrir sig. Liggur fyrir mikið efni og 
reynsla frá þessum löndum, sem hafa má gagn 
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af, ef fariö er út á þessa braut hér á landi. Mun 
ég nota það, sem eftir er af tíma mínum hér, 
til þess að drepa á nokkur mikilvæg atriði 
varðandi hugsanlega einkavæðingu íslenzku 
ríkisviðskiptabankanna, m.a. í ljósi þess 
efnis, sem liggur fyrir frá öðrum iöndum. 

Ljóst er, að allar verulegar breytingar á 
eignarhaldi og skipulagi innlánsstofnana eru 
viðkvæmt mál. Grundvöllur bankastarfsemi 
er það traust, sem innstæðueigendur og aðrir 
kröfuhafar bera til bankanna, og því þarf að 
gæta þess vandlega, að slíkar breytingar séu 
ekki f ramkvæmdar með þeim hætti, að það 
geti rýrt traust eða valdið óróa og f járf lót ta . 

Löng reynsla af rekstri einkabanka og 
sparisjóða við hlið ríkisbanka, sem einir hafa 
notið ábyrgðar ríkisins, bendir ekki til þess, 
að sparif járeigendur hér á landi treysti ríkis-
bönkum neitt betur fyrir fé sínu en öðrum 
innlánsstofnunum. Kom þetta t .d. greinilega 
f ram, þegar Útvegsbankanum var breytt í 
hlutafélag án ábyrgðar ríkisins. Sé vel að 
breytingunum staðið, virðist því engin ástæða 
til þess að óttast , að einkavæðing muni hafa 
neikvæð áhrif á stöðu núverandi 
ríkisviðskiptabanka á markaðnum. 

Öðru máli gegnir um erlendar skuldbind-
ingar, enda er vitað, að erlendir lánardrottnar 
telja ábyrgð ríkisins skipta verulegu máli. 
Spicer & Oppenheim gerðu nokkra athugun á 
þessu máli, sem leiddi í ljós, að afnám ríkis-
ábyrgðar og einkavæðing mundi bæði auka 
lántökukostnað og draga úr aðgangi viðkom-
andi banka að erlendu lánsfé. Hins vegar má 
gera ráð fyrir því, að þessi áhrif yrðu mest 
fyrst í stað, en munurinn mundi smám saman 
jafnast , ef hinn nýi einkavæddi banki reyndist 
vel rekinn og fjárhagsstaða hans uppfyllti 
kröfur markaðarins. I þessu felst því fyrst og 
fremst aðvörun um það, að breytingum af 
þessu tagi verði ekki hrundið of skyndilega í 
f ramkvæmd, en hvert skref tekið að vandlega 
yfirlögðu ráði, þannig að markaðnum gefist 
tækifæri til að meta árangurinn, áður en 
lengra er haldið. Einniger vert að hafa í huga, 
að milliganga ríkisviðskiptabankanna um er-
lendar lántökur vegna viðskiptavina sinna 

verður væntanlega mun minni í framtíðinni 
en verið hefur, þegar opnað hefur verið fyrir 
f jármagnshreyfingar milli íslands og annarra 
landa, þannig að fyrirtæki muni í vaxandi 
mæli geta snúið sér beint til erlendra banka 
um lánafyrirgreiðslu í stað þess að treysta á 
milligöngu íslenzkra banka. 

Ljóst er, að einkavæðing ríkisviðskipta-
bankanna tveggja er mikið og vandasamt 
verkefni, sem undirbúa verður mjög vand-
lega. Æskilegt er, að einkavæðing sé fram-
kvæmd í áföngum samkvæmt fyrirfram gerðri 
áætlun, sem síðan sé ja fnóðum endurskoðuð 
í ljósi þeirrar reynslu, sem fæst af hverjum 
áfanga. Mjög mikilvægt er, að fullkomnar 
upplýsingar liggi fyrir um fjárhagsstöðu við-
komandi banka, áður en sala hlutabréfa er 
hafin. Sé um að ræða vandamál í rekstri eða 
fjárhagsstöðu viðkomandi banka, verður að 
leggja áherzlu á að leysa úr þeim, áður en til 
sölu kemur. 

Eins og aðstæður eru í dag er þörf á mun 
skemmri tíma til þess að undirbúa einka-
væðingu Búnaðarbankans heldur en Lands-
bankans, og kemur þar margt til. Búnaðar-
bankinn er mun minni banki og erlendar 
skuldbindingar hans auk þess miklu minni 
hlutfallslega en Landsbankans. Fjárhags-
staða Búnaðarbankans, bæði eiginfjárstaða 
og lausafjárstaða, er einnig mjög sterk, 
þannig að ekki ætti að þurfa að gera verulegar 
ráðstafanir, til þess að unnt sé að bjóða út 
hlutabréf í honum með góðum árangri. Þegar 
litið er til þeirrar öru aukningar, sem orðið 
hefur í sölu hlutabréfa undanfarin tvö ár, 
virðist alls ekki óraunhæft að gera ráð fyrir 
því, að unnt sé að selja allt hlutaféð í Búnaðar-
bankanum í tveimur til þremur áföngum á 
jafnmörgum árum. 

Einkavæðing Landsbankans er að sjálf-
sögðu miklu stærra og vandasamara mál 
vegna þeirrar lykilstöðu, sem hann gegnir 
sem lánveitandi margra helztu fyrirtækja 
landsins. Auk þess yrði væntanlega nauðsyn-
legt að bæta eiginfjárstöðu Landsbankans, 
áður en til sölu hlutaf jár kæmi, en til þess eru 
ýmsar leiðir, sem ekki er ástæða til að ræða 
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hér sérstaklega. Ljóst er hins vegar, að sem 
stærsti ríkisbankinn hefur Landsbankinn á 
undanförnum verðbólgutímum orðið að taka 
á sig ýmsar byrðar, sem eðlilegt er að létta af 
honum, til þess að hann geti staðið jafnfætis 
öðrum í samkeppni á fr jálsum lánsfjármark-
aði. 

Loks er ástæða til þess að nefna nokkur 
atriði varðandi hlutaf járútboðið og skilmála í 
sambandi við það. í þessu efni er margra 
kosta völ og nauðsynlegt að kynna sér vel 
reynslu annarra þ jóða , sem áður hafa gengið 
sömu braut . Mun ég aðeins nefna fáein atriði, 
sem hér þarf að taka afstöðu til. Fyrst er þá að 
nefna þá spurningu, hvort æskilegt sé að setja 
sérstakar reglur eða haga útboði þannig, að 
hlutabréf dreifist á sem flestar hendur , til þess 
að reyna að tryggja, að enginn einn aðili eða 
hópur hluthafa geti haft veruleg áhrif á stjórn 
bankans. Hér koma t.d. til greina reglur um 
hámarkshlutaf járeign eins aðila eða hóps 
skyldra aðila eða takmörkun atkvæðisréttar 
við ákveðið hámarkshlutfall gildra atkvæða. 
Hugsanlegt er einnig, að ríkið haldi eftir til-
tekinni eignarhlutdeild eða atkvæðisrétti ein-
göngu í því skyni að tryggja, að ákveðnum 
reglum í þessum efnum sé ekki breytt. Einnig 
kemur til álita að gefa starfsmönnum viðkom-
andi banka eða viðskiptamönnum hans tiltek-
inn forgang við sölu hlutabréfa, bæði vegna 
tengsla þeirra við bankann og í því skyni að 
stuðla að meiri dreifingu hlutaf jár . Þótt 
ýmsar sérreglur af þessu tagi hafi víða verið 
settar, er mikilvægt að ganga ekki svo langt, 

að hluthöfum finnist gengið of nálægt sjálf-
stæðum ráðstöfunarrétt i þeirra á eign sinni, 
en slíkt gæti dregið úr sölumöguleikum og 
verðmæti bréfanna. Mælir margt með því, að 
sérreglur af þessu tagi giltu aðeins í nokkur 
fyrstu árin, en þá væri þeirra líka mest þörf. 

Augljóst er af þessu, að mörg álitamál 
koma til úrlausnar, áður en hafizt yrði handa 
um sölu hlutabréfa í r íkisbönkunum, og er 
ekki tímabært að ræða þau frekar á þessu stigi 
málsins. Fyrsta skrefið hlýtur hins vegar að 
vera það að undirbúa breytingar á þeirri 
löggjöf, sem nú gildir um viðskiptabanka, 
með það fyrir augum, að unnt sé að breyta 
ríkisviðskiptabönkunum í hlutafélagsbanka 
og setja þeim starfsreglur, er tryggi sem bezt, 
að þeir séu reknir á heilbrigðum, viðskipta-
legum grundvelli. Jafnframt er nauðsynlegt 
að hef ja almenna, fordómalausa umræðu um 
einkavæðingu ríkisviðskiptabankanna og 
hvaða leiðir séu heppilegastar að því marki. 
Ég vona, að orð mín hér í dag komi að nokkru 
gagni sem upphaf slíkrar umræðu innan sam-
taka bankamanna. Eftir því sem ég hcf sjálfur 
íhugað þetta mál meira, hef ég orðið sann-
færðari um það, að einkavæðing ríkisvið-
skiptabankanna sé eitt mikilvægasta verk-
efnið í íslenzkum bankamálum á næstu árum. 
Jafnmikilvægt er hins vegar, að allar ákvarð-
anir og framkvæmd á þessu sviði byggist á 
t raustum, faglegum grundvelli og víðtækum 
skoðanaskiptum milli allra þeirra, sem hlut 
eiga að máli. 



Björn G. Ólafsson: 

Byggðastefna, velferð og réttlæti 

Inngangur 
Aðgeröir stjórnvalda til þess að draga úr 

landfræðilegum ójöfnuði í markaðshagkerfi 
kallast hér byggðastefna. 

Hér á landi hcfur byggðastefna vcrið fram-
kvæmd bæði með aðstoð við fyrirtæki og upp-
byggingu á grunnþjónustu. Stuðningur viö 
fyrirtæki hefur meðal annars falist í útvegun 
lánsfjár til fyrirtækja sem eiga við taprekstur 
að stríða. Grunnþjónusta er kennsla, heilsu-
gæsla, greiðar samgöngur, veitur og annað 
það sem telst til lágmarkslífsgæða í velferðar-
þjóðfélögum. Til þess að bæta grunnþjónustu 
hefur verulegum fjárhæðum verið varið til 
vegagerðar, rafvæðingar sveitabæja og dreifi-
kerfis útvarps og sjónvarps svo að nokkuð sé 
nefnt. 

Þessi byggðastefna vekur eftirfarandi 
spurningar: a) Eiga aðgerðir til þess að draga 
úr landfræðilegum ójöfnuði rétt á sér á svip-
uðum forsendum og aðgerðir til þess að 
tryggja tekjulægstu þjóöfélagsþegnunum lág-
markslífskjör? b) Er rétt að mismuna fyrir-
tækjum eftir staðsetningu til þess að jafna 
hagvöxt á milli landshluta? c) Hversu langt á 
aö ganga í því að skattleggja þéttbýli með það 
fyrir augum að jafna aðgang aö grunnþjón-
ustu á milli þéttbýlis og dreifbýlis? 

Hér verður ekki gefið tæmandi svar við 
þessum spurningum en reynt að nálgast 
svariö með því að tengja saman hugmyndir úr 
byggðafræðum, velferðarhagfræði og heim-
speki. 

Í fyrsta hluta greinarinnar er greint frá því 
hvernig þjóðfélagslegur og landfræðilegur 

ójöfnuður myndast í markaðshagkerfi. 
Útskýrt er hvernig tilvist tckjuójöfnuðar 
getur samrýmst velferðarsjónarmiöum og 
athugaö hvorl tilvist landfræðilegs ójöfnuðar 
samrýmist velferðarsjónarmiðum á sama hátt 
og ójöfnuður í tekjum. Síðan er stuöst við 
réttlætiskenningu John Rawls og lagöur 
grundvöllur að svari viö fyrstu spurningunni. í 
öðrum hluta er fjallað stuttlega um það hvort 
mismuna eigi fyrirtækjum eftir staðsetningu. 
í þriðja hluta er svo rætt um takmörk skatt-
heimtu á þéttbýli vegna framkvæmda í dreif-
býli. 

Þjóðfélagslegur ójöfnuður 
Á sviði efnahagslífsins er viðgangur fyrir-

tækja og iðngreina ójafn. Ný fyrirtæki eöa 
atvinnugreinar, sem færa sér í nyt tækni-
nýjungar eða uppgötvanir á nýjum náttúru-
auðlindum, vaxa hratt eða hagnast mikiö á 
meðan samdráttur og hnignun bíöa annarra 
fyrirtækja sem bregðast ekki rétt við kröfum 
tímans. Passar sveiflur á efnahagssviðinu eru 
taldar eðlilegar afleiðingar frjálsrar sam-
keppni og valda yfirleitt ekki áhyggjum. 

Afkoma einstaklinga er mjög misjöfn eins 
og afkoma fyrirtækja. Þennan ójöfnuð má 
skýra með því að við skilyrði frjálsrar sam-
keppni fái einstaklingar mismunandi tekjur 
eftir verðmæti vinnuframlags þeirra fyrir 
aðra. Þar sem menntun, áhugi og dugnaður er 
misjafn á milli manna er óhjákvæmilegt að 
ójöfnuður myndist hvað varöar launatekjur. 
Til dæmis benda lauslegar athuganir til þess 
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að hér á landi fái 10% fullvinnandi cinsíak-
linga rúm 20% af heildaratvinnutekjum full-
vinnandi manna (1984) og í Bretlandi svipað 
eða tæp 2 4 % . n 

Ójöfnuður í tekjum á milli einstaklinga á 
oft rætur að rekja til annarra þátta en frjálsrar 
samkcppni á markaði um vinnu manna. Oft 
er um að ræða auðsöfnun í skjóli valds, erfða, 
einokunaraðstöðu af einhverju tagi á vinnu-
markaði eða vegna óvæntra uppgötvana á 
náttúruauðlindum. 

Þjóðfélagslegur ójöfnuður (eða „lóðrétt-
ur" ójöfnuður) birtist ekki aðeins í mismun á 
tekjum og eignum á milli einstaklinga. Einnig 
er um að ræða ójöfnuð í valdaaðstöðu, stétt 
og stöðu til dæmis. Hér verður aðallcga rætt 
um þjóðfclagslegan ójöfnuð sem tekjuójöfnuð. 

Velferð og þjóðfélagslegur ójöfnuður 
Hagnaðarvonin er mikilvæg hvöt til þcss að 

menn vilji leggja á sig erfitt nám eða taka 
áhættu við að koma nýjungum á markað. 
Þjóðarframleiðslan verður því meiri í þjóð-
félagi þar sem mönnum gefst kostur á að 
hagnast vegna verðleika sinna á frjálsum 
markaði heldur en í þjóðfélagi án hagnaðar-
vonar. 

Sparnaður er forsenda fyrir því að hægt sé 
að fjárfesta í nýjum framleiðslutækjum og 
auka þannig hagvöxt. Gert er ráð fyrir því að 
hátekjufólk spari hlutfallslega meira en lág-
tekjufólk (vegna minnkandi jaðarnotagildis 
peninga). Ójöfnuður í tekjum leiðir að vissu 
marki til meiri sparnaðar og fjárfestingar og 
þar með hagvaxtar heldur en hægt væri að fá 
fram ef tekjur jöfnuðust út. 

Tekjuójöfnuður á milli einstaklinga scm 
leiðir af frjálsri samkeppni er ekki ósamrým-
anlegur því markmiði að ná sem mestri vel-
ferð í þjóðfélaginu. Hugmyndin er sú að allar 
ráðstafanir sem auka þjóðarframleiðsluna 
séu hagkvæmar eða auki velferð jafnvel þótt 
einhverjir vcrði fyrir tekjumissi eða lendi í 
lægstu tekjuflokkum ef hægt er að sýna fram á 
að heildarávinningurinn nægi til þess að bæta 
þeim sem skaðast upp tapið og þó verði 
eitthvað eftir.2) Hvernig og hvort tilfærslan 

fer fram er svo annað mál sem tengist spurn-
ingunni um réttláta skiptingu þess sem aflað 
er í þjóðfélaginu. Fyrirfram virðist það eðli-
legt að þeim sem verða undir á markaði verði 
bætt sú staða að einhverju leyti. Að öðrum 
kosti hefðu þcir vcrst settu ekkert að vinna 
með því að fallast á þá sérstöku samfélags-
skipan sem tryggir að frjáls markaður geti 
starfað svo að sem mestur afrakstur náist af 
framlagi hvers og eins. Það er hins vegar 
mikill misskilningur að aukinn jöfnuður fylgi 
sjálfkrafa í kjölfar afnáms frjáls markaðar að 
einhverju eða öllu leyti. Valkosturinn á móti 
markaðsbúskap er ekki hagkerfi þar sem ríkir 
fullkominn jöfnuður. 

Fallist menn á það að skynsamlegt sé að 
jafna tekjur að einhverju marki eftir á, má 
nota til þess skattakerfi og opinbera þjón-
ustu. Eitt vandamál við raunverulega til-
færslu er það að aðferðir sem notaðar eru til 
jöfnunar geta dregið úr framtaki og fram-
leiðslu eða með öðrum orðum minnkað ágóð-
ann af ójöfnuðinum. 

Landfrœðilegur ójöfrtuður 
Landfræðilegur ójöfnuður (cða „láréttur" 

ójöfnuður) fclst meðal annars í því að meðal-
tekjur íbúa í einhverju héraði eru lægri en í 
öðrum héruðum landsins þótt hlutfallslegur 
tekjuójöfnuður á milli einstaklinga sé svipað-
ur. Orsökin er oftast óarðbært atvinnulíf og 
atvinnuleysi yfir landsmcðaltali. Á Íslandi til 
dæmis voru meðaltekjur í tekjuhæsta kjör-
dæminu um 15% hærri en í því tekjulægsta 
árið 1988.Í Bretlandi var mesti mismunur á 
milli héraða ( landsframleiðslu á mann) um 
39% árið 1983.4) 

Landfræðilegur ójöfnuður birtist ekki 
aðeins sem mismunur á meðaltekjum og hag-
vexti innan sama lands heldur einnig á milli 
landa. Þróuð lönd eru með um fimmtíufalda 
þjóðarframleiðslu á mann miðað við fátæk-
ustu þróunarlöndin sem þó fóstra mikinn 
meirihluta mannkyns / ' 

Engar einfaldar skýringar eru til á því hvers 
vegna sumir landshlutar blómstra á meðan 
öðrum hnignar. Sumir telja að í markaðshag-
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kerfi sé vaxandi landfræðilegur ó jöfnuður 
óhjákvæmilegur. Aðrir telja að aukinn hag-
vöxtur í markaðshagkerfi leiði til jöfnunar á 
l ífskjörum eftir landshlutum án þess að grípa 
þurfi til sérstakra aðgerða eða með öðrum 
orðum byggðastefna sé óþörf. 

Samkvæmt kenningum klassískrar hag-
fræði er gert ráð fyrir því að hagkerfið leiti 
s jálfkrafa í átt til jafnvægis þannig að tekjur 
allra framleiðsluþátta hljóti að jafnast út. 
annaðhvort með því að framleiðsluþættirnir, 
vinnuafl og f já rmagn, leiti þangað sem af-
raksturinn er mestur á hverjum tíma eða þá, 
ef framleiðsluþættir eru ekki hreyfanlegir, 
með utanríkis- eða millisvæðaviðskiptum 
sem lúta lögmálinu um hlutfallslega yfirburði. 

Þessi niðurstaða er fengin að gefnum 
mörgum forsendum sem eru sjaldan eða 
aldrei allar fyrir hendi í raunveruleikanum.6 ' 
Reynslan bendir til þess að lífskjarabil á milli 
landshluta í þróuðum löndum hafi lítið breyst 
auk þess sem lítið hefur dregið úr lífskjarabili 
á milli þróaðra landa og þróunarlanda 
(undantekning er Bandaríkin þar sem tekjur 
á milli fylkja hafa jafnast í t ímans rás71). 
Athyglin hefur því beinst að hugmyndum sem 
gera beinlínis ráð fyrir ójafnvægi í hagvcxti á 
landfræðilega vísu. 

Gunnar Myrdal telur óheftan markaðsbú-
skap auka ó jöfnuð á milli landssvæða ef ekki 
verði gripið til sérstakra aðgerða af hálfu 
stjórnvalda. Ástæðan er samsöfnuð og sívax-
andi áhrif þeirra þátta sem efla hagvöxt á 
þeim stöðum sem ná forskoti í hagvexti á 
annað borð. „ Ef hlutirnir væru látnir vera í 
höndum markaðsafla án afskipta af hendi 
stjórnvalda mundi iðnframleiðsla, verslun, 
bankastarfsemi, tryggingar, flutningar og, 
vissulega, næstum öll sú efnahagsstarfsemi 
sem í þróunarlandi hefur burði til þess að gefa 
afrakstur yfir meðaltali - og, til viðbótar, vís-
indi, listir, bókmennt i r , menntun og hámenn-
ing almennt - safnast til ákveðinna staða og 
svæða, en aðrir staðir drægjust aftur úr".8 ) 

Hann telur að forskot ákveðinna staða megi 
stundum rekja til náttúrulegra aðstæðna eða 
auðlinda en oft valdi nánast tilviljun ein hvar 

hagvöxtur byrji. Síðan valdi sívaxandi ytri og 
innri hagkvæmni í víðasta skilningi öflugum 
hagvexti á kostnað annarra svæða. Hraðvaxt-
arsvæði vaxa á kostnað annarra svæða vegna 
þcss að þau draga vinnuafl og f já rmagn frá 
þeim. En hraðvaxtarsvæði geta einnig haft 
jákvæð áhrif með því að útvega markaði og 
tækniþekkingu fyrir önnur svæði. 

N. Kaldor hefur tekið undir þessi sjónar-
mið og telur að vegna samspils á milli auk-
innar framleiðni og hagvaxtar annars vegar 
og stærðarhagkvæmni hins vegar séu sterk 
tengsl á milli þróunar iðnframleiðslu og þétt-
býlismyndunar (Verdoorn- lögmál) . Hefjist 
viðskipti á milli iðnvæddra svæða og frum-
framleiðslusvæða verði útkoman ekki sú sem 
hefðbundin hagfræðilögmál gera ráð fyrir 
samkvæmt lögmálinu um hlutfallslega yfir-
burði. „Svæðið sem hefur þróaðri iðnað 
byggðan á vaxandi afrakstri mun hagnast á 
kostnað hins svæðisins og rík svæði gætu náð 
einokunarstöðu í iðnaði og þannig þurrkað út 
iðnaðarkjarna á öðrum svæðum".9 ) 

Með kenningunni um hagvaxtarkjarna1 0 ' 
(growth poles) er enn frekar rcynt að tcngja 
hagvöxt og staðsetningu. Hagvaxtarkjarni 
myndast vegna áhrifa frá hraðvaxandi atvinnu-
rckstri scm drífur áfram hagvöxt í öðrum 
fyrirtækjum á sama svæði til dæmis með því 
að auka f ramboð á ódýrum aðföngum og/eða 
stórauka eftirspurn eftir framleiðslu þeirra. 
Efnahagsleg tengsl aðilanna eflast vegna vax-
andi ytri og innri hagkvæmni og vaxandi 
stærðarhagkvæmni. Starfsemi eins aðila 
kemur fram sem ytri hagkvæmni (eða ytri 
óhagkvæmni eins og mengun) fyrir annan 
aðila bæði á beinan hátt í afurða- og/eða 
aðfangaverði eða með óbeinum hætti vcgna 
aukinnar tækniþekkingar eða stækkun mark-
a ð a 1 1 ) 

Landfræðilegur ó jöfnuður er vafalítið 
óhjákvæmilcgur að einhvcrju marki. Sú 
skoðun að hraður hagvöxtur ákveðinna 
svæða sé á kostnað annarra svæða stendur 
hins vegar ekki traustum fótum. Því er r é t t að 
líta nánar á tengsl hagvaxtar og staðsetning-
ar. 
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Þcgar um er að ræða nýtingu náttúruauð-
linda svo sem námugröft , skógarhögg og fisk-
vciðar eða vöxt samgöngumiðstöðva svo sem 
hafna eru tengsl hagvaxtar og staðsetningar 
augljós. Þéttbýlismvndun á oft rætur að rekja 
til nýtingar slíkra náttúruauðlinda. Málið 
vandast hins vegar ef finna á samsvörun á 
milli hagvaxtar og staðsetningar eða búsetu 
þegar um er að ræða atvinnustarfsemi sem 
ekki byggist á nýtingu náttúruauðlinda. 
Slíkar greinar einkenna mest hagvöxt þró-
aðra landa. Hér er um að ræða margs konar 
hátækniiðnað og flestar þjónustugreinar. 

Starfsemi f jölþjóðafyrir tækja sýnir ef til vill 
best hve erfitt er að tengja vöxt fyrirtækja við 
landfræðilegar aðstæður. Þessi fyrirtæki eru 
vafalítið hagvaxtarkjarnar á efnahagssviðinu. 
Starfsemi þeirra er útbreidd um allan heim 
bæði í þróunarlöndum og þróuðum löndum. 
Erfitt er að benda á nokkur tengsl á milli vel-
gengni þeirra á efnahagssviðinu og staðsetn-
ingar þannig að vöxtur ákveðins landshluta sé 
bundinn einhverju fjölþjóðafyrirtæki. 

Vöxtur borga og þéttbýlis skapar stækk-
andi markað sem gefur margs konar atvinnu-
starfsemi býr undir báða vængi. Staðsetning f 
þéttbýli er þannig forsenda fvrir margs konar 
þjónustustarfsemi. Þjónustugreinar leggja til 
meirihluta allra starfa í þróuðu löndunum og 
er erfitt að hugsa sér þá þróun án vaxtar 
borga. Samspil þéttbýlismyndunar og þjón-
ustugreina er því vafalítið mikilvæg forsenda 
fyrir auknum hagvexti en jafnframt orsök 
ójafns hagvaxtar í landfræðilegu tilliti. Þétt-
býlismyndun er þó ekki nægjanlegt skilyrði 
fyrir hagþróun. Borgarmyndun hefur verið ör 
í mörgum þróunarlöndum án þess að veru-
legar framfarir hafi orðið við það. 

Sú skoðun að vanþróaða svæðið tapi ef við-
skipti hefjast á milli þróaðs og vanþróaðs 
svæðis byggist á því að viðskiptakjörin hljóti 
að snúast vanþróaða svæðinu í óhag. Að svo 
miklu leyti sem slík viðskipti snúast um skipti 
á frumframleiðslu fyrir iðnaðarvöru er þetta 
ekki reynslan eftir því sem næst verður kom-
ist. „Frumframleiðslugeirinn í hagkerfi heims-
ins hefur haft stöðuga eða nokkuð hagstæða 

verðþróun en þó aðeins lægri vöxt í fram-
leiðslumagni á einingu, sem hefur leitt til lítils 
háttar breikkandi tekjumismunar á milli iðn-
aðarframleiðslu- og frumframleiðslugeir-
ans. ' l l 2 ) Þegar þar við bætist að stór hluti 
framlciðslu og viðskipta með frumframleiðslu-
vörur er í höndum þróaðra landa er ekki hægt 
að segja að hagur af þessum viðskiptum falli 
allur í skaut þróaðri svæða eða landa á 
kostnað þróunarlandanna. Reyndar virðist 
sem vandi þróunarlandanna felist að nokkru 
leyti f því að hafa ekki frjálsan aðgang að 
mörkuðum þróaðri landa. f»etta á sérstaklega 
við um landbúnaðarafurðir. 

Landfræðilegur ójöfnuður er óhjákvæmi-
legur að vissu marki því að búsetuskilyrði 
(landgæði, hafnaskilyrði) og náttúruauðlindir 
dreifast ójafnt . Markaðurinn gefur til kynna 
hvar fjármagn og vinna gefa mestan afrakst-
ur. Innan sama lands eru litlar hindranir á 
flutningi fjármagns og vinnuafls og án þétt-
býlismyndunar gætu þjónustugreinar ekki 
þrifist. Fólk vcrður því að vera viðbúið að 
setjast að þar sem afrakstur af vinnu þess 
verður mestur að öðrum kosti dregur vafa-
laust úr hagvexti. Mikill mismunur á lífs-
kjörum og hagvcxti á milli héraða innan sama 
lands cða á milli landa er þó engan veginn 
forsenda fyrir hagvexti. Aukinn hagvöxtur til 
dæmis í þróunarlöndunum stækkar heims-
markað fyrir margar vörur og eykur þannig 
alþjóðaviðskipti og hagvöxt í öðrum löndum. 

Réttlœti og velferð frá landfrœðilegu sjónar-
miði 

Þjóðfélagslegur og landfræðilegur ójöfn-
uður er alls staðar til og virðist lítið minnka 
þrátt fyrir að mörg lönd og landssvæði búi við 
góðan hagvöxt. Jöfnun lífskjara er talið vel-
ferðar- og réttlætismál í flestum þróuðum 
löndum. 

Samkvæmt viðmiðun Pareto er tekjudreif-
ing á milli aðila hagkvæm ef ekki er hægt með 
tilfærslu að bæta hag neins aðila án þess að 
skerða hag einhvers annars. Spurningin um 
hvort ein (hagkvæm) tekjudreifing sé réttlát-
ari en önnur er viðfangsefni heimspekikenn-
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inga á borð við sáttmálakenningu John 
Rawls.Ll) Hann setur fram meginreglur sem 
kveða á hvenær dreifing helstu lífsgæða eða 
frumgæða sé réttlát. Kjarni þessara megin-
reglna er samkvæmt Rawls þessi: „Öll frum-
gæöi mannlegs samfélags - frelsi og tækifæri, 
tekjur og auður og forsendur s já lfsviröingar-
eiga að skiptast jafnt á fólk nema því aðeins 
að ójöfn skipting einhverra eða allra þessara 
gæða sé þeim til hagsbóta sem verst eru 
settir ." l 4 ) Rawls telur að stofnanir samfélags-
ins eigi að starfa í samræmi við grundvallar-
reglur um réttlæti og eigi þar með að hafa 
áhrif á tekjudreifingu til að hún vcröi réttlát-
ari samkvæmt grunnreglunum. 

Jafnaðars jónarmið Rawls hafa verið gagn-
rýnd á ýmsa vegu. Þannig telur R. Noz ick b ) 

til dæmis að það brjóti einfaldlega í bága við 
frelsi manna aö gera nokkra tilraun til aö 
breyta ójafnr i tekjuskiptingu svo framarlega 
sem tekjuskiptingin eraf le iðingaf þv íaðfy lg t 
er lögmætum leikreglum (sem samrýmast 
fr jálsum markaðsbúskap) . 

Hugmyndir Rawls um réttláta þjóðfélags-
skipan virðast mun nær þeim st jórnmálahug-
myndum sem ráða í velferðarr íkjum nútím-
ans heldur en kenningar R. Nozicks til aö 
rnynda. Samkvæmt því er hér gert ráð fyrir 
því að ó jöfnuður í tekjudreifingu á milli ein-
staklinga sé réttlætanlegur ef hann stuðlar að 
meiri velmegun. Af þessu leiðir að fólk sem 
verður undir í lífsbaráttunni á réttmæta kröfu 
á tilfærslu frá þeim betur settu. Einnig er rétt 
að dæma megi gagnsemi opinberra s tofnana 
og aögeröa út frá því sjónarmiði hvort starf-
semi þeirra auki eða dragi úr velferð samfé-
lagsins. Petta gildir reyndar þótt ekki sé cin-
göngu miðað við aö bæta hag þeirra verst 
settu. 

Ef ójöfn tekjuskipting á milli einstaklinga 
leiðir til meiri hagvaxtar sem kemur öllum til 
góða verður að sjá til þess að þeir sem bera 
skarðan hlut frá boröi fái uppbót með einum 
eða öðrum hætti. í kenningu sinni telur Rawls 
þetta vera hlutverk sérstakra stjórnsýslu-
stofnana sem starfi í réttlátu þjóðfélagi.161 

Jörðin skiptist í mörg mismunandi samfé-

lög. Vafasamt er. að dreifiregla Rawls sem 
gerir ráð fyrir að ó jöfnuður sé því aðeins rétt-
lætanlegur að hann bæti hag þeirra verst 
settu, gildi á milli ólíkra þ jóð r ík j a . 1 " Kenn-
ingar um réttláta dreifingu lífsgæða verða því 
aö fjalla sérstaklega um skiptingu á milli þró-
aöra og vanþróaðra þjóöa. 

Rawls fjallar ekki um réttláta dreifingu lífs-
gæða frá landfræðilegum sjónarhóli en mögu-
legt virðist að taka tillit til svæðislegra dreif-
ingarvandamála í samræmi við kenningu hans 
með því aö útvíkka regluna um réttlátan 
sparnað. Þá er gert ráð fyrir því að tengsl 
manna á milli landa séu líkari tengslum á milli 
kynslóða f remur en á milli einstaklinga innan 
sama samfélags. 

Reglan um réttlátan sparnað (just savings 
principle)18 ' er nauðsynlcg í kenningu Rawls 
vegna þess að sparnaður og fjárfesting cinnar 
kynslóðar hefur áhrif á afkomu næstu kyn-
slóðar og þar með áhrif á það hversu mikið er 
til skiptanna. Möguleikar til að trvggja lág-
markslífsgæöi sem hverjum einstaklingi ber í 
réttlátu þjóðfélagi eru því háðir sparnaði og 
fjárfestingu hverrar kynslóðar. Þar sem 
seinni kynslóðir hafa engan möguleika á aö 
bæta stöðu fyrri kynslóða nægir dreifiregla 
Rawls ekki í þessu tilviki. Rawls hugsar sér að 
í upphafsstöðunni þar sem meginréttlætis-
reglurnar eru valdar séu fulltrúar allra kyn-
slóða og þeir ákveði réttláta sparnaðarreglu. 

Á sama hátt og þát t takendur í upphafs-
stöðunni komast að því að hverri kynslóð beri 
að leggja til hliðar réttlátan skerf fyrir næstu 
kynslóðir hljóta þeir einnig að taka tillit til 
landfræðilegs ó jöfnuöar hverrar kynslóðar. 
Þennan landfræöilega ó jöfnuð cr hægt að 
jafna með því að flytja sparnað frá ríkum 
samfélögum til fátækari samfélaga. Af kenn-
ingu Rawls leiðir samkvæmt þessu að íbúum 
ríkra landa beri að veita hluta af sparnaði 
sínum til f járfest ingar og uppbyggingar í 
fátækum löndum með það fyrir augum að 
auka hagvöxt. Ja fnf ramt mætti hugsa sér að 
það yrði hlutverk þeirrar stofnunar scm sér 
um réttláta skiptingu lífsgæða („distributive 
branch") eða jafnvel nýrrar (alþjóðlegrar) 
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fjárfestingarstofnunar í stjórnsýslukerfi 
Rawls að sjá um að sparnaðurinn skilaði sér 
til fátækari landa. 

Staöa vanþróaðra héraða íþróuðum löndum. 
Samkvæmt niðurstöðunni úr síðasta kafla 

eru tengsl á milli sjálfstæðra ríkja eða þjóð-
félaga þannig að þróuðum þjóðum ber að 
flytja sparnað og fjárfestingu til þróunar-
landa. Spurningin er sú hvort vanþróuð svæði 
í landi sem er þróað að öðru leyti eigi nokkra 
kröfu á því að hagvöxtur verði jafnaður á 
milli héraða. Svarið viröist vera það að innan 
hvers lands eða þjóðfélags sem hægt er að líta 
á sem einn markað er staða einstaklingsins 
aðalatriðið í samræmi við meginreglur Rawls 
(ef á þær er fallist á annað borð). Meginviö-
fangsefnið er þá þjóðfélagslegur ójöfnuður 
og fyrst og fremst verður að líta á verst settu 
einstaklingana óháð staðsetningu þegar meta 
á velferðaráhrif ójöfnuðar. Aðgeröir til tekju-
jöfnunar á milli héraða innan sama þjóðfélags 
geta brotið gegn réttlætissjónarmiðum meðal 
annars vegna þess að mismunur á tekjum á 
milli landssvæða innan sama landsins er yfir-
leitt minni en á milli einstaklinga á sama stað. 
Þetta þýöir að verst settu hópar samfélagsins 
gcta hæglega verið á svæðum sem þó eru með 
hæstar meðaltekjur og hraðastan hagvöxt. 
Loks er vinnuafli frjálst að flytja sig innan 
sama markaðar og nýta þau tækifæri sem 
bjóðast á stöðum þar sem atvinnulíf er í vexti 
og tryggja þannig meiri hagvöxt en mögulegt 
er að ná ef reynt er að jafna landfræðilegan 
ójöfnuð í tekjum. 

Niöurstaðan úr þessari umræðu er að íbúar 
á landssvæðum sem búa við lítinn hagvöxt 
eigi ekki réttláta kröfu á hendur íbúum hrað-
vaxtarsvæða sama lands umfram þá kröfu 
sem þeir kunna að hafa sem verr settir ein-
staklingar í sama þjóðfélagi og þeir betur 
settu. Við getum því svarað fyrstu spurning-
unni um byggðastefnu á þann veg að ekki beri 
að grípa til sérstakra aðgerða til þess að jafna 
hagvöxt á milli einstakra héraða umfram það 
sem þarf til þess að tryggja aðgang sem flestra 

íbúa að lágmarkslífsgæðum í hverju þjóðfé-
lagi. 

Fyrirtœki og einstaklingar 
Velþekktar eru þær aðferðir stjórnvalda að 

bjóða fyrirtækjum fjárfestingarstyrki eða 
aðra fyrirgreiðslu ef þau setja upp starfsemi á 
ákveðnum þróunarsvæðum. Fyrirtækjum og 
atvinnulífi er einnig mismunað í nafni byggða-
stefnu með ódýru lánsfé, styrkjum eða vernd 
gegn samkeppni. 

Erfitt getur verið að sýna fram á að slíkar 
aðgerðir auki velferð þeirra verst settu nema 
síður sé. Þannig veldur til dæmis vcrndun 
landbúnaðar háu matvælaverði sem skeröir 
scrstaklega kjör þeirra sem verst eru settir þar 
sem þeir verja stærri hluta tekna sinna í mat-
væli en tekjuháir einstaklingar. 

Líta ber á rekstur fyrirtækis sem tæki til að 
ná markmiðum (hámarkshagnaði) en ckki 
markmið í sjálfu sér. Ef rekstur þeirra verður 
markmið þannig að til dæmis taprekstur er 
látinn viðgangast í lengri tíma hlýtur að verða 
verulegt velferðartap í samfélaginu. Ástæðan 
er sú að taprekstur fyrirtækis í markaðshag-
kcrfi er hlutfallslegur og því ólíklegur nema 
einhver önnur fvrirtæki séu rekin með hagn-
aði. 

Mismunun fyrirtækja eftir staðsetningu 
leiðir til minni hagvaxtar og velferðartaps. 
Undantekning eru þau tilfelli þar sem ætla má 
að markaðurinn gefi ekki rétta vísbendingu 
um kostnaö (ytri óhagkvæmni eða hag-
kvæmni) svo sem vegna mengunar, umferðar-
öngþveitis, skorts á húsnæði og annarrar 
óhagkvæmni sem getur til dæmis fylgt hraðri 
uppbyggingu á þéttbýlissvæði. Jafnan er þó 
betra að virkja markaðsöflin, ef þess er 
nokkur kostur, heldur en að grípa til þess að 
mismuna fvrirtækjum. Til dæmis má stjórna 
mengun með sölu mengunarleyfa. 

Ýmis langtímasjónarmið valda því að 
stundum er skynsamlegt að styrkja fyrirtæki 
beint til að viðhalda byggð og atvinnulífi á 
ákveðnum svæðum í strjálbýlum löndum. 
Hér má nefna landvarnasjónarmið og öryggis-
sjónarmið varðandi samgöngur. Auk þessa er 
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skynsamlegt að varðveita þekkingu kynslóö-
anna á því hvernig best er að nýta landgæði á 
hverjum stað en sú þekking tapast auðveld-
lega ef byggðir fara í eyði. 

Takmörk byggðastefnu 
Byggðastefna á að miða að því að tryggja 

sem flestum íbúum landsins aðgang aðgrunn-
lífsgæðum. Grunnlífsgæöi eru meðal annars 
menntun. heilsugæsla, samgöngur og lýðrétt-
indi, en með þeim er átt við til dæmis mögu-
leika á að taka þátt í kosningum. Þessir hlutir 
eru venjulega greiddir af almannafé jafnvel 
þótt kostnaður á hvern einstakling sé mishár. 
Staðsetning á ekki að hafa áhrif á rétt einstakl-
inga til þess að njóta lágmarkslífsgæða svo 
framarlega sem kostnaður er innan skynsam-
legra marka. Kostnaður við að veita þessa 
þjónustu er sérstakt vandamál í dreifbýlum 
héruðum. 

Þegar um þéttbýl svæði er að ræða getur 
fjárfesting í grunngerð, svo sem vegagerð, 
virst óarðbær í upphafi vegna þess að íbúar 
svæðisins eru of fátækir til að nýta mannvirkið 
mikið fyrst um sinn en þegar hagvöxtur eykst 
til dæmis vegna áhrifa þessarar fjárfestingar 
verður mannvirkið fljótlega fullnýtt. Á dreif-
býlum svæðum hins vegar kemur aldrei að því 
að slíkar framkvæmdir verði fullnýttar. Einn-
ig má gera ráð fyrir því að dreifbýlisbúar geti 
ekki staðið einir undir þeim kostnaði sem þarf 
til að tryggja lágmarksþjónustu eða aðstöðu 
jafnvel þótt gert sé ráð fyrir því að meðal-
tekjur dreifbýlisbúa séu svipaðar eða hærri en 
annarra íbúa landsins. Til að jafna aðstöðu 
einstaklinga í þeim tilvikum þar sem einingar-
kostnaöur fer ört hækkandi eftir því sem náð 
er til stærri hluta landsmanna verður því í 
reynd að skattleggja þá sem búa í þéttbýlinu í 
þágu dreifbýlisins. 

Ljóst er að einhver takmörk hljóta að vera 
fyrir því hversu langt er hægt aö ganga í því að 
tryggja svipuð búsetuskilyrði. Maður sem 
flytur til dæmis upp á Vatnajökul getur varla 
vænst þess að til hans verði lagður vegur og 
raflögn á kostnað samfélagsins. Hins vegar er 
vel hægt að hugsa sér að það sé æskilegt aö 

halda viö byggð sem víðast um landið og að 
menn hafi nokkurn rétt til þess aö lifa í sínum 
heimahögum jafnvel þó aö það kosti einhver 
útgjöld fyrir samfélagið. Hér á eftir verður 
rætt um hvar mörkin á skattheimtu til að veita 
þessa þjónustu liggja. 

Frá sjónarhóli einkaaðila er bygging 
almenningsmannvirkja (vegir, brýr) aðeins 
hagkvæm ef tekst að innheimta afnotagjald 
sem nægir fyrir kostnaði. Slík gjaldtaka leiðir 
hins vegar til þess að mannvirkið verður ekki 
fullnýtt (ef kostnaöur vegna viöbótarnotenda 
er enginn). Hægt er að sýna fram á að bygging 
slíkra almenningsmannvirkja geti aukið vel-
ferð ef samanlögð ábót neytenda (consumers 
surplus) er hærri en byggingarkostnaður-
inn. l9 ) Þá er ekki reiknað með neinu afnota-
gjaldi en byggingarkostnaö verður að fjár-
magna með skatti annaðhvort almcnnum eða 
sérstökum. 

í dreifbýlum héruðum má búast við því að 
reiknuð ábót neytenda dugi ekki til að sýna 
fram á hagkvæmni slíkra framkvæmda jafn-
vel þótt hver notandi sé tilbúinn að greiða 
hátt verö fyrir þjónustuna. Þetta þýðir að frá 
velferðarsjónarmiði eru margar fram-
kvæmdir í dreifbýli óhagkvæmar ef beitt er 
þeirri aöferð að meta hvcrja framkvæmd fyrir 
sig. Hugsanlega má fá aðra niðurstöðu með 
því að meta ábót neytandans fyrir alla fram-
kvæmdina þar sem um dreifikerfi er að ræða. 
Sem dæmi má taka útvarpsrekstur. Ef aðeins 
einn sendir dugar til þess að ná til 90% not-
enda og afnotagjaldið nægir fyrir árlegum 
kostnaði er líklegt aö það sé svo lágt að 
margir væru tilbúnir til þess aö greiða hærra 
gjald fyrir afnotin. Þessa ábót neytandans 
sem kemur til vegna þéttbýlis mætti þá nýta til 
þess að byggja senda annars staðar án þess að 
um velferðartap fyrir samfélagiö í heild yrði 
að ræða. 

Hámark á þeirri skattlagningu, sem leggja 
má á þéttbýlið vegna framkvæmda í dreifbýli, 
til að hún leiði ekki til verulegs velferðartaps 
fyrir samfélagið, er þá það að skatturinn verði 
ekki hærri en samanlögð ábót neytenda vegna 
þéttbýlisstaðsetningar. Þessa ábót vegna 
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þéttbýlis er þó vafalí t ið mjög erfit t að reikna 
út og alls ekki víst að um verulegar upphæðir 
sé að ræða í mörgum tilvikum. Þá ber þess að 
geta að í þessu felst að þéttbýli hafi forgang 
um f ramkvæmdi r áður en skatt lagning hefst 
til að f j á r m a g n a sams konar f ramkvæmdir í 
dreifbýl i . Ef f r amkvæmd sem skilar litlum 
eða engum hagnaði í dreifbýli er látin ganga 
fyrir sams konar f r amkvæmd sem getur skilað 
hagnaði (nýtist f le i rum) til dæmis í sam-
göngum verður vel ferðar tapið ekki aðeins 
fólgið í mismun á afrakstr i heldur tapast líka 
ábót þeirra neytenda sem hefðu viljað nota 
f r amkvæmdina auk þess sem skat tur er lagöur 
á þar sem engin no tendaábó t er fyrir hendi . 

Lokaorð 
Aðgerð i r til þess að draga úr landfræöi-

legum ó jö fnuð i , eða byggðastefna , eiga ein-
göngu að miðast við að tryggja einstaklingum 
aðgang að lágmarksl í fsgæðum. Aðeins í 
undantekningar t i lv ikum er rétt að mismuna 
fy r i r tæk jum eft ir s taðsetningu. Hagkvæmni 
sem s tundum myndast vegna þéttbýlismynd-
unar má skat t leggja án þess að minnka 
velferð . Slíkan skatt má nota til þess að 
t ryggja íbúum strjálbýlisins lágmarkslífsgæði 
samkvæmt markmiðum byggðastefnu. 
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Ólafur Briem: 

Langtíma ójafnvægi á vinnumarkaði 

I. Inngangur 
Þegar litið er um öxl, er hið mikla og 

stöðuga atvinnuleysi helstu Evrópulandanna 
örugglega eitt eftirminnilegasta atriði efna-
hagsþróunar síðasta áratugar. Mestallan átt-
unda áratuginn jukust verðbólga og atvinnu-
leysi landa Efnahagsbandalagsins að meðal-
tali, þar til við upphaf þess níunda að almennt 
var gripið til ráðstafana til að hefta þessa 
þróun. Eftir 1981 dró verulega úr verðbólgu. 
Hinsvegar átti sér jafnframt stað stöðugur 
vöxtur atvinnuleysis þar til um miðjan áratug-
inn, að sú þróun stöðvaðist, og hafði atvinnu-
leysi þá aldrei mælst meira eftir seinni heims-
styrjöld. Þessi nöturlega staðreynd kemur 
skýrt fram í töflu 1. Svo virtist um tíma, að 
ekkert lát yrði á þessu atvinnuleysi og olli það 
furðu þar sem sú þróun samrýmdist illa hefð-
bundnum hagfræðikenningum. Þessi reynsla 
varð að sjálfsögðu uppspretta margvíslegra 
rannsókna er hafa síðan leitt til ýmissa mis-
jafnlega athyglisverðra kenninga um orsakir 
langtíma ójafnvægis á vinnumarkaði. Ein 
kenningin hefur vakið sérstaka athygli, en 
það er hin svokallaða ,hysteresis-1 eða tregðu-
kenning. Hún er athyglisverð fyrir þær sakir 
að sýna á sannfærandi hátt hvernig samskipti 
hagsýnna einstaklinga og stofnana geta leitt 
til langvarandi ójafnvægis á vinnumarkaði 
undir ákveðnum kringumstæðum. Enn-
fremur færir hún rök fyrir því að sígild hag-
stjórnartæki hafi hlutverki að gegna í heimi 

skynsemisvæntinga (e. rational expectat-
ions). Tregðukenning þessi endurvekur hinar 
upprunalegu niðurstöður Keynesista, að frá-
vik frá fullri afkastagetu þjóða séu mögulcg á 
lengri tímabilum, jafnvel þótt einstaklingar 
séu hagsýnir (e. rational agents)! Nauðsynleg 
forsenda fyrir árangri er að koma hinum hag-
sýnu einstaklingum á óvart. 

Tafla 1. Þróun atvinnuleysis 
í nokkrum Evrópulöndum (%). 

'70—'79 '81 '82 '83 '84 '85 '86 '87 
Belgía 4.75 10,2 11,9 13,2 13,2 12,3 11,6 11,3 
Bretland 4,33 9,8 11,3 12,4 11,7 11,2 11,2 10,3 
Danmörk 4,27 9,2 9,8 10,4 10.1 9.0 7,8 7,8 
Frakkland 3,79 7,5 8,2 8,4 9,8 10,2 10,4 10,5 
Ítalía 6,25 7,7 8,5 9,2 10,0 10,1 10,2 11,2 
Þýskaland 2,25 4,2 5,9 7,7 7,1 7,2 6,4 6,2 
Heimild: O E C D Economic Outlook (1990), bls. 192-193. 

2. Náttúrulegt eða tregðubundið atvinnuleysi? 
Árið 1958 birtist tímamótagrein um sam-

band verðbólgu og atvinnuleysis eftir Ný-
Sjálendinginn A . W . Phillips. Þessi grein 
markar upphaf Phillips-ferilsins sem lýsir 
neikvæðu sambandi atvinnuleysis og verð-
bólgu. Stjórnvöld áttu samkvæmt því að geta 
minnkað atvinnuleysi til langframa með 
virkri hagstjórn og sætt um leið aukinni verð-
bólgu, en samsetning atvinnuleysis og verð-
bólgu var háð legu Phillips-ferilsins og vali 
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stjórnvalda. Fjölmargir stóöu í þeirri trú aö 
samband þetta væri stööugt og áreiöanlegt, 
en seinni hluta sjöunda áratugarins fóru svo 
aö gerast atburðir sem áttu ekki við kenningu 
Phillips, samband verðbólgu og atvinnuleysis 
reyndist ekki lengur neikvætt! Einmitt um 
svipað leyti, 1968, reiddi Milton Friedman 
fram tilgátuna um hið náttúrulega atvinnu-
leysi er opinberaði alvarlega vankanta á 
kenningunni um hinn stöðuga Phillips-feril. 
Ennfremur féll nýja kenningin einkar vel aö 
þeirri þróun verðbólgu og atvinnuleysis sem 
átti sér stað í hinum vestrænu hagkerfum á 
þessum tíma. Bæði þessi staðreynd og skýr 
framsetning hafa gert tilgátuna um hið nátt-
úrulega atvinnuleysi aö vinsælu grundvallar-
hugtaki í hagfræöi. 

Hugmyndin um hið náttúrulega atvinnu-
leysi er í stuttu máli sú, að í sérhverju þjóðfé-
lagi sé að finna eitthvert eðlilegt stig atvinnu-
leysis, þar sem vinnumarkaðurinn starfar í 
jafnvægi. Petta stig er breytilegt eftir þjóöfé-
lögum, háð þáttum eins og viðskiptakostnaði, 
vali fólks o .s . f rv . Samkvæmt tilgátunni um 
hið náttúrulega atvinnuleysi er aðeins unnt aö 
færa atvinnuleysi niður og sömuleiðis auka 
afkastagetu hagkerfa frá hinu náttúrulega 
stigi t ímabundið, með því að brengla verð-
skyn fólks. Þar sem verðvæntingar aðlagast 
verðbólgu á ákveönum tíma hlýtur fólk aö 
draga vinnuframboð sitt til baka þegar 
verðvæntingar leiðréttast. Þannig boðaði til-
gátan nýjan lóðréttan langtíma Phillipsferil til 
aðgreiningar frá hinum upphaflega, þar sem 
verðvæntingar voru réttar og vinnumarkaður 
í jafnvægi við hið náttúrulega atvinnuleysis-
stig. Tilgátan felur í sér skýra hagstjórnar-
valkosti sem mörg vestræn ríki hafa virt um 
árabil. Þannig er sú trú, að minnkun atvinnu-
leysis niður fyrir hið náttúrulega stig sé aðeins 
möguleg á kostnað síaukinnar verðbólgu, 
komin frá tilgátunni um hið náttúrulega 
atvinnuleysi. Á hinn bóginn hlýtur þá hærra 
atvinnuleysi að framkalla stöðugt minnkandi 
verðbólgu, en sú varð ekki raunin á níunda 
áratugnum og er tafla 2 til vitnis um það. 

Misræmi það sem skapaðist milli þróunar 

Tafla 2. Þróun atvinnuleysis 
og verðbólgu EB-landanna. 

'61-70 71-79 '81 '82 '83 '84 '85 '86 
Atvinnu-
leysi (%) 2,1 4,1 7,7 9,3 10.4 10,9 11.1 10.8 
Árleg breyting 
verö-
bólgu ( % ) 0,3 0.6 -2,0 -0,3 -2,3 -1,7 -0,6 - 0 , 4 
Heimild: Jackman & Layard (1987), European Economic 
Review 31. bls. 285. 

atvinnuleysis og kenningarinnar um hið nátt-
úrulega atvinnuleysi varð uppspretta frekari 
rannsókna. Friedman lagði áherslu á að hið 
náttúrulega atvinnuleysi væri fall af einstaka 
kerfislægum (e. structural) þáttum vinnu og 
vörumarkaðar eins og áður var sagt, og taldi 
hann þá þætti stöðuga og óháða hagstjórn. 
Þessi forsenda hefur sætt gagnrýni. Segjum 
að kerfislægu þættir þeir, sem ákvarða stig 
hins náttúrulega atvinnuleysis séu háöir hag-
sveiflu. Þá hlýtur hið náttúrulega atvinnuleysi 
sjálft að vera háð hagstjórn og vera breytan-
legt og hegðun atvinnuleysis einkennast af 
tregðu eða hysteresis. Samkvæmt þessu 
sveiflast atvinnuleysið ekki í kringum neitt 
ákveðið náttúrulegt stig í hverju þjóðfélagi 
cins og Friedman hélt fram. Öllu heldur er 
atvinnuleysið á hverjum tíma tregbreytanlcg 
stærð sem getur minnkað eða aukist ef 
„réttar" aðstæöur eru fyrir hendi. 

3. Orsakir tregðu í atvinnuleysi 
Bent hefur verið á þrjá orsakavalda tregðu 

í atvinnuleysi. Samfara kreppu eiga sér stað 
uppsagnir starfsmanna og vannýting fram-
leiðslutækja. Ef horft er fram á langvinnan 
samdrátt kunna framleiðendur að sjá sig til-
neydda til að losa sig við framleiðslutækin til 
að draga úr föstum kostnaði. Segjum sem svo 
að staðkvæmd tækja og mannafla sé lítil sem 
engin. Þá viðheldur minni tækjakostur fyrir-
tækja hinu óeðlilega atvinnuleysisstigi þó svo 
að eftirspurn í hagkerfinu aukist á nýjan leik, 
því að tækjaframboðið nægir ekki í bráð til 
þess að allir hljóti störf. Hér hefur einn 
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ákvörðunarþáttur hins náttúrulcga atvinnu-
leysis orðið fyrir áhrifum af hagsveiflu og 
hækkað það. Þessi skýring hefur að vísu ekki 
þótt sérlega sannfærandi. 

Önnur orsök fyrir tregðu í atvinnuleysi 
kann að liggja í þeim áhrifum sem langvar-
andi atvinnuleysi hcfur á hina atvinnulausu. 
Þessi hugmynd á sérstaklega vel við vegna 
mikillar hækkunar hlutfalls langtíma atvinnu-
lausra mestallan níunda áratuginn (sjá töflu 
3)!>. 

Tafla 3. Langtíma atvinnuleysi 
í hlutfalli við heildaratvinnuleysi (%). 

1979 19X0 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Brctland 24,5 19,2 21.6 33.6 36,5 39,8 41.0 41,1 
V-Þýskal. 19,9 17.0 16.2 21,2 28,5 32,7 31.0 32.0 
Frakkland 30.3 32.6 32.5 42,1 42,2 42.3 46.8 47,8 
Ítalía - 37.1 - 37,8 41,9 50.0 56,4 
Heimild: O E C D Employment Outlook (1983), hls. 27. og 
1987, bls. 201. 

Því lengur sem einstaklingur er atvinnu-
laus, því meir rýrnar áunnin starfsreynsla 
hans, fagþekking og framleiðni. Sömuleiðis 
gæti samviskusemi, dugnaður og stundvísi 
beðið hnekki. Þannig minnkar virði einstak-
lingsins á markaðnum og dregur úr sjálfs-
bjargarviðleitni hans og atvinnuleit. Ofan á 
þetta bætist afstaða vinnuveitanda sem vill 
síður ráða mann með slíkan feril að baki. Af 
þessum sökum má búast við vanmætti ein-
staklinga með langtíma atvinnuleysi að baki 
til að hafa áhrif á laun og þar með atvinnustig. 
Auðvitað mætti finna launaupphæð í sér-
hverju tilfelli sem vinnuveitandi sætti sig við 
að greiða slíkum starfskrafti, en þá er hugsan-
legt að þau séu neðan við gildi atvinnuleysis-
bóta og frí t íma. Einstaklingurinn yrði þá 
áfram skráður atvinnulaus. 

Ofangreind skýring á tregðu í atvinnuleysi 
á fylgi að fagna bæði ein sér og sem stuðnings-
þáttur við kenninguna um innanhús- og utan-
húsmenn (e. insiders & outsiders) eftir Lind-

" Viðmiðunarmörk langtímaatvinnuleysis eru 52 vikna 
samfcllt atvinnuleysi einstaklings. 

beck og Snower (1985). Eins og fyrrnefnda 
skýringin leitast þessi við að svara þeirri lykil-
spurningu hversvegna verðkerfið á vinnu-
markaði virkar ekki. Hversvegna geta at-
vinnuleysingjar ekki boðið atvinnurekendum 
vinnu sína á lægra verði og þannig útrýmt 
atvinnuleysinu? Ólíkt dæminu á undan, þar 
sem minni gæði vinnuafls viðhéldu ójafn-
vægisástandi, er orsakarinnar að leita hjá eig-
ingjörnum hagsmunahópi þeirra er atvinnu 
hafa, innanhúsmönnum. Samkvæmt hug-
myndinni skiptist vinnuafl í þrennt, innan-
húsmenn, lærlinga og utanhúsmenn. Utan-
húsmenn eru þeir sem enga atvinnu hafa og 
þar af leiðandi hafa þeir engin áhrif á laun. 
Nýráðnir flokkast tímabundið í hóp lærlinga 
á meðan þeir ná upp framleiðni og þekkingu 
innanhúsmanna. Samningsstaða lærlinga er 
þessvegna veik, og hafa þeir lítil áhrif á laun. 
En þá víkur sögunni að innanhúsmönnum. 
Hvernig geta þeir þvingað sín laun upp án 
þess að vinnuveitandinn bregðist við með 
uppsögnum og ráði til sín nýtt fólk sem nóg er 
af og á Iægri launum? Svarið snýst um kostn-
aðarþætti. Að ráða nýjan mann kostar aug-
lýsingar, nýja launa- og starfssamninga, tíma-
bundinn vinnuaflsskort við uppsagnir og 
kostnað við hæfnispróf. Svo tekur við tímabil 
þjálfunar lærlingsins með minni framleiðni og 
beinum þjálfunarkostnaði. Að auki hlýst 
beinn kostnaður af því að segja upp innan-
húsmanni. í öðru lagi geta innanhúsmenn 
verið lærlingum ósamvinnuþýðir og þannig 
skapað aukinn framleiðnimun milli hópanna. 
Þetta veldur lærlingum óþægindum í starfi og 
lækkar þar með virði atvinnunnar í þeirra 
augum. 

Markmið innanhúsmanna er að hámarka 
laun sín á hverjum tíma að gefnu óbreyttu 
atvinnustigi. í hallæri draga innanhúsmenn úr 
kaupkröfum til þess að allir haldi sínu starfi 
en í góðæri hækka kaupkröfur, en upp að 
ákveðnum efri launamörkum. Þar er fyrir-
tækið á mörkum þess að því sé betur borgið 
að endurnýja mannaflann á lægri launum. 
Hærra fara kaupkröfurnar ekki og fyrirtækið 
fær við þessar aðstæður svigrúm til að ráða 
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viöbótarmannafla. Samkvæmt þessu ættu 
raunlaun að hafa tilhneigingu til að sveiflast í 
takt við velgengni fyrirtækja til þess að við-
halda því atvinnustigi sem fyrir er á hverjum 
tíma! 

4. Innanhúsmenn og dómur reynslunnar 
Blanchard & Summers (1986) heimfærðu 

,micro-'hugmynd Lindbecks og Snowers á 
heildarhagkerfið en með örlitlum breyting-
um. Aðgang fólks að hópi innanhúsmanna 
útskýra þeir á sérstakan hátt með því að 
skilgreina vísitölu sem táknar ýmist atvinnu-
eða atvinnuleysistíma. Þessi tímavísitala er 
táknuð með stafnum ,m' og tekur ákveðin 
gildi til þess að útskýra þrjú mismunandi til-
fclli meðlimareglna innanhúsmanna. Sá 
innanhúsmaður sem verið hefur atvinnulaus í 
,m' tímabil missir félagsskírteinið og sá utan-
húsmaður sem starfað hefur í ,m' tímabil 
hefur áunnið sér félagarétt. Ef m = l , missir 
innanhúsmaður félagsskírteinið um leiö og 
hann missir vinnuna og þar meö áhrifamátt 
sinn á kjarasamninga. Þessvegna semja 
innanhúsmenn af varkárni og hófsemi undir 
slíkum kringumstæðum, því að enginn vill 
glata áhrifamætti sínum (sem yrði afleiðing 
atvinnuleysis) og ríður á að réttu sé spáð fyrir 
um eftirspurnarþætti í þjóðfélaginu. Ef m - > 
ootelst allt vinnuaflið til innanhúsmanna og 
gildir einu hvort um atvinnulausan einstak-
ling er að ræða eða starfandi, því að félagi er 
hann ævilangt. Miðast kaupkröfur þá ætíð við 
þá forsendu að allir hljóti atvinnu. Gerum nú 
ráð fyrir meðlimareglunni l < m < ∞ sem er 
öllu raunhæfara tilfelli. Þá héldi innanhús-
maður félagaskírteini sínu í ákveðinn tíma 
eftir uppsögn. Við slíkt fyrirkomulag hafa 
óvænt skammvinn áföll í hagkerfinu ekki 
langvarandi áhrif á atvinnustig því að með-
limahópurinn stæði af sér kreppu óbreyttur. 
Ef hinsvegar röð af óvæntum áföllum stæði 
yfir í nægilega langan tíma til aö fækkun ætti 
sér stað í hópi innanhúsmanna, ykist atvinnu-
leysið varanlega. Ástæðan er sú, að á næsta 

þensluskeiði yrði öll áherslan lögð á aukinn 
kaupmátt og óbreyttan félagafjölda. 

Annað atriði styður þetta ferli. Hingað til 
höfum við litið á vísitöluna ,m' sem fasta og 
óháða hagþróun. En þarf svo að vera? Færa 
má rök fyrir því að hún sé háð hagsveiflum, 
en of langt mál yrði að skýra þau út á þessum 
vettvangi. Hægt er að sýna fram á að efna-
hagsumhverfi sem býr við stöðugleika Ieiði af 
sér háa .m'-vísitölu og þessvegna litla tregðu í 
atvinnuleysi. Á móti yröi mikill óstöðugleiki 
til þess að ,m'-gildið nálgaöist 1. 

Þó svo aö Blanchard & Summers hafi lagt 
höfuðáherslu á kenninguna um innanhús-
menn sem grundvöll fyrir tregðu í atvinnu-
leysi telja þcir kenninguna um skaösemi lang-
tíma atvinnuleysis styðja sitt mál. Innanhús-
kenningin skýrir hvernig líkur atvinnuleys-
ingjans á ráðningu minnka yfir tíma fyrir til-
stilli meðlimareglna. Hið nákvæmlega sama 
gerist vegna áhrifa atvinnuleysis á virði vinnu-
afls í augum vinnuveitanda. 

Niöurstöður Blanchard & Summers falla 
vel að atvinnuleysisþróun Vestur-Evrópu síð-
asta áratug. Þessar þjóðir urðu almennt fyrir 
óvæntum áföllum á áttunda áratugnum í 
formi aukinna skatta, hækkandi olíuvcrðs og 
minnkandi framleiðni. Til viðbótar urðu þær 
fyrir óvæntum eftirspurnaráföllum í upphafi 
níunda áratugarins ólíkt Bandaríkjunum. Á 
meðan Evrópuþjóðirnar fylgdu aðhaldi í pen-
ingamálum að hætti Bandaríkjanna beittu 
þær líka aðhaldi í ríkisfjármálum. Þar sem 
laun eru tregbreytanleg til skemmri tíma olli 
hvert áfallið á fætur öðru atvinnuleysi. Síðan 
stuðluöu óhóflegar launakröfur þeirra, sem 
héldu atvinnu sinni eftir áföllin, að auknu og 
langvarandi atvinnuleysi. 

5. Niðurstöður hagmœlinga 
Nú kunna ýmsar spurningar að vakna: 

Hvernig standast ofangreindar kenningar 
dóm reynslunnar? Hvaða aðstæöur á vinnu-
markaöi stuðla að myndun hagsmunahóps 
innanhúsmanna? Hvernig standast kenning-
arnar alþjóðlegan samanburð og hvaða 
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ályktun má draga af því? Pessum spurningum 
verður reynt að svara í stuttu máli. 

Greinarhöfundur beitti aðfallsgreiningu til 
að kanna áhrif nokkurra lykilþátta á raun-
laun, einkum þeirra þátta er lúta að innan-
húsmönnum. Notuð voru bresk gögn frá tíma-
bilinu 1952-1985. Samkvæmt kenningunni 
um innanhúsmenn eiga raunlaun að vera 
sveigjanleg með tilliti til velgengni fyrirtækis 
fremur en almennra þátta eins og atvinnu-
leysis og þjóðarframleiðslu. í þessari athugun 
var velgengni fyrirtækis túlkuð með þrennum 
hætti, fyrirtækjahagnaði á mann, framleiðni 
og vinnuaflsnýtingu. Niðurstöður urðu þær, 
að þó svo að hinn almenni atvinnuleysisþáttur 
mætti ekki missa sín í jöfnunni sem áhrifa-
þáttur á raunlaun, varð alltaf einhver hinna 
þriggja nýju breyta til að bæta hina metnu 
jöfnu tölfræðilega. Sömu sögu var að segja 
um áhrif skammtíma atvinnuleysingja á laun, 
að þau voru mun öflugri en áhrif almenns at-
vinnuleysis. Þetta tvennt kom heim og saman 
við tilgátuna um tregðu í atvinnuleysi. 

Í athuguninni kom fram munur eftir starfs-
stéttum á teygni launa með tilliti til velgengni 
fyrirtækja. Þetta er athyglisvert þar sem það 
getur skýrt hvaða þættir öðrum fremur skapi 
skilyrði fyrir tregðu í atvinnuleysi. Hashi-
moto (1975) hélt því fram að hægt væri að líta 
á ráðningu menntaðra starfsmanna sem lang-
tímafjárfestingu fyrirtækis, þar sem slíkt væri 
beggja hagur. Þar af leiðandi hlytu laun lærðra 
( t .d . sérfræðinga og stjórnenda) að vera 
sveigjanlegri með tilliti til afkomu fyrirtækja 
en laun ólærðra ( t .d. ólærðra verka- og iðn-
aðarmanna). Samkvæmt þessum hugmyndum 
átti kenningin um innanhúsmenn betur við 
um hið fagmenntaða vinnuafl sem var fyrir-
tækjum verðmætt. Hinsvegar voru niðurstöð-
ur athugunarinnar á annan veg. Eins og sjá 
má í töflu 4 eru teygnistuðlar fyrirtækjaaf-
komu áberandi lægstir í hópi sérfræðinga og 
skrifstofukarla og að auki eru formerki fyrir 
atvinnuleysi og vinnuaflsnýtingu öfug. 

Niðurstöðurnar gefa ekki til kynna að 
menntað vinnuafl hegði sér sem lokaður 
hagsmunahópur innanhúsmanna á þann hátt 

Tafla 4. Teygnistuðlar afkomu fyrirtœkja og 
atvinnuleysis fyrir mismunandi 

stéttir í Bretlandi. 

Laun 
iðnaðar-

Stéttir Laun alm. og verka- Laun sér-
iðnaðar- manna í frœðinga og 
og verka- iðnaðar- skrifstofu-

Breytur manna framl. karla 

Hagnaður 0,157 0,231 0,089 
Framleiðni 0,429 0,970 0,370 
Nýting vinnuafls 0,332 0,343 -0,052 
Atvinnuleysi -0,077 -0,094 0,035 

sem Hashimoto benti á, heldur hljóta aðrir 
þættir að vera áhrifameiri. 

Þegar þátttaka starfshópanna þriggja í 
verkalýðsfélögum var athuguð kom ýmislegt 
forvitnilegt í ljós. Hlutfallslegur félagafjöldi í 
verkalýðsfélögum hafði verið mestur hjá 
verka- og iðnaðarfólki í iðnaðarframleiðslu-
greinum og áberandi minnstur hjá sérfræðing-
unum og sömuleiðis var skylduaðild starfsfólks 
(e. closed shop) mest meðal fyrrnefnda hóps-
ins. Á móti voru laun verka- og iðnaðarmanna 
í iðnaðarframleiðslu sveigjanlegust með tilliti 
til afkomu fyrirtækja, en ósveigjanlegust hjá 
sérfræðingunum. Þannig var sveigjanleiki 
raunlauna þessara starfshópa í samræmi við 
röðun þeirra eftir þátttöku í verkalýðsfélög-
um. Bentu niðurstöðurnar þar með til þcss að 
athafnir verkalýðsfélaga sköpuðu tregðu í 
atvinnuleysi. Mega það teljast eðlilegar af-
leiðingar þeirrar viðleitni verkalýðsfélaga að 
hámarka hag félagsmanna sinna og þá sér-
staklega þeirra sem starfsreynslu og atvinnu 
hafa. Á þann hátt líkjast athafnir verkalýðs-
félaga athöfnum innanhúsmanna. Samt sem 
áður getur tilvist verkalýðsfélaga ekki talist 
nauðsynlegt skilyrði fyrir tilvist innanhús-
manna og atvinnuleysistregðu. 

6. fíandaríski vinnumarkaðurinn 
Hvernig falla niðurstöður kaflans á undan 

að markaðsaðstæðum í öðrum löndum? Það 
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er ekki að ástæðulausu að bandaríski vinnu-
markaðurinn varð fyrir valinu, því að aðstæð-
ur þar eru að mörgu leyti öðruvísi en í Bret-
landi. 

Þegar gerður er samanburður á umræddum 
teygnistuðlum í Bretlandi og Bandaríkjunum 
fyrir sambærilegar starfsstéttir (iðnaðar- og 
vcrkamenn í iðnaðarframleiðslugreinum) 
kemur í ljós mikill munur eins og sjá má á 
töflu 5. Teygnistuðlar afkomubreytanna eru í 
öllum tilfellum mun hærri í Bretlandi en 
Bandaríkjunum og kemur það alls ekki á 
óvart þar sem um er að ræða vinnumarkaði 
með töluvert ólík einkenni. 

Sögulega skoðað hafa verkalýðsfélög í 
Bandaríkjunum verið vanmáttug og lagalega 
hefur staða þeirra verið veik, enda virðast 
raunlaun hafa verið ónæm fyrir kröfum hugs-
anlegra innanhúsmanna. Það er einnig að sjá 
á tölum yfir langtíma atvinnulausa, sem hefur 
verið tiltölulega mjög fámennur hópur í 
Bandar ík junum, að ekki hafa skapast aðstæð-
ur fyrir k r h ö f u h a r ð a hópa innanhúsmanna, 

eða m. ö. o. sýnir vinnumarkaðurinn í Banda-
ríkjunum meiri aðlögunaræfni. í þriðja lagi 
hafa rannsóknir leitt í ljós að breskir atvinnu-
rekendur virðast stunda það í ríkara mæli að 
ofmanna fyrirtækin og hamstra vinnuafli. Það 
veldur hægari og fátíðari „magn"-aðlögun 
yfir hagsveiflur og jafnvel engri aðlögun yfir 
skammtímasveiflur. í f jórða lagi er kaup-
samningstíminn yfirleitt styttri í Bretlandi (1 
ár) heldur en í Bandaríkjunum (3 ár), hann er 
breytilegri og samningsatriðin fábrotnari og 

sveigjanlegri. Þannig virðist frekar hefð-
bundið í Bretlandi að starfsfólk semji beint 
við vinnuveitanda með tilheyrandi launaskriði, 
en það getur viðhaldið slaka á vinnumarkaði. 
Þetta leiðir til möguleika á tíðari og örari 
„verð"-aðlögun í Bretlandi. Hinsvegar má 
segja að í Bandaríkjunum tíðkist 
skammtímauppsagnir í stað hamsturs þegar 
kreppir að og þannig á sér stað örari „magn"-
aðlögun. Mun þetta vera afleiðing fyrirkomu-
lags atvinnuleysistrygginga þar í landi, sem 
gera skammtíma uppsagnir og endurráðn-
ingu fýsilegan kost bæði fyrir vinnuveitendur 
ogstarfsmenn (e. implicit wage contracts). 

Þcssir þættir sem taldir hafa verið upp, gefa 
til kynna að aðstæður fvrir tilvist lokaðra 
hópa starfsmanna sem gæta hagsmuna sinna 
með virkum hætti (tilvist innanhúsmanna) 
scu ckki eins hagstæðar í Bandaríkjunum og í 
Bretlandi. Þannig gctur það ekki talist óeðli-
legt að teygni launa með tilliti til afkomu 
fyrirtækja sé miklu meiri í Bretlandi. 

7. Íslenski vinnumarkaðurinn 
Eftir þá umfjöllun sem á undan er gengin 

mætti spyrja, hvort finna megi tregðuein-
kcnni í íslensku atvinnuleysi eða öllu heldur, 
er hætt við því að atvinnuleysi „festist" við 
hátt stig þcgar íslenskt hagkcrfi verður fyrir 
t ímabundnum skakkaföllum? 

Ekki gefur reynslan slíkt til kynna. Þegar 
íslenski vinnumarkaðurinn er borinn saman 
við hinn breska má finna ýmis sameiginleg 
einkenni. í fyrsta lagi virðast raunlaun 
nokkuð sveigjanleg rneð tillit til framleiðni 
scm mætti túlka scm áhrifamátt innanhús-
manna (teygnistuöull fyrir ísland hefur mælst 
0.7). í öðru lagi hefur þátttaka í vcrkalýðsfé-
lögum hér verið mjög víötæk og virk en hún 
er nú um 90% af mannafla miðað við um 50% 
í Bretlandi og 20% í Bandaríkjunum. í þriðja 
lagi cr ýmislegt sem bendir til að atvinnurek-
endur hamstri vinnuafli, scm veldur lélegri 
nýtingu þess með áðurgreindum afleiðingum. 
í f jórða lagi er kjarasamningstíminn 
skammur og frávik frá töxtum eða launaskrið 
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algeng. Að síðustu er óstöðugleiki cfnahags-
umhverfisins hér á Íslandi mikill á alþjóð-
legan mælikvarða (sjá Guðmundur Guð-
mundsson og Magnús Harðarson 1991). Hér 
virðast því allar aðstæður fyrir atvinnuleysis-
tregðu.Hversvegna hefur þá atvinnuleysisþróun 
hér ekki verið álíka og í öðrum Evrópulönd-
um? Ástæðurnar kunna einkum að vera tvær. 
Síðan frá upphafi seinni heimsstyrjaldar 
hefur íslenskur vinnumarkaður aldrei þurft 
að líða óvænta og langvarandi krepputíð. Það 
hefur verið krafa þjóðfélagsins og þessvegna 
metnaðarmál hverrar ríkisstjórnar að á ís-
landi hefðu allir nóg að starfa og hefur stjórn 
peninga- og ríkisfjármála borið keim af því. 
Oft hafa umsamin laun verið óhóflega há, 
sem að öðru óbreyttu hefði þýtt gjaldþrot og 
atvinnuleysi. En fyrirkomulag kjarasamninga 
býður upp á að vinnuveitendur hafa getað 
reitt sig á afskipti ríkisvalds og þannig samið 
ábyrgðarlaust. Með þensluaðgerðum eða 
bráðabirgðalögum hafa stjórnvöld svo keyrt 
niður umsamin laun og viðhaldið fullri at-
vinnu en oft með kostnaði meiri verðbólgu. 
Það má segja að forgangur fullrar atvinnu á 
kostnað raunlauna hafi verið veigameiri hjá 
stjórnvöldum og verkalýðsfélögum hér á 
landi en víðast annarsstaðar. 

Seinni ástæðan viðvíkur aðlögunarhæfni 
vinnuaflsins í hagsveiflum en hún virðist tölu-
verð og er sjálfsagt afleiðing þess hversu hag-
sveiflan er snörp og tíð í íslensku atvinnulífi. Í fyrsta lagi hefur verið umframeftirspurn á 
vinnumarkaði í áratugi, en að vísu með tíma-
bundnum samdráttarskeiðum á milli. Um-
frameftirspurn hefur verið talin „eðlilegt 
ástand" af stjórnvöldum og þjóðfélaginu í 
heild. Því hefur vinnuaflinu sem fyrir er í 
landinu gefist kostur á yfirvinnu og viðbótar-
störfum og ennfremur hefur kvenfólkið átt 
greiðari leið út úr véböndum heimilanna. Í 
samdrætti hafa því sumir orðið að minnka við 
sig vinnuna (án þess þó að missa aðalstarfið) á 
meðan aðrir hafa gerst heimavinnandi tíma-
bundið. Hvorttveggja dregur úr skráðu 
atvinnuleysi samfara samdrætti. í öðru lagi 

virðist sem fólk leiti í auknum mæli til náms á 
samdráttartímum, t.d. fjölgaði umsóknum 
um námslán á síðasta námsári verulega. í 
þriðja lagi dregur útflutningur vinnuafls 
mikið úr skráðu atvinnuleysi á krepputímum 
en á þenslutímum á sér stað innflutningur 
vinnuafls frá nágrannalöndunum. Ýmsar 
rannsóknir hafa leitt í ljós að vinnuaflsfram-
boðið og reyndar mannfjöldinn allur á Íslandi 
er töluvert háður efnahagsaðstæðum. Til 
marks um það má nefna að árið 1989 fluttust 
út 1100 fleiri Íslendingar en fluttust til 
landsins, en árið áður fluttust hinsvegar 1500 
fleiri til landsinsen fluttust úr landi. Að lokum 
má bæta við, að smæð vinnumarkaðarins hér 
á landi veldur greiðu upplýsingastreymi, 
lágum viðskiptakostnaði og skapar því 
aðstæður fyrir litlu atvinnuleysi. í stuttu máli 
sagt hlýtur skýringin á hinu háa atvinnustigi, 
sem hér hefur yfirleitt ríkt frá stríðslokum, 
að vcra fólgin í þeirri sérstöðu íslenska vinnu-
markaðarins sem nú hefur verið rædd. 

Lokaorð 
Mikið atvinnuleysi setti svip sinn á efna-

hagslíf helstu viðskiptalanda Evrópu síðasta 
áratug. Þetta ójafnvægisástand olli flestu 
fólki heilabrotum í upphafi þar sem hefð-
bundnar hagfræðikenningar brugðust og 
semja varð nýjar til að útskýra hagþróunina. Í 
þessari grein hefur vcrið reynt að leiða les-
endum fyrir sjónir eina af þessum kenning-
um, kenninguna um tregðu í atvinnuleysi. 
Fyrst var kenningin útskýrð út frá grunni ein-
staklinga og fyrirtækja en síðan var hún heim-
færð á hagkerfið í heild. Reifaðar voru síðan 
nokkrar tölfræðiniðurstöður sem bentu til 
þess að verkalýðsfélög ættu öðrum þáttum 
fremur sök á hinu mikla atvinnuleysi í Bret-
landi. Hinsvegar var slíkt talin eðlileg afleið-
ing þess atferlis verkalýðsfélaganna að há-
marka hag félaga sinna. Ennfremur var tekið 
fram að verkalýðsfélög væru ckki nauðsynlegt 
skilyrði fyrir tilvist innanhúsmanna. Að lok-
um var hátt atvinnustig á íslandi talið skýrast 
af ýmsum þáttum er orsökuðu bæði sveigjan-
legt vinnuaflsframboð og öra verðaðlögun. 
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Maurice Allais: 

Meinsemd verðbólgunnar og 
eyðilegging hins frjálsa þjóðfélags* 

Dr. Magni Guðmundsson, hagfræðingur, þýddi greinina úr frönsku. 

„Helzti óróavaldur peningakerfanna hefir 
ævinlega verið maðurinn sjálfur." Charles Rist 
(1938). 

„Breytingar á verðgildi peninga, þ.e. verð-
lagsbreytingar, skipta ekki máli fyrir samfélagið 
nema að því marki, sem þær koma ójafnt 
niður . . . 

Ónóg atvinna, öryggisieysi verkamannsins, 
óuppfylltar væntingar, snögg verðrýrnun spari-
fjár, óvæntur fengur fyrir suma, spákaupmenn 
og gróðabrallara, öll stafa þessi fyrirbæri að 
miklu leyti af óstöðugum kaupmætti peninga.. . 

Hvergi teljast íhaldssamar skoðanir eiga betur 
við en á sviði peningamála, og þó er þörfin fyrir 
nýbreytni hvergi brýnni. Menn eru oft varaðir 
við því, að vísindaleg meðferð peningalegra 
úrlausnarefna sé ógerleg, þar sem bankaheimur-
inn sé andlega ófær um að skilja sín eigin vanda-
mál. Ef þetta er rétt, mun þjóðfélagsskipunin, 
sem hann á að halda uppi, hrynja. En ég hygg 
ekki, að svo sé. Það, sem okkur hefir vantað, er 
skýr skilgreining staðreynda miklu fremur en 
hæfileikinn til að skilja rökgreiningu, sem þcgar 
hefir verið gefin. Ef nýjar hugmyndir eru heil-
brigðar og réttar, er ég ekki í vafa um, að þær 
verða fyrr eða síðar ofan á." John Maynard 
Keynes (1923). 

Hvernig verðbólgan útdeilir gervikröfum. -
V e r ð b ó l g a n í F r a k k l a n d i s ta fa r í g runn-

* Þýðing kafla V I I í bók eftir Maurice Allais: „L ' impót sur le 
capital et la réforme moriétaire" (Hermann 1977). 

at r iðum af tveim ás tæðum, sem eru nátengd-
ar hvor annarr i og efla hvor aðra: m e ð ein-
dæmum gallað kerfi pen ingamyndunar og 
bein eða óbein áhrif þrýstihópa á gang þessa 
kerfis. 

Hvernig gervikröfur verða til og „undur" 
lánastarfseminnar. - Vöxtur f j á rmagns í 
umfe rð leiðir til aukinnar kaupgetu úr engu 
(ex nihilo), án þess að nokkur þ jónus ta sé í té 
látin á móti , það er að segja til myndunar 
gervikrafna . U m verulegar upphæðir er að 
ræða. Á árinu 1975 jókst greiðslugetan í heild 
um nálega 90 mill jarða eða níu þúsund millj-
arða gamalla f r anka , en það nemur um 8% 
þ jóða r t ekna , álíka hárri upphæð og allir 
beinir skat tar gefa af sér samanlagt . 

Þessi tilurð gervikrafna útskýrir „undu r " 
lánastarfseminnar , þar sem tel ja má virkilega 
undursamlegt , að unnt skuli vera að beita 
fyr i r f ram innheimtu af f ramleiðslunni , sem 
greidd er á þann hátt að skapa kaupgetu m e ð 
einföldu pennastr iki . En í reynd er þet ta ekki 
neitt sannkal lað undur í r aunhæfum tölum 
talið. Gerv ik röfurnar bætast við r aunkrö fu r , 
sem gilda utan þeirra , og verða þær því ekki 
nýttar nema valda hækkun á verðlagi. Sú 
hækkun arðrænir alla aðra aðila en þá , sem 
hafa hag af gerv ikröfunum. 

Áhrif aukinnar greiðslugetu: Óhjákvœmi-
leg örvun verðbólgu. - Ef gengið er út f rá til-
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t e k n u m æskilegum re iöuf já r fo rða ,* mun sér-
hver aukning greiðslugetu leiða til aukinna 
he i ldarú tg ja lda , og þau munu fara f ram úr 
he i lda r t ek jum sem n e m u r mismuninum, þ. e. 
aukningu greiðslugetu umf ram æskilegan 
r e iðu f j á r fo rða . Þar sem í l jós hefir komið, að 
hei ldarmagn æskilegs re iðuf já r fo rða vex 
hægar en he i ldar tek jur á verðbólguskeiði er 
óhætt að s taðhæfa þet ta : Ef greiðslugeta 
eykst um 16% á ári (sem er meðalaukning 
peningamagns árin 1971 og 1972) og f ram-
leiðslan eykst ekki um nema 6 % , mun verð-
lag a lmennt hl jó ta að hækka sem nemur mis-
mun inum eða 10% á ári. En verðhækkunar -
prósentan getur orðið miklum mun meiri. Og 
hún mun verða þeim mun meiri sem verð-
bólguþróunin ristir dýpra . Það er vegna auk-
ins umfe rða rh raða peninga , sem fylgir í kjöl-
far ið . Þannig gerðist það við lok óðaverð-
bólgunnar þýzku f rá apríl til ágúst 1923, að 
meða laukn ing greiðslugetu um 70% á mán-
uði hafði í för m e ð sér meðalaukningu verð-
lags nærri 120% á mánuði . Afleiðingin varð 
verð lagshækkun f rá 1 upp í 135, þegar aukn-
ing greiðslugetu var ekki nema frá 1 upp í 15, 
eða næstum tíu s innum minni. 

Sömuleiðis mun verðbólga fyrr eða síðar 
leiða til hækkuna r á nafnvax taprósen tu , en sú 
hækkun felur sjálf í sér nýja uppspre t tu verð-
bólgu. Það er vegna þess, að of háir vextir 
verða ekki greiddir nema með ný jum lánum 
og ti lsvarandi aukningu á greiðslugetu. Verð-
bólgan getur því ekki annað en eflst. 

Þó m u n u nafnvext i rnir hækka hægar en 
verðlagið, þannig að raunvextir lækka tals-
vert og verða of t m j ö g neikvæðir. Þessi raun-
vaxta lækkun veldur f j á rmagnssóun , auðgun 
lánþega og féf let t ingu þeir ra , sem spara. í 
hópi hinna fy r rne fndu græða þeir mest , sem 
fyrstir hafa skilið, að lán verður að t aka , meiri 
lán, s töðug lán, svo að þeir geti tryggt sér 

* Höfundur vísar t i l athugasemdar aftar í bókinni og skil-
greinir æskilegan reiðufjárforða sem „þann hluta eigna, er 
fyrirtæki og einstaklingar í atvinnulíf inu æskja að hafa 
handbæran". 

ábatann sem nemur mismuninum á na fn -
vaxta- og raunvaxtaprósentunni . 

Þar sem heildarforði æskilegs r e i ð u f j á r 
heldur á f ram að minnka að tiltölu í verð-
bólguþróun (þ . e . í hlutfalli við na fn -þ jóða r -
t ek ju r ) , eins og í ljós k e m u r við aukinn 
umfe rða rh raða peninga, vill p rósen tuhækk-
un verðlags smátt og smátt fara f r am úr p ró -
sentuaukningu peningamagnsins . Af þessu 
leiðir, að öll verðbólga hefir hneigð til þess a ð 
vera vaxandi á skeiði s ínu. Ef hún er látin 
leika lausum hala, getur hún orðið algerlega 
óviðráðanleg, eins og söguleg reynsla af 
óðaverðbólgu hvarvetna gefur til kynna. 

Í verðbólgu er ævinlega búist við meiri 
verðbólgu, og af þeirri ástæðu taka menn a ð 
forðast peninga. Þessi flótti undan pen ingum 
táknar fyrstu andmæli a lmennings gegn arð-
ráninu , sem hann þarf að þola. Hann er ekki 
a n n a ð en fyrirboði þjóðfélagslegrar ringul-
reiðar . 

Vanmat s taðreynda, sem bezt eru u p p 
byggðar , varðandi óhjákvæmileg áhrif þess 
að margfalda greiðslugetuna hefir leitt til 
fu rðulegra yfirlýsinga. Þannig má lesa neð-
anskráða fullyrðingu í n iður lagsorðum opin-
bers bæklings frá F rakk landsbanka , sem 
hlaut mikla útbreiðslu: 

„Síðustu þrjá ársfjórðunga (1970) hefir 
umferðarhraði peninga haldið áfram að aukast; 
það leiðir í Ijós ónógan reiðufjárforða til að full-
nægja reglugerðum og bætir að hluta upp 
aðhaldsáhrif peningastefnunnar." 

Í raun réttri er þarna um að ræða þá gam-
a lkunnu reynslu, að verðbólgan, sem ýtir 
undir fólk að losa sig við peninga , f ramkal la r 
aukinn umfe rða rh raða peninga. Þá aukningu 
á því að túlka sem s júkdómseinkenni of 
mikillar, ekki of lítillar greiðslugetu! 

Allar k reppur n í t j ándu og tut tugustu aldar-
innar , he imskreppan mikla, allar peninga-
kreppur á a lþ jóðamælikvarða eiga einmitt 
upp runa sinn í hinu svokallaða „undri lán-
anna" og hinni skaðlegu margföldun greiðslu-
getu, sem aðeins sumir hafa hag af. Á þessum 
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allra síðustu árum hefir spákaupmennska á 
peningamarkaði verið f jármögnuð nær alger-
lega með sköpun greiðslugetu úr engu (ex 
nihilo) með einfaldri ádráttarheimild einni 
saman. 

En ekki er unnt að viðhalda óheilbrigðu 
ástandi endalaust. Svo sem Lenin sagði 
forðum eru staðreyndirnar þrálátar, og fyrr 
eða síðar verða lagfæringar óhjákvæmilegar. 

Kerfislœgt atvinnuleysi og tímabundið 
atvinnuleysi. Hið fyrra verður ekki yfirunnið 
með verðbólgu. - Frá 1949 til 1973 jukust 
nafntekjur á klukkustund* um 9,4% á ári, en 
árleg hækkun neyzluvöruverðs var 5 ,1%, 
þannig að hækkun rauntekna á klukkustund 
varð ekki nema 4,3% á ári. 

Frá 1949 til 1973 jókst verg raunþjóðar-
framleiðsla að meðaltali um 5,1% á ári. Þar 
sem unnum klukkustundum fjölgaði til jafn-
aðar um nálega 0,9%, hefir brúttóframleiðni 
vinnunnar vaxið um það bil 4,2%. En þessi 
brúttóframleiðni tekur ekki með í reikning-
inn vinnustundir, sem áður þurfti til að fram-
leiða tækjabúnað í notkun, né heldur vinnu-
stundir, sem þurfti óbeint til að greiða inn-
flutninginn. Ef það er hins vegar gert, má 
áætla, að nettóframleiðni vinnunnar hafi auk-
izt að meðaltali kringum 3,2% á ári. Þessi tala 
er miklu lægri en prósentuhækkun rauntekna 
á klukkustund, sem var um 4,3% á ári. Frá 
1972 til 1975 fór þetta ástand einungis versn-
andi. 

Þessi mismunur á sér ýmsar skýringar: 
Kaupgjaldshækkun hjá verkamönnum í iðn-
aði varð örari en í öðrum sambærilegum 
atvinnugreinum, stighækkun launa í opin-
bera geiranum var jöfnuð út, kaupmáttur 
sparnaðar minnkaði. En að því er varðar 
hneigð til jöfnunar vinnutekna í hinum ýmsu 
greinum, er greinilegt, að örari vöxtur raun-
tekna á klukkustund í iðnaði en vöxtur nettó-
framleiðni vinnunnar í öllu hagkerfinu gæti 
ekki haldið áfram endalaust án þess að valda 

* Skv. athugasemd aftar í bókinni, sem vísað er t i l , er hér átt 
við kaupgjald verkamanna almennt að meðtalinni yfir-
vinnu og aukaþóknun (en ekki félagslegum styrkjum). 

verulegu jafnvægisleysi eða rekast jafnvel á 
óyfirstíganlegar hindranir. 

Þetta er grundvallaratriði. Til þess að vel 
megi skilja, hvað í húfi er, skulum við gera 
ráð fyrir, að hagkerfi fái gefins að utan mikið 
magn tækjabúnaðar á ári hverju. Brúttófram-
lciðni vinnunnar myndi aukast verulega við 
þetta, og framleiðsluviðbótinni mætti virki-
lega deila út. Ef þessar gjafir að utan væru 
hins vegar stöðvaðar, yrði að greiða niður 
kostnað hins aðflutta búnaðar og ekki væri 
Iengur unnt að deila út öðru en því, sem 
nemur nettóframleiðni vinnunnar. Ef meiru 
er útdeilt en þessari nettóframleiðni, yrði að 
veita mismuninn sem styrk. Það er ekki unnt 
nema af hálfu sparifjáreigenda, sem yrðu 
rúnir sparnaði sínum. 

Það er fullvíst, að hluti atvinnuleysisins í 
dag stafar af raunlaunum, sem hafa hækkað 
um of miðað við nettóframleiðni vinnunnar. 
Þessi staða líkist þeirri, sem leiddi til stór-
fcllds og viðvarandi atvinnuleysis í Stóra-
Bretlandi eftirfyrri heimsstyrjöld. Slíku kerf-
islægu atvinnuleysi má ekki rugla saman við 
tímabundið atvinnuleysi. Enda þótt berjast 
megi gegn hinu síðarnefnda með peninga-
þenslu, mun aukin greiðslugcta í því skyni að 
eyða kerfislægu atvinnuleysi aðeins megna að 
auka hraða verðbólgunnar, án þess að 
árangur náist í atvinnuaukningu. 

Í raun er atvinnuleysi flókið fyrirbæri, sem 
á sér margar orsakir. Fyrst og fremst vilja 
tækniframfarir leiða til starfsháttabreytinga, 
og nokkurt atvinnuleysi fylgir óhjákvæmilega 
í kjölfarið. Formgerð framleiðslukerfisins 
getur í reynd ekki aðlagazt nema með hag-
ræðingu starfsliðs innan atvinnugreinar og þó 
einkum milli atvinnugreina. Tæknilegt 
atvinnuleysi, sem er afleiðingin, er verðið, 
sem greiða þarf, til þess að tækniframfarir 
geti orðið. 

Tímabundið atvinnuleysi leiðir beint af 
sveiflum í heildareyðslu og athafnasemi. Ef 
peningahjöðnun kemur í ljós, má hindra 
skaðleg áhrif hennar á virkan hátt með því að 
auka greiðslugetuna. En þetta hefir þó ekki 
gerzt í Frakklandi síðustu 2 árin (fyrir 1977). 
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Enginn samdráttur heildarútgjalda hefir átt 
sér stað. Þau hafa haldið áfram að vaxa um 
meira en 10% á ári. 

Sjálfviljugt atvinnuleysi getur stafað af göll-
uðu kerfi atvinnuleysisbóta. Ef bæturnar eru 
að tiltölu miklar, ef heimildarskilyrði eru ekki 
nægilega takmörkuð, ef hinn atvinnulausi er 
ekki skyldaður til að láta í té neina gagnlega 
vinnu til samfélagsins í staðinn fyrir þegnar 
greiðslur, kann hann að kjósa að helga sig 
ekki föstu starfi og halda áfram að þiggja 
atvinnuleysisstyrk, sem hugsanlega yrði 
bættur upp með ígripavinnu (í verkfalli), 
f remur en vinna reglulega og fá stundum lægri 
heildartekjur. Þessi tegund atvinnuleysis er 
tiltölulega algeng í Bandar íkjunum, en farin 
að breiðast hratt út í Frakklandi. 

Fjórða tegund atvinnuleysis er til orðin 
með flóknara gangverki. Þar sem jaðarfram-
leiðni vinnunnar fer minnkandi með unnum 
einingum og raunkaupgjald á klukkustund, 
að meðtöldum félagslegum stuðningi, hneig-
ist í átt að jaðarframleiðni vinnunnar, mun 
sérhver tilraun til þess að festa raunkaupgjald 
á klukkustund ofar tilsvarandi jaðarfram-
leiðslu vinnunnar miða að því að draga úr 
atvinnu, unz náð er jafnvægi, sem tryggir jað-
arframleiðni vinnunnar í samræmi við hið 
hækkaða raunkaupgjald. Kerfislægt atvinnu-
leysi myndast, og má nefna það langvinnt 
atvinnuleysi til aðgreiningar frá t ímabundnu 
atvinnuleysi. Ef kaupgjald er ekki vísitölu-
bundið, mun hækkun verðlags færa raun-
kaupgjald í jafnvægisstöðu, og í þeim skiln-
ingi mun umborin verðbólga verka sem pen-
ingalegt tæki til þess að hamla á móti lang-
vinnu atvinnuleysi. Ef kaupgjaldið (almennt) 
er hins vegar vísitölubundið, mun sérhver 
útþensla greiðslugetu hafa þau ein áhrif að 
auka hraða verðhækkana. 

Sagan greinir frá óteljandi dæmum um 
langvinnt atvinnuleysi af völdum of hárra 
raunvinnulauna. Jafnvel þótt launþegasam-
tökin hyggist verja hagsmuni meðlima sinna á 
virkan hátt, er þeir ná hækkunum raunkaup-
gjalds, áorka þau ekki öðru en að ýta veru-
legum hluta þjóðarinnar út í atvinnuleysi, ef 

þessar hækkanir verða óhóflegar. Hið háa 
kaup sumra er jafnað með atvinnuleysi ann-
arra. 

Í fimmta lagi getur kerfislægt atvinnuleysi 
legið í misrœmi milli eftirspurnar og framboðs 
vinnuafls. Ef atvinnugrein býður t .d . störf, 
sem krefjast ákveðinnar starfskunnáttu, og 
eftirspurnin eftir atvinnu mætir þeim kröfum 
fyrirtækjanna ekki á neinn hátt, má sjá fram-
boð og eftirspurn þróast hlið við hlið. Þctta 
gerðist að verulegu leyti frá 1968 til 1973, 
þegar atvinnutilboð jukust úr 80.000 í 
280.000 og eftirspurn úr 200.000 í 400.000. 

Í sjötta lagi mun ósveigjanleikinn, sem vart 
verður við í æ meira mæli á vinnumarkaðn-
um, óhjákvæmilega eiga þátt í að draga úr 
atvinnu. Þannig munu fyrirtækin ófús að ráða 
fólk, ef torvelt er að segja hverjum og einum 
upp. Þar við bætist óttinn við stjórnmálalegar 
kollsteypur, sem eru ekki hagstæðar fjárfest-
ingaráformum. 

Loks er stórfelldur innflutningur erlendra 
verkamanna, sem orðið hefir síðan 1962. 
Hann mæðir þungt á atvinnunni. 

Í heild er afarerfitt að reikna áhrif þessara 
ólíku þátta hvers um sig á atvinnu í Frakk-
landi. Eitt atriði virðist samt óumdeilanlegt, 
þ .e . að atvinnuleysi í Frakklandi núna (um 
1977) stafar að mestu leyti af kerfislægum 
ástæðum. Þar af leiðandi mun engin peninga-
leg þenslustefna geta útrýmt því. Sérhver 
túlkunarskekkja gæti einungis aukið atvinnu-
leysi og magnað verðbólguna. 

Hverju sem fram vindur, getur hagkerfið 
ekki þróazt, nema allir flutningar vinnuafls 
frá einu fyrirtæki til annars og atvinnugrein til 
atvinnugreinar séu virkilega mögulegir. 
Reglan ætti að vera að efla nytsömustu starf-
semina og ryðja úr vegi öllum fyrirtækjum, 
sem illa er st jórnað eða eru illa aðlöguð 
þörfum hagkerfisins, þannig að framleiðslan 
kostar meira en virði hennar er fyrir neyt-
endur í heild. 

Algert frelsi til uppsagnar, sem er skilyrði 
fyrir tæknilegum framförum og beztu stjórn, 
á að bæta upp með viðeigandi kerfi atvinnu-
leysistrygginga. Reglan á að vera að greiða 
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t jón, en hverri atvinnuleysisbót á að fylgja 
kvöð, sem hinn atvinnulausi á að inna af 
hendi, meðan á atvinnuleysinu stendur. 
Gagnleg störf, sem ná mætti fram með 
þessum hætti, eru óteljandi. Það leiðir af 
sjálfu sér, að atvinnuleysisbætur eiga ekki að 
hafa að markmiði að tryggja bótaþegum sama 
starf og sömu laun. þegar efnahagsskilyrði 
hafa þróazt. Þannig hefði forðum verið 
óskynsamlegt að tryggja póstvagnsstjórum, 
sem urðu atvinnulausir við komu járnbraut-
anna, starf póstvagnsstjóra með sömu launa-
kjörum. 

Vinningshafar og þolendur í verðbólgu. -
Hverjir njóta góðs af myndun peninga úr 
engu (ex nihilo) og afleiðingum þess? Því er 
fyrst til að svara, að þeir eru annars vegar 
ríkið, að því er tekur til peningastofnsins 
(seðla og myntar í umferð, geymslufjár póst-
bankanna, geymslufjár Frakklandsbanka og 
hjá rfkissjóði), hins vegar bankarnir að því er 
tekur til myndunar greiðslugetu umfram pen-
ingastofninn.* En veruleikinn er flóknari: Ef 
ríkið lánar beint eða óbeint peningastofninn, 
sem myndaður er á lægri vöxtum en annars 
gilda, verður það hagur allra lántakenda. 
Samkeppni bankanna verður hins vegar til 
þess, að þeir veita viðskiptavinum sínum 
ókeypis þjónustu í því skyni að laða að sér 
innlán þeirra - og jafnframt, að þeir lána 
þeim á raunvöxtum neðar þeim, sem gilda. 
Tala þeirra, sem græða, er því mjög há. Og 
kerfið er enn flóknara. Ef sú er t. d. raunin, að 
fyrirtæki, sem hefir fengið lán, er í aðstöðu til 
að fallast á launahækkanir til starfsliðs meiri 
en það hefði ella getað, þá mun raunveruleg 
úttekt fyrirfram á framleiðslu landsins, er 
svarar til myndunar gervikrafna af hálfu 
bankakerfisins, í þessu tilviki koma starfsliði 
fyrirtækisins til góða, að minnsta kosti að 
hluta. 

Þó er ein áþreifanleg staðreynd, sem fram 
kemur úr flækju hlutanna. Vissir þjóðfélags-

* í athugasemd aftar í bókinni segir: „H inn 31. des. 1975 var 
peningastofninn um 180 mil l jarðar, en peningamagnið 
umfram peningastofninn í námunda við 482 mil l jarða." 

hópar hagnast beint eða óbeint af fölskum 
réttindum, og þeir beita þeim til t jóns fyrir 
aðra hópa, sem eru arðrændir. Gangverkið 
allt endar þannig í tröllauknum flutningi 
kaupgetu í þágu sumra og öðrum í óhag. 
Báðir hópar nema milljónum, og þeir tilheyra 
öllum geirum hagkerfisins og öllum stéttum 
þjóðfélagsins. 

Sumir launþegar hafa séð stöðu sína batna 
vegna verðbólgunnar, er þeir fá rauntekjur 
hærri en þeim hefðu ella hlotnazt; aðrir hafa 
séð kaupgetu sína ranglega rýrða, oft veru-
lega. Sum fyrirtæki hafa grætt feikilega, 
önnur hafa glatað eignum að raungildi og 
orðið illa stödd. Sumir hafa auðgazt ótilhlýði-
lega, aðrir hafa verið rúnir á óréttmætan hátt. 

Það er ekki aðeins, að arði þenslunnar hafi 
verið misskipt; Frakkar hafa milljónum 
saman verið gerðir með öllu afskiptir vegna 
rýrnunar á raungildi sparnaðar, og hefir hlut-
skipti þeirra jafnvel orðið verra. 

Það er mjög erfitt að draga nákvæma 
markalínu milli vinningshafa og þolenda í 
verðbólgu. Þó má yfirleitt segja, að helztu 
þolendur séu meðal opinberra starfsmanna, 
eldra fólks, sparifjáreigenda og handhafa 
skuldabréfa að nafngildi. Helztu vinningshaf-
arnir í verðbólgunni eru meðal st jórnenda 
fasteignafélaga, iðnfyrirtækja og fjármála-
stofnana, meðal sjálfstæðra atvinnurekenda, 
lærðu stéttanna og launþega í atvinnugrein-
um, sem tengjast ötulustu stéttarfélögunum; 
þar við bætast allir þeir, sem hafa fjárfest með 
lánum; ennfremur allir þeir, sem teljast til 
lénsskipulags af toga auðvalds, stjórnvalds 
eða tækniveldis og geta með ótal aðferðum, 
jafnmargbreytilegum sem áhrifamiklum, 
tryggt sér óheyrileg forréttindi í gruggugu 
vatni verðbólgunnar. Þessir aðilar sjá ekki 
annað en meiri háttar óhagræði við stöðvun 
verðbólgunnar, og öll rök eru þeim góð og 
gild til þess að réttlæta pólitík, sem þeir geta 
ekki annað en grætt á. 

Hvort sem maður er frjálslyndur eða í 
flokki jafnaðarmanna, er honum ómögulegt 
að samþykkja eða styðja stjórnarstefnu, sem 
hefir slíkar afleiðingar. Sumir aðlagast verð-
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bólgu auðveldlega. Ýmist telja þeir sig varða 
gegn henni eða sjá sér hag í henni eða eygja, 
ef þeir tilheyra stétt s t jórnmálamanna, tæki-
færi til að halda vóldum eða ná þeim. Þó 
hljóta þeir að gera sér grein fyrir því, að 
arðrán eins hóps af hálfu annars í verðbólgu 
hefir í dag náð umfangi, sem ekki verður 
sætzt á, hvað þá endalaust staðið undir. 

Í langan tíma hafa þjóðfélagshópar getað 
tryggt sér í skjóli verðbólgunnar og tálsýnar-
innar ótilhlýðilegar tekjur og auðgun í 
samanburði við aðra, en með árunum, ef ekki 
innan mánaða, mun veruleikinn blasa við, og 
óánægjan getur brotizt út, óstöðvanleg. 

Stöðug verðbólga gæti ekki stuðlað að hag-
vexti. - Öfugt við almenna skoðun mun áfram-
haldandi og reglubundin aukning greiðslu-
getu umfram framleiðsluaukningu ekki geta 
stuðlað að hagvexti í rauntölum, þegar fram-
leiðsluöfl eru nýtt til fulls. Hún mun aðeins 
geta ýtt undir verðhækkanir. Ef aukningin er 
veruleg, getur hún jafnvel torveldað hagvöxt. 
Það stafar af því, að í hagkerfi vaxandi verð-
bólgu verða allar hagspár, sem að gagni mega 
koma, ógerlegar og verðmætasóun óhjá-
kvæmileg, sérstaklega á sviði fjárfestingar. 

Staðreyndin er sú, að aukið peningamagn 
getur aðeins haft örvandi áhrif á framleiðsl-
una, þegar framleiðsluöfl eru um tíma van-
nýtt af völdum peningahjöðnunar, sem áður 
átti sér stað. Ef um er að ræða slíka kerfislæga 
vannýtingu, verður ekki ráðin bót á henni 
nema snúast gegn orsökum hennar, og þá 
mun öll örvun peningaframboðs einungis 
geta vakið upp verðbólgu. Ef framleiðsluöfl 
eru fullnýtt, getur engin örvun hagkerfisins í 
rauntölum átt sér stað; það yrði einfaldlega 
sældarlíf fyrir alla, sem njóta gervikrafna, og 
þeim mun meira sem rauntekjur þeirra vaxa 
hraðar á kostnað hinna. 

Gangverk lánastarfseminnar og myndun 
gervikrafna afhálfu peningafalsara. - T i l þess 
að skilja í raun og sannleika, um hvað málið 
snýst, vekur fátt meira til umhugsunar en 
samanburður á myndun peninga innan 
ramma hefðbundinna stofnana og peninga-
myndun í stórum stíl af hendi félags peninga-

falsara, er lánuðu gegn vöxtum hina fölsku, 
tilbúnu peninga. Ef slíkt félag væri til, yrði 
það óðara, um leið og uppskátt yrði, ákært 
opinberlega sem flokkur hrikalegra f j á r -
glæframanna. Þó væri enginn grundvallar-
munur á starfsemi þessa félags og gangverki 
peningamyndunar innan ramma stofnana 
okkar. Áhrifin af „örvun" hagkerfisins og 
hækkun verðlags yrðu hin sömu. Breyting 
yrði aðeins á því, hverjir högnuðust. 

Lög um peningamyndun samhengislaus. -
Að því er tekur til myndunar peninga úr engu 
(ex nihilo) og gervikrafna, er löggjöf okkar 
órökræn. 

Starfsemi peningafalsara er réttilega 
bönnuð, en kerfið, sem lætur nægja að 
tryggja bankainnlán með peningastofninum 
að smáum hluta aðeins, er heimilað. Útgáfu 
ávísana án innstæðu er haldið í skefjum, en 
veiting lánsheimilda af hálfu bankanna, án 
þess að þeir eigi tilsvarandi upphæð peninga-
stofns (þ. e. seðla og mynt, sem ríkið gefur út) 
er leyfileg. Þó eru þessar athafnir frá hag-
fræðilegu sjónarmiði í eðli sínu áþekkar. 
Sömuleiðis er óráðvandur f jármálamaður , 
sem sviptir sparifjáreiganda hluta sparnaðar 
síns, réttilega sakfelldur, og þolendum hans 
ber skaðabætur, að minnsta kosti að hluta, til 
upphæðar, sem nemur öllum eignum hans. 
En stjórnmálamennirnir, sem með ákvörð-
unum sínum eða vankunnáttu láta greiðslu-
getu margfaldast og verðbólgu þróast með 
sköpun kaupgetu úr engu og láta þannig ræna 
milljónir manna ávexti sparnaðar síns, sem 
áunninn var með erfiði vinnunnar, stjórn-
málamenn, sem gerast á þennan hátt hlut-
lausir sökunautar, ef ekki virkir, í stórfelldum 
prettum, sleppa við hvers konar refsiákvæði 
varðandi persónu sína og eigur. 

Hvernig verðbólgan fléttast inn í lýð-
skrumið og franska samfélagið siðspillist. -
Þar sem vissir þjóðfélagshópar græða á verð-
bólgunni, hvort sem fjármögnunarkostnaði 
f jölda framkvæmda er nú velt yfir á fórnardýr 
verðbólgunnar ellegar sumir launþegar sjái 
rauntekjur sínar fara upp fyrir fyrri mörk, þá 
munu þessir hópar með kröfugerð sinni við-
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halda verðbólgunni og auka hraða hennar . 
A ð sjálfsögðu munu þeir látlaust mótmæla 
ve rðhækkunum af völdum verðbólgunnar , 
sem gera að engu vöxt raun tekna eða hinn 
óverðskuldaða e ignaauka , sem verðbólgan 
skóp þeim. Sumir reyna með þessu vísvitandi 
að b lekkja almenningsáli t ið, en flestum 
þeirra skját last s já l fum. Þeir gera sér ekki 
grein fyrir raunverulegu eðli gervikrafna og 
hyggjast geta not ið þeirra án ve rðhækkana , 
sem er ógerningur . 

A u k þess láta s t jórnvöld ekki h já líða fyrir 
kosningar að grípa til aukinnar greiðslugetu, 
sem margfaldast síðustu mánuðina fyrir 
k jö rdag . M e ð því að leyfa f jö lgun gervikrafna 
tryggja þeir sér s tuðning f jö lmargra fylgj-
enda . í áraraðir hefir fyrirgreiðslupóli t ík, 
sem auðkennis t af lýðskrumi og ófors já lni . 
viðhaldið s t jó rna rs te fnu , sem linnulaust, en í 
mis jö fnum mæli hefir alið hættulegar tálvonir 
og skotið r aunhæfum aðgerðum á frest til 
f r amt íða r . Verðbólgan hefir hre iðrað um sig í 
kerf inu sem hentugt tæki til þess að j a fna mis-
klíð í þ jóðfé laginu. En það er ekki unnt að 
f r amleng ja g ja lddagann endalaust . Ef ekki 
verður horf ið af braut þeirrar s t jó rnars te fnu , 
sem fylgt hefir verið, er óhætt að segja fyrir 
m e ð vissu, að hrun þjóðfélags okkar er í 
nánd. 

Það er um f rönsku verðbólguna í dag eins 
og um fyrri t ímaskeið verðbólgu, að henni 
fylgir dvínandi siðferðisþroski almennings. 
Viðskipti í iðnaði, verzlun og fasteignum eru 
orðin ótilhlýðilega auðveld. Peningarnir hafa 
gengið fyrir , hneykslanleg auðæfi hafa hlaðizt 
upp. Í slóð e instakrar b löndu auðvalds, 
s t jórnvalds og tækniveldis hefir óhei lbrigður 
kapítalismi þróazt . 

Í nafni sýndarfr jáls lyndis hafa óhæfilegir 
t ek ju - og eignaflutningar átt sér stað. Sá 
maður er ekki til, sem getur sætt sig við að 
vera á f ram fá tækur , ef hann má gera ráð fyrir, 
að þeir , sem auðgast , verði ríkir af órét t-
mætum gróða. Verðhrun peninga og „fyrir-
ha fna r lausa r" t e k j u r , sem verðbólgunni 
fylgja , koma óorði á hið sýndarfr já lsa hag-
kerf i , sem við lifum í, og lýsa það óhæft . Hóg-

vær maður getur skilið, að menn , sem leggja 
hart að sér, hagnist vel. H a n n getur ekki fall-
izt á það, að menn öðlist auð án raunveru-
legrar fyr i rhafnar , sem st ighækkandi verð-
bólga gerir sumum svo oft fært , beint eða 
óbeint . 

„Lenin hafði vissulega á réttu að standa", 
skrifaði Keynes. ..Það er ekki til kænlegra eða 
öruggara meðal til að kollsteypa þjóðfélags-
grunni nútíðar en að spilla fjármagni í umferð. 
Aðferðin tekur tii allra leyndra afla hagfræði-
lögmála á vettvangi niðurrifs - og með þeim 
hætti, að jafnvel einn maður af milljón fær ekki 
séð það fyrir." 

Stöðvun verðbólgunnar. - Verðbólgan 
hefir skapað slíkt ás tand, að stöðvun hennar 
felur óhjákvæmilega í sér j ö fnun raun tekna . 
Sumar r aun tek ju r eru nú of lágar, aðrar of 
háar . Því má slá fös tu , að þessar lagfæringar 
gerast fyrr eða síðar. Spurningin er einungis, 
hvort þeim verður komið f ram með s tefnu 
núverandi meirihluta eða s t jó rnarands töð-
unnar og hvort heldur yrði, að þær gerðust 
skipulega eða í ringulreið, innan r amma hins 
pólitíska frelsis eða af hálfu einræðis. Hvor t 
sem ofan á verður , mun s t jó rnars te fna , sem 
nauðsynleg er til þess að komast fyrir rætur 
hinnar hættulegu verðbólgu, verða óvinsæl 
h já þeim f jö lmörgu , sem hagnast af henni , og 
mikið pólitískt hugrekki þarf til. Það er 
a. m. k. vafasamt , að s t jó rnars te fnan geti náð 
f ram að ganga nema með dyggilegu samstarfi 
meir ihlutans og ands töðunnar . 

Því meir sem verðbólgan nær að þróast , því 
e r f iðara verður að stöðva hana. Þar sem hún 
bætir ótilhlýðilega stöðu sumra hópa á 
kos tnað annar ra og venur þá á r aun t ek ju r , 
sem ekki geta haldizt, verður endir inn sá, að 
þeir , sem hagnast á verðbólgunni , fara að líta 
á f r íð indin , sem þeir n jó ta ranglega, sem 
áunninn rétt og lagfæringar, sem gera verður 
fyrr eða s íðar , sem sannkallað órétt læti . Það 
er rangt , að hin f r já lsu þ jóðfé lög geti ekki 
komizt af nema sætta sig við verðbólgu. Ein-
mitt verðbólgan leiðir þau í ótrygga aðs töðu, 
þar sem þau eiga sér ekki viðreisnar von. 
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Þegar verðbólgan hefir á annað borð náð 
að þróast, er ekki um neina töfralausn að 
ræða. Hagkerfið er álíka statt og vagn, sem er 
á mikilli ferð niður hættulega fjallshlíð. 
Vagnstjórinn á um þá kosti að velja að stöðva 
farartækið í t íma með því að beina því að 
vegg og taka á sig alla áhættuna, sem því 
fylgir, ellegar láta það renna með vaxandi 
hraða og leiða farþegana í vísan dauða. 

Hverju sem fram vindur, er ein staðhæfing 
ómótmælanleg. Framhald verðbólgunnar 
gæti ekki átt sér stað, ef hún væri ekki stöðugt 
nærð með auknu peningamagni. 

Í reynd felur sérhver stjórnarstefna til 
stöðvunar verðbólgu það í sér, að vaxtagjöld 
gagnvart áður umsömdum lántökum séu 
lagfærð. Fyrirtæki og einstaklingar með lán á 
vöxtum, sem ætlað var að fylgja hækkun 
verðlags, kæmust í efnahagslega óþolandi 
aðstöðu, ef verðbólgan yrði virkilega 
stöðvuð. Af því leiðir, að lagfæring er óhjá-
kvæmileg á fyrri skuldum, bæði að því er 
tekur til upphæðar og vaxtaprósentu. Eins og 
ég lagði til 1974,* virðist skásta lausnin vera 
að vísitölubinda afborganir skuldanna miðað 
við raungildi á samningstímanum, en færa 
vextina niður í um það bil 3% að viðbættum 
eðlilegum umsýslukostnaði** eftir tegund 
skulda. Þessi aðlögun kann við fyrstu sýn að 
virðast erfið, en hún er a . m . k . óhjákvæmi-
leg, og hentuga aðferð, sem beitt yrði í hverju 
einstöku tilviki, ætti tvímælalaust að vera 
unnt að finna. 

Hverjir ábyrgð bera á verðbólgunni. - Það 
væri blekking að halda því fram, að orsaka 
verðbólgunnar í Frakklandi sé að leita í 
ringulreið hins alþjóðlega peningakerfis og 
þá sérstaklega í amerísku verðbólgunni, sem 
hefir ævinlega verið hóflegri, eða í marg-
földun eurodollara, sem ekki verður fallizt á, 
eða þá í hinni ruddalegu hækkun á verði orku-
gjafa. Allir þessir þættir hafa vissulega 

* Hér vísar höfundur til skýringar í rit sitt, „L ' inf lat ion 
fran^aise" (1974) og rit eftir tvo aðra höfunda. Lán eru 
óverötryggö í Frakklandi. 

* * Þar með lántökugjaldi, sérstakri áhættuþöknun o. þ. h. 

stuðlað og stuðla að verðbólgu í Frakklandi, 
en þeir hafa ekki ráðið úrslitum. í rauninni 
hafa þeir að miklu leyti veitt eða veita stjórn-
völdum og þjóðfélagshópum, sem hagnast á 
verðbólgunni, málsbætur til að réttlæta vit-
firrta pólitík. Raunveruleg ábyrgð á frönsku 
verðbólgunni hvílir algerlega á hinu óheil-
brigða kerfi peningamyndunar, sem er okkar 
verk, á stefnu ríkisstjórna og samverkandi 
átaki félagslegra þátttakenda, sem látast vera 
á móti, en krefjast látlaust, hver á fætur 
öðrum, aðgerða, sem geta ekki annað en 
örvað verðbólguna. 

Ábyrgð verðbólgunnar hvílir þannig að mjög 
miklu leyti, ef ekki algerlega, á yfirvöldum 
stjórnmála og peninga. Annaðhvort er, að 
þau höfðu tækin til þess að hafa hemil á verð-
bólgunni, jafnvel stöðva hana, og beittu þeim 
ekki, ellegar höfðu ekki tækin til þess, og þá 
áttu þau að skýra landsmönnum ljóslega, að 
hvaða leyti og hvers vegna átak þeirra var 
máttvana. Síðan bar þeim að biðja um tækin, 
sem til þurfti. Vegna vanmats á grundvallar-
leiðbeiningum hagfræðilegrar skilgreiningar, 
vegna lýðskrums, vegna pólitískra reiknings-
kúnsta í stíl Macchiavellis eða af öllum 
þessum þrem ástæðum var ótrúlega slappri og 
óforsjálli peningamálastefnu framfylgt í nafni 
hagvaxtar - með afleiðingum, sem hverjum 
hæfum hagkönnuði virtust óhjákvæmilegar. 
Undir yfirskini frjálslyndis, sem er rangskilið, 
hefir óheilbrigður kapítalismi þróazt, valdur 
að hneykslanlegri auðgun sumra, að hættu-
legum tálvonum annarra, að skorti og 
áföllum óteljandi þolenda. Menn hafa ekki 
rétt til að segja, að verið sé að verja réttlætið, 
þegar kerfi er látið dafna, sem leiðir til arð-
ráns á milljónum manna, og þegar gripið er til 
skattaálaga, sem lenda einmitt að verulegu 
leyti á hinum arðrændu.-

Hvort sem menn skýra frönsku verðbólg-
una með vexti peningamagns og meðfylgj-
andi margföldun greiðslugetu eða með 
hækkun tekna, sem getur aðeins átt sér stað 
með vexti greiðslugetu og síðan peninga-
magns, sem til þarf, verður að leita upptak-
anna á verðbólgu samtfðar í hraðvaxandi 
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myndun gerv ikrafna , sem lánastarfsemin 
leiðir til eða gerir mögulega. 

Það eru engar ýk ju r , að skoða má gang 
pen ingamyndunar með lánaþenslu þannig 
sem „krabbamein ið" , er e tur sig óbætanlega 
inn í hagkerf i kapí ta l ismans, því að án þess-
arar pen ingamyndunar myndi f jö lgun gervi-
krafna óðara reka sig á óyfirst íganlegar 
hindranir . S t jórnmála le ið togar , sem vegna 
skilningsleysis, óskynsemi eða hugleysis láta sér 
mistakast , h l jó ta að bera þunga ábyrgð. í 
megina t r iðum er uppruna f rönsku vcrðbólg-
unnar að finna í f r amkvæmd óviðeigandi 
s t jó rna r s t e fnu , sem hefir einungis örvað 
verðbólguna , og í alrangri kenningu, sem er á 
þá lund, að verðbólgan sé hentugt tæki til þess 
að j a fna þjóðfélagsleg miskl íðarefni , enda 
þótt hún í raun ýfi þau bara . Yfirvöldum á 
sviði s t jó rnmála , e fnahagsmála og peninga-
mála ber skylda til að gera F rökkum raun-
verule ikann ljósan og v iðurkenna nauðsyn 
þess að breyta frá ró tum hugmyndum, 
hegðun og s t jó rna r s t e fnu , sem leiða f ranska 
þ jóðfé lagið í glötun. Eins og þegar hefir verið 
sagt, er unn t að leyna sannleikanum fyrir 
sumum alla t íð , fyrir öllum nokkurn t íma . E n 
þegar til lengdar lætur, verður ómögulegt að 
Ieyna sannle ikanum fyrir öllum endalaust . 

Dreifstýrt hagkerfi markaðanna myndar 
órjúfanlega heild. - F rakka r verða að vera sér 
meðvi tandi um hina óvenjulega alvarlegu 
stöðu í dag, án slíks er öll skynsamleg pólitík í 
rauninni út i lokuð. 

Hagker f i m a r k a ð a n n a hættir að geta 
s tar fað, um leið og menn hafna tveim grund-
vallarskilyrðum fyrir starfsemi þess: s töðug-
leika í pen ingamálum og viðurkenningu 
hvers og eins á reglum markaðar ins , þ . e . , að 
ákvarða eigi verð og laun eftir s töðunni á 
m a r k a ð n u m . 

Það er ekki með sanngirni unnt að biðja 
r íkið án afláts um lækkun vaxtaprósentu og 
aukið peningamagn til þess að f j á r m a g n a 
hal larekstur fyr i r tækja . Afleiðingin gæti að-
eins orðið aukinn verðbólguhraði . Fyrirtækin 
eiga að t ryggja fé til f já r fes t ingar m e ð einka-
sparnaði . Allir nauðsynlegir sjóðir munu 

fyrirf innast , ef boðnir skilmálar eru heiðar-
legir, þ . e . , ef lánin eru verðtryggð á raun-
gildi. 

Ekki er heldur með sanngirni unnt í nafni 
fr jálslyndis að kref jas t samningafrelsis til að 
ákveða laun, ef gjörvallt hið frjálsa hagkerf i 
verður um leið ós ta r fhæf t vegna kröfugerðar , 
sem samrýmist ekki peningalegum stöðug-
leika og leiðir til a lmenns g lundroða. Hið 
fr jálsa hagkerfi myndar ór júfanlega heild. 
Það er ekki unnt að áskilja sér sumar af undir-
s töðureglum þess, en hafna öðrum. 

Samfylking ósættanlegra e inkahagsmuna 
leiddi Þýzkaland út í öngþveiti 1923. Ef litið 
er á endur t eknar lexíur sögunnar , eru yfirlýs-
ingar til stuðnings frelsi í verðlags- og launa-
málum og samningsfrelsi hlægilegar í nút íðar-
samhengi . Víðtæk umbreyt ing f ranska hag-
kerfisins, sem ryður sér til rúms, getur ekki 
orðið innan r amma opinbers afskiptaleysis 
(laissez-faire) og við ærandi og hræsnisfullt 
lýðskrum. Það er b lekkjandi að vilja halda í 
f r já ls lyndið, ef grundvallarskilyrði fyrir starf-
semi þess eru ekki tryggð. Hver ju sem f ram 
vindur, er „fr já ls lyndið" í dag aðeins sýndar-
fr jálslyndi , frjálslyndi yfirborðsins. Ý k j u r 
þess í sumum geirum eru þess eðlis að koma 
óorði á hinar f r já ls lyndu hugmyndir . Undi r 
yfirskini þess tryggja hinir nýju lénsherrar sér 
óhæfileg forrét t indi . 

Ef ég mætti r i f ja hér upp það, sem Augus te 
Detoeuf gat á lögmætan hátt sagt í öðru sam-
hengi: 

„Hin falska dulspeki frjálslyndisins, hinar 
frjálslyndu yfirlýsingar án hreinskilni, allt þetta 
lýöskrum... það felur í sér hættur fyrir almenn-
ing, byrgir honum sýn, svo að hann nær ekki að 
verja sig. Menn inega ekki láta blindast, menn 
verða að horfast í augu við hlutina. Ef þeir, sem 
líða minnst í hagkerfi dagsins í dag, hyggja sig 
hver um sig eiga hagsmuna að gæta í algeru efna-
hagslegu frjálsræði, skjátlast þeim. Sem ein-
staklingar, engu fremur en sem hópur í samfé-
laginu, eiga þeir ekki hagsmuna að gæta í því." 

Þeir hafa ekki hag af að bjarga öðru en því, 
sem gott er , ekki fölsku fr jálslyndi, sem er 
skaðlegt . 
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Að segja, að hlutirnir skipi sér sjálfkrafa, ef 
markaðirnir eru látnir leika lausum hala, er 
að loka augunum fyrir því auðséða, það er að 
gleyma, að markaðshagkerfi getur ekki 
starfað, nema leikreglur þess séu með 
ráðnum huga samþykktar og virtar. Verð-
bólgan vekur andsvör hópa, og þessi andsvör 
efla verðbólguna. Þessa óhjákvæmilegu 
keðjuverkun þarf að stöðva. 

Um höfundinn 
Grunnmenntun Maurice Allais (1911) var 

á sviði verkfræði/hagfræði, enda útskrifaðist 
hann úr tækniháskóla (1933). Hann fór þá til 
Bandar íkjanna, sem komu honum fyrirsjónir 
sem „kirkjugarður verksmiðja" af völdum 
kauphallarhrunsins 1929. Sá viðburður hvatti 
hann til að fást við hagfræði, rannsaka vand-
ann og reyna að skilja hann. Þetta er sam-
kvæmt hans eigin frásögn í október 1988. 

Hann varð aðalverkfræðingur frönsku 
námanna, gerðist árið 1944 prófessor í „hag-
greiningu" við framhaldsskóla námanna og 
árið 1947 jafnframt prófessor í fræðilegri hag-
fræði við tölfræðistofnun Parísarháskóla. Frá 
1953 til 1970 stundaði hann rannsóknir, 
stjórnaði m .a . frægum námskeiðum í hag-
fræði og félagsfræði við ofangreinda fram-
haldsskóla, síðan við aðrar stofnanir. Hann 
hlaut alþjóðlega viðurkenningu, þegar hann 
fékk kennarastól í hagfræði við Stofnun æðra 
náms í alþjóðamálum í Gcnf 1967-1970. 
Nóbelsverðlaun hlaut hann 10. desember 

1988 (77 ára að aldri) fyrir „brautryðjanda-
störf varðandi kenningu markaðanna og 
virka nýtingu auðlinda". 

Ritverk M. Allais eru fjölmörg.* Þau fjalla 
einkum um alhliða efnahagsjafnvægi. Hann 
sérhæfði sig í áhættuhegðun svo og nytsemis-
hugtakinu (utilité), sem lá til grundvallar 
verðlaunaveitingunni. 

Hann hafði í könnun, sem birt var í maí 
1987, um „stöðu peningamála í markaðshag-
kerfinu" gert viðvart um „meiri háttar pen-
ingakreppu", en í október sama árvarð kaup-
hallarhrun. Rökstuddi hann mál sitt með því 
að bcnda á þrjár hliðstæður við ástandið í 
kreppunni 1929: (i) Verulega skuldasöfnun, 
(ii) ákafan vöxt spákaupmennsku, (iii) þá 
hættulegu venju að fjármagna langtímafram-
kvæmdir með skammtímainnlánum. 

I bókinni „L'impöt sur le capital", kafla 
VII-2, mælir höfundur með alhliða verðtrygg-
ingu fjárskuldbindinga, er sé tæki til að eyða 
ójöfnum og misrétti af völdum verðbólgunn-
ar. Slík vcrðtrygging dugar þó ckki að hans 
mati til þess að hamla gegn verðbólgu, sem 
stafar af of miklu peningaframboði og lána-
þenslu. Einmitt þetta tvennt er þó fyrr í bók-
inni talið vera meginorsök vcrðbólguþróun-
arinnar. 

Vinnulaun á einnig að verðtryggja í samn-
ingum, en með þeirri takmörkun þó, að jafn-
vægi framboðs og eftirspurnar á vinnumark-
aðnum raskist ekki. 

* Sjá skrá bls. 175: Histoire des pcnsées économiques. 






