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Upplýsingamiðlun Seðlabankans 

Með þessu hefti verða nokkur þáttaskil í útgáfu 
Fjármálatíðinda. Jóhannes Nordal, sem verið 
hefur ritstjóri tímaritsins frá upphafi, lœtur nú 
af því starfi. Hann stýrði fjörutíu árgöngum 
Fjármálatíðinda, og eru honum hér fœrðar 
bestu þakkir fyrir góða stjórn á útgáfu ritsins. 
Nýlega var gefið út sem fylgirit með síðasta 
árgangi ítarlegt efnisyfirlit yfir árgangana 
fjörutíu. Af því má sjá hversu fjölhreytt efni 
hefur birst í þessu riti og hversu góður vettvangur 

það hefur verið fyrir umrœður um efnahagsmál. 
Enginn vafi er á því að útgáfa 

Fjármálatíðinda hefur aukið skilning á efnahagsmálum 
og þá einnig stuðlað að betri 

hagstjórn í landinu. 
Með þessu hefti verður sú breyting gerð að 

ritið mun framvegis koma út tvisvar á ári í stað 
þrisvar eins og verið hefur undanfarin ár. Ekki 
er fyrirhugað að minnka efni hvers árgangs 
með þessari breytingu. Hvert hefti verður meira 
að vöxtum en áður og blaðsíðufjöldi árgangsins 
svipaður. Efni Fjármálatíðinda er ekki bundið 
við líðandi stund, og því er talið rétt að gera 
þessa breytingu sem er fyrst og fremst til 
hagræðingar. 

Af þessu tilefni er við hœfi að gera grein fyrir 
annarri útgáfustarfsemi Seðlabankans. Frá 
árinu 1974 hefur Seðlabankinn gefið út mánaðarlegt 

tölfræðirit, Hagtölur mánaðarins. Það 
rit er því tuttugu ára um þessar mundir. Í því 
birtast nýjustu tölfrœðilegar upplýsingar um 
þróun helstu þátta þjóðarbúskaparins. Auk 
þess birtast fremst í hverju hefti yfirlitsgreinar 
þar sem skyggnst er á bak við tölurnar í töfl-

unum og fluttar fréttir af því helsta sem hefur 
verið að gerast á sviði peningamála og annarra 
þátta efnahagsmála. Efni þessara greina hefur 
vaxið smám saman, og fullyrða má að þeir sem 
þær lesa fái allgott yfirlit yfir það helsta sem 
fréttnæmt er á þessu sviði. Sem dæmi um efni 
slíkra yfirlitsgreina má nefna að í maíhefti 
1994 er að finna ítarlega grein um afkomu 
banka og sparisjóða á síðasta ári, m.a. með 
ýmsum samanburði við undangengin ár, t.d. 
þróun í afskriftum útlána hjá þessum stofnunum. 

Þá er að nefna grein þar sem lagt er mat 
á efnahagsleg áhrif endurmats kjarasamninga í 
maí 1994, svo og frétt um nýjustu vaxtaskiptasamninga 

Seðlabankans við viðskiptabanka og 
sparisjóði. 

Hér er og rétt að nefna tvö efnismikil rit, sem 
Seðlabankinn gefur út, m.a. vegna lagaskyldu. 
Annað er ársskýrsla bankans, en þar er að finna 
ítarleg yfirlit í tölum og texta um þróun efnahagsmála, 

peningamál og vaxtaþróun, lánamarkað 
og lánastofnanir, starfsemi bankaeftirlits, 

gengisstefnu, gjaldeyrismarkað og greiðslujöfnuð, 
erlend samskipti og erlendar lántökur 

ríkissjóðs, svo og ýmsa aðra starfsemi Seðlabankans. 
Þá gefur bankinn út á hverju hausti 

greinargerð um þróun og horfur í peningamálum, 
greiðslujafnaðar- og gengismálum. 

Þetta er ítarlegt rit þar sem leitast er við að meta 
horfur fyrir allt árið og greina aðstæður og mikilvæg 

viðfangsefni í efnahagsmálum. 
Þá má og nefna að í vaxandi mæli sinnir 

bankinn upplýsingaskyldu sinni á innlendum 
vettvangi með útgáfu fréttatilkynninga um 
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helstu ákvarðanir, svo og um horfur t.d. í verðlagsmálum. 

Seðlabankinn hefur einnig upplýsingaskyldum 
að gegna á erlendum vettvangi. 

Bankinn annast tengsl við þau erlendu fyrirtæki 
sem meta lánshæfi Íslands og annarra ríkja, en 
mat þeirra skiptir miklu um þau lánakjör sem 
ríki njóta á erlendum mörkuðum. Þá er bankinn 
samskiptaaðili við langflesta erlenda viðskiptabanka 

sem hér eiga viðskipti, og leita þeir 
reglulega eftir upplýsingum hjá bankanum um 
ástand og horfur í efnahagsmálum á Íslandi. Af 
þessum sökum gefur bankinn út nokkur rit á 
enskri tungu. Fyrst ber að nefna ritið Economic 
Statistics sem kemur út ársfjórðungslega. Það 
er eins konar útdráttur úr Hagtölum mánaðarins, 

og þar eru einnig birtar yfirlitsgreinar um 
þau mál sem ætla má að veki helst áhuga 
erlendra aðila. Tvisvar á ári gefur bankinn út 
ritið The Economy of Iceland, en þar er greint 
frá þróun efnahagsmála í texta og skýringarmyndum 

og veittar ýmsar grunnupplýsingar um 
land og þjóð, stjórnarfar og alþjóðleg samskipti. 

Þá er þess og að geta að á nokkurra ára 
fresti gefur bankinn út bókina ICELAND sem er 
yfirlitsrit um land, þjóð, íslenska menningu, 
stjórnmál og efnahagsmál. Síðast kom þessi 
bók út árið 1986. Nú er ný útgáfa í undirbúningi 

og kemur vœntanlega út á þessu ári. Öll 
þessi rit dreifast víða og eru mikilvæg upplýs-

ingarit fyrir þá sem fylgjast með málum hér á 
landi. Þau eru einnig mikilvægar heimildir 
fyrir Íslendinga sem þurfa að kynna land og 
þjóð á erlendum vettvangi. 

Hér hefur verið gefið nokkurt yfirlit yfir þá 
umfangsmiklu útgáfustarfsemi sem fer fram á 
vegum Seðlabankans. Tilgangur hennar er 
auðvitað fyrst og fremst að koma á framfæri 
við almenning, opinbera aðila og fyrirtæki 
nýjustu upplýsingum um framvindu efnahagslífsins 

sem nauðsynlegar eru fyrir þá sem 
þurfa að taka ákvarðanir hver á sínum 
vettvangi. Annar tilgangur er sá að fyrir hendi 
séu í aðgengilegu formi ítarlegar upplýsingar 
og þróunaryfirlit sem geti komið að gagni 
þeim sem á slíkum upplýsingum þurfa að 
halda, bæði á innlendum og erlendum vettvangi. 

Sú krafa er gerð til Seðlabankans og 
annarra opinberra aðila að upplýsingagjöf sé 
eins greið og örugg og mögulegt er. Opnara 
þjóðfélag kallar á meiri upplýsingar, og hin 
breyttu vinnubrögð í ákvörðunum frá miðstýringu 

til markaðar leggja auknar skyldur á 
stofnun eins og Seðlabankann í þessum efnum. 
Bankinn er sér mjög vel meðvitandi um þessar 
auknu skyldur, og innan bankans fara fram 
stöðugar umræður um þessi mál. Árangurinn 
birtist í ritum bankans sem hér hefur verið 
gerð grein fyrir. 

B.Í.G. 



Jón Sigurðsson 

Stöðugt verðlag, sterkt lánakerfi 
Skilyrði hagvaxtar 

Jón Sigurðsson seðlabankastjóri, formaður banka-
stjórnar Seðlabankans, flutti á ársfundi bankans 
24. mars 1994 rœðu þá sem hér fer á eftir. 

Fyrir hönd bankastjórnar Seðlabankans býð ég 
ykkur öll velkomin á þennan 33. ársfund 
bankans. Fundurinn er að venju haldinn í tilefni 
af því að viðskiptaráðherra hefur í dag staðfest 
reikninga bankans fyrir árið 1993. Jafnframt 
hefur ársskýrsla bankans verið birt, en þar er að 
finna upplýsingar um starfsemi hans og afkomu, 

auk ítarlegrar greinargerðar um þróun 
efnahagsmála og um stefnu og aðgerðir Seðlabankans 

á árinu. Ég mun nú fjalla um nokkra 
þætti í framvindu efnahagsmála á liðnu ári og 
horfur um þessar mundir og þá einkum það sem 
nánast tengist starfssviði Seðlabankans. 

Þjóðarbúskapur 
Í ársbyrjun 1993 var því spáð að framhald 

yrði á þeim samdrætti í þjóðarbúskapnum sem 
einkennt hafði árið áður. Þegar á árið leið kom 
í ljós að efnahagsþróun hér á landi yrði að 
ýmsu leyti hagstæðari en við hafði verið búist. 
Sjávarafli, útflutningur og landsframleiðsla 
jókst, og jafnvægi náðist í viðskiptum við útlönd í 

fyrsta skipti frá 1986. Viðskiptakjör rýrnuðu hins 

vegar vegna lækkandi útflutningsverðs svo að þjóðartekjur 
lækkuðu um tæpt 1% 

þrátt fyrir næstum 1% vöxt landsframleiðslu. 
Atvinnuleysi fór vaxandi á árinu og er nú alvarlegasta 

áhyggjuefnið í efnahagsmálum. Verðbólga, sem hafði 
verið litil á árinu 1992, jókst 

tímabundið í kjölfar gengislækkunar krónunnar, 
en hjaðnaði svo ört á síðustu mánuðum 

ársins 1993 og var nær horfin við árslok. Ísland 
er nú meðal þeirra landa þar sem verðbólga er 
minnst, og hlýtur það að teljast markverður 
árangur hvernig sem á er litið. 

Þjóðarútgjöld minnkuðu um rúmlega 4% að 
raungildi á árinu 1993. Innflutningur dróst þó 
enn meira saman, eða um 8½%. Þessi aðlögun 
þjóðarútgjalda að lægri tekjum er ásamt 6% 
aukningu útflutnings skýringin á því að lítils 
háttar afgangur varð á viðskiptajöfnuði. 

Niðurstöður í þjóðarbúskapnum á árinu 
1993, sem um margt eru hagstæðar, eru þeim 
mun athyglisverðari sem hann hefur að undanförnu 

mætt andstreymi vegna skerðingar aflaheimilda og 
efnahagslægðar í mikilvægum 

markaðslöndum. Þrátt fyrir þetta náðist á árinu 
betra jafnvægi og meiri stöðugleiki í þjóðarbúskapnum 

en nokkru sinni fyrr í 50 ára sögu lýðveldisins. 

Vonir eru við það bundnar að á þessum 
grunni verði kleift að rjúfa þá kyrrstöðu sem 
einkennt hefur verðmætasköpun í þjóðarbúskapnum 

undanfarin ár. En einmitt í efnahagslægðinni hafa 
verið gerðar þær endurbætur 

á umgjörð alls viðskiptalífs í landinu sem ættu 
að greiða fyrir framforum. Sett hafa verið ný 
lög um innflutning, gjaldeyrisviðskipti og 
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Hrein skuld hins opinbera 
í hlutfalli af VLF 

gengismál, um verðbréfaviðskipti og starfsemi 
lánastofnana. Þá hafa ný samkeppnislög einnig 
verið sett. Öll þessi nýja löggjöf byggist á 
viðskiptafrelsi og opnum mörkuðum. Með henni 
er lagður grundvöllur að frjálsari viðskiptum 
innanlands og milli Íslands og annarra landa og 
þar með virkari markaðsverðmyndun og betri 
nýtingu framleiðsluaflanna. 

Markmið Seðlabankans 
Stöðugleiki í verðlagsmálum og efnahagsmálum 

yfirleitt er mikilvæg forsenda hagvaxtar 
og atvinnu þegar til lengdar lætur og er þess 
vegna helsta markmið Seðlabankans við stjórn 
peningamála. Þetta markmið Seðlabankans er í 
reynd tvíþætt, annars vegar stöðugt verðlag og 
hins vegar stöðugleiki og öryggi í starfsemi 

Aflaverðmæti, útflutningstekjur og þjóðartekjur 1970-1994 

1970 = 100 
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Viðskiptajöfnuður í hlutfalli af VLF og breyting 
útflutningstekna (%) 1970 - 1994 

banka og annarra lánastofhana. Bæði markmiðin 
tengjast öðrum þáttum efnahagsmála 

með ýmsum hætti, ekki síst fjármálum hins 
opinbera og ákvörðunum um kaup og kjör á 
vinnumarkaði. 

A árinu 1993 náðist þrátt fyrir ýmsa erfiðleika 
verulegur árangur á báðum þessum 

sviðum seðlabankastarfseminnar. Hér koma 
meðal annars við sögu þær mikilvægu breytingar 

sem gerðar hafa verið á síðustu árum á 
umgjörð viðskiptalífsins. Með þessum umbótum 

fást betri skilyrði til hagvaxtar auk þess 
sem grundvöllur hefur verið lagður að því að 
markaðsaðgerðir af hálfu Seðlabankans hafi 
beinni og ótvíræðari áhrif bæði á fjármagnsmarkaði 

og gjaldeyrismarkaði. 

Efnahagsvandinn 
Þótt skár hafi árað 1993 en við var búist í 
ársbyrjun er við ýmis torleyst vandamál að fást í 

þjóðarbúskapnum. Grundvöllur vöruútflutnings 
hefur lítið breikkað um árabil. Fjármunamyndun og 

þjóðhagslegur sparnaður er í sögulegu lágmarki í 
hlutfalli við landsframleiðslu, 

og dregur það úr möguleikum til hagvaxtar. 
Nýsköpun skortir í atvinnulífinu. Fjárfesting í 
nýjum atvinnutækjum er of lítil. Vaxandi skuld-

setning þjóðarbúsins á síðustu árum setur því 
hins vegar ákveðnar skorður hversu mikið má 
örva hagvöxt með aðgerðum sem auka eftirspurn. 

Þrálátur halli á ríkissjóði hefur verið 
undirrót viðskiptahalla og skuldasöfnunar og 
haldið uppi hærra vaxtastigi en samrýmst getur 
viðunandi hagvexti. Halli á ríkisbúskapnum er 
undirrót skuldasöfnunar á liðnum árum. Það er 
því afar mikilvægt að þeim hluta hallans sem 
ekki tengist efnahagslægðinni verði eytt á 
nokkrum næstu árum með skipulegum hætti. 
Slík stefna í fjármálum, sem mörkuð yrði til 
nokkurra ára, er forsenda hvors tveggja, að 

raunvextir lækki hér á landi og Íslendingar viðhaldi 
því trausti sem þeir hafa áunnið sér á erlendum 
lánamörkuðum, en það er afar mikilvægt, svo 
háðir sem þeir eru aðgangi að erlendu lánsfé. 

Þótt tekist hafi að ná verðbólgu niður á lægra 
stig en dæmi eru um í hálfa öld, hvort sem 
skoðað er í sögulegu samhengi eða alþjóðlegum 

samanburði, kann þessi árangur að vera 
að nokkru háður efnahagslægðinni. Verðbólga 
kynni að blunda í hagkerfinu og blossa upp 
þegar betur árar, ef ekki er gætt varfærni í 
peningamálum og ríkisfjármálum. 

Þá skyggir það á árangur á öðrum sviðum að 
atvinnuleysi á bilinu 5-6% af mannafla, eins og 
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Hagvöxtur 1970 - 1994 
% breytingar frá fyrra ári 

nú er útlit fyrir, er alvarlegt þjóðfélagsmein. 
Það er viðfangsefni hagstjórnar að leysa úr 
þessum vandamálum og leggja um leið grunn 
að varanlegum framforum og hagvexti. 

Atvinnuleysi á Íslandi er að líkindum að 
meira leyti beinlínis afleiðing lægðarinnar í 
þjóðarbúskapnum en í mörgum löndum Evrópu 

þar sem það er þrálátt og víða tengt skipulagsvanda 
á vinnumarkaði. Enginn vafi leikur þó á 

því að aukinn sveigjanleiki á vinnumarkaði og 
virk vinnumarkaðsstefna til þess að auka hæfni 
vinnuaflsins með menntun og endurmenntun 
eru mikilvægir þættir til eflingar atvinnu. 

Seðlabankinn hefur leitast við að leggja fram 

Atvinnuleysi 
Hlutfall af mannaf la 
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sinn skerf í þessari viðleitni og slakaði á taumhaldi 
í peningamálum til þess að örva efnahagsstarfsemina 

og hamla gegn atvinnuleysi þegar 
stöðugt verðlag og jafnvægi í utanríkisviðskiptum 

var innan seilingar. Því eru hins vegar 
takmörk sett hverju peningamálaaðgerðir einar 
sér fá áorkað í þessu efni. Það þarf því að stilla 
saman krafta í stjórn peningamála og ríkisfjármála 

til þess að langvarandi árangur náist. 
Peningastjórnin hefur skilað sínu að sinni til að 
örva efnahagslífið, og nú þurfa fleiri að leggja 
sitt af mörkum. 

Gjaldeyrismarkaður og gengisstefna 
Stöðugt gengi er forsenda stöðugs verðlags í 

opnu hagkerfi eins og hinu íslenska. Vorið 
1993 hófust millibankaviðskipti með gjaldeyri 
með þátttöku Seðlabankans á grundvelli laga 
frá árinu 1992. í þessari nýju tilhögun fólst ekki 
fráhvarf frá markaðri stefnu um stöðugt gengi, 
heldur skyldi áfram að því stefnt að halda genginu 

innan markanna 2¼% til hvorrar handar frá 
miðgengi. Tilgangur breytinganna var hins 
vegar að láta markaðsöfl hafa meiri áhrif á 
gengið en áður. Gengislækkunin í lok júní var 
ákveðin til þess að mæta fyrirsjáanlegri skerðingu 

aflaheimilda á fiskveiðiárinu 1993-94 og 

versnandi viðskiptakjörum. Reynslan hefur sýnt 
að hún var vel ráðin. 

Hin nýja gengistilhögun hefur reynst vel. Til 
dæmis stóð hún af sér snarpar sviptingar í 
Evrópu sumarið 1993 þegar gengissamstarf 
Evrópubandalagsríkja gliðnaði og horfið var 
frá því að halda gengi Evrópumynta innan 
markanna 2¼% til hvorrar áttar frá miðgengi 
og tekin upp 15% mörk til hvorrar handar. Í þessu 

fólst í reynd að gengi flestra Evrópumynta fór á flot. 

Sveiflur í gengi krónunnar á gjaldeyrismarkaðnum 
hafa ekki verið miklar eftir gengislækkunina 28. 

júní sl., og gengið hefur haldist 
nálægt miðgengi. Þó hafa skipst á tímabil þar 
sem gengið hefur haft tilhneigingu til að hækka 
eða lækka lítillega, eins og eðlilegt er, en þá 
hafa viðskipti Seðlabankans á markaðnum yfirleitt 

dregið úr sveiflunum. 
Raungengi krónunnar var á síðari hluta árs 

1993 með því allra lægsta sem það hefur verið 
síðustu þrjá áratugi. Enginn vafi leikur á að ein 
helsta skýringin á því að viðskiptahallinn hvarf 
árið 1993 er lækkun raungengisins. Þessar 
gengisaðstæður þurfa að haldast til þess að 
greiða fyrir eflingu útflutnings og nýjungum í 
atvinnulífinu og þar með endurnýjun hag-

Raungengi 
1 9 8 0 = 100 
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Gjaldeyrisstaða Seðlabankans 
í hlutfalli við VLF 

vaxtar. Þá er ekki síður nauðsynlegt að fullt 
traust sé á gengi krónunnar nú þegar síðustu 
hindranir fjármagnshreyfinga milli Íslands og 
annarra landa eru að hverfa. Slíkt traust fæst 
aðeins með styrkri stjórn ríkisfjármála og 
peningamála. Fullt frelsi í gjaldeyrismálum 

gerir það því enn mikilvægara en áður að gætt 
sé aðhalds í fjármálastjórn. 

Litlar horfur virðast á því að gengissamstarf 
Evrópusambandsríkja færist á næstunni í sama 
horf og var fyrir ágústbyrjun 1993, hvað þá að 
það verði enn nánara í evrópsku myntsambandi 

Verðbólga 
Breyting á f ramfærsluvís i tölu milli ára 1970 - 1994 

FJÁRMÁLATÍÐINDI 
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á allra næstu árum. Á hinn bóginn hefur stefna 
stöðugs gengis sannað gildi sitt hér á landi, og 
engar ástæður eru til þess nú að breyta þeirri 
gengisstefnu sem fylgt hefur verið á Íslandi frá 
miðju ári 1993. 

Mikilvægt skref í afnámi gjaldeyrishafta var 
stigið í byrjun þessa árs þegar langtímahreyfingar 

fjármagns voru gefnar frjálsar, og 
voru aðstæður til þess að flestu leyti hagstæðar. 
Gengi krónunnar er traust og innlendir vextir 
sambærilegir og í sumum tilvikum hærri en 
algengast er í iðnríkjunum. Því er ekki ástæða til 
að búast við fjárstreymi úr landi, þótt í alla staði 
sé eðlilegt að fjárfestar skoði þá ávöxtunarmöguleika 

sem bjóðast til þess að dreifa áhættu í 
verðbréfasafni sínu. Um næstu áramót verða 
allar hömlur á fjármagnshreyfingar milli Íslands 
og annarra landa úr sögunni. Fyrir þann tíma er 
nauðsynlegt að undirbúa vandlega viðskiptahætti 

með gjaldeyri sem henta á opnum markaði. 
Að því er nú unnið í samstarfl við bankana. 

Gjaldeyrisstaða Seðlabankans er óvenju sterk 
á fyrstu mánuðum þessa árs, eins og að var 
stefnt, og styður þannig vel við gjaldeyrisfrelsið. 

Verðlagsþróun 
Áhrifa gengisbreytinga gætti nokkuð í verð-

lagsþróun fram eftir árinu 1993, en í mun minna 
mæli en fyrri reynsla gaf ástæðu til að ætla 
vegna þess að í kjölfar nafngengislækkunar 
fylgdi ekki almenn hækkun launa og kostnaðar 
innanlands. Í árslok var verðbólgan nánast 
horfin, og á fyrstu mánuðum 1994 eru horfur á 
1-1½% ársverðbólgu, en það er með því lægsta 
sem gerist í aðildarlöndum OECD. Hér er 
mikilvægt að hafa í huga að hjöðnun verðbólgu 
hefur nú verið staðfest bæði í verði vöru og 
þjónustu og í þróun eignaverðs. Þróun eignaverðs 

er ekki síður mikilvægur þáttur í verðlagsmyndinni 
en þróun verðs á markaði fyrir vöru og þjónustu sem er hinn hefðbundni 

mælikvarði. Frá sjónarhóli Seðlabanka er þróun 
eignaverðs ekki síst mikilvæg fyrir þá sök að 
það er næmara fyrir peningalegum stjórntækjum en 

vöruverð, að minnsta kosti í bráð. 
Af tiltækum mælikvörðum á eignaverð má ráða 
að hækkun þess hafi verið mun meiri en verðs 
vöru og þjónustu á árunum 1990-92, en á árinu 
1993 nær hjöðnun verðbólgunnar einnig til 
eignaverðs. Þetta styður enn frekar stefnuákvarðanir 

um slökun aðhalds í peningamálum. 
Þessi árangur leggur líka stjórnvöldum og 
öðrum ákvörðunaraðilum í hagkerfinu þá 
skyldu á herðar að verja stöðugleikann þegar 

Skammtímavextir 1991 - 1994 
Nafnávöxtun í lok hvers mánaðar í % á ári 



12 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

þess endurbata tekur að gæta sem vonast er 
eftir. Stöðugt gengi og traust á gengi krónunnar 
verður áfram mikilvægasta viðmiðunin í stjórn 
peningamála. 

Vaxtaþróun og aðgerðir Seðlabankans 
Á árinu 1993 varð veruleg lækkun vaxta, 

bæði á verðtryggðum skuldbindingum á innlendum 
fjármagnsmarkaði og á peningamarkaði. 

Þegar ljóst var að stöðugleiki í verðlagi myndi nást 
á ný að afstaðinni gengislækkun í júnílok og með 

tilliti til þess að saman 
fór ört minnkandi viðskiptahalli og vaxandi 

atvinnuleysi, ákvað Seðlabankinn að beita stjórntækjum 
sínum og áhrifum til lækkunar vaxta. 

Vaxtalækkun til samræmis við alþjóðlega 
vaxtaþróun og til að vega á móti efnahagslægðinni 

var mikilvægt markmið á árinu 1993, 
en afar hægt miðaði í þessum efnum á fyrri 
hluta ársins. 

Eftir gengislækkunina í júní kom glöggt í 
ljós að verðtryggingarhalli í reikningum innlánsstofnana 

olli því að nafnvextir bankalána 
ruku upp. Seðlabankinn ákvað því í september 
að gera vaxtaskiptasamninga við banka og 
sparisjóði til þess að draga úr þessari rekstraráhættu 

þeirra. Í framhaldi af því lækkaði Seðlabankinn 
eigin viðskiptavexti og beitti áhrifum 

sínum til lækkunar markaðsvaxta. 
Í lok október gaf ríkisstjórnin út þá yfir-

lýsingu að ríkissjóður myndi ekki selja ný 
spariskírteini með hærri raunvöxtum en 5%, en 
taka erlend lán ella. Seðlabankinn fylgdi 
þessari yfirlýsingu eftir með rýmkun á bindiskyldu 

og lausafjárkvöðum innlánsstofnana, 
lækkun á eigin viðskiptavöxtum og með 
markaðsaðgerðum til þess að ná raunvöxtum á 
eftirmarkaði spariskírteina niður í 5%. Allar 
þessar aðgerðir miðuðu að því að lækka vexti 
bæði á peninga- og verðbréfamarkaði og í 
bankakerfinu, og þær hafa í raun leitt til verulegrar 

lækkunar.Greina má þrjá megináfanga í markaðsaðgerðum 
Seðlabankans frá því í lok október 

1993. 
Í fyrsta lagi er að nefna mikil kaup á spariskírteinum 

ríkissjóðs, einkum í nóvember-

mánuði sl., til þess að koma raunávöxtun þeirra 
á eftirmarkaði niður í 5%, en þessir vextir voru 
7,5% í ársbyrjun 1993. Þetta tókst og hefur 
haldist síðan og verið ítrekað staðfest á frummarkaði 

í útboðum. Spariskírteinaeign Seðlabankans hefur 
hins vegar aukist um 1,7 milljarð 

króna frá lokum október 1993 til þessa dags. 
Í öðru lagi hóf Seðlabankinn viðskipti með 

húsbréf í janúar 1994 í því skyni að lækka 
ávöxtun þeirra niður undir 5,2%, en hún hafði 
legið nærri 5,5% um sinn og var talin standa í 
vegi fyrir því að lífeyrissjóðir og aðrir stofnanafjárfestar 

keyptu húsnæðisbréf og spariskírteini 
með 5% ávöxtun meðan þeim byðust húsbréf 
með 5,5% ávöxtun. Tekist hefur að lækka 
ávöxtun húsbréfa með þessum aðgerðum, og er 
hún nú um 5,2%, en var 7,6%) í ársbyrjun 1993. 
Seðlabankinn hefur keypt húsbréf frá ársbyrjun 
fyrir um það bil 1,6 milljarð króna. 

Í þriðja lagi tók þess að gæta í febrúar sl. að 
ríkisvíxlar væru taldir vænlegri ávöxtunarkostur en 

spariskírteini fyrir ýmsa kaupendur 
verðbréfa. Seðlabankinn beitti sér því sérstaklega 

fyrir því að ávöxtun þeirra á eftirmarkaði 
lækkaði í 4,4%, og hafa þeir vextir síðan verið 
staðfestir á uppboðum. Ríkisvíxlavextirnir 
voru 10,8%) í byrjun árs 1993. Af þessum og 
fyrri kaupum hefur leitt að Seðlabankinn á nú 
ríkisvíxla og önnur nafnvaxtabréf ríkissjóðs að 

fjárhæð 4,4 milljarðar króna, en átti í októberlok 1993 
1,9 milljarð króna í þessum bréfum. 

Eðli málsins samkvæmt eru reyndar töluverðar 
sveiflur í ríkisvíxlaeign bankans. Í heild hafa 
kröfur Seðlabankans á ríkissjóð í formi markaðsbréfa 

af ýmsu tagi og að meðtöldum húsbréfum og 
breytingum á viðskiptareikningum 

vaxið frá því í lok október 1993 um 6 til 7 milljarða 
króna eftir því hvernig endurhverf verðbréfaeign 

og húsbréf eru metin. Þessi þróun 
veldur nokkrum áhyggjum, og hún minnir sannarlega 

á nauðsyn þess að dregið verði úr lánsfjárþörf 
ríkisins með fjárlögum fyrir árið 1995 

og árin þar á eftir til þess að festa vaxtalækkunina 
í sessi og treysta forsendur fyrir 

frekari breytingar. 
Þrátt fyrir víðtækar markaðsaðgerðir og 

lækkun bindiskyldu í haust lækkuðu banka-
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Raunávöxtun óverðtryggðra útlána 
banka og sparisjóða 1980 - 1994 

vextir ekki að ráði fyrr en í ársbyrjun 1994. Nú 
hafa þeir hins vegar færst til samræmis við 
vexti á verðbréfamarkaði og peningamarkaði. 
Þannig höfðu meðalvextir óverðtryggðra 
skuldabréfa í bönkum lækkað úr 14,4% í ársbyrjun 

1993 í 10,2% í mars 1994 og vextir 
verðtryggðra bankabréfa úr 9,5% í 7,6% á sama 
tíma. 

Ég er ekki í nokkrum vafa um það að hin 
mikla lækkun vaxta frá því í nóvemberbyrjun 
hefði alls ekki verið möguleg ef ekki væri hér 
starfandi skipulegur verðbréfa- og peningamarkaður. 

Seðlabankinn hefur sýnt að hafa má 
ráðandi áhrif á vextina með viðskiptalegum 

aðgerðum ef rétt er á haldið. 
Fara þarf mörg ár aftur í tímann til þess að 

finna svo lága vexti sem nú eru hér á landi, og 
reyndar nálgast vaxtastig á öllum sviðum innlends 

fjármagnsmarkaðar um þessar mundir 
það sem gerist í Evrópulöndum yflrleitt. 

Samanburður á vöxtum á Íslandi um þessar 
mundir og í helstu viðskiptalöndum leiðir í ljós 
að nafnvextir á peningamarkaði eru hér á landi 
með því lægsta sem gerist í Evrópu. Vextir 
þriggja mánaða ríkisvíxla eru reyndar hvergi í 
Evrópu lægri. Vextir á ríkisskuldabréfum til 10 
ára virðast nálægt því sem algengast er í 

Evrópu. Vextir bankalána á Íslandi eru hins 
vegar í hærra lagi samanborið við evrópska 
vexti, en þó nærri vöxtum í Noregi, Svíþjóð og 
Þýskalandi. Samanburður raunvaxta er enn 
vandasamari en nafnvaxta, en það er engu að 
síður ljóst að vextir á Íslandi hafa ekki um áratuga 

skeið verið jafnnærri því sem gerist í 
grannlöndum okkar. 

Enn eru þó dæmi um vexti hérlendis sem eru 
í hærra lagi bæði á útlána- og innlánahlið í 
lánakerfinu. Þess er að vænta að það taki 
nokkurn tíma fyrir vaxtakerfið að laga sig að 
lægra vaxtastigi í öllum greinum. Vaxtalækkunin 

undanfarna mánuði hefur gefið færi á 
ýmsum leiðréttingum í vaxtakerfi banka og 
sparisjóða, ekki síst upptöku kjörvaxtakerfis í 
nær öllum innlánsstofnunum, sem er jákvæð 
þróun. 

Samanburður við önnur lönd er mikilvægur 
því að hann sýnir okkur m.a. að vextir hér á 
landi muni tæplega lækka almennt meira en 
orðið er nema samfara frekari vaxtalækkun í 
umheiminum, einkum í Evrópu, því að engar 
forsendur eru til þess að vextir geti almennt 
verið lægri hér á landi en annars staðar. 
Raunvaxtastigið hér á landi, sem og víða í Evrópu, er 
þó enn allhátt. Hins vegar virðist nær útilokað 
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Langtímavextir 1980 - 1994 
Meðal raunávöxtun í % á ári 

að þrýsta langtímaraunvöxtum neðar nú með 
peningaaðgerðum eingöngu, eins og mikil 
kaup Seðlabankans á verðbréfum að undanförnu sýna. 

Lykillinn að því að ná raunvöxtum 
niður á stig sem samrýmanlegt er eðlilegu 
langtímajafnvægi er þess vegna sá að ríkissjóður 
dragi úr lánsfjáreftirspurn sinni á komandi 
árum. 

Til þess að tryggja eðlilega vaxtamyndun er 
nú nauðsynlegt að breyta vaxtalögum, meðal 
annars þannig að dráttarvexti megi ákveða sem 
álag á samningsbundna vexti hverju sinni, en 
ekki sem tiltekinn vaxtafót sem Seðlabankinn 
setur. 

Haustið 1993 hóf Seðlabankinn undirbúning 
að opinberu skuldabréfaútboði íslenska ríkisins 
á Bandaríkjamarkaði, en það er sá fjármagnsmarkaður 

sem mest bolmagn hefur í heiminum. 
Viðurkenning á þeim markaði er einnig mikils 
virði á öðrum lánamörkuðum. Rökin fyrir slíkri 
lántöku voru þríþætt. Í fyrsta lagi voru hagstæðir 

vextir á langtímalánum traustra lán-
takenda á Bandaríkjamarkaði. Í öðru lagi er 
mikilvægt að fá opinberan aðgang að bandarískum 

fjármagnsmarkaði. Í þriðja lagi er slík 
lántaka gagnleg til þess að létta þrýstingi af 
íslenska lánamarkaðnum og mynda mótvægi 

við hugsanlegt útstreymi fjármagns til erlendra 
verðbréfakaupa að fengnu frelsi til slíkra viðskipta 

um nýliðin áramót. 
Útboðið fór fram í byrjun febrúar sl., og var 

fjárhæðin 200 milljónir dala. Tímasetningin 
var heppileg og kjörin sem fengust sýndu að 
íslenska ríkið getur átt þess kost um þessar 
mundir, ef rétt er á haldið, að taka lán erlendis 
með innan við 3% raunvöxtum til langs tíma. 
Það er athyglisvert að þetta eru svipaðir raunvextir 

og eru á markaði fyrir vísitölutryggð 
ríkisskuldabréf í Englandi og Svíþjóð um þessar 
mundir. En því aðeins eru slíkir vextir raunhæfur 

kostur að lánsfjárþörf íslenska ríkisins sé 
í hóf stillt. Hið sama á við á innlendum lánamarkaði, 

eigi vextir að haldast í hófi. 
Jafn mikilvægt og það var að ná fram lækkun 

raunvaxta hér á landi við ríkjandi skilyrði er 
hitt, að brugðist verði við ofþenslumerkjum 
þegar þau birtast með hækkun vaxta. Vextir 
eiga á hverjum tíma að vera eins lágir og unnt 
er, en jafnframt svo háir sem nauðsynlegt er til 
að jafnvægi haldist á lánamarkaði og í þjóðarbúskapnum. 

Stöðugleiki í lánakerfi 
Ein ástæða þess að vaxtalækkun lét á sér 
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standa hjá bönkunum á árinu 1993 var útlánatap og 
erfið afkoma þeirra. Bankarnir leituðust 

við að halda svo háum vöxtum sem þeim var 
fært til þess að eiga fyrir varúðarafskriftum 
vegna hugsanlegs útlánataps sem farið hafði ört 
vaxandi undanfarin ár. Við þessar aðstæður 
hefur vitaskuld reynt mjög á bankaeftirlit 
Seðlabankans og fyrirbyggjandi starf lánastofnana, 

meðal annars samkvæmt ábendingum 
Seðlabankans. Seðlabankinn leggur í starfi sínu 
mikla áherslu á það að lánastofnanir taki ekki 
óeðlilega áhættu. Í því skyni eru settar reglur 
sem miða að því að draga úr gengis- og 
verðtryggingaráhættu í starfsemi bankakerfisins 
auk almennra reglna um eiginfjárstöðu, lausafé 
og hámark útlána til einstakra lántakenda. 
Jafnframt því er haft eftirlit með einstökum 
stofnunum sem verður stöðugt umfangsmeira. 
Allt er þetta mikilvægt til þess að draga úr 
líkum á áföllum í lánakerfmu. Bankaeftirlitinu 
hefur verið falið sífellt víðtækara hlutverk, og 
nær það nú til mikils hluta fjármagnsmarkaðarins. 

Mikilvægi almennra öryggisreglna og eftirlits hefur 
aukist á síðari árum við 

þær stórstígu breytingar sem orðið hafa með 
viðskiptafrelsi á fjármagnsmarkaði og nýrri 
löggjöf sem meðal annars er sniðin að því sem 
tíðkast á Evrópska efnahagssvæðinu. 

Vanmat á útlánaáhættu er án efa ein meginorsök 
þeirra vandamála sem lánastofnanir hér á 

landi og annars staðar hafa glímt við á undanförnum 
árum. Nýjar alþjóðlegar öryggisreglur 

hafa beint bönkum og sparisjóðum og öðrum 
lánastofnunum inn á braut betri áhættustýringar 
og meiri varkárni í útlánum en áður. Þessi viðleitni 

er þegar farin að skila árangri. Þá hefur 
einnig farið fram endurskipulagning og hagræðing 

í rekstri lánastofnana og kostnaður þar 
með lækkað, meðal annars með samruna þeirra 
á síðustu árum. Á síðastliðnum fimm árum 
hefur afgreiðslustöðum banka og sparisjóða 
þannig fækkað um 5% og starfsfólki þeirra um 
15%. 

Auk fyrirbyggjandi starfs bankaeftirlitsins 
tók Seðlabankinn þátt í því á árinu 1993 með 
ríkisstjórninni að efla eiginfjárstöðu Landsbankans 

á grundvelli laga sem sett voru í mars 

á því ári. í þeirri viðleitni að tryggja öryggi í 
starfsemi lánastofnana þarf að rata meðalhóf 
milli strangs aðhalds og aðstoðar af hálfu hins 
opinbera. 

Sá árangur, sem ótvírætt náðist á árinu 1993 
í bættri afkomu og efnahag banka og sparisjóða 
og birtist meðal annars í lægri rekstrarkostnaði, 
bendir til þess að allvel hafi til tekist. Enn eru 
þó ýmis vandamál óleyst í lánakerfmu, og 
áfram þarf að vinna að því að bæta skipulag og 
starfsskilyrði íslenskra lánastofnana, ekki síst 
af því að framundan eru frekari breytingar í 
starfsumhverfi þeirra vegna opnunar markaða, 
vaxandi samkeppni og örra tæknibreytinga. 

Einkum virðist mikilvægt að breyta skipulagi 
banka, sparisjóða og fjárfestingarlánasjóða 

þannig að þeir geti allir átt þess kost að styrkja 
eiginfjárstöðu sína með útboði á markaði ef 
þörf krefur. Ennfremur þarf að búa þannig um 
hnúta að fjárhagslegar og viðskiptalegar 
ástæður fái að ráða samstarfi og samruna fyrirtækja 

á lánamarkaði til þess að búa þau undir 
harðari samkeppni í framtíðinni. 

Opnir og frjálsir markaðir krefjast þess 
einnig að starfsskilyrði fyrirtækja á fjármagnsmarkaði 

verði samræmd bæði inn á við og út á 
við. Seðlabankinn hefur sérstaklega vakið 
athygli fjármálaráðherra og viðskiptaráðherra á 
mikilvægi þess að sem fyrst verði gerðar 
ráðstafanir til þess að jafna skattskilyrði 

fjármálastofnana innanlands og um leið verði litið 
til skattkjara slíkra stofnana á EES-svæðinu. 

Allar íslenskar innlánsstofnanir uppfylla nú 
lagakröfur um lágmark eiginfjár og flestar rúmlega. 

En til þess að íslenskir bankar verði samkeppnisfærir 
á alþjóðamarkaði verða þeir einmitt að hafa eigið 

fé vel yfir því lágmarki sem 
krafist er að lögum. 

Verkefni Seðlabankans 
Á síðasta áratug hafa fjármagnsmarkaðir í 

heiminum tengst stöðugt sterkari böndum. Þetta 
er einn þáttur í sókn til opnara hagkerfis um 
allan heim. Tækniþróun í fjarskiptum og samgöngum 

hefur í raun knúið þessa breytingu 
fram, en hún er ein ástæða þess að miðstýring 
og íhlutunarvald í efnahagsmálum er hvarvetna 
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á undanhaldi. Samruni fjármagnsmarkaða og 
gjaldeyrismarkaða skapar alveg nýjar aðstæður 
fyrir hagstjórn, ekki síst stjórn peningamála. 
Við þessi nýju skilyrði þarf Seðlabankinn aukið 
svigrúm til ákvarðana og markaðsaðgerða, til 
þess að hann geti stuðlað að stöðugleika í gengi 
og jafnvægi á gjaldeyrismarkaði, en það er 
meginhlutverk hans í opnu hagkerfi. Þetta getur 
Seðlabankinn því aðeins gert til lengri tíma og 
með góðum árangri að fjármálastjórn ríkisins 
sé við það miðuð að tryggja jafnvægi í þjóðarbúskapnum 

í heild og vænleg skilyrði fyrir atvinnulífið. Gera 
þarf breytingar á lögum um 

Seðlabankann til þess að þessi verkaskipting 
verði skýrari en hún er nú. 

Eftir því sem fjármálakerfið verður fjölbreytilegra 
vex hlutverk Seðlabankans æ meira 

frá því einu að gefa út seðla og mynt og fylgja 
eftir almennri gengis- og vaxtastefnu. Virkur 
fjármagnsmarkaður er mikilvægt tæki til þess 
að beina fjármagni til þeirra verkefna sem 
mestu skila í þjóðarbúið. Öryggi innstæðna í 
innlánsstofnunum byggist á því að áhættustýring sé 

þar í góðu lagi. An hagkvæmrar og 
vel virkrar greiðslumiðlunar verða bæði heimili 
og fyrirtæki fyrir óþörfum kostnaði. Á öllum 
þessum sviðum gegnir Seðlabankinn mikilvægu 

eftirlits- og ráðgjafarhlutverki sem marka 
þarf skýrar í lögum. 

Þetta var tilgangur frumvarps til laga um 
Seðlabankann sem flutt var á Alþingi á fyrri 
hluta árs 1993. Vonandi kemur slíkt frumvarp 
senn fram á ný og nær afgreiðslu til þess að 
koma á þessari eðlilegu verkaskiptingu. 

Efnahagshorfur 
Tvennt þarf öðru fremur til varanlegs hagvaxtar 

hér á landi hvað sem líður íslenskri hagstjórn og auðlindum. 
Annars vegar þarf aðgang 

að mörkuðum og hins vegar hagvöxt í 
markaðslöndum. 

Fyrra skilyrðið er nú betur uppfyllt en fyrr 
því að samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið 

og nýr GATT-samningur ætti að tryggja 
íslenskum útflytjendum greiðari aðgang að 
helstu mörkuðum og betri viðskiptakjör en 
áður. Árið 1993 er merkisár í sögu alþjóðlegrar 

efnahagssamvinnu vegna þessara tveggja 
samninga auk samningsins um Norður-ameríska 

fríverslunarsvæðið, NAFTA, sem er mikilvægur 
fyrir milliríkjaviðskipti í þeim heimshluta og þar 

með fyrir hagvöxt í heiminum. 
Þessir nýju viðskiptasamningar ná ekki einungis til 

viðskipta með vörur, heldur einnig 
með þjónustu og til hreyfingar fjármagns og 
vinnuafls. Í þeim felst framhald þeirrar þróunar 
sem hófst á sjötta áratugnum og hefur haft í for 
með sér öran vöxt frjálsra milliríkjaviðskipta 
og vaxandi samkeppni sem hefur borið uppi 
hagvöxt og batnandi lífskjör. Það er sérstaklega 
mikilvægt fyrir fámenn ríki eins og Ísland að 
þjóðréttarsamningar séu í gildi á sviði efnahagsmála 

og viðskipta, því að þau ná aðeins að 
njóta sín í krafti laga og réttar, en ekki valds. 

Nú þegar aðildarríki EES önnur en Ísland eru 
á leið inn í Evrópusambandið er mikilvægt að 
Íslendingar kanni af yfirvegun og án tafar alla 

kosti sem þeir eiga í þessari nýju stöðu. Markmiðið 
hlýtur jafnan að vera að tryggja íslensk-

um þegnum sem best tækifæri til framfara og 
sjálfstæðrar tilveru bæði efnahagslega og 
stjórnarfarslega. Með sívaxandi samgöngum 
og samskiptum yfir landamæri verða kjör fólks 
ekki tryggð nema með nánu milliríkjasamstarfi. 

Síðara ytra skilyrðið til framfara á Íslandi, 
hagvöxtur í markaðslöndum, er ekki jafnaugljóslega 

uppfyllt um þessar mundir og hið 
fyrra. Þó bendir margt til þess að botni í þeirri 
efnahagslægð, er ríkt hefur í heiminum, hafi 
víðast verið náð á árinu 1993 annars staðar en í 
sumum löndum Austur-Evrópu. Horfur virðast 
á rúmlega 2% hagvexti í OECD-ríkjum á árinu 
1994 og 2,5% 1995. Heimsviðskiptin eru talin 
munu vaxa tvöfalt hraðar. Viðskiptakjör 

hrávöruframleiðenda - annarra en olíuríkja - ættu 
að batna, einkum á árinu 1994. 

Það er einnig jákvætt við efnahagsspár alþjóðastofnana 
um þessar mundir að búist er við 

því að verðbólga fari áfram hjaðnandi í flestum 
ríkjum. Eftir öllu þessu að dæma ætti efnahagslegt 

ytra umhverfi Íslendinga að verða fremur 
hagstætt næstu árin. Því meira reynir á að 
hyggilega sé búið heima fyrir. 
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Á líðandi ári gætir að sjálfsögðu áhrifa aflatakmarkana 
í þorskveiðum, en ýmis önnur skilyrði hér heima 

eru hagstæð. Raungengi er lágt, 
vextir mun lægri en áður, og skattar af fyrirtækjum 

eru einnig lægri. Allt ætti þetta að 
hvetja til aukinnar framleiðslu og útflutnings. 
Þá gefa aðrir fiskstofnar en botnlægir allgóðar 
vonir um afla. Nýliðun mikilvægra fiskstofna 
virðist með besta móti, og má því vænta aukins 
afla eftir nokkur ár. 

Auðvitað ríkir óvissa um afla af fjarmiðum 
og landanir erlendra veiðiskipa, en þaðan ættu 
þó að vera líkur á viðbót, svo sem varð á árinu 
1993. Þegar horft er til lengri tíma er þó mikilvægast 

að hvetja til nýsköpunar, einkum í útflutningsgreinum. 
Í því efni er ekki síst mikilvægt að halda opnum 

mörkuðum fyrir vöru og 
þjónustu og fjármagn. Að því má leiða sterk 
rök að lokaður fjármagnsmarkaður komi síður 
að sök meðan hagvöxtur byggist umfram allt á 
tiltölulega augljósum og auðteknum kostum 
við nýtingu náttúruauðlinda. Þegar kemur að 
nýtingarmörkum auðlinda og hagvöxtur verður 
að byggjast á hátækni og markaðssókn í alþjóðlegri 

samkeppni, fara aðstæður á fjármagnsmarkaði og 
viðskiptafrelsi hins vegar að skipta 

meira máli. Íslendingar standa einmitt við slík 
mörk um þessar mundir. Takist að leysa 
skipulagsvanda í sjávarútvegi og landbúnaði 
með fullri aðlögun að markaðsbúskap í þessum 
greinum, ættu hagvaxtarlíkur að batna. 

Það er mikilvægt að umbótum á fjármagnsmarkaði 
verði haldið áfram. Opinn fjármagnsmarkaður er 

sérstaklega mikilvægur fyrir 
vaxtarskilyrði smárra og miðlungsstórra fyrir-

tækja sem helst gefa von um nýsköpun og hagvöxt 
á næstu árum. Takist þetta vel ættu Íslendingar að 

geta náð á síðari helmingi þessa 
áratugar a.m.k. til jafns við aðrar OECD-þjóðir, 
þar sem víðast hvar er spáð 2,5-3% árlegum 
vexti til aldamóta. 

Stöðugt verðlag og sterkt lánakerfi 
Stöðugt verðlag og sterkt lánakerfi eru mikil-

vægustu markmiðin við stjórn peningamála. 
Þau eiga það sameiginlegt að vera almennir 
þættir í efnahagslífinu og starfsumhverfi 

atvinnuveganna, og eru þeir báðir nauðsynlegir 
til þess að greiða fyrir framförum og atvinnu. 
Hagkerfið starfar betur og skilar betri árangri 
þegar traust ríkir á þeim stofnunum sem ávaxta 
sparifé almennings og miðla starfsfé til atvinnulífsins, 

líkt og stöðugt verðgildi peninga 
auðveldar skynsamlegar ákvarðanir í efnahagsmálum 

bæði hjá hinu opinbera og einkaaðilum. 

Góðir áheyrendur. Þegar ég nú kem að 
lokum þessa máls vil ég nota tækifærið til þess 
að þakka ykkur öllum sem sitjið þennan fund, 
fulltrúum fjármálastofnana og opinberra aðila, 
fyrir gott samstarf og samskipti þann tíma sem 
ég hef gegnt starfi í Seðlabankanum og reyndar 
um árabil á öðrum vettvangi. Þótt starfstími 
minn í Seðlabankanum hafi ekki verið langur 
hefur hann verið viðburðaríkur. Á þeim tíma 
hafa orðið verulegar breytingar á starfssviði 
bankans, breytingar sem ég og samverkamenn 
mínir í Seðlabankanum vonum að verði til 
góðs fyrir íslenskan þjóðarbúskap í nútíð og 
framtíð. 



Ágúst Einarsson 

Tímamót í starfsemi Seðlabankans 

Ágúst Einarsson prófessor, þáverandi formaður banka-
ráðs Seðlabankans, flutti á ársfundi bankans 24. mars 
1994 rœðu þá sem hér fer á eftir. 

Um leið og ég set þennan 33. ársfund Seðlabanka 
Íslands býð ég ykkur öll velkomin. 
Síðasta ár var að mörgu leyti viðburðaríkt í 
efnahags- og peningamálum landsmanna, en 
einnig voru margvísleg tímamót í starfi 
bankans. 

Á liðnu ári tókst að varðveita stöðugleika og 
mæta samdrætti í afla með samstilltu átaki 
stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins. Einstaktingar 

og forsvarsmenn fyrirtækja og stofnana hugsa lengra 
fram í tímann en áður. Vinnubrögð eru nú öll 

vandaðri við hagstjórn heimila 
og stjórnvalda. Þetta er fyrst og fremst því að 
þakka að verðbólgan er nær horfin. Það ríkir allt 
annað og raunsærra andrúmsloft í þjóðfélaginu 
nú en var fyrir nokkrum árum. 

Aðlögun að alþjóðlegri efnahagsstefnu 
Munur á verðbólgu og atvinnuleysi hér og í 

nálægum löndum hefur minnkað verulega á 
undanförnum árum. Efnahagsmálum er nú ekki 
nema að hluta til stjórnað af einstökum ríkjum. 
Samvinna þjóða er forsenda fyrir árangri. Svigrúm 

ríkja til sjálfstæðra aðgerða á sviði peninga- og 
gengismála hefur minnkað verulega 

undanfarin ár. Fjölþjóðlegar ákvarðanir marka 
stefnuna á þeim vettvangi, og einstök ríki verða 
að laga sig að henni hvort sem þeim líkar betur 
eða verr. 

Flestir telja að til langs tíma sé farsælast að 
tryggja atvinnu með því að stuðla að stöðugu 
verðlagi. Það er ekki hægt til lengdar að tryggja 
atvinnu og hagvöxt með verðbólgu. Við höfum 
náð góðum árangri á undanförnum árum í baráttu 

við verðbólguna. Þannig er nú komin traust 
undirstaða fyrir framhald efnahagsstjórnunar 
sem tryggir atvinnu og bætir lífskjör. 

Aukið frjálsræði í heimsviðskiptum og aukning 
alþjóðaviðskipta eru þættir sem munu móta 

hagstjórn í nágrannalöndunum og þá einnig 
hérlendis. Við eigum aldrei að óttast vinda 
frjálsræðis í viðskiptum. Það gilda engin sérstök 

lögmál í efnahagsmálum á Íslandi. Oft er 
sagt að Ísland hafi slíka sérstöðu að ekki sé 
hægt að nýta hér reynslu annarra þjóða til fulls, 
íslensk vandamál þurfi íslenskar lausnir. Þetta 
er oftast byggt á misskilningi og getur verið 
hættulegt fyrir þjóð sem á allt sitt undir frjálsum 

heimsviðskiptum og góðri nýtingu auðlinda. 

Lítil verðbólga bætir samkeppnisstöðu atvinnuveganna 
og leggur grunn að hagvexti sem 

dregur úr atvinnuleysi. Það ásamt frjálsum viðskiptum 
og endurmati á skipulagi vinnumarkaðar getur bætt 

lífskjör hér á næstu misserum ásamt átaki í menntun 
og rannsóknum. 

Brýnasta verkefni okkar er að lækka erlendar 
skuldir þótt þær hafi ekki aukist að raungildi á 
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síðasta ári. Þær jukust þó um 28 milljarða, og 
vaxtagreiðslur til útlendinga voru 17 milljarðar 
árið 1993. Þetta eru ískyggilegar tölur. 

Við eigum að taka okkur til fyrirmyndar þær 
þjóðir í Austur-Asíu sem undanfarin ár hafa 
náð einna mestum hagvexti í heiminum með 
því að efla útflutning. Við getum lært margt af 
þessum þjóðum sem getur nýst við lausn á 
helstu vandamálum okkar. Sókn til aukins útflutnings 

er án efa farsæl stefna næstu árin í 
ljósi vaxandi heimsviðskipta. 

Sjálfstœði Seðlabankans 
Nokkur umræða hefur staðið undanfarið um 

sjálfstæði Seðlabankans. Sjálfstæði hans snýst 
ekki um það að bankinn geti orðið ríki í ríkinu. 
Sjálfstæði Seðlabankans snýst um það að 
markmið hans séu skýr og verkefni hans afmörkuð. 

Almennt er talið að markmið seðlabanka eigi að vera 
að stuðla að stöðugu verðlagi. Stöðugleiki í verðlagi 

er langtímamarkmið sem venjulega styrkir umgjörð 
efnahagslífsins. Langtímasjónarmið í efnahagslífinu 

endurspeglast ekki aðeins í starfsemi seðlabanka, 
heldur fyrst og fremst í rekstri fyrirtækja 

og milliríkjasamningum. 
Sjálfstæði seðlabanka felst í því að verkaskipting 

milli ríkisstjórnar og hans sé skýr. 
Seðlabanka á ekki að fela fleiri verkefni en 
hann hefur stjórntæki til að hafa áhrif á. Sjálfstæði 

seðlabanka er á sviði peningamála og 
eftirlits, en ríkisstjórn, sem starfar í umboði 
lýðræðislega kjörinna fulltrúa, ræður ferðinni 
að verulegu leyti í mikilvægum málum eins og 
atvinnustefnu, jöfnuði í viðskiptum við útlönd, 
launamálum og fyrirkomulagi gengisskráningar. 

Hér skiptir mestu að samræmi sé í stjórn 
peninga- og ríkisfjármála. Seðlabanki verður 
að hafa frelsi til að beita stjórntækjum sínum á 
sviði peningamála, og ríkissjóður á hvorki að 

fjármagna halla sinn með lántökum í seðlabanka 
né erlendis. Hann á að gera það á innlendum 

fjármagnsmarkaði sem býr við eðlileg 
samkeppnisskilyrði. 

Þótt sjálfstæði bankans sé aukið, þá er það 
fyrst og fremst gagnvart ríkisstjórn. Seðlabankinn 

mun eftir sem áður lúta valdi Alþingis 

og lögum, sem það setur, ásamt bankaráði sem 
Alþingi kýs. Reyndar hefur þróun undanfarinna 

ára verið sú að bein ítök stjórnvalda, 
hvort sem um er að ræða ríkisstjórnir eða seðlabanka, 

hafa minnkað verulega með auknu 
frjálsræði í viðskiptum. 

Rekstur Seðlabankans árið 1993 
Rekstur Seðlabankans var með hefðbundnum 

hætti á síðasta ári. Stöðugildi í bankanum 
voru 137 í árslok 1993 og hafði fækkað um 5 
frá síðasta ári. Rekstrarkostnaður bankans var 
596 milljónir Í fyrra og lækkaði um 4,5% að 
raungildi. Það er mjög ánægjulegt að þrátt fyrir 
aukin verkefni tókst að draga verulega úr 
rekstrarkostnaði, en rekstrarkostnaður bankans 
lækkaði einnig að raungildi árið 1992. Hagnaður 

bankans á síðasta ári var 1,5 milljarðar, og 
þá höfðu verið greiddir 1,2 milljarðar í opinber 
gjöld. Hagnaðurinn er fyrst og fremst vegna 
gengisendurmats sem nam 2 milljörðum, en 
genginu var breytt um mitt seinasta ár. 
Hagnaður Seðlabankans er þannig ekki hefðbundinn 

rekstrarafgangur, heldur markast af 
því að gjaldeyrisvarasjóðurinn er í umsjón 
bankans. Gjaldeyrisforði Seðlabankans var um 
áramót 31 milljarður, og svarar það til tæpra 5 
mánaða almenns vöruinnflutnings. Öflugur 
gjaldeyrisvarasjóður er trygging fyrir stöndugu 
þjóðarbúi. Eigið fé Seðlabankans var í árslok 
13,4 milljarðar og hafði aukist um 2 milljarða á 
árinu. Eiginfjárhlutfall er nú 23,9%, en var 
22,6% árið áður. 

Starfsemi bankaeftirlitsins og afkoma bankakerfisins 

Mikilvægur þáttur í rekstri bankans er starfsemi 
bankaeftirlitsins. Verkefni þess hafa aukist 

verulega á síðustu árum. Auk þess að hafa 
eftirlit með viðskiptabönkum og sparisjóðum, 
þá hefur bankaeftirlitið nú eftirlit með öðrum 
lánastofnunum, þ.m.t. fjárfestingarlánasjóðum 
og eignaleigum. Verðbréfafyrirtæki og verðbréfasjóðir 

eru einnig undir umsjón bankaeftirlitsins auk þess 
sem haft er eftirlit með ársreikningum og endurskoðun 

lífeyrissjóða. Þetta 
eru mjög mikilvæg störf vegna þess að með 
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vaxandi frjálsræði verður að ríkja aukið traust á 
fjármagnsmarkaði. Traust skapast m.a. vegna 
öflugs og virks eftirlits af opinberri hálfu. 

Ábyrgð einstakra aðila á fjármagnsmarkaði 
er mun meiri en í nær öllum öðrum viðskiptum. 
Ástæðan er sú að fari hlutir þar úr böndum 
getur það haft keðjuverkandi áhrif, auk þess að 
rýra traust stofnana innanlands og erlendis. 
Efling bankaeftirlitsins er meðal forgangsverkefna 

í starfsemi Seðlabankans á næstu misserum vegna 
aukinna verkefna sem löggjafinn 

hefur falið bankanum. 
Afkoma bankakerfisins var betri á síðasta ári 

en árið 1992. Árið 1992 var arðsemi eigin fjár 
banka og sparisjóða neikvæð um 14,1%, en á 
síðasta ári var arðsemi eigin fjár neikvæð um 
0,9%. Þótt hér sé um bætta stöðu að ræða, þá 
fer því víðs fjarri að hún sé viðunandi. Bankakerfið 

verður að leggja enn harðar að sér við að 
draga úr rekstrarkostnaði. Mikið fé hefur tapast 
á útlánum undanfarin ár. Síðustu 3 ár hafa verið 
lagðir um 28 milljarðar á afskriftareikning 
banka og fjárfestingarsjóða, og á sama tíma 
voru um 19 milljarðar endanlega afskrifaðir. 
Þetta eru miklar fjárhæðir á aðeins 3 árum, en 
lánastofnanir hafa oft sýnt óvarkárni í útlánum 
á liðnum árum. Ég fullyrði hins vegar að forsvarsmenn 

lánastofnana eru miklu varkárari 
nú, og það er vel. Vaxtalækkun á langtímaverðbréfum 

verður að endurspeglast hraðar í vaxtakjörum 
óverðtryggðra útlána lánastofnana. Það 

gerist ekki nema dragi úr töpuðum útlánum og 
kostnaður við rekstur lækki. Mikilvægt er að 
efnahagsumræðu hérlendis sé hlíft við deilum 
um vaxtakjör einstakra útlánaflokka hjá lánastofnunum. 

Vert er að geta nýgerðs samkomulags við 
Landsbókasafn og Háskólabókasafn um tengsl 
bókasafns Seðlabankans við þjóðbókasafnið. 
Almenningur, nemendur og fræðimenn hafa 
aðgang að safninu, og tölvutenging bókaskrár 
þess við önnur bókasöfn er mikið framfaraspor. 
Seðlabankinn rekur einnig myntsafn í samvinnu við 

Þjóðminjasafnið. Hlutur Seðlabankans til eflingar 
vísindastarfi er mikill með 

stuðningi við Vísindasjóð. Þessi starfsemi er 
mikilvæg þjóðlífi okkar. 

Breytingar á bankastjórn 
Miklar breytingar verða á yfirstjórn bankans 

á þessu ári eins og í fyrra, en þá létu Jóhannes 
Nordal og Tómas Árnason af störfum eftir 
langt og farsælt starf fyrir bankann. 

Björn Tryggvason aðstoðarbankastjóri lætur 
af störfum fyrir aldurssakir í maímánuði. Björn 
er óaðskiljanlegur hluti Seðlabankans. Hann 
hefur unnið hér frá stofnun bankans og var áður 
í Landsbankanum þegar seðlabankastarfsemin 
var þar. Björn hefur starfað með 15 bankastjórum, 

og aldrei hefur borið skugga á það 
samstarf. Björn lauk lagaprófi árið 1951 og 
hefur starfað að bankamálum í meira en 40 ár. 
Öll störf hefur hann innt af hendi af trúmennsku, 

en líka af glaðværð og áhuga. Betri 
félagi og vinur en Björn Tryggvason er vandfundinn. 

Innileiki og heiðarleiki eru eiginleikar 
sem e.t.v. lýsa honum best. Hann hefur verið 
ritari bankaráðsins í meira en 30 ár og farist það 
starf einstaklega vel úr hendi. Ég færi Birni 
Tryggvasyni bestu þakkir bankaráðs og starfsmanna 

bankans fyrir öll þessi ár sem hann 
hefur starfað með okkur. 

Jón Sigurðsson bankastjóri lætur af starfi 11. 
apríl n.k. Jón fæddist á Ísafirði árið 1941, lauk 
hagfræðiprófum með miklum ágætum frá há-
skólum í Svíþjóð og Englandi, starfaði sem forstjóri 

Þjóðhagsstofnunar um árabil auk starfa 
erlendis hjá Alþjóðgjaldeyrissjóðnum. Jón varð 
ráðherra árið 1987 og lét af því starfi árið 1993 
þegar hann varð bankastjóri í Seðlabankanum. 
Honum var í byrjun nóvember síðastliðins 
boðin staða aðalbankastjóra við Norræna 

fjárfestingarbankann, eina sterkustu og virtustu 
peningastofnun í Evrópu. Bankaráð og starfsfólk 

Seðlabankans telja það mikinn heiður að 
Íslendingi skuli hafa verið boðið þetta starf. 

Jón hefur markað spor hvar sem hann hefur 
starfað. Hann var lykilmaður í hagstjórn sem 
forstjóri Þjóðhagsstofnunar, beitti sér fyrir 

fjölmörgum nýjungum og endurbótum á fjármagnsmarkaði 
sem ráðherra, og þetta tæpa ár 

sem hann hefur verið með okkur í Seðlabankanum 
hefur hann skerpt vinnubrögð og 

stuðlað að verulegum árangri, m.a. í vaxtamálum. 
Ég sé eftir Jóni úr starfi fyrir íslenskt 



TÍMAMÓT Í STARFSEMI SEÐLABANKANS 21 

þjóðfélag. Honum og fjölskyldu hans fylgja frá 
okkur í bankaráðinu og starfsfólki Seðlabankans 

ekki aðeins þakkir fyrir samveruna og 
störfin hér, heldur hinar bestu óskir um gæfu 
og gengi í hinu mikilvæga starfi sem hann 
tekur nú við 

Lokaorð 
Það hefur ýmislegt breyst í bankanum síðustu ár. 

Þetta er síðasti ársfundur núverandi 
bankaráðs, en kjörtímabili þess lýkur í október 
í ár. Ég hef setið í bankaráðinu í 6 ár og verið 
formaður þess síðustu fjögur árin. Þetta hefur 
verið sérstaklega ánægjulegur tími. Þegar ég 
tók sæti í bankaráðinu voru Geir Hallgrímsson, 
Jóhannes Nordal og Tómas Arnason bankastjórar. 

Það voru sérstök forréttindi fyrir mig að 
starfa með þessum mönnum. Viska þeirra, 
þekking og einlægni settu svip á allt þeirra 
nánasta umhverfi. 

Nær sömu menn hafa verið allan minn tíma í 
bankaráðinu, Ólafur B. Thors, Davíð Aðalsteinsson 

og Guðmundur Magnússon. Geir 
Gunnarsson var þrjú ár með okkur, en Gunnar 
Reynir Magnússon hefur verið í bankaráðinu 
frá áramótum. Öllum þessum mönnum færi ég 
hinar bestu þakkir fyrir samstarfið, svo og 
öllum starfsmönnum bankans. 

Seðlabankinn er mikilvæg stofnun, en hann 
er líka góð stofnun, búin góðu og vönduðu 
starfsfólki. Umhverfi seðlabanka er að breytast 
alls staðar í heiminum. Sífellt afmarkaðri og 
sérhæfðari starfsvettvangur kallar á sérfræðinga í 

ríkara mæli en áður, en Seðlabankinn er mikilvægur 
hluti þjóðlífsins og má 

aldrei einangrast frá því. Þið, góðir ársfundargestir, 
eruð á einn eða annan hátt samstarfsaðilar bankans. 

Ég færi ykkur þakkir bankans 
fyrir liðin ár og óska Seðlabankanum alls hins 
besta um ókomin ár. 



Þórður Friðjónsson 

Starfsskilyrði iðnaðar 

Eftirfarandi grein er samhljóða erindi sem flutt var 
á Iðnþingi 25. mars 1994. 

Mér er það mikil ánægja að koma á fyrsta iðnþing 
Samtaka iðnaðarins og fjalla um starfsskilyrði iðnaðar. 

Viðfangsefnið er víðfeðmt, og því 
verða hér einungis fáein atriði reifuð. Ég hef 
valið þann kost í erindi mínu að leggja áherslu á 
skilyrði iðnþróunar og hagstjórn í ljósi núverandi 

stöðu og horfa í þjóðarbúskapnum. 
Iðnaður hefur átt undir högg að sækja á 

undanförnum árum. Iðnaðarframleiðsla hefur 
dregist saman, starfsfólki Í greininni fækkað, 
markaðshlutdeild margra greina minnkað og 
afkoman verið rýr. Þróun iðnaðar hefur því 
ekki verið sérstaklega uppörvandi. 

En ekki er þó allt sem sýnist. Talnaefni um 
iðnað gefur um margt dekkri mynd af þróun 
greinarinnar en ástæða er til. Í þessu sambandi 
má benda á að sömu þróunar gætir í flestum 
öðrum löndum; vægi iðnaðar Í efnahagsstarfsemi 

hefur víðast hvar farið minnkandi, og á 
móti hefur vægi þjónustu aukist. Að hluta 
stafar þetta einfaldlega af því að iðnfyrirtæki 
kaupa nú meiri þjónustu utan fyrirtækisins en 
áður, en að öðrum hluta er þetta eðlilegur þáttur Í 

hagþróuninni. 
Talnaefnið dylur einnig að nú er sögulegt 

tækifæri til að snúa vörn í sókn. Skilyrði til iðnþróunar 
eru einstaklega góð um þessar mundir, 

bæði inn á við og út á við. Hvað skilyrðin inn á 
við varðar skiptir mestu máli að raungengi 
krónunnar er lágt, skattar hafa verið lækkaðir 
og almennt jafnvægi ríkir í þjóðarbúskapnum. 

Skilyrðin út á við virðast einnig hagstæð; 
iðnaðurinn hefur greiðan aðgang að erlendum 
mörkuðum, og horfur eru á að þessir markaðir 
verði í vexti á næstu misserum. Nú er því betri 
viðspyrna Í starfsskilyrðum iðnaðar en verið 
hefur um langt árabil. Við þetta má bæta að 
nýjustu vísbendingar um þróun iðnaðar benda 
til þess að botninum hafi verið náð í fyrra og 
hægfara bati sé þegar hafinn Í greininni. 

Þótt segja megi að talnaefni um þróun 
iðnaðar dragi athyglina fremur að dökku flötunum 

er engu að síður ljóst að iðnaðarstarfsemi 
á undanförnum árum hefur valdið vonbrigðum. 
Samdrátturinn í greininni hefur verið meiri en 
ásættanlegt getur talist og afkoman rýrari. 

En hvers vegna hefur iðnaði ekki vegnað 
betur en raun ber vitni? Hvaða þýðingu hafa 
hagstæð starfsskilyrði greinarinnar nú? 
Hvernig getur hagstjórn stuðlað að því að efla 
iðnaðinn á næstu árum? Þessum spurningum 
ætla ég að velta fyrir mér hér á eftir þegar ég 
hef dregið fram nokkra mikilvæga þætti í þróun 
og skipulagi iðnaðar hér á landi. 

Þróun iðnaðar 
Iðnaðarframleiðsla hélt að fullu Í við þróun 

landsframleiðslu allan áttunda áratuginn og 
fram yfir miðjan níunda áratuginn. Þannig var 
iðnaðarframleiðslan á árinu 1987 rúmlega tvöfalt 

meiri en hún var árið 1970, og sömu sögu er 
að segja um landsframleiðsluna. Frá árinu 1987 
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Iðnaðar- og landsframleiðsla 1970-1994 
Magnvísi tölur 1980 = 100 

hefur þróun iðnaðarframleiðslu hins vegar verið 
töluvert óhagstæðari en þróun landsframleiðslu. 
Talið er að iðnaðarframleiðsla á þessu ári verði 
um 12-14% minni en hún var árið 1987, en 
landsframleiðsla hefur hins vegar nokkurn veginn 

staðið í stað á þessu tímabili. 
Hér er átt við iðnað eins og venjulegast er að 

skilgreina hann, það er að segja án fiskvinnslu 
og byggingarstarfsemi. Fiskvinnslan er háð fiskafla, 

og byggingarstarfsemin lýtur öðrum lögmálum en 
almennur iðnaður í mikilvægum 

atriðum. Umsvif í byggingarstarfsemi jukust mun 
hægar en landsframleiðsla fram til 1987, en hafa 
í aðalatriðum fylgt þróun hennar frá þeim tíma. 

Starfsfólki í iðnaði hefur fækkað mikið á 
undanförnum árum. Flest var það árið 1987, 
um 18.500 manns, en frá þeim tíma hefur störfum í 

greininni fækkað um 4.200. Fram til 1987 
fjölgaði störfum í greininni hins vegar jafnt og 
þétt. Á áttunda áratugnum starfaði um 15% 
vinnuaflsins í iðnaði. Til samanburðar er talið 
að þetta hlutfall sé um 11½% um þessar 
mundir. Störfum í byggingarstarfsemi hefur 
einnig fækkað, einkum á síðustu þremur árum. 
Samtals er áætlað að störfum í iðnaði og 
byggingarstarfsemi hafi fækkað um nálægt því 

6 þúsund frá árinu 1987. Á sama tíma er talið 
að störfum alls hafi fækkað um 10 þúsund. 

Þessar upplýsingar um þróun atvinnu í 
iðnaði á undanförnum árum vekja nokkurn ugg 
í ljósi þeirrar áherslu sem nauðsynlegt er að 
leggja á fjölgun atvinnutækifæra á næstu árum. 
Á nýlegri ráðstefnu Alþýðusambands Íslands 
kom til dæmis fram að forsvarsmenn samtakanna 

telja að auka þurfi við allt að 22 
þúsund störfum fram til aldamóta til þess að 
tryggja næga atvinnu í byrjun nýrrar aldar. Þótt 
þessi tala væri mun lægri er ljóst að veruleg 
fjölgun starfa verður að eiga sér stað í iðnaði til 
þess að menn nái ásættanlegum markmiðum í 
atvinnumálum á næstu árum. 

Framleiðni vinnuafls í iðnaði hefur aukist 
nokkuð á undanförnum árum þrátt fyrir þá 
erfiðleika sem steðjað hafa að greininni. Framleiðslan 

hefur dregist minna saman en vinnuaflið. Þetta er 
athyglisvert og bendir til þess að 

iðnaðurinn hafi búið í haginn fyrir sig með 
hagræðingu á erfiðum tímum. Nýsköpun hefur 
hins vegar verið ónóg. 

Hlutdeild iðnaðar í vöruútflutningi hefur 
breyst lítið síðastliðin tuttugu ár. Hlutdeildin 
hefur verið um 20%. Töluverðar sveiflur hafa 
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þó verið milli einstakra ára. Tveir þriðju hlutar 
iðnaðarvöruútflutnings eru afurðir stóriðju og 
þriðjungur almennar iðnaðarvörur. Þótt ekki 
hafi verið miklar breytingar á þessum hlutföllum, 

þegar á allt er litið, kemur greinilega 
fram tilhneiging til samdráttar í almennum 
iðnaðarvöruútflutningi, einkum undanfarin 
nokkur ár. Einnig hefur hallað undan fæti á 
heimamarkaði. Markaðshlutdeild margragreina 
hefur minnkað jafnt og þétt um langt árabil. 

Að öllu samanlögðu sýna þessar tölur að 
iðnaður hefur nú um alllangt skeið fremur hrakist 

undan brekkunni en sótt á hana í átt til hærra 
framleiðslustigs. 

Vonir og veruleiki 
En þegar litið er um öxl, tvo áratugi aftur í 

tímann, hvernig hafa hugmyndir okkar um 
iðnaðinn staðist? Fullyrða má að flestir töldu að 
iðnþróunin yrði mun öflugri en hún varð. Þannig 
má meðal annars vísa til ágætrar skýrslu sem 
Guðmundur Magnússon prófessor tók saman á 
sínum tíma vegna inngöngu okkar í EFTA. Þar 
spáir hann íslenskum iðnaði bjartri framtíð. 

Í stuttu máli spáði Guðmundur því að út-
flutningsiðnaður ríflega tvöfaldaði hlutdeild 
sína í heildarvöruútflutningi landsmanna á um 
það bil tíu árum. Samkvæmt þessu átti umrætt 
hlutfall að fara úr um 20% í byrjun áttunda áratugarins 

í rúmlega 40% í byrjun þess níunda. 
Þetta hlutfall var hins vegar aðeins 17,3% í 
fyrra. Ef þessar spár hefðu gengið eftir þannig 
að umrætt hlutfall væri nú um 40%, tíu árum 
seinna en spáð var, hefði verðmæti útflutnings 
iðnaðarvara í fyrra numið um 48 milljörðum 
króna eða um 32 milljörðum króna meira en 
raun varð á. Slík þróun útflutnings hefði auðvitað 

leitt til þess að staða þjóðarbúsins um 
þessar mundir væri betri en hún er; lífskjör 
væru betri og atvinna meiri. Útflutningur er 
einfaldlega forsenda hagvaxtar í íslenskum 
þjóðarbúskap og því undirstaða góðra lífskjara 
og nægrar atvinnu. 

Í ljósi reynslunnar var spá Guðmundar 
augljóslega bjartsýn. Hann var þó alls ekki einn 
um þá hugsun sem fram kemur í spá hans. Þvert 
á móti töldu flestir á þessum tíma að framundan 

væri kraftmikið vaxtarskeið í íslenskum útflutningsiðnaði 
. Hann setti hins vegar þessa 

hugsun fram með skipulegum hætti, og þess 
vegna er vitnað til skýrslu hans hér. 

Fjárhagur og skipulag iðnaðar 
Oft er því haldið fram að smæð íslensks 

iðnaðar standi honum fyrir þrifum. Þótt í þessari 
staðhæfingu felist sannleikskorn er rétt að 
vekja athygli á því að það eru ekki fyrst og 
fremst stórfyrirtæki sem hafa eflst á erlendum 
vettvangi á undanförnum árum. Þvert á móti 
hafa lítil og meðalstór fyrirtæki víðast hvar lagt 
mest af mörkum til hagvaxtar. Skýringar á 
erfiðleikum iðnaðar hér á landi er því tæplega 
að leita í smæð fyrirtækjanna. Líklegra er að 
almennt lök fjárhagsstaða þeirra skipti meira 
máli í þessu efni. 

Afkoma íslenskra iðnfyrirtækja hefur ekki 
verið viðunandi á undanfornum árum. Afkoman er 

eðli málsins samkvæmt sveiflukennd 
milli ára, en þegar meðaltal er reiknað fyrir 
nokkur ár virðist hún liggja nálægt núlli. Arðsemi 

eigin fjár í iðnaði hefur því verið lítil eins 
og gefur að skilja. Lítil arðsemi hefur leitt til 
þess að innlend fyrirtæki hafa að jafnaði lítið 
eigið fé. Þetta er veikleiki, ekki síst með hliðsjón 

af þeim sveiflum í starfsskilyrðum sem 
íslensk fyrirtæki búa við. 

Þetta er hins vegar ekki eingöngu vandi sem 
snýr að iðnaði. Almennt hefur afkoma íslenskra 
fyrirtækja verið rýr um langt árabil. Þannig var 
til dæmis arðsemi eigin fjár íslensks atvinnurekstrar 

í heild aðeins um 1% að meðaltali á 
árabilinu 1988-1992. Til samanburðar benda 
athuganir Þjóðhagsstofnunar til þess að 

sambærilegar tölur fyrir atvinnurekstur í öðrum 
löndum séu víða á bilinu 3-5%. Slíkur samanburður 

milli Íslands og annarra landa er að vísu 
erfiður, ekki síst vegna þess að bókhaldsreglur 
hér á landi eru í ýmsu frábrugðnar því sem 
gerist annars staðar. Engu að síður gefur talnaefni 

um arðsemi í erlendum atvinnurekstri 
skýrar vísbendingar um að hún sé mun betri en 
að jafnaði hér á landi, þótt deila megi um margföldunarstuðulinn. 

Léleg arðsemi atvinnurekstrar á Íslandi fer 
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saman við almennt bága eiginfjárstöðu fyrirtækja. 
Eiginfjárhlutfall íslenskra fyrirtækja er 

að meðaltali um 30% borið saman við nálægt 
því 50% í öðrum löndum. Þá hefur verið tekið 
tillit til þess með varfærnum hætti að varanlegir 

fastafjármunir eru ekki endurmetnir 
erlendis með hliðsjón af verðbólgu eins og gert 
er hér á landi. Eiginfjárstaða íslenskra iðnfyrirtækja 

er svipuð og í atvinnurekstrinum í heild. 
Tölur af þessu tagi þarf auðvitað að túlka 

varlega. Bæði eigið fé og arðsemi er mjög 
mismunandi eftir löndum, og jafnframt er efnahagsgerðin 

mismunandi. Þegar á allt er litið er 
þó vafalaust að fjárhagur fyrirtækja hér á landi 
stenst ekki samanburð við það sem víðast hvar 
þekkist annars staðar. 

Ein hlið á lakari fjárhagsstöðu fyrirtækja er 
sú að hún hrindir erlendum aðilum frá þátttöku 
í atvinnurekstri hér á landi. Þessu hefur ekki 
verið gefinn nægjanlegur gaumur. Víða er fjárfesting 

erlendra fyrirtækja lyftistöng fyrir atvinnulífið og 
mikilvægt framlag til hagvaxtar. 

Slík fjárfesting hefur hins vegar verið sáralítil á 
Íslandi. 

Sveiflur í þjóðarbúskapnum 
Sveiflur í þjóðarbúskapnum eiga að öllu jöfnu 

upptök sín í sjávarútvegi með einum eða öðrum 
hætti. Sagan sýnir þetta skýrt. Allar meiri háttar 
sveiflur frá stofnun lýðveldisins hafa tengst afla-
brögðum og verðlagi á sjávarafurðum. Í þessu 
sambandi nægir að minna á samdráttarskeiðið á 
árunum 1948-1952 annars vegar og síldar-
kreppuna í lok sjöunda áratugarins hins vegar og 
þensluskeiðin sem fylgdu í kjölfarið. 

Nær okkur í tíma er afturkippurinn 1983, 
uppgangurinn næstu ár á eftir og kyrrstaðan 
allar götur frá árinu 1987. Þótt ýmsar ástæður 
liggi þarna að baki blandast engum hugur um að 
sjávarútvegur var ráðandi um þessa þróun. 
Þannig dróst afli mikið saman 1983; í kjölfarið 
fór saman aflaaukning og verðhækkun afurða, 
og síðastliðin sex ár stóð fiskafli fyrst í stað, en 
fór síðan minnkandi, og verðsveiflur ýmist juku 
eða linuðu þrautirnar vegna aflasamdráttarins. 

Þessar sveiflur hafa nær hindrunarlaust 
komið fram í gengisþróun krónunnar og því 

haft gríðarlega mikil áhrif á starfsskilyrði 
útflutnings- og samkeppnisiðnaðar. Í góðu árferði 

hefur raungengi krónunnar stórhækkað, 
og hefur það þrengt að iðnaði og rýrt vaxtarskilyrði 

hans. Þessu hefur verið öfugt farið í 
erfiðu árferði. Sem dæmi um hversu miklar 
sveiflur hér hefur verið um að ræða má nefna 
að 1987 var raungengi krónunnar á mælikvarða 
verðlags 22% hærra en 1983 og 39% hærra á 
mælikvarða launa. Um þessar mundir er raungengið 

hins vegar enn lægra en það var árið 
1983 — hvort sem lesið er af mælikvarða verðlags 

eða launa. 
Það gefur augaleið að sveiflur af þessu tagi 

eru iðnaðinum erfiðar. Þær koma bara og fara 
án þess að tengjast með einum eða öðrum hætti 
því sem er að gerast í iðnaði á hverjum tíma. 

Í þessu ljósi kemur ekki á óvart að raungengi 
íslensku krónunnar hefur sveiflast meira en 
raungengi flestra annarra gjaldmiðla. Þannig 
var staðalfrávik raungengis íslensku krónunnar 
á mælikvarða launa 10% milli ára á árabilinu 
1976-1993. Til samanburðar var staðalfrávikið 
á bilinu 4-8% annars staðar á Norðurlöndum á 
sama tíma. Í aðildarríkjum OECD sveiflaðist 
raungengið meira á umræddu tímabili í aðeins 
einu landi, Japan. Margt er eftirsóknarverðara í 
hagþróun Japans en sveiflur á raungengi 
jensins. 

Hagstjórn hér á landi hefur iðulega fremur 
magnað þessar sveiflur en jafnað. Þannig hafa 
þjóðarútgjöld oft aukist hraðar en þjóðartekjur á 
uppgangstímum. Hagstæð þjóðhagsleg skilyrði 
hafa því ekki verið nýtt til að leggja fé til hliðar 
og búa í haginn fyrir framtíðina, heldur hefur 
þvert á móti jafnvel meiru verið eytt en aflað var 
við slík skilyrði. Glöggt dæmi um þetta er árið 
1987. Þá voru ytri skilyrði sérstaklega góð. 
Engu að síður var halli á viðskiptajöfnuði. Þetta 
er ekki einsdæmi. Oftar en ekki hefur boginn 
verið spenntur til hins ýtrasta í góðæri. 

Þessi ofþensla í uppsveiflu hefur eðlilega 
gert aðlögunina í niðursveiflu erfiðari. Að jafnaði 

hefur reynst nauðsynlegt að draga meira úr 
þjóðarútgjöldum en breytingar þjóðartekna 
hafa gefið tilefni til. Þetta hafa menn þurft að 
gera til þess að koma í veg fyrir að erlendar 
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Raungengi krónunnar 1980-1994 
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skuldir hlæðu utan á sig eins og snjóbolti. Í 
þessu sambandi nægir að benda á þróunina á 
undanförnum árum. 

Þetta er óskynsamleg hagstjórn og ekki til 
þess fallin að leggja traustan grunn fyrir varanlegan 

hagvöxt. Við höfum farið úr einum 
öfgunum í aðrar. Hagstjórn á að sjálfsögðu 
fremur að draga úr sveiflum í þjóðarbúskapnum en 

að magna þær. 

Sambýlið við sjávarútveg 
Þar sem sjávarútvegur er aflvaki sveiflnanna 

í þjóðarbúskapnum er sambýlið við sjávarútveg 
oft nefnt helsta vandamál íslensks iðnaðar. 
Þetta er ekki með öllu réttmætt. Erfið sambúð 
gefur oft mikið af sér. 

Þótt sjávarútvegur hafi um margt þrengt að 
iðnaði hefur hann einnig verið honum lyfti-
stöng. Í þessu sambandi má benda á að sjávarútvegur 

er eina greinin þar sem Íslendingar 
hafa öflugan heimamarkað á borð við þann sem 
iðnfyrirtæki annars staðar hafa. Því er ekki 
tilviljun að óvíða hefur verið meiri gróska í 
þeim iðnaði sem tengist með einhverjum hætti 
sjávarútvegi. Þá er lítill vafi á því að sjávarútvegur 

og fylgifiskar hans bjóða að öðru jöfnu 

betra tækifæri til sóknar en flestar aðrar greinar, 
sérstaklega að því er varðar framleiðslu á háþróaðri 

vöru. Jafnframt er rétt að minna á að 
sjávarútvegur hefur fleytt okkur til lífskjara sem 
fela í sér mikinn kaupmátt á heimamarkaði. 

Vandinn við sambýlið við sjávarútveginn 
hefur hins vegar einkum tengst fjórum atriðum, 
í fyrsta lagi sveiflum í sjávarútvegi og áhrifum 
þeirra á starfsskilyrði iðnaðar; í öðru lagi 
ómarkvissri hagstjórn, einkum við batnandi 
þjóðhagsleg skilyrði; í þriðja lagi mikilli framleiðni 

sjávarútvegs við hagkvæma nýtingu auðlindanna — 

og í fjórða lagi mismunun í starfsskilyrðum iðnaðar 
og sjávarútvegs. 

Miðað við það ástand sem nú ríkir í þjóðarbú-
skapnum og þær horfur sem blasa við skipta 
fyrri tvö atriðin meginmáli, en ekki þau tvö 
seinni. Framleiðni sjávarútvegs verða settar 
þröngar skorður á næstu árum, meðal annars 
vegna eflingar þorskstofnsins. Mismunun í 
starfsskilyrðum greinanna hefur að mestu verið 
eytt. Þetta var gert á síðasta áratug í kjölfar vandaðrar 

skýrslu svonefndrar starfsskilyrðanefndar 
sem Jóhannes Nordal veitti formennsku á sinum 
tíma. Þar með náðist mikilvægur áfangi í 

sambúðarmálum iðnaðar og sjávarútvegs. 
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Það getur hins vegar skipt sköpum hvernig 
tekið verður á fyrri atriðunum tveimur. Ég vil 
taka svo djúpt í árinni að fullyrða að brýnasta 
hagstjórnarverkefnið sem menn standa frammi 
fyrir nú snúist um þessi tvö atriði — uppsveiflu 
og markvissa hagstjórn. 

Brýnasta hagstjórnarverkefnið 
Margsinnis hefur verið á það bent að hagkvæmasta 

leiðin til að leysa sambúðarvanda 
iðnaðar og sjávarútvegs sé að beita einhvers 
konar gjaldtöku fyrir nýtingarrétt á auðlindinni. 
Enginn vafi er á því í mínum huga að slík gjaldtaka 

í einhverju formi hlýtur að verða þáttur í 
frambúðarlausn þessa máls. Hvenær slíkri 
gjaldtöku verður komið á og útfærsla hennar 
skiptir hins vegar meginmáli. Sjávarútvegurinn 
verður að sjálfsögðu að fá ráðrúm til þess að 
koma fjárhagsstöðu sinni í viðunandi horf áður 
en þungar byrðar eru á hann lagðar í formi 
nýrrar gjaldtöku. Það er einfaldlega sameiginlegt 

hagsmunamál greinanna að fjárhagur 
sjávarútvegsfyrirtækja sé nógu sterkur til þess 
að þau geti í aðalatriðum sjálf aðlagað sig síbreytilegum 

skilyrðum án afskipta stjórnvalda. 
Sú leið sem oft hefur verið nefnd, að leggja á 

auðlindagjald og lækka um leið gengi krónunnar til 

þess að ofbjóða ekki fjárhag sjávarútvegsfyrirtækja, 
á varla við eins og ástand og 

horfur í þjóðarbúskapnum eru nú metnar. Raungengi 
krónunnar er lágt um þessar mundir, og 

engin efnahagsleg rök eru fyrir frekari lækkun 
raungengisins. Verkefnið er því ekki að lækka 
raungengi krónunnar frekar en orðið er, heldur 
að koma í veg fyrir að það hækki um leið og 
skilyrði þjóðarbúsins batna. 

Eins og ég rakti í upphafi máls míns eru skilyrði til 
iðnþróunar óvenjulega góð um þessar 

mundir. Staða sjávarútvegs er hins vegar erfið 
vegna skerðingar aflaheimilda og mikilla 
skulda. Í þessu ljósi eru sameiginlegir hagsmunir 

iðnaðar og sjávarútvegs að nýta næstu 
uppsveiflu til að treysta fjárhag fyrirtækja í 
þessum greinum. Þetta verður best gert með því 
að búa þannig um hnútana að raungengi krón-

unnar haldist í aðalatriðum óbreytt þótt þjóðhagsleg 
skilyrði batni. Þannig fá iðnfyrirtæki 

áfram að njóta hagstæðra starfsskilyrða og 
sjávarútvegsfyrirtæki að treysta eiginfjárstöðu 
sína. Það þarf með öðrum orðum að finna leiðir 
til að koma í veg fyrir hefðbundna uppsveiflu 
sem skilar hvorki sjávarútvegi né iðnaði betri 
stöðu þegar upp er staðið. 

Þetta er í hnotskurn verkefnið sem menn 
standa frammi fyrir nú, að nýta næstu uppsveiflu 

til eflingar atvinnulífsins. Yfir þetta 
verkefni þurfa menn að leggjast. 

Þetta gerist ekki af sjálfu sér. Það er alveg ljóst 
að uppsveifla í sjávarútvegi mun að óbreyttu 
leiða til hefðbundinnar hagsveiflu. Raungengi 
krónunnar mun hækka og þjarma að iðnaðinum 
og öðrum samkeppnisgreinum, svo sem ferðaþjónustu, 

og eyða ábatanum í sjávarútvegi. 
Þegar aðstæður breytast svo til hins verra hefur 
greinin ekkert upp á að hlaupa og gjaldþrot eða 
gengisfelling blasir við. Eins og aðstæður eru 
nú er ekkert sem kemur sjálfkrafa í veg fyrir 
slíka kollsteypu. 

Eina tækið sem nú er til staðar og vinnur sérstaklega 

gegn þess háttar sveiflum er Verðjöfnunarsjóður 
sjávarútvegsins. Hann er í sjálfu 

sér ekkert töfratæki í þessu samhengi, en þó er 
hann tvímælalaust betri en ekkert. Það skýtur 
því nokkuð skökku við að í stað þess að leita 
leiða að því markmiði sem ég hef gert hér að 
umtalsefni er í undirbúningi að nema úr gildi 
lögin um umræddan sjóð. Ég tel að það væru 
slæm hagstjórnarmistök að fella úr gildi þessi 
lög án þess að leggja fyrst grunn að því að nota 
næstu uppsveiflu í því skyni að efla fjárhag 
sjávarútvegsfyrirtækja og viðhalda hagstæðum 
starfsskilyrðum iðnaðar og annarra greina sem 
eru næmar fyrir sveiflum í þjóðarbúskapnum. 

Að lokum vil ég leggja áherslu á að færa má 
góð rök fyrir því að nú sé einstakt tækifæri til 
þess að skapa skilyrði fyrir nýtt vaxtarskeið í 
íslenskum þjóðarbúskap. Mikilvægt er að nýta 
þetta tækifæri. Í þeim efnum sem öðrum veldur 
hver á heldur. 



Böðvar Jónsson 

Landnýting og landgræðslustörf bænda 

Eftirfarandi grein er samhljóða erindi sem flutt var á 
ráðstefnu um landgrœðslu á Selfossi 12. febrúar sl. 
Höfundur er bóndi á Gautlöndum í Mývatnssveit. 

í þeirri miklu umræðu, sem fram hefur farið á 
síðustu árum, um landeyðingu og gróðurvernd 
á Íslandi, hefur það verið alláberandi, að landnýtingu 

og gróðurvernd væri stillt upp sem 
andstæðum. Það er skoðun mín, að það sé 
engum til framdráttar og slíkt beri umfram allt 
að forðast. 

Bændasamfélagið á Íslandi gerði sér 
snemma ljóst hversu mikilvægt beitilandið var 
fyrir lífsafkomu fólksins í landinu. Menn festu 
augun á skipulegri nýtingu þess með því að 
setja reglur sem miðuðu að jafnvægi í milli 
ágengni og aðgæzlu á landkostum. Við nútímamenn 

höfum ekki borið gæfu til að tengja sauðfjárframleiðslurétt 
jarða beint við hæfi þeirra til 

sauðfjárbúskapar. E.t.v. á það eftir að breytast 
og hafa einhver áhrif á gróðurfar landsins. 

Á ýmsum vettvangi fara nú fram umræður 
um landeyðingu af völdum manna og dýra, en 
það mætti einnig verða mörgum íhugunarefni 
hvað veðráttan hefur mikil áhrif á gróðurfar og 
jarðvegseyðingu. Vissulega er það skylda okkar 
allra að kunna að bregðast við þeim vanda 
hverju sinni. 

Langt frammi á öldum og framundir okkar 
tíma var veruleg stjórn á beitarnýtingu hverrar 

jarðar, á sumrin með því að hafa í seljum þar 
sem landkostir voru beztir, á vetrum með útbeit 
frá beitarhúsum fjarri bæjum. Ýmsar jarðir 
voru svo ríkar af landi og landkostum að þær 
gátu leigt selstöðu, og kom þar tollur fyrir. 

Í Jónsbók, Grágás og víðar má finna mikinn 
fróðleik um þetta efni. Þar kemur m.a. fram að 
ekki var gert ráð fyrir því að málnytupeningur 
væri rekinn í afrétt. Þar mátti ekki hafa sel og 
ekki heyja. Ekki mátti heldur reka svín í afrétt. 
Þar er einnig að finna reglur um upprekstrarrétt 
sem ennþá er að mestu óbreyttur. Þar er upprekstrartími 

ákveðinn í 8. viku sumars, þ.e. 12. 
júní, en færðist til 10. viku eða um 26. júní, trúlega 

vegna lagfæringa á tímatali eftir 1281, og 
þá var skylda að reka í miðjan afrétt. Þær reglur 
gilda ennþá. 

Þegar talið var í afrétt virðist réttur hvers 
bónda frá upphafi hafa miðazt við dýrleik 
jarðar sem byggðist langmest á landstærð og 
hlunnindum. Fjáreigendum var beinlínis skylt 
að reka í afrétt í 10. viku sumars og losa heimalöndin 

þannig við geldfé, eins og upprekstrarréttur hverrar 
jarðar sagði til um ef ítala fór 

fram, og það án tillits til eignarhalds á afrétti. 
Þetta var gert til þess að málnytupeningur sæti 
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sem mest og bezt að kostum heimalandsins yfir 
sumartímann. Ennfremur átti að vera búið að 
taka fé úr afrétti þegar 4 vikur lifðu sumars eða 
um 20. september. 

Fyrstu umræðu um fjölda fjár í sumarhögum 
heyrði ég sem drengur upp úr 1930. En þá skrifaði 

bóndinn í Hörgsdal á Mývatnsheiði bréf til 
hreppsnefndar Skútustaðahrepps, þar sem hann 
kynnti skoðanir sínar um það hvað ein ær með 
lambi þyrfti stórt sumargönguland til fullra afurða. 

Með tilkomu rafmagnsgirðinga á seinni árum 
hefur reynzt mun auðveldara fyrir jarðeigendur 
að girða heimalöndin og með því ráða beitarálagi 

og allri meðferð lands. Enda hafa ýmsir 
gert það með góðum árangri. 

Kem ég þá að reynslu minni í þeim efnum. 
Árið 1978 girti ég austasta hluta heimalandsins. 
Þetta afgirta land er rúmir 3 km2 eða um 300 ha. 
Af því er um fjórðungur uppblásnir melar. 1978 
byrjuðum við að bera búfjáráburð og heymoð í 
vegasár og rofabörð í þessu landi og í framhaldi 
af því á þá örfoka mela sem stytzt var til. Með 
tilkomu stórvirkari tækja hefur tekizt að bera 
búfjáráburð á 25-30 ha. 1978 var byrjað að bera 
áburð (kemískan) á þá mela sem ljær liggja. 
Einnig var sáldrað af og til yfir búfjáráburðarsvæðin. 

Uppblásna landið tekur vel við áburðargjöf og þarf 
lítillar sáningar við. Augljóst 

er þó að landið, sem búfjáráburð fær, klæðist 
mun fyrr þéttum gróðri. 

Nýting þessa lands fer fram með þeim hætti 
að það er notað um tíma á vorin fyrir hluta 
lambánna, þeirra er fyrst bera, þegar þær fara 
úr húsi, áður en þeim er sleppt í aðalsumargöngulandið. 

Á þessu uppgrædda landi verður 
gróður fyrr til á vorin en annars staðar. Frá því 
um 20. júní og til miðs september er land þetta 
alfriðað. Undanfarin fjögur haust hefur allt 
lífsféð og um helmingur sláturlamba gengið á 
þessum 300 hekturum Í 14-17 daga. Sláturlömb hafa 

þyngzt um 2-7 kg þennan tíma, mest 
þau smæstu. 

Aðalsumargöngulandið er 26 km2 heiðarland, vel 
gróið. Við girtum það árið 1987. Við 

það fækkaði verulega í landinu. 
Meðfylgjandi tafla sýnir afurðir sauðfjár-

búsins á Gautlöndum á 12 ára tímabili, frá og 
með 1982 til og með 1993: 

Sauðfjárbúið á Gautlöndum 
Kjötþungi 

Byrjun Ær- Lömb eftir Tví- Ein-
Ár sauðburðar fjöldi 100 œr lembingar lembingar 

1982 7. maí 220 179 29,8 kg 18,5 kg 
1983 10. maí 244 178 29,9 kg 17,7 kg 
1984 15. maí 235 185 29,3 kg 17,7 kg 
1985 10. maí 225 183 28,5 kg 16,7 kg 
1986 10. maí 236 176 29,9 kg 18,2 kg 

Heimalandi lokað með girðingu 
1987 12. maí 235 184 30,9 kg 18,0 kg 
1988 11. maí 237 187 30,1 kg 16,9 kg 
1989 14. maí 166 196 32,2 kg 18,5 kg 
1990 12. maí 152 187 37,2 kg 21,2 kg 
1991 12. maí 154 199 32,4 kg 19,7 kg 
1992 11. maí 190 190 31,1 kg 18,4 kg 
1993 11. maí 228 185 32,0 kg 17,8 kg 

Eins og sjá má er nokkur aukning á afurðum 
á árunum frá 1986, bæði er varðar þyngd og 
frjósemi. Marktækastur er samanburður milli 
ára á kjötþunga tvílembinga. Þá truflar ekki 
misjöfn frjósemi samanburðinn. Útbeit á 
vetrum er aflögð frá nóvemberlokum til maí-
loka. Kjarnfóðurgjöf nú síðustu 6 ár er um 3-4 
kg á á. Ef gerður er innbyrðis samanburður á 
töflunni kemur í ljós að meðaltalsafurðir tvílembdra 

áa tímabilið frá og með 1987, þegar 
beitarstjórn hófst, til og með 1993 eru fullum 3 
kg meiri á ári heldur en meðaltalsafurðir tvílembdra 

áa næstu 5 ár þar á undan. Andvirði 
þessa mismunar á kjötþyngd einni saman 
nemur a.m.k. 1270 kr. á hverja tvílembu miðað 
við verðlag á I. flokki af dilkakjöti DIA haustið 
1993. Meðaltalstvílembuhjörðin þessi 7 ár, 183 
ær, hefur því skilað árlega a.m.k. 233 þús. kr. 
meiri tekjum vegna aukinna kjötafurða heldur 
en sami fjöldi tvílembdra meðaltalsáa hin fyrri 
5 ár skýrslunnar. 

Enginn má taka orð mín svo, að ég sé með 
þessum samanburðarupplýsingum að miklast af 
afurðum fjárins. Ég veit vel að afurðir sauðfjár 
eru víða í landinu verulega miklu meiri. Ég er 
fyrst og fremst að leiða rök að því að með 
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girðingum, uppgræðslu lands og beitarstjórn 
má auka afurðir sauðfjár. 

Niðurstaða mín eftir þessa langferð í gegnum 
tímans rás er sú, að gildasti þátturinn til landnýtingar 

sé enn í dag beitilandið og yfirveguð 
notkun þess. 

Ég er sannfærður um að dýrmætasti fjársjóður 
hvers sauðfjárframleiðanda er góðir og 

rúmir sumarhagar. Það er skoðun mín að við 
megum aldrei ganga lengra í notkun beitilands 
en það, að nýtt sé allt að hálfum ársvexti beitarplantna 

í tíðarfarslegu meðalári. Með því ætti 
að vera tryggt að ekki sé gengið á höfuðstól 
plantnanna. En það verður að teljast 

grundvallarsiðgœði gagnvart náttúrunni. Ég tel að 
ásamt siðlátri tillitssemi við náttúruna sé 
varðveizla beitilands og vernd gróðurs undirstaða 

efnahagslegrar hagsældar í sauðfjárbúskap. Þær 

afurðir, sem ekki nást í sumarhögum vegna fjölda 
fjár eða lélegra skilyrða, 

fást hvergi annars staðar nema með beinhörðum 
auknum útgjöldum, hversu vel sem 

sauðkindin er framgengin á vori. 

Blessað veri grasið sem blíðkar reiði sandsins, 
grasið sem grœðir jarðarmein. 

Snorri Hjartarson 

Ég kem þá að samskiptum mínum og Landgræðslu 
ríkisins. Þau hefjast raunverulega árið 

1990 þegar Landgræðslan bauð mér, eins og 
öðrum bændum á uppfokssvæðum, samstarf 
um uppgræðslu heimalanda með því að leggja 
fram áburð til helminga á móti viðkomandi 
bónda, og þar að auki 10 þús. kr. pr. tonn sem 
þátttöku í flutnings- og dreifingarkostnaði. 
Lagt er til að bornir séu 6-8 pokar á ha. þegar 
um nýsáningu er að ræða, en 3-5 pokar á eldri 
uppgræðslur og áburðardreifingu lokið um 
miðjan júlí. Gerður er árlega samstarfssamningur 

um verkefnið. 
Árið 1993 gerðu 120 bændur slíka formlega 

samninga við Landgræðsluna, og landið sem 
tekið er til uppgræðslu með þessum hætti er 
a.m.k. 1000 ha. Fulltrúar Landgræðslunnar tjá 
mér að áhugi bænda sé geysimikill og mundi 

auðveldlega vera hægt að tvöfalda þátttökuna 
ef fjármunir væru fyrir hendi. Ennfremur telja 
þeir að víðast hvar hafi náðst mjög góður 
árangur, og leggja áherzlu á að öll vinnubrögð 
bænda séu til fyrirmyndar. Ég er sannfærður 
um að með þessu framtaki steig Landgræðslan 
mikilvægt og heillaríkt spor, ásamt því að gera 
samning við bændur um dreifslu á áburði og 
fræi Landgræðslunnar á afréttum, þar sem því 
verður við komið, og skerpa með því áhuga og 
ábyrgðartilfinningu þeirra gagnvart landinu. 

Ég get vart hugsað mér betra hlutskipti en fá 
að taka í hlýja og gróðurvæna hönd Landgræðslunnar 

sem rétt er fram til þessa verkefnis. 
Góðir áheyrendur, ég kem nú að lokaþætti 

máls míns. Hvað sjáum við framundan? 
Á fögrum septemberdegi á liðnu hausti 

heimsótti ég Gunnarsholt á Rangárvöllum, 
aðalsetur Landgræðslu ríkisins. Þar sýndu og 
skýrðu vísindamenn staðarins allt sem þar var 
að gerast, úti og inni. Það sem vakti hvað mesta 
athygli mína og aðdáun var eftirfarandi: 

1. Hefting sandburðarins mikla niður Rangárvelli. 
Trúlega gætu allar þjóðir heims verið 

stoltar af því þrekvirki. 
2. Ræktun á annað hundrað tonna af ýmsum 

tegundum fræs til landgræðslu, þar sem 
ræktunin tekur mið af vísindalegum niðurstöðum 

um aukið afurðamagn og þolgæði. 
3. Sá merkilegi árangur þessa vísindastarfs að 

nú er flutt fræ af Beringspunti frá Gunnars-
holti til gamla heimalandsins, Alaska. Fræið 
héðan er talið afurðameira og þolnara. 

4. Að í mörgum þáttum landgræðslu, svo sem 
vitneskju um ástand lands og endurheimt 
gróðurs, standa Íslendingar jafnfætis öðrum 
þeim þjóðum er bezt vita og gera. Í sumum 
tilvikum standa þeir flestum framar að 
reynslu. 

5. Að landgræðslan hefur í samstarfi við 
Skógrækt ríkisins, Rannsóknarstöðina á 
Mógilsá, Rala og Kanadaríki plantað 160 
þús. Alaskaöspum í túnið í Gunnarsholti. 
Þar er verið að kanna hver áhrif slíkir 
skógarreitir, á svo víðfeðmu flatlendi, hafa 
á veðurfar og fleiri umhverfisþætti. 
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Þetta sem nú hefur verið nefnt, ásamt fjölmörgu 
öðru sem ekki vinnst tími til að lýsa, 

styrkir þá skoðun mína að við Íslendingar eigum 
erindi í umræðu heimsins um umhverfismál, 
umræðu um tillífgun og vöxt gróðurmoldar því 
að án hennar varðveitist enginn jarðvegur. Þar 
getum við skýrt frá reynslu okkar, m.a. um það 
hvernig hægt er að rækta örfoka land. 

Á fimm tuga afmælisári lýðveldisins á ég 
mér þá ósk og vilja um þessi efni: 

- að okkur takist fyrir aldamót að snúa vörn í 
sókn vaxandi gróðurlendis. 

- að reynsla okkar og viðtæk vísindaleg 
þekking Í þessum efnum tali trúverðugri 
röddu til heimsbyggðarinnar og íslenzkt 
starf og reynsla verði þannig leiðbeinandi 
fyrir þjóðir heims. Hér er einnig um að 
ræða þann mikilvæga þátt að ala upp æsku 
okkar við það leiðarljós að trúa á landið. 

- að í Gunnarsholti rísi upp alþjóðleg rannsóknarstöð 
í landgræðslu, þar sem vænta 

mætti að Sameinuðu þjóðirnar legðu fram 
vísindalegt og fjárhagslegt lið til uppbyggingar 

og starfrækslu. Það mundi efla möguleika okkar 
til mun stærri átaka í landgræðslu. 

Til þess að þetta megi verða þarf heilan hug 
og djarfan. Við verðum hvert og eitt með öðru 
að skapa og styrkja ímynd þeirrar þjóðar sem 
vill byggja þetta land, minnug lokaorða 
Hannesar Péturssonar Í Óðnum um Ísland: 

Ó dunandi eyja 
sem á dögum sköpunarinnar! 
ennþá í smiðju 
elds, kulda og vatns 
engan stað á jörðu 
eigum vér dýrari 

því þetta land 
var sál vorri fengið til fylgdar. 



Magni Guðmundsson 

Atvinna fyrir alla 
Stefna eftirstríðsáranna og staðan núna 

Vœntingar í stríðslok 
Eftir seinni heimsstyrjöld tóku margir að líta 

á atvinnu sem lagalegan, jafnvel stjórnskipulegan 
rétt allra sem gætu unnið og vildu vinna. 

Menn fundu á þessum árum til vaxandi samfélagslegrar 
ábyrgðar. Ymis lönd, svo sem 

Bretland, Kanada, Ástralía, Svíþjóð, Sviss og 
Indland, lýstu yfir í stefnuskrá að full atvinna 
væri „megintilgangur og skylda ríkisstjórnar". 
Það var til marks um hina róttæku stefnubreytingu 

að Clement Attlee boðaði í ræðu 
tilkomu „atvinnualdarinnar". 

Kenningar John Maynard Keynes voru 
kveikjan að þessu framtaki stjórnvalda. Þær 
voru settar fram á tímabilinu milli heims-
styrjaldanna þegar ströng kreppa ríkti í Breska 
samveldinu. Aðalinntakið var að heildareftirspurn 

réði úrslitum um raun-framleiðslu og að 
ríkisstjórn gæti, einkum við gerð fjárlaga, haft 
áhrif á eftirspurn til að draga úr atvinnuleysi. 

Atvinnuvandamálið var til umræðu meðal 
hagfræðiprófessora við kanadíska háskóla þegar 
höfundur hóf nám þar um miðjan 5. áratuginn. 
Prófessorarnir voru þeirrar skoðunar að viðeigandi 

stjórnarstefna, sem beindist gegn hag-
sveiflum, gæti í reynd minnkað atvinnuleysi, 
enda þótt sumir hefðu efasemdir um langvinnan 
hallarekstur ríkissjóðs. Hins vegar fannst þeim 
að orðalagið „megintilgangur og skylda", sem 
til var vitnað hér að framan, væri of óljóst til að 

Höfundur er doktor í hagfrœði. 

knýja stjórnvöld til að taka upp stefnu fullrar 
atvinnu. Einn þeirra kvað orðalagið „vísvitandi 
tvírætt". 

Víst er um það að Keynes olli umskiptum 
þegar hann sýndi fram á margfeldisáhrif eyðslu. 
Það varð hagfræðingum og öðrum stefnumótendum 

hvatning til að útfæra framkvæmdaáætlanir sem 
miðuðu að því að minnka eða jafnvel útrýma atvinnuleysi. 

Hin fyrsta þeirrar 
tegundar var „New Deal", áætlun Roosevelts 
forseta á seinni hluta 4. áratugarins. Vegna 
ástands mála var frumkvæði ríkisstjórnarinnar 
meira í ætt við björgunarstarf en endurreisn. Þó 
er viðurkennt að New Deal hafí „greitt götu" 
eðlilegs efnahagsbata með því að stöðva verðhjöðnun, 

byggja upp fjármálakerfið o.s.frv.1 

Markmiðið, sem að var keppt, var svonefnd 
æskilegust atvinna (optimum employment). í 
framsæknu þjóðfélagi hljóta einhverjir að vera 
án atvinnu, þar sem iðngreinar vaxa meðan 
aðrar dragast saman. Slíkt atvinnuleysi, sem 
telst eðlilegt, er óhjákvæmilegt nema um algera 
stöðnun sé að ræða. Skoðanir eru skiptar um 
það hversu mikið atvinnuleysi skuli teljast 
eðlilegt. Flestir munu þó álíta að atvinnuleysi, 
sem nauðsynlegt er fyrir sveigjanleika hagkerfisins, 

sé nánast 2% vinnandi fólks og að 
enginn einn maður sé atvinnulaus meira en 2-3 
mánuði á ári. Orðin æskilegust atvinna taka 
ekki til barna undir 15 ára aldri eða til hús-
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mæðra sem í heilbrigðu samfélagi eru ekki 
krafðar vinnu utan heimilis síns.* 

Peningahyggja (monetarism) 
Hagræði Keynes var vefengd af hálfu Milton 

Friedmans og peningahyggju (monetarisma) á 
7. áratugnum. Meginkennisetningin var að sérhver breyting 

heildareftirspurnar, sem ríkisstjórnin kynni að geta komið 
til leiðar, myndi, 

þegar til lengdar léti, gera vart við sig í hærra 
verðlagi, en ekki í meiri framleiðslu. Hagkerf ið 
myndi hneigjast til ja fnvægis á öllum mörkuðum, með 

verðhlutföll óbreytt. Viðurkennt var 
að aukning peningamagns gæti haft skammtímaáhrif, en 

aðeins meðan fólk léti hjá líða að 
reikna með verðhækkunum, þ.e. meðan verðbólgan væri 

ekki „innbyggð" í væntingar þess. 
Þannig afneitaði monetarismi stöðugleikastefnu. Mestum 

möguleika yrði náð með því að 
halda vexti peningaframboðs í samræmi við 
vöxt raunframleiðslu. 

Monetarismi er gagnrýni undirorpinn. T .d . 
hafa hagfræðingar lengi haldið því f ram og 
talið vel grundað að ríkisstjórn geti aukið 
heildareftirspurn án þess að hætta á verðbólgu, 
ef fyrir hendi er ónotuð framleiðslugeta. Þannig 
má taka dæmi frá seinni heimsstyrjöld sem 
lagði þungar kvaðir á kanadíska hagkerfið. Eigi 
að síður höfðust stjórnvöld litt að gegn launa-
og verðlagshækkunum meðan unnt var að auka 
framboðið. Það var ekki fyrr en í október 1941, 
þegar vinnuafl og verksmiðjubúnaður hafði 
verið nýtt til fullnustu, að stjórnvöld settu á 
allsherjar frystingu kaupgjalds og verðlags. 
Árangur þeirra í baráttunni við verðbólgu átti 
ekki sinn líka. Vísitala neyzluvöruverðs, sett 
100 í ágúst 1939, mældist 119 haustið 1946 
(eftir 7 ár). 

Þá er þess að geta að peningapólitík hefir 
áhrif á vexti og þess vegna á fjárfestingu og 
útgjöld. En hún orkar einnig á gjaldeyrisviðskipti. Dæmi: 

Minnkun peningaframboðs 
hækkar innlenda vexti í samanburði við erlenda 
vexti og örvar þar með innstreymi f jármagns 
sem í kerfi frjálsra gjaldeyrisviðskipta veldur 

* Hér er v ísað til v iðhor fa á u m r æ d d u t ímaskeið i . 

hækkun á genginu. Það veikir samkeppnisstöðu 
hagkerfisins, sem leiðir til minni fjárfestingar 
og útflutnings og meiri innflutnings. Þetta hefir 
á stundum verið meiri háttar orsök atvinnuleysis í Kanada. 

Reyndin er sú að peningalegt aðhald eitt sér 
hefir mikil áhrif á atvinnuleysi samfara litlum og 
reikulum áhrifum á verðbólgu. Þetta verður ljóst 
í næsta þætti, sem og aðrar veilur monetarisma. 

Skal nú að því vikið að Friedman og fylgjendur hans 
tóku sér stöðu við hlið Smiths og 

„klassísku" hagfræðinganna sem trúðu að 
hagkerfið væri lögmálsbundið og þarfnaðist 
lágmarks íhlutunar af opinberri hálfu. Samkeppni var 

meginþáttur hins virka hagkerfis. Sú 
er ástæða þess að monetarisma var svo vel tekið 
af athafna- og f jármálamönnum. Frjálst framtak, án 

miðstýringar, ráða og reglugerða, veitti 
beztu tækifærin til arðsköpunar. Fyrir áhrif 
monetarista kom fyrirfram ákveðinn vöxtur 
peningaframboðs og varfærni í ríkisfjármálum í 
stað yfirlýstrar atvinnustefnu. 

Hrun stjórnarfars í kommúnistaríkjum 
Austur-Evrópu við lok 9. áratugarins olli nýjum 
markaðsáhuga. Menn leiddu hjá sér að breytingarnar 

þar eystra áttu sér félagslegar 
skýringar fremur en efnahagslegar. Fólk hafði 
atvinnu, mat og húsaskjól, en mannréttindi voru 
fótum troðum. Tilraun Vesturlanda til að þrýsta 
markaðskerfinu með ofurflýti inn á fyrri 
Sovétlýðveldi orkar tvímælis, enda eru þau 
naumast undir það búin. „Stjórnmál eru list 
hinna smáu skrefa." 

Lœrdómar frá 8. og 9. áratugnum 
Könnun, sem gerð var af dr. Clarence L. 

Barber og John C. McCallum, verðskuldar 
athygli. Höfundar kynntu sér reynslu 18 
OECD-ríkja á 8. áratugnum.2 Þeir komust að 
raun um að mismunandi árangur ríkjanna í 
viðureign við verðbólgu mátti vel skýra með 
stigi samstöðu (social consensus) eins og það 
mældist vera skv. langtíma verkfallsaðgerðum. 
Raunar kom í ljós að bæði mismunandi vöxtur 
peningamagns og mismunandi samstöðustig 
átti þátt í að skýra alþjóðlegan mismun verðbólguþróunar, 

en samstaða hafði því meira 
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vægi en peningamagnið. Þar við bættist að mismunur 
í peningastjórn var að hluta afleiðing 

mismunar í samstöðu. „Þannig er verðbólgu á 
8. áratugnum betur lýst sem samstöðufyrirbæri 
en peningalegu fyrirbæri." 

Þetta skyggir á þá staðhæfingu Milton 
Friedmans að „verðbólga yfir umtalsvert tímabil 

sé ávallt og alstaðar peningalegt fyrirbæri, 
sem hlýzt af örari vexti peningamagns en vexti 
framleiðslu".3 

Þýðingarmikil spurning er hvers vegna samstöðustig 
er misjafnt milli landa. Hér beindist 

könnunin að þáttum sem ákvarða langtíma 
verkfallsaðgerðir, en þær skilgreindu höfundar 
sem meðaltal glataðra vinnudaga á einstakling 
- í öðrum greinum en landbúnaði. Niðurstaða 
þeirra varð að hátt samstöðustig hefði oftast 
verið tengt stjórnarstefnum eða stofnunum sem 
(i) stuðla að verulegu atvinnuöryggi, (ii) tryggja 
tiltölulega jafna tekjuskiptingu og (iii) tryggja 
launþegasamtökum hlutverk innan stjórnkerfisins 

í almennri stefnumótun. 
Japönsk reynsla skiptir máli í þessu samhengi. 

Japan náði verðbólgu niður á 8. áratugnum í meira 
mæli en önnur iðnríki, og þó 

hélzt atvinna með bezta móti. Þetta síðarnefnda 
er sérstaklega athyglisvert þar sem Japan er háð 
innflutningi hráefna og orku. 

Velheppnuð atlaga að verðbólgu stafar, svo 
sem ljóst virðist, af mjög háu stigi samstöðu í 
landinu. Samkvæmt reglunni um lífstíðarráðningu 

telja fyrirtæki sér siðferðilega skylt að 
tryggja fostum starfsmönnum atvinnu til aldursmarka. 

Þetta styrkir hollustu starfsmanna við 
fyrirtækið, og kaupgjald svarar til afkasta þess. 

Á seinni hluta áratugarins (1975-79) var 
þensla bæði í ríkisfjármálum og peningapólitík, 
enda tilgangurinn að örva efnahagsbata. 
Tekjuhalli ríkissjóðs óx talsvert, og vextir 
miðbankans af endurkeyptum víxlum féllu í 
lágmark frá stríðslokum. Auk þess var 
bindiskylda bankanna minnkuð og útlánaþök 
þeirra rýmkuð. Samkvæmt monetarisma hefðu 
þessar ráðstafanir átt að leiða til aukins 
verðbólguhraða. Eigi að síður lækkaði verðbólgan 

um 21 prósentustig.2 

Ef við snúum okkur að 9. áratugnum er 

aðaleinkennið áframhaldandi vöxtur fjárlagahalla. 
Þetta gildir um öll OECD-löndin. Hin 

helztu þeirra þoldu jafnframt mikla hækkun 
raunvaxta. Slíkir skammtímavextir voru að 
meðaltali 3,5% og langtímavextir 4,6%, til 
samanburðar við 1% raunvexti eða minna tvo 
áratugina á undan. 

Fyrir 1986 var raun-fjármunamyndun, sem í 
þessum löndum hafði í áraraðir vaxið um 4,6% 
á ári, komin niður í 1,6%. Samhliða þessari 
lækkun óx fjárlagahallinn. Stöðugur tekjuhalli 
á áratugnum endurspeglar líka aukinn vaxtakostnað 

við hækkun skuldarinnar. Háir raunvextir bættu 
við þann vaxtakostnað.4 

Þannig varð óhófleg áherzla á monetarisma 
sem tæki til að hemja verðbólgu orsök mikils 
og viðvarandi hallareksturs á ríkissjóði út allan 
9. áratuginn. 
Á seinni árum hefir umfang frjálsrar samkeppni 

og framtaks aukist verulega. Víðtæk 
einkavæðing hefir átt sér stað í mörgum þróuðum 

ríkjum. Samtímis hafa miðbankar verið 
meira eða minna leystir undan yfirráðum ríkisstjórna 

og þeim þannig gert mögulegt að framfylgja eigin 
stefnu. Allt þetta hefir dregið úr 

getu stjórnvalda til að fást við hagsveiflur. 
Markaðskerfið Í þessu formi hefir ekki staðið 
sig sem skyldi, eins og víðtækt atvinnuleysi í 
OECD-löndum ber með sér. Á næstu síðum 
skal litið á nokkra innbyggða ágalla kerfisins. 

Samkeppnis-líkanið. Fyrirvarar 
Frjáls samkeppni, oft kölluð hrein samkeppni í 

hagfræðibókum, er tegund markaðsformgerðar 
sem lýtur ljórum skilyrðum. Þau 

eru: (i) smá fyrirtæki og mörg, (ii) einslit afurð, 
(iii) heimill aðgangur og brotthvarf, (iv) fullkomin 

vitneskja um gildandi verð. 
Við skilyrði frjálsrar/hreinnar samkeppni er 

eftirspurnarkúrfan alltaf lárétt. Það leiðir af 
skilyrði (i), - því, að sérhver framleiðandi á 
markaðnum sé svo smár í hlutfalli við markaðinn 

í heild að hann geti ekki merkjanlega haft 
áhrif á verð. Fyrirtækið kann að skila umframhagnaði 

eða tapi þegar til skamms tíma er litið. 
En þegar til lengdar lætur mun skilyrðið um 
heimilan aðgang að atvinnugrein og brotthvarf 
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úr henni tryggja að þessi hagnaður eða tap 
muni hverfa. Þess vegna fáum við stöðu 'án 
hagnaðar, án taps'; fyrirtækið mun aðeins ná 
bókhaldslegum ágóða - sem nefnist eðlilegur 
ágóði og er hinn sami og í öðrum atvinnugreinum 

frjálsrar/hreinnar samkeppni. 
Líkanið notast sem mælikvarði á hagkvæmustu 

nýtingu framleiðsluþátta. Það er gott skilgreiningartæki, 
en er ekki raunhæft. Utanaðkomandi breytingar sem 

stöðugt eiga sér stað, 
t. d. á eftirspurn eða kostnaðarliðum, valda 
markaðsröskun. Sjálfar forsendurnar, sem liggja 
til grundvallar líkaninu, hafa verið rengdar. Er 
því ekki að undra þótt gildi líkansins sem 
leiðarvísis við stefnumótun hafi verið vefengt. 

Framleiðsluvörur eru sjaldan einslitar, þannig 
að þær geti að öllu leyti komið hver í annarrar 
stað. Vegna efnislegra eiginda, viðhaldsþjónustu, 

staðsetningar o.fl. atriða, kunna a.m.k. 
sumir kaupendur að velja vöru eins fyrirtækis 
fremur en keppinautanna á tilteknu verði. 
Varan, sem sker sig úr með þessum hætti, 
auðkennist af því að seljandi getur hækkað verð 
hennar án þess að glata allri sölunni. 

Hindranir á aðgangi nýrra fyrirtækja eru 
algengar í ýmsum atvinnugreinum. Þær geta 
verið í formi fjármagnsskorts, einkaleyfisréttar, 

flutningserfiðleika á hráefnum o.s.frv. 
Jafnvel þótt mörg fyrirtæki byrji við jöfn skilyrði 

kunna eitt eða fleiri þeirra síðar að ná 
tiltölulega stórum hluta markaðarins. Reynslan 
hefir sýnt að hending ein kann að geta ráðið. 
Sterkt fyrirtæki getur haldið nýjum þátttakendum frá. 

Óskorað vald neytandans er engan veginn 
hin almenna regla. Fólk er iðulega fáfrótt eða 
kærulítið um verð og valkosti. Auk þess hefir 
smekk fólks verið breytt með auglýsingum í 
fjölmiðlum. Enn meira máli skiptir þó að hinir 
efnuðu ráða eftirspurninni á markaðnum og 
ákvarða því hvað framleitt er. Kaupmáttur hins 
tekjulága meirihluta nægir aðeins til greiðslu 
brýnustu nauðsynja. Verðskilaboðin, sem koma 
til við samspil framboðs og eftirspurnar, geta 
því verið ærið villandi. 

Enn önnur gagnrýni á líkan frjálsrar samkeppni er 
á þá lund að tækniframfarir, ekki 

hagkvæm nýting framleiðsluþátta, ákvarði per 
capita raunframleiðslu þegar til lengdar lætur. 
Skv. kenningu Schumpeters hefir stórfyrirtækið 

eitt efni á útgjöldum og áhættu samfara 
rannsóknar- og þróunarverkefnum. Því er ennfremur 

haldið fram að aðeins stórt fyrirtæki geti 
notfært sér ávinning fjöldaframleiðslu. 

Loks er þess að geta að samkeppni, sem hefir 
í för með sér auglýsingaherferðir og annað 
kostnaðarsamt söluátak, getur í reynd leitt til 
verðhækkana. 

Brot á skilyrðum formgerðar fyrir frjálsri 
samkeppni skapar margvíslegar tegundir eða 
afbrigði sölumarkaðar. Hin helztu eru einokun, 
fákeppni og skert samkeppni. Fyrirtæki allra 
þriggja flokka hafa nokkurt vald yfir verði sem 
nefnt er markaðs- eða einokunarvald. Með því 
að hækka verð upp fyrir jaðarkostnað takmarkar 

einkasalinn framleiðslu, beinir auðlind-
um til léttvægari þarfa og dregur úr fullnægju 
neytandans. Í því tilviki hefir einokunin áhrif 
bæði á kostnað og verð. Óhagkvæmni þeirrar 
tegundar getur vaxið að því marki að gleypa 
meginhluta hins mögulega einokunargróða eða 
hann allan. Slíkt getur gerst við áberandi skipulags-'deyfð', 

þegar stjórnendur ofhlaða skrifstofu og verksmiðju 
starfsliði og halda úreltum 

búnaði í notkun langt fram yfir réttan endurnýjunartíma. 

Við getum ályktað að frjáls samkeppni, eins 
og hún gengur nú til í lýðræðisríkjum, tryggi 
ekki sanngjarnt verðlag eða arð. Ekki er hagkvæm 

auðlindanýting heldur sjálfgefin. Meira 
eða minna markaðsvald er fyrir hendi nánast 
alls staðar. Afleiðingin er viðvarandi ójöfnuður 
og atvinnuleysi. Þrátt fyrir augljósa kosti 

áætlunarbúskapar hefir hann náð lengra í nýtingu 
vinnuafls. Markaðskerfið hefir sýnt yfirburði í 
framleiðslu æ meira vörumagns með æ færri 
verkamönnum. Það kann endanlega að falla á 
eigin samkeppni. 

Stjórnmálamenn leggja gjarnan áherzlu á 
'hagvöxt', enda þótt meiri tekjujöfnun geti líka 
aukið fullnægju neytenda og velferð. Sívaxandi 
framleiðslu fylgir mikið álag á getu jarðar til að 
láta í té grunn-hráefni, matvæli og orku á 
hóflegu verði, og hún leggur auknar kvaðir á 
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atvinnuvegina til að verjast mengun lofts, vatns 
og annarra þátta. Þetta vekur upp spurninguna 
hvort draga eigi úr hraða fólksfjölgunar. 

Böl atvinnuleysis 
Af OECD-löndum hefir Japan eitt - með 

sínu háa stigi samstöðu - „viðunandi" atvinnuleysi, 
2,3% (1993). Í Vestur-Evrópu er atvinnuleysið 11%, 

í Bandaríkjunum um 7%. En skráð 
atvinnuleysi segir ekki alla söguna. Sumir, sem 
eru án atvinnu, hafa aldrei sótt um atvinnuleysisbætur 

eða hætt því um tíma. Aðrir hafa 
hlutastarf aðeins. Þessir (og fleiri) hópar mynda 
'hulið' atvinnuleysi sem áætlað er að færi 
heildaratvinnuleysi í OECD-löndum upp í 50 
milljónir. Meðal sumra þjóðflokka á norðurslóðum 

kann meirihlutinn að vera án vinnu og 
í ýmsum borgum 25-30% ungs fólks. Ungmenni, 

sem verið hefir án vinnu í áraraðir, 
kann að glata starfslöngun sinni og kjósa að 
lifa á atvinnuleysisbótum til frambúðar, lífstíðar 

byrði á fjölskyldu sinni og/eða samfélagi. 

Atvinnuleysi er ein versta meinsemd 
mannkyns. Það hefir ekki eingöngu í för með 
sér framleiðslutap, heldur andlegar og líkamlegar 

þjáningar. Það rænir einstaklinginn 
sjálfsvirðingu og áliti. Einnig hafa rannsóknir sýnt 

að langvinnt atvinnuleysi eykur 
tíðni sjúkdóma. Hinir atvinnulausu, sem 
notið hafa góðrar heilsu, verða kvillasjúkir. 
Þetta bitnar á skyldmennum líka, einkanlega 
börnunum sem verða óörugg og áhyggjufull. 

Taugaspenna og árekstrar milli heimamanna 
og innflytjenda hafa verið raktir til atvinnuleysis 

og baráttunnar, sem af því leiðir, um 
atvinnutækifæri. Stjórnmálamenn kenna 

kynþáttafordómum og ofstæki ranglega um 
ókyrrðina. 

Vart hefir orðið stéttaskiptingar í efnaða og 
fátæka. Á öðrum vængnum eru þeir, sem hafa 
fasta atvinnu og fjárhagslegt öryggi, á hinum 
atvinnulausir sem framfleyta sér á styrkjum eða 
einhverju hlutastarfi á 'gráa markaðnum'. Margir, 
einkum ungt menntafólk, eru ekki ásáttir við 
þetta. Þeir fyllast gremju, ásaka ráðamenn og 

hneigjast einatt að öfgaflokkum. Ástandið í 
Evrópu núna minnir á stöðu mála á seinni hluta 
4. áratugarins.5 

Niðurstaða 
Atvinna fyrir alla verður því aðeins virk 

stefna að henni sé komið á sem lagalegum eða 
stjórnskipulegum rétti þegnanna, eins og kom 
til alvarlegrar umræðu í lok seinni heimsstyrjaldar 

og áður er vikið að. Það er djarflegt 
áform, en framkvæmanlegt. Það krefst tiltekinnar 

hagstjórnar og skipulags, án þess þó að 
hafna þeim hvata sem vænta má með sanngirni 
af samkeppni. Það krefst samvinnu af hálfu 
ríkisstjórnar, sveitarstjórna, bankakerfis og 
einkageira. 

Þegar meiri háttar áform þessarar tegundar er 
innleitt er afar mikilvægt að það öðlist samþykki 

og stuðning vinnustéttanna. Mjög góð 
leið að því marki væri að skapa skilyrði fyrir 
hástig samstöðu. Grundvallarmarkmið væri 
stöðugleiki. Verðbólga raskar tekjuskiptingu á 
mjög óæskilega vegu. Hún vekur upp kröfur um 
vísitölutengingu kaupgjalds og launa eða 

fjárskuldbindinga, sem torveldar stjórnunargangvirkið. 
Til að tryggja stöðugt verðlag þarf 

allsherjar eftirspurnarstjórn. Hún felur í sér 
samræmda stefnu í peninga- og ríkisfjármálum 
er bætt sé upp með viðeigandi tekjustefnu þegar 
þurfa þykir. Löggjöf gegn hringamyndun er 
einnig nauðsynleg til að hemja einokunarvald 
og efla afköst. Sú löggjöf ætti líka að gera ráð 
fyrir verðlagseftirliti sem heimilaði, ef nauðsyn 
telst, að skoða ekki aðeins arðsemi, heldur alla 
kostnaðar- og verðbyggingu fyrirtækja. 

Atvinnutækifæri eru í reynd ótakmörkuð. 
Þau er að finna m. a. á sviði rannsóknar- og 
þróunarverkefna, í baráttu við vandamál mengunar 

og örtraðar, í könnun geimsins og landnámi! 
Neytendaeftirspurn eða óskum verður 

aldrei að öllu leyti fullnægt. Atvinnusköpunina 
má fjármagna að hluta með hinu mikla fé sem 
lagt er til hliðar í atvinnuleysisbætur, því að 
þeirra yrði ekki lengur þörf. Einnig er möguleiki að 

leggja á sérstakan skatt. 
Kjarni málsins er að vestræn lýðræðisríki 
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verða að taka upp stefnu fullrar atvinnu ef 
markaðskerfið á að halda velli. 

Ráðstafanir ætti að gera nú þegar, áður en 
frekari óánægja og félagsleg ólga nær að vaxa. 
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Björgvin Sighvatsson 

Verðtryggingarmisvægi innlánsstoínana 
á árunum 1980-1993 

Inngangur 
Vandamál geta komið upp í rekstri innlánsstofnana 

þegar misvægi er milli verðtryggðra 
eigna og skulda. Sé til dæmis um það að ræða 
að hluta verðtryggðra innlána sé ráðstafað í 
óverðtryggð útlán og verðbólgan hækkar 
skyndilega, þá hefur það neikvæð áhrif á afkomu 

bankanna. Þannig veldur verðtryggingarmisvægið 
því að bankar eiga erfitt með að 

ákvarða nafnvexti óverðtryggðra liða án tillits 
til skammtímasveiflna í verðbólgu. 

Þess misskilnings gætir stundum að sé neikvætt 
verðtryggingarmisvægi bönkunum óhagstætt, þá 

hljóti jákvætt misvægi að vera þeim 
hagstætt. Talað er um jákvætt misvægi ef verðtryggðar 

eignir bankakerfisins eru umfram 
skuldir. Eins og getið er síðar í greininni jókst 
jákvætt misvægi bankakerfisins verulega 
seinni hluta ársins 1983 og fram á mitt ár 1984. 
Lækkun verðbólgu úr nálega 3 stafa tölu í lága 
2 stafa tölu, án þess að nafnvextir fylgdu á eftir, 
leiddi til þess að óverðtryggðir innlánsreikningar 

gáfu skyndilega betri ávöxtun en verðtryggðir. í 
framhaldi af því streymdu innstæður 

af verðtryggðum reikningum yfir á óverðtryggðra 

reikninga. Á sama tíma minnkaði áhugi lántakenda 
á óverðtryggðum útlánum, 

enda vaxtakjörin orðin mun óhagstæðari en á 
verðtryggðum lánum. Á þessu tímabili var 
jákvætt misvægi því bönkunum óhagstætt. 

Einnig ber að geta þess að óvissa um væntanlegt 
verðbólgustig samfara miklu verð-

tryggingarmisvægi veldur hærra álagi á útlánsvexti 
bankanna. Áhættuálagið leggst á vexti óverðtryggðra 

útlána m.a. til þess að bankakerfið geti staðið undir 
öllum verðtryggðum 

innlánsskuldbindingum sínum. Með öðrum 
orðum er misvægið milli verðtryggðra eigna og 
skulda ástæða þess að vaxtamunur er yfirleitt 
meiri á milli óverðtryggðra inn- og útlána heldur 

en verðtryggðra. 
Misvægi milli verðtryggðra eigna og skulda 

innlánsstofnana veldur óvissu. Hagur þeirra 
felst því umfram allt Í því að dregið sé úr misvæginu 

eða því eytt alveg. Tvær leiðir eru 
færar í þessu sambandi. Í fyrsta lagi að setja 
reglur um lágmarksbinditíma inn- og útlána, 
sem síðan er breytt ef þurfa þykir. Vandamálið 
samfara slíkum reglum er að erfitt er að finna 
jafnstöðupunkt á milli lágmarksbinditíma verðtryggðra 

innlána og útlána. Jafnvel þó hægt 
væri að finna bestu lausnina er hún breytileg frá 
einum tíma til annars. Hegðun einstaklinga og 
væntingar um verðbólga hafa þar áhrif. Einnig 
geta breyttar lánareglur komið of seint og haft 
þannig þveröfug áhrif við upphaflegt markmið. 

Í raun er einungis hægt að segja til um hvort á-
kveðnar breytingar á reglum innláns- og útlánsbindingar 

hafi jákvæð eða neikvæð áhrif á misvægið. Ekkert 
er hægt að segja til um hversu 

mikil áhrifin verða. Sama má segja ef ætlunin 
er að hafa áhrif á verðtryggingarmisvægið í 
gegnum bindiskyldu innlánsstofnana í Seðlabanka Íslands. 
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Seinni leiðin felur í sér að afnema að hluta 
eða með öllu verðtryggingu sparifjár og lánsfjár. 

Með því að afnema verðtrygginguna að 
öllu leyti leysist sjálfkrafa óvissan um jöfnuð 
verðtryggðra liða. Vandamál varðandi afnám 
verðtryggingar eru bæði hagfræðilegs og 
stjórnmálalegs eðlis. Þar koma m.a. til væntingar 

manna um verðbólgustig. Lág verðbólga 
og breyttar hagstjórnaraðferðir síðustu ár ættu 
þó að draga úr mikilvægi verðtryggingar og 
skapa skilyrði fyrir því að hægt sé að afnema 
misvægið Í eitt skipti fyrir öll. 

Aðferðir við flokkun efnahagsliða 

Áður en fjallað verður um þróun verðtryggingarmisvægis 
skal hér gerð grein fyrir 

þeim aðferðum sem beitt hefur verið við 
flokkunina. Ýmis vandamál geta komið upp 
varðandi flokkun verðtryggðra eigna og skulda; til 

dæmis geta sérkjarareikningar innlánsstofnana 
borið annaðhvort verðtryggð eða óverðtryggð kjör. 

Ástæðan fyrir því er sú að ef 
innstæður sérkjarareikninga eru óhreyfðar á 
hverjum árshelmingi bera þær verðtryggð kjör. 
Hreyfðar innstæður á þessu tímabili bera aftur á 
móti ekki verðtryggð kjör. Hér er gert ráð fyrir 
að 75% af innstæðum á sérkjarareikningum séu 
verðtryggðar og 25% óverðtryggðar. Færa má 
rök fyrir því að skipting sérkjarareikninga í 
verðtryggðar eða óverðtryggðar skuldir eigi að 
vera önnur. Það ætti þó ekki að skipta svo 
miklu máli þegar skoðaðar eru hlutfallslegar 
breytingar á milli ára. 

Upplýsingar eru fengnar úr efnahagsreikningum 
viðskiptabanka og sparisjóða. 

Einnig eru upplýsingar fengnar samkvæmt 
mánaðarlegum yfirlitum bankanna um peningamál. 

Hér fer á eftir lýsing á einstökum flokkum 
liða á heildareignum og skuldum bankakerfisins. 

Verðtryggðar eignir Verðtryggð bindiskylda 
í Seðlabankanum, innstæða vegna fjárfestingarsjóðs 

og verðtryggð útlán teljast til verðtryggðra eigna 
bankakerfisins. 

Verðtryggðar skuldir. Liðir sem falla undir 
verðtryggðar skuldir bankakerfisins eru verðtryggð 

pariinnlán, annað bundið sparifé, 
annað óbundið sparifé, orlofsreikningar, verð-

bréfaútgáfa, önnur innlend lántaka í íslenskum 
krónum og langtímalán Seðlabankans. Annað 
óbundið sparifé eru sérkjarareikningar og 
skiptikjarareikningar. Eins og áður sagði er 
gert ráð fýrir að innstæður á sérkjarareikningum 

séu 75% verðtryggðar og 25% 
óverðtryggðar. Fyrir árið 1990 var verðbréfaútgáfa 

ósundurliðuð í verðtryggðar og óverðtryggðar 
skuldir í peningamálatöflum. Yfir 

80% af verðbréfaútgáfu bankakerfisins var 
verðtryggð árið 1991. Ekki er reynt að sundurliða 

verðbréfaútgáfu bankakerfisins í verðtryggðar eða 
óverðtryggðar skuldir, og er því 

öll verðbréfaútgáfa fyrir árið 1990 talin til 
verðtryggðra skulda bankakerfisins. Liðurinn 
fjárfestingarlánasjóðir breytti um heiti á árinu 
1988 og var eftir það nefndur aðrar innlendar 
lántökur í efnahagsskýrslum bankanna. 

Gengisbundnar eignir. Til gengisbundinna 
eigna innlánsstofnana teljast gjaldeyrisreikningar í 

Seðlabankanum, innstæður á gjaldeyrisreikningum 
annarra banka og sparisjóða, afurða- og rekstrarlán 

í erlendri mynt, skuldabréf tengd 
erlendum gjaldmiðli og endurlánað erlent lánsfé. 
Innstæður viðskiptabanka og sparisjóða Í erlendri 

mynt í öðrum innlánsstofnunum voru 
lágar fram til ársins 1985, og eru þær því ekki 
taldar með gengisbundnum eignum fyrir þann 
tíma. Sama gildir um skuldir viðskiptabanka og 
sparisjóða við aðrar innlánastofnanir. Í efnahagsreikningum 

viðskiptabanka árið 1984 er 
ekki um það að ræða að skuldabréf séu sundurliðuð 

annars vegar í íslenskar krónur og hins 
vegar í skuldabréf sem tengd eru erlendum 
gjaldmiðlum. Samkvæmt mánaðarlegum yfirlitum 

um peningamál voru slík skuldabréf 
óveruleg á árinu 1984. Skuldabréf tengd erlendum 

gjaldmiðlum eru því ekki talin með gengisbundnum 
eignum á umræddu ári. 

Gengisbundnar skuldir. Til gengisbundinna 
skulda innlánsstofnana teljast gengisbundnir 
krónureikningar, gjaldeyrisreikningar, lán innan 
erlends lánakvóta, aðrar gengisbundnar innlendar 

lántökur og erlendar skuldir. Liðurinn 
endurseld gengisbundin afurða- og rekstrarlán í 
efnahagsreikningum viðskiptabankanna breytti 
um heiti árið 1986 og kallaðist eftir það lán 
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innan erlends lánakvóta, gengisbundin. Ekki var 
um að ræða endurseld gengisbundin afurða- og 
framleiðslulán hjá bankakerfinu á árunum 1980-
1982. Sama er því einnig uppi á teningnum varðandi 

gengisbundin afurða- og rekstrarútlán 
bankakerfisins. Á árunum 1982-1984 var liður í 
efnahagsreikningum bankanna undir nafninu 
endurlán (innl./erl.) við Seðlabankann. Að 
mestu leyti var um að ræða gengisbundin endurlán 

og því ekki reynt að sundurliða þessi lán sérstaklega 
í innlend og erlend lán. 

Annað. Heildareignir að frádregnum 
gengisbundnum og verðtryggðum eignum gefa okkur 

óverðtryggðar eignir innlánsstofnana. Á sama 
hátt eru óverðtryggðar skuldir innlánsstofnana 
fundnar. 

Þróun verðtryggingarmisvægis 1979-1993 
Upphafið í sögu verðtrygginga má rekja til 

Ólafslaga frá 10. apríl 1979. Markmiðið með 
setningu þeirra var að stuðla að verðtryggingu á 
sparifé landsmanna og almannasjóðum. Seðlabanka 

Íslands var falið að hafa umsjón með 
framkvæmd laganna, m.a. með því að veita 
heimildir til verðtryggingar á sparifé og lánsfé. 
Grundvöllur verðtryggingar var lánskjaravísitalan 

sem bankanum var gert að reikna út og 

birta. í fyrstu var lágmarksbinditími verðtryggðra 

innstæðna miðaður við 2 ár og binditími verðtryggðra 
útlána við 4 ár. Lágmarksbinditími var styttur í 

áföngum, og í apríl 1982 
var binditími verðtryggðra innstæðna styttur í 3 
mánuði. Binditími verðtryggðra útlána var 
einnig styttur í áföngum, og í apríl 1983 var 
binditíminn kominn niður í 6 mánuði. Rétt er 
að benda á að í viðauka eru raktir í réttri tímaröð 

helstu atburðir sem hafa hafit áhrif á verðtryggingarmisvægið. 

Á mynd 1 koma fram verðtryggðar eignir og 
skuldir banka og sparisjóða á árunum 1980-
1993. Eins og sjá má í töflunni hafa eignir og 
skuldir farið stigvaxandi milli ára, og í árslok 
1993 voru verðtryggðar eignir innlánsstofnana 
um 87 milljarðar króna og skuldirnar um 111 
milljarðar króna. 
Á mynd 2 kemur fram mismunur á verðtryggðum 

eignum og skuldum banka og sparisjóðaáárunum 
1980-1993. Upplýsingarnar eru 

byggðar á árslokatölum hvers árs samkvæmt 
efnahagsreikningum og mánaðarlegum yfirlitum 

banka og sparisjóða um peningamál. 
Eins og fram kemur á myndinni var jákvæður 
mismunur árin 1980-1987 að undanskildu 
árinu 1986. Á þessum tíma náði jákvætt mis-

Mynd 1 

Verðtryggðar eignir og skuldir banka og sparisjóða 
á f ö s t u verðlagi skv. lánskjaravísi tölu í ársbyrjun 1994 
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vægi hámarki árið 1983, en í lok þess árs var 
verðtryggingarmisvægið jákvætt um 15 milljarða 

króna á árslokaverðlagi 1993. 
Á árinu 1983 hjaðnaði verðbólgan svo mikið 

að raunvextir óverðtryggðra fjárskuldbindinga 
hækkuðu og urðu jafnvel hærri en raunvextir 
verðtryggðra fjárskuldbindinga. Hækkun raunvaxta 

óverðtryggðra fjárskuldbindinga samfara 
lækkandi verðbólgu leiddi til þess að sparifjáreigendur 

færðu féð af verðtryggðum reikningum yfir á 
óverðtryggða. Frá september 1983 til 

apríl 1984 festu sparifjáreigendur féð aðallega í 
almennum sparibókum, og seinna fluttu þeir féð 
yfir í 6 mánaða óverðtryggð innlánsskírteini, 
sem báru háa vexti. Skjót viðbrögð sparifjáreigenda 

olli miklu misvægi milli verðtryggðra 
eigna og skulda á síðara hluta ársins 1983 eins 
og fram kemur á súluritinu. Ekki bætti það úr 
skák að á sama tíma jukust verðtryggð útlán 
innlánsstofnana sem hlutfall af heildarútlánum 
úr 28% í árslok 1982 í 36% ári síðar. 

Verðtryggð útlán og innlán bankakerfisins 
gagnvart sparifjáreigendum og lántakendum 
hafa ekki einungis áhrif á verðtryggingarmisvægið. 

Verðtryggðar eignir innlánsstofnana í 
Seðlabankanum hafa einnig áhrif á misvægið. 
Bundið verðtryggt fé innlánsstofnana í Seðla-

banka Íslands jókst verulega á árunum 19801983, 
og það jók enn meira jákvætt misvægi á 

milli eigna og skulda. Verðtryggðar eignir 
innlánsstofnana í Seðlabanka Íslands voru nánast 

engar í árslok 1980, en voru tæp 5% af heildareignum 
í árslok 1983 sem jafngilti um 7 

milljörðum króna á árslokaverðlagi 1993. 
Á árinu 1984 minnkuðu verðtryggðar eignir 

innlánsstofnana bæði að raunvirði og nafnvirði á 
sama tíma og aukning varð á verðtryggðum 
skuldum þeirra. Tvær ástæður voru fyrir þessum 
breytingum á misvæginu. Í fyrsta lagi hættu 
bankar, samfara snarlækkandi verðbólgu, að 
veita vísitölubundin lán seinni hluta ársins, enda 
voru þau skyndilega farin að ávaxta sig illa í 
samanburði við óverðtryggð útlán. Síðan drógust 
verðtryggðar eignir innlánsstofnana í Seðlabanka 
Íslands af því allverulega saman, og fóru þær 
niður í tæp 2% af heildareignum. Í öðru lagi tóku 
innlánsstofnanir upp á því í september sama ár að 
bjóða óbundna innlánsreikninga með ávöxtun í 
formi hárra nafnvaxta og verðtryggingu til vara. 
Vinsældir þeirra urðu slíkar að í árslok námu innstæðurnar 

um 11% af heildarinnlánum bankakerfisins. 
Eins og áður sagði urðu afleiðingar 

framangreindra aðgerða til þess að verðtryggingarmisvægið 
minnkaði til muna á árinu 1984. 

Mynd 2 
Verðtryggingarmisvægi banka og sparisjóða 

á föstu verðlagi skv. lánskjaravísi tölu í ársbyrjun 1994 
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Á árinu 1985 komu ýmis ný innlánsform til 
sögunnar, t.d. svokallaðir skiptikjarareikningar. 
Ávöxtun slíkra innlána ræðst annaðhvort af 
nafnvöxtum eða vísitölubreytingum eftir því 
hvort hærra reynist fyrir sparifjáreigandann. 
Þessi nýju innlánsform voru svar banka og 
sparisjóða við gífurlegum tilflutningi sparifjár 
af óverðtryggðum reikningum, sérstaklega 
almennum sparibókum og bundnum óverðtryggðum 

reikningum. Á árinu jukust verðtryggðar skuldir 
bankakerfisins um rúm 6% af 

heildareignum, en óverðtryggðar skuldir 
lækkuðu um tæp 4%. Ekki hafði innlánsaukning á 

verðtryggðum reikningum mikil áhrif 
á misvægið því að á móti varð veruleg aukning 
í verðtryggðum útlánum, og verðtryggðar eignir 
innlánsstofnana í Seðlabanka Íslands jukust til 
muna eða úr tæpum 2% af heildareignum í rétt 
rúm 4%. 

Samkvæmt árslokatölum var verðtryggingarmisvægi 
á milli eigna og skulda í fyrsta skipti 

neikvætt í árslok 1986. Vaxandi vinsældir 
skiptikjarareikninga og óbundinna spariinnlána, 

sérstaklega sérkjarareikninga, ýttu undir 
þessa þróun. Á árinu 1986 hafði óbundið sparifé, að 

undanskildum innstæðum á almennum 
sparibókum, vaxið um 58% frá fyrra ári. Á 
sama tíma höfðu verðtryggð útlán bankakerfisins 

einungis vaxið um 11 %. 
Verulegar breytingar áttu sér stað á árinu 

1987 þegar verðtryggingarmisvægið breyttist 
úr því að vera neikvætt um 2% af heildareignum 

bankakerfisins í árslok 1986 og varð 
jákvætt um 5% ári síðar. Það eru aðallega þrjár 
ástæður fyrir þessari breytingu. 
Í fyrsta lagi urðu áherslubreytingar í útlánamálum. 

Óvissan, sem ríkti í verðlagsmálum á 
þessum tíma, olli því að ráðlegt þótti að lána 
sem mest fé með verðtryggðum kjörum. 
Í öðru lagi voru skyldubundnar eignir innlánsstofnana 

í Seðlabanka Íslands færðar á einn 
verðtryggðan en vaxtalausan reikning Í febrúar 
1987. Áhrif breytinganna urðu þau að í árslok 
1987 voru verðtryggðar eignir hjá Seðlabankanum 

um 8% af heildareignum, en það var 
aukning um 3% frá árinu áður. Þetta samsvaraði 

því að verðtryggðar eignir innláns-

stofnana í Seðlabankanum ykjust um 6,8 milljarða 
mælt á árslokaverðlagi 1993. 

Í þriðja lagi var sífellt harðnandi samkeppni 
um sparifé landsmanna; meðal annars stórjókst 
sala spariskírteina á árinu, og vöxtur varð í 

verðbréfasölu ýmissa fjármálastofnana. Samkeppni 
annarra lánastofnana um sparifé landsmanna 
leiddi til þess að skuldaaukning bankakerfisins 
varð ekki eins mikil og annars hefði orðið. 

Mikill jákvæður verðtryggingarmismunur 
Í árslok 1987 kallaði á nýjar aðgerðir. Þann 1. 

júlí 1988 tóku gildi reglur sem bönnuðu verðtryggingu 
í lánssamningum til skemmri tíma en 

tveggja ára. Fyrir þann tíma var lágmarkstími 
verðtryggðra útlána einungis 6 mánuðir. Í framhaldi 

af þeirri aðgerð var ákveðið að lengja 
lágmarksbinditíma verðtryggðra innstæðna úr 3 

mánuðum í 6 mánuði. Breyttar reglur komu 
fram í neikvæðum jöfnuði. Í árslok 1988 voru 
verðtryggð útlán um 38% afheildarútlánum, en 
voru um 41% í ársbyrjun. Á sama tíma jukust 
vinsældir óbundinna skiptikjarareikninga, og í 
árslok námu innstæður á þessum reikningum 
um 42% af heildarinnlánum. Innstæður á 
almennum sparisjóðsbókum, sem áður höfðu 
verið eitt vinsælasta innlánsformið, námu í árslok 

aðeins um 14% af heildarinnlánum. Aðgerðir til 
þess að draga úr jákvæðu misvægi 

verðtryggðra eigna og skulda skiluðu sér eins 
og áður sagði í verðtryggingarmismun sem 
hefur haldist síðan. 

Á árinu 1989 jókst neikvæður mismunur 
innlánsstofnana enn frekar. Í framhaldi voru settar 

reglur til þess að draga úr notkun verðtryggingarinnar. 

Reglurnar bönnuðu notkun skiptikjara á óbundnum 
reikningum, en heimilað var 

að óhreyfðar innstæður á hvorum árshelmingi 
nytu vísitölubindingar. Með breytingunni var 
dregið verulega úr notkun skiptikjarareikninga. 

Í lok ársins 1990 voru settar reglur þar sem 
lágmarkslánstími vísitölubundinna lána var lengdur 
úr 2 árum í 3 ár. Til viðbótar þessu var bindiskylda 

innlánsstofnana lækkuð úr 11% í 7%, en 
það leiddi til þess að verðtryggðar eignir í 
Seðlabankanum lækkuðu um 4 milljarða króna 
mælt á árslokaverðlagi 1993. Innláns- og útlánsreglur 

ásamt breyttri bindiskyldu urðu til 
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þess að verðtryggingarhalli stórjókst á árinu 
1991. 

Það var ekki fyrr en 1. júlí 1993 sem settar 
voru nýjar reglur um verðtryggingu lánsfjár, en 
samkvæmt þeim var lágmarkslánstími verðtryggðra 

lána styttur aftur í tvö ár. Einnig voru 
settar nýjar reglur um verðtryggingu sparifjár 
sem tóku gildi 1. janúar sl. Í reglunum er 
kveðið á um að lágmarksbinditími verðtryggðra 

innstæðna sé tólf mánuðir í stað sex 
áður. Framangreindar aðgerðir í verðtryggingarmálum 

miða fyrst og fremst að því að 
draga úr hallanum, en í árslok 1993 var hann 
orðinn um 24 milljarðar. 

Töflur 
Í viðauka hér á eftir er nánari skipting á 

eignum og skuldum lánastofnana. Í töflu 1 
á eignum og skuldum innlánsstofnana á 
árslokaverðlagi 1993. töflu 2 er sundurliðun á 
heildareignum og skuldum banka og sparisjóða 
á árunum 1980-1993 á árslokaverðlagi 1993. 
Sundurliðun á heildareignum og skuldum innlánsstofnana 

á verðlagi hvers árs er sýnt í töflu 
3. Í töflu 4 kemur fram misvægi á verðtryggðum, 

óverðtryggðum og gengisbundnumeignum 
og skuldum bankakerfisins Í milljónum króna á 
verðlagi hvers árs. Einnig er gefið upp í töflunni 

misvægi eigna og skulda í hlutfalli af 
heildareignum og eigin fé. Í töflum 5-8 eru 
heildareignir og skuldir sundurliðaðar eftir innlánsstofnunum, 

og yfirlit yfir misvægi eigna og 
skulda innlánsstofnana kemur fram í töflum 9-
12. 

Orsakir verðtryggingarhallans 
Jákvæður verðtryggingarmismunur á fyrri 

hluta síðasta áratugs breytist Í andhverfu sina á 
síðari hlutanum. Svo dæmi sé tekið var mestur 
jákvæður munur árið 1983 eða um 10% af 
heildareignum bankakerfisins. Mestur neikvæður 

munur varð 9 árum síðar eða um 9%. 
Hvernig stendur á þessum umskiptum? Hvað 
gerðist sem olli því að jákvæður verðtryggingarmismunur 

á fyrri hluta tímabilsins breyttist yfir Í neikvæðan 
mun á síðari hlutanum? 

Fyrst ber að nefna að skammvinnar breyting-

ar í verðbólgu hafa einatt haft veruleg áhrif á 
vægi verðtryggingar. Aukið jákvætt verðtryggingarmisvægi 

á árinu 1983 var til dæmis afleiðing breyttrar 
verðlagsþróunar eins og áður 

hefur komið fram. 
Einnig hefur peningalegur sparnaður landsmanna 

hjá innlánsstofnunum aukist verulega 
hin síðari ár, en það hefur leitt til vaxandi verðtryggðra 

skulda bankakerfisins. Þetta hefur 
gerst þó að samkeppni innlánsstofnana við 
ríkissjóð og verðbréfasjóði um verðtryggt fjármagn 

sparifjáreigenda hafi stóraukist á síðustu 
árum. Samkeppnin hefur orðið til þess að innlánskjör 

verðtryggðra reikninga hafa batnað, 
og það hefur aukið innstæður á þessum 
reikningum. 

Ekki hefur einungis verið um að ræða samkeppni 
um sparifé landsmanna, heldur hefur 

einnig átt sér stað vaxandi samkeppni Í verðtryggðum 
útlánum þar sem fjárfestingarlána-

sjóðir, lífeyrissjóðir og eignarleigur keppa við 
bankakerfið. Þó að samkeppnin hafi aukist 
hefur eftirspurn eftir verðtryggðum lánum 
banka og sparisjóða lítið aukist á síðustu árum. 

En fleira kemur til sem hefur haft neikvæð áhrif 
á verðtryggingarmisvægið. Verðtryggð 

bindiskylda innlánsstofnana í Seðlabankanum 
hefur á undanfornum árum verið lækkuð. Frá 
ársbyrjun 1990 til ársloka 1993 lækkaði bindiskyldan 

úr 11 % í 4%, en það hefur orðið til þess 
að verðtryggðar eignir Í Seðlabankanum hafa 
lækkað úr 15,4 milljörðum króna í 5,7 mælt á 
árslokaverðlagi 1993. Slík lækkun jafngildir 
því um 10 milljörðum króna á aðeins fjórum 
árum. 

Ef vöxtur verðtryggðra eigna og skulda innlánsstofnana 
er skoðaður frá því að Olafslög 

tóku gildi á miðju ári 1979 kemur í ljós að í árslok 
1980 voru verðtryggðar eignir bankakerfisins um 

4% af heildareignum þess. 12 
árum síðar voru verðtryggðar eignir um 31 % af 
heildareignum. Á sama tíma jukust verðtryggðar 

skuldir bankakerfisins úr tæpu 1% af 
heildareignum Í 40%. Slíkur vöxtur verðtryggðra 

eigna umfram vöxt skulda hefur 
valdið vaxandi neikvæðu misvægi. 

Á mynd 3 er yfirlit um verðtryggingarmis-



44 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

Mynd 3 

Verðtryggingarmisvægi innlánsstofnana 
í hlutfall i af hei ldareignum og eigin fé árin 1980-1993 

vægi sem hlutfall af heildareignum og eigin fé 
innlánsstofnana. Rétt er að benda á að hlutafjárframlag 

einstakra innlánsstofnana hefur áhrif á hlutföllin. 
Á árinu 1987 var t.d. Útvegsbanka Íslands breytt 

í hlutafélagsbanka, en það 
hafði í för með sér aukið hlutafé. Sama er að 
segja um stuðning ríkisvaldsins við Landsbanka 
Íslands á síðasta ári. Verðtryggingarmisvægi Í hlutfalli 

af heildareignum er því stöðugri 
mælikvarði yfir tíma. Á 4. mynd kemur fram 
misvægi einstakra innlánsstofnana í hlutfalli af 
heildareignum. 

Nýlegar aðgerðir til þess að draga úr verðtryggingarhallanum 

Með vísan til auglýsingar Seðlabanka 
Íslands, sem tók gildi 1. júlí 1993, hefur bankinn 

beitt sér fyrir aðgerðum til þess að koma á 
jöfnuði verðtryggðra eigna og skulda innlánsstofnana. 

Í fyrsta lagi tóku nýjar útlánsreglur 
gildi, en þær styttu lágmarkslánstíma verðtryggðra 

lána úr þremur árum í tvö. Í öðru lagi 
var ákveðið að lágmarksbinditími verðtryggðra 
innstæðna yrði lengdur úr sex mánuðum í tólf í 
upphafi þessa árs. í þriðja lagi var kveðið á um 
að bankarnir skyldu stefna að því að koma á 

jafnvægi milli verðtryggðra eigna og skulda 
eigi síðar en fyrir árslok 1994. 

Til viðbótar gerði Seðlabankinn í fyrsta 
skipti í september á sl. ári vaxtaskiptasamninga 
við viðskiptabanka og sparisjóði. Samningarnir 
eru gerðir í lok hvers fjögurra mánaða tímabils, 
og er tilgangurinn með þeim að draga úr áhættu 
innlánsstofnana vegna misvægis verðtryggðra 
eigna og skulda. Viðmiðunarfjárhæðin var ákveðin 

í upphafi með tilliti til misvægis á verðtryggðum 
innlánum og útlánum banka og 

sparisjóða sem síðan er lækkuð um 1/7 á hverju 
fjögurra mánaða tímabili. Á fyrsta fjögurra 
mánaða tímabilinu, þ.e. frá september til áramóta 

1993, var viðmiðunarfjárhæðin ákveðin. 
24,5 milljarðar króna. 

Í vaxtaskiptasamningunum felst að Í lok hvers 
tímabils greiðir Seðlabankinn bönkum og sparisjóðum 

fasta ársvexti ásamt verðbótum ofan á 
viðmiðunarfjárhæð. Verðbæturnar miðast við 
hækkun lánskjaravísitölu frá upphafi til loka 
tímabils. Á móti greiða bankar og sparisjóðir 
Seðlabankanum nafnvexti á sömu viðmiðunarfjárhæð. 

Nafnvextirnir miðast við fasta verðtryggða vexti 
í upphafi tímabils og spá um 

hækkun lánskjaravístölu yfir tímabilið. 
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Verðtryggingarmisvægi einstakra innlánsstofnana 
sem hlutfal l af he i ldare ignum árin 1980-1992 

Með þessum samningi tekur Seðlabankinn á 
sig áhættu sem innlánsstofnanirnar hafa hingað 
til tekið á sig. Á móti þurfa lánastofnanirnar að 
beita sér fyrir verðtryggðum jöfnuði milli eigna 
og skulda. Samningurinn stuðlar að lækkun 
vaxta því að bankarnir þurfa ekki lengur að 
ákveða vexti með tilliti til óvæntra breytinga í 
verðbólgu. 

Reynslan hefur sýnt að breyttar reglur um 
verðtryggð inn- og útlán bankakerfisins hafa 
veruleg áhrif á misvægið. Meiri óvissa er 
ríkjandi um það hvort vaxtaskiptasamningurinn 
stuðlar að lækkandi misvægi. Á samningstímabilinu 

frá september til ársloka minnkaði misvægið ekki, 
heldur þvert á móti jókst um 20%. 

Hins vegar dróst misvægið verulega saman í 
upphafi þessa árs, sem skýrist trúlega af 
breyttum reglum um lágmarksbinditíma verðtryggðra 

innstæðna. 
Sú stutta reynsla sem verið hefur af vaxtaskiptasamningnum 

bendir til þess að hugsanlegt 
sé að samningurinn hvetji ekki til stiglækkandi 
misvægis. Jafnvel er hugsanlegt að samningurinn 

þvert á móti letji innlánsstofnanir til 
þess að draga úr misvæginu. Ástæðan er sú að 
áhættan, sem fylgt hefur misvæginu, er ekki 

lengur á ábyrgð innlánsstofnana. Þegar 
lánsstofnanirnar velta ábyrgð af eigin skuldbindingum 

yfir á Seðlabankann er hugsanlegt að 
hvati þeirra til verðtryggingarjafnaðar minnki. 

Einnig er rétt að benda á að viðmiðunarfjárhæðin 
í vaxtaskiptasamningnum, sem á þriðja 

tímabili samningsins var ákveðin 17,5 milljarðar 
króna, virðist vera mun hærri en raunverulegt 

misvægi innlánsstofnana er á fyrstu 
mánuðum þessa árs. Seðlabankinn virðist því 
vera að taka á sig meiri áhættu en sem nemur 
misvægi verðtryggðra eigna og skulda. 

Að teknu tilliti til framangreindra atriða er 
nauðsynlegt að kanna nánar hvaða áhrif vaxtaskiptasamningurinn 

hafi á verðtryggingarmisvægið. Rétt er að benda 
á að þó samningurinn 

hafi hugsanlega ekki stuðlað að heppilegri 
þróun misvægis, þá hefur hann að öllum líkindum 

stuðlað að heppilegri þróun nafnvaxta. 
Það öryggi, sem samningurinn veitir innlánsstofnunum, 

dregur úr því að þær fylgi eftir 
skammvinnum sveiflum í verðlagi með sama 
hætti og áður. 

Eftir sem áður er nauðsynlegt að athuga 
hvort samningurinn einn og sér hafi jákvæð eða 
neikvæð áhrif á misvægið. Samningurinn er 

Mynd 4 
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uppsegjanlegur af báðum aðilum, og því er 
ekkert til fyrirstöðu að segja honum upp af 
hálfu Seðlabankans ef hann stríðir gegn upphaflegum 

markmiðum. 
Nýjustu aðgerðir Seðlabankans eru fólgnar í 

reglum um verðtryggingu sparifjár þar sem 
óheimilt verður að verðtryggja óbundin innlán 
frá og með næstu áramótum. Hingað til hafa 

ýmsir óbundnir innlánsreikningar notið verðtryggingar 
ef innstæða hefur staðið óhreyfð í 12 

mánuði. Nauðsynlegt er því að innstæða, sem 
losnar að afloknum upphaflegum umsömdum 
binditíma, sé bundin aftur a.m.k. til 6 mánaða til 
að hún njóti verðtryggingar. Eins og áður miðast 
aðgerðirnar við að draga úr misvægi á verðtryggðum 

eignum og skuldum innlánsstofnana. 

Tafla 1. Jöfnuður eigna og skulda banka og sparisjóða 
Stöðutö lur í árs lok á föstu verðlagi skv. lánskjaravís i tö lu í árslok 1993 

Í millj. króna 

Tafla 2. Flokkun eigna og skulda banka og sparisjóða 
S t ö ð u t ö l u r í á r s lok á fos tu ve rð l ag i s k v . l á n s k j a r a v í s i t ö l u í á r s lok 1993 

Í millj. króna 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Eignir 
Verð t ryggðar 4.246 15.580 26.278 38.393 28.827 38.580 40.027 67.078 74.859 77.201 84.473 83.658 81.887 87.268 
Ó v e r ð t r y g g ð a r 80.054 81.610 83.283 63.969 82.506 76.001 91.717 78.650 88.071 93.863 102.661 113.404 118.102 
G e n g i s b u n d n a r 21155 2 2 . 6 5 6 29.353 47.427 63.476 56.512 47.974 53.846 68.216 70.956 59.042 57.287 62.524 
Eignir samta l s 105.454 119.846 138.914 149.789 174.809 171.092 179.718 199.574 231.146 242.019 246.176 254.349 262.513 

Skuldir 
Verðtryggðar 974 11.766 19.948 23.109 26.379 36.819 43.365 56.202 80.241 87.726 93.330 102.959 105.892 111.357 
Óverðtryggðar 77.090 77.184 78.066 61.797 70.434 64.954 73.845 70.177 61.647 61.461 67.238 67.796 66.316 
Gengisbundnar 19.687 21.437 31.025 52.706 64.833 53.999 45.010 52.066 65.421 66.528 57.391 52.539 57.683 
Afskriftareikn. 260 368 373 1.232 1.423 2.619 2.842 2.611 3.288 3.739 5.930 5.925 10.126 
Lífeyrisskuldb. 0 0 336 565 825 1.158 1.571 2.374 3.031 3.293 4.088 4.697 5.278 
Eigið fé 7.443 9.090 9.166 10.380 10.914 11.544 13.083 16.144 17.519 19.273 18.198 20.435 17.218 18.786 
Skuldir samtals 105.454 119.846 138.914 149.789 174.809 171.092 179.718 199.574 231.146 242.019 246.176 254.349 262.513 

Tafla 3. Flokkun eigna og skulda banka og sparisjóða 
S t ö ð u t ö l u r í á r s l o k á v e r ð l a g i h v e r s á rs 

Í millj. króna 
1980 198! 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Eignir 
V e r ð t r y g g ð a r 2 6 2 1.417 3.836 9.716 8.675 15.741 18.738 38.385 51.033 63.991 75.022 79.980 79.511 87.268 
Óverð t ryggða r 4.933 7.421 12.157 16.188 24.828 31.009 42.936 45.007 60.040 77.802 91.176 108.417 114.675 
G e n g i s b u n d n a r 1.304 2.060 4.285 12.002 19.102 23.058 22.459 30.813 46.504 58.815 52.437 54.768 60.710 
Eigni r samta l s 6.498 10.898 20.278 37.907 52.605 69.808 84.133 114.204 157.577 200.609 218.635 243.165 254.896 

Skuldir 
Verð t ryggðar 60 1.070 2.912 5.848 7.938 15.023 20.301 32.161 54.702 72.716 82.889 98.432 102.820 111.357 
Ó v e r ð t r y g g ð a r 4.750 7.019 11.396 15.639 21.196 26.502 34.570 40.158 42.026 50.945 59.716 64.814 64.392 
G e n g i s b u n d n a r 1.213 1.949 4.529 13.338 19.510 22.032 21.071 29.794 44.599 55.145 50.970 50.228 56.010 
Afskriftareikn. 16 34 54 312 428 1.068 1.331 1.494 2.241 3.099 5.267 5.664 9.832 
Lífeyrisskuldb. 0 0 49 143 248 472 736 1.359 2.066 2.729 3.630 4.491 5.125 
Eigið fé 459 827 1.338 2.627 3.284 4.710 6.125 9.238 11.943 15.975 16.162 19.536 16.718 18.786 
Sku ld i r samtals 6 . 4 9 8 1 0 . 8 9 8 2 0 . 2 7 8 3 7 . 9 0 7 5 2 . 6 0 5 6 9 . 8 0 8 8 4 . 1 3 3 1 1 4 . 2 0 4 1 5 7 . 5 7 7 2 0 0 . 6 0 9 2 1 8 . 6 3 5 2 4 3 . 1 6 5 2 5 4 . 8 9 6 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Eignir - skuldir 
Verð t ryggða r 3 .272 3 .813 6 .330 15.285 2 .448 1.761 -3 .339 10.876 -5 .382 -10 .526 -8 .858 -19 .301 -24 .005 -24 .089 

Óve rð t ryggða r 2 .964 4 .427 5 .217 2 .172 12.071 11.047 17.871 8.473 26.424 32 .402 35 .423 45 .608 51 .786 

G e n g i s b u n d n a r 1.468 1.219 -1 .672 -5 .279 -1 .358 2 .513 2 .964 1.780 2 .795 4 .428 1.651 4 . 7 4 9 4 . 8 4 1 
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Tafla 4. Jöfnuður eigna og skulda banka og sparisjóða eftir stöðutölum á verðlagi hvers árs 
og hlutföllum af heildareignum og eigin fé 

Í millj. króna 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Eignir - skuldir 
Verðtryggðar 202 347 924 3.686 737 719 -1.563 6.224 -3.669 -8.725 -7.867 -18.452 -23.309 -24.089 
Óverðtryggðar 183 403 761 550 3.633 4.507 8.366 4.849 18.014 26.858 31.460 43.603 50.283 
Gengisbundnar 90 111 -244 -1.336 -409 1.025 1.387 1.019 1.905 3.670 1.466 4.540 4.700 
Í % af eigin fé 
Verðtryggðar 44 42 69 147 22 15 -26 67 -31 -55 -49 -94 -139 -128 
Óverðtryggðar 40 49 57 21 111 96 137 52 151 168 195 223 301 
Gengisbundnar 20 13 -18 -51 -12 22 23 11 16 23 9 23 28 

Í % af heildareignum 
Verðtryggðar 3 3 5 10 1 1 -2 5 -2 -4 -4 -8 -9 
Óverðtryggðar 3 4 4 1 7 6 10 4 11 13 14 18 20 
Gengisbundnar 1 1 -1 -4 -1 1 2 1 1 2 1 2 2 

Tafla 5. Flokkun eigna og skulda Landsbankans á verðlagi hvers árs 

Í millj. króna 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Eignir 
Verðtryggðar 127 616 1.680 4.254 4.233 7.528 8.995 14.770 18.584 23.123 27.012 28.782 29.425 31.981 
Óverðtryggðar 2.301 3.554 6.241 7.536 10.602 12.525 16.420 18.646 23.840 30.485 34.978 40.378 41.730 
Gengisbundnar 994 1.667 3.357 8.965 13.346 15.517 14.761 20.902 31.942 38.743 35.654 35.525 36.788 
Eignir samtals 3.423 5.837 11.279 20.755 28.180 35.570 40.177 54.318 74.366 92.351 97.644 104.685 107.942 
Skuldir 
Verðtryggðar 29 503 1.212 2.457 3.167 5.404 8.330 13.379 20.239 26.545 29.711 34.478 35.679 39.188 
Óverðtryggðar 2.230 3.369 5.985 7.195 9.888 12.386 14.390 16.123 17.341 21.409 23.654 26.981 27.459 
Gengisbundnar 933 1.584 3.479 9.798 13.420 14.890 13.716 19.933 30.445 36.128 34.400 32.434 33.846 
Afskriftareikn. 14 29 45 185 259 328 384 503 721 1.368 2.700 2.559 5.300 
Lífeyrisskuldb. 22 65 113 211 328 524 783 1.131 1.412 1.765 2.044 
Eigið fé 216 351 536 1.056 1.334 2.351 3.029 3.857 4.836 5.770 5.767 6.469 3.614 5.731 
Skuldir samtals 3.423 5.837 11.279 20.755 28.180 35.570 40.177 54.318 74.366 92.351 97.644 104.685 107.942 

Tafla 6. Flokkun eigna og skulda Íslandsbanka á verðlagi hvers árs 

Í millj. króna 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Eignir 
Verðtryggðar 34 303 872 2.144 1.838 3.287 4.057 10.449 16.357 19.517 20.265 19.960 18.462 19.595 
Óverðtryggðar 1.071 1.500 2.540 3.629 6.049 8.100 12.101 11.607 15.768 20.327 23.910 28.512 29.821 
Gengisbundnar 307 393 927 2.720 4.687 5.888 5.087 5.779 8.080 11.425 8.743 10.479 12.849 
Eignir samtals 1.412 2.196 4.339 8.494 12.573 17.274 21.245 27.835 40.205 51.269 52.918 58.951 61.132 

Skuldir 
Verðtryggðar 11 245 721 1.369 2.167 4.410 4.037 6.555 16.672 20.816 21.011 24.386 24.684 25.773 
Óverðtryggðar 1.033 1.377 2.242 3.228 4.550 5.899 10.489 11.765 10.533 13.189 16.839 16.953 15.573 
Gengisbundnar 280 365 1.048 3.169 4.954 5.609 4.870 5.874 8.120 10.704 8.837 9.539 12.104 
Afskriftareikn. 0 1 2 66 83 609 751 694 1.025 1.053 1.549 1.792 2.587 
Lífeyrisskuldb. 4 21 44 94 157 413 543 463 698 890 1.009 
Eigið fé 88 208 322 640 776 654 942 2.534 3.310 5.044 3.984 5.391 5.175 5.079 
Skuldir samtals 1.412 2.196 4.339 8.494 12.573 17.274 21.245 27.835 40.205 51.269 52.918 58.951 61.132 
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Tafla 7. Flokkun eigna og skulda Búnaðarbankans á verðlagi hvers árs 

Í millj. króna 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Eignir 
Verðtryggðar 33 208 589 1.564 1.271 2.226 2.192 6.596 7.738 9.946 13.423 15.272 15.935 16.756 
Óverðtryggðar 927 1.429 2.096 3.090 4.775 6.368 8.119 8.608 11.765 15.532 18.052 21.216 22.270 
Gengisbundnar 2 1 1 287 900 1.345 2.340 3.713 5.544 6.847 6.475 7.265 8.620 
Eignir samtals 962 1.637 2.686 4.942 6.947 9.940 13.251 18.917 25.048 32.325 37.949 43.753 46.825 
Skuldir 
Verðtryggðar 12 161 493 982 1.296 2.802 4.362 6.808 9.407 13.125 16.553 19.994 20.866 21.949 
Óverðtryggðar 877 1.344 1.940 3.127 4.034 4.815 5.308 6.673 7.898 9.057 10.632 11.702 11.905 
Gengisbundnar 0 0 1 311 931 1.298 2.250 3.633 5.238 6.667 6.356 6.807 8.273 
Afskriftareikn. 1 2 3 35 54 79 108 169 259 338 447 672 1.056 
Lífeyrisskuldb. 18 44 67 115 167 282 464 722 967 1.176 1.310 
Eigið fé 72 130 231 442 565 830 1.056 1.352 1.782 2.417 2.994 3.402 3.414 3.405 
Skuldir samtals 962 1.637 2.686 4.942 6.947 9.940 13.251 18.917 25.048 32.325 37.949 43.753 46.825 

Tafla 8. Flokkun eigna og skulda sparisjóða á verðlagi hvers árs 

Í millj. króna 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Eignir 
Verðtryggðar 68 290 695 1.753 1.333 2.700 2.894 6.571 8.354 11.405 14.323 15.966 15.690 18.936 
Óverðtryggðar 633 939 1.279 1.934 3.402 4.017 6.296 6.146 8.666 11.459 14.236 18.311 20.854 
Gengisbundnar 0 0 0 29 169 307 271 419 938 1.800 1.565 1.499 2.453 
Eignir samtals 701 1.229 1.974 3.717 4.904 7.025 9.461 13.135 17.959 24.664 30.124 35.776 38.997 
Skuldir 
Verðtryggðar 8 161 486 1.040 1.308 2.407 3.573 5.420 8.384 12.230 15.614 19.573 21.590 24.447 
Óverðtryggðar 611 929 1.229 2.090 2.723 3.403 4.384 5.597 6.254 7.289 8.591 9.179 9.455 
Gengisbundnar 0 0 1 60 205 236 236 355 795 1.646 1.377 1.449 1.786 
Afskriftareikn. 0 1 4 25 33 52 88 129 236 340 571 641 889 
Lífeyrisskuldb. 5 13 25 53 84 140 276 414 554 660 761 
Eigið fé 82 137 249 489 610 875 1.097 1.495 2.014 2.745 3.417 4.274 4.515 4.570 
Skuldir samlals 701 1.229 1.974 3.717 4.904 7.025 9.461 13.135 17.959 24.664 30.124 35.776 38.997 

Tafla 9. Jöfnuður eigna og skulda Landsbankans eftir stöðutölum 
á verðlagi hvers árs og hlutföllum af heildareignum og eiginfé 

Í millj. króna 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Eignir - skuldir 
Verðtryggðar 98 113 468 1.797 1.066 2.124 666 1.391 -1.655 -3.422 -2.699 -5.696 -6.254 -7.208 
Óverðtryggðar 72 185 256 341 713 139 2.030 2.523 6.499 9.075 11.324 13.398 14.271 
Gengisbundnar 61 82 -121 -832 -74 627 1.045 969 1.496 2.615 1.255 3.091 2.941 
Í % af eigin fé 
Verðtryggðar 45 32 87 170 80 90 22 36 -34 -59 -47 -88 -173 -126 
Óverðtryggðar 33 53 48 32 54 6 67 65 134 157 196 207 395 
Gengisbundnar 28 23 -23 -79 -6 27 35 25 31 45 22 48 81 
Í % af heildareignum 
Verðtryggðar 3 2 4 9 4 6 2 3 -2 -4 -3 -5 -6 
Óverðtryggðar 2 3 2 2 3 0 5 5 9 10 12 13 13 
Gengisbundnar 2 1 -1 -4 0 2 3 2 2 3 1 3 3 
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Tafla 10. Jöfnuður eigna og skulda Íslandsbanka eftir stöðutölum 
á verðlagi hvers árs og hlutföllum af heildareignum og eigin fé 

Í millj. króna 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Eignir - skuldir 
Verðtryggðar 23 58 151 775 -329 -1.123 20 3.894 -315 -1.299 -746 -4.426 -6.222 -6.178 
Óverðtryggðar 38 123 298 401 1.498 2.201 1.613 -158 5.234 7.137 7.071 11.559 14.249 
Gengisbundnar 27 28 -121 -449 -267 279 217 -95 -40 721 -94 940 744 
Í % af eigin fé 
Verðtryggðar 26 28 47 121 -42 -172 2 154 -10 -26 -19 -82 -120 - 1 2 2 

Óverðtryggðar 43 59 93 63 193 337 171 - 6 158 142 177 214 275 
Gengisbundnar 31 13 -38 -70 -34 43 23 -4 -1 14 - 2 17 14 
Í % af heildareigm um 
Verðtryggðar 2 3 3 9 -3 -7 0 14 -1 -3 -1 -8 -10 
Óverðtryggðar 3 6 7 5 12 13 8 -I 13 14 13 20 23 
Gengisbundnar 2 1 -3 -5 - 2 2 1 0 0 1 0 2 1 

Tafla 11. Jöfnuður eigna og skulda Búnaðarbankans eftir stöðutölum 
á verðlagi hvers árs og hlutföllum af heildareignum og eigin fé 

Í millj. krúna 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Eignir - skuldir 
Verðtryggðar 21 47 96 582 -25 -576 -1.570 -212 -1.668 -3.179 -3.131 -4.722 -4.932 -5.193 
Óverðtryggðar 50 85 156 -37 741 1.553 2.811 1.935 3.867 6.475 7.420 9.514 10.365 
Gengisbundnar 2 1 0 -24 -31 48 90 80 306 180 118 458 347 
Í % af eigin fé 
Verðtryggðar 29 36 41 132 -4 -69 -149 -16 -94 -132 -105 -139 -144 -152 
Óverðtryggðar 70 65 68 -8 131 187 266 143 217 268 248 280 304 
Gengisbundnar 2 0 0 -5 - 6 6 9 6 17 7 4 13 10 
Í % af heildareignum 
Verðtryggðar 2 3 4 12 0 - 6 -12 -1 -7 -10 -8 -11 -11 
Óverðtryggðar 5 5 6 -1 11 16 21 10 15 20 20 22 22 

Gengisbundnar 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 

Tafla 12. Jöfnuður eigna og skulda sparisjóða eftir stöðutölum 
á verðlagi hvers árs og hlutföllum af heildareignum og eigin fé 

Í millj. króna 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Eignir - skuldir 
Verðtryggðar 60 129 209 713 25 294 -679 1.151 -30 -824 -1.291 -3.608 -5.901 -5.511 
Óverðtryggðar 23 10 50 -156 680 614 1.912 549 2.413 4.170 5.646 9.132 11.399 
Gengisbundnar 0 0 -1 -31 -36 72 35 64 143 154 187 51 667 
Í % af eigin fé 
Verðtryggðar 73 94 84 146 4 34 -62 77 -2 -30 -38 -84 -131 -121 
Óverðtryggðar 28 7 20 -32 111 70 174 37 120 152 165 214 252 
Gengisbundnar 0 0 -1 -6 -6 8 3 4 7 6 5 1 15 
Í % af heildareignum 
Verðtryggðar 9 10 11 19 0 4 -7 9 0 -3 -4 -10 -15 
Óverðtryggðar 3 1 3 -4 14 9 20 4 13 17 19 26 29 
Gengisbundnar 0 0 0 -1 -1 1 0 0 1 1 1 0 2 
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Verðtryggingarannáll 
1. 10. apríl 1979 voru sett lög nr. 13 um efnahagsmál 

og fleira, svokölluð Ólafslög, sem 
gerðu ráð fyrir að í áföngum yrði komið á 
verðtryggingu inn- og útlána. Í fyrstu var 

ákveðið að lágmarksbinditími verðtryggðra 
innlána yrði 2 ár og verðtryggðra útlána 4 ár. 

2. 13. febrúar 1981 voru bindireglur verðtryggðra 
innlánsreikninga lækkaðar niður í 

6 mánuði. 
3. Í apríl 1982 var lágmarksbinditími verðtryggðra 

innlánsreikninga styttur í 3 mánuði. 
4. Binditími verðtryggðra útlána var styttur í 

áföngum, og í apríl 1983 var ákveðið að 
lágmarksbinditími þeirra yrði 6 mánuðir. 

5. Á árunum 1980-1983 jókst verðtryggt 
bundið fé innlánsstofnana í Seðlabanka Íslands 

úr nánast engu í tæplega 5% af 
heildareignum þeirra. 

6. Á seinni hluta ársins 1984 og árinu 1985 
komu ýmis ný innlánsform til sögunnar. 
Óbundnir skiptikjarareikningar urðu mjög 
vinsælir á þessum tíma, en ávöxtun þeirra 
ræðst af nafnvöxtum eða vísitölubreytingum 

eftir því hvort er sparifjáreigandanum hagstæðara. 

7. í lok febrúar 1987 voru skyldubundnar 
innstæður í Seðlabankanum sameinaðar á einn 

reikning sem var verðtryggður og vaxtalaus. 
Í framhaldi jukust verðtryggðar eignir 

innlánsstofnana hjá Seðlabankanum úr 5% 
í yfir 8% af heildareignum eða um 6,8 
milljarða mælt á árslokaverðlagi 1993. 

8. Hinn 20. maí 1988 voru sett bráðabirgðalög 
sem lögðu bann við verðtryggingu lána 
með skemmri lánstíma en 2 ár. Einnig var 
bindiskylda verðtryggðra eigna innlánsstofnana 

í Seðlabankanum lækkuð um 1% 
af innstæðum eða úr 12% í 13%. 

9. í framhaldi af bráðabirgðalögunum var 
samþykkt að frá ársbyrjun 1989 skyldu 
samanburðartímabil skiptikjarareikninga á 
milli nafnvaxta og vístitölubreytinga ekki 
verða skemmri en 6 mánuðir. Breytingin 
var gerð í þeim tilgangi að draga úr áhættu 
innlánsstofnana gagnvart skammtímasveiflum 

í vísitölu. 
10. 1. janúar 1990 tóku gildi nýjar reglur sem 

bönnuðu innlánsstofnunum að bjóða upp á 
óbundna skiptikjarareikninga. Í staðinn 
komu sérkjarareikningar sem fengu verðtryggð 

kjör ef innstæður stóðu óhreyfðar í 6 
mánuði. Markmiðið með reglunum var að 
takmarka notkun verðtryggingar við innstæður 

bundnar til 6 mánaða eða lengur. 
11. Bindiskylda innlánsstofnana lækkaði úr 

l l % í 7% á árinu 1990. 
12. Í byrjun árs 1991 voru sett lög þar sem 
lágmarkslánstími vístölubundinna lána var 

lengdur úr 2 árum í 3 ár. 
13. Á árinu 1992 var lækkuð bindiskylda úr 7% 

í 5%. 
14. Hinn 1. júlí 1993 var lágmarkslánstími 

verðtryggðra útlána styttur aftur úr þremur 
árum í tvö ár. Einnig var bindiskyldan 
lækkuð um 1% hinn 1. nóvember. 

15. Vaxtaskiptasamningur milli Seðlabankans 
og innlánsstofnana var gerður í fyrsta skipti 
í september 1993. Samningurinn gildir til 
1. janúar 1996, og er markmiðið með honum 
m.a. að hvetja innlánsstofnanir til þess að 
draga úr verðtryggingarmisvægi á samningstímabilinu 

og draga þar af leiðandi úr 
áhættu sem af misvæginu hlýst. Jafnframt 
voru í fyrsta skipti sett ákvæði um verðtryggingarjöfnuð 

innlánsstofnana, og skal 
misvægið vera innan við 20% af eigin fé. 

16. 1. janúar 1994 tóku gildi nýjar reglur um 
verðtryggingu sparifjár. Reglurnar bönnuðu 

verðtryggingu sparifjár til skemmri 
tíma en eins árs. 

17. Frá og með 1. janúar 1995 verður óheimilt 
að verðtryggja óbundna innlánsreikninga. 
Hingað til hafa ýmsir óbundnir innlánsreikningar 

notið verðtryggingar ef innstæður stóðu óhreyfðar í heilt ár. 

Sérstakar þakkir fær Yngvi Örn Kristinsson 
fyrir gagnlegar ábendingar og yfirlestur. 

Sögulegar heimildir: 
Viðskiptaráðuneytið, (1993). Vaxtamyndun á lánsfjármarkaði. 

Seðlabanki Íslands, Ársskýrslur 1979-1993. 
Hörður Sverrisson, Verðtrygging í viðskiptabönkum, 

Fjármálatíðindi, l . t b l . 1984. 



Magnús Árni Skúlason 

Almannaval 

Inngangur 

Hér verður fjallað um almannavalsskólann, tilurð 
hans og þróun. 

Í fyrsta kafla verður fjallað um upphaf kenninga 
um almannaval, heistu frumkvöðla þess 

og þá fræðimenn og heimspekinga sem mótuðu 
kenninguna. Í öðrum kafla verður almannaval 
skilgreint og reynt að útlista heistu kenningar 
almannavalsskólans. Þar sem almannavalsfræði eru 

breitt svið, þá verður sumt útlistað 
betur og annað verr. Að lokum verða dregnar 
saman helstu niðurstöður. 

Hverjar eru rætur almannavalsfræðinnar og 
hvert er hlutverk hennar? Venjulega er vitnað 
til tveggja manna sem upphafsmanna á 
greiningu mannlegrar hegðunar, Aristóteiesar 
og Adams Smith. Aristóteles var upphafsmaður 

stjórnmálaheimspeki (sem og fjölda 
annarra vísinda). Hann skilgreindi stjórnmálamanninn2 

og fjallaði um hegðun einstakiingsins í hinu pólitíska 
umhverfi. Adam Smith 

rannsakaði aftur á móti aðallega hegðun einstaklinga 
á markaði og í viðskiptum. 

Stjórnmálafræðingar gefa sér þá forsendu að 
menn Í stjórnkerfinu starfi af hugsjónaástæðum 

Í almannaþágu, en ekki til að auka eigin hag. 
Hagfræðin gerir hins vegar ráð fyrir því að 
menn séu eiginhagsmunaseggir í eðli sínu. 

1 Á frummálinu kallast þessi skóli Public Choice. 
2 Hér er átt við „the political man". 

Höfundur er hagfrœðingur 

Hver er þá ráðgátan um eðli mannsins? Er 
hugsanlegt að stjórnmálamaðurinn og hinn 
hagsýni maður séu einn og sami maður? 
Almannavalsfræðin gerir ráð fyrir því að svo 
sé, enda sameinar hún eiginleika stjórnmálamannsins 

og hins hagsýna manns og gerir þá að 
einum manni. Þar með er kominn grundvöllur 
að því að nota aðferðir hagfræðinnar og stjórnmálafræðinnar 

sameiginlega til skýringar á 
stofnunum og hegðun manna í stjórnkerfinu. Þá 
er mögulegt að skilgreina almannavalsfræðina 
(Mueller 1989) á eftirfarandi hátt: Rannsóknir 
á eðli ákvarðana þar sem markaður er ekki 
fyrir hendi. Aðferðum hagfræðinnar er með 
öðrum orðum heitt sem greiningartœki í stjórnmálafrœðv3 

Í raun hagar þessi einstaklingur, sem 
almannavalsfræðin hefur skapað, sér eins hvort 
sem hann er að versla úti á markaðnum eða sem 
starfsmaður stofnunar4 sem hugar að almannahagsmunum. 

Almannavalsfræðin gerir ráð fyrir 
því að einstaklingar breytist ekki á svipstundu 
þótt þeir fari úr starfi á markaðnum í annað 
starf, til dæmis hjá hinu opinbera.5 Margir 
halda því fram að óraunhæft sé að gera ráð fyrir 

3 Sjá Mueller (1989), bls. I. 
4 Hér er átt við hvers kyns hagsmunasamtök, opinberar stofnanir og 

alla þá staði þar sem markaður er ekki fyrir hendi. 

5 Menn fara ekki í almannahagsmunafötin sín þótt þeir verði opinberir embættismenn eða starfsmenn í stofnunum, þar með taldir 
eru stjórnmálamenn. 
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því að fólk starfi samkvæmt eigin hagsmunum 
sínum við aðstæður þar sein markaður er ekki 
fyrir hendi. Því miður átta þessir gagnrýnendur 
sig ekki á því að menn þurfa ekki endilega að 
vera samkvæmir sjálfum sér í ákvörðunum, 
næstbesta niðurstaðan getur verið fullnægjandi 
til skamms tíma, einnig ber að meta hvort verið 
sé að fórna minni hagsmunum fyrir meiri. 
Einstaklingar geta tekið ákvarðanir sem eru 
ósamkvæmar á einum tímapunkti í von um að 
fá meira í sinn hlut síðar. Til dæmis má líta á 
það sem ósamkvæma ákvörðun að gefa 
peninga til kirkjustarfs. Ef einstaklingar hefðu 
gróðahugsjónina að leiðarljósi gæti verið auðvelt að 

stela úr söfnunarbauknum, en almennt 
er það ekki gert. Af hverju ekki, myndi margur 
spyrja? Eflaust er ástæðan sú að menn vonast í 
guðhræðslu sinni til að fá greiðari vist á himnum 

eftir þetta líf ef þeir borga. Til þess að skilja 
almannavalsfræði verður einnig að tileinka sér 
almenna skynsemi, og frá því sjónarhorni sjá 
allir að dæmið að framan er fáránlegt. 
Almannavalsfræðingar líta ekki á alla stjórnmálamenn 

sem spillta eiginhagsmunaseggi 
sem hafi það eina markmið að fá sem flest atkvæði.6 

Þeir líta frekar á árangur fulltrúa þrýstihópa7 í því að koma málum sínum gegnum löggjafarstofnunina og aðrar opinberar stofnanir. 
I 

Saga og upphaf almannavalskenninga 

Almannavalsfræðin er 
í raun ung sem sjálfstæð 

fræðigrein innan hagfræðinnar. Hún kemur 
ekki fram sem skóli í hagfræði fyrr en á sjötta 
áratug þessarar aldar. Almannavalsskólinn er 
kenndur við James Buchanan sem var prófessor 
við Virginíuháskóla í Bandaríkjunum. Það má 
segja að almannavalskenningar hafi fengið 
almenna viðurkenningu þegar Buchanan fékk 
nóbelsverðlaun í hagfræði fyrir kenningar sinar 
árið 1986. Almannavalskenningar eru samt 

6 Það má segja að árangur þingmanna í kosningum í Banda-
ríkjunum og í prófkjörum íslenskra stjórnmálaflokka fari oft, en 
ekki alltaf, eftir því hversu mikið fé þeir hafa milli handa. Þar 
koma 'lobbyistarnir' til og styrkja sína menn gegn því óopinbera 
skilyrði að þingmennirnir verndi hagsmuni þeirra á þingi. 

7 Hér er átt við svokallaða „lobbyista" 

ekki nýjar af nálinni, heldur tók Buchanan 
fremur að sér að endurvekja þær og bæta 
þannig að þær mynduðu heild. Kveikjan að 
verkum Buehanans var rit sænska hagfræðingsins 

Knuts Wieksell (1851-1926), Finanztheoretische Untersuchen (útg. 1896). Eins og 
nafn ritgerðarinnar bendir til er hún um fjármál 
hins opinbera (Publie Finanee). Buchanan rakst 
á bók Wicksells af einskærri tilviljun í bókasafni 

Chicagoháskóla þegar hann var þar við 
nám.8 Ein aðalástæða þess að hagfræðingar, 
sem hafa fjármál hins opinbera sem aðalviðfangsefni 

sitt, hafa farið að leggja stund á 
almannavalskenningar er sú að þeir hafa viljað 
skýra hinn síaukna fjárlagavanda ríkisstjórna í 
heiminum á síðustu áratugum.9 Almannavalskenningar 

skýra einmitt þennan halla að hluta. 
Þó að bók Wicksells hafi verið aðaluppspretta 
kenninganna um almannaval eru samt glögg 
merki þess að fyrirrennarar hans, það er fræðimenn 

fyrri alda, hafi gert sér grein fyrir vandamálinu um 
almannaval. Það mætti jafnvel færa 

rök fyrir því að gríski heimspekingurinn Platón 
(427-347 f.Kr.) hefði komið auga á umboðsvandann 

þegar hann skrifaði útópíukenningu 
sina um ríkið.10 Þar hélt hann því fram að koma 
mætti á fullkomnu ríki með fullkomnum valdhöfum, 

en eitt skilyrði þess að útópían gæti 
orðið að veruleika var að ríkinu væri stjórnað af 
heimspekingum.11 Platón áttaði sig á því að 
venjulegir menn væru ekki fullkomnir og 
græðgi gæti orðið þeim að falli. Þá vaknar 
spurningin hvort heimspekingar skapi samfélaginu 

hámarksarð með réttlátri stjórnun. 
Aristóteles (384-322 f.Kr.), nemandi Platóns, 
sá að menn færu betur með eigið en annarra og 
felldi kenningar Platóns með því að kynna sér-

8 Hann var meðal annars nemandi Franks Knight á þessum tíma. 
9 Hér er sérstaklega átt við það vandamál sem kom upp í 
ríkisfjármálum eftir 1930 þegar Keynes meðal annarra 

gaf stjórnmálamönnum tilefni til gegndarlausrar eyðslu með kenningum sínum 
um að aukin ríkisútgjöld myndu leysa "öll" vandamál 

hagkerfisins í stað þess að vara stjórnmálamenn við því að almennt 
væru ríkisafskipti óæskileg. Náttúrlega er hluti af þessum auknu 
ríkisútgjöldum eðlilegur þar sem kjósendur hafa krafist síaukinnar 

þjónustu af ríkinu, m.a. heilbrigðisþjónustu 
10 Hér er átt við bókina Ríkið, Rv. 1991. 
11 Platón gerði ráð fyrir því að þessir valdhafar mættu ekki eiga 

veraldlegar eignir meðan þeir væru við stjórnvölinn. 
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eignarréttinn og sýndi fram á að jafnvel heimspekingar 
væru breyskir menn. 

Þegar James Buchanan skrifaði 'Vísindi 
valsins' (The Caleulus of Consent, 1962) ásamt 
hagfræðingnum Gordon Tullock litu þeir til 
enska heimspekingsins Thomasar Hobbes 
(1588-1679) og hollenska heimspekingsins 
Benedicts Spinoza (1632-1677). Thomas 
Hobbes var einvaldssinni sem hélt því fram að 
ef einveldi væri ekki tryggt myndi afleiðingin 
verða stjórnleysi vegna sérhagsmuna ýmissa 
hópa (t.d. í lýðræðisríki). Buchanan lítur þó 
sérstaklega til Benedicts Spinoza,12 en í riti 
sínu Tractatus Politicus (1677) er hann afar 
nálægt því að gera sér grein fyrir stjórnmálaskipulagi 

og hegðun stjórnmálamanna á nútímalegan hátt. 
Hann gerir ráð fyrir þeirri forsendu að menn séu 

knúnir áfram af eigin hagsmunum. Spinoza hafði 
einnig mótaðar hugmyndir um kosningaskipulag 

meðal aðalsmanna og segir meirihlutareglu eiga að gilda, 
en það var merkileg niðurstaða á þeim tíma. 
Hann fjallaði einnig um hlutverk pólitískra 
stofnana ásamt ýmsu öðru. Hann tiltók jafnvel 
ýmis vandamál hagkerfisins sem David Hume 
og Adam Smith útlistuðu tæplega eitt hundrað 
árum síðar. Aðrir menn, sem voru á þeirri 
skoðun að maðurinn væri sérgæðingur (egoist) 
og eiginhagsmunaseggur, voru stjórnmálafræðingarnir 

James Madison13 (1751-1836) og 
Alexis de Tocqueville (1805-1859) þótt að 
sjálfsögðu væri einhver munur á skoðunum 
þessara manna. 

Skoski heimspekingurinn og hagfræðingurinn 
David Hume (1711-1776) er merkilegur í þessu 
tilliti. Hann gerði tilraun til þess að setja fram 
fræði um stjórnmál og sleit þar með þau heimspekilegu 

tengsl sem Aristóteles hafði skapað. 
Hugmynd hans var sú að stjórnmálamenn 
þjónuðu ekki landi sínu einungis af siðferðilegum 

ástæðum, heldur aðallega vegna eigin 
hagsmuna, og er þessi skoðun Í samræmi við 
skynsamlegt val einstaklinganna. Einnig kom 

12 Spinoza er oftast talinn sporgöngumaður Hobbes þótt Buchanan 
sé ekki sammála þeirri skoðun. 

13 Madison var reyndar fjórði forseti Bandarikjanna og einn af aðal-
höfundum stjórnarskrár Bandaríkjanna. 

hann auga á það að stjórnmálamenn settu oft 
takmarkanir á hegðun sína, eins konar leikreglur. 
Tilgangur þeirra var að finna samningsgrundvöll 
við andstæðinga sina í stjórnmálum og setja 
borgurunum gott fordæmi. Ef valdhafar brytu 
lög og reglur, hvernig væri þá hægt með góðu 
móti að setja takmarkanir á hegðun þegnanna. 

John Locke (1632-1704), sem var uppi 
nokkru fyrr en Hume, hafði svipaðar skoðanir, 
enda voru þeir báðir raunhyggjumenn. Locke 
(o.fl.) kom hins vegar að auki með hugtakið 
'náttúrurétt'.14 Þar gerði hann greinarmun á 
myndun reglna fyrir þjóðfélagið (constitutional 
decision) og hvernig þær stuðla að myndun 
hagsmunahópa og framkvæmd almennra 
ákvarðana (operational decision). 

Ekki er hægt að ljúka þessari sögulegu umíjöllun 
án þess að greina frá helstu upphafsmönnum 

almannavalsfræðinnar á þessari öld 
fyrir utan þá sem fyrr eru nefndir, Gordon 
Tulloek og James Buehanan. Helst má nefna þá 
Dunean Blaek, Kenneth J. Arrow og Anthony 
Downs. Kenningum þessara manna verður 
nánar lýst í bland við annað í öðrum kafla. Rétt 
er þó að nefna fyrirrennara Arrows og Blacks, 
þá de Borda (1781), de Condorcet (1785) og 
Charles Dodgson (eða Lewis Carroll, 1876), 
sem höfðu mikil áhrif á verk Arrows um félagslega 

velferðarfallið og verk Blacks um kosningar Í nefndum. 

II 
Kenningar almannavalsfræðinnar 

Það má fullyrða með góðri samvisku að 
almannavalsfræði láti ekkert í hugsun og 
hegðun mannsins afskiptalaust. Almannavalsfræði 

tekur fyrir lýðræðisskipulag, kosningar, 
hagsmunahópa og flest það sem betur mætti 
fara í þjóðskipulagi okkar daga. 

Í þessum kafla verða helstu kenningar 
almannavalsfræðinnar kynntar á þann hátt að 
lesandi geri sér grein fyrir því í hverju þær felast 

frekar en að um fullkomnar lýsingar sé að ræða.15 

14 Hér er átt við „natural rights", en ekki „natural law". 
15 Ef lesandi vill kynna sér almannavalsfræði betur er tilvalið að lesa 

bók Dennis C. Mueller, Public Choice II (1989). 
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1. Beint lýðræði 
Með beinu lýðræði er átt við að borgarar 

hvers samfélags kjósi um hvert einstakt mái 
eða lög með beinni kosningu. Almannavals-
fræðin greinir nokkur tilfelli af slíkum kosn-
ingum. 

1.1 Reglan um einróma samþykktir. Erik 
Lindahl (1919) gerði líkan af því hvernig sam-
gæðum yrði hagkvæmast úthlutað í sam-
félaginu. Aðalgalli úthlutunar samgæða er sá 
að vandamál laumufarþegans (free-rider) 
kemur sífellt upp á yfirborðið. Það vandamál 
feist Í því að einhver aðili nýtir sér aðstöðu sína 
með því að nota meira af samgæðunum en 
honum ber. Ef samgæðum á að úthluta á sem 
hagkvæmastan hátt, þá hefur sú forsenda verið 
lögð til grundvallar að allir aðilar greiði at-
kvæði einróma með samgæðunum, en til þess 
að það sé hægt verður að vera fyrir hendi skatt-
kerfi sem getur höndlað niðurstöðu kosn-
ingarinnar um mismunandi skatthlutföll. Ef við 
gerum ráð fyrir því að aðilar í ákveðnu sam-
félagi geri sér grein fyrir hversu miklu þeir vilji 
fórna fyrir ábata, til dæmis hvað þeir vilji borga 
fyrir til þess að fá að njóta götulýsingar,16 og ef 
uppboðshaldari kallaði upp tilboð um skatthlut-
föll til að borga lýsinguna, en fengi ekki ein-
róma niðurstöðu Í samfélaginu, þá héldi hann 
áfram að bjóða mismunandi skatthlutföll á 
hvern einstakling þar til allir samþykktu ein-
róma ákveðin skatthlutföll. Þá væri hópurinn 
kominn í Lindahljafnvægi sem er reyndar 
Paretopunkturinn.17 Þar fá allir einstaklingarnir 
mesta ábata Í hlutfalli við greiddan skatt. Það 
eru tveir talsverðir gallar á þessu fyrirkomu-
lagi. í fyrsta lagi gerir Lindahl ráð fyrir því að 
fólk greiði atkvæði heiðarlega, það er ef ein-
hver einstaklingur innan þjóðfélagsins hefur 
upplýsingar eða getur sér til um mesta magn 
þeirra samgæða sem aðrir Í hópnum væru til-
búnir til að greiða fyrir getur hann neytt þá til 
að kjósa sig hlutfall sem ekki er í Lindahl-

16 Ef um samfélag þar sem þjófar eru í meiri hluta er líklegt að þeir 
vildu borga sem minnst með götulýsingu þar sem myrkruð stræti 
hafa meiri ábata fyrir þá. 

17 Þ.e. 'Pareto optimal' staða. Wicksell, Buchhanan og Tullock 
(1962) fallast á þessa niðurstöðu. 

jafnvægi.18 í öðru lagi tekur það mikinn tíma að 
finna þau skatthlutföll sem einstaklingarnir 
geta fallist á, og þar með hefur það mikinn 
kostnað Í för með sér. Þó einrómareglan komi í 
veg fyrir að einhver sé nytjaður af öðrum ein-
staklingum hefur það oft Í för með sér að engin 
ákvörðun er tekin. Á Póllandi á 17. öld varð 
þetta einmitt raunin, en þar varð einvaldurinn 
að gefa loforð um að framkvæma ekki neitt 
öðru vísi en að fá einróma samþykki pólska 
þingsins, en þar sátu aðeins aðalsmenn sem 
vildu ekki. missa spón úr aski sínum.19 

1.2 Meirihlutareglan. Þar sem erfitt er að ná 
samstöðu um einróma atkvæðisgreiðslu, þá er 
líklegt að kosningaregla, sem ekki þarfnast ein-
róma samþykkis, sé hentug. Þegar meirihluta-
regla er notuð er miðað við að það þurfi einum 
fleira en helming atkvæðisbærra manna til þess 
að tillaga verði samþykkt. Þótt allir atkvæðis-
bærir þegnar hafi samkvæmt val, þá þarf þjóð-
félagið í heild sinni ekki að hafa það. því geta 
úrslit kosninga orðið þversögn (hringiða).20 Til 
þess að skýra þetta betur má taka dæmi. 
Hugsum okkur samfélag með þremur einstakl-
ingum, Jónu, Gunnu og Alla, sem þurfa að 
skipta 1000 kr. gjöf á milli sín. Hér er um að 
ræða venjulegan 'zero-sum' leik. Hugsum 
okkur að Jóna myndi bandalag við Gunnu um 
að hin fyrrnefnda fái 600 kr. í sinn hlut, en 
Gunna 400 kr. Nú sér Alli að hann verður að 
grípa til ráðstafana svo að hann fái eitthvað í 
sinn hlut, og því myndar hann bandalag við 
Gunnu upp á jöfn skipti. Gunna felst á þetta, 
enda er þetta betra tilboð en Jóna bauð henni. 
Jóna sér sitt óvænna og býður Alla 550 kr. gegn 
því að hann myndi bandalag við sig. Myndun 
slíkra bandalaga getur gengið endalaust á báða 
bóga. Í þessum leik getur verið ógerlegt að spá 
því hver hinna þriggja beri sigur úr býtum, ef 
nokkur þeirra gerir það. 

Af þessari umfjöllun sést að meirihlutaregla 

18 Hér er um að ræða 'strategic behavior'. 
19 Massie, Robert K. Pétur mikli - Líf hans og heimur. Random 

House. 1980 
20 Hér er átt við 'cycling'. Dodgson og de Condorcet áttuðu sig á því 

að slík staða gæti komið upp þó að Black og Arrow hefðu sett 
þetta formlega fram. 
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getur leitt til þess að einhverjir einstaklingar, 
sem eru í minnihluta, verði sviptir ábata og 
jafnvel látnir borga fyrir aðra. 

1.2.1 Kenningin um miðjukjósandann.21 

Miðjukjósandinn, sem Harold Hotelling (1929) 
kynnti, er sá sem hefur skoðanir sem liggja mitt 
á milli jaðarskoðana. Þetta verk Hotellings 
hafði einmitt mikil áhrif á Downs og Black. 
Downs (1957) rannsakaði kosningakerfi Bret-
lands og gerði ráð fyrir því að kjósendur 
dreifðust 'normaldreift'. Sá flokkur sem væri 
næst þeim punkti, þar sem kúfur normal-
dreifingarinnar22 risi sem hæst, fengi flesta 
menn kjörna. Sem dæmi má taka borgar-
stjórnarkosningarnar í Reykjavík þar sem bæði 
Sjálfstæðisflokkurinn og Reykjavíkurlistinn 
hafa fært sig nær miðju í stjórnmálamynstrinu 
og Reykjavíkurlistinn treyst því að þeir sem eru 
til vinstri við listann kjósi hann og sömuleiðis 
hefur Sjálfstæðisflokkurinn væntanlega treyst 
því að þeir sem eru til hægri við flokkinn styðji 
hann. Annað dæmi, sem má nefna, er þegar 
breski Verkamannaflokkurinn reyndi fyrir 
síðustu þingkosningar í Bretlandi að færa sig 
nær miðjukjósandanum og hafði einhvern 
árangur af því erfiði. Segja má að ef tekið er 
dæmi af samgæðum, þá vilji annar helmingur 
kjósendanna meira af samgæðunum en miðju-
kjósandinn, en hinn helmingurinn minna. 

1.3 Atkvœðaviðskipti.23 Atkvæðaviðskipti 
ganga út á það að leyfilegt sé að versla með at-
kvæði og láta um leið reyna á það hversu fólki 
er annt um einstök mál. Fylgjendur atkvæðavið-
skipta halda því fram að mikil úthlutun sam-
gæða verði til við atkvæðaviðskipti á sama hátt 
og viðskipti með vörur og þjónustu og þá í raun 
nauðsynleg forsenda þess að lýðræðisskipulag 
virki. Enda sagði Edmund Burke: „Allar ríkis-
stjórnir og í raun allur ábati og ánægja mann-
legrar veru, öll dyggð og öll hyggindi eru 
grundvölluð á málamiðlun og skiptum."24 And-
stæðingar atkvæðaviðskipta benda á að slíkt 

21 Samanber 'median voter theorem'. 
22 Kúfurinn gæti verið hneigður í hvora áttina sem er. 
23 Hugtakið nefnist á ensku 'logrolling'. 
24 Á frummálinu hljóðar þetta svo: 'All government - indeed, every 

human benefit and enjoyment, every virtue and every prudent act 
- is founded on compromise and barter.' 

skipulag sé vatn á myllu sérhagsmuna, gallar 
þess séu meiri en kostirnir. Dæmin sanna að at-
kvæðaviðskiptaskipulag getur haft gríðarlega 
sóun í för með sér. Má þar nefna vopnakaup í 
Bandaríkjunum og ýmis gæluverkefni stjórn-
málamanna á Íslandi. Undir sumum kringum-
stæðum geta atkvæðaviðskipti verið ábatasöm 
fyrir þjóðfélagið þar sem þingmenn í fámennum 
kjördæmum geta til dæmis fengið fé til vega-
framkvæmda sem þeir hefðu ekki fengið öðru 
vísi en með 'sölu' á atkvæði sínu. 

1.4 Útilokunarregla Arrows. Hér að framan 
var það fullyrt að meirihlutareglan og atkvæða-
viðskipti hefðu eiginleika sem skertu hlut 
annarra í samfélaginu. Í raun gefur engin 
kosningaregla hagkvæma niðurstöðu til handa 
öllum þjóðfélagsþegnum önnur en reglan um 
einróma samþykktir. Til þess að leysa þetta 
vandamál setti Kenneth J. Arrow fram kenn-
ingu um að gallalaust kosningaskipulag yrði að 
fullnægja eftirtöldum skilyrðum: 

1. Það verður að vera samkvæmt, þannig að ef 
A er betra en B og B er betra en e, þá verður 
A að vera betra en e. 

2. Kosningaúrslit verða að vera raðanleg. 
3. Einræði kemur ekki til greina þar sem val 

einstaklinga í samfélaginu getur ekki mótast 
af því sem einn aðili ákveður. 

4. Röðun kosta í samfélaginu byggist algjör-
lega á því hvernig einstaklingar raða kostum 
sínum. 

5. Viðbrögð samfélagsins verða að vera í sam-
ræmi við val einstaklinganna. 

6. Kosningaskipulagið verður að vera þannig 
að framkvæmdin fari ekki út um þúfur af því 
að fólk hafi margtoppa val.25 

Niðurstaða Arrows var sú að ógerlegt væri 
að finna kosningaskipulag sem uppfyllti öll 
þessi skilyrði; þess vegna væri ekki hægt að 
ætlast til þess að ákvarðanir í lýðræðisþjóð-
félagi væru samkvæmar. Athuga ber þó að 
kenning Arrows segir ekkert um að það hljóti 
að vera útilokað að finna reglu sem uppfylli 

25 Hér er átt við 'multipeaked preference'. 
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þessi skilyrði, heldur sé það ekki víst að sam-
félag manna ráði við slíka reglu. Ef allir menn 
hefðu sömu skoðanir á valkostum, þá væri ekki 
um vandamál að ræða. Buchanan er meðal 
þeirra manna sem efast um kenningu Arrows 
um skipulag lýðræðis, þar sem það sé augljóst 
að gildi meirihlutareglu gefi frjálsu samfélagi 
manna meira svigrúm til þess að hægt sé að 
prófa margs konar skipan í samfélaginu og 
breyta reglum og þróa þær sem væri vonlaust Í samfélagi einrómareglu. Einnig verður að átta 
sig á því að meirihlutahópurinn er síbreyti-
legur, og því fá flestir einhvern tíma að lýsa 
skoðun sinni.26 

2. Fulltrúalýðrœði 
Með fulltrúalýðræði er átt við það að almenn-

ingur kjósi sér fulltrúa til þess að taka 
ákvarðanir. Venjulega eru þessir fulltrúar 
valdir til tiltekins tíma. Á Íslandi eru alþingis-
menn, sem eru valdir á fjögurra ára fresti, 
dæmigerðir fulltrúar almennings. 

Ríkisvaldið er í höndum margra fulltrúa, 
meðal annars þingmanna og fjölda opinberra 
starfsmanna, svo sem dómara og embættis-
manna. 

2.1 Fulltrúakosning. í kafla 1.2.1 var fjallað 
um miðjukjósandann. Eins og komið var að þar 
reyna frambjóðendur að keppa að því marki að 
verða fulltrúar þjóðar sinnar, og til þess að ná 
því marki reyna þeir að höfða til skoðana 
"miðjukjósandans" og eru um leið að höfða til 
sem flestra kjósenda þar sem flestir kjósendur 
geta sætt sig við sjónarmið miðjukjósandans. 
Umfjöllunin í kafla 1.2.1 ætti að vera nægjan-
leg til þess að skýra hegðun frambjóðenda Í kosningum við fulltrúalýðræði. 

2.1.1 Fall miðjukjósandans. Ef ekki er hægt 
að raða skoðunun upp í ákveðið róf, þá er mikil 
hætta á því að margir miðjukjósendur verði til 
staðar. Það þarf til dæmis ekki að vera einn og 
sami miðjukjósandinn sem er fylgjandi álveri 
og um leið fjölgun barnaheimila. Ef val ein-
staklinganna er ekki eintoppa getur það leitt til 

26 Til eru margar kosningaaðferðir, svo sem röðun frambjóðenda í 
sæti eftir vali hins almenna kjósanda o.m.fl. Þær eru samt ekki 
eins góðar og aðferðirnar sem lýst er í textanum. 

þess að stöðugur kosningajafnvægispunktur 
fáist ekki. 

2.1.2 Hugmyndafrœði. Fram að þessu hefur 
sú skoðun verið reifuð að stjórnmálamenn séu 
aðallega að reyna að hámarka atkvæðamagn 
sitt. Í raun getur hugmyndafræði átt mikinn þátt 
í því að stjórnmálamenn reyni ekki að fara eftir 
duttlungum miðjukjósandans til þess að eiga 
sigurinn vísan. Það kallast víst að vera sam-
kvæmur sjálfum sér. 

2.1.3 Persónudýrkun kjósenda. Oftar en 
ekki skiptir það miklu meira máli hver fram-
bjóðandinn er og/eða hvernig hann kemur 
fram heldur en þau málefni sem hann hefur á 
stefnuskrá sinni. Einnig getur það ráðið úr-
slitum hvort frambjóðandinn hefur forystu-
hæfileika eða ekki. Klassískt dæmi um það 
hvernig frambjóðandinn leiðir hjörð sina er 
Adolf Hitler. 

2.1.4 Kosningaþátttaka. Ef allir frambjóð-
endur hafa líkar stefnuskrár og reyna að upp-
fylla óskir miðjukjósandans getur niðurstaðan 
orðið sú að sumir leiki laumufarþegann og 
kjósi ekki. Downs (1957) heldur því fram að sé 
kosningaþátttaka ekki næg, þá séu allar for-
sendur fyrir lýðræðinu brostnar. 

2.2 Regluveldið. Stjórnsýslan hefur vakið 
athygli almannavalsfræðinga á síðustu árum. 
Meðal þeirra manna, sem þar hafa látið mest að 
sér kveða, er William Niskanen yngri. 

Nútíma stjórnkerfi ætti Í enn meiri erfið-
leikum ef embættismanna nyti ekki við. 
Embættismenn hafa aðallega yfir að ráða 
tæknilegri kunnáttu og vitneskju um hvernig 
best sé að koma ákvörðunum stjórnmálamanna Í framkvæmd. En að hverju keppa embættis-
menn? Ekki eru það laun eða atkvæði. Hér 
gilda ekki venjuleg lögmál um hámörkun 
ágóða og því meiri ágóði, þeim mun meiri laun. 
Samkvæmt hugmyndum Niskanens virðist 
hegðun embættismanna benda til þess að þeir 
reyni frekar að vinna sér frama og völd. Að-
ferðin virðist vera sú að reyna að komast yfir æ 
stærri sjóði til úthlutunar. Það virðist ákveðin 
fylgni vera á milli orðspors, valda og stærðar 
sjóðs sem hlutaðeigandi embættismaður hefur 
til úthlutunar þótt fleira geti haft þar áhrif. 
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3. Sérhagsmunir og þrýstihópar 
Hver er ástæðan fyrir tilurð þrýstihópa? 

Margir aðilar innan þjóðfélagsins hafa ólíka 
hagsmuni. Þar má nefna hvort tekjur þeirra 
koma af fjármagni eða launatekjum eða jafnvel 
hvoru tveggja. Einnig skiptir máli fjárhæð 
tekna, svo og hvaða starfsgrein einstaklingar 
stunda, en þar geta launamenn og fjármagns-
eigendur til dæmis sameinast í því að koma á 
innflutningsbanni á framleiðsluvöru sinni. Oft 
eru hagsmunir ólíkir frá einu landsvæði til 
annars; hagsmunir bænda á landsbyggðinni 
kunna til dæmis að stangast á við hagsmuni 
neytenda í borg. Einnig mætti minna á ólíka 
trúarhópa, aldurshópa og svo framvegis. 

Hvernig leggja einstaklingar það á sig að 
mynda þrýstihópa þar sem það kostar oftast 
peninga og tíma? Hagfræðingarnir George 
Stigler og Mancur Olson hafa sett fram ýmsar 
kenningar um það. Í stuttu máli má segja að 
forsendur skapist fyrir stofnun þrýstihóps á 
eftirfarandi hátt. Því færri einstaklingar sem 
finnast með sömu hagsmuni, þeim mun meiri 
möguleiki er á skipulagningu hóps, og mögu-
leiki er á að þvinga aðra aðila með sömu sjónar-
mið til þátttöku í hópnum eða gera þá óvirka á 
vettvangi þrýstihópsins. Þar sem þátttaka í 
þrýstihópi getur kostað fé og fyrirhöfn, hvernig 
komast menn undan þessu? Flestir aðilar þrýsti-
hópsins láta nokkra menn um stjórn og stefnu-
mótun hópsins og eru því laumufarþegar í sam-
starfinu og komast þar með hjá því að taka af 
tíma sínum. Peningahliðin er ekki eins auðleyst, 
en það þekkist að þrýstihópar fái jafnvel opin-
bert fjárframlag til starfs. 

4. Rentusókn 27 

Rentusókn (rent seeking), sem Gordon 
Tullock kom fram með sem nýja fræðigrein 
innan almannavalsfræðinnar árið 1967, hefur 
átt töluverðu fylgi að fagna innan hag-
fræðinnar, þó sérstaklega til þess að skoða 
hvernig stjórnvöld stuðla að einokun einstakra 
aðila og hvernig aðgangshömlum er komið á. Í þessu tilliti má nefna hagfræðingana Stigler og 

Pelzman sem komu fram með hagfræðilega 
kenningu um ástæðu og myndun reglugerða. 

Buchanan hefur greint þrenns konar rentu-
sóknarútgjöld sem geta valdið þjóðfélagslegri 
sóun. Í fyrsta lagi eru það sókn og útgjöld hlut-
aðeigandi fulltrúa þrýstihóps28 sem er að reyna 
að fá fram reglugerð sem gefur þrýstihópnum 
einokunaraðstöðu. Í öðru lagi er um að ræða 
sókn opinberra embættismanna í þessi útgjöld 
sem fulltrúar þrýstihópsins bjóða og að end-
ingu tilraunir þriðja aðila, oft annars einokunar-
fyrirtækis eða stjórnvalda, sem reyna að koma í 
veg fyrir rentusóknartilraunir þiggjenda reglu-
gerðarinnar, það er þrýstihópsins. Þjóðfélags-
legt tap kemur til vegna 'mútugreiðslna' til 
embættismanna eða stjórnmálamanna. Við-
skiptakostnaður í formi þóknunar til fulltrúa 
þrýstihópsins, tímaeyðsla og útgjöld af völdum 
embættismannsins í þeim ásetningi að fá stöðu-
hækkun í stjórnsýslunni, svo að möguleiki hans 
á 'mútugreiðslum' verði meiri; allt þetta er 
þjóðfélagslegt tap. 

Frank Knight hélt því fram að náttúrulegt val 
á frumkvöðlum gerði þá áhættusækna. Því yrði 
heildarhagnaður almennt neikvæður vegna of 
mikillar samkeppni hjá áhættusæknum frum-
kvöðlum. því myndi öllum hagnaði í sam-
keppnisgreininni verða sóað við rentusókn. 
Þetta gildir á almennum markaði og í kosninga-
baráttu stjórnmálamanna. 

Rentusókn er ein aðalorsök vaxandi ríkisút-
gjalda í flestum löndum hins vestræna heims, 
sérstaklega þar sem stjórnmálaástand hefur 
verið stöðugt. Ástæðan er sú að hagsmuna-
hópar hafa komið sér vel fyrir í þeim samfé-
lögum þar sem hvorki byltingar né ófriður hafa 
geisað. Olson (1982) bendir réttilega á það að í 
löndum eins og Bretlandi og Bandaríkjunum, 
sem hafa ekki þurft að horfa fram á alvarlegar 
þjóðfélagsbreytingar, hafi ýmis hagsmunasam-
tök komið sér vel fyrir í stjórnkerfinu. Af-
leiðing af þessu stöðuga samfélagi er minnk-
andi hagvöxtur og samkeppni. Olson bendir á 
Þýskaland og Japan sem dæmi um hið gagn-
stæða því að þau lönd hafi verið stríðshrjáð 

27 Sjá 13. kafla í Mueller(l989). 28 Hér er átt við 'lobbyist' í flestum tilvikum. 
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fyrir tæpri hálfri öld. Hið sama er að segja um 
skammtímaupplausnarástand sem brýtur niður 
hagsmunasamtök og gefur þjóðfélaginu kost á 
nýju hagvaxtarskeiði því að það tekur alltaf 
einhvern tíma að gera hagsmunahópa rótgróna 
í stjórnkerfi landsins. 

Heimildaskrá 
Buchanan, James M., og Gordon Tullock. The Calculus 
of Consent. Ann Arbor: University of Michigan Press, 
1962. 
Buchanan, James M. Constitutional Economics. Í New 
Palgrave. 
Buehanan, James M., Charles K. Rowley og Robert D. 
Tollison (ritstj.). Deficits. New York: Basil Blackwell, 
1986. 

Buchanan, James M. Hagfrœði stjórnmálanna. Þýðing 
og forspjall Hannesar Hólmsteins Gissurarsonar. Rv.: 
Stofnun Jóns Þorlákssonar, 1986. 
Dolan, Edwin G., og David E. Lindsey. Economics. New 
York: Dryden Press, 1988. 
Downs, Anthony. An Economic Theory of Democracy. 
New York: Harper & Row, 1957. 
Mueller, Dennis C. Public Choice: A survey. Journal of 
Economic Literature 14 Nr 2. 1976. 
Mueller, Dennis C. Public Choice II. New York: Cam-
bridge University Press, 1982. 
Olsen, Mancur. The Rise and Decline of Nations: 
Economic Growth, Stagflation and Social Rigidities. 
New York: Yale University Press, 1982. 
Rima, Ingrid Hahne. Development of Economic 
Analysis. Rev. ed. Homewood, 111.: R.D. Irwin, 1972. 
Þráinn Eggertsson. Economic Behavior and Institutions. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1990 (einkum 
10. kafli). 



Stefán Arnarson 

Spariskírteini ríkissjóðs á tímamótum 

1. Inngangur 
Um þessar mundir eru 30 ár liðin frá því að 

fyrst var byrjað að selja verðtryggð spari-
skírteini ríkissjóðs. Á þessum 30 árum hefur 
íslenskur fjármagnsmarkaður tekið miklum 
breytingum, einkum hin síðustu ár. 

Spariskírteini ríkissjóðs hafa verið vinsælt 
sparnaðarform sparifjáreigenda og stofnana-
fjárfesta, og hafa þau átt mikinn þátt í þróun 
íslensks skuldabréfamarkaðar. Í lok ársins 1993 
var uppfært verð útistandandi spariskírteina um 
64 ma.kr., en það er um 16% af VLF. Hlutur 
spariskírteina í frjálsum peningalegum sparnaði 
þjóðarinnar var hins vegar um 11%. 

Fyrir 5 árum birtist nokkuð ítarleg grein í 
Fjármálatíðindum um spariskírteini ríkissjóðs í 
tilefni 25 af ára afmæli þeirra.1 Þessi grein er 
óbeint framhald hennar. Ætlunin er að endur-
taka sem minnst af því sem sagt var í þeirri 
grein, en segja í stuttu máli frá nýjungum sem 
átt hafa sér stað síðan varðandi spariskírteini og 
íslenskan skuldabréfamarkað. Flestar töflur og 
myndir í fyrri grein hafa verið endurnýjaðar og 
auk þess hafa nýjar bæst við. 

Það helsta, sem gerst hefur frá 1989, er að 
sala spariskírteina í áskrift til almennings hefur 
náð að festa sig í sessi. Sala á spariskírteinum í 
frumsölu með uppboðsfyrirkomulagi hefur 
tekist vel. Nú taka vextir spariskírteina í frum-
sölu mið af vöxtum sem ráðast af teknum 
tilboðum í útboði, en áður voru vextirnir 
ákvarðaðir af stjórnvöldum. Spariskírteini hafa 
fengið aukna samkeppni frá öðrum fjárfest-

ingarkostum, sérstaklega húsbréfum. Hlutur 
lánastofnana í útistandandi stofni spariskírteina 
hefur aukist, og viðskipti með spariskírteini á 
eftirmarkaði hafa eflst. 

2. Tegundir spariskírteina og söluaðferðir 
Í gegnum tíðina hefur ríkissjóður boðið upp 

á nokkrar tegundir spariskírteina. Í greininni frá 
1989 eru taldar upp þær tegundir spariskírteina 
sem ríkissjóður hafði fram að því haft á 
boðstólum. Flestar útgáfurnar hafa verið svo 
kölluð eingreiðslubréf (kúlubréf), þ.e. áfallnir 
vextir, vaxtavextir og verðbætur eru greiddar í 
einu lagi á gjalddaga. Frá 1989 hafa eingöngu 
verið gefin út eingreiðslubréf. 

Á árunum 1985 til 1987 gaf ríkissjóður út 
spariskírteini sem bæði handhafi og útgefandi 
gátu innleyst áður en kom að síðasta innlausnar-
degi. Áður hafði ríkissjóður gefið út spariskír-
teini sem handhafi gat innleyst fyrir síðasta 
innlausnardag. Þessir flokkar bera 6,5 til 9,0% 
vexti, og bera stærstu flokkarnir hæstu vextina. 
Nú eru þessir flokkar oft kallaðir uppsegjanlegu 
flokkarnir. Uppreiknað verð þeirra á miðju ári 
1994 var um 19 ma.kr. Ríkissjóður hefur ekki 
nýtt sér þann möguleika að segja þessum 
flokkum upp þótt vextir þeirra hafi verið fyrir 
ofan ávöxtun á frum- og eftirmarkaði. 

Fram til 1989 sá Seðlabankinn um útgáfu og 
dreifingu spariskírteina ríkissjóðs. Árið 1989 
gerðu fjármálaráðuneyti og Seðlabanki Íslands 

1 Sveinn F.. Sigurðsson: Spariskirteini ríkissjóðs. Fjármálatíðindi 
3, 1989. 
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Útistandandi spariskírteini 
í hlutfalli af vergri landsframleiðslu 

með sér samkomulag um að sett yrði á stofn 
þjónustumiðstöð ríkisverðbréfa, og var hún 
stofnuð árið eftir. Stofnendur hennar töldu að 
bankar og verðbréfafyrirtæki sinntu ekki 
spariskírteinum ríkissjóðs sem skyldi. Hlutverk 
Þjónustumiðstöðvarinnar er að reka sölu- og 
þjónustuskrifstofu vegna markaðsverðbréfa 
ríkissjóðs, og er henni ætlað að auka sölu á ríkis-
verðbréfum og þjóna eigendum þeirra. 

Í aprílmánuði 1989 var byrjað að selja 
spariskírteini ríkissjóðs í mánaðarlegri áskrift. 
Með öflugri kynningarstarfsemi tókst að 
útbreiða áskriftarkerfið nokkuð hratt. Í lok ársins 
1991, þegar áskriftin var sem vinsælust, voru 
yfir 13.000 virkir áskrifendur sem keyptu spari-
skírteini fyrir um 130 m.kr. á mánuði. Síðan 
hefur nokkuð dregið úr vinsældum áskriftarkerf-
isins. Í aprílmánuði 1994 voru um 10.200 virkir 
áskrifendur, og keyptu þeir spariskírteini í þeim 
mánuði fyrir um 87 m.kr. Frá upphafi áskriftar-
kerfisins til aprílloka 1994 hafa spariskírteini 
verið seld í áskrifit fyrir um 4,3 ma.kr. 
Samkvæmt tölum um fjölda spariskírteina í 
geymslu í Seðlabankanum má áætla að um 15-
20% seldra spariskírteina í áskrift hafi verið seld 
aftur á eftirmarkaði. Í töflu 6 í viðauka má sjá 
ýmsar upplýsingar um áskriftarkerfið. 

Í októbermánuði 1992 hófst sala á 
spariskírteinum með uppboðsfyrirkomulagi. 
Síðan hefur ríkissjóður staðið fyrir mánaðar-
legum útboðum; í töflu 3 er yfirlit yfir útboðin. 
Auk þess hefur ríkissjóður selt óverðtryggð 
skamm- og langtímaverðbréf með uppboðs-
fyrirkomulagi. Af þeirri reynslu, sem fengist 
hefur af útboðunum, virðist mega draga eftir-
farandi ályktanir: Allt bendir til þess að þetta sé 
fær leið til fjármögnunar ríkissjóðs og að vext-
irnir, sem ákvarðast af markaðsaðstæðum í 
útboðunum, veiti mikilvægar upplýsingar. 

Ein af samræmdum aðgerðum ríkisstjórnar-
innar til lækkunar vaxta í lok októbermánaðar 
1993 var að hætta almennri sölu (smásölu) 
spariskírteina, en ákveðið var að bjóða almenn-
ingi upp á spariskírteinakaup í áskrift áfram. 
Einstaklingar geta þó keypt ný spariskírteini 
með því að taka þátt í útboðum í gegnum lög-
gilt verðbréfafyrirtæki, löggilta verðbréfa-
miðlara, banka eða sparisjóði. 

3. Eftirmarkaður 
Verðbréfaþing Íslands var sett á stofn árið 

1985, og voru spariskírteini ríkissjóðs skráð á 
þinginu fyrst allra markaðsverðbréfa. Árið 
1986 hófust viðskipti á þinginu með spariskír-

Mynd 1 
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Mvnd 2 
V e l t a á V e r ð b r é f a þ i n g i Íslands 1 9 8 6 - 1 9 9 3 

á föstu verðlagi (án peningamarkaðar) 

teini, og fram til ársins 1993 voru þau uppi-
staðan í viðskiptum á Verðbréfaþingi. Arið 1993 
var hins vegar velta peningamarkaðsbréfa meiri 
en velta spariskírteina. Í janúarmánuði 1994 
byrjaði Seðlabanki Íslands að kaupa og selja 
húsbréf á Verðbréfaþingi. Á fyrstu sex mán-
uðum þessa árs hafa viðskipti með húsbréf á 
Verðbréfaþingi verið meiri en viðskipti með 
spariskírteini. 

Seðlabanki Íslands er viðskiptavaki fyrir 
spariskírteini ríkissjóðs á Verðbréfaþingi 
Íslands. Í því felst að hann setur fram kauptil-

boð í lágmarksfjárhæð spariskírteina á hverjum 
degi og sölutilboð í þau spariskírteini sem hann 
hefur eignast. Sem viðskiptavaki greiðir 
Seðlabankinn fyrir auknum viðskiptum með 
spariskírteini, en það verður til þess að 
markaðsverð myndast. Auk þess hefur bankinn 
nokkra möguleika til að hafa áhrif á vexti spari-
skírteina. Það hefur hann gert í þeim tilgangi 
annars vegar að halda vöxtum stöðugum og að 
stuðla að vaxtabreytingum. Árið 1993 bættist 
einn viðskiptavaki spariskírteina við, er eitt 
verðbréfafyrirtæki gerðist viðskiptavaki fyrir 
nokkra flokka spariskírteina. Í júnímánuði 
verður þátttaka verðbréfafyrirtækja í spariskír-
teinauppboðum skilyrt því að þau séu við-

skiptavakar fyrir ákveðna flokka spariskírteina. 
Það má því búast við því að viðskiptavökum 
spariskírteina fjölgi. 

Aukin viðskipti með spariskírteini á eftir-
markaði má skýra með þeim þróun sem orðið 
hefur á íslenskum skuldabréfamarkaði. Mark-
aðurinn er orðinn sýnilegri, upplýsingamiðlun 
er orðin meiri, og fjárfestar eru farnir að nýta 
sér í auknum mæli þau tækifæri sem mark-
aðurinn býður upp á. Velta spariskírteina á 
Verðbréfaþingi árið 1993 var um 14 ma.kr., og 
var það þrefalt meiri velta en árið áður. Helstu 
ástæður veltuaukningarinnar árið 1993 eru sem 
hér segir: Gengisfelling á miðju ári leiddi til 
þess að mikil eftirspurn var eftir spariskírtein-
um sem áttu skamman tíma til innlausnar. 
Raunvaxtalækkun í kjölfar samræmdra aðgerða 
ríkisstjórnar og Seðlabanka í lok október leiddi 
til mikilla viðskipta með spariskírteini, og voru 
viðskipti í nóvembermánuði um 3,2 ma.kr. í 
fyrstu var mikil eftirspurn eftir spariskírteinum 
með langan líftíma, því að verð þeirra hækkar 
mest við vaxtalækkun. Síðar varð mikið fram-
boð á svokölluðum uppsagnarflokkum spari-
skírteina. Ástæða fyrir þessu aukna framboði 
uppsagnarflokka var sú að ávöxtunarkrafa á 
markaðnum var langt fyrir neðan nafnvexti 
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bréfanna, en það þýddi að hægt var að selja þau 
á töluvert hærra verði en ríkissjóður myndi 
greiða ef hann innleysti flokkana. 

Árið 1992 gerðist það í fyrsta skipti að velta 
spariskírteina á eftirmarkaði varð meiri en sala 
á frummarkaði; hið sama átti sér stað árið 1993. 
Fyrstu sex mánuði þessa árs hefur dæmið snúist 
við; á þeim tíma hafa spariskírteini selst fyrir 
um 5,8 ma.kr. í frumsölu, en viðskipti á 
Verðbréfaþingi með spariskírteini verið um 5,0 
ma.kr. Aukna sölu spariskírteina á þessu ári má 
skýra með mikilli innlausn sem átti sér stað í 
febrúar, en reynslan hefur sýnt að innlausn 
leiðir ávalt til nokkurrar sölu. Auk þess hafa 
spariskírteini selst vel í útboðum. 

Í viðskiptum á eftirmarkaði gera kaupendur 
og seljendur yfirleitt kröfu um ávöxtun, þ.e. þeir 
vita hversu mikla ávöxtun þeir vilja að bréfið 
gefi af sér til innlausnar og miða kaupverð við 
það. Við verðútreikninga skiptir því verulegu 
máli að réttur innlausnardagur sé þekktur, sem í 
tilfelli spariskírteina er oftast raunin. Erfiðara 
hefur þó reynst að áætla líklegasta innlausn-
ardag uppsagnarflokkanna sem áður var minnst 
á. Lengi vel var miðað við hálfan líftíma þeirra 
eða þá síðasta mögulegan innlausnardag, því að 
uppsögn af hálfu útgefanda þótti ólíkleg. Eftir 
að fjármálaráðherra gaf út yfirlýsingu í lok árs 
1993 um að stefnt skyldi að því að hefja 
innlausn uppsagnarflokkanna á árinu 1994 og 
ljúka henni á tveimur árum var sú stefna tekin 
að miða við næsta mögulegan innlausnardag í 
verðútreikningum. Við þetta varð verðfall á 
uppsagnarflokkunum. Þá sáu margir fjárfestar 
sér leik á borði og keyptu töluvert af þessum 
flokkum á lágri ávöxtunarkröfu í trausti þess að 
ríkissjóður myndi ekki innkalla öll skírteinin á 
árinu 1994, sem varð raunin. Við það hækkaði 
verð flokkanna aftur á markaðnum, og ljóst var 
að áðurnefndir kaupendur uppsagnarflokka 
fengju ágæta ávöxtun fyrir áhættuna sem þeir 
tóku. 

4. Eigendur spariskírteina 
Verulegur hluti spariskírteina er í eigu óskil-

greinds hóps einkaaðila, svo sem einstaklinga, 
fyrirtækja, félagasamtaka og ýmissa sjóða sem 

teljast ekki með í lánakerfinu.2 Í þessum hópi 
er hlutur einstaklinga mestur. Ekki eru fyrir-
liggjandi nákvæmar tölur um hverjir eru eig-
endur spariskírteina ríkissjóðs, en tölfræðideild 
Seðlabankans hefur reynt að áætla hverjir þeir 
séu (sbr. töflu 5 um flokkun eigenda spari-
skírteina 1980-1993). 

Árið 1980 áttu lánastofnanir um 24% af úti-
standandi spariskírteinum ríkissjóðs; afgang-
urinn var í eigu einkaaðila. Síðan hefur hlutur 
lánastofnana aukist, og í árslok 1990 var hann 
orðinn um 57%. Í stuttu máli má segja að 
ástæður fyrir breytingunum 1980-1990 séu 
þær að sparifjáreigendur hafi farið að nýta sér 
nýja ávöxtunarmöguleika í auknum mæli, s.s. 
nýja innlánsreikninga í innlánsstofnunum og 
ýmiskonar verðbréf, og stofnanafjárfestar, 
innlánsstofnanir og Seðlabankinn hafi aukið 
eftirspurn sína eftir spariskírteinum. Minni hlut-
deild lánastofnana árin 1991 og 1992 má skýra 
með samkeppni frá öðrum verðbréfum, einkum 
húsbréfum, og góðu gengi áskriftarkerfis. 

Í árslok 1993 er talið að lánastofnanir hafi átt 
um 60% af útistandandi spariskírteinum, saman-
borið við 50% í árslok 1992. Ástæður fyrir aukn-
um hlut lánastofnana árið 1993 eru sem hér 
segir: Aukin kaup verðbréfasjóða á spari-
skírteinum. Innlánsstofnanir hafa eignast meira 
af spariskírteinum. Einnig eignaðist Seðla-
bankinn mikið af spariskírteinum með kaupum á 
Verðbréfaþingi vegna tilrauna hans til þess að 
lækka raunvexti. Einkaaðilar hafa mætt sam-
drætti með því að ganga á sparnað sinn og selja 
spariskírteini. Einnig hafa þeir selt spariskírteini 
til að leysa út gengishagnað sem myndaðist 
vegna vaxtalækkunar undir lok ársins 1993. 

Þess ber að geta að eigendur hlutdeildar-
skírteina verðbréfasjóða eru flestir einstakl-
ingar. Því ætti ekki að telja verðbréfasjóði til 
lánastofnana ef verið er að skoða hvernig 
spariskírteinastofninn skiptist á milli einka-
aðila og lánastofnana. Þetta er gert í töflu 5 í 
viðauka. Í lok maí 1994 áttu verðbréfasjóðir 

2 Í skýrslum Seðlabanka er lánakerfið skilgreint sem eftirtaldir 
aðilar: bankar og sparisjóðir, lífeyrissjóðir, fjárfestingar-
lánasjóðir, tryggingarfélög, eignarleigur, lánasjóðir ríkis, 
verðbréfasjóðir og erlend ríki. 
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spariskírteini fyrir um 4,6 ma.kr., og hafði 
spariskírteinaeign þeirra aukist um 3,1 ma.kr. 
frá desembermánuði 1992. Aðalástæður fyrir 
þessari auknu fjárfestingu verðbréfasjóða í 
spariskírteinum má rekja til aukinna vinsælda 
verðbréfasjóða, sérstaklega eignarskattsfrjálsra 
sjóða sem fjárfesta aðallega í spariskírteinum. 
Einnig hafa verðbréfasjóðir verið að breyta 
fjárfestingarstefnu sinni. Þeir hafa fjárfest 
meira í áhættuminni bréfum, m.a. vegna þeirrar 
reglu að 90% af eignum verðbréfasjóða skuli 
vera skráð bréf. Það er því ljóst að hlutdeildar-
skírteini verðbréfasjóða, sem eru í samkeppni 
við spariskírteini, eru að hluta orðin stuðn-
ingsaðili þeirra. 

5. Vextir spariskírteina 
Frá 1964 til 1992 ákvað fjármálaráðherra 

vexti spariskírteina, og var raunávöxtun þeirra 
á þessu tímabili á bilinu 3,2-9%. Erfitt er að 
fullyrða hvaða vinnureglum var beitt þegar 
ávöxtun spariskírteina á þessu tímabili var 
ákveðin. Oft á tímabilinu var ávöxtun 
spariskírteina ekki í jafnvægi, því að ýmist var 
eftirspurnin eftir spariskírteinum meiri eða 
minni en framboð. Síðustu ár hefur orðið mikil 
breyting á ákvörðun vaxta spariskírteina. 

Ríkissjóður hóf árið 1992 sölu á spari-
skírteinum á uppboðum, og um leið voru vextir 
spariskírteina, sem seld voru í áskrift, tengdir 
útboðsvöxtunum. Árið 1993 var annarri 
smásölu spariskírteina hætt, og árið 1994 var 
ákveðið að ávöxtun við sölu spariskírteina með 
skiptikjörum skyldi einnig tengjast útkomu 
ávöxtunar á uppboðum spariskírteina. Þátt-
takendur á fjármagnsmarkaði geta nú með 
tilboðum haft áhrif á vexti spariskírteina, en 
áður gátu þeir aðeins látið í ljós álit sitt með 
þeim fjármunum sem þeir lögðu í spari-
skírteinin. Segja má að það hafi tekið 30 ár að 
færa ákvörðunarvald um vexti spariskírteina til 
aðila fjármagnsmarkaðarins. 

Á mynd 4 og í töflu 4 er raunávöxtun spari-
skírteina sýnd í samanburði við raunvexti banka. 
Þar sést að ávöxtun spariskírteina fram til ársins 
1984 var nokkuð tregbreytileg. Fyrsta útgáfa 
spariskírteina árið 1964 var með nokkuð hárri 
ávöxtun eða 7,18%; árið eftir lækkaði ávöxt-
unin niður í 5,95% og var óbreytt í 5 ár, til 
1970. Arið 1971 var ávöxtunin komin niður í 
3,53% og var undir 4% til 1984, en eftir það 
hefur hún verið á bilinu 6,7-9%. Á árinu 1984 
fengu innlánsstofnanir frelsi til ákvörðunar 
eigin vaxta að undanskildum vöxtum almennra 

Mynd 3 
Útistandandi stofn spariskírteina 1980-1993 

flokkaður eftir eigendum 
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Mynd 4 
Raunvextir spariskírteina 

bornir saman við raunvexti banka 

sparibóka og almennra skuldabréfalána. Þær 
ákvarðanir voru þá háðar samþykki Seðla-
banka. Frá byrjun árs 1985 tók Seðlabankinn 
aftur að sér að ákveða vexti verðtryggðra lána. 
Innlánsstofnanir fengu síðan fullt frelsi til 
ákvörðunar vaxta allra inn- og útlána 1. nóvem-
ber 1986. Myndin sýnir einnig að árið 1982 
skila bundin innlán í bönkum fyrst jákvæðri 
raunávöxtun, og árið 1990 er ávöxtun innlána 
orðin svipuð ávöxtun spariskírteina. Vextir 
spariskírteina hækkuðu þegar vaxtafrelsi jókst, 
samkeppni frá hlutdeildarskírteinum og verð-
tryggðum skuldabréfum jókst og viðskipti með 
spariskírteini á eftirmarkaði hófust. 

6. Spariskírteini og íslenskur fjármagnsmark-
aður 

Í töflu 7 í viðauka er yfirlit yfir verðmæti 
helstu langtímaverðbréfa á íslenskum fjár-
magnsmarkaði. Í henni sést að lengi vel voru 
spariskírteinin einu markaðsskuldabréfin sem 
boðin voru til sölu á íslenskum fjármagns-
markaði og að verðmæti útistandandi skulda-
bréfa hefur aukist mjög síðustu ár og sömu-
leiðis fjöldi verðbréfategunda. Árið 1985 byrja 
innlánsstofnanir að selja bankabréf og verð-
bréfasjóðir að selja hlutdeildarskírteini. Síðustu 

ár hefur samkeppnin við spariskírteini aukist 
enn, og fjárfestum býðst nú mikið úrval af inn-
lendum og erlendum verðbréfum. Spari-
skírteinin eru því ekki lengur einráð á íslensk-
um skuldabréfamarkaði. 

Margt hefur orðið til þess að efla skuldabréfa-
markaðinn. Vegna aukinnar skuldsetningar 
sveitarfélaga, ríkis, fyrirtækja og heimila hefur 
beint eða óbeint framboð markaðsverðbréfa frá 
þessum aðilum aukist. Þetta hefur leitt til þess 
að meira fé streymir um verðbréfamarkaðinn 
en áður, sbr. húsbréfa- og húsnæðisbréfaútgáfu 
Húsnæðisstofnunar í stað beinna lána. Eftir-
spurn eftir verðbréfum hefur einnig aukist 
mjög síðustu árin. Aukninguna má rekja til 
hárrar ávöxtunar á íslenskum skuldabréfa-
markaði að undanförnu, ráðstöfunarfé lífeyris-
sjóða3 hefur aukist mjög síðustu ár, og hafa þeir 
í auknum mæli fjárfest í markaðsverðbréfum; 
auk þess hafa aðrir stofnanafjárfestar aukið 

3 Árið 1993 var r áðs tö funa r fé l í feyriss jóða um 38 ma.kr . , eða um 
9 , 4 % a f V L F ; ár ið 1986 var hlutfa l l ið 4 ,4%. Helstu á s tæður fy r i r 
þessari aukn ingu eru háir raunvext i r á i s lenskum sku ldabré fa -
markaði s íðustu ár. Ár ið 1986 var hlutur innborgaðra a f b o r g a n a 
og vaxta um 5 9 % af r áðs tö funar fé l í feyr iss jóða; en árið 1993 va r 
hlutfa l l ið komið upp Í um 77%. Einnig he fu r iðg ja ldas tofn inn o g 
iðgja ldahlut fa l l ið hækkað . 
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Mynd 5 

Stofn útistandandi spariskírteina og húsbréfa 

eftirspurn sína. Frjáls peningalegur sparnaður 
einstaklinga hefur einnig aukist síðustu ár, en 
hann samanstendur aðallega af innlánum í 
bönkum og markaðsverðbréfum, og hefur hlut-
deild markaðsbréfa í honum aukist. 

Árin 1990-1993 voru að meðaltali gefin út 
húsbréf fyrir um 11 ma.kr. á ári, og á sama tíma 
seldust spariskírteini árlega fyrir um 6,2 ma.kr. að 
meðaltali. Í ár er áætlað að útgáfa húsbréfa verði 
13 ma.kr., en áætlanir benda til að sala 
spariskírteina verði um 9 ma.kr. Velta húsbréfa á 
Verðbréfaþingi er einnig orðin meiri en velta 
spariskírteina eins og áður er getið. Fyrstu sex 
mánuði þessa árs hafa viðskipti með húsbréf á 
Verðbréfaþingi verið um 6,4 ma.kr., en viðskipti 
með spariskírteini um 5 ma.kr. Húsbréfaútgáfa 
síðustu ár hefur verið mikil, og það má búast við 
því að í lok ársins 1994 verði stofn útistandandi 
húsbréfa orðinn um 64 ma.kr. Áætlanir benda til 
þess að stofn spariskírteina verði um 70 ma.kr. í 
árslok 1994. Miðað við svipaða útgáfu á hús-
bréfum og verið hefur síðustu ár og svipaða sölu 
spariskírteina á frummarkaði má búast við að 
verðmæti stofns útistandandi húsbréfa verði orðið 

svipað stofni spariskírteina árið 1995, aðeins 6 
árum eftir að fyrsta húsbréfið var gefið út. 

Velta húsbréfa á frummarkaði og eftir-
markaði er orðin meiri en velta spariskírteina, 
og stutt er í það að verðmæti útistandandi hús-
bréfa verði orðið meira. Auk samkeppni frá 
húsbréfum fá spariskírteini mikla samkeppni 
frá öðrum innlendum og erlendum verðbréfum 
og sparnaðarformum; sparifjáreigendum og 
stofnanafjárfestum bjóðast nú mjög margir 
ávöxtunarkostir í stað fárra áður. Spariskírteini 
ríkissjóðs standa því á tímamótum á þessu 30 
ára afmæli sínu. Þau eru að missa það forystu-
hlutverk sem þau hafa haft á íslenskum 
skuldabréfamarkaði síðan 1964. 

Helstu heimildir 
Hagtölur mánaðarins. 
Ríkisreikningur fyrir árin 1964-1992. 
Seðlabanki Íslands: Ársskýrslur 1964-1993. 
Sveinn E. Sigurðsson: Spariskírteini ríkissjóðs. Fjármála-
tíðindi 3,1989. 

Ýmis gögn frá Seðlabanka Íslands og Ríkisábyrgðarsjóði. 

Sjá töflur 1 -8 á næstu síðum. 
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Tafla 1. Ýmsar upplýsingar um spariskírteini 
og happdrœttisbréf. Allar tölur í m.kr. 

Tafla 2. Viðskipti á Verðbréfaþingi Íslands í m.kr. 

U p p f œ r ð 
staða verðtr. 

Sala á Innl. sparisk.m. Þar af Þaraf U p p f æ r ð 
verðl. á verðl. vöxtum verð- gengis- staða 
hvers hvers og verð- tryggð tryggð happadr. 

Ár árs árs bótum sparisk. sparisk. sk.bréfa 

1980 70 5 907 907 156 
1981 45 58 1.397 1.397 237 
1982 132 144 2.353 2.353 339 
1983 101 67 4.194 4.194 486 
1984 574 1.418 4.090 4.050 40 336 
1985 1.885 1.689 6.183 6.081 102 335 
1986 3.494 1.722 9.925 9.793 133 149 
1987 2.140 1.130 13.146 12.991 154 47 
1988 4.867 3.413 19.735 19.497 238 33 
1989 5.048 4.170 26.534 26.286 248 27 
1990 8.275 1.825 38.207 38.076 130 25 
1991 5.378 4.433 46.610 46.599 10 22 
1992 3.661 1.495 53.221 53.213 8 2 1 

1993 8.200 3.707 64.015 64.007 8 19 

Tafla 3. Sala spariskírteina á uppboðum 
1992-1994 

5 ára spariskírteini 10 ára spariskírteini 

1992 

Október 
Nóvember 
Desember 

1993 

Í m.kr 

46 
43 
62 

Raun-
ávöxtun 
í % á ári 

7,49 
7,80 
7,73 

Í m.kr. 

283 
262 
106 

Raun-
ávöxtun 
í % á ári 

7,58 
7,87 
7,72 

Janúar 47 7,54 398 7,55 
Febrúar 15 7,46 448 7,44 
Mars 70 7,08 435 7,1 1 
Apríl 200 7,14 295 7,16 
Maí 16 7,23 321 7,26 
Júní 40 7,39 62 7,34 
Júlí 94 7,29 336 7,29 
Ágúst 497 7,17 380 7,16 
September 372 7,24 297 7,25 
Október 130 7,22 266 7,22 
Nóvember 110 5,00 150 5,00 
Desember 189 5,00 126 4,99 

1994 
Janúar 146 5,00 132 5,00 
Febrúar 1 . 1 2 2 4,98 391 4,99 
Mars 342 4,99 108 4,99 
Apríl 556 5,00 61 5,00 
Maí 236 4,89 475 4,95 
Júní 208 4,88 621 4,93 

Ár 
Spari- Hús- ríkisbréf Önnur 

Ár skírteini bréf og -víxlar bréf Samtals 
1986 160 160 
1987 189 1 190 
1988 522 2 523 
1989 1.444 44 1.488 
1990 1.628 827 8 2.463 
1991 1.711 703 15 2.429 
1992 4.322 554 1.933 146 6.955 
1993 13.991 2.876 57.757 960 75.584 
1994' 5.032 6.419 28.607 377 40.436 

1 Viðskipti j anúar til júní . 

Tafla 4. Samanburður á vöxtum 
spariskírteina og öðrum vöxtum 

(Raunvextir) 

Spari- Spariskír- Bundin Verðtryggð 
%á skírteini, teini á Veró- innlán i banka-
ári frumsala bréfaþingi bönkum lán 
1964 7,18 -3,40 
1965 5,95 -5,20 
1966 5,95 -0,30 
1967 5,95 3,40 
1968 5,95 -7,10 
1969 5,95 -11,30 
1970 5,70 -7,90 
1971 5,08 4,90 
1972 5,08 -6,30 
1973 5,08 -16,30 
1974 5,08 -27,10 
1975 3,93 -18,80 
1976 5,75 -11,30 
1977 3,53 -7,00 
1978 3,30 -10,40 
1979 3,53 -12,40 
1980 3,53 -5,00 2,30 
1981 3,20 -1,20 2,50 
1982 3,53 0,80 2,90 
1983 3,78 0,70 3,00 
1984 6,99 3,20 5,50 
1985 6,91 2,80 5,00 
1986 8,47 2,90 5,10 
1987 8,00 8,70 3,20 7,70 
1988 7,84 8,70 3,40 9,20 
1989 6,70 7,40 2,60 7,80 
1990 6,80 7,00 6,00 8,00 
1991 7,50 8,10 7,10 9,20 
1992 7,20 7,40 6,50 9,30 
1993 6,90 6,70 6,20 9,10 



Tafla 5. Eigendur spariskírteina 1980-1993' 

Staða í lok tímabils í m.kr. 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Útgefin spariskírteini 907 1397 2353 4194 4090 6183 9925 13146 19735 26534 38207 46610 53221 64015 

Seðlabanki 29 50 91 151 200 278 558 841 927 1218 2034 2384 2830 8704 
Innlánsstofnanir 45 68 139 178 106 62 268 277 2396 2014 6145 6154 6247 8642 
Lífeyrissjóðir 34 56 95 158 220 670 2288 3547 4347 5576 7403 8861 10623 12000 
Tryggingarfélög 108 182 354 670 834 1075 1657 1899 2191 2843 3356 3741 4111 4300 
Tryggingarsj. innlánsstofnana2 0 0 0 0 0 0 72 134 296 550 815 1187 1496 1664 
Verðbréfasjóðir 0 0 0 0 0 10 40 60 184 877 2067 1481 1494 2807 
Hlutabréfasjóðir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 22 80 
Aðrir3 691 1041 1674 3037 2730 4088 5042 6388 9394 13456 16385 22791 26398 25818 
Samtals 907 1397 2353 4194 4090 6183 9925 13146 19735 26534 38207 46610 53221 64015 
1 Þessi flokkun er að hluta til áætluð. 
2 Þetta eru Tryggingarsjóður viðskiptabanka og Tryggingarsjóður sparisjóða. 
3 Þetta eru heimili, fyrirtæki, félagssamtök og ýmsir sjóðir sem ekki teljast með í lánakerfinu; auk þess er spariskírteinaeign erlendra aðila í þessari tölu. Heimili eru stærst í þessum hópi. 

Útistandandi spariskírteini flokkuð á lánastofnanir og einkaaðila (í %) 
Lánastofnanir 23.B 25.5 28.9 27.6 33.3 33.9 49.2 51.4 52.4 49.3 57.1 51.1 50.4 59.7 
Aðrir (einkaaðilar) 76.2 74.5 71.1 72.4 66.7 66.1 50.8 48.6 47.6 50.7 42.9 48.9 49.6 40.3 
Samtals 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Útistandandi spariskírteini flokkuð á lánastofnanir og einkaaðila (í %)' 
Lánastofnanir 23.8 25.5 28.9 27.6 33.3 33.7 48.8 51.0 51.5 46.0 51.7 47.9 47.6 55.3 
Aðrir (einkaaðilar) 76.2 74.5 71.1 72.4 66.7 66.3 51.2 49.0 48.5 54.0 48.3 52.1 52.4 44.7 
Samtals 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1 Hér eru verðbréfasjóðir taldir til einkaaðila. 
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Áskrif tarkerfi spariskírteina 

Tafla 6. Ýmsar upplýsingar um áskriftarkerfið 

Hlutfallsskipting áskrifenda eftir aldurshópum i Hreyfing áskrifenda2 

Virkir Kaup í Keypt á Innan sviga eru sýnd kaup hvers aldurshóps í hlutfalli af heildarsölu 
áskrifendur desember árinu Yngri en 20- 30 ára 31-40 ára 41-50 ára 51-60 ára 61 árs og 

Ár í lok tímab. í m.kr. í m.kr. 20 ára eldri Nýir Hættir 
19891 2.000 20.0 
1990 6.481 62.2 448 2,7(1,8) 10,5 (9,5) 45,4 (38,6) 23,1 (23,5) 10,8 (15,4) 7,6 (11,2) 
1991 12.683 123.9 1.148 2,4(1,7) 13,4(11,3) 30,7 (23,7) 26,5 (28,6) 16,7 (15,6) 10,3 (19,2) 
1992 11.146 90.9 1.155 2,1 (1,8) 11,5(10,5) 28,7 (26,9) 28,3 (29,5) 17,5 (18,7) 11,9 (12,6) 674 3.827 
1993 10.098 93.6 1.085 2,4 (2,2) 10,0 (9,1) 26,7 (24,9) 29,1 (30,2) 18,3 (19,8) 13,5 (13,7) 1.336 4.893 
1994 (apríl) 10.176 87.2 342 538 822 

Samtals 4.178 

1 Áætlun. 
2 Hreyfingatölur koma ekki heim við tölur um virka áskrifendur vegna þess að nokkur hópur áskrifenda er ætíð óvirkur. 

Tafla 7. Verðmæti helstu verðbréfa á íslenskum verðbréfamarkaði 1984-1994 

Áætlun 

Staða í lok tímabils í m.kr. 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Spariskírteini 4.090 6.183 9.925 13.146 19.735 26.534 38.207 46.610 53.221 64.015 70.000 
Húsbréf 12 5.752 22.569 35.849 49.127 64.000 
Húsnæðisbréf 1.153 5.811 
Bréf annarra fjárfestingarlánasjóða 2.781 2.321 2.093 3.852 6.565 

Hlutdeildarskírteini 8.810 13.156 11.069 8.958 12.104 

Ríkisvíxlar 5.884 8.050 8.348 13.005 13.740 
Ríkisbréf 75 1.257 2.461 3.800 
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Tafla 8. Yfirlit yfir verðtryggð spariskírteini ríkissjóðs 

Meðal- Heildar-
Fjöldi Fjöldi tals- verðm. 
ára til áratil vextir, Dags. Dags. Fjöldi útgáfu á 

Útgáfadags. fyrstu síðustu % á Tegund Grunn- fyrstu síðustu innl. á nafnverði 
Flokkur (=1. vaxtadagur) innl. innl. ári vísit. vísit. innl. innl. ári í kr. 

SP1964/1 10.01.1965 3 10 7,18 BV-1 220 10.01.1968 10.01.1975 1 747.500 
SP1965/1 10.09.1965 3 12 5,95 BV-1 237 10.09.1968 10.09.1977 1 470.000 
SP1965/2 20.01.1966 3 12 5,95 BV-1 267 20.01.1969 10.01.1978 1 280.000 
SPl 966/1 20.09.1966 3 12 5,95 BV-1 281 20.09.1969 20.09.1978 1 500.000 
SP1966/2 15.01.1967 3 12 5,95 BV-1 293 15.01.1970 15.01.1979 1 508.100 
SP1967/1 15.09.1967 3 12 5,95 BV-1 298 15.09.1970 15.09.1979 1 974.930 
SP1967/2 20.10.1967 3 12 5,95 BV-1 298 20.10.1970 20.10.1979 1 265.505 
SPl 968/1 25.01.1969 3 12 5,95 BV-1 314 25.01.1972 25.01.1981 1 444.630 
SP1968/2 25.02.1969 3 12 5,95 BV-1 332 25.02.1972 25.02.1981 1 403.580 
SP1969/1 20.02.1970 3 12 5,95 BV-1 418 20.02.1973 20.02.1982 1 924.810 
SP1970/1 15.09.1970 3 12 5,95 BV-1 439 15.09.1973 15.09.1982 1 620.000 
SP1970/2 05.02.1971 5 13 5,48 BV-1 524 05.02.1976 05.02.1984 1 702.560 
SP1971/1 15.09.1971 5 14 5,08 BV-1 535 15.09.1976 15.09.1985 1 1.028.900 
SP1972/1 25.01.1972 5 14 5,08 BV-1 603 25.01.1977 25.01.1986 1 2.000.000 
SP1972/2 15.09.1972 5 14 5,08 BV-1 683 15.09.1977 15.09.1986 1 3.600.000 
SP1973/1A 15.09.1973 5 14 5,08 BV-1 853 15.09.1978 15.09.1987 1 2.186.500 
SP1973/1B 15.09.1973 1 15 5,00 BV-1 853 15.09.1974 15.09.1988 1 63.500 
SP1973/2 25.01.1974 5 14 5,08 BV-1 913 25.01.1979 25.01.1988 1 2.100.000 
SP1974/1 15.09.1974 5 14 5,08 BV-1 1290 15.09.1979 15.09.1988 1 4.380.000 
SP1975/1 10.01.1975 5 18 3,93 BV-1 1563 10.01.1980 10.01.1993 1 9.100.000 
SP1975/2 25.01.1976 5 18 3,93 BV-1 1986 25.01.1981 25.01.1994 1 3.050.000 
SP1976/1 10.03.1976 5 18 3,93 BV-2 105 10.03.1981 10.03.1994 1 6.090.000 
SP1976/2 25.01.1977 5 20 3,53 BV-2 126 25.01.1982 25.01.1997 1 5.090.000 
SP1977/1 25.03.1977 5 20 3,53 BV-2 135 25.03.1982 25.03.1997 I 6.100.000 
SP977/2 10.09.1977 5 20 3,53 BV-2 159 10.09.1982 10.09.1997 1 17.000.000 
SP1978/1 25.03.1978 5 20 3,53 BV-2 192 25.03.1983 25.03.1998 1 15.000.000 
SP1978/2 10.09.1978 5 20 3,53 BV-2 240 10.09.1983 10.09.1998 1 16.000.000 
SP1979/1 25.02.1979 5 20 3,53 BV-2 280 25.02.1984 25.02.1999 1 25.000.000 
SP1979/2 15.09.1979 5 20 3,53 BV-2 355 15.09.1984 15.09.1999 1 40.000.000 
SP1980/1 15.04.1980 5 20 3,53 LV 153 15.04.1985 15.04.2000 1 40.000.000 
SP1980/2 25.10.1980 5 20 3,53 LV 191 25.10.1985 25.10.2000 1 30.000.000 
SPl 981/1 25.01.1981 5 22 3,20 LV 215 25.01.1986 25.01.2003 1 25.000.000 
SP1981/2 15.10.1981 5 22 3,20 LV 282 15.10.1986 15.10.2003 1 20.000.000 
SPl 982/1 01.03.1982 3 20 3,53 LV 323 01.03.1985 01.03.2002 1 75.000.000 
SP1982/2 01.10.1982 3 20 3,53 LV 423 01.10.1985 01.10.2002 1 52.000.000 
SP1983/1 01.03.1983 3 20 3,53 LV 537 01.03.1986 01.03.2003 1 64.000.000 
SP1983/2 01.11.1983 3 17 4,16 LV 821 01.11.1986 01.11.2000 43.000.000 
SPl 984/1A 01.02.1984 3 14 5,08 LV 850 01.02.1987 01.02.1998 190.422.000 
SP1984/2 19.09.1984 3 14 8,00 LV 920 10.09.1987 10.09.1998 1 265.480.000 
SP1984/3 12.11.1984 3 14 8,00 LV 938 12.11.1987 12.11.1998 1 94.530.000 
SP1985/1A 10.01.1985 3 14 7,00 LV 1006 10.01.1988 10.01.1999 1 889.145.000 
SP1985/1B 10.01.1985 5 15 6,71 LV 1006 10.01.1990 10.01.2000 9.805.000 
SP1985/1C 10.01.1985 1 1 5,08 LV 1006 10.07.1986 10.07.1986 67.640.000 
SP1985/2A 10.09.1985 3 14 7,00 LV 1239 10.09.1988 10.09.1999 1 811.035.000 
SP1985/2B 19.09.1985 5 15 6,71 LV 1239 10.09.1990 10.09.2000 900.000 
SP1985/2C 10.09.1985 2 2 4,83 LV 1239 10.03.1987 10.03.1987 10.685.000 
SP1986/1A3 10.01.1986 3 14 7,00 LV 1364 10.01.1989 10.01.2000 1 87.995.000 
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Meðal- Heildar-
Fjöldi Fjöldi tals- verðm. 
ára til ára til vextir, Dags. Dags. Fjöldi útgáfu á 

Útgáfudags. fyrstu síðustu % á Tegund Grunn- fyrstu síðustu innl. á nafnverði 
Flokkur (=1. vaxtadagur) innl. innl. ári vísit. vísit. innl. innl. ári í kr. 

SP1986/1A4 10.01 1986 4 14 8,50 LV 1364 10.01.1990 10.01.2000 498.260.000 
SP1986/1A6 10.01 1986 6 14 9,00 LV 1364 10.01.1992 10.01.2000 1.894.770.000 
SP1986/1B 10.01 1986 4 14 8,16 LV 1364 10.01.1990 10.01.2000 13.650.000 
SPl 986/2A4 01.07 1986 4 14 7,50 LV 1463 01.07.1990 01.07.2000 34.075.000 
SP1986/2A6 01.07 1986 6 14 8,00 LV 1463 01.07.1992 01.07.2000 589.345.000 
SPl 986/1D3 10.09 1986 3 3 6,50 LV 1486 10.01.1989 10.01.1989 291.980.000 
SPl 987/1A2 10.01 1987 2 14 6,50 LV 1565 10.01.1989 10.01.2001 157.685.000 
SP1987/1A4 10.01 1987 4 14 6,50 LV 1565 10.01.1991 10.01.2001 6.585.000 
SP1987/1D6 10.01 1987 6 6 6,50 LV 1565 10.01.1993 10.01.1993 23.400.000 
SP1987/2D2 17.08 1987 2 2 8,50 LV 1743 10.10.1989 10.10.1989 1.368.895.000 
SP1987/2D4 17.08 1987 4 4 8,00 LV 1743 10.10.1991 10.10.1991 37.785.000 
SP1987/2A6 17.08 1987 6 10 7,20 LV 1743 10.10.1993 10.10.1997 513.770.000 
SPl 988/1D2 18.01 1988 2 2 8,50 LV 1913 01.02.1990 01.02.1990 765.895.000 
SP1988/1D3 18.01 1988 3 3 8,50 LV 1913 01.02.1991 01.02.1991 1.111.690.000 
SP1988/1A6 18.01 1988 6 10 7,20 LV 1913 01.02.1994 01.02.1998 24.050.000 
SP1988/2D3 18.08 1988 3 3 8,00 LV 2217 01.09.1991 01.09.1991 571.670.000 
SP1988/2D5 18.08 1988 5 5 7,50 LV 2217 01.09.1993 01.09.1993 708.215.000 
SP1988/2D8 18.08 1988 8 8 7,00 LV 2217 01.09.1996 01.09.1996 335.285.000 
SP1988/3D3 19.10 1988 3 3 7,30 LV 2264 10.11.1991 10.11.1991 315.815.000 
SP1988/3D5 19.10 1988 5 5 7,30 LV 2264 10.11.1993 10.11.1993 668.735.000 
SP1988/3D8 19.10 1988 8 8 7,00 LV 2264 10.11.1996 10.11.1996 324.750.000 
SP1989/1D5 11.01 1989 5 5 7,00 LV 2279 10.02.1994 10.02.1994 2.485.860.000 
SP1989/1D8 11.01. 1989 8 8 6,80 LV 2279 10.02.1997 10.02.1997 654.855.000 
SP1989/2A10 10.10. 1989 10 20 5,00 LV 2640 15.01.2000 15.01.2010 748.195.000 
SP1989/2D5 01.07. 1989 5 5 6,00 LV 2540 10.07.1994 10.07.1994 519.005.000 
SP1989/2D8 01.07 1989 8 8 6,00 LV 2540 10.07.1997 10.07.1997 114.970.000 
SP1990/1D5 10.01. 1990 5 5 6,00 LV 2771 10.02.1995 10.02.1995 5.931.590.000 
SP1990/2D10 01.09. 1990 10 10 6,00 LV 2932 01.02.2001 01.02.2001 516.050.000 
SP1991/1D5 10.01. 1991 5 5 6,00 LV 2969 01.02.1996 01.02.1996 5.320.245.000 
SP1992/1D10 10.01. 1992 10 10 6,00 LV 3200 01.02.2002 01.04.2002 1.496.770.000 
SP1992/1D5 10.01. 1992 5 5 6,00 LV 3196 01.02.1997 01.02.1997 2.988.865.000 
SP1993/1D10 01.02. 1993 10 10 6,00 LV 3263 10.02.2003 10.02.2003 3.258.005.000 
SP1993/1D5 01.02. 1993 5 5 6,00 LV 3263 10.02.1998 10.04.1998 3.419.415.000 
SP1993/2D10 01.10. 1993 10 10 6,00 LV 3339 10.10.2003 10.10.2003 845.625.000 
SP1993/2D5 01.10. 1993 5 5 6,00 LV 3339 10.10.1998 10.10.1998 870.860.000 
SPl994/1D10 01.02. 1994 10 10 4,50 LV 3340 10.04.2004 10.04.2004 644.575.000 
SPl994/1D5 01.02. 1994 5 5 4,50 LV 3340 10.02.1999 10.02.1999 3.223.035.000 

BV-1: Byggingarvísitala (1.10.1955=100) 
BV-2: Byggingarvísitala (1.10.1975=100) 
LV: Lánskjaravísitala (1.06. 1979=100) 



Ólafur Örn Klemensson 

Verðjöfnun í sjávarútvegi í 25 ár 

I 
Inngangur 

Nú um nokkurt skeið hefur framtíð og fyrir-
komulag verðjöfnunar í sjávarútvegi verið til 
umræðu hjá stjórnvöldum og hagsmunaaðilum. Á vorþingi 1993 var lagt fram frumvarp frá sjá-
varútvegsráðherra um að leggja niður Verð-
jöfnunarsjóð sjávarútvegsins sem stofnaður var 
árið 1990. Fyrirrennari þessa sjóðs, Verð-
jöfnunarsjóður fiskiðnaðarins, var hins vegar 
stofnaður 1969. Á seinustu dögum vorþings 
1994 voru gerðar verulegar breytingar á áður 
framlögðu frumvarpi sjávarútvegsráðherra. Í stað þess að leggja Verðjöfnunarsjóðinn niður, 
eins og lagt var til í upphaflegu frumvarpi, var 
nú lagt til að sjóðnum yrði haldið við án þess þó 
að til inn- eða útgreiðslu verðjöfnunar kæmi. Þó 
væri sjávarútvegsráðherra heimilt, þegar þorsk-
aflinn færi yfir 250 þúsund lestir, að endurvekja 
starfsemi sjóðsins. Frumvarp þetta um breytingar 
á lögum Verðjöfnunarsjóðs var síðan samþykkt á 
seinasta degi nýliðins vorþings á lokadaginn 11. 
maí sl. 

Eins og áður segir var Verðjöfnunarsjóður 
fiskiðnaðarins stofnaður vorið 1969, og hefur 
því verðjöfnunarsjóðskerfið nú verið til í aldar-
fjórðung. Jafnframt eru nú þau tímamót að 
sjóðurinn var gerður óvirkur, væntanlega 
tímabundið. Þótti því rétt að taka saman nokkur 
brot úr sögu þjóðanna og tengja þeirri umræðu 
sem nú er uppi um almenna hagstjórn og 
sveiflujöfnun sérstaklega. 

Verður fyrst vikið að ýmsum þjóðhagslegum 
sjónarmiðum sem snerta sjávarútveginn og allt 

efnahagslífið, en síðan verður vikið að hagstjórn 
og nauðsyn á sveiflujöfnun. Þá verður sagt frá 
starfsemi verðjöfnunarsjóðanna allt frá 1969 og 
leitast við að lýsa reynslu af verðjöfnunar-
kerfinu. Í lokaorðum verður áréttuð nauðsyn 
virkrar verðjöfnunar í sjávarútvegi. 

II 
Þjóðhagsleg sjónarmið 

Einn erfiðasti vandi í efnahagsstjórnun hér á 
landi hefur um langa hríð verið að eiga við þau 
sterku áhrif sem stafa frá sjávarútvegi og valda 
mun skarpari hagsveiflum á Íslandi en í öllum 
þeim löndum sem búa við sambærilegt efna-
hagslíf. 

Á síðastliðnum 35 árum eða frá árinu 1960 
hefur árlegur meðalhagvöxtur á Íslandi verið 
4,0% borið saman við um 3,2% í Evrópulöndum 
OECD og xx% í öllum OECD löndum. Á fyrri 
myndinni er þessi munur sýndur með samfelldri 
línu hagsveiflunnar frá 1960, og kemur þar 
glöggt fram munurinn á hagsveifluþróun Íslands 
annars vegar og OECD-landa hins vegar. 

Þegar leitað er skýringar á þessum hag-
sveiflum er eðlilegt að benda á þá sérstöðu 
efnahagslífs sem felst í yfirburðavægi sjávar-
útvegsins. Auðvelt er að sýna fram á að allar 
meginsveiflur í efnahagsþróun eiga sér upptök 
annaðhvort í breytingum í aflamagni eða verði 
sjávarafurða á erlendum mörkuðum. Íslenskt 
efnahagslíf er tiltölulega mjög opið þar sem 
hlutfall útflutnings af vergri landsframleiðslu 
er að jafnaði fjórðungur. Einnig má benda á að 
hlutfall sjávarafurða af vöruútflutningi hefur 
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numið milli 70 og 80% nú um langt skeið, og 
ekkert bendir til þess að þetta hlutfall lækki í 
allra nánustu framtíð. 

Erfiðara er að meta beina og óbeina hlutdeild 
sjávarútvegs í landsframleiðslu, en hagfræð-
ingar hafa sýnt fram á að þetta hlutfall geti 
verið á bilinu 35-45% af vergri landsfram-
leiðslu. Beinn þáttur sjávarútvegs er hins vegar 
nokkru minni eða rétt innan við fimmtungur af 
landsframleiðslu. Mikilvægast er þó í þessu 
efni að breytingar á verði eða framleiðslumagni 
í sjávarútvegi hafa verið meginorsök þess efna-
hagslega óstöðugleika sem einkennt hefur 
íslenskt efnahagslíf öðru fremur síðustu áratug-
ina. Meiri háttar uppsveiflur í verðlagi sjávar-
afurða hafa gengið yfir að jafnaði einu sinni til 
tvisvar á hverjum áratug, og hafa þá einatt fylgt 
á eftir tímabil lágs verðlags, hvorttveggja metið 
á grundvelli langtímameðalverðs. Vegna þess 
hve hagkerfið er opið og vegna hins mikla 
vægis sjávarafurða Í útflutningstekjum hafa 
verðbreytingar þeirra bein áhrif á efna-
hagsþróunina. Við þessar verðsveiflur hafa 
síðan oft bæst snöggar breytingar í afla-
brögðum þannig að sveiflur í verði og magni 
hafa fallið saman og magnað áhrif í hagkerfinu. 

III 
Efnahagsst jórn og sjávarútvegur 

Til að meta þjóðhagslegt gildi verðjöfnunar eða 
sveiflujöfnunar í sjávarútvegi er rétt að sýna í 
stuttu máli hvernig breytingar í sjávar-
útveginum, einkum breytingar á verðlagi sjávar-
afurða erlendis, berast yfir á aðrar greinar 
atvinnulífsins og valda ójafnvægi í hagkerfinu. 

Sveifluáhrif sjávarútvegs valda þenslu 
Allnokkuð er um liðið síðan ljóst varð að 

uppsveifla í sjávarútvegi er oftast upphaf á ferli 
sem hefst með þenslu, en endar með samdrætti, 
gengisfellingu og verðbólgu. Ferlið er svo 
þekkt og öllum ljóst að óþarfi er að ræða það 
hér mörgum orðum. Vegna hins mikla vægis 
sjávarútvegs hafa verð- og magnsveiflur valdið 
tvenns konar áhrifum. Annars vegar kemur til 
aukin tekjumyndun í sjávarútvegi vegna 
hækkandi verðlags eða aukins afla, sem hefur 
nær samstundis áhrif á aðrar greinar efna-
hagslífsins. Þetta hefur valdið almennri þenslu 
og síðan verðbólgu þar sem svigrúm í efna-
hagslífinu hefur oftar en ekki verið mjög tak-
markað til að svara aukinni eftirspurn með 
auknu framboði. Þegar verðlag sjávarafurða 

Hagsveifluþróun á Íslandi og OECD 
1960- 1993 
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hefur síðan lækkað eða leitað fyrra jafnvægis 
hefur efnahagslífið ekki getað mætt tekju-
rýrnuninni öðruvísi en með gengislækkun sem 
hefur þá enn leitt til verðbólgu á niðursveiflu-
tíma. Þannig hefur bæði uppsveiflu- og niður-
sveifluferlið í sjávarútvegi valdið verðþenslu 
og efnahagslegum óstöðugleika. 

Hemill á hagþróun 
Sveiflur í tekjumyndun sjávarútvegsins leiða 

einnig til verulegrar röskunar á efnahagslegum 
forsendum annarra greina í hagkerfinu. Þessi 
áhrif hafa komið harðast niður á iðnaði og 
öðrum samkeppnisgreinum. Einnig þetta gerist 
í krafti hins mikla vægis sem sjávarútvegur 
hefur í efnahagslífinu og þá gegnum þau 
þensluáhrif sem uppsveiflan í sjávarútvegi 
hefur, jafnhliða því sem raungengi íslensku 
krónunnar fer þá jafnan hækkandi. Ekki er vafa 
undiropið að einmitt þessi sambýlisvandi 
annarra atvinnugreina við sjávarútveginn hefur 
verkað sem eins konar hemill á hagþróun þegar 
til lengri tíma er litið. 

Breytingar í hagstjórn og beitingu 
hagstjórnartœkja 

A undanförnum misserum hafa orðið veru-
legar breytingar í hagstjórn og beitingu hag-
stjórnartækja hér á landi. Þar ber fyrst að nefna 
núverandi gengiskerfi sem tekið var upp á árinu 
1993 og hefur verið í hægri framþróun síðan. 
Þar markast gengið að verulegu leyti af sam-
spili markaðsaðstæðna framboðs og eftir-
spurnar og almennra skilyrða í vaxta- og 
peningamálum. Við það hafa myndast nýjar 
forsendur þar sem stjórnvöld á hverjum tíma 
munu síður en áður breyta gengisskráningu 
eingöngu í því skyni að breyta rekstrargrund-
velli sjávarútvegsins. Ljóst er því að á næstunni 
muni ákvörðun gengis hér á landi verða með 
svipuðu móti og er víðast erlendis. Með því 
munu stjórnvöld hafa æ minni tök á að hafa 
áhrif á gengisþróun með beinum aðgerðum 
eins og tíðkast hefur hér á landi um áratuga-
skeið. Má segja að með þessari breytingu einni 
séu komin ný skilyrði fyrir sjávarútveginn sem 
bregðast verður við á viðeigandi hátt. 

í öðru lagi skal nefnt að Seðlabankinn og rík-
isvaldið beita sér nú á peninga- og fjármagns-
markaði með mun virkari hætti en áður og 
hefur það eðlilega veruleg áhrif á þróun vaxta 
og gengis og fjármagnsstreymi milli landa. 

Í þriðja lagi hafa landsmönnum opnast leiðir 
til að taka þátt í alþjóðlegri fjármálastarfsemi, 
en innan skamms verða fjármagnshreyfíngar til 
og frá landinu gerðar algerlega frjálsar. 

Þessi breyting ásamt breyttu fyrirkomulagi 
gengisákvarðana og virk þátttaka hagstjórnar-
aðila á peninga- og fjármagnsmarkaði hefur 
veruleg áhrif á efnahagslega umgjörð atvinnu-
lífsins. Eftir að ofangreindar breytingar hafa átt 
sér stað stendur sjávarútvegurinn alveg sérstak-
lega, og reyndar aðrar atvinnugreinar einnig, 
berskjaldaðri en áður í hinu hefðbundna 
hagsveifluferli, þar sem síður verða tök á 
beinum opinberum afskiptum af rekstrargrund-
velli atvinnuveganna þegar á bjátar. 

TV 
Nauðsyn á sveiflujöfnun 

Hagstjórnarvandinn 
Í upphafi var vikið að þeim hagstjórnarvanda 

sem leiðir af sveiflukenndu eðli sjávarútvegs-
ins. Markmið allrar hagstjórnar er að jafna 
hagsveiflur eða draga úr þeim þar sem þekkt er 
hversu skaðvænleg áhrif öll röskun eða snöggar 
sveiflur í tekjumyndun hafa á hagþróun. Við 
þær aðstæður sem ríkja hér á landi, þ.e. mikið 
vægi sjávarútvegs í hagkerfinu, er sýnt að eitt 
kröftugasta hagstjórnartækið til sveiflujöfn-
unar, og þá ekki einungis til að draga úr sveifl-
um innan sjávarútvegs, heldur líka til sveiflu-
jöfnunar í öllu hagkerfinu, er verðjöfnun í 
sjávarútvegi. Þetta byggist á því að verðsveiflur 
innan sjávarútvegsgeirans eru þess eðlis og 
áhrif þeirra svo víðtæk að ekki verði við vand-
anum séð nema með aðgerð sem ræðst beint að 
rótum vandans án þess þó að hafa neikvæð 
rekstrarleg áhrif á greinina svo að orð sé á 
gerandi. 

Önnur hagstjórnartæki og aðrar leiðir til að 
fást við sveifluvandann koma auðvitað til 
greina. Þær aðgerðir eru þó þess eðlis að þær 
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hafa áhrif á alla aðila og þætti efnahagslifsins, 
fyrirtæki og einstaklinga, jafnt innan og utan 
sjávarútvegsins. Mjög er hætt við að slíkar 
víðtækar sveiflujöfnunaraðgerðir hafi í för með 
sér svo neikvæð áhrif á aðra þætti hagkerfisins 
að mjög dragi úr framkvæmanleik aðgerðanna 
og stjórnvöld kjósi því frekar aðgerðarleysi. 

Áður er minnst á nýorðnar breytingar í hag-
stjórn og beitingu hagstjórnartækja sem geta 
valdið straumhvörfum í peninga-, vaxta- og 
gengismálum. Þessar breytingar munu hafa 
veruleg áhrif á sjávarútveginn í þá veru að hann 
njóti síður uppgangsins vegna verðhækkana 
eða aflaaukningar. Jafnframt verður erfiðara að 
laga sjávarútveginn að niðursveiflunni án 
utanaðkomandi hjálpar ef ekki nýtur við ein-
hvers konar sveiflujöfnunar í greininni. Það er 
því beinlínis hagsmunamál fyrir sjávarútveg-
inn, þegar grannt er skoðað, að virkri verð-
jöfnun verði áfram haldið uppi. 

Næsta uppsveifla 
Það verðjöfnunarkerfi, sem nú er við lýði og 

byggist á lögum nr. 39/1990 um Verðjöfnunar-
sjóð sjávarútvegsins, er fyrst og fremst almennt 
hagstjórnartæki sem tekur mið af nauðsyn þess 
að lægja þær sveiflur sem verða Í sjávarútvegi. 
Þess utan hefur verðjöfnunarkerfið almennt 
gildi fyrir sjávarútveginn í heild sinni þar sem 
kerfið hefur jákvæð áhrif á rekstrargrundvöll 
fyrirtækjanna með því að minnka óvissu í 
rekstrinum. 

Verðlag á sjávarafurðum er nú með lægsta 
móti og hefur reyndar farið lækkandi allt frá 
miðju ári 1991. Þannig er verð á botnfisk-
afurðum á vormánuðum 1994 um 19% lægra 
en meðalverð þessara afurða sl. 5 ár. Verðið 
hefur þó verið næsta stöðugt allt frá hausti 
1993. Ekkert skal um það sagt hvort nú sé náð 
botni hagsveiflunnar né hvort von sé á hærra 
verðlagi á næstunni. Ef að líkum lætur og ekki 
hefur orðið grundvallarbreyting á eðlisgerð 
markaða erlendis, þá er víst að verðhækkanir 
muni verða innan tíðar. 

Það er því áfram mikilvægt verkefni á sviði 
hagstjórnar að sjá til þess að næsta uppsveifla 
valdi ekki nýju ójafnvægi eða jafnvel kollsteypu 

í þjóðarbúskapnum einu sinni enn. Án virkrar 
sveiflujöfnunar í sjávarútvegi með einhvers 
konar verðjöfnun verður að gripa til annarra 
ráða sem ekki sýnast vera eins áhrifarík sem 
hagstjórnartæki eins og verðjöfnunarkerfi. 

V 
Verðjöfnun í ljósi reynslunnar 

Rétt er að spyrja hvernig til hafi tekist með 
verðjöfnun á þeim tæplega 25 árum sem verð-
jöfnunarsjóðirnir hafa verið reknir. Því verður 
hér rifjuð upp verðjöfnunarsagan allt frá árinu 
1969, fyrst í tið Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðar-
ins og síðan Verðjöfnunarsjóðs sjávarútvegsins. 

Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins 
Ohætt er að fullyrða að miklar vonir voru 

bundnar við Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 
þegar hann var stofnaður, en Í það var ráðist í 
kjölfar mikils aflabrests og verðlækkana á helstu 
sjávarafurðum á árunum 1968-69. Sá sjóður 
starfaði allt til ársins 1990 eða í 21 ár, að mestu 
að óbreyttum lögum. Í lögunum um sjóðinn er 
hlutverk hans skilgreint á þann veg að hann eigi 
að draga úr áhrifum verðsveiflna sem verða 
kunna á útflutningsafurðum fiskiðnaðarins. 

Á ýmsu gekk í starfsemi sjóðsins, og sætti 
hann oft mikilli gagnrýni. Sérstaklega þótti það 
gagnrýnisvert hve áhrif hagsmunaaðila voru 
mikil, og einnig sættu mikil og siendurtekin 
afskipti stjórnvalda af málefnum sjóðsins 
mikilli gagnrýni. Þannig voru langtímasjónar-
mið í hagstjórn oftlega látin vikja fyrir skamm-
tímasjónarmiðum eða sértækum hagsmunum 
útgerðar, sjómanna eða fiskvinnslu. Jafnframt 
var það gagnrýnt hve starfsemi sjóðsins væri 
seinvirk og allt fyrirkomulag þunglamalegt. 

Árin 1970-1980 
A fyrstu árum Verðjöfnunarsjóðs fiskiðn-

aðarins urðu greiðslur til sjóðsins hvað mestar 
í sögu verðjöfnunar. Verðlag á sjávarafurðum 
var tiltölulega hátt á árunum upp úr 1970, enda 
var mikið greitt inn á freðfisk- og salt-
fiskdeildir sjóðsins á þeim árum. Þannig nam 
samanlögð inngreiðsla árið 1972 til þessara 
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deilda rúmlega 2.700 m.kr. á verðlagi og gengi 
ársins 1993. Til samanburðar nam inngreiðslan 
til botnfiskdeilda Verðjöfnunarsjóðs sjávar-
útvegsins árið 1991 rétttæplega2.100 m.kr. Af 
þessu sést að verðjöfnun hefur verið mjög virk 
í upphafi áttunda áratugarins þegar tillit er 
tekið til þess að íslenskt hagkerfi var þá all-
nokkru minna að umfangi en varð 20 árum 
síðar. Þessu lauk hins vegar þegar ákveðið var 
með lögum síðari hluta árs 1972 að greiða 
verðbætur á freðfisk þrátt fyrir það að ekki 
væru forsendur til þess, hvorki í verðlagi á 
freðfiskafurðum á erlendum mörkuðum né í 
upphaflegum lögum um Verðjöfnunarsjóð 
fiskiðnaðarins. Má segja að upp úr þessu hafi 
freðfiskdeild sjóðsins verið meira og minna 
óstarfhæf allt þar til sjóðurinn var lagður niður 
1990 og hinn nýi Verðjöfnunarsjóður sjávar-
útvegsins var stofnaður. Þessi aðgerð 1972 átti 
eftir að hafa mjög afdrifaríkar afleiðingar í för 
með sér eins og síðar kom á daginn, enda varð 
notkun Verðjöfnunarsjóðs til virkrar verðjöfn-
unar ætíð erfið upp frá þessu. Reynt var þó að 
viðhalda virkri verðjöfnun í öðrum deildum 
sjóðsins, en eðlilega hafði það mikil áhrif að 
verðjöfnun var ekki beitt eins og efni stóðu til 
í deild freðfisks sem var og er langmikilvæg-
asta grein sjávarútvegsins. 

Opinber afskipti 
Um miðjan 8. áratuginn fór enn frekar að gæta 

þess að stjórnvöld notuðu sjóðinn til þess að ná 
fram öðrum markmiðum en beinni sveiflu-
jöfnun. Sem dæmi um þetta má nefna að árið 
1976 veittu stjórnvöld fé til mjöl- og lýsis-
deildar svo að greiða mætti verðbætur. Margoft 
var einnig gripið til þess ráðs að millifæra hluta 
af gengishagnaði, sem myndaðist í afurða-
lánakerfinu, yfir til Verðjöfnunarsjóðs. Einnig 
skal það nefnt að árið 1981 var sjóðurinn látinn 
taka stórt lán hjá Seðlabanka Íslands til þess að 
greiða verðbætur á mjöl og lýsi. Greiða átti 
þetta lán með framtíðartekjum þessara deilda, 
en þessi ráðstöfun varð til þess að mjöl- og 
lýsisdeildirnar, sem fram að þessum tíma höfðu 
verið mjög virkar til verðjöfnunar, urðu alger-
lega óvirkar. Þetta reyndist mjög bagalegt 

þegar verðlag á bræðsluafurðum fór ört 
hækkandi á árinu 1988 og allar forsendur voru 
fyrir verulegri inngreiðslu í Verðjöfnunarsjóð. 
Þá var ekki gerlegt að taka upp verðjöfnun ein-
mitt vegna þessarar lántöku 1981. 

9. áratugurinn 
Á fyrri hluta 9. áratugarins kvað lítið að 

raunverulegri verðjöfnun hjá Verðjöfnunar-
sjóði. Allmiklar greiðslur bóta áttu sér stað út á 
freðfisk árin 1980-81 og á saltfisk 1980-84 auk 
þeirra verðbóta sem greiddar voru til loðnu-
verksmiðja á árunum 1981 -82 og áður er greint 
frá. Að uppistöðu til voru þessar verðbætur 
fjármagnaðar utan við verðjöfnunarkerfið með 
greiðslu úr gengismunarsjóði og með öðrum 
millifærslum. Raunverulegri verðjöfnun var þó 
viðhaldið í rækju- og hörpudiskdeildum 
sjóðsins, en sú verðjöfnun varð til þess að fram-
leiðendur þessara afurða áttu mun auðveldara 
en ella með að brúa miklar verðsveiflur sem 
urðu á þessum árum. 

Mikil uppsveifla varð í verði á Nígeríuskreið 
á árunum 1980-81, og verkun á skreið var í 
miklum blóma. Verulegar inngreiðslur runnu í 
skreiðardeild árið 1980. Þessar inngreiðslur 
ásamt tekjum, sem féllu til sjóðsins frá gengis-
munarsjóði, ollu því að hægt var á árunum 
1983-85 að greiða til skreiðarframleiðenda alls 
tæplega 1000 m.kr. (m.v. meðalgengi á SDR 
1993 og staðvirt með verðvísitölu helstu 
iðnaðarþjóða). Án efa auðvelduðu þessar 
greiðslur fjölda skreiðarverkenda að komast 
yfir versta áfallið sem af verðlækkunum og 
markaðsbresti leiddi og kom að miklu gagni. 

Á síðari helmingi 9. áratugarins stórjókst 
starfsemin hjá sjóðnum, og má segja að 
sjóðurinn hafi þá lifað endurnýjaða lífdaga. 
Verðlag á nær allri sjávarvöruframleiðslu 
hækkaði verulega á árunum 1986-88. Þannig 
kom mikill toppur í verðlagsferil rækju og 
hörpudisks á síðari hluta ársins 1986; verðtopp-
urinn í botnfiskafurðum varð 1987 og mjöli og 
lýsi 1988. Miklar greiðslur voru innheimtar í 
rækju-, hörpudisk- og saltfiskdeildir sjóðsins á 
árunum 1986-88, en látið hjá líða að verðjafna 
freðfisk og mjöl- og lýsisafurðir, en áður er 
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vikið að því af hverju svo fór. Vænar innstæður 
mynduðust í rækju-, hörpudisk- og salfiskdeild-
um sjóðsins. Verðlag á þessum afurðum féll 
síðan hratt 1988, og kom þá um haustið til 
verulegra greiðslna úr sjóðnum. Jafnframt féll 
verð á freðfiski, en engin innstæða hafði verið á 
þeim reikningi um langan tíma. Stjórnvöld 
gripu því til þess ráðs haustið 1988 að heimila 
Verðjöfnunarsjóði að taka lán hjá Seðlabanka 
Íslands, allt að 1.200 m.kr., svo að greiða mætti 

verðbætur á freðfisk og hörpudisk samkvæmt 
gildandi reglum sjóðsins. Að núvirði námu 
þessar verðbótagreiðslur, sem þannig voru fjár-
magnaðar, um 1.700 m.kr., og voru þær greidd-
ar út á árunum 1988-89. 

Ekki verður fjölyrt um þau áhrif sem þessar 
miklu verðbótagreiðslur til framleiðenda botn-
fiskafurða á árunum 1988-90 höfðu. Fullyrða 
má þó að þessar greiðslur auðvelduðu mjög 
hlutaðeigandi fyrirtækjum að fást við þann 
mikla aðlögunarvanda sem snöggt verðfall á 
afurðum olli eftir mikið uppgangstímabil, 
sérstaklega þegar horft er til þess efnahags-
umhverfis sem þá var. 

Aðlögunarvandi rækjuframleiðenda var af 
nokkuð öðrum toga og mun erfiðari. Fram-
leiðslan hafði aukist stórum allt frá því um 
1980, og hvert metárið í rækjuveiðum rak 
annað á síðari hluta áratugarins. Verð á rækju 
hafði verið sveiflukennt um langa hríð, en sú 
mikla verðhækkun, sem varð 1986, var 
óvenjuskörp og kom í kjölfarið á mikilli fram-
leiðsluaukningu. Verðtoppnum var náð í 
rækjunni haustið 1986, en síðan má kalla að 
rækjuverð hafi verið á stöðugri niðurleið. Það 
er ljóst að við verulegan vanda var að etja 
vegna verðfalls hjá rækjuframleiðendum, 
sérstaklega á árunum 1988-90. Laga þurfti 
allan rekstur að gjörbreyttum verð- og 
markaðsforsendum. Rækjuiðnaðinum tókst 
það furðuvel. Þar gegndi Verðjöfnunarsjóður 
miklu hlutverki því að á þessum árum voru 
greiddar út verðbætur að fjárhæð nærri 1.000 
m.kr. (metið á meðalgengi SDR 1993). 
Óumdeilt er að verðjöfnun hafi komið að 
miklum notum í þessu aðlögunarferli í rækju-
framleiðslunni. 

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins 
Við lagasetninguna um Verðjöfnunarsjóð 

sjávarútvegsins 1990 var haft að meginmark-
miði að gera sjóðinn að virku hagstjórnartæki. 
Að þessu leyti tókst vel til með lagasetninguna 
auk þess sem framkvæmd verðjöfnunar hjá 
nýja sjóðnum hefur verið einföld og snurðu-
laus allt frá upphafi. Það er almennt álit að 
Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins hafi nýst 
vel til sveiflujöfnunar á árunum 1990 og 1991 
með því að hamla gegn þeirri þenslu sem þá 
var í uppsiglingu í kjölfar mikillar verðhækk-
unar á helstu afurðum sjávarútvegsins. Augljóst 
er einnig að útgreiðslan úr Verðjöfnunarsjóði á 
árunum 1992-93 hefur einnig nýst vel til þess 
að auðvelda aðlögun sjávarútvegsins að lægra 
verðlagi og minni framleiðslu. 

Hvernig hefur til tekist? 
Tekið hefur verið saman talnaefni sem sýnir 

inn- og útgreiðslur verðjöfnunarkerfisins allt 
frá því að verðjöfnun var fyrst tekin upp í árs-
byrjun 1970. Til þess að talnaröð, sem nær yfir 
svo langt tímabil, gefi nokkurn veginn sanna 
mynd af þróuninni og til þess að tölurnar séu 
hæfar til innbyrðis samanburðar þarf að laga 
grunntölurnar til. Þetta er gert með því að færa 
allar greiðsluhreyfingar verðjöfnunar til meðal-
gengis á SDR 1993. Einnig eru greiðsluhreyf-
ingarnar staðvirtar, þ.e. færðar til meðal-
verðlags helstu iðnaðarlanda 1993 með vísitölu 
smásöluverðs þessara landa. Greiðsluhreyf-
ingar hvers árs eru nettóhreyfingar, og miðað er 
við greiðsluár verðjöfnunar. 

Í eftirfarandi töflu eru sýndar nettóhreyfingar 
inn- og útgreiðslna og jafnan miðað við greiðslu-
ár. Í tíð Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins giltu 
þær reglur að uppgjör verðjöfnunar fór fram 
eftir á, og gat oft dregist að gera upp og 
innheimta greiðslur til sjóðsins og greiða 
verðbætur. Þar af leiðir að nokkur tímatöf kom 
fram milli verðjöfnunartilefnis afurðar annars 
vegar og uppgjörstíma verðjöfnunar hins vegar, 
þ.e.a.s. uppgjör fór oftlega fram árið eftir að 
verðjöfnunartilefnið varð. Þetta breytir þó engu 
í grundvallaratriðum þegar langtímaþróun 
verðjöfnunar er sýnd. 
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Nettóinngreiðslur/útgreiðslur vegna verðjöfnunar árin 1970-1993 
Byggt á greiðsluári. Fært til meðalgengis 1993 m.v. SDR 

og staðvirt m.v. verðvísitölu iðnríkja Ma.kr. 
3 -

Nettóinngreiðslur/útgreiðslur vegna 
verðjöfnunar 1970-1993 

Byggt á greiðsluári 
Fært til meðalgengis SDR 1993 og staðvirt m.v. 

smásöluvísitölu helstu iðnaðarlanda 

Í m.kr. Botnfisk- Rœkja og Humar Mjöl Verð-
afurðir hörpudiskur og lýsi vísitala 

1970 557,7 14,8 0,0 111,3 35,1 
1971 2722,2 34,0 0,0 100,3 37,5 
1972 111,3 3,0 49,6 -165,3 38,1 
1973 367,2 65,0 64,6 845,9 40,1 
1974 888,8 20,9 46,9 -337,6 44,0 
1975 -1742,4 -63,7 8,8 -485,1 49,1 
1976 17,2 -24,5 14,0 -148,7 53,2 
1977 -72,9 37,5 38,4 557,6 58,1 
1978 -1437 77,5 58,3 998,2 63,4 
1979 -513,7 72,1 14,5 -636,5 68,8 
1980 -1564,7 64,4 -1,1 815,0 76,9 
1981 -374,2 -56,1 -0,0 -557,6 83,7 
1982 -30,4 -156,9 -0,5 -362,7 88,3 
1983 -953,1 46,2 0,0 -0,9 90,9 
1984 -797,6 -27,4 0,0 0,0 93,5 
1985 -67,0 -106,8 0,0 0,0 96,6 
1986 0,1 496,7 0,0 0,0 100,0 
1987 586,4 399,6 25,9 0,0 102,6 
1988 -433,4 -208,4 0,9 0,0 105,5 
1989 -1800,8 -528,7 0,0 0,0 109,8 
1990 521,9 -308,8 0,0 0,0 114,7 
1991 2394,2 -41,0 0,0 0,0 118,4 
1992 -3111,2 -3,0 -281,0 0,0 122,4 
1993 -52,7 -22,5 -2,0 -26,8 125,1 

í stöplaritinu hér að ofan eru sýndar nettó út-
og inngreiðslur verðjöfnunar allt frá 1970. 

Í töflunni eru tölugögn um inn- og útgreiðslu 
dregin saman, þannig að greiðsluhreyfingar 
allra botnfiskafurða (frystra, saltaðra og hertra 
afurða) eru sameinaðar, svo og verðjöfnunin í 
rækju- og hörpudiskdeildum, auk þess sem 
sýnd er verðjöfnun í humardeild og mjöl- og 
lýsisdeildum. 

VI 
Lokaorð 

Stöðugleiki í efnahagsmálum hlýtur að vera 
höfuðmarkmið í allri hagstjórn. Þegar hugað 
er að þeim efnahagslegu forsendum sem 
atvinnulífið býr við sést að þær hafa lengst af 
verið mjög breytilegar. Þar valda mestu þær 
sveiflur sem eiga upptök sín í sjávarútvegi. 
Þaðan hafa svo stafað þær miklu og snöggu 
breytingar í tekjuflæði og raungengi sem 
grundvallaráhrif hafa á aðrar greinar í hag-
kerfinu og þá alveg sérstaklega samkeppnis-
greinarnar í iðnaði og viðskiptum. Skilyrði 
þess að atvinnugreinar dafni hlýtur að vera að 
viðhalda sem mestum almennum stöðugleika í 
rekstrarforsendum og efnahagslegu umhverfi. 
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Sjávarútvegur er í eðli sinu sveiflukenndur, 
bæði hvað varðar aflamagn og verðlag. 
Yfirgnæfandi mikilvægi hans Í efnahagslífinu 
hefur afgerandi áhrif á aðra þætti hagkerfisins. 
Mjög erfitt er að bregðast við breytingum í 
aflamagni, en slíkar breytingar hljóta að hafa á 
endanum veruleg áhrif á gengisþróunina. Virk 
fiskveiðistjórn á þó að valda því að minni 
hætta sé á snöggum og ófyrirséðum breyt-
ingum á aflamagni, og standa því vonir til að 
sú fiskveiðistefna, sem tekin hefur verið upp, 
hafi sveiflujöfnunaráhrif Í för með sér. Eftir er 
að mæta þeim sveiflum sem upptök eiga Í verðbreytingum á sjávarafurðum á erlendum 
mörkuðum. Telja verður því nauðsynlegt að 
beita svo tiltölulega einföldu hagstjórnartæki 

sem verðjöfnun í sjávarútvegi til að draga úr 
sveiflum í efnahagslífinu. 

Önnur hagstjórnartæki koma auðvitað til 
greina Í þessu sambandi, en notkun þeirra er 
annaðhvort erfiðari eða síður skilvirk en 
verðjöfnun sjávarafurða. 

Það er því fagnaðarefni að horfið var frá því 
ráði að leggja niður Verðjöfnunarsjóð sjávar-
útvegsins þó að sjóðurinn sé óvirkur samkvæmt 
nýsettum lögum. Verðiag á sjávarafurðum er nú 
á vormánuðum 1994 með lægsta móti, og þar af 
leiðandi eru engar forsendur fyrir virkri 
verðjöfnun. Því gefst nú tækifæri til að huga að 
framtíðarfyrirkomulagi verðjöfnunar í sjávar-
útvegi með það fyrir augum að ná fram meiri 
skilvirkni Í verðjöfnunarfyrirkomulaginu. 



Tómas Hansson 

Grunnfé og stjórn peningamála 
Grein þessi er unnin með skýrslu um sama efni á 
vegum Tölfrœðideildar Seðlabanka Íslands sumarið 
1993. Höfundur er hagfrœðingur. 

Í þessari grein er ætlunin að fjalla um grunnfé. í 
byrjun verður grunnfé skilgeint og það sett í 
samhengi við bókhald Seðlabankans. Í fram-
haldi af því er ætlunin að skýra frá sambandi 
grunnfjár við ýmsar stærðir í reikningum inn-
lánsstofnana og peningamagn. Sýnt verður 
hvernig grunnfé er uppspretta peninga í hag-
kerfinu og hvernig stýringu þess er háttað. 
Kynnt verður hugtakið peningamargfaldari og 
hugtakið útvíkkað fyrir íslenskar aðstæður. Í síðari 

hluta yfirlitsins verður þróun grunnfjár 
síðustu ára rakin. Reynt verður að tengja það 
stöðu peningamálanna í heild og þróun verð-
lags. Að lokum er ætlunin að minnast á hag-
stjórn og peningamál. 

Hvað er grunnfé? 
Mikilvægasta stærð peningamála er grunnfé 

(e. money base eða reserve money). Grunnfé 
samanstendur af skuldahlið bókhalds seðla-
banka eða þeim stærðum sem fela í sér kröfur 
einstaklinga og innlánsstofnana á seðlabanka. 
Þær eru: seðlar og mynt í umferð (e. currency) 
og innstæður innlánsstofnana í seðlabanka (e. 
reserves) sem geta verið bundnar eða frjálsar. 
Framboð grunnfjár er því undir stjórn seðla-
banka og lykilstærð peningamálanna. 

Grunnfé er nátengt því sem á eignahlið bók-
halds seðlabanka er, enda þarf að vera bókhalds-
jafnvægi þar á milli. Sú hlið er stundum nefnd 

uppruni (e. money source), en grunnfé notkun 
(e. uses). Á þeirri hlið eru tvenns konar eignir, 
annars vegar gjaldeyrisstaða eða reikningur 
erlendra eigna og skulda, en hins vegar lán 
seðlabanka (e. domestic credit) sem saman-
stendur af kröfum seðlabanka á ríkissjóð og 
ríkisstofnanir (yfirdráttur og verðbréf), kröfum á 
innlánsstofnanir, sveitarfélög og fjárfestingar-
lánasjóði o.þ.h., auk annarra eigna eða sjóða í 
vörslu seðlabanka. Í opnu hagkerfi eins og á 
Íslandi er gjaldeyrisstaðan oft mestur hluti eigna 
og því mikilvægasti uppruni peninga. Þetta á 
sérstaklega við ef gengi er haldið stöðugu. 

Þegar seðlabanki breytir eignum sínum, t.d. 
með því að auka kröfur á ríkissjóð (ríkissjóður 
fær krónur) eða kaupa gjaldeyri (greitt með 
krónum) verður sambærileg aukning á grunnfé, 
t.d. á þann hátt að seðlar og mynt í umferð 
aukast. Þannig eru aðgerðirnar á eignahliðinni, 
en afleiðingin (eða markmiðið) á grunnfé. 

Grunnfé, peningamagn og peningamargfald-
arinn 

Grunnfé er eins og áður sagði lykilstærð í 
stjórn peningamála. Grunnfé tengist peninga-
magni náið. Peningamagn er ekki beint undir 
stjórn seðlabanka, en með stjórn grunnfjár má 
hafa óbein áhrif á peningamagn. Peningamagn 
myndast af seðlum og mynt í umferð og inn-
lánum innlánsstofnana. Ólíkar skilgreiningar 
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peningamagns byggjast á því hve mörg innláns-
form eru tekin með, frá þröngri skilgreiningu 
(M1) þar sem aðeins veltiinnlán eru tekin með til 
víðustu skilgreininga (M3 og M4) þar sem 
bundin innlán og bankabréf eru tekin með. 

Grunnfé tengist peningamagni í gegnum 
peningamargfaldarann. Hinn hefðbundni pen-
ingamargfaldari er hlutfall peningamagns og 
grunnfjár, en það getur verið eðlilegt að víkka 
skilgreiningu hans við vissar aðstæður. Það er 
eðlilegt hér á landi, enda er lausafjárkvöð í gildi 
auk bindiskyldu. Peningamargfaldarinn er því 
hlutfall peningamagns og grunnfjár að við-
bættum nokkrum lausum eignum innláns-
stofnana. Peningamargfaldarinn er háður fjórum 
stærðum: hlutfalli seðla og myntar í umferð og 
innlána, bindiskyldu, lausafjárkvöð og eftir-
spurn banka eftir lausafé (e. demand for excess 
reserves). Aðeins tvær þessara stærða eru undir 
beinni stjórn seðlabanka (bindiskylda og lausa-
fjárkvöð) sem er ástæða þess að peningafram-
boð, ef miðað er við peningamagn, er ekki beint 
undir stjórn seðlabanka.1 Hegðun einstaklinga 
(þ.e. í hvaða hlutfalli einstaklingar nota seðla og 
mynt á móti innstæðum í innlánsstofnunum) og 
innlánsstofnana (eftirspurn eftir lausafé) hefur 
því sitt að segja, og reynist oft erfitt að spá fyrir 
um þá hegðun. Áður en lengra er haldið er rétt að 
setja upp einfall líkan til þess að skýra þetta sam-
hengi. Miðað er við aðstæður eins og þær voru á 
Íslandi árið 1992. 

Best er að setja upp efnhagsreikninga Seðla-
bankans og innlánsstofnana til að fá bókhalds-
samhengi á hreint: 

Seðlabankinn (árslok '92) 
Eignir Millj. kr. 
Erlendar eignir nettó 

(gjaldeyrisvarasjóður) 30.996 
Kröfur á ríkissjóð (verðbréf og 

yfirdráttur) 3.648 
Kröfur á innlánsstofnanir 3.983 
Kröfur á aðra nettó -1.173 
Ýmsar innstæður, eignir og sjóðir 

nettó -19.366 
Samanlagt 18.088 

Skuldir Millj. kr. 
Seðlar og mynt í umferð (S) 3.593 
Bundnar innstæður innláns-

stofnana (BI) 9.255 
Óbundnar innstæður og sjóður 

innlánsstofnana (01) 5.240 
Grunnfé (GRF) 18.088 

Innlánsstofnanir (árslok '92) 
Eignir Millj. kr. 
Erlendar eignir nettó* (EE) 2.840 
Óbundnar eignir í Seðlabanka 

nettó* (OI) 5.240 
Ríkisvíxlar* (RV) 8.361 
Bundnar innstæður (BI) 9.255 
Útlán 199.224 
Samaniagt 224.920 
* Lausafjárstaða að frádregnum víxilskuldum við Seðlabanka. 

Skuldir Millj. kr. 
Veltiinnlán (VIL) 26.218 
Almenn innlán (AIL) 86.762 
Bundin innlán (BIL) 37.174 
= Innlán (IL) (150.154) 
Verðbréfaútgáfa 20.623 
Innlendar lántökur 1.837 
Fyrirgreiðsla Seðlabanka 3.983 
(þar af víxilsk.) (218) 
Erlent lánsfé til endurlána 42.504 
Eigið fé og annað nettó 5.819 
Samanlagt 224.920 

Bindingin (rr) er 5% af innlánum í dæminu, 
en í raun er hún reiknuð af annarri stærð sem er 
þó svipuð innlánum að viðbættri verðbréfaút-
gáfu. Lausafjárkvöð (lr) er 12% og reiknuð af 
sömu stærð. 

Fyrstajafnan sem við fáum ergrunnfé: 
(1) GRF = S + BI + OI 

Önnur jafnan er innlánsbindingin: 
(2) BI =rr*IL + e 

I Rétt er að benda á að áhrif má hafa á bundnar innstœður og grunn-
fé með því að breyta reiknigrunni bindingarinnar ekki síður en 
bindihlutfallinu. 
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Þriðja jafnan er lausafjárkvöð: 
(3) 01 + RV + EE = lr*IL + w 

Fjórða jafnan er peningamagn: 
(4) M3 = S + IL = (S/IL + 1)*IL 

Úr jöfnum 1-3 fáum við: 
(5) GRF = S + rr*IL + lr*IL - RV - EE + z 

eða : 
(6) GRF + RV + EE - e = (S/IL + rr + lr)*IL 

Með því að deila (6) í (4) fæst: 
(7) M3 / (GRF + RV + EE) = (1 + S/IL) / 

( S/IL + rr + lr) + v 

M3 er peningamagn og sparifé, e, w, z, v eru 
skekkjur. 

Síðasta jafnan (7) er peningamargfaldari fyrir 
M3. Ástæða skekkjunnar er m.a. sú að þriðja 
jafnan þarf ekki að halda því að lausafjárstaða er 
ekki ávallt sú sama og krafist er (ætti að jafnaði 
að vera hærri en krafist er til að mæta óvæntum 
sveiflum). Einnig eru skekkjur vegna einföld-
unar hér við framkvæmd útreiknings bindi-
skyldu og lausafjárstöðu, en reiknireglur þessar 
eru töluvert flóknar, og ekki er miðað við innlán 
beint.2 Einnig eru tímatafir í útreikningi á bindi-
skyldu og lausafjárkvöð sem ekki er tekið tillit 
til. Ef við stingum tölum úr reikningunum inn í 
dæmið fáum við að margfaldarinn er rúmlega 
fimm (5,25 = 5,28 - 0,03). Skekkjan er lítil. 

Einnig er hægt að reikna út margfaldara 
þrengri peningastærða eins og peningamagns 
(Ml). Þá þarf að taka tillit til þess að bindingin 
nær hér á landi til stærðar sem er mun víðari en 
veltiinnlána. 

Jafnan, sem reiknuð er úr jöfnum 1 til 3, 
breytist einfaldlega i: 

(8) GRF + EE + RV - e = ((rr + lr)* 
(1 + (AIL + BIL)/VIL) + S/VIL)*VIL 

Jafna 4 verður: 
(9) M1 = S + VIL = (S/VIL + 1)*VIL 

Og með deilingu (8) í (9) fæst: 

2 Bindihlutföllin í dæminu eru rétt miðað við lok árs 1992, og 
einnig er „teljarinn" réttur, þ.e annars vegar bundin innlán og hins 
vegar lausafjárstaða. Nefnarinn er hér innlán, en í raun er miðað 
við niðurstöðutölu efnahagsreiknings innlánsstofnana að frádregn-
um ýmsum liðum, svo sem eigin fé, gengisbundnum lánum, af-
skriftareikningi útlána, tekjum að frádregnum gjöldum o.fl., en 
niðurstaðan er svipuð stærð og heildarinnlánin. 

(10) M1 / ( GRF + EE + RV ) = (S/VIL + 1) / 
((rr + lr)*(l + (AIL + BIL)/VIL) + S/VIL) + z 

Skekkjan er hverfandi, en margfaldarinn er 
rúmur einn (1,017 = 1,023 - 0,06). Ástæða þess 
hve margfaldarinn er lágur er hversu víðtæk og 
há bindingin er. 

Margfeldisáhrifin verða til í bankakerfi vegna 
þess að ef myndast laust fé umfram kvaðir í inn-
lánsstofnun (t.d. vegna fyrirgreiðslu Seðla-
bankans) reynir innlánsstofnunin að koma þeim 
fjármunum í útlán, enda mun hærri vaxtakjör á 
þeim en af lausu fé. Við það myndast innlán hjá 
innlánsstofnunum í því hlutfalli innlána og seðla 
og myntar í umferð sem almenningur notar að 
meðaltali. Þau innlán eru aftur laust fé umfram 
kvaðir, og það sama endurtekur sig, fjármunum 
er komið í útlán, en nú að frádreginni bindingu 
vegna hærri innlána. Þau útlán verða svo aftur 
að nýjum innlánum, og heldur þessi þróun 
áfram þangað til viðbótarfjárhæðin hverfur, 
enda tekin ákveðin prósenta af í hvert skipti. 

Tilraunir í hinu einfalda líkani 
Í töflu 1 eru gerðar ýmsar tilraunir. Þar má sjá 

að settar eru inn forsendur, og er líkanið notað til 
að reikna út þær stærðir sem ekki eru gefnar. 
Lykilforsendan er að hlutfall seðla og myntar og 
innlána er gefið og fast. Þá forsendu má réttlæta 
í fyrsta lagi á þann veg að ólíklegt sé að aðrar 
stærðir í líkaninu hafi áhrif á það. Hlutfall þetta 
er líklega tengt innlánskerfinu og hegðun ein-
staklinga, og þess vegna er erfitt að rökstyðja að 
staða annarra stærða í líkaninu sjálfu breyti þar 
einhverju um. Í öðru lagi sýnir reynslan að lítið 
er um stórar óvæntar sveiflur í þessari stærð á 
sama tíma og miklar sviptingar hafa verið í 
öðrum hagstærðum. Þetta hlutfall hefur þó 
lækkað jafnt og þétt síðasta áratug, sérstaklega á 
fyrri hluta áratugarins, og eru ástæðurnar líklega 
breytingar á greiðslumiðlun, vaxtafrelsi og 
lækkun verðbólgu. 

Fyrst má sjá að settar eru inn forsendur eins 
og þær voru á árunum 1990 til 1992. Peninga-
margfaldarinn er eins og áður sagði 5,28 árið 
1992. Innlánsbindingin fer í raun lækkandi, en 
lausafjárkrafan stendur í stað. Í líkaninu (sjá 
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Tafla 1 
Einfalt líkan af samhengi helstu peningastœrða 

Grunnforsendur eru eins og þœr voru 1992 
Til-

raun 5 
Til- 777- 777- 777- 777-

Forsendur 1992 1991 1990 raun 1 raun 2 raun 3 raun 4 raun 5 
Lausafjárkvöð 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 0,00% 12,00% 0,00% 12,00% 
Hlutfall seðla og myntar 

og innlána 2,40% 2,40% 2,40% 3,00% 2,40% 2,40% 2,40% 2,40% 
Bindiskylda 5,00% 6,00% 7,00% 5,00% 0,00% 5,00% 0,00% 4,00% 
Seðlar og mynt (gefin stærð 

nema í tilraun 5) 3593 3239 3057 3593 3593 4000 4000 5090 

Útreiknaðar stærðir 
Peningamargfaldari 5,28 5,02 4,79 5,15 42,67 5,28 42,67 5,57 
Bundnar innstæður í seðlabanka 7485 8098 8916 5988 0 8333 0 8483 
Lausafé 17965 16195 15285 14372 0 20000 0 25450 
Innlán 149708 134958 127375 119767 149708 166667 166667 212087 
M3 153301 138197 130432 123360 153301 170667 170667 217177 
Grunnfé + lausafé -

sameiginlegir liðir 29043 27532 27258 23953 3593 32333 4000 39024 

töflu 1) veldur það lækkun bundinna innlána, en 
hækkun á lausafé vegna aukinna innlána (marg-
faldarinn hækkar með lægri heildarbindikröfu). 
Peningamagn eykst vegna aukningar á seðlum 
og mynt og því innlána (fast hlutfall). Fleiri til-
raunir má gera. Breyting á hlutfalli seðla og 
myntar og innlána hefur þó nokkur áhrif á 
peningamagn (tilraun 1). Lækkun heildar-
bindingar heflir engin áhrif á peningamagn 
nema í gegnum breytingar á seðlum og mynt í 
umferð. Lækkun bindingar eykur margfaldar-
ann, en lækkar grunnfé til mótvægis, þannig að 
sú aðgerð er hlutlaus ef hún hefur ekki áhrif á 
seðla og mynt í umferð. Þetta má sjá á tilraunum 
2 til 5. 

Helsta niðurstaða þessara tilrauna er því sú að 
stjórn seðla og myntar í umferð (og óbundinna 
innstæðna innlánsstofnana í Seðlabankanum, 
þ.e. grunnfjár utan bundinna innlána) er lykil-
atriði (eins konar akkeri), en valið milli lausa-
fjárkvaðar eða innlánsbindingar og hæð þeirra 
er hlutlaust, svo fremi sem það hefur ekki áhrif á 
aðra hluta grunnfjár (eins og seðla og mynt í 
umferð). Því er innlánsbinding og lausafjárkvöð 
í raun útlánastýring í þessu líkani, en ekki pen-

ingamagnsstýring. Einnig hafa breytingar á 
hlutfalli seðla og myntar og innlána töluverð á-
hrif á peningamagn, en þessi stærð er nokkuð 
stöðug í raun eins og kemur fram síðar. 

Athugasemdir við þessa niðurstöðu má þó 
gera strax. Í fyrsta lagi er þetta líkan mikil ein-
földun á raunverulegum aðstæðum á peninga-
markaði. Í öðru lagi er þetta kyrrstöðulíkan. Það 
undanskilur því samverkandi hreyfingar ólíkra 
þátta. Í þriðja lagi getur útlánastýring verið 
mikilvæg til skamms tíma ef bregðast þarf við 
skammtímasveiflum í gengi eða innlendum 
vöxtum. Þannig eru áhrif sölu gjaldeyris eða 
sölu verðbréfa ekki endilega hin sömu á vexti og 
gengi til skamms tíma. Sérstaklega á þetta við ef 
markaðir eru ófullkomnir. Í fjórða lagi er stýring 
peningamagns ekki stunduð beint Í Seðlabanka 
Íslands, og því er ekki víst að seðlar og mynt í 

umferð og staða óbundinna innstæðna innláns-
stofnana í Seðlabanka séu óháð breytingum á 
öðrum stærðum, enda hefur Seðlabankinn ekki 
fullt sjálfstæði. Í fimmta lagi er gert ráð fyrir að 
skekkjurnar, sem myndast vegna eftirspurnar 
innlánsstofnana eftir lausafé og innlánum í 
seðlabanka umfram kvaðir, séu stöðugar. Breyt-
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Tafla 2 
Þróun peningamagns og skyldra stœrða síðustu tvo áratugi 

Seðlar Grunn• - Grf Framf- Lands-
og mynt fé + S2 M1 M2 vísitala framl. M1/GDP M2/GDP 

1972 21 76 68 70 192 0,54 684 10,23% 28,07% 
1973 26 105 95 97 260 0,66 966 10,04% 26,92% 
1974 34 133 114 124 336 0,95 1411 8,79% 23,81% 
1975 43 179 196 171 442 1,41 2013 8,49% 21,96% 
1976 56 244 266 208 548 1,86 2856 7,28% 19,19% 
1977 87 378 430 306 783 2,43 4145 7,38% 18,89% 
1978 122 587 717 429 1122 3,5 6480 6,62% 17,31% 
1979 157 866 1001 625 1677 5,09 9630 6,49% 17,41% 
1980 220 1521 1840 1012 2775 8,07 15493 6,53% 17,91% 
1981 396 2537 2796 1620 4841 12,17 24402 6,64% 19,84% 
1982 518 3778 3117 2092 7136 18,38 38281 5,46% 18,64% 
1983 759 6559 5487 3722 12394 33,86 66093 5,63% 18,75% 
1984 945 8466 6381 5305 18672 43,74 88125 6,02% 21,19% 
1985 1226 10546 8537 6755 30219 57,9 119910 5,63% 25,20% 
1986 1691 14031 12827 9716 41402 70,22 158907 6,11% 26,05% 
1987 2187 15500 17009 12750 56902 83,4 208070 6,13% 27,35% 
1988 2551 17239 21310 14853 73271 104,6 255810 5,81% 28,64% 
1989 2975 22245 32524 19725 92548 126,7 308506 6,39% 30,00% 
1990 3057 18222 30315 24644 105731 145,5 354379 6,95% 29,84% 
1991 3239 19981 35019 29553 116731 155,4 384053 7,70% 30,39% 
1992 3593 18088 34311 29798 116560 161,2 382255 7,80% 30,49% 

Viðreisnarárin (1970) 12,00% 32,00% 

Vöxtur 
Seðlar og mynt Grunnfé Grf + 52 M1 M2 Framf.vísit. Hagvöxtur 

1973 23,81% 38,16% 39,71% 38,57% 35,42% 22,22% 15,55% 
1974 30,77% 26,67% 20,00% 27,84% 29,23% 43,94% 1,48% 
1975 26,47% 34,59% 71,93% 37,90% 31,55% 48,42% -3,88% 
1976 30,23% 36,31% 35,71% 21,64% 23,98% 31,91% 7,55% 
1977 55,36% 54,92% 61,65% 47,12% 42,88% 30,65% 11,09% 
1978 40,23% 55,29% 66,74% 40,20% 43,30% 44,03% 8,54% 
1979 28,69% 47,53% 39,61% 45,69% 49,47% 45,43% 2,19% 
1980 40,13% 75,64% 83,82% 61,92% 65,47% 58,55% 1,47% 
1981 80,00% 66,80% 51,96% 60,08% 74,45% 50,81% 4,44% 
1982 30,81% 48,92% 11,48% 29,14% 47,41% 51,03% 3,87% 
1983 46,53% 73,61% 76,03% 77,92% 73,68% 84,22% -6,28% 
1984 24,51% 29,07% 16,29% 42,53% 50,65% 29,18% 3,22% 
1985 29,74% 24,57% 33,79% 27,33% 61,84% 32,37% 2,79% 
1986 37,93% 33,05% 50,25% 43,83% 37,01% 21,28% 9,27% 
1987 29,33% 10,47% 32,60% 31,23% 37,44% 18,77% 10,25% 
1988 16,64% 11,22% 25,29% 16,49% 28,77% 25,42% -1,97% 
1989 16,62% 29,04% 52,62% 32,80% 26,31% 21,13% -0,44% 
1990 2,76% -18,08% -6,79% 24,94% 14,24% 14,84% 0,03% 
1991 5,95% 9,65% 15,52% 19,92% 10,40% 6,80% 1,47% 
1992 10,93% -9,47% -2,02% 0,83% -0,15% 3,73% -4,05% 
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ingar á öðrum stærðum gætu haft áhrif á eftir-
spurnina. Að lokum má segja það að bindi-
kvaðir gætu aukið stöðugleika peningakerfisins 
(og því verðlags), en margir telja að helsta hlut-
verk bindiskyldu sé það að vera sjálfvirk sveiflu-
jöfnun. Raunveruleikinn er því öllu flóknari en 
líkan þetta gerir ráð fyrir. Hins vegar er ekki 
ljóst að meginniðurstaðan veikist mikið við það. 

Dœmi um breytingar á eignum og skuldum hjá 
seðlabanka 

Í eftirfarandi dæmum er gert ráð fyrir að hlut-
fall seðla og myntar og innlána sé tiltölulega 
stöðug stærð. Jafnframt er gert ráð fyrir stöðugri 
spurn innlánsstofnana eftir lausafé, og aðeins 
eru skoðaðar nafnbreytingar stærða.3 Einnig er 
rétt að geta þess að þessi dæmi miðast öll við 
„allt annað óbreytt". Þannig er ekki gert ráð fyrir 
því að margir hlutir gerist í einu þó það sé oftast 
svo. Einnig er litið fram hjá því að þegar 
dæmunum lýkur taka viðbrögð hagkerfisins við, 
þannig að fleiri aðgerðir eða samverkandi að-
gerðir seðlabanka eru oft nauðsynlegar til að ná 
settu marki (um tiltekna stöðu grunnfjár og 
peningamagns). Til dæmis fer hluti aukningar á 
grunnfé til kaupa á innfluttum vörum eða 
eignum erlendis, og hefur það þannig áhrif á 
gjaldeyrisstöðuna (og gengi), eignir seðlabanka 
og grunnfé aftur. Það fer því eftir stefnunni í 
gengismálum hve mikil þessi áhrif eru. Við fast 
gengi og frjálsa fjármagnsflutninga skilar 
megnið af aukningu grunnfjár sér t.d. í lækkun á 
erlendum eignum seðlabanka og því í lækkun á 
grunnfé. Þannig verður grunnfé og gengi ekki 
stýrt samtímis að óháðum markmiðum. Eftir-
farandi dæmi eru því einföldun á raunveru-
legum aðstæðum, en gefa mynd af samhenginu 
á milli uppruna, notkunar og peninga í hag-
kerfínu. 

Dæmi 1: Lækkun innlánsbindingar veldur því 
að aukning verður á óbundnum innstæðum inn-
lánsstofnana í seðlabanka, en þær bundnu 
minnka jafnframt. Ef ekkert annað gerist breytist 

3 Til dæmis er peningaeftirspurn raunstærð, og ræður hún peninga-
magni á raunvirði. Ef hún er föst og óháð verðbólgu og vöxtum 
kemur aukning á framboði peninga beint fram sem hækkað verðlag. 

ekkert. Ef við gerum hins vegar ráð fyrir að inn-
lánsstofnanir vilji taka þessar innstæður út (enda 
eftirspurn eftir óbundnum innstæðum stöðug) 
verður aukning á seðlum og mynt í umferð, en 
óbundnu innstæðurnar lækka um sömu fjárhæð. 
Enn hefur grunnfé ekki breyst (innbyrðis til-
færslur). Hins vegar verður peningamagns-
aukning vegna aukningar innlána, enda verður 
hluti seðla og myntar í umferð að innlánum aftur 
(fast hlutfall). Peningamargfaldarinn hækkar 
(innlánsbindingarprósentan lækkar). Grunnfé 
eykst nú vegna aukinna innlána og hækkunar á 
bundnum innstæðum (sbr. tilraun 5 í töflu 1). 

Ef þessi aðgerð ætti aftur á móti að vera hlut-
laus yrðu seðlar og mynt í umferð að vera 
óbreytt, en úttektum innlánsstofnana að vera 
mætt með aðgerðum sem miðuðu að lækkun 
eigna seðlabanka til að ná inn seðlum og mynt. 
Til dæmis gætu kröfur á innlánsstofnanir 
lækkað á móti. Það er einmitt það sem gerðist í 
byrjun árs 1985 þegar innlánsbinding var 
lækkuð úr 28% í 18% um leið og kröfur á inn-
lánsstofnanir lækkuðu um 25 milljarða á verð-
lagi 1993. Peningamagn breyttist lítið á sama 
tíma. Það sem gerist er að peningamargfaldarinn 
hækkar verulega, en á móti lækkar grunnfé 
(bundnar innstæður lækka). Peningamagn er ó-
breytt vegna þess að seðlar og mynt í umferð 
hafa ekki breyst og innlán eru stöðugt hlutfall af 
þeim. Þetta kemur glögglega fram í líkaninu að 
framan (tilraun 2 og 4). 

Dœmi 2: Lækkun lausafjárkvaðar veldur því 
að innlánsstofnanir eiga meiri ríkisverðbréf, 
erlendar eignir eða óbundnar innstæður í seðla-
banka en þær þurfa. Ef eftirspurnin eftir lausafé 
umfram kvaðir er stöðug ættu innlánsstofnanir 
að losa um þessar eignir. Ef innlánsstofnanir 
losa óbundnar innstæður í seðlabanka, selja 
verðbréf til seðlabanka eða selja seðlabanka 
gjaldeyri verður aukning á framboði peninga, 
enda aukast seðlar og mynt í umferð (að því 
gefnu að það sé hegðun seðlabankans). Á sama 
tíma eykst margfaldarinn, en grunnfé að við-
bættri verðbréfaeign og erlendum eignum inn-
lánsstofnana stendur í stað í fyrstu, en eykst með 
aukningu innlána (skv. bindihlutföllum). Ef 
aftur á móti innlánsstofnanir selja verðbréf á 



Tafla 3 
Fylgni og frávikagreining liða úr reikningum Seðlabankans 

Tímabil 1987 til 1993 (75 mánuðir) 

Staðalfrávik Fylgni (Skyggða svœðið eru hreyfingar á raunvirði) 

Breytur (mánaðahreyfingar á nafnvirði): 

Grunnfé 
Bundnar innstæður innlánsstofnana 
Seðlar og mynt í umferð 
Alm. óbundnar innstæður innlánsstofnana 
Ób. gjaldeyrisinnstæður innlánsstofnana 
Erlendar eignir 
Kröfur á ríki og ríkisstofnanir 
Kröfur á innlánsstofnanir 
Kröfur á fjárfestingarlánasjóði 
Kröfur á sveitarfélög 
Innstæður fjárfestingarlánasjóða 
Sjóðir í vörslu Seðlabanka 

Grunn- B. innst. Seð. A. ób. Ób.gj. Erl. Kr.á Kr. á Kr.á Kr. á Innst. Sjóðir 
Hreyf. í millj. kr. fé 'mnl.st. o.m. i.innst. i.innst. eignir r.o.r. innst. f.l. sv. f.l. í v. S. 

1242 1657 1,00 0,45 0,31 0,75 0,20 0,28 0,41 -0,13 -0,03 0,18 0,07 0,08 
758 1016 0,42 1,00 0,03 -0,13 -0,22 0,01 0,21 0,18 -0,01 0,03 0,00 0,03 
273 355 0,28 -0,02 1,00 0,37 -0,21 0,27 -0,05 -0,03 -0,02 0,12 -0,11 -0,01 
971 1272 0,76 -0,14 0,35 1,00 0,06 0,26 0,33 -0,29 0,00 0,19 0,04 0,05 
391 502 0,19 -0,28 -0,17 0,06 1,00 0,01 0,09 0,09 -0,12 -0,04 0,17 -0,06 

2084 2581 0,21 -0,09 0,26 0,23 0,03 1,00 -0,61 -0,07 -0,10 0,21 -0,42 -0,05 
2082 2548 0,39 0,28 -0,08 0,26 0,06 -0,68 1,00 -0,33 -0,16 -0,05 0,17 0,02 

691 1084 -0,11 0,16 0,02 -0,24 0,04 -0,04 -0,26 1,00 0,00 -0,09 -0,15 -0,18 
396 475 -0,06 -0,01 -0,05 -0,02 -0,08 -0,08 -0,19 0,02 1,00 -0,05 0,09 0,16 

84 120 0,20 0,11 0,09 0,13 0,03 0,11 -0,01 0,01 -0,17 1,00 -0,10 0,06 
654 803 0,12 0,01 -0,08 0,11 0,14 -0,40 0,15 -0,18 0,11 -0,01 1,00 -0,07 
329 451 0,02 -0,02 -0,11 0,02 0,01 -0,10 0,01 -0,13 0 , 1 2 0,06 -0,05 1,00 
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Staðalfrávik Fylgni 

Grunn- B. innst. 
Breytur (mánaðahreyfingar á nafnvirði): Hreyf. í millj. kr. fé innl.st. 

M1 1162 0,32 -0,07 
M2 1918 0,29 -0,02 
M3 1666 0,37 -0,06 
Veltiinnlán 1003 0,30 -0,07 
Innlán 1540 0,35 -0,06 
Breytur (mánaðahreyfingar á raunvirði): 
M1 1418 4,80% 0,37 -0,06 
M2 2259 1,90% 0,36 -0,03 
M3 2119 1,40% 0,39 -0,09 
Veltiinnlán 1192 4,50% 0,35 -0,08 
Innlán 1938 1,30% 0,36 -0,11 

Seð. A. ób. Ob.gj. Erl. Kr.á Kr. á Kr. á Kr. á Innst. Sjóðir 
o.m. i.innst. i.innst. eignir r.o.r. innst. f l . sv. f.l. í v. S. 

0,68 0,46 -0,17 0,26 0,01 -0,16 0,02 0,01 -0,15 0,07 
0,55 0,35 -0,12 0,19 0,04 -0,14 0,02 -0,02 -0,16 0,01 
0,58 0,45 -0,08 0,20 0,06 -0,24 0,02 -0,01 0,04 0,08 
0,52 0,44 -0,15 0,24 0,04 -0,19 0,04 -0,02 -0,15 0,11 

0,41 0,43 -0,05 0,17 0,08 -0,26 0,03 -0,03 0,06 0,10 

0,69 0,52 -0,16 0,27 0,07 -0,23 0,04 0,09 -0,14 0,14 
0,59 0,44 -0,10 0,20 0,12 -0,23 0,05 0,07 -0,11 0,20 
0,54 0,50 -0,05 0,18 0,15 -0,35 0,03 0,07 0,10 0,16 
0,52 0,50 -0,13 0,25 0,10 -0,27 0,06 0,07 -0,13 0,17 
0,41 0,47 -0,02 0,14 0,17 -0,37 0,04 0,05 0,13 0,18 

Hlutfall afstöðu í árslok 1992 Gróflega má segja aðfylgni innan |0,1| sé ekki áhugaverð 
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innlendum markaði verða engin áhrif á peninga-
magn, enda verður ekki aukning á seðlum og 
mynt í umferð (margfaldarinn hækkar, en lausa-
fjárstaða bankanna lækkar á móti). 

Dœmi 3: Kaup seðlabanka á gjaldeyri eykur 
seðla og mynt í umferð ef aðrar eignir eru ó-
breyttar, enda greitt fyrir með innlendri mynt. 
Peningamagn og grunnfé eykst, en peninga-
margfaldarinn er óbreyttur. Peningamagn 
breytist samkvæmt jöfnunni: breyting M3 = 
peningamargfaldarinn * breyting grunnfjár 
(breyting grunnfjár stafar af breytingum á 
seðlum og mynt auk breytinga á bundnum inn-
stæðum vegna breyttra innlána, sjá tilraun 3). Ef 
gengi er haldið föstu verður að kaupa og selja 
gjaldeyri til að fullnægja eftirspurn. Því breytist 
peningamagn til og frá til að stuðla að föstu 
gengi. Þetta er ástæða þess að stundum er sagt 
að peningamagn sé innri stærð (ekki stýrt) ef 
genginu er stýrt eða það er fast. Gjaldeyriseign 
seðlabanka er mikilvægasti uppruni peninga í 
opnu hagkerfi.4 

Dœmi 4: Kaup seðlabanka á verðbréfum 
innanlands (ríkisverðbréfum) eykur seðla og 
mynt í umferð, enda greitt fyrir með innlendri 
mynt. Grunnfé og peningamagn eykst, en marg-
faldarinn er óbreyttur. Peningamagn breytist 
samkvæmt margfaldara. Þessi aðgerð gengur 
undir nafninu markaðsaðgerðir (e. open market 
operation), og hún ásamt kaupum og sölu gjald-
eyris og fyrirgreiðslu við ríkissjóð er helsta fín-
stýringartæki peningamálanna. 

Dæmi 5: Fyrirgreiðsla við innlánsstofnanir. 
Seðlabankinn býr til kröfur á innlánsstofnun 
(t.d. víxla) á eignahlið, en leggur inn á óbundinn 
reikning innlánsstofnunar á skuldahlið (grunnfé 
eykst). Þegar innlánsstofnun tekur út af reikn-
ingi sínum verða til seðlar og mynt í umferð. 
Peningamagn eykst samkvæmt margfaldara, en 
margfaldarinn er óbreyttur. Grunnfé eykst aftur 
með auknum innlánum. 

Grunnfé á Íslandi og þróun þess síðustu ár 
Hér á eftir fer stutt yfirlit yfir þróun helstu 

4 Oft eru vikmörk gengis svo víð að eitthvert svigrúm myndast til 
peningamagnsstýringar þrátt fyrir að talað sé um að gengi sé fast. 

stærða í bókhaldi Seðlabanka Íslands. Síðar 
verður farið lauslega yfir þróun skyldra stærða. 
Þessi umfjöllun byggir á myndum, sem hér birt-
ast, og töflum 2 og 3. Einnig er byggt á töflu sem 
ekki er birt hér, en svipar til töflu 3 og inniheldur 
3ja mánaða breytingar.5 

Eins og áður sagði er grunnfé samansett af 
ýmsum stærðum svo að þróun þess eða hegðun 
er hægt að rekja til þeirra. Hins vegar er eðlilegt 
að líta á stærðina sem heild fyrst. 

Undanfarin ár hefur grunnfé dregist saman. 
Frá árunum 1987 til 1989 var grunnfé um 27 
milljarðar að jafnaði á verðlagi ársins 1993. 
Arið 1990 lækkaði það verulega og var að 
jafnaði um 20 milljarðar árin 1990 og 1991 og 
fram á árið 1992. Á árinu 1992 og í byrjun árs 
1993 lækkaði grunnfé svo enn niður í 18 til 16 
milljarða. Á verðlagi hvers árs jókst grunnfé 
mikið fram til ársins 1990, að jafnaði um 20 til 
40 prósent á ári. Í byrjun árs 1990 féll grunnfé 
svo mikið eða um 5 milljarða. Aftur jókst grunn-
fé fram til 1992, en mun hægar en áður og féll 
um 4 milljarða Í lok ársins. Þróun grunnfjár á 
þessum tíma má skipta í þrennt: í fyrsta lagi 
kerfisbundna tröppulækkun grunnfjár sem rekja 
má til aðgerða sem fólu í sér mikla lækkun 
bindiskyldu; í öðru lagi vöxt grunnfjár að nafn-
virði sem rekja má til vaxtar seðla og myntar Í umferð og þar með innlána og bundinna inn-
stæðna (sjá mynd 6); í þriðja lagi skammtíma-
sveiflur grunnfjár sem má að langmestu leyti 
rekja til óbundinna innstæðna innlánsstofnana, 
og þá sérstaklega til almennra innstæðna inn-
lánsstofnana eins og sjá má í töflu 3, en bæði er 
fylgnin við grunnfé mikil og staðalfrávik breyt-
inga mjög mikið. Á mynd 1 má sjá stöðu grunn-
fjár og undirliða þess frá 1987. 

5 í köflunum hér á eftir er stuðst mikið við töflu 3 auk töflu 2 og 
mynda 1 til 14. Tafla 3 (fylgnitafla fyrir hreyfingar stærða í bók-
haldi Seðlabankans) þarfnast einhverra skýringa. Helst skal bentá 
að fylgnistuðla skal túlka með varúð, enda ýmsar forsendur sem 
þurfa að standast svo að marktækar ályktanir megi draga afslíkum 
útreikningi. Hér er ekki gert mikið úr fylgni sem er einungis mark-
tæk (tæplega) á einum stað í töflunni. Fylgni undir 0,1 að tölugildi 
er ekki heldur áhugaverð. Fylgni gefur vísbendingar um hegðun 
eða stefnu bankans í reynd þar sem hreyfing einnar stærðar í bók-
haldi Seðlabankans verður að koma fram í öðrum stærðum bók-
haldsins til að bókhaldsjafnvægi haldist. Það gefur því vissa rétt-
lætingu á notkun á fylgnisútreikningi við athugun á því hvort ein-
hverjar stærðir í bókhaldinu hreyfast kerfisbundið saman. 
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Grunnfé og einstakir hlutar þess 

Innlánsbinding (reyndar er miðað við 
ráðstöfunarfé nú eins og áður hefur komið fram) 
hefur farið lækkandi ár frá ári úr 28% árið 1984 
í 5% árið 1993. Þetta hefur auðvitað leitt til 
verulegrar lækkunar bundinna innstæðna inn-
lánsstofnana í seðlabanka og þar af leiðandi 
grunnfjár. Á sama tíma hafa kröfur Seðla-
bankans á innlánsstofnanir farið lækkandi. Þetta 
má sjá á mynd 2. Hreyfingar bundnu reikn-
inganna hafa neikvæða fylgni við þá óbundnu 

eins og eðlilegt er og sjá má í töflu 3, en enga 
fylgni við seðla og mynt í umferð sem bendir til 
hlutleysis innlánsbindingar varðandi peninga-
legt jafnvægi. 

Seðlar og mynt í umferð (sjá myndir 3,4 og 6) 
er grundvallarstærð við stjórn peningamála, 
enda er útgáfa myntar hið einstaka hlutverk 
seðlabanka. Einkenni þróunar seðla og myntar í 
umferð er minnkandi (leitni-) vöxtur hin síðari 
ár, töluverðar skammtímasveiflur (mánaðar-
tíðni), mikill stöðugleiki seðla og myntar á raun-
virði (ef frá eru dregnar skammtímasveiflur) og 
stöðugleiki, en þó kerfisbundin lækkun á hlut-
falli seðla og myntar og innlána.6 Minnkandi 
vöxt seðla og myntar í umferð má sjá á mynd 6, 
en þar sjást 12 mánaða hreyfingar á seðlum og 
mynt. Þetta er eðlileg forsenda stöðugleika 
síðustu ára.7 Skammtímasveiflurnar má helst 
rekja til uppgjöra ýmiss konar í kerfinu. Á mynd 
3 má sjá að séu lagðar saman tölur yfir seðla og 

6 Á Íslandi er hlutfall seðla og mynta r í u m f e r ð og vel t i innlána um 
15%, í D a n m ö r k u er s a m a hlutfall um 10%, í N ý j a Sjálandi um 
5%, en a f tu r á móti í Þýskalandi 4 3 % og í Banda r ík junum 4 8 % . 
Svo virðist sem hlutfa l l ið sé mun hærra h já þ j ó ð u m m e ð „a lþ jóð-
lega" mynt . 

7 Sumi r m y n d u tel ja þ róunina af le ið ingu s töðugleika , þ.e. að 
lækkandi vöx tur seðla og mynta r sé a f le ið ing annars sem vald ið 
hafi s töðugle ika . Rétt er að o r sakasamheng ið er óklárt , enda 
pen ingas t jó rn ekki m j ö g stíf. Hins vegar er það s taðreynd að 
s töðugle ika hefð i ekki verið við haldið ef vöxtur seðla og myn ta r 

Mvnd 2 

Bundnar innstæður innlánsstofnana 
og fyrirgreiðsla Seðlabankans 
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Mynd 3 

Seðlar og mynt 
Mynd 4 

Seðlar og mynt í umferð á föstu verði 
(á verðlasi í júní 1993) 

mynt í umferð og seðla og mynt í sjóði innláns-
stofnana, þá kemur út stöðugri stærð; sérstak-
lega hverfa áramótasveiflur.8 Sveiflur í ó-
bundnum innstæðum innlánsstofnana eru mjög 
tengdar skammtímasveiflum í seðlum og mynt í 
umferð (sjá töflu 3) (uppgjör virðisaukaskatts 
virðist marktækt skýra hluta þessara sveiflna). 
Hegðun seðla og myntar í umferð á raunvirði 
verður skýrð af tvennu (sjá myndir 4 og 5). 
Annars vegar er fallið frá 1981 til 1983 skýrt 
með fallandi peningaeftirspurn, enda óðaverð-
bólga í gangi. Eftir vaxtafrelsið og aukinn 
stöðugleika 1985 aukast seðlar og mynt í um-
ferð hins vegar nokkuð að raunvirði vegna 
aukinnar eftirspurnar, en á móti kemur að á þeim 
tíma er hlutfall seðla og myntar og innlána fall-
andi, og því varð raunaukningin ekki eins mikil. 
Þessi kerfisbreyting, sem felur í sér aukna 
notkun innlána, er líklega fyrst og fremst vegna 
þróunar bankakerfisins, aukins stöðugleika og 
vaxtafrelsis.9 Frá árinu 1987 eru seðlar og mynt 
í umferð stöðugt á raunvirði um og yfir 3 millj-

hefði haldist óbreyt tur . Hægt er að í m y n d a sér hvað myndi gerast 
í ve r s lunum, fe rðaskr i f s to fum, b í lasölum og A T V R ef Seðla-
bankinn setti nokkra r s tæður af 1000 króna seðlum fyr i r utan hjá 
sér fyr i r alla að taka. 

8 Báðar s tærði rnar te l jas t til g runnf já r . 
9 Ef innlán m æ t a aukinni samkeppni annar ra spa rnaða r fo rma getur 

þessi þróun snúist við að e inhver ju leyti. Þess ber þó að geta að 
marga r þ jóðir eru m e ð enn lægra hlutfal l e ins o g áður he fu r 
k o m i ð f r am (nmgr . 6). 

arðar á verðlagi 1993 ef frá eru taldar skamm-
tímasveiflur. Það er eðlilegt í þjóðfélagi þar sem 
stöðugleiki ríkir og bankakerfið er þróað. 

Frá miðjum síðasta áratug hafa óbundnar inn-
stœður innlánsstofnana aukist töluvert á föstu 
verði. Um er að ræða tvenns konar reikninga, 
almennar innstæður og óbundna gjaldeyris-
reikninga. Þetta er eðlileg þróun þar sem lausa-
fjárkvöð hefur aukist og innstæður á þessum 
reikningum telst til lauss fjár. Á mynd 1 má sjá 
stöðu þessara reikninga samanlagt. Óbundnu 
gjaldeyrisreikningarnir eru heldur stærri en 

Mynd 5 

Hlutfall seðla og myntar í 
umferð 02 innlána 
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almennu innstæðurnar. Mjög miklar sveiflur eru 
í þessum reikningum, og valda þær aftur sveifl-
um í grunnfé eins og sjá má á mynd 1. 
Hreyfingar þeirra tengjast hreyfingum seðla og 
myntar í umferð (sjá töflu 3). Sveiflurnar eru 
mun meiri í almennu innstæðunum (eins og sjá 
má í töflu 3), og koma þœr sveiflur aðallega 
fram í grunnfé. Breytingar á óbundnum gjald-
eyrisinnstæðum virðast hins vegar vera neikvætt 
fylgnar seðlum og mynt í umferð og koma því 
lítið fram í grunnfé. Þessar sveiflur í óbundnu 
innstæðunum eru tengdar sveiflum í rekstri inn-
lánsstofnana, enda er þetta lausasta eign þeirra 
og því „stuðpúði" í rekstrinum. Oft er talað um 
eftirspurn eftir innstæðum sem þessum ef þær 
eru meiri en kvaðir segja til um (e. demand for 
excess reserves), og helstu áhrifaþættir hennar 
eru annars vegar óvissa í rekstri bankanna (sér-
staklega um innlán) og hins vegar nettó fórnar-
kostnaður af þessum innstæðum. Erfitt er að spá 
fyrir um þróun þessarar stærðar, og því getur 
verið erfitt að spá fyrir um þróun (til skamms 
tíma) seðla og myntar í umferð, peningamarg-
faldara og peningamagns. Má segja að inn-
stæður á þessum reikningum geti þrefaldast á 
nokkrum mánuðum, en fallið svo aftur mjög 
skjótt (almennu innstæðurnar sérstaklega). 

Þróun eignaliða Seðlabankans 
Nátengd þróun grunnfjár er þróun eignaliða 

Seðlabankans. Þar er um erlendar eignir að ræða 
(gjaldeyrisforða) og kröfur Seðlabankans á ríki, 
ríkisstofnanir, innlánsstofnanir, sveitarfélög og 
fjárfestingarlánasjóði auk annars, svo sem sjóða 
í vörslu Seðlabankans. Á mynd 7 má sjá að 
gjaldeyrisstaðan hefur batnað verulega hin 
síðari ár og orðið langstærsti hluti eigna seðla-
banka. Á sama tíma hafa heildarkröfur á ríkið 
minnkað. Á myndinni má sjá andhverfa hegðun 
annars vegar gjaldeyrisstöðunnar (erlendar 
eignir Seðlabankans) og hins vegar heildar-
krafna Seðlabankans á ríki og ríkisstofnanir, en 
þessi þróun bendir til þess að fjármögnun skulda 
ríkissjóðs hafi farið úr formi yfirdráttar og lána í 
Seðlabankanum í erlend lán (erlendu lánunum 
er skipt í krónur í Seðlabankanum til greiðslu 
innlendra skulda, og þannig eykst gjaldeyris-
forðinn). Fylgni breytinganna staðfestir þetta 
(sést í töflu 3). Þetta hefur gerst án verulegra 
breytinga á heildareignum og grunnfé og hefur 
því verið „hlutlaus" aðgerð með hliðsjón af 
peningamálunum. Þetta má glögglega sjá á 
mynd 7, en þegar þessar stóru tilfærslur hafa átt 
sér stað hefur grunnfé breyst lítið. Þó eru 
breytingar bæði í erlendum eignum og heildar-
kröfum á ríkið verulega fylgnar breytingum 
grunnfjár eins og sést í töflu 3. Breytingar á 
kröfum á ríkið fylgja breytingum á innstæðum 
innlánsstofnana (bundnum eða óbundnum), en 

Mynd 7 
Helstu eignir Seðlabankans 

(Sku 1 dbreytin2 ríkissjóðs) 

Mynil 6 
12 mánaða hreyfingar grunnfjár 

og seðla og myntar í umferð 
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breytingar erlendu eignanna fylgja aftur á móti 
breytingum á seðlum og mynt í umferð (sem er 
eðlilegt í opnu hagkerfi með stöðugt gengi eins 
og áður er sagt) sem kröfurnar gera ekki. Þetta 
síðara er dálítið merkilegt, enda oft álitið að 
breytingar á kröfum á ríkið hafi haft mikil áhrif 
á jafnvægi í peningamálum. Það kemur jafn-
framt fram í neðri hluta töflu 3 að fylgni hreyf-
inga á kröfum á ríkið við breytingar í peninga-
magni eru óverulegar, en það styður full-
yrðinguna.10 Gjaldeyrisstaðan sjálf leikur hins 
vegar mikilvægt hlutverk eins og eðlilegt er í 
opnu hagkerfi. Breytingar á henni fylgja mjög 
breytingum á seðlum og mynt í umferð og 
almennum innstæðum innlánsstofnana og því 
grunnfé. Þetta leiðir til þess að hreyfingar gjald-
eyrisstöðunnar fylgja hreyfingum peninga-
stærða, en það bendir til þess sem búast mátti 
við, að á eignahliðinni er gjaldeyrisstaðan 
mikilvœgasti uppruni peninga. 

Aðrar stærðir í eignahlið Seðlabankans hafa 
annaðhvort staðið Í stað eða minnkað síðustu ár 
(sjá mynd 8). 

Allt frá árinu 1984 hafa kröfur á innláns-
stofnanir lækkað á föstu verðlagi með lækkandi 
innlánsbindingu (sjá mynd 2).11 Frá árinu 1990 
hefur þessi fyrirgreiðsla verið nokkuð stöðug 
um 4 milljarðar. Töluverðar sveiflur eru þó í 
þessari stærð eins og sjá má í töflu 3 og á mynd 
8. Fylgni þessarar stærðar er neikvæð við grunn-
fé (varla marktæk), enda er töluverð neikvæð 
fylgni við breytingar á almennu innstæðunum. 
Mikil fyrirgreiðsla er yfirleitt merki um að 
þröngt sé í búi hjá innlánsstofnunum og því eðli-
legt að almennar innstæður séu lágar. Fylgnin er 
lág en jákvæð við hreyfingar bundnu reikning-
anna, en það bendir til að bindingin sé, þegar 
hart er í ári, uppfyllt að hluta með fyrirgreiðslu 
(sögulega er þetta einmitt raunin svo sem sjá má 

10 Á það skal minnt hér að auðvitað þarf þetta ekki að vera svo. Þetta 
er háð stefnu Seðlabankans og hvernig breytingum er mætt. 
Þessar niðurstöður miðast við hvernig málin hafa þróast síðustu 
ár, en þá hefur áhr i fum breytinga á kröfunum verið eytt með sam-
svarandi breytingum á er lendum eignum Seðlabankans (erlendri 
lántöku ríkisins). 

11 Tekið skal f ram að aðalástæða þessarar þróunar er lækkandi bind-
ing (bindingin var í raun stýrt f jármagnsf læði , m.a. milli banka), 
en einnig má benda á minnkandi hlutverk Seðlabankans sem 
„mil l ibanka" vegna þróunar fr jáls mil l ibankamarkaðar . 

á mynd 2). Við aðra eignaliði er einnig einhver 
fylgni. Við hreyfingar innstæðna fjárfestingar-
lánasjóða og krafna á ríkið er veik neikvæð 
fylgni. Einnig er neikvæð fylgni við breytingar á 
stöðu sjóða í vörslu Seðlabankans (Verðjöfn-
unarsjóðs sjávarútvegsins). Skýring þess síðast-
nefnda er líklega sú að útborganir úr sjóðnum 
létta þrengingum af innlánsstofnunum með því 
að auka innlán eða draga úr útlánaeftirspurn. 

Kröfur á fjárfestingarlánasjóði hafa verið 
lágar og stöðugar, en þó með nokkrum sveiflum 
(aðallega frá lokum árs 1989 til byrjunar árs 
1991). Þær eru nú um 600 milljónir að jafnaði. 
Lítil og vart marktæk fylgni er við grunnfé og 
hluta þess þótt einhver fylgni sjáist.12 Neikvæð 
fylgni er milli hreyfinga þeirra og erlendra eigna 
(sérstaklega ef þriggja mánaða breytingar eru 
skoðaðar). Ástæða þess er eflaust sú að ein-
hverjar skuldbreytingar eiga sér stað úr inn-
lendum kröfum í erlendar. Einhver neikvæð 
fylgni er við hreyfingar krafna á ríkið. Jákvæð 

12 Hér er ekki gert mikið úr fylgni sem er lág og breytist mikið eftir 
því hvort litið er á raunstærðir, nafnstærðir , þriggja mánaða 
breytingar eða eins mánaðar breytingar. 

Vlynd 8 

Aðrar eignir Seðlabankans 
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fylgni er á milli hreyfinga krafna á fjárfestingar-
lánasjóði og innstæðna sömu aðila auk breyt-
inga á stöðu Verðjöfnunarsjóðs. Þetta síðara 
þýðir að þegar sjóðurinn minnkar (útborganir) 
aukast kröfur á fjárfestingarlánasjóði. 

Kröfur á sveitarfélög eru lágar og mjög stöð-
ugar. Fylgni hreyfinga þeirra er þó nokkuð eítir-
tektarverð, enda er fylgni við hreyfingar á grunn-
fé, sérstaklega hreyfingar almennu innstæðn-
anna, en einnig hreyfingar seðla og myntar í um-
ferð. Einnig er einhver fylgni við peningastærð-
irnar (í þriggja mánaða hreyfingum). Þó ber þess 
að geta að um hlutfallslega lágar fjárhæðir er að 
ræða og hreyfingarnar eru ekki miklar. 

Innstœður fjárfestingarlánasjóða hafa verið 
töluverðar eins og sjá má á mynd 8 og sveiflur 
miklar eins og sést í töflu 3. Lítil fylgni er við 
hreyfingar í grunnfé í heild. Hins vegar er 
nokkur neikvæð fylgni við hreyfingar seðla og 
myntar í umferð (sérstaklega ef um þriggja 
mánaða hreyfingar er að ræða), en jákvæð við 
hreyfingar óbundnu gjaldeyrisreikninganna. 
Þetta getur bent til þess að lækkun innstæðnanna 
auki eitthvað peningamagn og innlán, en sú 
fylgni er vart marktæk ef litið er á neðri hluta 
töflu 3. Mikil fylgni er við aðra eignaliði, sér-
staklega sterk neikvæð fylgni við erlendu 
eignirnar og einnig einhver neikvæð fylgni við 
kröfur á innlánsstofnanir, en jákvæð við kröfur á 
ríkið og kröfur á þessa aðila sjálfa. Þetta síðast-
talda bendir til þess að aukning krafna á þessa 
aðila (fyrirgreiðsla) sé greidd inn á innstæðu-
reikninga þeirra. Þetta er þó ekki í samræmi við 
það að fylgnin er vart marktæk í hreyfingum 
milli mánaða, en er meiri í þriggja mánaða 
hreyfingum. 

Sjóðir í vörslu Seðlabankans (aðallega Verð-
jöfnunarsjóður sjávarútvegsins, innstæður eru 
neikvæð stærð, sjá mynd 8) voru byggðir upp 
árin 1987-1988, en eyddust að mestu árin 1989 
og 1990, en byggðust hratt upp aftur allt fram á 
mitt ár 1992. Síðan hefur lækkað hratt í 
sjóðnum, og er hann innan við 300 milljónir um 
mitt ár 1993. Hreyfingar á innstæðum sjóðsins 
hafa litla fylgni við hreyfingar grunnfjár (litla 
fylgni við seðla og mynt í umferð). Þó virðist 
einhver fylgni vera við hreyfingar peninga-
magns (innlána). Mjög mikilvægt er að greina 

Mynd 9 
Lausafjárstaða innlánsstofnana (S2) 

og grunnfé á föstu verði 
(á verðlagi í júní 1993) 

hvort útborganir sjóðsins leiði til peninga-
magnsaukningar og hvort slíkt sé eðlilegt. 
Spurningin er hvort markmið sjóðsins sé af-
komujöfnun einnar atvinnugreinar eða almenn 
hagsveiflujöfnun. Í fyrra tilvikinu er sjóðurinn 
eins og ef hver annar gætti hans, á móti kröfum 
stæðu eignir, t.d. verðbréf. Þá myndu verðbréf 
seljast á móti útborgunum, og þess vegna yrðu 
áhrifin á eignir Seðlabankans og þar með 
peningamagn engar. Ef peningar eru hins vegar 
„prentaðir" á móti útborgunum og dregnir inn 
peningar með innborgunum hefur sjóðurinn 
hagstjórnaráhrif, enda breytist eignahliðin og 
þar með peningamagn með sjóðnum. Raunveru-
leg ætlun virðist hafa verið bland beggja. 
Sjóðurinn átti að hafa áhrif á peningamagn, en 
til mótvægis við þá peningamagnsaukningu sem 
yfirleitt verður við innstreymi gjaldeyris þegar 
verð á erlendum mörkuðum er hátt. Í stað þess 
að auka gjaldeyrisforðann með innstreymi 
gjaldeyris myndast því skuldaliður, þannig að á-
hrifin á heildareignir eru minni en ella. Þannig 
var í raun verið að búa til sjálfvirkt stýritæki 
peningamála. Í fylgnitöflunum er erfitt að greina 
kerfisbundna hegðun sjóðsins. Hreyfingar 
sjóðsins virðast fylgja hreyfingum peninga-
magns eitthvað eins og eðlilegt er ef sjóðurinn 
hefur hagstjórnartilgang. Hins vegar er erfitt að 
greina þessa hegðun vegna þess að hreyfingar 
sjóðsins áttu ekki að koma fram í breytingum á 



92 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

Mvnd 10 

Bindiskylda og lausafjárkvöð 
(% af reiknigrunni) 

Mynd 11 

Peningamagn og grunnfé 

eignum, heldur átti hann að draga úr áhrifum 
hreyfinga erlendra eigna á heildareignir Seðla-
bankans og peningamagn. Ekki er hægt að 
greina fylgni milli hreyfinga sjóðsins og er-
lendra eigna. 

Þróun annarra peningastœrða 
Lausafé innlánsstofnana er óbundnar inn-

stæður í Seðlabankanum, seðlar og mynt í sjóði 
(hvort tveggja hluti grunnfjár), ríkisvíxlar og 
erlendar eignir innlánsstofnana. Lausafé hefur 
aukist mikið frá fyrri hluta níunda áratugarins á 
fostu verðlagi eins og sjá má á mynd 9. Lausafé 
þetta hefur farið úr neikvæðri stöðu í rúmlega 16 
milljarða á sama tíma og grunnfé hefur fallið. 
Tvær ástæður liggja að baki þessari þróun, 
annars vegar minnkun innlánsbindingar (sjá 
lækkun grunnfjár á myndum 1 og 9) og minni 
fyrirgreiðsla Seðlabanka við innlánsstofnanir 
(sjá mynd 2), hins vegar upptaka lausafjár-
kvaðar 1987 og hækkun hennar úr 7% í 12% 
1990 (sjá mynd 10). Má segja að halli á ríkis-
sjóði sé í auknum mæli fjármagnaður með 
aukinni ríkisvíxlaeign innlánsstofnana, enda 
hefur sú eign farið úr tæplega 500 milljónum 
árið 1987 í meira en 8 milljarða árið 1992. 
Þessari þróun hefur verið stýrt með lausafjár-
kvöð og kjörum á innstæðureikningum innláns-
stofnana í Seðlabankanum. Tekið skal fram að 

halla hvers árs þarf að fjármagna með aukningu 
verðbréfaútgáfu, en ekki með stöðu verðbréfaút-
gáfu. Þannig hefur það uppgjör, sem ríkið hefur 
gert við Seðlabankann og líklega flutt yfir í 
erlendar skuldir (sbr. mynd 7), einungis verið 
skuldbreyting, en ekki fjármögnun halla. Hins 
vegar er aukning erlendra og innlendra skulda 
ríkisins að frádreginni minnkun skulda við 
Seðlabankann fjármögnun halla. 

Eðlilegt er að skoða þróun peningamagns hér 
vegna þess sambands sem á milli peningamagns 
og grunnfjár er. Einnig hefur stjórn grunnfjár oft 
markmið er beinist að þróun peningamagns. Það 
er kallað óbeint markmið (e. intermediate tar-
get). Á mynd 11 má sjá þróun peningamagns og 
þróun peningamagns á raunvirði auk þróunar 
grunnfjár. Sérstaka athygli vekur að það er ekki 
fyrr en á árinu 1990 sem peningamagn er hærra 
en grunnfé. Þetta má skýra með óvenju hárri og 
víðtækri innlánsbindingu sem var hér á landi. 
Sjá má að peningamagn hefur vaxið töluvert hin 
síðari ár, og það á einnig við peningamagn á 
föstu verði. Þetta má skýra með aukinni 
peningaeftirspurn vegna minni verðbólgu. 
Einnig er hlutfall peningamagns og landsfram-
leiðslu að komast í það horf sem var á við-
reisnarárunum, og bendir það til þess að 
peningaeftirspurnin sé að komast í jafnvægi (sjá 
töflu 2). Nánar verður komið að þessu síðar. 
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M y n d 12 

Vöxtur peningamagns 
(12 mánaða hreyfingar í %) 

M y n d 13 

Peningamargfaldari M1 

Síðustu mánuði hefur peningamagn í fyrsta 
sinn dregist saman í nokkra mánuði í röð eins og 
sjá má á mynd 12. Draga má þá ályktun að 
peningastjórnun sé nokkuð aðhaldssöm. Hins 
vegar er þjóðarframleiðsla, og þar með peninga-
eftirspurn, að dragast saman á sama tíma svo að 
eðlilegt er að peningamagn fylgi þeirri þróun. 
Síðustu ár hefur vöxtur peningamagns lækkað 
kerfisbundið og er eins og áður sagði í fyrsta 
sinn neikvæður á þessu ári. 

A mynd 14 og 15 má síðan sjá þróun peninga-
margfaldarans. Á myndunum má sjá tvenns 
konar margfaldara, annars vegar hlutfall pen-
ingamagns og grunnfjár og hins vegar hlutfall 
peningamagns og grunnfjár að viðbættri lausa-
fjárstöðu, en frádregnum sameiginlegum liðum. 
Þessi síðari stærð er sú sem reiknuð var út fyrr í 
þessu yfirliti og er eðlilegri stærð en hin fyrri til 
að skoða þegar um lausafjárkvöð er að rœða. Á mynd 

14 er miðað við Ml , en á mynd 15 við 
M3. Þróunin er mjög lík fyrir bæði M1 og M3, 
og er það eftirtektarvert, en bendir til þess að 
hlutfall veltiinnlána og sparifjár sé nokkuð stöð-
ugt. Þó hefur hlutdeild sparifjár í heildarinn-
lánum minnkað lítillega frá fyrri hluta þess 
tímabils, sem sýnt er, til hins síðara. Einnig er 
eftirtektarvert að margfaldararnir eru töluvert 
stöðugir, en hliðranir uppávið, sem eiga sér stað 
í margfaldaranum sem miðast einungis við 

grunnfé, eru vegna lækkunar bindiskyldu og 
aukningar lausafjárkvaðar. Hér má enn sjá hve 
hlutlaus sú aðgerð hefur verið ef litið er á við-
eigandi stærðir. Margfaldarinn, sem miðast 
einnig við laust fé, er hins vegar nokkuð 
stöðugur ef frá er talin lækkun á fyrri hluta tíma-
bils, sem sýnt er, og hækkun á síðari hluta tíma-
bilsins. Sú þróun er alveg í takt við þróun bindi-
skyldu og lausafjárkvaðar (samanlagt) ef litið er 
á mynd 11. Þetta skýrir af hverju eðlilegra er að 
líta á þann margfaldara í stað þess hefðbundna 
hér á landi. Eins og áður var sagt er öfugt sam-
band milli margfaldarans og bindingarinnar, og 
kemur það skýrt fram ef myndir 11 og 13 og 14 
eru bornar saman. Ef réttur margfaldari er 
skoðaður og tekið er tillit til heildarbindingar 
ætti samkvæmt þessu að vera nokkuð auðvelt að 
spá fyrir um áhrif aðgerða Seðlabankans á 
peningamagn (sjá fyrri umfjöllun um hvað hefur 
áhrif á margfaldarann). 

Þróun annarra efnahagsstærða með hliðsjón af 
þróun peningastærða 

Mikilvægi grunnfjár og þróunar peninga-
stærða er mikið fyrir hagkerfið. Hin síðari ár 
hefur áhersla hagstjórnar á stjórn peningamála 
víðast orðið meiri en stjórn ríkisfjármála, enda 
hefur stríðið við ríkisútgjöldin tapast í flestum 
löndum hins vestræna heims og halli orðið við-
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varandi. Almennt er viðurkennt að ákveðin 
stjórn peningamála sé forsenda stöðugleika. 
Hins vegar er mikið um það deilt hvort áhrif 
megi hafa á raunstærðir með stjórn peninga-
mála, svo sem þjóðarframleiðslu. Margir telja 
að áhrifin á raunstærðir séu fyrir hendi, en þau 
séu skammvinn og henti því aðeins til skamm-
tímasveiflujöfnunar. Aðrir telja peningamála-
stjórn einungis hafa áhrif á verðlag og því geti 
verðlagsstöðugleiki einn verið markmið hennar. 

Eins og áður er sagt er ljóst að vöxtur 
peningastærða og verðbólga hlýtur að fara 
saman til lengri tíma, hvort sem vöxtur peninga 
er að hluta afleiðing verðbólgu eða bein orsök. 
Þetta sýnir þróunin hér á landi síðustu ár. Í töflu 
2 má sjá vöxt peningastærðanna auk verðbólgu 
og hagvaxtar. Þar sést að þrátt fyrir ójafnvægi 
milli vaxtar einstakra peningastærða og verð-
bólgu milli ára, þá er leitnin hin sama. 
Vöxturinn hefur minnkað með verðbólgu. Eins 
og sést á mynd 4 hafa seðlar og mynt á raunvirði 
verið nokkuð stöðugir síðustu ár þrátt fyrir tölu-
verðar skammtímasveiflur. Aftur á móti hafa 
peningamagnsstærðirnar vaxið töluvert að raun-
gildi, en það má meðal annars sjá á mynd 11. 
Það er eðlileg þróun miðað við það að peninga-
efitirspurn hefur verið að komast í jafnvægi eftir 
tæplega tveggja áratuga verðbólgutímabil. Í töflu 

tvö má sjá að víðari skilgreiningar peninga-
magns eru að komast í sama hlutfall af lands-
framleiðslu og þær voru 1970. Þó ber þess að 
geta að ekki er endilega víst að sömu hlutföll 
teljist jafnvægi nú vegna breyttrar greiðslu-
miðlunar, og líklegt er að sparifé verði heldur 
meiri hluti innlána en var og því peningamagn 
(Ml) minna hlutfall af saman lögðu peninga-
magni og sparifé (M3). Þetta er þó ekki víst. 
Annað sem bendir til þess að peningaeftirspurn 
sé að komast í jafnvægi (miðað við stöðugleika) 
er að peningamagn dregst saman í fyrsta sinn í 
byrjun árs 1993 (sjá mynd 13, 12 mánaða 
breytingar). Erfitt er að spá um framhaldið, en 
það er ekki útilokað að peningamagn vaxi eitt-
hvað að raunvirði enn umfram hagvöxt.13 

13 Tekið skal fram að víðari skilgreiningar peningamagns eru 
eflaust töluvert háðar vöxtum eða hlutfalli almennra vaxta og inn-
lánsvaxta. Þannig getur hlutfall innlána í heild og þjóðarfram-

Mynd 14 

Peningamargfaldari M3 

Einfalt líkan af peningaeftirspurn og peninga-
framboði getur auðveldlega líkt eftir þessari 
þróun. Eftirspurn peninga er á föstu verði og í 
föstu hlutfalli við þjóðartekjur. Framboð 
peninga er aftur á móti á verðlagi hvers tíma. 
Eftirspurnin er neikvætt fall af verðbólgu. 
Þannig myndast togstreita á milli verðlags-
þróunar og peningamagnsbreytinga sem lýsir 
sér í því að ef verðbólga er há eða vaxandi er 
verðbólga meiri en vöxtur peningamagns (að 
frádregnum hagvexti), en það þýðir minnkun 
peningamagns á föstu verði. Þegar þessi þróun 
snýst við og verðbólga fer lækkandi er vöxtur 
peningamagns hraðari en verðbólga þannig að 
peningamagn á föstu verði eykst.14 

Önnur stærð, sem hefur úrslitaáhrif á þróun 
peningastærða, er halli á rekstri ríkisins. Oft er 
um beina tengingu að ræða milli hallans og 
þróunar peningastærða eins og grunnfjár. Hér á 
landi hefur halli verið viðvarandi síðasta áratug. 
Fjármögnun hans hefur að töluverðu leyti verið 
gerð með peningaprentun (fjármögnun í Seðla-
bankanum), en viss breyting hefur þó átt sér 
stað. Í fyrsta lagi hafa fjármögnun með peninga-
prentun verið settar þrengri skorður með vísi-

ieiðslu breyst með breytingu á hlutfallslegum vaxtakjörum 
innlána. 

14 Slíkt líkan má leysa í tölvu að gefnum þeim forsendum sem verið 
hafa síðasta áratug. Hegðun verðlags og peningamagns á fostu 
verði er mjög lík raunverulegri hegðun. 
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tölubindingu og vaxtafrelsi (verðbólguskatti 
settar þrengri skorður). Í öðru lagi hefur fjár-
mögnunin síðustu ár verið færð úr Seðla-
bankanum, þ.e. yfirdráttur og aðrar kröfur á 
ríkissjóð í Seðlabankanum minnkaðar. Þetta 
hefur annars vegar verið gert með skuld-
breytingu, þ.e. að fyrirgreiðslu Seðlabankans 
við ríkissjóð var að stórum hluta breytt í erlend 
lán. Hins vegar hefur halli síðustu ár verið fjár-
magnaður að verulegu leyti með aukinni útgáfu 
innlendra verðbréfa sem innlánsstofnanir hafa 
að miklum hluta keypt (vegna aukinnar lausa-
fjárkvaðar). Þetta hefur þó gerst án þess að 
peningalegt jafnvægi hafi raskast eins og áður 
hefur komið fram, þrátt fyrir að grunnfé hafi 
minnkað verulega. Þannig hafa skorður verið 
settar við fjármögnun hallans, og stuðla þær að 
jafnvægi í peningamálum og stöðugleika þrátt 
fyrir halla. 

Aðrar efnahagsstærðir, sem máli skipta, eru 
m.a. þjóðarframleiðsla og vextir. Samband 
peningamagns við það fyrrnefnda á raunvirði er 
ekki þekkt, en yfirleitt talið að það sé skamm-
vinnt og lítið. Sama gildir um raunvexti (e. Fis-
her effect). Þetta er þó mikið deiluefni í hag-
fræði. Samband peningastærða og vaxta (nafn-
vaxta) er aftur á móti sterkt, og er oft rætt um 
peningastjórn sem aðra hlið vaxtastjórnar. Í raun 
stýra margir seðlabankar vöxtum á borði þó um 
peningamagnsstýringu sé að ræða í orði. Einnig 
er oft litið á vexti til skamms tíma, en þróun 
peningamagns til lengri tíma. Vextir og peninga-
magn hafa neikvætt samband, og sem dæmi má 
nefna að þegar aðhaldssöm stefna ríkir eru 
vextir hækkandi og vöxtur peninga lítill. Vaxta-
myndun er þó utan við efni þessarar greinar. 

Stjórn peningamála 
Eins og fram kom í upphafi er grunnfé lykil-

stærð þegar um peningamál er fjallað. Stjórn 
peningamála felur í sér að stýra framboði grunn-
fjár með það að markmiði að hafa áhrif á ýmsar 
peningastærðir og vexti til skamms tíma, en 
stöðugleika efnhagslífsins til lengri tíma. Það er 
því rétt í lok þessarar yfirlitsgreinar að hafa 
nokkur orð um þennan þátt. 

Fyrst er rétt að gera sér grein fyrir því að 

þegar rætt er um stjórn er ekki endilega átt við 
að stýrt sé að ákveðnu markmiði. Stundum er 
um flóknara orsakasamband að ræða, og má 
segja að þróun grunnfjár sé oft bein afleiðing 
annarra atvika. Hins vegar felur grunnfé í sér 
skuldir Seðlabankans svo að telja verður að 
hann stjórni því þótt markmiðið eða ástæðurnar, 
sem að baki liggja, megi rekja til annarra aðila 
eða atvika. Þannig eru til dæmis ekki sett stíf 
markmið um þróun grunnstærða Seðlabankans, 
heldur er líklegra að ástand, t.d. í bankakerfinu, 
ráði ferðinni auk aðgerða og ákvarðana stjórn-
valda. 

Stýritæki eða þær aðgerðir, sem hvað mest 
áhrif hafa á gang peningamála, eru þau sem um 
er fjallað í dæmunum fyrr í greininni. Stýritækin 
eiga upptök sín í eignahlið bókhalds Seðla-
bankans. Þar sem bókhaldslegt jafnvægi ríkir 
milli eigna og skulda má því jöfnum höndum 
tala um eignastýringu eða stýringu grunnfjár. 
Mikilvægt er að átta sig á að samspil tveggja eða 
fleiri aðgerða, sem geta verið í mótvægi hvor 
við aðra, geta eytt áhrifum á grunnfé og því 
peningamagn. 

Eins og fyrr var sagt eru seðlar og mynt í um-
ferð líklega mikilvægasta stærð grunnfjár 
(notkunar) þegar rætt er um stjórn grunnfjár og 
peningamálanna í heild (enda meginhlutverk 
Seðlabankans að gefa út innlenda mynt). Á sama hátt eru erlendar eignir Seðlabankans mik-
ilvægasta stærð eignahliðarinnar (uppruna). Því 
er eðlilegt að líta á töflu 3 og skoða fylgni 
hreyfinga annarra stærða Í reikningum Seðla-
bankans við hreyfingar seðla og myntar Í um-
ferð. Einnig er rétt að skoða sambandið við 
hreyfingar peningamagns. Til að átta sig á hvaða 
aðgerðir eru í raun hlutlausar og hverjar fylgja 
breytingum í peningamagni og innlánum er 
fylgnitafla ágætt hjálpartæki, eins og myndirnar, 
þó hvorki gefi hún svör um orsakasamhengi né 
marktækni. 

Eins og sjá má á töflu 3 hafa breytingar á 
seðlum og mynt í umferð sterka fylgni við 
breytingar á innlánum, sérstaklega veltiinn-
lánum. Þetta rennir stoðum undir fyrri full-
yrðingar um að seðlar og mynt sé lykilstærð 
(notkunar) varðandi framgang peningamálanna. 
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Lítil sem engin fylgni er á milli hreyfinga 
bundinna innstæðna innlánsstofnana í Seðla-
banka og peningamagns eða innlána. Þetta 
styrkir fyrri fullyrðingar um að innlánsbindingin 
sé hlutlaus nema breytingar komi til á seðlum og 
mynt í umferð (komi annars aðeins fram í 
margfaldaranum og grunnfé). Hreyfingar ó-
bundinna innstæðna innlánsstofnana hafa mikla 
fylgni viðhreyfingarpeningamagns. Gjald-
eyrisreikningarnir neikvæða fylgni, en almennu 
innstæðurnar jákvæða. Á eignahliðinni eru það 
hreyfingar erlendu eignanna sem koma hvað 
sterkast fram í jákvæðri fylgni við peninga-
magn, og er það eðlilegt í opnu hagkerfi með 
stöðugt gengi. Hreyfingar á kröfum á innláns-
stofnanir koma fram með sterka neikvæða 
fylgni við hreyfingar peningamagns og innlána. 
Þetta er allundarlegt þar sem hrein aukning á 
kröfum þessum ætti að auka peningamagn að 
öðru óbreyttu. Skýringin er líklega sú að þegar 
innlán dragast saman (og peningamagn þar 
með) eykst fyrirgreiðsla við innlánsstofnanir, 
enda lenda þær í lausafjárerfiðleikum. Þannig 
dregur aukning krafna úr minnkun peninga-
magns, og skýrir það neikvætt formerki þrátt 
fyrir það að um jákvætt samband sé að ræða að 
öllu öðru óbreyttu. Hreyfingar annarra stærða, 
svo sem Verðjöfnunarsjóðs og krafna á ríkið, 
hafa litla eða lítt marktæka fylgni við hreyfingar 
peningastærðanna. Tekið skal fram að hér er um 
einfalda fylgni að ræða, og því skal varast að 
draga of miklar ályktanir af henni. 

Hér hefur lauslega verið sýnt fram á að seðlar 
og mynt í umferð auk stöðu óbundinna inn-
stœðna innlánsstofnana (sérstaklega almennu 

innstœðurnar) séu mikilvægustu liðir grunnfjár 
(notkunar), en gjaldeyrisforðinn mikilvægastur 
uppruni peninga auk fyrirgreiðslu við innláns-
stofnanir. Þetta miðast við stefnu Seðlabankans, 
eins og hún hefur verið síðustu ár, og stöðugt 
gengi. 

Þegar rætt er um stjórn peningamála er rétt að 
geta þess að ekki er víst að stöðugt samband sé á 
milli peningamagns og verðlags til skamms 
tíma eins og virðist koma fram í töflu 2. Einnig 
hefur hlutfall seðla og myntar í umferð og inn-
lána mikil áhrif á samband grunnfjár og 
peningamagns eins og fyrr kom fram, en ekki 
hefur tekist að skýra af hverju það hlutfall ræðst. 
Því telja sumir að stjórn grunnfjár (eða hluta 
þess) ætti að miðast við verðlagsþróun beint, en 
ekki hafa nein ákveðin millimarkmið varðandi 
vöxt þess sjálfs eða peningamagns, enda hefur 
það reynst misvísandi í sumum löndum. 
Samkvæmt því ætti Seðlabankinn að stýra 
grunnfé eftir verðlagsþróun beint, en ekki setja 
sér vaxtarmarkmið peningamagns. Um þetta er 
deilt, og hefur sú deila komið mjög fram í því 
umróti sem fylgt hefur gengissamstarfi Evrópu-
ríkja síðustu misseri.15 

15 Heimilda er ekki sérstaklega getið Í greininni. Benda má á að í 
flestum almennum kennslubókum í hagfræði eru yfirlit um 
grundvallaratriði peningamála og peningamyndunar. Síðustu ár 
hefur fjöldi greina birst, m.a. í The Economist, um vandamál við 
stjórn peningamagns og afleiðinga þess. Nýlegar innlendar heim-
ildir um grunnfé og stjórn peningamála eru fáar, en benda má á 
bók Guðmundar Magnússonar prófessors: Peningar og gengi, 
Hagfræðistofnun H.Í. 1992, einnig tvær greinar eftir Eirík 
Guðnason seðlabankastjóra: Bindiskylda, Fjármálatíðindi 1 
1989, og Innlánsbinding sem stjórntæki - reikningar innláns-
stofnana 1977, Fjármálatíðindi 3 1978. 



Ritun ævisögu Tryggva Gunnarssonar 
Viðtal við Bergstein Jónsson prófessor 

Tryggvi Gunnarsson var með fjölhœfustu mönnum 
landsins í framfarasókn þjóðarinnar á síðari helm-
ingi 19. aldar. Ævisaga hans, samofin þjóðarsögunni, 
kom út í fjórum bindum á árunum 1955-1990, en hún 
var rituð að tilhlutan Seðlabankans og Lands-
bankans. Eftirfarandi viðtal minnir á fjölmörg atriði í 
œvi Tryggva og segir um leið fróðlega og lœrdóms-
ríka sögu, sem íslenskt þjóðfelag nútímans byggir 
tilvist sína á. 

- Bergsteinn, ævisaga Tryggva Gunnarssonar, 
sem þið Þorkell Jóhannesson sömduð, er ein 
hin viðamesta á íslensku. Hver önnur er helst 
til samanburðar? 

- Sú, sem Páll Eggert Ólason skrifaði um 
Jón Sigurðsson, sú mun hin viðamesta, sem 
hérlendis hefur verið samin. Hún er jafnframt 
saga þjóðfrelsisbaráttu Íslendinga á 19. öld, 
hefst raunar áður en Jón Sigurðsson á hlut að 
henni. Við liggur, að ævisöguþáttum Jóns sé 
skotið inn í hana. Greint er frá útgáfum Jóns 
fyrir Fornfræðafélagið og starfi hans í Hinu 
íslenska bókmenntafélagi og ýmsum erind-
rekstri. Að þessu telur Páll Eggert að hann hafi 
unnið til að treysta stöðu sína sem leiðandi 
manns íslensks stjórnmálaflokks. - Á sama hátt 
leit ég svo á, að Þorkell Jóhannesson hefði 
valið sér ævisögu Tryggva Gunnarssonar til að 
skrifa atvinnu- og hagsögu starfsskeiðs hans, 
langs og afdrifaríks. Það nær frá því um 1860 
og vel fram yfir aldamót. Þegar skoðað er 
fyrsta bindið, sem Þorkell Jóhannesson skrif-
aði, finnst mér þetta liggja ljóst fyrir. 

- Í inngangskafla tekur Þorkell Jóhannes-
son árinni djúpt í: „En stefnumið hins fram-
sýna manns vísar lengra en hann fær sjálfur 
greint, og þótt afrek hans, sú heild, sem honum 

tókst að skapa með afli hugsjónar sinnar og 
óbrigðulu kröftum, eyðist og hverfi, mun hug-
sjónin lifa og verka sem ósýnilegur kraftur 
meðal fjöldans, sem hún snart beint eða 
óbeint." Verða þessi orð heimfærð upp á 
Tryggva Gunnarsson? 

- Í ævi og ferli Tryggva Gunnarssonar sá 
Þorkell mikla sögu. Honum varð mjög starsýnt 
á söguna sem hagsögu, - og það íslenska heiti 
er frá honum komið. Áður varð landssagan á 
stundum sem eins konar hækja bókmennta-
sögunnar. Að nokkru kann það að hafa stafað 
af því hve mjög Sigurður Nordal skagaði yfir 
samstarfsmenn sína kringum 1930. 

- Tryggvi fæddist 1835, árið sem Fjölnir 
hóf göngu sína og íslenskir fulltrúar sátu stétta-
þing í Hróarskeldu. Viltu víkja að því? 

- Tímamótaár eru valin með ýmsu móti. 
Segja má, að 1835 sé okkur nærtækara en 
1830, ár júlí-byltingarinnar í Frakklandi, sem 
og 1851 fremur en 1848. Í huga má hafa, að 
þetta sama ár, 1835, fæddist líka Matthías 
Jochumsson. 

- Þorkell getur þess, að í æsku hafi Tryggvi 
lesið sjálfsævisögu Benjamíns Franklíns í 
þýðingu Jón Sigurðssonar. 

- Móðir Tryggva, guðhrædd og góð kona, 
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varð þess áskynja, að hann var ekki mjög trú-
rækinn. Fékk hún hann ekki til að lesa daglega 
guðsorð, en hélt þá að honum ævisögu 
Franklíns. Hún mun ekki hafa vitað, að Franklín 
var um skeið meðlimur „Hellfire club", en hann 
hélt fram iðjusemi og sparsemi, þeim borgara-
legu dyggðum sem höfðað munu hafa til 
Tryggva sem margra annarra á þessum tíma. 

- Í Einars sögu Ásmundssonar, fyrsta bindi, 
hefur Arnór Sigurjónsson orð á því um fóstur-
föður Tryggva, séra Þorstein Pálsson, að hann 
hafi á fimmta áratugnum útbreitt Ný félagsrit, 
en hann er kjörinn þingmaður fyrir Suður-
Þingeyjarsýslu 1844, og um haustið stofnaði 
hann í Fnjóskadal elstu lögbundnu verslunar-
samtökin hér á landi. Hefur það haft mótandi 
áhrif á Tryggva? 

- Séra Þorsteinn Pálsson sat aðeins tvö 
fyrstu þingin. Hann meiddist við byltu af hesti 
á leið til þings. Ríkan hug hafði hann þó á öllu 
þessu eftir sem áður. Síðar, þegar séra 
Arnljótur Ólafsson tengdasonur hans gekkst 
fyrir eins konar andstöðuflokki gegn Jóni 
Sigurðssyni, beitti séra Þorsteinn sér gegn því. 
Sakir þess, beinlínis og óbeinlínis, varð séra 
Arnljótur utan þings í ein tíu ár. 

- Svo að ég víki aftur að Einars sögu Ás-
mundssonar, þá segir Arnór hann hafa veturinn 
1847-48 í Kaupmannahöfn kynnst danskri lýð-
hreyfmgu og farast svo orð: „Leiðtogar þessara 
félagssamtaka höfðu að verulegu leyti 
tileinkað sér þær sósíalísku hugmyndir, er þá 
bar einna hæst og aðallega eru kenndar við 
Frakkann Louis Blane . . . meðal hinna fáu 
háskólamanna, sem gengu undir merki þess-
ara „handiðnaðarmanna", var íslendingurinn 
Magnús Eiríksson, og var hann jafnvel í 
forystuliði þeirra." 

- Án efa var Einar Ásmundsson í nánum 
tengslum við vaxtarbrodd verkamannastéttar-
innar í Danmörku þennan vetur. Einar Ás-
mundsson varð í fararbroddi í þingeyskum 
félagsmálum, en þótti um sumt sérvitur. Hann 
hélt, að íslendingum léti betur að setjast að í 
Brasilíu en Norður-Ameríku, og son sinn sendi 
hann í læri hjá kaþólskum. Amtmaður höfðaði 
mál gegn honum fyrir það að hafa verið við 

kaþólska guðsþjónustu. Á Alþingi sat Einar 
Ásmundsson um skeið. 

- Hákarlaveiðar tóku Eyfirðingar upp að 
dæmi Vestfirðinga kringum 1855. Höfðu þær 
áhrif á verslun norðanlands næsta aldar-
fjórðunginn? 

- Án nokkurs efa. Þar myndaðist hópur út-
vegsbænda. Gerðu þeir út á stórgróða, þangað 
til steinolían bægði hákarlalýsi af markaði, og 
þeir hugsuðu verslunardæmið til enda. Þarna 
myndaðist vísir að borgarastétt - í dreifbýlinu. 

- Hvar og hvenær var Tryggvi Gunnarsson 
fæddur? 

- Tryggvi var fæddur 1835 að Laufási við 
Eyjafjörð, sonur prestshjónanna þar. Faðir hans 
var séra Gunnar Hallgrímsson, síðast prestur 
að Laufási. Hafði hann lokið stúdentsprófi 
1803, en síðan verið í tvo áratugi í þjónustu 
biskups, Geirs Jónssonar Vídalín, í Reykjavík 
eða til dauða hans 1823. Jafnframt hafði hann 
numið lækningar hjá Tómasi Klóg landlækni 
og fengið hjá honum lækningaleyfi. Á þessum 
árum eignaðist hann í lausaleik dóttur, sem fór 
með honum norður, er hann fékk veitingu fyrir 
Laufási 1828. Gekk hann þar að eiga Jóhönnu 
Kristjönu, dóttur Gunnlaugs Briem, sýslu-
manns á Grund í Eyjafirði. Eignuðust þau fjóra 
syni og eina dóttur, og var Tryggvi elstur barna 
þeirra. 

- Á óvart kemur, að Tryggvi skuli ekki hafa 
verið settur til mennta. 

- Þeir bræður munu hafa fengið forláta 
góða skólun heima í Laufási, þótt ekki lærðu 
þeir latínu. Einn þeirra var sendur suður í 
skóla. 

- Hvað segir þú af trésmíðanámi Tryggva? 
- Tryggvi var 14 ára gamall settur til tré-

smíðanáms hjá móðurbróður sínum, Ólafi 
timburmeistara Briem á Grund, og dvaldist hjá 
honum 1850-53. Urðu trésmíðar síðan heista 
eða eitt helsta viðfangsefni Tryggva næstu tvo 
áratugi. Víða þurfti bæjarhús við að reisa og 
við kirkjur að gera. Sveinsbréf fékk Tryggvi 
sumarið 1853. Var það liðlega viku áður en 
faðir hans dó. 

- Hurfu móðir hans og systkin þá frá prests-
setrinu Laufási? 
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- Þá um haustið missti sr. Þorsteinn á Hálsi 
í Fnjóskadal konu sína. Réðst svo, að síðla 
vetrar 1854 fóru móðir Tryggva og systkin að 
Hálsi, og um haustið voru móðir hans og séra 
Þorsteinn gefin saman. Vorið 1855 fór Tryggvi 
að Hálsi til þeirra. 

- Er eitthvað vitað um smíðar Tryggva 
næstu árin? 

- Þorkell Jóhannesson tilgreindi þau svo: 
„Vorið 1855 baðstofa á Nesi í Fnjóskadal og 
skemma á Hálsi; veturinn eftir, 1855-56, að-
gerð á stofu á Fornastöðum; árið 1856-57 stofa 
á Stórutjörnum og Arndísarstöðum; 1858-59 
timburhús í Grenivík og stofa á Hallgils-
stöðum." 

- Tryggvi er fóstursonur séra Þorsteins 
Pálssonar, svila Jóns Sigurðssonar á Gaut-
löndum. Sjálfur verður Tryggvi svili séra Arn-
ljóts Ólafssonar, og feður Tryggva og Einars 
Asmundssonar eru systrasynir. Hvað segir þú 
um þær tengdir? 

- Mörg dæmi þessa þekkjum við. Hvar sem 
farið er um landið þekkjast tengdir höfðingja. 
Þarna í Þingeyjarsýslum hafa þessar tengdir 
styrkt félagsskap bænda, sem hratt ýmsu af 
stað. 

- Þorkell Jóhannesson segir kreppuna 
1857-58 hafa ýtt undir myndun samtaka um 
verslun á meðal landsmanna. 

- Sú var ein fyrsta kreppan, sem nálgaðist 
að verða heimskreppa. Hennar guldu út-
lendingar við kaupskap hér á landi. Þeir áttu 
hús og tæki. Á sínum snærum höfðu þeir laun-
aða menn, sem síðar hvöttu til stofnunar félags 
eins og Borðeyrarverslunarfélagsins og Gránu-
félagsins. Þau gengu nánast inn í gjaldþrota 
fyrirtæki. 

- Olli suðurferð Tryggva Gunnarssonar 
1858 þáttaskilum í ævi hans? 

- Sjálfstraust hans efldist, þótt nokkurt muni 
hafa verið fyrir. Margir fengu augastað á hon-
um og tiltrú. Augu hans opnuðust líka fyrir því, 
að búskapur, ásamt húsbyggingum og kirkju-
byggingum, var ekki eina leið hans til lífs-
bjargar. Auðveldaði það honum án efa að gera 
upp hug sinn, þegar honum bauðst að verða 
kaupstjóri Gránufélagsins við stofnun þess. 

- Í Skútuöld sinni segir Gils Guðmundsson 
frá því, að í félagi við þrjá aðra hafi Tryggvi 
Gunnarsson látið smíða 10 lesta „slúpskip", 
Fáfni, í Kristjaníu sumarið 1857, og telur, að 
það muni hafa verið fyrsta skipið, sem smíðað 
var erlendis að pöntun íslenskra manna. Þessa 
getur Þorkell Jóhannesson. 

- Síðar sem kaupstjóri hafði Tryggvi Gunn-
arsson milligöngu um smíði báta bæði í Dan-
mörku og Noregi. Enn höfðu útvegsmenn þó 
enga möguleika á að tryggja báta sína. Að því 
fóru þeir brátt að hyggja. 

- Hvenær hóf Tryggvi búskap? 
- Vorið 1859 á Hallgilsstöðum í Fnjóskadal, 

og um sumarið gekk hann að eiga heitkonu 
sína, Halldóru, dóttur sr. Þorsteins Pálssonar. 
Vorið 1865 var hann kosinn hreppstjóri í Háls-
hreppi ásamt öðrum bónda. Á Hallgilsstöðum 
bjó hann með myndarbrag til 1873. Kom hann 
þar upp lítilli vatnsmyllu. 

- Er myllan dæmigerð um búskap Tryggva 
á Hrafngilsstöðum 1859-73? 

- Síðasta veturinn, sem Jón Jóhannesson 
prófessor kenndi, sagði hann frá tveimur 
bræðrum, sem bjuggu einir á Vatnsnesi. Til að 
setja út bát sinn, komu þeir sér upp vindu. 
Annar þeirra sneri henni, meðan hinn studdi 
bátinn. Að komu menn langar leiðir til að sjá 
það undur. Þegar bræðurnir hættu búskap, tók 
enginn við vindunni. Aðferðir og tæki, sem 
spöruðu erfiði, voru ennþá ekki álitin lofsverð. 

- Bar vanheilsu eiginkonu Tryggva, og 
jafnvel hans sjálfs, til utanfarar þeirra haustið 
1863 og vetrarsetu í Kaupmannahöfn? 

- Vanheilsa konu hans var alvarlegt mál. 
Síðar, þegar Tryggvi brá búi og varð kaupstjóri, 
mun það að nokkru leyti hafa verið í von um, að 
hún gæti fengið bata af meini sínu. Annað mál 
er, að það var honum nauðalíkt að notfæra sér 
utanferðina út í hörgul til að læra ýmislegt nýtt. 

- Þegar Tryggvi lærði að taka ljósmyndir í 
Kaupmannahöfn þá um veturinn, kynntist hann 
Sigfúsi Eymundssyni. 

- Sigfús Eymundsson var mjög á snærum 
Jóns Sigurðssonar, þannig að svo mun hafa 
verið. Sérlega náinn kunningsskapur varð þó 
aldrei með þeim. 
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- Að ráði Jóns Sigurðssonar fór Tryggvi til 
Noregs, þótt mágur hans, Pétur Havstein amt-
maður, ráðlegði honum að fara fremur til 
Skotlands. 

- Pétur amtmaður var ráðríkur maður, og 
hugmynd hans mun hafa verið, að Tryggvi 
byggi sig undir að taka við búnaðarskóla, sem 
stofnaður yrði á vegum amtsins. Að láta taka 
þannig fram fyrir hendur sér var eitur í beinum 
Tryggva. Styrkur, sem Grímur Thomsen útveg-
aði Tryggva, mun þó hafa riðið af bagga-
muninn um Noregsförina. Í Noregi kynntist 
hann niðursuðu, sem hann lét Gránufélagið 
taka upp á Oddeyri alllöngu seinna. 

- Vorið 1865 er Tryggvi kjörinn formaður 
búnaðarfélags eða sýslufélags Suður-Þing-
eyinga í stað Jóns frá Gautlöndum, sem undan 
endurkjöri baðst. Naut Tryggvi þeirrar for-
mennsku í verslunarmálum og þjóðmálum? 

- Við næstu kosningar til Alþingis, 1868, 
var Tryggvi í framboði í Norður-Þingeyjar-
sýslu og felldi þá Svein Skúlason. Naut hann 
þá sýnilega mikils trausts annarra bænda. Og 
stuðnings þeirra naut hann þegar þeir séra 
Arnljótur tókust á um forystu í Gránufélaginu. 

- Hefur for bandarísku herskipanna þriggja 
til Japans 1853 flýtt fyrir verslunarfrelsi hér-
lendis? 

- Til verslunarfrelsisins hefði komið hvort 
eð var. Hagsmunir fárra danskra kaupmanna 
tengdust um þetta leyti verslun við Ísland. En 
það voru nú Bandaríkjamenn, sem fengu Dani 
til þess að gefa frá sér Eyrarsundstollinn fyrir 
fullt og allt. 

- Tryggvi Gunnarsson leiddi hugann að 
fjársölu til Skotlands, þegar hann var í Kaup-
mannahöfn veturinn 1863-64. Kom frændi 
Jóns Sigurðssonar, Þorlákur Johnson, honum 
ekki á sporið í þeim efnum? 

- Mest mun hafa til sauðasölunnar sagt í því 
tilliti, að hún gerði fjölda manns kleift að 
flytjast vestur yfir haf. Til að komast vestur 
þurftu menn að eiga fyrir fari. Kaupmenn 
keyptu ekki mikið sláturfé. Íslenskt saltkjöt var 
í litlu áliti ytra og seldist á lágu verði. Þeir 
keyptu ull, gærur og tólg. Er sauðasalan hófst 
gátu bændur allt í einu selt sauði sína fyrir 

beinharða peninga. Sá hópur, sem vestur fór 
1893, þótt hann mynduðu bjargálna og vel 
stæðir bændur, hefði ekki átt á því kost, ef 
Gránufélagið hefði ekki útvegað kaupendur 
að hrossum þeirra og sauðum. Jarðir sínar 
urðu þeir að selja upp á krít og semja við kaup-
menn um að taka við afborgunum og senda 
þær vestur. 

- Varð þingseta Tryggva skammvinn eftir 
kjör hans 1869? 

- Hann sat eitt þing, en færðist síðan undan 
þingsetu, boðaði forföll. Varaþingmaður kom 
fyrir hann Í tvö skipti. 

- Tryggvi hefur þá ekki verið einn stofn-
enda Hins íslenska þjóðvinafélags? 

- Þjóðvinafélagið var stofnað á Alþingi 
1871, og það þing sat Tryggvi ekki. Allt frá 
upphafi var hann þó einn helsti áhugamaðurinn 
um félagið, en fyrir honum vakti dálítið annað 
en Jóni Sigurðssyni. Fyrir Tryggva vakti, að 
það yrði fræðslu- og menningarfélag að norskri 
fyrirmynd, en ekki eins konar stjórnmála-
flokkur. Tryggvi vildi líka, að með verðlaunum 
ýtti það undir, að upp væru teknar nýjungar í 
búskap eins og framræsla og áveitur og jafnvel 
fiskklak og fiskeldi. 

- Einar Asmundsson mun hafa farið að 
vinna að stofnun ábyrgðarfélags í Eyjafirði 
1859, þótt ekki yrði það stofnað fyrr en 1868, 
og þá fyrir forgöngu hans, Tryggva og B. 
Steince, kaupstjóra Gudmanns-verslunar á 
Akureyri. 

- Þá, 1868, munu ábyrgðarfélög hafa verið 
starfandi á Ísafirði og í Vestmannaeyjum, þar 
sem þau munu hafa haldist lengst við síðan. Ur 
þessari samtryggingu dró með hákarlaút-
gerðinni. Síðan kom löggjöf um tryggingar-
starfsemi. Þess má geta, að í Noregi 1864 mun 
Tryggvi hafa kynnt sér ábyrgðarfélög. 

- Beitti ábyrgðarfélagið sér fyrir tilsögn Í siglingafræði norðanlands? 

- Já, þá tilsögn veittu Jón Loftsson og Einar 
Asmundsson. Merkilegt er, að Einar skyldi 
hafa stærðfræðiþekkingu til þess arna. Rifjast 
þá upp, að prófdómari í Stýrimannaskólanum 
var lengi framan af Eiríkur Briem prestaskóla-
kennari, sem aldrei kom á sjó. Siglingafræði 
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skipti að sjálfsögðu verulegu máli, þegar 
komin voru skip, sem fóru úr landsýn. 

- Og upp voru teknir ráðningarsamningar 
sjómanna í Eyjafirði? 

- Þeir munu hafa verið sniðnir eftir ráðn-
ingarsamningum, sem ábyrgðarfélagið á Ísa-
firði gerði. 

- Þorkell Jóhannesson getur þess, að 1870 
h a f i bændur við Eyjafjörð átt fjóra fimmtu 
hluta þilskipa þar, en aðeins einn fimmta hluta 
þeirra 1880. Hvað olli þeim umskiptum? 

- Úr hákarlaveiði dró. Farið var að halda 
bátum úti við aðrar veiðar. Útvegsbændur urðu 
að velja á milli útgerðar og búskapar. Sumpart 
tóku kaupmenn líka skipin upp í skuldir. 

- Lagðist eyfirska ábyrgðarfélagið af um 
1897? 

- Já, um það leyti. Þá var Tryggvi farinn að 
norðan og annar forkólfurinn, Eggert Laxdal, 
farinn að reskjast. Þá var líka farið að tryggja 
erlendis. 

- Um árin 1865-69 segir Þorkell Jóhannes-
son: „Á þessum árum urðu Tryggva bréfa-
skiptin við Jón Sigurðsson helst til hug-
svölunar." Hafa bréf þeirra varðveist? 

- Hið mikla bréfasafn Jóns Sigurðssonar er 
að hluta í Þjóðskjalasafninu og að hluta í 
Landsbókasafninu. Eftir 1871, þegar Tryggvi 
fór að vera á veturna í Kaupmannahöfn, skrif-
uðust þeir náttúrulega ekki á. Um það leyti fór 
Tryggvi að geyma öll sín bréf og taka afrit af 
þeim, sem hann skrifaði. 

- Hafði séra Arnljótur Olafsson forgöngu 
um stofnun félags um kaup á frönsku duggunni 
Emile, sem strandaði 3. ágúst 1868 á Hafnar-

- Á fundi á Akureyri í mars það ár var 
samþykkt að stofna samband verslunarfélaga í 
Eyjafirði, og var séra Arnljótur formaður þess, 
en annar meðstjórnenda var Eggert, bróðir 
Tryggva. Að liðnum liðlega tveimur mánuðum 
frá uppboði duggunnar á Siglufirði hófust á 
vegum þess í Eyjafirði umræður um stofnun 
hlutafélags um kaup á henni. Fundur með 
eigendum „byrðingsins Emile" og væntan-
legum hluthöfum var haldinn á Akureyri 29. 
janúar 1869. Hluthafar voru þrjátíu. Séra 

Arnljótur var kosinn formaður, en Tryggvi 
einn stjórnarmanna. Í dagbók sína ritaði 
Tryggvi: „Fór ég á gráa fundinn á Akureyri og 
var félagið stofnað með 3.500 rd." Duggan var 
uppnefnd Grána. 

- Hvernig gekk að gera við Gránu? 
- Gránu var lagt upp í sand í Gæsavík 

haustið 1868, en um veturinn barst hún hærra 
upp á land. Þar lá skipið á annað ár eða til vors 
1970. Tryggvi, sem þá hafði nýlokið viðgerð á 
bátnum Sæbjörgu á Akureyri, flotsetti það, og 
var því siglt til Akureyrar. Ákvað félagið þá að 
gera það haffært. Þá um sumarið varð Tryggvi 
Gunnarsson framkvæmdastjóri þess. Fór 
Grána 10. september eitt sér um haustið í 
fyrstu ferð sína til Kaupmannahafnar. 

- Kallaði félagið sig Gránufélagið? 
- Í æviágripi Tryggva Gunnarssonar frá 

hendi Brynjólfs á Minna-Núpi segir um fund í 
félaginu á Akureyri 13.-14. júní 1870: „Þá 
kom fram sú tillaga, að nota skyldi háðsnafnið 
Grána (þ.e. um dugguna), er kaupmenn höfðu 
gefið. Gæti það orðið undanfari þess, að fyrir-
tækið yrði ekki haft að háði, er fram liðu 
stundir. Þetta geðjaðist mönnum vel. Var það 
samþykkt, að skipið skyldi heita Grána og 
félagið Gránufélag." 

- Mynduðu bændur víðar verslunarfélög 
um þetta leyti? 

- Já, einkum á Suðurlandi og Vesturlandi. 
Að nokkru olli því árferði. Þorkell Jóhannes-
son segir svo frá: „Árið 1868 mátti kalla í 
mesta lagi óhagstætt, einkum sunnanlands og 
vestan. Vetrarvertíð var mjög léleg á mörgum 
stöðum, en vorið og sumarið úrkomusöm, svo 
að varla kom þurr dagur fram undir lok júlí-
mánaðar. Hér bættist svo við, að mikil mistök 
urðu í kornvöruaðdráttum. Var sýnt, þegar er á 
sumarið leið, að gera yrði sérstakar ráðstafanir 
til þess að afstýra hallæri, enda var í ljós 
komið, að maðkur var í miklu af korni því, sem 
þá var flutt til landsins. Undir haustið voru 
horfurnar svo ískyggilegar meðal alls þorra 
manna, allt austan frá Mýrdalssandi og vestur 
að Ísafjarðardjúpi, að stórkaupmannafélagið í 
Kaupmannahöfn hófst handa um fjársöfnun til 
þess að afstýra hallæri. En fyrir samskotafé 
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þetta, er virðist hafa komið víða að, sumt alla 
leið sunnan úr Frakklandi, voru keyptar á 
annað þúsund tunnur af korni og allmikið 
magn af brauði, er útbýtt var víða um sveitir. 
Auk þess lánaði ríkisstjórnin 7500 rd. til korn-
kaupa. Þess var að vænta, að verslunin yrði 
landsmönnum örðug í slíku árferði. Kaupmenn 
héldu fast á vörum sínum, er skuldastaðir þóttu 
víðast óvænlegir. Hér bættist við, að verð þótti 
í hærra lagi á erlendri vöru." 

- Kvað hér að norskum kaupmönnum í 
fyrstu, eftir að verslunin var gefin frjáls 1854? 

- Fyrst í stað eftir það fjölgaði norskum skip-
um hér við land. Komu hingað 19 norsk skip 
1858, öll smá. Áhugi var þá í Noregi á verslun 
við Ísland. Gils Guðmundsson hefur rætt þau 
efni í ritgerð í Rétti 1949. Það voru tveir norskir 
útvegsmenn frá Mandal, Ottó Wathne og félagi 
hans, Jakobsen, sem gerðu 1868 fyrstu rækilegu 
tilraunina til síldveiða hér við land. 

- Í Gránufélaginu 4. september 1 872 voru 
félagsmenn 676, en tala félagshluta 930. Hvort 
var það skyldara hlutafélögum samtímans eða 
samvinnufélögum? 

- Það var hlutafélag, eitt hið fyrsta hér-
lendis að þeirra tíma skilningi. Ef hagnaður 
varð gátu félagsmenn vænst arðs af hlut sínum, 
en engra annarra fríðinda. 

- Gæfumun á milli Gránufélagsins og 
flestra annarra innlendra verslunarfélaga virðist 
hafa ráðið, að það átti traustan bakhjarl í Kaup-
mannahöfn í Petersen & Holme. 

- Segja má það, og taka má dæmi af Félags-
versluninni við Húnaflóa, sem stofnuð var 
1869-70, - um líkt leyti og Gránufélagið og 
félagsverslanir í Skagafirði og á Suðvestur-
landi. Forstöðumaður hennar, Pétur Eggerz, fór 
utan með póstskipinu Díönu í desember 1870, 
tæpum þremur mánuðum áður en Tryggvi fór 
fyrstu ferð sína fyrir Gránufélagið. Fór Pétur til 
Björgvinjar og samdi þar við íslenska Sam-
lagið svonefnda um vörusendingu um sumarið. 
Ari síðar sendi Samlagið vörur til Félags-
verslunarinnar, til Borðeyrar, með gufuskipi 
sínu, Jóni Sigurðssyni. Sú dýrð stóð ekki lengi. 
Um haustið átti Samlagið í þrengingum. Hætti 
það störfum í ársbyrjun 1874. Mun Félags-

verslunin hafa skuldað því um 13 þús. rd. Hér 
er að sjálfsögðu stiklað á stóru. 

- Hvað viltu segja um skipti Gránufélagsins 
við Petersen & Holme? 

- Upp í fyrstu utanför sína fyrir Gránu-
félagið lagði Tryggvi frá Reykjavík 31. mars 
1871 með póstskipinu Díönu, en á meðal far-
þega var Sigfús Eymundsson. Vörur þær, sem 
Grána hafði flutt utan um haustið, hrukku fyrir 
litlu meira en kostnaði af viðgerð skipsins. 
Varð Tryggvi þess vegna að útvega lán fyrir 
vörum í skipið. Það fékk hann hjá verslunar-
húsinu Petersen & Holme. Segir Þorkell 
Jóhannesson svo frá: „Eigi er nú ljóst, hvers 
vegna Tryggvi hvarf frá því, sem beinast virtist 
þó við liggja og samband hans við þá Sigfús 
Eymundsson, Pétur Eggerz og Jón Sigurðsson 
benti til, að leita til Samlagsins í Björgvin um 
lán... Er gagnslaust að geta nokkurs til um 
þetta." 

- Og upp af þessu láni spruttu viðvarandi 
viðskipti Gránufélagsins við Petersen & 
Holme? 

- Þau voru í fyrstu eina haldreipi Gránu-
félagsins. Námu skuldir þess við Petersen & 
Holme nær 40 þús. kr. 1874, en eignir þess 
voru þá sagðar um 175 þús. kr. og skuldir lið-
lega 82 þús. kr. Petersen & Holme seldu ís-
lenskar afurðir Gránufélagsins og lánuðu því 
árlega fyrir kaupum þess á útlendum varningi. 
Kemst Þorkell Jóhannesson svo að orði: „ . . . 
(Tryggvi) stóð vissulega í mikilli þakkarskuld 
við þá frá fyrstu og erfiðustu dögum Gránu-
félagsins. En er fram liðu stundir hafði hann 
oft haft ástæðu til að efast um frjálsræði sitt og 
félagsins í eigin málum." 

- Greiddi Tryggvi Gunnarsson götu fyrstu 
norðlensku vesturfaranna? 

- Eins og ég vék áður að, var gata þeirra 
greidd með kaupum á sauðum og hrossum. Á Akureyri 21. febrúar 1873 var þannig haldinn 
fundur með væntanlegum vesturförum „um 
fénaðarsölu til Englands og um mannflutninga 
héðan til Norður-Ameríku." Til sölunnar var 
Eggert, bróður Tryggva, veitt umboð og síðan 
honum sjálfum, en honum tókst ekki salan. í 
Edinborg um vorið hafði Tryggvi þó átt í 
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samningum um söluna við skoska fjárkaup-
menn, Walker og Bulst. Samdist svo um, að 
Gránufélagið keypti sauðfé þeirra og hross 
fyrir lágmarksverð, sem ákveðið hafði verið á 
fundinum. Hættu þá sumir við vesturför, þótt 
vart segði til þess, því að gripaflutningaskipið 
Queen hafði aðeins farrými fyrir 150, en ekki 
200, eins og vænst hafði verið. 

- Hvenær var Tryggvi öðru sinni kosinn á 
þing? 

- Haustið 1874 fyrir Suður-Múlasýslu. 
- Var Tryggvi á Þingvallafundinum 1874? 
- Í æviágripi Tryggva segir svo frá til-

drögum Þingvallafundarins: „Vorið 1874, þá 
er kunnugt var orðið, að Kristján konungur 9. 
ætlaði til Íslands um sumarið, fór Tr(yggvi) til 
Jóns Sigurðssonar og fékk leyfi hans til að 
kalla á fund alla þá Íslendinga, sem þá voru í 
Kaupmannahöfn. Jón kom líka á fundinn. Var 
borin upp sú tillaga, að Þjóðvinafélagið skyldi 
bjóða konungi til samsætis á Þingvelli. Jón var 
því mótfallinn, kvað Þjóðvinafélagið konung-
inum óviðkomandi. En Tr(yggvi) kvað bæði 
fegra og hyggilegra að sýna konungi kurteisi 
og vinna sér hylli hans en að sneiða sig hjá 
honum. Það mál studdi Benedikt Sveinsson 
röggsamlega. Hann var þá staddur í Khöfn í 
laxveiðamáli. Á þetta féllst fundurinn. Þeir 
Jón og Tr(yggvi) töluðust síðan við. Var Jón 
ófáanlegur til Íslandsferðar, en lét til leiðast að 
fela varaformanninum, Halldóri Friðrikssyni, 
að sjá um viðtökurnar, er félagið veitti kon-
ungi." Að sjálfum undirbúningi Þingvalla-
fundarins munu hafa átt hvað mestan þátt 
Sigurður málari Guðmundsson og Sigfús Ey-
mundsson." 

- Var málefnaleg umræða á Þingvalla-
fundinum? 

- Mikil þjóðmálaumræða. 
- Lagði Tryggvi til hennar? 
- Sérstaklega til umræðna um strandferðir. 

Frá áliðinni 18. öld hafði siglt hingað póstskip 
frá Kaupmannahöfn, eina eða tvær ferðir á ári 
til Reykjavíkur eða Hafnarljarðar, en án við-
komu annars staðar á landinu. Kaus Þingvalla-
fundurinn fimm manna nefnd til að vinna að 
upptöku strandferða, og var Tryggvi einn 

nefndarmanna. Strandferðir voru honum mjög 
hugleiknar, og átti hann drjúgan hlut að því, að 
þær voru síðar upp teknar. Á síðasta degi fund-
arins lagði Tryggvi til, að hið gamla merki Ís-
lands með þorskinum yrði lagt niður og í stað-
inn upp tekið merki með íslenska fálkanum, 
sem Sigurður Guðmundsson hafði teiknað. Sú 
breyting varð tilfinningamál. Auk þess lögðust 
Danir gegn henni. 

- Var Tryggvi kosinn á þing um haustið? 
- Já, fyrir Suður-Múlasýslu, þá tvímenn-

ingskjördæmi. Sótti hann þing næsta sumar, 
fyrsta löggjafarþingið. 

- Svo að við víkjum aftur að Gránufélaginu, 
hve margar urðu deildir þess eða verslunar-
staðir? 

- Gránufélagið tók upp deildaskiptingu 
1877. Hagur félagsins virtist þá standa með 
blóma, þótt systurfélög þess væru þá undir lok 
liðin öll nema eitt í Reykjavík. Deildir eða 
verslanir Gránufélagsins urðu á þessum 
stöðum: Oddeyri, Vestdalseyri, Raufarhöfn, 
Siglufirði, Húsavik, Vopnafirði, Eskifirði, 
Djúpavogi, Papósi og Sauðárkróki. 

- Eftir lausakaupmanni Gránufélagsins á 
sunnanverðum Austfjörðum, Sigurði Sæ-
mundssyni, hefur Þorkell Jóhannesson: „Allir 
viðskiptamenn fengu „snapsa" að vild sinni, 
meðan þeir dvöldust í kaupstaðnum. Og öllum, 
þótt þeir ekki versluðu nema fyrir fáein ullar-
pund, var gefið brennivin eða kirsuberjavín í 
pelann, jafnt konum og krökkum sem körlum, 
og þeir, sem komu lengst að vestan, fengu 4 
potta brennivíns á pelann fyrir utan allt, sem 
þeir gátu í sig látið, meðan þeir dvöldust við 
skipið, stundum 2-3 daga. Þar að auki var 
mörgum gefið kaffi og brauð og einstaka 
maður fékk mat, ef hægt var að koma því við." 
Hvað segir þú um þá frumbýlishætti? 

- Þetta var þá lenskan, einkum þar sem 
örlaði á samkeppni milli kaupmanna. Þangað 
komu stórir hópar með ull sína, og tíma tók að 
vigta hana. Þess er líka að minnast, að við 
Papós voru slæmir hagar fyrir hross, svo að 
bændur urðu jafnvel að hafa með sér hey. 
Raunar var helst hneykslast á því, að kaup-
menn þynntu út mjöðinn. 
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- Hve mörg skip hafði Gránufélagið í 
förum? 

- Þau voru mörg, en smá. Árið, sem deilda-
skipting var upp tekin, 1877, voru þau átta. 

- Gekk Gránufélaginu illa að selja íslenskt 
prjónles? 

- Bændur létu vinna prjónles úr ull sinni. 
En þegar hér var komið gekk illa að selja það. 
Kaupmenn tóku prjónles af bændum frekar en 
ekki neitt. Verð á því fór lækkandi, og yfirleitt 
munu þeir hafa selt það með tapi. Innflutningur 
vefstóls kom Tryggva til hugar. 

- Við slátrun munu aðferðir hafa verið 
ófagrar um þetta leyti. 

- Fé var skorið á blóðvelli. Gengið var inn í 
hóp sláturfjár, hnífi brugðið á kindur, þeim 
uppi haldið á afturfótunum, uns þeim blæddi 
út, en skrokkunum síðan hrúgað upp. Sagt er, 
að skepnurnar, sem á horfðu, hafi smám saman 
tryllst. Þeir Tryggvi og Einar Baldvin Guð-
mundsson frá Hraunum í Fljótum fóru að beita 
sér fyrir öðrum aðferðum og þá upptöku hel-
grímna og gerðu tilraunir með þær. Þær nýju 
aðferðir voru við hafðar í sláturhúsum, eftir að 
þau voru sett upp. 

- Þú ritar: „Frystitækni og ísgeymsla var á 
tilraunastigi, og voru Bretar ekki farnir að fella 
sig við ísað kjöt, ef annað skárra bauðst." 

- Bresku kaupmennirnir keyptu fé á fæti, 
fluttu það út, settu á beit og slátruðu því síðan 
eftir hendinni. Svo fór fram, þar til bann var 
lagt við innflutningi sauðfjár. Tók þá ískjöt við 
allt fram til síðari heimsstyrjaldarinnar. - Vil ég 
hér hafa orð á öðru: Fram til þessa tíma hafði 
aldrei tíðkast hérlendis að geyma mat í ís. Ef 
matvæli frusu voru þau jafnvel álitin óæt og 
þeim hent. Það var ekki fyrr en landnemar fóru 
til vesturheims, að íslenskir menn kynntust 
frystingu. 

- Hver stoð var Tryggva að Norðlingi 
Skapta Jósefssonar? 

- Skapti hóf að gefa út Norðling 1875. 
Hann var þá ráðsmaður prentsmiðjunnar á 
Akureyri. Yfirleitt stóð Norðlingur eins og 
veggur bak við Tryggva. Síðar, þegar Skapti 
var kominn austur á Seyðisfjörð og gaf út 
Austra, sagði Tryggvi ekki annað blað vera sér 

meira að skapi, en þess er að minnast, að þeir 
voru svilar. Skapti var glæsilegur maður, en á 
köflum drykkfelldur og dálítið brokkgengur. 
Dóttir Skapta var síðar ásamt móður sinni rit-
stjóri Framsóknar, annars fyrsta kvenna-
blaðsins. 

- Beitti Tryggvi sér fyrir verkun saltfisks 
norðanlands? 

- Norðlendingar urðu seinni til að salta fisk 
en Vestfirðingar. Hóf Gránufélagið verkun 
saltfisks norðanlands til útflutnings og sótti þá 
verkkunnáttu til Vestfjarða, að blóðga fiskinn 
rétt og fletja. 

- Hvenær varð Tryggvi varaforseti Þjóð-
vinafélagsins? 

- 1877, og forseti þess 1879 að Jóni 
Sigurðssyni látnum. Á Þjóðvinafélaginu hafði 
þá orðið nokkur breyting frá stofnun þess. All-
margir landsmenn létu sér lynda, að minnsta 
kosti um sinn, stjórnarbótina, sem við fengum 
1874, og sneri félagið sér einkum að útgáfu 
fróðlegra rita. Hafði það 1874 tekið við útgáfu 
Nýrra félagsrita og gefið þeim nýtt nafn, 
Andvari. Enn í fimm ár var hann gefinn út í 
Kaupmannahöfn og skrifaður af Jóni Sigurðs-
syni og ýmsum, sem hann leitaði til. Það var 
1878, að farið var að prenta Andvara í Reykja-
vík og þá í Ísafoldarprentsmiðju. 

- Varð þá breyting á Andvara? 
- Áberandi urðu aðrir ritgerðarhöfundar, 

svo sem Þorvaldur Thoroddsen, þá kennari á 
Möðruvöllum og tekinn að skrifa landfræði-
sögu sína og líka ýmislegt um búfræði. Greinar 
komu líka um áveitur og laxaklak. 

- En í pólitísku tilliti? 
- Þegar deilur hófust um endurskoðun 

stjórnarskrárinnar, birti Andvari árlega rit-
gerðir Benedikts Sveinssonar, þótt Tryggvi 
væri ekki hlynntur endurskoðun, og síðar rit-
gerðir Jóns Olafssonar, Páls Briem og fleiri 
höfunda. 

- Varð mikil breyting á Alþingi að loknu 
skeiði ráðgjafarþinga 1845-73 og að við teknu 
skeiði löggjafarþinga? 

- Þingmönnum var fjölgað, gamlir þing-
skörungar drógu sig í hlé. Ýmsir nýir þing-
menn töldu margt þarfara en árangurslaust þref 
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við dönsku stjórnina um stjórnarbætur. Lausn-
arorð var þeim fremur framfarir í samgöngum 
og atvinnumálum. 

- Lét Tryggvi þingstörf mjög til sín taka 
sumarið 1875? 

- Hann tók drjúgan þátt í umræðum, en það 
þing var hið fyrsta á því sex ára kjörtímabili, 
þ.e. 1875, 1877, 1879. Þing kom þá saman 
annað hvert ár. 

- Átti Tryggvi hlut að stofnun Íslendinga-
félagsins í Kaupmannahöfn 1876? 

- Það var stofnað snemma árs 1876 fyrir 
forgöngu Tryggva og Þorvalds Thoroddsen, en 
í því kvað mest að stúdentum, sem lifðu mjög 
og hrærðust í stjórnmálastælum. Það skipti sér 
þó hvorki af íslenskum né dönskum stjórn-
málum, meðan Tryggva naut við. 

- Hafði Tryggvi milligöngu um byggingu 
Alþingishússins? 

- Byggingarnefnd þess leitaði til eins kunn-
asta arkitekts Dana, F. Meldahl, um að teikna 
Alþingishúsið, og var Tryggva falið að semja 
við hann og útvega efni og iðnaðarmenn í sam-
ráði við hann. Og til verksins réð Tryggvi 
byggingarmeistarann F. Bald. 

- Er bygging Alþingishússins ekki talin 
marka nokkurn áfanga í íslenskri byggingar-
sögu? 

- Hjá F. Bald, sem stjórnaði þessari stein-
byggingu, fengu fyrstu íslensku steinsmiðirnir 
sína skólun, meðal þeirra Steinþór Björnsson, 
faðir Steingríms Steinþórssonar. Útbreiddu þeir 
þessa verkkunnáttu víða um landið. F. Bald 
þessi var trésmíðameistari eins og Tryggvi. 

- Hver var afstaða Tryggva til hins fellda 
frumvarps um veðbanka á Alþingi 1881? 

- Eftir samþykkt þess stjórnarfrumvarps í 
neðri deild var það fellt frá þriðju umræðu í 
efri deild. Nefndin, sem þar fjallaði um frum-
varpið, bar fram annað nýtt „um stofnun lands-
banka á Íslandi", sem yrði „seðlabanki, lána-
banki og geymslubanki", en það var fellt í 
neðri deild. Studdi Tryggvi fyrra frumvarpið, 
en lagðist gegn hinu síðara. 

- Hver var afstaða Tryggva til frumvarps 
Benedikts Sveinssonar á þessu sama þingi „til 
endurskoðaðra stjórnskipunarlaga?" 

- Stjórnarskránni taldi hann ábótavant, en 
ekki þörf á breytingum í bráð. 

- Hvaða ályktanir dregur þú af því um 
skoðanir Tryggva? 

- Þær hef ég dregið svo saman: „Eins og 
margir aðrir athafna- og kaupsýslumenn 19. 
aldar sameinaði Tryggvi frjálslyndar og íhalds-
samar lífsskoðanir. En róttækni var honum sem 
fleiri slíkum fráleit. Honum var því eiginlegra 
að reyna fremur að laga sig að ríkjandi ástandi 
en að reyna verulega að ráða bót á agnúum 
skipulagsins. Hann taldi það ekki í sínum 
verkahring að steypa ráðgjöfum konungs eða 
gera konunglegum embættismönnum lífið leitt. 
Það var t.d. ekki undirlægjuháttur eða höfð-
ingjadaður sem réð, er hann vingaðist við 
Nellemann ráðherra eða landshöfðingjana þrjá. 
En hann leit svo á, að með vinfengi við þessa 
valdamenn yrði sér hægara að vinna þá til liðs 
við sjónarmið sín í einstökum málum." 

- Tollasamningur Dana og Spánverja mun 
hafa runnið út 1882. Fylgdist Tryggvi með 
viðræðum þeirra um nýjan samning? 

- Tryggvi hafði áhyggjur af þeim markaði 
íslensks saltfisks, sem orðinn var á Spáni. Að 
því vék hann í grein í Fróða í janúar 1883 og 
sagði, að skaði Íslands og Færeyja næmi á ári 
166 þús. kr., ef samningurinn yrði ekki endur-
nýjaður. Við má bæta, að þá hefði aftur þurft að 
selja saltfiskinn um Liverpool eða Hamborg. 

- Var Tryggvi endurkjörinn á þing 1880? 
- Já, en hinn þingmaður Sunn-Mýlinga varð 

þá Jón Olafsson. 
- Hver var afstaða Tryggva á þingi 1883 til 

frumvarpsins „um stofnun landsbanka á Ís-
landi"? 

- Hann var þá úrtölumaður, eins og hann var 
síðar óspart minntur á. Honum kann þá að hafa 
þótt álitlegra að fá útibú frá dönskum banka. 

- Stofnun Landsbanka Íslands mun hafa 
verið samþykkt á þinginu 1885. 

- Já, og á því þingi var Tryggvi varaforseti 
neðri deildar, en Grímur Thomsen forseti. 
Frumvarpið um Landsbankann og framgangur 
þess er nú eiginlega það, sem eftir Berg 
Thorberg liggur sem landshöfðingja. Og segja 
má, að sjónarmið andstæðinga Tryggva í 
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bankamálinu hafi orðið ofan á. Í þriðju um-
ræðu um frumvarpið í neðri deild 20. júlí 
komst Tryggvi svo að orði: „Landsmenn hafa 
óskað að fá banka og fá hann nú, og þeir, sem 
... vildu hafa lánsstofnun, hafa fengið peninga-
stofnun, sem er hættulítil fyrir landssjóðinn ... 
þessi banki er að nokkru leyti reistur á sama 
grundvelli sem lánsstofnunin ... og seðlarnir, 
sem hann gefur út, eru pappírsmiðar, sem 
hafa verðgildi, en sem hann ekki er skyldugur 
að innleysa, þegar þess er krafist; þar af leiðir, 
að hann þarf ekki að hafa gull rentulaust 
liggjandi í kassanum í stórum hrúgum. 
Skuldabréf lánsstofnunarinnar var landssjóð-
urinn ekki skyldugur að innleysa, en varð ár-
lega að ábyrgjast borgun fyrir rentuseðlana. 
Seðla þessa banka er landssjóður heldur ekki 
skyldugur til að innleysa, en verður að ábyrgj-
ast þá, ef bankinn kemst í gjaldþrot." Að baki 
samþykktar frumvarpsins lá málamiðlun. 
Gagnvart stjórnarskrármálinu, aðalmáli þings-
ins 1885, var uppskipting þingmanna önnur. 

- Voru miklir kærleikar með Tryggva og 
systursyni hans, Hannesi Hafstein? 

- Hannes var heimagangur hjá Tryggva, 
meðan hann var við laganám, en Tryggvi hélt 
heimili í Kaupmannahöfn seytján vetur, eftir 
að kona hans lést 1873. Hannesi fylgdi hópur 
stúdenta og skáldbræðra og þá glaðværð. 
Kostaði Tryggvi útgáfu Verðanda. Að loknu 
laganámi hélt Hannes heim 1883. 

- Seldist Verðandi hér heima? 
- Ýmsir álitu Verðanda ekki holla og góða 

lesningu. Frægt er, að skólastýran á Laugalandi 
keypti eitt eintak, en lítið varð eftir af því 
stúlkunum til lestrar. Að hverri síðu lesinni reif 
hún hana úr, þangað til spjöldin ein voru eftir. 
Var hún þó mágkona Tryggva, prestsekkjan 
Valgerður Þorsteinsdóttir. 

- Meðal annarra orða, hvers konar greinar 
tók Tryggvi saman um náttúrufræði? 

- Aðallega alþýðlegar fræðslugreinar, sem 
hann birti í Ísafold, - sem hóf göngu sína 1874 
- meðan vinfengi var með þeim Birni Jónssyni, 
eða í Almanaki Þjóðvinafélagsins. Þess má 
geta, að Tryggvi kynntist Dönum þeim, sem 
hér voru við hafrannsóknir, svo sem Otto 

Irminger, sem Irminger-straumurinn er við 
kenndur, og skiptust þeir á bréfum. Af öllum 
þeim bókum, sem Þjóðvinafélagið gaf út, hafði 
Tryggvi mestar mætur á Hvers vegna, vegna 
þess, sem Guðmundur Magnússon, síðar 
prófessor í læknisfræði, þýddi. 

- Var mikill kunningsskapur með Tryggva 
og Þorvaldi Thoroddsen? 

- Já, og hélst, þótt upp á vinskap Tryggva 
og Skúla Thoroddsen slettist. Á sínum tíma átti 
Tryggvi hlut að því, að Þorvaldur fékk 
kennarastöðu á Möðruvöllum. Þeir Þorvaldur 
skrifuðust á til æviloka. 

- Hvers vegna keyptu Tryggvi og Arnljótur 
blaðið Fróða á Akureyri haustið 1885? 

- Í andstöðu sinni við frumvarp Benedikts 
Sveinssonar um endurskoðun stjórnar-
skrárinnar voru þeir Tryggvi og Arnljótur fá-
liðaðir, en þó ekki einir síns liðs. Benedikt 
Sveinsson, sá einfari, hafði um skeið svo að 
segja öll blöðin með sér. Að kaupunum á Fróða 
stóðu með þeim Jón Hjaltalín og, að ég má 
segja, séra Þorkell Bjarnason. Tryggvi skrifaði 
og þýddi greinar í blaðið, og sá hann því fyrir 
fréttagreinum frá Danmörku og mun hafa ráðið 
Bertel Þorleifsson til að rita þær. 

- Hóf Þjóðvinafélagið útgáfu á Dýravin-
inum að tilhlutan Tryggva? 

- Snemma á Kaupmannahafnarárum sínum 
kynntist Tryggvi Benediete Arnesen Kall, dótt-
ur ömmubróður síns, Páls Arnasonar rektors. 
Hún var áhugasamur félagi í dýravinafélagi 
danskra kvenna, sem gaf út slíkt rit. Sjálfur 
mun Tryggvi hafa alist upp við hlýlegt viðhorf 
til dýra í sambandi við æðarvarp, sem í Laufási 
var lögð rækt við. Kom Tryggvi Þjóðvina-
félaginu til að hefja útgáfu á Dýravininum. 
Kom hann út annað hvert ár frá 1885 til 1916. 

- Beitti Tryggvi sér fyrir tilsögn í lífgun 
manna, sem fallið höfðu í sjó eða vatn? 

- Til birtingar í Almanaki Þjóðvinafélagsins 
sendi hann heim skýringarmyndir af lífgun 
manna, sem höfðu fallið í sjó eða vatn. 
Myndirnar fékk hann hjá formanni danska 
Rauða krossins, Thomsen hershöfðingja. Stór 
spjöld til útstillingar eða upphengingar sendi 
hann líka á ýmsa staði. 
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- Um fjárhagslega stöðu Gránufélagsins 
og Tryggva, þegar liðið var fram á miðjan 
níunda áratuginn, hafðir þú þessi orð: „Þegar 
hér var komið, var skuldheimtan að verða 
ískyggilega gildur þáttur í fjáröflun Tryggva 
og athöfnum." 

- Gránufélagið var þá aðþrengt. Rætt var 
meira að segja um, að það yrði gert upp. 
Þannig átti það jafnvel líf að leysa með inn-
heimtu skulda. Sjálfur átti Tryggvi inni hjá 
mörgum. Ar eftir ár hafði hann launaða 
erindreka til að heimta inn skuldir, sem hann 
hafði keypt af erfingjum Munehs-verslunar í 
Húnaþingi. Ollu þær skuldakröfur og fleiri 
honum nokkrum óvinsældum. Skuldseigir 
voru honum líka embættismenn, sem hann 
hafði veitt lán við nám Í Kaupmannahöfn. Mun 
það hafa verið upphaf að vinslitum þeirra 
Skúla Thoroddsen. 

- Þú segir Tryggva þá hafa verið einan um 
„að álíta Gránufélag öðru visi en aðrar versl-
anir..." 

- Hugsjónir hleyptu Gránufélaginu af 
stokkunum eins og Kaupfélagi Þingeyinga 
síðar. En raunveruleikinn var því prósaískur. 
Fyrr en varði var það farið að ganga að skuldu-
nautum sínum, bændum, eins og forverar þess. 
Og söm var innheimtuaðferðin: Krafan send 
fógeta. 

- Var bréf Tryggva til aðalfundar Gránufé-
lagins 1893 kveðjuávarp hans til þess? 

- Já, það skrifaði hann frá Reykjavík 27. 
júlí um sumarið. Í því þakkar hann Gránu-
félaginu 22 ára samvinnu. Kvað hann eignir 
félagsins vera umfram skuldir, - um 89 þúsund 
krónur, að mig minnir, - þótt annað kynni að 
verða uppi á teningnum, ef selja ætti í einu 
allar eignir félagsins. 

- Varðveitti Tryggvi mikil gögn frá starfs-
árum sínum hjá Gránufélaginu? 

- Hann virðist aldrei hafa fleygt neinu, en 
röð og regla virðist aldrei hafa verið á skjölum 
hans og bréfum, þótt stundum hefði hann góða 
skrifara. En oft hafði hann raunar skrifstofu-
hald sitt í ferðatösku. Mér er nú dálítið kunnugt 
um skjalasafn Tryggva. Bréfum hans var ekki 
raðað, fyrr en Matthías Þórðarson fékk séra 

Jón Auðuns, þá starfsmann Þjóðminjasafnsins, 
til að raða þeim. 

- Ákvað Alþingi 1887 að láta brúa Ölfusá? 
- Brýr á Ölfusá og Þjórsá höfðu verið á 

dagskrá allt frá 1872, að segja má, er sýslu-
fundur Rangæinga á Stórólfshvoli 1872 fór 
fram á könnun brúarstæða á þeim. Um brýr 
yfir þær var skýrsla samin 1873-74 að tilhlutan 
íslensku stjórnardeildarinnar í Kaupmanna-
höfn, og er hún í Alþingistíðindum 1877. Á Alþingi 1879 voru veittar 100 þúsund krónur 
til að brúa bæði fljótin, en stjórnin synjaði 
þeirri fjárveitingu staðfestingar. Og aftur var 
málinu hreyft á Alþingi 1883, þá af Magnúsi 
Andréssyni. Þingið 1887 féllst á að brúa Ölfus-
á eina. Framan af var Tryggvi þeirrar skoðunar, 
að slíkar framkvæmdir skyldu ekki gerðar á 
kostnað landsins alls, heldur að hluta á kostnað 
hlutaðeigandi héraða. Og voru fleiri þingmenn 
þeirrar skoðunar. Á móti þótti þeim þó koma, 
þar sem brúin var, að Sunnlendingar nutu ekki 
strandferðanna, sem landssjóður bar halla af. 
Þó var sunnlensku sýslunum gert að greiða 
nokkurn hluta kostnaðarins. 

- Sá Tryggvi um smíði Ölfúsárbrúar? 
- Landshöfðingi, Magnús Stephensen, 

óttaðist, að Nellemann ráðherra féllist ekki á 
fjárveitingu til brúarinnar, sem ráðgjafi hans 
taldi ekki mundu kosta minna en 80 þúsund 
krónur. Að tilmælum landshöfðingja reið 
Tryggvi austur að Ölfusá og leit á aðstæður. 
Sýndist honum sem smíða mætti brúna fyrir 
allnokkru minni fjárhæð, 66 þúsund krónur. 
Fór svo, að Tryggvi varð milligöngumaður 
landshöfðingja og danskra stjórnvalda í brúar-
málinu. Um brúarsmíðina ráðgaðist hann við 
danskan kaupsýslumann, Zöllner, sem um ára-
bil var búsettur á Bretlandi og skipti mikið við 

Íslendinga. Útvegaði hann Tryggva brúar-
teikningar frá breskum verkfræðingi, Vaughan. 
Gerði Tryggvi tilboð í brúarverkið snemma í 
janúar 1889 fyrir 68 þúsund krónur, og var 
honum falin smíði brúarinnar í apríl um vorið. 
Þá hafði verið afráðið, að brúin yrði hengibrú. 
Asamt Zöllner og Vaughan fór Tryggvi með 
skipi hins fyrstnefnda frá Leith til Íslands seint 
í júní 1889. Endanlegar teikningar Vaughans 
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bárust Tryggva í febrúar 1890, en nokkur bið 
varð á, fram í maí um vorið, að ráðgjafi dönsku 
stjórnarinnar féllist á þær. Brúarefnið kom með 
gufuskipi til Reykjavíkur í ágúst; brúarstöplar 
voru hlaðnir og steyptir þá um sumarið, en 
brúin síðan sett saman næsta sumar, 1891, og 
vígð 8. september um haustið. 

- Hvenær varð Tryg bankas t jó r i Lands-
bankans? 

- Í september 1892. Þá hafði Landsbankinn 
starfað í sex ár. Þau hafði Lárus E. Svein-
björnsson dómstjóri verið bankastjóri, en með 
lögum haustið 1891 var fyrir lagt, að banka-
stjórinn gegndi ekki öðrum störfum. 

- Hafði Landsbankinn mikið umleikis í 
fyrstu? 

- Fyrstu árin var afgreiðsla bankans opin 
tvo daga í viku, tvo tíma í senn. Við hann 
störfuðu þrír karlmenn, allir í hlutastarfi. Það 
var víst ekki daglegur viðburður, að einhver 
kæmi, sem þyrfti afgreiðslu með. 

- Sat Tryggvi ekki á Alþingi 1886-92? 
- Nei, og hann bauð sig fram í Arnessýslu 

1892, en náði ekki kosningu þá. Aftur bauð 
hann sig þar fram sumarið 1894 og var þá 
kjörinn. 

- Kvað þá að Tryggva á þingi? 
- Meðan verið var að ganga af endur-

skoðunarfrumvarpi Benedikts Sveinssonar 
dauðu, og áður en Valtýskan spratt upp, var 
Tryggvi driffjöður í makki þeirra, sem tillögu-
menn kölluðust og kusu að afgreiða stjórnar-
bótaóskirnar með þingsályktun fremur en 
frumvarpi Benedikts. Eftir þing 1895, þar sem 
tillögumenn hrósuðu sigri, var lokið sögu 
benediktska endurskoðunarfrumvarpsins. 

- Atti Tryggvi hlut að fleiri stórmálum á því 
þingi og hinum næstu? 

- Hann lét strandferðirnar mikið til sín taka 
sem fyrr. Þótt strandferðum væri farið að 
fjölga, þóttu þær enn fáar. Skipin komu hvorki 
eins oft og menn vildu né eins reglulega. All-
mörg undanfarin ár hafði Tryggvi samið fyrir 
hönd landshöfðingja um strandferðirnar við 
Sameinaða gufuskipafélagið. Í þessu tilliti ber 
þess að gæta, að hægt gekk að reisa vita, - en 
hér var enginn viti, þegar strandferðirnar 

hófust, - og hafnarmannvirki voru engin, sem 
skipin gátu lagst að. Á þinginu 1895 taldi 
Tryggvi skipaútgerð á vegum landssjóðs 
fásinnu, en þorri þingmanna hallaðist að því 
ráði. Á þinginu 1895 lagði Skúli Thoroddsen 
fram tillögu um lögn „fréttaþráðar", þ.e. rit-
síma, til Íslands, en að því sinni leist Tryggva 
ekki á þá hugmynd. Tillagan hlaut samþykki 
með viðauka frá dr. Valtý og nokkrum öðrum 
þingmönnum, þótt að því sinni kæmi ekki til 
framkvæmda. 

- Hvar skipaði Tryggvi sér í sveit á þessum 
árum? 

- Magnús Stephensen landshöfðingi var að 
koma sér upp flokki eða klíku á þingi, og leit 
hann mjög til Tryggva. Í bréfum, sem þeim 
fóru á milli nokkru áður, kemur skýrt í ljós, að 
Magnús hefur litið á það sem samkomulag 
þeirra á milli, að Tryggvi færi á þing. Og satt 
að segja leit Tryggvi alla tíð svo á, að sá tími, 
sem hann væri ekki á þingi, væri hálfgerður út-
legðartími. Til eiginlegra stjórnmálaflokka á 
þingi sagði þó ekki fyrr en 1899. 

- Kom dr. Valtýr Guðmundsson fyrst á þing 
1894? 

- Já, og á því þingi mælti hann fyrir einka-
leyfi til erlends fyrirtækis til lagningar járn-
brautar hér á landi, eins og í minnum er haft. 

- Hvernig leist Tryggva á landspítala í 
Reykjavík? 

- Hann var sannfærður um, að fráleitt væri 
að byggja og reka landspítala í Reykjavík, því 
að það yrði óbærilegur útgjaldaliður. Ilann 
taldi meira að segja ástæðulaust að byggja sótt-
varnarhús. Í þessum efnum var hann barn síns 
tíma. Þá var talað um lækningafrelsi, þ.e. að 
hverjum einum skyldi heimilt að stunda lækn-
ingar. Það yrði að ráðast, hvernig gæfist. 
Hómópatar voru þá enn margir. Sjúkrahús-
málið leysti hið úthrópaða kaþólska trúboð í 
bráð. 

- Lét Tryggvi sér annt um garðinn kringum 
Alþingishúsið? 

- Hann var í umsjá forseta þingsins frá 
1893. Benedikt Sveinsson, forseti sameinaðs 
þings og neðri deilar, var þá enn sýslumaður í 
Þingeyjarsýslum. Fól hann Tryggva að annast 
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lóð þinghússins fyrir sig. Lagði Tryggvi síðan 
mikla rækt við hana. Forseti efri deildar var þá 
Árni Thorsteinson, mikill áhugamaður um 
garðyrkju, eins og ráðið verður af garði Hress-
ingarskálans, þar sem hann bjó. 

- Dró Tryggvi plöntur víða að? 
- Hann pantaði plöntur norðan úr landi, aust-

an undan Eyjafjöllum og ofan úr Borgarfirði og 
líka frá Noregi og Danmörku. Og hann stuðlaði 
að því, að menn sem Einar Helgason o.fl. gátu 
lært garðyrkju í Danmörku. 

- Átti Tryggvi hlut að stofnun íshúss í 
Reykjavík? 

- Um tildrögin að stofnun íshúss í Reykja-
vík, Nordalsíshúss, tók Tryggvi saman minnis-
punkta, sem hafa varðveist. Í bréfi hafði 
Vestur-Íslendingur, Ísak Jónsson frá Skógum í 
Mjóafirði, sagt honum, að hann ynni við frost-
hús og frystingu fisks. Þóttist Tryggvi þar sjá 
aðferð til að geyma beitusíld. Þá varð það 
1894, að Tryggvi og Vestur-Íslendingur, Sig-
urður Jón Jóhannesson frá Mánaskál, voru 
gestir á skemmtun í stúdentafélaginu. Vændu 
þar sumir Sigurð um að vera agent Kanada-
stjórnar, en Tryggvi tók máli hans. Kvaðst 
hann vilja ráða Sigurð sem agent til að finna 
vel verki farinn Vestur-Íslending, sem gæti 
stofnað, stjórnað og rekið íshús og reiðubúinn 
væri að koma aftur til Íslands. Til þess starfs 
fékk Sigurður frænda sinn, Jóhannes Guð-
mundsson Nordal. Tók Tryggvi á móti honum 
með hálfstofnað hlutafélag og nær fullbyggt ís-
geymsluhús. Fyrr en varði hafði það sýnt ágæti 
sitt og frosinnar síldar og beitu. Íshúsið, 
Nordalsíshús, var stofnað 1894. 

- Um það leyti hefur skútuöldin við Faxa-
flóa staðið með hvað mestum blóma? 

- Skútuöldin verður sögð hefjast um eða 
laust fyrir 1870. Stóð blómaskeið hennar frá 
1890 og fram undir 1910. Á því voru þó lítið 
eitt fleiri hásetar á opnum bátum en skútum. 
Eftir 1910 víkja skúturnar fyrir vélbátum og 
togurum. 

- Tryggvi er sagður hafa vanmetið togarana. 
- Hann mun hafa talið skúturnar vera betur 

við hæfi landsmanna, togarana vera of dýra. 
Sem Landsbankastjóri beitti hann sér fyrir því, 

að hingað var fluttur heill floti af enskum kútt-
erum og skútum, þegar Englendingar voru að 
taka upp útgerð gufutogara. Reyndar er það nú 
svo, að á síðustu árum sínum, í bréfum sínum 
t.d. til Vestur-Íslendinga, hælist hann um af 
gróða af togurum. 

- Fannst Tryggva fátt um samtök vinnandi 
fólks? 

- Gagnvart þeim hafði hann stórbænda-
sjónarmið, að mér finnst. Það er sem þau hafi 
verið honum ásköpuð. Honum fannst, að þeir, 
sem ynnu, ættu umfram allt að bera fyrir 
brjósti hag þeirra, sem þeir ynnu hjá. Samt sem 
áður átti hann til að hlúa að ýmsum erfiðis-
mönnum, ef svo bar undir. 

- Hvað um Bárufélögin? 
- Bárufélögin og Útgerðarmannafélagið við 

Faxaflóa voru stofnuð sem næst samtímis. 
Fram til 1894 fer engum sögum af ágreiningi 
milli útvegsmanna og sjómanna sem slíkra í 
heild sinni. Þá var algengast, að hásetar á þil-
skipum fengju 30-35 krónur í kaup á mánuði 
og að auki þóknun fyrir hvern dreginn fisk eða 
að þeir væru hálfdrættingar, þ.e. fengju helm-
ing þess afla, sem þeir drógu, helming lifrar og 
helming gotu og að auki trosfisk. En 1894 féll 
fiskur í verði. Stofnuðu útgerðarmenn þá félag 
með sér til að gæta hagsmuna sinna, þ.e. út-
gerðarmenn í Reykjavík, Hafnarfirði og á Sel-
tjarnarnesi. Hugðust þeir færa hæsta mánaðar-
kaup háseta niður í 30 krónur. Viðbrögð háseta 
voru að stofna sitt eigið félag, fyrsta Báru-
félagið. Forystu um það höfðu tveir ungir 
menn í Stýrimannaskólanum, Ottó N. Þorláks-
son og Geir Sigurðsson. 

- Átti Tryggvi hlut að stofnun Ábyrgðar-
félags þilskipa við Faxaflóa? 

- Já, og var fyrsti formaður þess. Það var 
stofnað eftir nokkra togstreitu 1895. Naut 
Tryggvi þar reynslu sinnar af þeim málum áður 
við Eyjafjörð, en að auki hafði hann sem for-
stöðumaður Gránufélagsins haft ýmsa milli-
göngu um tryggingar á milli húseigenda og 
danskra brunabótafélaga. 

- Kom uppbygging eftir Suðurlandsskjálft-
ann 1896 að einhverju leyti til kasta Tryggva 
sem þingmanns Árnesinga? 
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- Hann var í samskotanefnd, sem upp var 
sett í Reykjavík, og réð um 30 menn til upp-
byggingarstarfa, launaðra af samskotafé. Um 
leið sá Tryggvi, að uppbyggingin byði upp á 
nýsmíði, breyttan og bættan húsakost. Bað 
hann norska vegaverkfræðinginn Hovdenak að 
útvega teikningar að 3 eða 4 gerðum bæjarhúsa 
úr timbri. Þess má geta, að Björn Jónsson fór 
austur í sveitir og skrifaði um skjálftann í Ísa-
fold. Munu þeir fornvinirnir þá síðasta sinni 
hafa snúið bökum saman. 

- Var fljótlega byggt yfir Landsbankann? 
- Tryggva þótti Reykjavík óttaleg kofa-

þyrping. Um þetta leyti var Alþingishúsið eina 
stórbyggingin í bænum. Hann skjallaði iðnaðar-
menn fyrir að hafa byggt Iðnó og félitla 
bindindismenn fyrir að hafa byggt Góð-
templarahúsið. Vildi hann, að ýmsar stofnanir, -
póstur, prestaskóli, söfn, - byggðu saman eina 
stórbyggingu. Í því skyni lét hann Lands-
bankann kaupa margar fokdýrar lóðir í 
Kvosinni. Þar reisti Landsbankinn sitt fyrsta hús 
1897-98, það sem eyðilagðist í eldinum 1915. 

- Var miðstöð í Landsbankahúsinu? 
- Tryggvi setti það á oddinn, að í húsi 

bankans yrði amerískt miðstöðvarhitunarkerfi, 
þá nýuppfundið. Hér má tína til, að fyrsta 
vatnssalernið hér á landi gaf Bald byggingar-
meistari Alþingishúsinu og setti þar upp. Á þessum árum voru líka fyrstu verkmenntuðu 
mennirnir hérlendis að vekja máls á vatnsveitu 
og skolplögnum. 

- Setti Landsbankinn fljótlega upp útibú úti 
á landi? 

- Ýmsir knúðu á um, að Landsbankinn setti 
upp útibú. Framan af var Tryggvi því mót-
fallinn, en þegar 1894 fitjaði hann upp á sam-
starfi við Sparisjóð Ísafjarðar. Þegar til kom, 
urðu fyrstu útibú Landsbankans á Ísafirði og 
Akureyri og síðar á Eskifirði. 

- Kenndi hér kreppu 1898? 
- Lánsfjártregða varð í Landsbankanum, 

þegar leið á árið 1898. Sumir kenndu um hús-
byggingu hans, en Tryggvi banninu við inn-
flutningi sauðfjár í Bretlandi. Víst er um það, 
að sauðasölubannið kom óþægilega við 
marga. 

- Sagði til Tryggva í Framfarafélagi 
Reykjavíkur? 

- Framfarafélagið var eins konar klúbbur 
eða málfundafélag, svipaði jafnvel til ís-
lendingafélagsins í Kaupmannahöfn, og var 
Tryggvi þar helsta driffjöður. Atti það frum-
kvæði að því ráði, að þingmenn Reykjavíkur 
urðu tveir í stað eins áður, frá 1905. Það var 
bakhjarl við Tryggva sem bæjarfulltrúa í 
Reykjavík og síðar sem þingmann Reykja-
víkur. 

- Hvenær var Tryggvi kjörinn í bæjarstjórn 
Reykjavíkur? 

- Í ársbyrjun 1897. Var hann kosinn í 
byggingarnefnd, veganefnd og hafnarnefnd. Á fyrsta ári hans í bæjarstjórn hafnaði hún 
erindi Frímanns B. Arngrímssonar um raf-
lýsingu bæjarins, að ég rif ja upp. Meðan 
Tryggvi sat í bæjarstjórninni var Miðbæjar-
barnaskólinn byggður og skólinn þá fluttur úr 
því húsi við Pósthússtræti, sem fáum árum 
síðar hýsti Landssímann og enn síðar Lög-
reglustöðina. 

- Að hverju vann Tryggvi helst í bæjar-
stjórninni? 

- Eitt var bætt aðstaða kvenna í þvotta-
laugunum. Var á komið áætlunarferðum hest-
vagna á tilteknum dögum. Annað var viðhald 
steinbryggjunnar framundan Pósthússtræti, en 
hún vildi grotna niður. Ekki samdi Tryggva 
sem best við Sigurð Thoroddsen verkfræðing, 
bróður Þorvalds og Skúla. 

- Varð Tryggvi verktaki gagnvart bænum? 
- Já, við gerð bólverks við hafnarbryggjuna 

1906 og lögn Tjarnargötu 1907 og fleiri svip-
aðar framkvæmdir. 

- Hvenær varð Tryggvi þingmaður Reyk-
víkinga? 

- Haustið 1900. 
- Með hverjum starfaði hann þá helst á 

þingi? 
- Hannesi Hafstein og Lárusi H. Bjarnasyni 

og flokki þeirra, Heimastjórnarflokknum. 
- Hvernig brást Tryggvi við staðfestingu 

Albertis Íslandsráðherra 1902 á hlutafjár-
lögunum frá árinu áður? 

- Staðfesting laganna varð Tryggva sár 
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vonbrigði. Hann hafði áður farið þess á leit við 
Alberti, að hann staðfesti ekki lögin. 

- Ef ég man rétt, voru hlutafjárlögin sam-
þykkt á Alþingi vegna þess tilboðs Alexanders 
Warburg stórkaupmanns og Ludvigs Arntzen, 
1899, að stofna hér banka. En meðal annarra 
orð, við hvaða banka og bankamenn hafði 
Tryggvi helst kynni? 

- Landmandsbanken og þá við bankastjóra 
hans, Isak Gluekstadt, og enn frekar við ritara 
hans eða aðstoðarmann, Carl Salomon, sem 
varð einn dáðasti vinur Tryggva í Danmörku. 

- Kom til álita 1902 að fá hingað til lands 
Finna á fiskiskútur og eyðibýli? 

- Það mun hafa borið á góma. Meðan stóð á 
deilum útvegsmanna við Bárufélögin, leituðu 
þeir eftir hásetum Í Noregi. Nokkrir komu, en 
voru ekki vel látnir, voru drykkfelldir og 
uppivöðslusamir. 

- Stóð Tryggvi í útgerð í Reykjavík? 
- Tvær hákarlajagtir, sem Tryggvi hafði 

ásamt öðrum gert út á Eyjafirði, Baldur og 
Hermann, fylgdu honum til Reykjavikur, en 
hann átti raunar hlut í fleiri skipum þar og líka 
á Seyðisfirði. Gerði hann skip þessi út á þorsk í 
salt. Alla sína bankastjóratíð stóð Tryggvi í 
þeirri útgerð og jafnvel lengur. 

- Stóð Tryggvi að Reknetafélaginu? 
- Bjarni Sæmundsson hafði skrifað um rek-

net í Andvara, en síldveiði í reknet og síldveiði 
í Faxaflóa voru þá nýlunda. Lítið var oft um 
síld, eftir að farið var að hafa hana til beitu. 
Stofnaði Tryggvi Reknetafélagið 1899, og 
gerði það út skútu, sem Geir Sigurðsson var 
lengst af skipstjóri á. Félagið var lagt niður 
1908. 

- Var Tryggvi í Danmerkurför þingmanna 
1906, og var þá stjórnarfarsleg staða Íslands á 
dagskrá? 

- Já. í einkaviðræðum íslenskra og danskra 
þingmanna eða á fámennum fundum var staða 
Íslands rædd, en ekki bar á Tryggva í þeim við-
ræðum. Þær viðræður leiddu þó til uppkastsins. 

- Hvenær lét Tryggvi af þingmennsku? 
- 1907, og hafði á þinginu um sumarið, og 

jafnvel á undanförnum þingum, ekki látið eins 
mikið að sér kveða og oft áður. 

- Hve lengi var hann bankastjóri Lands-
bankans? 

- Eftir að uppkastið var fellt varð Björn 
Jónsson ráðherra. Hinn forni vinskapur þeirra 
Tryggva hafði breyst í fjandskap. Björn Jóns-
son og ýmsir nánir vinir hans voru farnir að líta 
svo á, að heimastjórnarmenn notuðu Lands-
bankann nánast í sína þágu. Skömmu eftir að 
Björn Jónsson varð ráðherra, eða seint í apríl 
1909, skipaði hann þriggja manna nefnd til að 
athuga stöðu Landsbankans. Um sumarið, 22. 
júní, barst Tryggva boðsent bréf frá Birni Jóns-
syni ráðherra þess efnis, að hann væri leystur 
frá störfum frá næstu áramótum. Og Björn 
Jónsson gekk lengra. Með bréfi 22. nóvember 
um haustið vék hann stjórnendum bankans 
skyndilega frá störfum. 

- Hvaða dóm leggur þú á ævi og störf 
Tryggva Gunnarssonar? 

- Hann hófst ungur handa og hafði frum-
kvæði um ótal margt. Fjarri fer, að samúð verði 
alltaf höfð með sjónarmiðum hans, en hann 
gekk alltaf beint fram. Og hann gat skipt um 
skoðun, þegar hann sá, að annað var réttara en 
það, sem hann hafði haldið. Hann varð einn at-
hafnaglaðasti og farsælasti maður sins tíma hér 
á landi. Og hann naut þeirrar náðar, að tíminn 
var í takt við hann. 

Reykjavík, apríl 1994. 

Haraldur Jóhannsson 



Þorvaldur Gylfason 

Búverndarstefnan í Evrópu 
Hvað hún kostar og hvert hún leiðir* 

Yfirli t og efnisskrá 
Í þessari grein er fjallað um sameiginlega 
landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins af 
þjóðhagfræðilegum sjónarhóli. Greiningin er 
reist á nýlegum reynslurökum og upplýs-
ingum úr ýmsum áttum og bendir til þess, að 
kostnaður skattgreiðenda og neytenda af vernd-
arstefnu í landbúnaði, hvort sem hann birtist í 
velferðartapi eða tapaðri framleiðslu, sé meiri 
en áður hefur almennt verið talið. Þessi niður-
staða er fengin með því að brjóta búvemdar-
kostnaðinn til mergjar í einföldu almennu jafn-
vægislíkani, sem endurspeglar þann skaða, sem 
iðnaður, verzlun og þjónusta verða að bera 
vegna búverndarstefnunnar í Evrópu. Á hinn 
bóginn er ekki tekinn með í reikninginn sá 
kostnaður, sem lagður er á þróunarlönd og 
löndin í Mið- og Austur-Evrópu, með því að 
þeim er meinaður aðgangur að sameiginlegum 
búvörumarkaði Evrópusambandsins. Rann-
sóknir, sem eru reistar á einhliða skammtíma-
jafnvægisgreiningu, hafa bent til þess, að allra-
tap vegna vemdarstefnunnar jafngildi um 1 % af 
vergri landsframleiðslu að meðaltali, en 
almenn langtímajafnvægisgreining leiðir hins 
vegar til þeirrar niðurstöðu, að hækka megi 
þetta mat í 3% af VLF eða þar um bil. 

* H ö f u n d u r s t endur í þakkarskuld við G e o r g e A l o g o s k o u f i s 
(Aþenu) , A lessandra Casel la (New York) , G y l f a Þ. Gís lason 
(Reyk jav ík ) , G e n e M. G r o s s m a n (Pr inceton) , Arne Jon Isachsen 
(Osló) , D. Gale Johnson (Chieago) , Þórólf Mat th íasson ( R e y k j a -
vík), Mareus Mil ler ( W a r w i e k ) , Marian Radetzki (S tokkhó lmi ) 
og Charles W y p l o s z (Fonta ineb leau) fyrir gagn legar a thuga-
semdi r og uppás tungur , en þau bera þó enga áby rgð á þeim 
v iðho r fum, sem f ram k o m a í greininni . G u ð m u n d u r Óla fsson 
h a g f r æ ð i n g u r þýddi gre in ina úr ensku . 

Lægri kostnaður og lægra búvöruverð í kjöl-
far frjálsari viðskipta geta örvað heildarframboð 
í evrópsku efnahagslífi, þegar til lengri tíma er 
litið, skapað skilyrði til vaxtalækkunar án verð-
bólgu og dregið úr atvinnuleysi í Vestur-
Evrópu. Frjálsari búvöruviðskipti geta einnig 
varðað veginn að auknum hagvexti í Mið- og 
Austur-Evrópu í krafti aukins útflutnings á 
næstu árum. Þrátt fyrir þetta kunna þó að vera 
gild menningarrök fyrir áframhaldandi stuðn-
ingi almannavaldsins við landbúnað í Evrópu, 
en ef svo er, þá verður slíkur stuðningur að vera 
hagkvæmari og markvissari en hann er nú. 
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1. Vandi búa 

Eiga seðlabankar að fjalla um landbúnaðarmál? 
Skiptir sameiginleg landbúnaðarstefna Evrópu-
sambandsins máli fyrir Mið- og Austur-Evrópu? 
Ætti að leggja niður landbúnaðarráðuneyti - eða 
sameina þau ráðuneytum umhverfismála eða 
jafnvel mennta- og menningarmála? 

Hér er lagt til, að öllum þessum spurningum 
verði svarað játandi. Svörin eru reist á nýlegum 
gögnum og mælingum úr mörgum áttum, frá 
háskólum og öðrum stofnunum, og benda til 
þess, að kostnaður neytenda og skattgreiðenda 
vegna verndarstefnu í landbúnaði, hvort sem 
hann birtist í velferðartapi eða tapaðri fram-
leiðslu, sé svo mikill, að umbætur í búvöru-
viðskiptum geti fært Evrópumönnum veru-
legan framboðsbúhnykk og efnahagslífi heims-
ins aukna hagsæld um leið, þegar til lengdar 
lætur. Þessar niðurstöður eru studdar rann-
sóknum á verndarkostnaðinum í einföldu 
almennu jafnvægislíkani, sem er ætlað að 
endurspegla þann skaða, sem iðnaður, verzlun 
og þjónusta verða fyrir vegna búverndarinnar í 
Evrópu. Á hinn bóginn er ekki reiknað með 
þeim kostnaði, sem lagður er á þróunarlönd og 
löndin í Mið- og Austur-Evrópu, með því að 
þeim er meinaður aðgangur að sameiginlegum 
búvörumarkaði Evrópusambandsins. Rann-
sóknir, sem eru reistar á einhliða skammtíma-
jafnvægisgreiningu, hafa bent til þess, að allra-
tap vegna verndarstefnunnar nemi nálægt 1% 
af vergri landsframleiðslu (VLF) að meðaltali, 
en almenn langtímajafnvægisgreining leiðir 
hins vegar til þeirrar ályktunar, að hækka megi 
þetta mat í 3% af VLF eða því sem næst. 

Lægri kostnaður og lægra búvöruverð í kjöl-
far frjálsari viðskipta geta örvað heildarfram-
boð í evrópsku efnahagslífi, þegar til lengri 
tíma er litið, skapað skilyrði til vaxtalækkunar 
án verðbólgu og dregið úr atvinnuleysi í 
Vestur-Evrópu um leið. Frjálsari búvöru-
viðskipti geta einnig varðað veginn að auknum 
hagvexti í Mið- og Austur-Evrópu í krafti 
aukins útflutnings á næstu árum. Þrátt fyrir 
þetta kunna þó að vera mikilvæg menningarrök 
fyrir áframhaldandi opinberum stuðningi við 
landbúnað í Evrópu. Ef svo er, verður bústuðn-

ingurinn að vera hagkvæmari, markvissari og 
trúlega einnig réttlátari en hann er nú. 

1.1. Líf, tœkni og saga 
Um 1870, heilli öld eftir upphaf iðnbylt-

ingarinnar á Englandi, byggðist efnahagslíf 
Evrópu að mestu leyti á landbúnaði. Þá var 
búskapur enn langmikilvægasti atvinnuvegur 
Frakklands ásamt skógarhöggi, fiskveiðum og 
öðrum veiðiskap. Stundaði hann um helmingur 
vinnandi manna. Aftur á móti hafði hlutfall 
þeirra, sem yrktu jörðina á Bretlandi, þá fallið í 
15%. Iðnbyltingin breiddist ekki ört út til 
annarra Evrópulanda, jafnvel ekki til næsta 
bæjar, Írlands. 

Á þeim rösklega 120 árum, sem síðan eru 
liðin, hefur dregið jafnt og þétt úr mannafla í 
landbúnaði alls staðar í Evrópu. Um 1960 var 
hlutfall vinnandi manna við landbúnaðarstörf 
komið niður í 22% og í 7½% árið 1990 (sjá 
viðaukatöflu VI). Hlutur landbúnaðar í 
virðisauka féll úr 7% í 2½% á þessum 30 árum 
í OECD-löndunum, miðað við verga lands-
framleiðslu (sjá viðaukatöflu V2). Og þessi 
þróun heldur áfram. Framleiðsla á mann í land-
búnaði hefur aukizt lítillega að meðaltali miðað 
við VLF á hvern vinnandi mann í OECD-lönd-
unum, eða úr 53% í 59% frá 1960 til 1990, en á 
bak við þessi meðaltöl dylst umtalsverður 
munur á löndum (sjá viðaukatöflu V3). Þess 
vegna er rétt að vara lesandann við því að túlka 
tölurnar sem áreiðanlegan mælikvarða á mis-
munandi framleiðni og tekjur í landbúnaði 
miðað við aðra atvinnuvegi, því að hvorki er 
tekið mið af tekjum bænda af annarri starfsemi 
né heldur vinnuframlagi þeirra, sem stunda bú-
skap í hjáverkum (sjá Johnson, 1991, 11. 
kafla). 

Mikill samdráttur landbúnaðar, sem eitt sinn 
var burðarásinn í atvinnulífi Evrópubúa og 
þeirra langhelzta lifibrauð, er eðlileg afleiðing 
víxltengsla milli tækni og lífrænna skilyrða. 
Aukin framleiðni í kjölfar vélvæðingar, betri 
áburðar og annarra tækniframfara dregur úr 
þörf fyrir mannafla við fæðuöflun handa hægt 
vaxandi fólksfjölda, en matarþarfir manna 
ráðast á hinn bóginn fyrst og fremst af 
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Mynd 1. Landbúnaður og landsframleiðsla á 
mann í 105 hagkerfum, 1991 

tilteknum fjölda hitaeininga á dag. Með 
hækkandi tekjum og bættri afkomu vilja flestir 
komast yfir meiri og betri neyzluvörur á borð 
við húsnæði, bíla og fatnað, en eftirspurn eftir 
fæðumagni helzt lítið breytt, hvað sem gæðum 
líður. 

Þetta er bjarta hliðin á lögmáli Baumols: það 
þarf að minnsta kosti tvo til að stíga tangó og 
fjóra til þess að leika strengjakvartett, en færri 
og færri bændur duga þó til þess að brauðfæða 
okkur öll, sem betur fer.1 Á tímum stríðsátaka 
Frakka og Þjóðverja 1870-71 varð annar hver 
maður í þessum löndum að vinna við 
fæðuöflun. Nú á tímum hefur bætt búskapar-
tækni leitt til þess, að þetta starf - reyndar 
miklu betra starf! - er unnið af tíu til tuttugu 
sinnum færri bændum en áður, miðað við fólks-
fjölda. Og hvað varð um alla hina? Þeir hurfu 
til annarra atvinnuvega, áttu þátt í að byggja 
upp sterkt, fjölbreytt og nútímalegt efnahagslíf, 

Will iam J. B a u m o l er p ró fessor í hagf ræði við Pr ince tonháskóla 
o g N e w York háskóla í Banda r ík junum. Hann er einn helzti 
u p p h a f s m a ð u r þeirrar kenningar , að listir o g ö n n u r v innuf rek 
þ jónus ta , svo sem kennsla og hei lsugæzla , hl jóti s m á m saman að 
verða dýrari m i ð a ð v ið f les ta aðra f ramle iðs lu , a f því að f ram-
leiðni í þvílíkri þ jónus tu s tendur í s tað öndver t annarr i f ram-
leiðslu, þar sem framleiðni f leygir f ram o g kos tnaður lækkar m e ð 
t í m a n u m , og að til þessa megi rekja hvort tvegg ja í senn , þrálátan 
e f n a h a g s v a n d a le ikhúsa og annarra l i s tas tofnana o g sífel l t þyngri 
skat tbyrði og meiri sku ldasö fnun r íkis og byggða , sem reka skóla 
o g spítala. 

þar sem burðarásarnir eru iðnaður, verzlun og 
þjónusta. 

Á mynd 1 er lýst minnkandi vægi landbún-
aðar í tengslum við vaxandi hagsæld í heimin-
um. Lóðrétti ásinn sýnir hlut landbúnaðar í 
VLF í 105 löndum með lágar, meðallágar og 
háar tekjur, en láréttur ás sýnir raungildi VLF á 
mann (sjá World Bank, 1993, viðaukatöflur 1 
og 3, og OECD, 1993a). Fylgnin -0,86 bregður 
birtu á samhengið: langflest fátækralönd byggja 
atvinnulíf sitt á landbúnaði, en ríkar þjóðir auka 
tekjur sínar og auðlegð að mestu með því að 
flytja framleiðsluöfl úr landbúnaði yfir í iðnað, 
verzlun og þjónustu. Verzlun og þjónusta eru 
uppsprettur tveggja þriðju hluta VLF í iðn-
ríkjunum (þ. e. í OECD), helmingsins í ríkjum 
með meðaltekjur á mann, en einungis um 40% 
í fátækari þróunarlöndum. Þetta hlutfall var 
jafnvel enn lægra í löndum, sem bjuggu við 
miðstýrðan áætlunarbúskap í Mið- og Austur-
Evrópu, en það fer nú ört vaxandi þar (World 
Bank, 1993). Orðtakið „það, sem er gott fyrir 
General Motors, er gott fyrir Ameríku" hljómar 
nú sem fjarlægt bergmál í hagkerfi lands, þar 
sem listamenn eru fimmfalt fleiri en bílasmiðir. 

1.2. Upphaf búverndarstefnu 
Þrátt fyrir þetta hefur mikill flutningur 

vinnuafls úr landbúnaði í Evrópu, og smám 
saman einnig annars staðar, leitt til alvarlegra 
efnahagslegra og félagslegra vandræða, sér-
staklega fyrir uppflosnaða bændur og fjöl-
skyldur þeirra. Þetta er kjarni landbúnaðar-
vandans um víða veröld og réttlæting á flestum 
aðgerðum almannavaldsins til þess að hefta 
eðlilega framþróun til mannfærri landbúnaðar 
og hagkvæmari framleiðslu og meðfylgjandi 
flutning vinnuafls úr sveitum í borgir og bæi. 
Þó er þetta ekki eina uppspretta vandans, því að 
af lífrænum ástæðum er eftirspurn eftir búvöru 
óteygin, og það gerir búvöruverð og þá einnig 
tekjur bænda sérlega viðkvæm fyrir ytri áföll-
um. Þannig geta tækniframfarir eða metupp-
skera lækkað búvöruverð stórlega og skaðað 
bændur með því móti. Því er annað mikilvægt 
markmið landbúnaðarstefnu að tryggja bænd-
um stöðugar og öruggar tekjur í heimi, sem 
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býður almennt ekki upp á fullkomna tekju-
tryggingu. Ef bændur gætu tryggt sig gegn 
óæskilegum áhrifum framboðsáfalla á einka-
markaði, væru stöðugleikarökin fyrir búvernd-
arstefnu mun veikari. Þar að auki er búverndin 
oft réttlætt með skírskotun til byggðajöfnunar 
til að koma í veg fyrir fólksflótta úr sveitum. 

Rómarsáttmálinn skilgreinir meginmarkmið 
sameiginlegrar landbúnaðarstefnu Evrópusam-
bandsins (e. Common Agricultural Policy, CAP) 
á eftirfarandi hátt: 

(a) Að auka framleiðni í landbúnaði. 
(b) Að tryggja sveitafólki réttlát lífskjör. 
(e) Að stuðla að stöðugleika á búvörumarkaði. 
(d) Að tryggja vörugæði. 
(e) Að tryggja neytendum framboð á viðunandi 

verði. 

Sum þessara markmiða eru samt í röklegu 
ósamræmi innbyrðis. Sérstaklega samrýmist 
markmiðið um tekjur bænda illa markmiðunum 
um viðunandi verð til neytenda og framleiðni-
aukningu í landbúnaði. Þannig vinnur CAP 
iðulega gegn hagkvæmni stærðarinnar í land-
búnaði með því að halda lífi í litlum og 
óhagkvæmum búum. 

En hví skyldu stjórnvöld standa í vegi fyrir 
eðlilegri og óhjákvæmilegri þróun í átt til færri 
og hagkvæmari búa? Standa þau í vegi fyrir 
notkun á hreinlegri og hægkvæmari orkulind-
um en kolum af sama ákafa? Síðari spurn-
ingunni er raunar hægt að svara játandi. Sam-
kvæmt Radetzki (1993) er kolaframleiðsla 
niðurgreidd beint og óbeint í Frakklandi, 
Þýzkalandi, Spáni og Bretlandi um því sem 
næst 60.000 Bandaríkjadollara (US$) á hvert 
ársverk. Engu að síður stendur landbúnaður, 
gagnstætt námugrefti, nærri hug og hjarta 
Evrópumanna og margra annarra: staða bónd-
ans er handan hreinna hagkvæmnissjónarmiða. 
Ólíkt námumönnum er litið á bændur, suma 
bændur að minnsta kosti, svipuðum augum og 
listamenn. Menningarlegt og félagslegt fram-
lag þeirra - með því að færa okkur Brie og 
Gorgonzola, með því að byggja sveitirnar, 
halda þeim grænum og hreinum öllum til 
ánægju og með því að varðveita sameiginlega 

menningararfleifð og hin dýrmætu tengsl við 
landið - má skoða sem jákvæð ytri áhrif,2 og 
réttlætir ríkisstuðning alveg eins og listir og 
vísindi. Parísarbúar og aðrir borgarbúar eru 
reiðubúnir til þess að greiða fyrir varðveizlu 
landbúnaðar vegna þess, að þeim finnst hann 
auðga líf þeirra, ekki sízt ef þeir telja, að starfi 
bóndans sé ógnað með einhverjum hætti. Ólíkt 
kolanámum og reykspúandi verksmiðjum, þá 
er ekki hægt að láta markaðinn ráða alfarið 
þróun mála í landbúnaði vegna þessara 
eftirsóknarverðu úthrifa. Án stuðnings yrðu 
bændur einfaldlega of fáir. Þannig hefur land-
búnaður sem list einkenni almannagæða,3 sem 
ekki er hægt að takmarka aðgang að, í það 
minnsta að hluta. 

Því gegnir líku máli um landbúnað og 
leikhús og óperuhús: hann þarfnast verndar -
og vísast munu flestir líta svo á, að hann 
verðskuldi vernd - gegn óheftum markaðs-
öflum, innan skynsamlegra hagkvæmnismarka, 
nýtni og réttlætis. Þetta er mikilvægur þáttur í 
ástæðum þess, að öll iðnríki (með nýlegri 
undantekningu á Nýja-Sjálandi) styðja bændur 
með einhverjum hætti, algerlega öndvert því, 
sem tíðkast í þróunarlöndum, þar sem landbún-
aður er langhelzti atvinnuvegurinn og veiga-
mesta tekjulind fyrir beina og óbeina 
skattheimtu ríkisins (sjá World Bank, 1986). 
Raunar sýnir þessi skattheimta af bláfátækum 
bændum í þróunarlöndunum, sem nemur um 
30% af framleiðslu þeirra beint og óbeint, að 
búverndarstefna er ekki með neinu móti nátt-
úrulögmál (sjá Sehiff og Valdés, 1992). Þrátt 
fyrir það er hægt að styðjast við hin menn-
ingarlegu rök til þess að skýra, hvers vegna 
margir þeirra, sem myndu ekki hika við að 
svipta námurekstur öllum ríkisstyrkjum í 
Evrópu, myndu samt sem áður vilja halda í 

2 Ytri áhr if eða úthrif (e. external i t ies) eru g ja rnan ski lgreind sem 
áhr i f á þr ið ja aði la vegna viðskipta tveggja , og k o m a ekki f ram í 
verði , magni eða bókhaldi þeirra, sem viðskipt in eiga. Með þeim 
er yfir lei t t ekki re iknað í a tv innul í f inu; þau eru utan þess, en engu 
að s íður fé lags leg s taðreynd eins og til að mynda mengun . 

3 M e ð a l m a n n a g æ ð u m (e. publie goods) er átt við vöru, sem he fu r 
þann eiginleika, að e f e inum er veitt, þá verður aðgangur annarra 
að vörunni ekki minni fyrir því og neyz la eins í v iðbót he fu r ekki 
í fo r m e ð sér neinn v iðbótarkos tnað. Dæmi um a lmannagæði eru 
gö tu lýs ing o g landvarnir . 
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stuðning við landbúnað, að minnsta kosti í ein-
hverjum mæli. 

Eins og áður sagði tengjast landbúnaður og 
list í lögmáli Baumols. Rétt eins og það verður 
sífellt dýrara að viðhalda óbreyttum búskap 
vegna samspils tækniframfara og óteyginnar 
eftirspurnar eftir mat, þá krefjast listir á borð 
við tónlist og leiklist stöðugt hærri styrkja 
vegna víxltengsla teyginnar eftirspurnar og 
óbreyttrar framleiðni, sem veldur viðvarandi 
hækkun á framleiðslukostnaði miðað við aðra 
atvinnuvegi, þar sem framleiðni hefur aukizt 
með tímanum (sjá Throsby, 1994). Þannig á 
hvort tveggja, minnkandi kostnaður í landbún-
aði og aukinn kostnaður í listum, sér svipaðar 
orsakir og hefur einnig svipaðar afleiðingar: 
tekjur bænda og listamanna leita niður á við, 
um leið og eftirspurn eftir almannastuðningi 
eykst á báðum sviðum. Það eru því ekki 
tækniframfarir einar sér, sem valda bændum 
búsifjum í tímans rás, heldur sá veruleiki, að 
tækni mannsins batnar örar en lífið grær og 
hæg mannfjölgun takmarkar teygni eftir-
spurnar eftir búsafurðum. 

Menningarrökin fyrir stuðningi við landbún-
að styðjast við einstaklingsbundið gildismat að 
miklu leyti og eru því vísindalega óhrekjanleg í 
almennum skilningi. Þau birtast í mörgum 
myndum. Sums staðar í iðnríkjum segja stjórn-
völd beinlínis, að markmið búverndarstefn-
unnar sé viðhald heilbrigðra sveita, verndun og 
hvatning til fjölskyldubúskapar, jafnvel 
þjóðvörn. Öll eru þessi markmið lofsverð, en 
niðurstöður mælinga og rannsókna benda þó til 
þess, að sameiginlega landbúnaðarstefnan 
(CAP) sé hvorki hagkvæm, nýtin né réttlát leið 
að þessum markmiðum. Til dæmis hafa fjár-
magnsstyrkir samkvæmt CAP hvatt til óhóf-
legrar notkunar á tilbúnum áburði, sem hefur 
miklu fremur mengað en varðveitt umhverfið 
(sjá Winters, 1989-90, og Anderson, 1992b). 
Þetta bendir til þess, að minni, en ekki meiri 
landbúnaður, kæmi sér betur fyrir evrópskar 
sveitir og að umhverfisþáttur menningarrak-
anna fyrir stuðningi við dreifbýli komi því 
aðeins til álita, að dregið hafi verið úr landbún-
aði frá því sem nú er. Nú hefur CAP ekki tryggt 

smábændum nægar tekjur og ekki heldur hvatt 
til fjölskyldubúskapar eða haldið hlífiskildi yfir 
honum. Þvert á móti hefur landbúnaðarstefnan 
valdið miklum gróða af hagkvæmari stór-
býlum, einkum með hærri leigu og hærra verði 
fyrir jarðnæði (sjá IMF, 1988, og Martin o. fl., 
1989-90). Rökin fyrir stuðningi vegna þjóðar-
öryggis, sem heyrast oft í Japan og Rússlandi, 
eru ekki heldur sannfærandi, því að jafnvel í 
heimsstyrjöldinni síðari voru heil lönd ekki 
einangruð frá erlendum matvælasendingum. 
Enda skattleggja flest þróunarlönd landbúnað 
eins og áður sagði. Hong Kong og Singapúr 
hafa engan umtalsverðan landbúnað. 

Þetta er samt ekki allt. Sameiginlega land-
búnaðarstefnan hefur leitt til umfangsmikillar 
sóunar með offramleiðslu búsafurða á kostnað 
iðnaðar, verzlunar og þjónustu og einnig til 
gífurlegra útláta almannavaldsins í þágu land-
búnaðar - útgjalda, sem bitna á öðrum þörfum. 
Búverndarstefnan hefur einnig bjagað efna-
hagshvata með verðhækkun á búvöru í Evrópu 
og stuðlað að atvinnuleysi og verðbólgu í álf-
unni með því móti og verri viðskiptakjörum 
fyrir mörg landbúnaðarútflutningslönd í öðrum 
heimshlutum, sérstaklega þróunarlönd. Vanda-
mál af þessum toga hafa síðan samtvinnazt 
markaðsbrestum á hverjum stað (samanber hol-
lenzku mjólkureinokunina til dæmis). Niður-
staða alls þessa hefur verið mikil sóun, sem 
hefur birzt í velferðartapi og tapaðri framleiðslu 
í öðrum greinum eins og sýnt mun verða. Ef 
rökin fyrir bústuðningi nú um stundir eru fyrst 
og fremst af menningarlegum toga, þá verður að 
bera bein og óbein útgjöld til landbúnaðar saman 
við önnur útgjöld til menningarmála og brjóta 
mismunandi hagstæð ytri áhrif til mergjar. 

Þess konar samanburð er að sönnu erfitt að 
framkvæma í reynd, en hann er líklegur til að 
gera meira úr landbúnaði en listum og vísind-
um, því að bændur og landeigendur mynda 
háværan og þrautskipulagðan þrýstihóp Í Evrópu og öðrum iðnríkjum. Áhrif þeirra á 
stjórnmálavettvangi eru oft í öfugu hlutfalli við 
fjölda þeirra, en í engu samræmi við rök þeirra 
fyrir sérstökum stuðningi við landbúnað (sjá 
Bohlin o. fl., 1984, og Gardner, 1992). í sumum 
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löndum eru fulltrúar landbúnaðarhéraða hlut-
fallslega miklu fleiri á löggjafarþingum, svo 
sem í Japan, Noregi og á Íslandi. Einstaklingar 
með náin tengsl við hagsmunaaðila í landbún-
aði eru jafnvel gerðir að landbúnaðarráðherr-
um. Ráðuneytin hafa síðan tilhneigingu til þess 
að standa vörð um sérhagsmuni landbúnaðarins 
gegn almannahag. Öfgafullt dæmi um þetta er 
Rússland fyrir og eftir byltinguna 1991. 

En hvers vegna er almannahag fórnað fyrir 
þrönga hagsmuni landbúnaðarins? Að vísu er 
það rétt, að hagsmunir hvers bónda og land-
eiganda eru miklu meiri hlutfallslega en hags-
munir hvers skattgreiðanda og neytanda (sjá 
Sharker o.fl., 1993, og Anderson, 1994), en það 
er almenn röksemd og á ekki sérstaklega við um 
landbúnað. Líklegra er hitt, þar sem hlutur land-
búnaðar er ekki meiri en 3% að meðaltali í 
þjóðartekjum iðnríkjanna, að mönnum hafi þótt 
sem um lítilvægt mál væri að ræða, þar eð land-
búnaður væri auk þess að dragast saman, og því 
hafi þeir vanmetið verndarkostnaðinn. Hugsan-
lega hefur þetta vanmat átt rætur að rekja til 
ófullnægjandi hagskýrslugerðar og ónógs eftir-
lits opinberra og alþjóðlegra stofnana fram undir 
1990. Ef svo er, þá eykur það nauðsyn þess að 
fjalla um þennan kostnað, svo að almenningur 
og stjórnmálamenn geri sér grein fyrir honum. 

1.3. Kostnaður af stuðningi við landhúnað 
Helzta tæki sameiginlegu landbúnaðarstefn-

unnar er verðstuðningur, sem er viðhaldið með 
uppkaupum ásamt breytilegum álögum á inn-
flutning, útflutningsbótum (þ.e. niðurgreiðsl-
um), öðrum uppbótagreiðslum af ýmsu tagi og 
framleiðslukvótum. Afleiðingar þessarar stefnu 
í Evrópu eru aðallega tvenns konar: (a) hún 
hækkar verð til neytenda, og (b) hún eykur 
álögur á skattgreiðendur. Þannig eru neytendur 
sviptir ódýrum innfluttum landbúnaðarafurð-
um, og skattgreiðendur verða að taka á sig 
minni kaupmátt, því að þeir verða að greiða 
fyrir fjárlagahluta CAP Fram yfir 1985 var 
mest fjallað um beinan fjárlagahluta stuðn-
ingsins, en undanfarið hefur athyglin beinzt 
frekar að óbeina hlutanum, sem hefur skrúfað 
upp matvöruverð í Evrópu. 

En það er meira blóð í kúnni, því að stuðn-
ingur við landbúnað í Evrópu og annars staðar 
felur í sér tvo veigamikla kostnaðarþætti, sem 
enn eru ótaldir: (a) kostnað iðnaðar, verzlunar 
og þjónustu vegna óbeinnar skattlagningar, 
sem felst í bústuðningnum, og (b) kostnað, sem 
leggst á aðra í heiminum, sérstaklega þróunar-
lönd og nú einnig Mið- og Austur-Evrópulönd, 
með því að hefta aðgang þeirra að búvöru-
mörkuðum Evrópu. Til að skilja til fulls, hvað 
stuðningurinn kostar, verður að gera grein fyrir 
öllum þessum þáttum. 

Tafla 1. Heildartilfærslur í tengslum við 
landbúnaðarstefnu OECD-landanna, 1992 

Í milljörðum Tilfœrslur Tilfœrslur Heildar-
Bandarikja- frá skatt- frá Tekjur til-
dollara greiðendum neytendum ríkisins fœrslur 

Ástral ía 1,1 0,4 0,0 1,6 
Austurríki 1,3 3,0 0,1 4,2 
Kanada 5,4 3,7 0,0 9,1 
Evrópusambandið 67,0 89,7 0,8 155,9 
Finnland 1,9 2,8 0,1 4,5 
Japan 18,0 68,8 12,8 74,0 
Nýja-S já land 0,0 0,0 0,0 0,1 
Noregur 2,2 2,1 0,1 4,1 
Sv íþ jóð 0,6 2,9 0,3 3,2 
Sv iss 2,6 3,9 0,7 5,8 
Bandaríkin 63,4 28,6 0,9 91,1 
OECD í heild 163,6 205,9 15,8 353,7 

Heimild: OECD, Agricultural Policies, Markets and Trade, 
Monitoring and Outlook 1993, tafla II.15. 
Ath: Núkvœma lýsingu á aðferðunum, sem búa að baki þessum 
tölum, ásamt forsendum um eftirspurnar- og framboðsteygni, 
launafestur o. fl., er að finna í OECD (1987) og OECD (1989-90). 

Heildarkostnaðurinn, sem lagðist á neytend-
ur og skattgreiðendur árið 1992, var meiri en 
350 milljarðar US$ samkvæmt tölum OECD 
(tafla 1). Þessi fjárhæð er meiri en samanlögð 
landsframleiðsla Astralíu og Nýja-Sjálands. 
Beinar tilfærslur frá skattgreiðendum voru 
algengari aðferð við landbúnaðarstuðninginn í 
Bandaríkjunum, Kanada og Astralíu, á meðan 
óbeinar tilfærslur frá neytendum nutu tiltölu-
lega meiri hylli í Evrópu og sérstaklega í Japan, 
þar sem verð hrísgrjóna á heimamarkaði, helztu 
búvörunni, hefur verið fimm til sjö sinnum 
hærra en heimsmarkaðsverð. 
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Kostnaðartölurnar í töflunni hér að framan 
eru vergar (brúttó). Til að finna samsvarandi 
hreinan (nettó) kostnað, það er að segja allratap 
eða velferðartjón, sem hlýzt af búverndinni, 
þyrfti að draga frá þann ávinning, sem bændur 
og landeigendur hafa af þessum tilfærslum frá 
neytendum og skattgreiðendum. En eins og 
Johnson (1991, 3. kafli) bendir á, þá er ekki 
víst, að hreinar kostnaðartölur endurspegli 
betur en vergar þær byrðar, sem hér er um að 
ræða. Gerum til dæmis ráð fyrir því, að fátækir 
séu skattlagðir um 100 þúsund krónur hver til 
að styrkja auðkýfinga um sömu fjárhæð. 
Raunverulegur kostnaður er þá trúlega nær 100 
þúsund króna brúttókostnaði en nettókostnaði 
upp á núll, því að fátæklingar líða miklu meira 
vegna þessarar skattheimtu en svarar til 
óverulegs hagnaðar auðkýfinganna. Í annan 
stað skal gert ráð fyrir, að neytendur og 
skattgreiðendur séu þvingaðir til að greiða 100 
þúsund krónur hver til þess að fjármagna 50 
þúsund króna niðurgreiðslur til bænda og 
annað eins í laun til starfsmanna landbúnaðar-
ráðuneytis, geymslukostnað vegna offram-
leiðslu o. s. frv. Augljóslega er raunverulegur 
kostnaður ekki heldur núll í þessu dæmi, því að 
skriffinnar, geymslueigendur og aðrir þurra-
búðarmenn, sem tækju við fénu, myndu efalítið 
snúa sér að verðugri verkefnum, ef þetta kerfi 
væri afnumið. En ef þetta á við um skrifstofu-
menn og aðra milliliði, hví skyldi þá ekki hið 
sama gilda um bændur og landeigendur? 

Svo er annað. Samanburður á vergum og 
hreinum kostnaði skýrir að nokkru leyti, hvers 
vegna hvítflibbaglæpir eru ólöglegir. Það helg-
ast af því, að þess háttar glæpir felast í dreif-
ingu auðs upp á nýtt án ofbeldis. Hreinn kostn-
aður er trúlega lítill sem enginn, en vergur 
kostnaður mun þó flestum finnast skipta mestu 
máli í þessu tilviki, að tapa eignum sínum. 

Það er því ekki augljóst, að draga beri bættan 
hag bænda og landeigenda frá þeim kostnaði, 
sem lagður er á neytendur og skattgreiðendur, til 
að finna raunverulegan kostnað við búvernd-
ina, ekki sízt í ljósi þess, að verndin hefur í för 
með sér tilfærslur, sem eru stiglækkandi í eðli 
sínu. Ekki einasta veldur hún verðhækkunum, 

sem leggjast þyngst á hina efnaminnstu, heldur 
kemur hún hinum auðugustu helzt til góða, 
eigendum stærstu og verðmætustu jarðanna 
(sjá Winters, 1987, og Martin o. fl., 1989-90). 
Þetta kemur ekki á óvart: á meðan verð-
stuðningur hækkar jarðrentu,4 þar sem framboð 
á jarðnæði er að mestu föst stærð, þá getur 
verðstuðningur hvorki aukið afrakstur vinn-
unnar í landbúnaði, vegna frjáls aðgangs úr 
öðrum greinum, ef vel gengur, né komið í veg 
fyrir óumflýjanlegan flótta vinnuafls úr land-
búnaði, þegar til lengdar lætur. Samkvæmt 
Johnson (1991, bls. 247) má rekja tvo þriðju til 
þrjá fjórðu hluta allrar búvörusölu í iðn-
ríkjunum til sjöttungs bænda eða í mesta lagi 
fimmtungs þeirra, og hljóta þeir stuðning í 
samræmi við það. Af þessum ástæðum eru 
bæði hreinar og vergar tölur um verndarkostn-
að tilfærðar hér að neðan. 

Til upplýsingar skal þess getið, að mat 
OECD á vergum kostnaði í töflu 1 er reist á 
margbrotnum reikningum á framleiðslustyrks-
ígildi (e. producer subsidy equivalent, PSE), 
skilgreint sem það verga tekjutap, sem fram-
leiðendur yrðu fyrir, ef öllum stuðningi væri 
hætt, og á neyzlustyrksígildi (e. consumer sub-
sidy equivalent, CSE), skilgreint sem aukning 
útgjalda neytenda að frádregnum tilfærslum, 
væri verndinni hætt. Eða með öðrum orðum: 

PSE = framleitt magn sinnum (1) 
munur á heimaverði fram-
leiðenda og heimsmarkaðsverði 
plús hreinar tilfærslur til 
landbúnaðar 

= Q F ( P F H - P W ) + T F , 

CSE = styrkir til neytenda mínus (2) 
neyzlumagn sinnum 
munur á heimaverði 
neytenda og heimsmarkaðsverði 

= TN - QN(PNH-Pw) 

Mat OECD á heildartilfærslum byggir á mati 

4 M e ð rentu er átt við mismun á raunverði f ramleiðs luþát tar og 
verði hans í v iðsk ip tum. Til d æ m i s er munur inn á verði lands, sem 
hægt er að fá styrki út á, og verði s ama lands án s tyrkja ne fndur 
j a rð ren ta . 
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á PSE og CSE, auk þess sem tekið er mið af 
öðrum greiðslum úr almannasjóðum og af 
tekjum hins opinbera (OECD, 1993b, bls. 157-
165). 

í hlutfalli við VLF spannar stuðningur við 
landbúnað ríflega 4% í Finnlandi niður í næst-
um ekki neitt á Nýja-Sjálandi, þar sem einn 
mikilvægur þáttur í róttækri og vel heppnaðri 
umbótastefnu stjórnvalda í efnahagsmálum 
beindist að því að afleggja tilfærslur til bænda 
fyrir nokkru (sjá töflu 2). Allar aðildarþjóðir 
EFTA, sem getið er um í töflu 1, nema Svíar -
þ.e. Austurríkismenn, Finnar, Íslendingar, Norð-
menn og Svisslendingar - verja mun meira fé 
til landbúnaðar í hlutfalli við VLF en 
Evrópusambandið. Þannig verja EFTA-ríkin 
um 3% af VLF til landbúnaðar að meðaltali, á 
meðan Evrópusambandið ver einungis um 2% 
af VLF í þessu skyni. 

Tafla 2. Heildartilfœrslur til landbúnaðar í 
OECD-löndum, 1992 

US$á US$ á 
Hlutur USS ársverk hektara 
í VLF á í land- í fram-

Land (í %) mann búnaði leiðslu 

Ástral ía 0,5 89 4200 3 
Austurríki 2,3 530 16400 1210 
Kanada 1,6 330 20400 123 
Evrópusambandið 2,0 450 17700 1120 
Finnland 4,1 910 31300 1780 
Japan 2,0 600 24000 14120 
Nýja-S já land 0,1 15 400 4 
Noregur 3,7 970 39600 4240 
Svíþjóð 1,3 370 38600 950 
Sviss 2,4 840 29300 2850 
Bandaríkin 1,5 360 36100 210 
OECD í heild 2,1 440 21900 310 
Ísland 4,5 1090 49000 

Heimildir: OECD, Agricultural Policies, Markets and 
Trade, Monitoring and Outlook 1993, töflur II. 16-11.19, og 
Hagfrœðis tofnin Háskóla Íslands, Stuðningur íslenzkra 
stjórnvalda við landbúnað, Skýrsla nr. 2/1993, um Ísland til 
samanburðar. 

Tafla 2 sýnir, að kostnaðurinn við verndar-
stefnuna er afar mishár eftir löndum. Meðaltöl 
eins og 2% fyrir Evrópusambandið kunna því 
að dylja verulegan mun á löndum innan þess. 
Þannig kunna sum lönd að hagnast á vernd-

arstefnunni (svo sem Danmörk, Írland, Holland 
og Frakkland, sem öll eru umsvifamiklir 
útflytjendur búvöru). Um leið er skaði annarra 
landa þeim mun meiri en fram kemur í meðal-
talinu. Þess vegna verða rökin gegn verndar-
stefnunni ekki veikari, þótt litið sé til meðal-
tals margra landa og mismunandi búvöru, öðru 
nær. 

Heildartilfærslur til landbúnaðar á mann eru 
mestar í Noregi, þar sem þær eru 970 US$ á 
mann, en það er rösklega tvisvar sinnum meira 
en meðaltalið fyrir Evrópusambandið og 
OECD-löndin.5 Heildartilfærslur á bónda í 
fullu starfi - FFE (e. full-time farmer equiva-
lent, skilgreint sem 2200 stunda vinna við 
búnaðarstörf á ári) - eru hæstar í Noregi og 
Svíþjóð eða 40.000 US$ á FFE, en aðeins 
17.700 US$ á FFE í Evrópusambandinu. 
Sérhver bóndi í fullu starfi kostar því neytendur 
og skattgreiðendur meira en nemur meðal-
launatekjum í Evrópusambandinu, en þær eru 
um 12.000 US$, og mun meira en meðal-
launum í mörgum öðrum löndum. 

Það er eftirtektarvert, að verndarkostnaður-
inn á hvert ársverk í landbúnaði er tvöfalt hærri í 
Bandaríkjunum en í Evrópusambandinu. Þannig 
hefur ekki dregið úr bústuðningi í Banda-
ríkjunum í sama mæli og dregið hefur úr mann-
afla í greininni, en þar í landi er lægra hlutfall 
af heildarmannafla bundið við landbúnað en 
nokkurs staðar í Evrópu nema í Bretlandi og 
Belgíu (sjá viðaukatöflu VI). Styrkir á hvern 
hektara eru langhæstir í Japan (14.000 US$), en 
Noregur og Sviss fylgja þar fast á eftir. 

Í heild er kostnaður neytenda og skattgreið-
enda vegna búverndarstefnunnar verulegur í 
öllum OECD-löndum nema Astralíu og sérstak-
lega Nýja-Sjálandi. Í Noregi er heildarkostn-
aðurinn næstum 1 % af VLF meiri en framlag 
landbúnaðar til VLF (samanber töflur 2 og V2). Í þessum skilningi er virðisauki búvörufram-
leiðslu neikvæður í Noregi. Í Japan og Banda-

5 Ísland er skilið út undan í t ex tanum, þar eð ís lenzkar tölur voru 
ekki taldar f r am í l andbúnaðarskýrs lu O E C D , sem taf lan styðst 
við. Neðs ta lína tö f lunnar sýnir þó, að búverndarkos tnaður inn á 
Íslandi er hlutfal ls lega meiri en annars s taðar á OECD-svæðinu 
s a m k v æ m t skýrslu Hag f ræð i s to fnuna r Háskóla Íslands. 
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ríkjunum er virðisauki í búvöruframleiðslu (þ.e. 
virðisauki í framleiðslu að frádregnum heildar-
kostnaði við vernd) um 0,5% af VLF. 

Hver verður niðurstaðan, ef ávinningur 
bænda er dreginn frá heildarkostnaðinum, sem 
greint var frá að framan? Meðalmat á allratapi 
eða velferðartapi vegna endurdreifingar tekna 
frá neytendum og skattgreiðendum til bænda 
og landeigenda nemur um 1% af VLF í 
Evrópusambandinu samkvæmt IMF (1988), 
Demekas o. fl. (1988) og Winters (1987). Þetta 
allratap hefur í för með sér tilfærsluhlutfall 
nálægt 2; hér er átt við hlutfallið á milli til-
færslna frá neytendum og skattgreiðendum og 
hagræðis bænda og landeigenda af þeim. En 
með því er ekki öll sagan sögð, því að hér er 
ekki tekið mið af mismunun gagnvart iðnaði, 
verzlun og þjónustu eða sóun í kjölfar rentu-
sóknar, ágangs þrýstihópa, fjárfestingarbruðls 
og jafnvel fjársvika, að ekki sé minnzt á 
byrðarnar, sem lagðar eru á saklausa í öðrum 
heimshlutum. 

1.3.1. Aðrir vitnisburðir 
Í töflu 3 er birt yfirlit um margar athuganir á 

búvernd í Evrópu á síðasta áratug. Hagræði 
bænda og landeigenda hefur verið dregið frá 
tölunum í töflunni. Samsvarandi brúttótölur eru 
mun hærri. Til dæmis er hreinn kostnaður við 
CAP jafngildur 0,3% af VLF samkvæmt 
Áströlsku landbúnaðarhagfræðistofnuninni 
(Australian Bureau of Agricultural Econo-
mies), á meðan tap neytenda er 1,2% og skaði 
skattgreiðenda er 1,0% af VLF. 

Samkvæmt töflunni felur frjálsari búvöru-
verzlun ekki einasta í sér sóknarfæri til aukinn-
ar framleiðslu á öðrum sviðum, heldur einnig 
til meiri atvinnu. Til dæmis gátu Vestur-Þjóð-
verjar búizt við 3,3% framleiðsluaukningu 
samfara 4% minna atvinnuleysi, sbr. Dicke o. 
fl. (1988). Á sama hátt hafa athuganir Dickes o. 
fl. (1988) á almennu jafnvægislíkani leitt það í 
ljós, að störfum gæti fjölgað um 2 til 4 milljónir 
í kjölfar búnaðarbóta, allt eftir því hve laun 
væru sveigjanleg. Kreppuáhrif CAP eru fyrst 
og fremst afleiðing af því, að búvöruverði er 
haldið langt fyrir ofan heimsmarkaðsverð. 

Munurinn var um 50% að meðaltali á árunum 
1970-85 samkvæmt tölum IMF (1988), frá 
11%) á nautakjötsverði og upp í 80%) á 
sykurverði (miðað við nafnverð). Tyers og 
Anderson (1986b) nefna svipaðar tölur. 
Samkvæmt útreikningum þeirra var hlutfallið á 
milli nafnverðs til framleiðenda og landa-
mæraverðs6 1,6 að meðaltali 1980-82 og 2,2 
árið 1988 í Evrópubandalaginu (EB), en 1,9 og 
3,2 í EFTA-löndunum, 2,4 og 3,8 í Japan og 1,2 
og 1,5 í Bandaríkjunum. Á árunum 1988-91 
hafði verndarhlutfallið miðað við nafnverð náð 
84% í EB og 176% í EFTA-löndunum, 190% í 
Japan og 33% í Bandaríkjunum samkvæmt 
OECD (1992). Samsvarandi tölur fyrir Kanada, 
Astralíu og Nýja-Sjáland voru 48%, 13% og 
6% á árunum 1988-91 (Anderson, 1994). 

Í þeim athugunum, þar sem beitt er einhliða 
jafnvægisgreiningu, þar endurspegla tölurnar 
allratap eins og það er metið samkvæmt flatar-
máli Harberger-þríhyrninga á búvörumarkaði,7 

án þess að afleiðingar búverndarstefnunnar 
fyrir aðra þætti efnahagslífsins séu teknar með 
í reikninginn. Á hinn bóginn er reynt að meta 
heildaráhrif búverndarinnar til langs tíma með 
þeim rannsóknum, sem eru reistar á almennri 
jafnvægisgreiningu eins og þeirri, sem gerð var 
af Stoeckel o. fl. (1989), án þess þó að takatillit 
til áhrifa hennar á önnur lönd. Raunar benda 
rannsóknir í almennu jafnvægi til meiri vernd-
arkostnaðar en rannsóknir í einhliða jafnvægi 
(sjá Buckwell og Medland, 1991). Að meðal-
tali er kostnaður í almennu jafnvægi metinn 
þrefalt meiri en í einhliða líkani, eða 2,2% á 
móti 0,7%o af VLF að jafnaði í þeim rann-
sóknum, sem tilfærðar eru í töflu 3. Að sumu 
leyti má rekja þessar ólíku niðurstöður til þess, 
að í langtímalíkönum almenns jafnvægis er 
yfirleitt gert ráð fyrir meiri verðteygni fram-
boðs en í einhliða líkönum, sem miðast við 
skamman tíma (sjá til dæmis Miller og Spencer, 
1977, og Johnson, 1991, 6. kafla). 

6 M e ð landamæraverð i er átt við he imsmarkaðsve rð að v iðbæt tum 
eðl i legum f lu tn ingskos tnaði (cif) . 

7 Hér er átt við mi smun á kostnaði vegna r íkiss tuðnings, sem kemur 
f ram Í verði eða magni búvöru , og samanlagðr i breyt ingu á ábata 
ney tenda og f ramle iðenda . 
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Tafla 3. Búverndarkostnaður í 
Efnahagsbandalagi Evrópu á áttunda 

áratugnum: Yfirlit heimilda 
Kostn- Til-

aður við fœrslu 
Gerð CAP í % hlut-

Rannsókn líkans11 af VLF fall 

Morris (1980) PE 0,5 1,4 
Thomson og Harvey (1981) PE 1,8 
Buckwell o. fl. (1982) P E 0,6 1,5 
Bureau of Agr. Economics (1985) P E 0,5 1,2 
Bureau of Agr. Economics (1985) PE 0,3 1,2 
Burniaux og Waelbroeck (1985) G E 2,7 
Spencer(1985) PE 0,9 
Tyers (1985) P E 1,1 3,2 
Tyers og Anderson (1986a) P E 1,3 1,9 
OECD (1987) PE 1,210 

Tyers og Anderson (1987) PE 0,3 1,2 
Dicke o. f l .(1988) PE 3,3 
IMF (1988) G E 3,5 
Stoeckel og Breckling (1989) G E 1,5 
Martino. fl. (1989-90) G E 1,4 
Meðaltal 1,4 1,7 

Niðurstöður margra rannsókna um önnur lönd 
eru á svipuðum nótum. Bale og Lutz (1981) 
komust til dæmis að því, að búverndarstefnan 
kostaði neytendur í Bretlandi 0,5% af VLF, 
0,7% í Frakklandi, 0,9% í Þýzkalandi og 1,4% í 
Japan árið 1976. Otsuka og Hayami (1985) 
sýndu fram á, að hreinn kostnaður japanskra 
neytenda við hrísgrjónastefnu stjórnvalda 
sérstaklega var á bilinu 0,3% til 0,7% af VLF á 
árunum 1965 til 1980. Samkvæmt Vineent 
(1989a, 1989b) myndi afnám búverndar leiða til 
kaupmáttaraukningar um 3% í Japan og 6% í 
Kóreu, um leið og verð á landi myndi falla um 
70% í Japan og 45% í Kóreu. Martin o. fl. (1989-
90) komust að þeirri niðurstöðu, sem byggð var 

8 PE = partial equi l ibr ium, e inh l iða ja fnvaeg i sg re in ing . GE = gener-
al equi l ibr ium, a lmenn j a f n v æ g i s g r e i n i n g . 

9 Ti l færs luhlut fa l l er ski lgreint sem kos tnaður í eeu við að f ly t ja Í eeu frá ska t tg re iðendum og ney tendum til l ande igenda og bænda . 
Það er m e ð öðrum orðum hlutfa l l ið milli hei ldar t i l færs lna frá 
ney tendum og ska t tg re iðendum á móti þe im t i l færs lum, sem land-
búnaður inn fær . 

10 Þessi tala er fengin m e ð því að draga frá ve rgum kostnaöi 
ska t tgre iðenda og neytenda , sem er met inn á 2 , 8 % af V L F Í O F . e D að meðal ta l i , meða lhagræði b æ n d a úr ö l lum rannsókn-
u n u m m e ð því að gera ráð fyr i r t i l færs luhlu t fa l l inu 1,7 neðst í 
hægra horni töf lunnar . 

á útreikningum í almennu jafnvægislíkani, að 
VLF í Evrópu myndi vaxa um 3% til 6% í kjöl-
far almenns niðurskurðar á bústuðningi í 
OECD-löndunum, um leið og landbúnaðarfram-
leiðslan myndi dragast saman um 18%. Í þeirri 
rannsókn kemur einnig fram, að heildarkostnað-
urinn, sem sparast myndi við að afleggja hvert 
starf í búvöruframleiðslu og vinnslu, sé frá 
13.000 US$ í Japan upp í 20.000 US$ í EB og 
Bandaríkjunum og jafnvel upp í 100.000 US$ í 
Kanada (miðað við gengi og verðlag 1988). 
Hægt væri að tilfæra margar rannsóknir með 
svipuðum niðurstöðum til viðbótar. 

1.3.2. Úrúgvælota GATT-viðrœðna 
Nú eru upp áætlanir um að draga talsvert úr 

bústuðningi samkvæmt þeim samningum, sem 
gerðir hafa verið innan GATT í kjölfar 
Urúgvælotunnar svo nefndu. Þar er gert ráð 
fyrir, að beinir styrkir dragist saman og að 
öllum viðskiptahindrunum öðrum en tollum 
verði breytt í samsvarandi tolla, en síðan skulu 
tollar á búvöru lækkaðir um 36% á næstu 6 
árum til ársins 2001. Þannig skal tæknilegum 
viðskiptahindrunum breytt í tolla, sem eru mun 
sýnilegri og hagkvæmari tegund verndar. Með 
þessum hætti verður það erfiðara fyrir 
erindreka bænda og milliliða að draga 
niðurstöður rannsókna um búverndarkostnað í 
efa eða reyna að gera þær tortryggilegar, því að 
allir geta áttað sig á tollum. Þetta er mikilvægur 
árangur, ekki sízt vegna þess að nú hefur tekizt 
að ná samkomulagi um búvörur innan GATT í 
fyrsta sinn. 

Þrátt fyrir þetta mun kostnaður neytenda og 
skattgreiðenda verða mjög mikill í lok þessa 
sex ára aðlögunartíma. Búnaðarvandinn mun 
verða óleystur áfram að miklu leyti árið 2001. 
Johnson (1991, bls. 210-215) bendir á, að 
stöðugur stuðningur dugi reyndar ekki til að 
halda tekjum bænda á tilteknu stigi. Þetta stafar 
af því, að tiltekin verðhækkun búvöru eykur 
tekjur þeirra Í eitt skipti fyrir öll. Því verður að 
auka stuðninginn jafnt og þétt til þess að 
tryggja bændum sömu kaupmáttaraukningu og 
aðrir njóta í hagkerfinu. Þess vegna er til-
hneigingin til síaukins bústuðnings engin 
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tilviljun í Evrópu. Hún er þvert á móti bein 
afleiðing aukins framleiðnimunar í landbúnaði 
og annars staðar í efnahagslífinu. 

Þessi tilhneiging sést bezt í ljósi reynslunnar. 
Samkvæmt tölum OECD (1992) jókst verndar-
hlutfallið á nafnvirði (það er að segja hlutfalls-
munur innanlandsverðs og heimsmarkaðsverðs) 
úr 58% í EB á árunum 1979-81 í 84% 1988-91, 
úr 133% í 190% í Japan, úr 19% í 33% í 
Bandaríkjunum, úr 32% í 48% í Kanada og úr 
41% í 73% í OECD-löndunum í heild á sama 
tíma. Gulbrandsen og Lindbeck (1973) litu 
lengra aftur í tímann; samkvæmt þeim hækkaði 
verndarhlutfallið á nafnvirði úr 30% um 1930 í 
um 60% árið 1960 í Vestur-Evrópu. Innflutn-
ingur hrísgrjóna var frjáls í Japan 1904, en eftir 
að tollar voru teknir upp það ár, hækkaði vernd-
arhlutfallið í 60% um 1930 og í allt að 700% á 
síðari hluta níunda áratugarins (sjá Anderson, 
1994, og Tyers og Anderson, 1986b). Almenn 
aukning landbúnaðarverndar hefur haldizt í 
hendur við aukna fríverzlun með iðnaðarvörur. 

Í þessu sambandi vekur það eftirtekt, að 
margir hagfræðingar og stjórnmálamenn, sem 
leggja á ráðin um skjótvirkar lausnir á um-
skiptavandanum í Mið- og Austur-Evrópu, 
virðast samt sem áður aðhyllast hægfara að-
lögun í landbúnaðarmálum heima fyrir, jafnvel 
þótt flestar, en þó ef til vill ekki alveg allar, rök-
semdir gegn hægfara kerfisumbótum virðist 
gilda um viðskipti almennt. Sérstaklega hafa 
margir varað við töfum á breytingum í gömlum 
sósíalistaríkjum og fært rök að því, að hæga-
gangur lengi aðeins þrautatímann og geri 
hagsmunaklíkum auðveldara um vik að skipu-
leggja andstöðu við breytingar og jafnvel 
skemmdarverk á þeim árangri, sem náðst hefur. 
Því er nauðsynlegt að fjalla um þjóðhagslegar 
afleiðingar hægfara umbóta í landbúnaðar-
málum og búvöruverzlun í þessu ljósi. 

2. Þjóðhagslegar af leiðingar 
búverndars tefnu 

Á meðan Evrópubúar nutu fullrar atvinnu og 
örs hagvaxtar í kjölfar heimsstyrjaldarinnar 
síðari, litu menn kostnað vegna búvöruverndar 

mildum augum, og hann vakti ekki miklar 
stjórnmáladeilur. Á tímum erfiðleika, mikils og 
vaxandi atvinnuleysis ásamt hægum hagvexti, 
verður að leita allra leiða til þess að auka 
þjóðhagslega hagkvæmni, til að dregið geti úr 
atvinnuleysi og hagvöxtur glæðzt á ný. 
Umbætur í landbúnaðarmálum hljóta því að 
koma til álita ásamt öðrum úrræðum. Svo lengi 
sem kostnaður skattgreiðenda og neytenda við 
búverndina jafngildir um 2% af VLF í Evrópu 
á hverju ári að meðaltali, eða jafnvel enn meira 
eins og síðar verður vikið að, þá verður 
endurskoðun búverndarstefnunnar eitt af mikil-
vægustu viðfangsefnum hagstjórnar. 

Rökin gegn verndarstefnu í landbúnaði eru 
nátengd röksemdum gegn verndarstefnu al-
mennt. Mér er ekki einvörðungu um að ræða 
allratap og aðra óhagkvæmni, sem hlýzt af 
endurdreifingu tekna frá neytendum og skatt-
greiðendum til bænda og landeigenda. Það þarf 
að uppræta óhagkvæmni í tengslum við bú-
vöruviðskiptahömlur, sem valda framleiðslu-
tapi og tekjumissi bæði heima og erlendis. Það 
dugir því ekki að meta búverndarkostnaðinn í 
einhliða jafnvægislíkönum, sem grein var gerð 
fyrir að framan, samanber töflur 1 og 2. 

2.1. Hagur af viðskiptum 
Til skýringar skal nú tekið dæmi af hagkerfi, 

þar sem atvinnuvegirnir eru tveir, landbúnaður 
og iðnaður, og allir framleiðsluþættir eru nýttir 
til fulls, en á óhagkvæman hátt í byrjun. Verð-
hlutföll iðnvara gagnvart búvöru eru lægri á 
heimamarkaði en heimsmarkaði. Þetta gæti 
samsvarað því, að búvöruverð væri 80% hærra 
á heimamarkaði en á heimsmarkaði eða svipað 
og gerist í Evrópu að meðaltali samkvæmt 
OECD (1992). Framleiðsluþáttum er ríkulegar 
varið til búvöruframleiðslu vegna þessara 
afskræmdu heimamarkaðsverðhlutfalla en vera 
myndi við fríverzlun, þar sem heimsmarkaðs-
verð ríkti. Ef öllum viðskiptahindrunum væri 
rutt úr vegi, hæfust viðskipti á óbjöguðu heims-
markaðsverði. Búvöruframleiðslan drægist 
saman án verndar, en iðnframleiðslan myndi 
aukast, og heildarframleiðsla ykist líka eins og 
vera bæri (sjá hólf 1). Þess vegna er borð fyrir 
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Mynd 2. Framleiðsluaukning vegna afnáms 
búvöruviðskiptahafta 

báru, ef þeir, sem hagnast á breytingunni, vildu 
bæta hinum skaðann, sem töpuðu á henni. En 
þar eð búverndarstefnan í Evrópu stuðlar að 
auknum ójöfnuði frekar en hitt, þá er ekki víst, 
að slíkar skaðabætur yrðu taldar réttlátar eða 
nauðsynlegar. 

Framleiðsluaukningin, sem hér hefur verið 
lýst, byggist á flutningi framleiðsluþátta milli 
atvinnugreina, en ekki á aukinni framleiðni 
innan greinanna til frambúðar. Koester (1991) 
leggur áherzlu á, að hugsanlega geti landbún-
aðarframleiðsla aukizt eftir nokkurn tíma í 
kjölfar aukins frjálsræðis, því að þeir bændur, 
sem hætta ekki búskap á þrengingatímanum, 
munu nýta sér tækniframfarir og aukna umsetn-
ingu til þess að fylla það skarð, sem óhagkvæm-
ari búskapur skilur eftir sig. Þetta skýrir, hvers 
vegna landbúnaðarframleiðsla hefur aukizt um 
2% til 4% árlega á Nýja-Sjálandi, eftir að 
horfið var frá verndarstefnunni þar suður frá 
1984. Framleiðsla vissra vörutegunda, svo sem 
víns, ávaxta og hneta, hefur vaxið hröðum 
skrefum, eftir að frelsið komst á (sjá hólf 2). 

Framleiðsluaukningin vegna frjálsari bú-
vöruviðskipta fer eingöngu eftir því, hversu 
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verðhlutföll voru afskræmd í upphafi miðað 
við heimsmarkað, eftir tækniframförum vegna 
frjálsari viðskipta eins og á mynd 3 (í hólfi 2) 
og að síðustu eftir sveigjanleika framleiðsl-
unnar eins og hún er túlkuð með sveigju fram-
leiðslujaðarsins á mynd 2. Sýnt hefur verið 
fram á (sjá Gylfason, 1993), að framleiðslu-
aukningin er nokkurn veginn í réttu hlutfalli við 
upphaflega afskræmingu verðhlutfalla:11 

Framleiðsluaukning = me2 (3) 

Hér er m margfeldisþáttur, sem fer eftir lög-
un og hliðrun framleiðslujaðarsins, og e er 
mælikvarði á upphaflega verðbjögun og endur-
speglar hornið milli heimaverðslínu og heims-
markaðsverðlínu (það er Π-Π*) á myndum 2 og 
3. Með þessari jöfnu er hægt að reikna út fram-
leiðsluaukningu vegna frjálsari verzlunar að 
fullu ásamt þeirri framleiðniaukningu, sem 
hlýzt af breyttum viðskiptaháttum. Sama jafna 
fæst, þótt heildarframleiðsla sé mæld í vísitölu 
neyzluvöruverðs, skilgreindri sem vegið meðal-
tal iðnvöruverðs og búvöruverðs, í stað iðn-
vörueininga eingöngu eins og að ofan. 

Þessi einfalda jafna um framleiðsluaukningu 
er tilbrigði við kunnugt stef í velferðarhagfræði. 
Hagsældin, sem hafa má af því að leiðrétta 
tiltekna skekkju (skatt eða toll), er í réttu hlutfalli 
við kvaðrat upphaflegrar bjögunar (Harberger, 
1964). Í einhliða jafnvægisgreiningu kemur 
afskræmingin í öðru veldi við sögu, því að þar er 
hagsældarábatinn metinn eftir flatarmáli rétt-
hyrnds þríhyrnings, en með skammhliðar í réttu 
hlutfalli við skattinn eða tollinn. 

2.2. Almennt og einhliða jafnvægi 
Nú er hægt að nota jöfnu (3) til að áætla þá 

framleiðsluaukningu, sem býr í frjálsari við-
skiptaháttum. Sýnt hefur verið fram á, að um 
stikann m í jöfnunni gildir (Gylfason, 1993): 

11 Sjá grein hö funda r um þetta efni í F já rmála t íð indum 1992: 
„Framle iðs luaukn ing vegna fr jálsari v iðskipta : Einföld regla ." Sjá 
e innig grein h ö f u n d a r " T h e M a c r o e c o n o m i c s of European 
Agr icu l tu re , " Seminar Paper No. 573, Institute for International 
Economic Studies, Univers i ty o f S tockho lm, j ún í 1994. 
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Hólf 1. Innviðir f r já lsrar 
búvöruverz lunar 

Á mynd 2 er upphafsstaða hagkerfisins í 
punktinum E, þar sem línan í snertingu við 
framleiðslujaðarinn EKF sýnir verðhlutfall 
iðnvarnings og búvöru á heimamarkaði. 
Halli línunnar er Π = PWB/PWI. Í E jafngildir 
heimaframleiðslan neyzlu innan lands, þar 
sem komið er í veg fyrir allan innflutning 
með tollum eða öðrum hætti. Brattari línan 
GFN lýsir verðhlutföllum á heimsmarkaði, 
en halli hennar er Π* = PWB/PWI Samsíða 
henni gengur lína í gegn um E og sker lárétt-
an ás í M, sem samsvarar heildarframleiðslu 
(þ.e. VLF) í upphafi, mældri í iðnaðarfram-
leiðslu. 

Þegar öllum viðskiptahindrunum er aflétt, 
hefjast viðskipti á heimsmarkaðsverði. Bú-
vöruframleiðslan dregst saman, og hagkerfið 
færist fyrst í punktinn J innan framleiðslu-
jaðarsins. Þar eru framleiðsluþættir ekki full-
nýttir, og atvinnuleysi kemur til sögunnar. Ef 
samdrátturinn í landbúnaði breiðist út til 
iðnaðar vegna minnkandi kaupmáttar og 
minni eftirspurnar eftir iðnaðarvörum, þá 
dregur fyrst lítillega úr iðnframleiðslu, en hún 
vex aftur í fyrra horf, þegar komið er í punkt-
inn J. Þar er heildarframleiðslan þó minni en í 
E, en fyrr eða síðar munu framtakssamir 
einstaklingar nýta sér þau sóknarfæri, sem 
myndast með hækkandi iðnvöruverði. Fram-
leiðsluþættir eru fluttir úr landbúnaði til iðn-
aðar, og hagkerfið færist úr J í F, þar sem 
framleiðsluþættir eru fullnýttir á ný og at-
vinnuleysi er úr sögunni. 

Aðlögunarferillinn EJHF er einungis einn 
af mörgum hugsanlegum ferlum. Á bilinu EJ 
gæti framleiðslan orðið minni bæði í búskap 
og iðnaði. Í H hefur heildarframleiðslan náð 
upphaflegum styrk, en fullri atvinnu er ekki 
náð að nýju fyrr en í F. Hægt er að finna beztu 
aðlögunarferla af þessari gerð, ef aðlögunin 
reynist kostnaðarsöm vegna atvinnuleysis og 
vannýtingar annarra framleiðsluþátta. 

Þegar punktinum F er náð, hefur heildar-
framleiðsla aukizt sem samsvarar fjarlægð-
inni MN á lárétta ásnum. Þessi fjarlægð 
jafngildir framleiðsluaukningunni mældri í 
iðnaðarvöru miðað við upphafspunktinn E. 
Heimaframleiðslu á iðnvöru og búvöru er lýst 
með punktinum F, en heimaneyzlu með 
punktinum G, snertipunkti línunnar GFN við 
jafngildisferil, sem lýsir smekk neytenda. 
Hvelfdur framleiðsluferillinn tryggir, að land-
búnaður leggst ekki af. Iðnvarningur er nú 
fluttur út í skiptum fyrir búvöru frá öðrum 
löndum. Útflutningurinn GQ er jafngildur 
innflutningnum FQ á heimsmarkaðsverði, 
samanber viðskiptaþríhyrninginn GQF. Við-
skiptajöfnuður er í jafnvægi. 

Velferðartap af óbreyttu ástandi er annað 
mál. Það samsvarar þeim styrkjum, sem 
landið þyrfti til þess að ná sömu hagsæld og 
frjáls viðskipti myndu færa, án þess að 
breyta til. Þennan kostnað má túlka sem 
línustykkið OP Almennt er þessi kostnaður 
við óbreytt ástand ekki jafngildur ávinn-
ingnum af frjálsum viðskiptum, heldur ræðst 
hann af smekk neytenda meðal annars. Til 
dæmis gæti smekk neytenda verið svo varið, 
að frjáls viðskipti leiddu til aukinnar hag-
sældar, en minni framleiðslu, þegar fram liðu 
stundir. 

Vegna stærðar Evrópusambandsins og 
mikilla áhrifa þess á mörkuðum heimsins 
gæti það hagnazt á umbótum í verzlun með 
búvörur, jafnvel þótt skrefið væri ekki stigið 
til fulls. Ef frjálsari viðskipti leiddu til þess, 
að hagkerfið flyttist úr E í K á mynd 2, þá er 
hugsanlegt, að hagstæð viðskiptakjör gætu 
leitt framleiðslu að punktinum K, en neyzlu í 
punktinn L. Hagsældin í L myndi verða meiri 
en í G við frjálsar markaðsaðstæður. Í þessu 
tilviki ætti línan í gegn um E, H og M að vera 
brattari en línan KL. Frjálsari viðskipti 
myndu færa hagkerfið úr E í F eða K og 
myndu þá auka landsframleiðslu mælt í iðn-
varningi, en minnka hana mælt í búvöru með 
því að hækka heimsmarkaðsverð á þeirri 
vöru. 
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þar sem I/Y er hlutur iðnaðar í heildarfram-
leiðslu (hér er átt við iðnað í viðum skilningi, 
þ.e. iðnað, samgöngur, verzlun og þjónustu), 
eftir að frjálsri verzlun hefur verið komið á, b er 
verðnæmi (teygni) iðnframleiðslunnar, og k er 
mælikvarði á framleiðniaukningu í landbúnaði 
eftir breytingu. Í jöfnunni er afskræmingar-
stuðullinn e skilgreindur sem c = 1 - Π/Π*, þar 
sem Π og Π* eru verðhlutföll iðnvarnings og 

búvöru fyrir og eftir breytingu (sbr. hólf 1). Ef 
gert er ráð fyrir, að heimamarkaðsverði sé 
haldið 80% yfir heimsmarkaðsverði eins og 
virðist eiga við um Evrópusambandið (sjá 
OECD, 1992, og Anderson, 1994), og ef verð á 
iðnvarningi er eins á heimamarkaði og á heims-
markaði, þá fæst Π/Π* = 1/1,8 = 0,56, en þar 
með er e = 0,44. Með sama hætti fæst c = 0,33 
ef Π/Π* = 1,5 og e = 0,17 ef Π/Π* = 1,2. 

Hólf 2. Búskapur án styrkja: 
Dæmi Nýsjá lendinga 

Árið 1950 var Nýja-Sjáland þriðja ríkasta land 
jarðar mælt í þjóðartekjum á mann. Þar var 
ekkert atvinnuleysi, engin verðbólga svo heitið 
gæti og næstum engar erlendar skuldir. Smám 
saman færðist landið niður í ellefta sæti í hópi 
hinna ríku árið 1960, 15. sæti árið 1970, 20. 
sæti 1980 og 23. sæti 1987 (sjá Crocombe, 
Enright og Porter, 1991). Það dró úr hagsæld. 
Atvinnuleysi, verðbólga, en einkum þó erlend-
ar skuldir, komust á áður óþekkt stig þar í landi. 

Þessi hnignun átti sér rætur að hluta í sam-
drætti í sölu búvara til Bretlands eftir inngöngu 
þess í EB 1973, og að hluta til í harðsvíraðri 
haftastefnu heima fyrir. Til dæmis komst 
verndarhlutfallið í búfjárrækt upp í 123% 
1982-83 og var þá hæst í OECD. Afnám 
styrkjakerfisins í landbúnaði 1984 hafði í för 
með sér verulegan aðlögunarkostnað. Um 
800 bú urðu gjaldþrota. Bændum, sem brugðu 
búi, var veittur „brottfararstyrkur", sem nam 
um tveim þriðju af árstekjum. Samt sem áður 
var fjöldi fullstarfandi bænda 1991 kominn 
aftur í fyrra horf frá 1984. Raunverð búvöru 
féll um 15% til 65% (Koester, 1991), kaup-
máttur á sauðfjár- og nautgripabúum minnk-
aði um 40% og raunverð jarðnæðis lækkaði 
svipað, en kaupmáttur á kúabúum minnkaði 
ekki; „á móti kemur, að umbætur í landbúnaði 
hafa skapað sterkari, fjölbreyttari og sveigj-
anlegri landbúnað" (OECD, 1991, bls. 63). 
Hagkvæmni hefur aukizt vegna stærri búa, 
tækninýjunga og vélvæðingar. Nýjar vörur 
eru nú framleiddar. Ný markaðslönd hafa 
verið numin. Landnýting og notkun aðfanga á 

ekru hafa dregizt saman, um leið og fram-
leiðslan er orðin vinnuaflsfrekari. Helzt eru 
það landeigendur og bankar, sem hafa tapað, 
en þeir urðu að afskrifa eignir til að koma í veg 
fyrir gjaldþrot margra búa (Koester, 1991). 

Aukin hagkvæmni er sýnd á mynd 3 sem 
hliðrun framleiðslujaðars frá AB til AC, þar 
sem breyting verður á framleiðslunni úr F í G 
og gefur meiri búvöru en upphaflega í E. 
Heildarvöxtur framleiðslunnar jafngildir 
þykku línunni MQ, þar sem MN stafar af 
auknu frjálsræði og NQ afaukinni framleiðni. 
Samkvæmt orðanotkun Leibensteins (1966) 
jafngildir MN aukningu í ráðstöfunarhag-
kvæmni og NQ aukningu í „X-hagkvæmni". 

Mynd 3. Framleiðsluaukning í kjölfar 
frjálsari viðskipta og tœkniframfara 
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Tafla 4. Framleiðsluaukning vegna frjálsari 
búvöruviðskipta sem fall af búvöruvernd og 

verðnœmi iðnaðarvöru. Ótímatengt líkan 

I / Y = 0,95 
k = 0,7 
c = 0,17 
( 2 0 % vernd) 

b = 0,05 

g = 0 , l % 

b = 

g = 

0,1 

0 ,2% 

b = 0,2 

g = 0 ,4% 

c = 0,33 
( 5 0 % vernd) g = 0 ,4% g = 0 ,8% g = 1,6% 

c = 0,44 
( 8 0 % vernd) g = 0 ,7% 

g= 

1,4% g = 2 ,8%* 

Heimild: Reikningar höfundar með jöfnu (3). 
Ath: I/Y = hlutur iðnaðar Í VLF. b = verðnœmi (eða teygni) 
iðnvarnings. c = 1 - Π/Π*, svo að verndarhlutfall á nafnvirði 
er Π/Π*-1 = c/(1-c). k = framleiðniaukning í landbúnaði 
eftir breytingu (þ.e. framleiðni eykst um k sinnum c eða um 
31%, ef k = 0,7 og c = 0,44). g = ótímatengd framleiðslu-
aukning í prósentum. 

Ef verndarhlutfallið liggur á bilinu 20% til 
80% og gengið skal út frá: (a) að iðnaður í 
víðum skilningi (allt nema landbúnaður) sé 
95% framleiðslunnar, (b) að næmi iðnfram-
leiðslu fyrir verðbreytingum liggi á bilinu 0,05 
til 0,2 (sem þýðir það, að langtímaverðteygni 
búvöru sé á bilinu 1 til 4, og það er í góðu sam-
ræmi við teygnistuðlana í yfirliti Johnsons, 
1991, 6. kafla) og (e) að framleiðni í landbún-
aði aukist með frjálsari viðskiptum samkvæmt 
stikanum k = 0,7 (engar mælingar liggja fyrir 
um þetta, en sýna má fram á, að taki k þetta 
gildi, jafnast það á við það, að framleiðni aukist 
um 30%, þegar 80% vernd er aflétt). Að 
þessum forsendum gefnum er tafla 4 reiknuð 
út. Þar sést, að sé langtímaverðnæmi iðnvöru 
0,2 og verndin 80% (á nafnvirði), þá má gera 
ráð fyrir 3% framleiðsluaukningu með afnámi 
styrkjakerfis og innflutningsverndar í landbún-
aði. Hærri tölur í forsendum gæfu enn meiri 
aukningu. Tafla 4 sýnir hreinan ábata af frjáls-
ræðinu, og hreinn ábati er minni en vergur eins 
og áður var vikið að. Til samanburðar má geta 
þess, að gert er ráð fyrir 4% til 5% framleiðslu-
aukningu til lengdar í kjölfar markaðs-
samrunans í Evrópu síðan 1992 samkvæmt 
Cecchini-skýrslunni (1988). 

Tölumat á allratapi er yfirleitt þrefalt hærra, 
ef stuðzt er við almenn jafnvægislíkön frekar 

en einhliða jafnvægislíkön samkvæmt athug-
unum IMF (1988) og Winters (1987). Mat á 
allratapi samkvæmt einhliða jafnvægis-
greiningu má nálgast með jöfnu Harbergers 

Tap = vt2 (5) 
þar sem t endurspeglar afskræmingu markað-
arins og v er fasti. Tapið er hér reiknað sem 
hlutfall af heildarframleiðslu. Fastinn v er jafn 
½[ds/(d+s)](A/Y), þar sem d er verðteygni inn-
flutningseftirspurnar, s er verðteygni útflutn-
ingsframboðs, og A/Y er hlutfall búsafurða í 
heildarframleiðslu. Ef til dæmis d = 1, s = 2, 
A/Y = 0,05 og t = 0,8, þá fæst samkvæmt þessu 
allratap nálægt 1% af heildarframleiðslu. Þessi 
tala endurspeglar þá skerðingu á neytenda-
ábata, sem er umfram aukinn framleiðenda-
ábata í landbúnaði vegna hærra búvöruverðs í 
skjóli verndar. Hún sýnir aftur á móti ekki hina 
hliðina á verndarstefnunni: skerðingu á fram-
leiðendaábata umfram aukinn neytendaábata í 
iðnaði, sem leiðir af lægra iðnvöruverði vegna 
búverndarinnar (sjá Harberger, 1974, bls. 10-
11). Séu verðteygnistuðlarnir tvöfaldaðir úr 1 
og 2 í bráð upp í 2 og 4 til lengdar, þá tvöfaldast 
líka matið á velferðartapinu, úr 1% í 2% af 
heildarframleiðslu. 

Það var nokkurn veginn með þessum hætti, 
að Harberger (1959) dró þá ályktun, að 
viðskiptahindranir í Chile, sem jafngiltu 50% 
tolli á innflutning 1950, hefðu í för með sér 
velferðartap, sem næmi um 2½% af þjóðar-
tekjum. Í þessu tilviki má lesa allratapið úr 
einhliða jafnvægisgreiningunni með jöfnunni 
½[ds/(d+s)](X/Y)t2, þar sem X/Y er hlutfall 
útflutnings af heildarframleiðslu og t er við-
skiptaskekkjan eins og áður. Ef d = s = 4, X/Y 
= 0,1 og t = ½ , þá verður velferðartapið 2 ½ % 
af VLF. Minni teygni gefur minna tap. 

Fegurð og einfaldleiki formúlu Harbergers á 
vafalítið þátt í því, hve einhliða jafnvægisgrein-
ing hefur verið lífseig við mat á verndarkostn-
aði í landbúnaði fram undir 1980, sbr. töflu 3. 
Almenn jafnvægisgreining naut ekki jafn-
mikillar hylli, sennilega vegna þess að hún er 
flóknari og útreikningar geta verið vandasamir. 
En væri hún notuð, fékkst alltaf hærri vernd-
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arkostnaður en fékkst með einhliða jafnvægis-
greiningu. En nú hefur verið sýnt fram á, að 
hægt er að nota álíka einfaldar aðferðir í al-
mennri greiningu eins og í einhliða. Höfuð-
kostur almennrar greiningar er, að hún tekur 
tillit til áhrifa viðskiptafrelsis á aðra þætti efna-
hagslífsins en landbúnað og þar er gert ráð fyrir 
nógu löngum tíma til þess, að framleiðsluþættir 
flytjist úr landbúnaði og skili arði í öðrum 
greinum. Samanburður á þessum tveim aðferð-
um leiðir í ljós, að einhliða skammtímagreining 
vanmetur velferðartapið, sbr. töflu 3. Þessi 
munur hefur hér verið skýrður. Í þessu ljósi 
virðist það þá blasa við, að búverndarkostn-
aðurinn í Evrópu og víðar er mun meiri en áður 
hefur verið talið yfirleitt. 

2.3. Viðskipti og vöxtur 
Enn eru þó ekki öll kurl komin til grafar. 

Aukin framleiðni í þjóðarbúskapnum samfara 
frjálsari viðskiptum eykur þá framleiðslu, sem 
vinna má úr tilteknum aðföngum, og jafngildir 
því tækniframförum. 

Gerum nú ráð fyrir, að framleiðslan sé í réttu 
hlutfalli við f]ármagn í víðum skilningi (svipað 
og Romer, 1986). Þá fer framleiðslan eingöngu 
eftir því fjármagni, sem bundið er í föstum fjár-
munum, og þeirri hagkvæmni, sem ríkir í fram-
leiðslunni, eins og sýnt er fram á í viðauka: 

Framleiðsla = framleiðni sinnum fjármagn. (6) 

Þetta merkir einfaldlega, að framleiðslugetan 
fer eftir magni og gæðum fjármuna. Með fram-
leiðni er hér átt við hagkvæmni í ráðstöfun allra 
framleiðsluafla í hagkerfinu. Þess vegna skiptir 
öll framleiðniaukning máli, hvort sem hún á sér 
stað vegna verðleiðréttinga á heimamarkaði, 
frjálsari milliríkjaviðskipta, einkavæðingar, 
menntunar, rannsókna og þróunar eða jafnvel 
vegna bættrar hagstjórnar og stöðugleika. 

Ef sparnaður er í réttu hlutfalli við heildar-
framleiðslu og er jafn vergri fjárfestingu, þ.e. 
hreinni fjármunamyndun að viðbættum af-
skriftum, þá fæst 

Hagvöxtur = sparnaðarhlutfall sinnum fram-
leiðni mínus afskriftir. (7) 

Af þessu leiðir, að öll framleiðniaukning, þar 
á meðal sú, sem hlýzt af umbótum í búvöru-
viðskiptum, leiðir ekki einasta til meiri fram-
leiðslu samkvæmt jöfnu (3), heldur einnig til 
meiri hagvaxtar samkvæmt jöfnu (7). Þessi 
hagvaxtarauki er viðvarandi. Það samhengi, 
sem kom í veg fyrir viðvarandi vaxtaraukningu 
vegna aukinnar hagkvæmni og aukins sparn-
aðar í kenningum Harrods og Domars og 
Solows, er ekki til staðar hér, því að í fram-
leiðslufallinu (6) er gert er ráð fyrir hlutfalls-
legum afrakstri fjármagns. Í nýklassískri hag-
vaxtarfræði eru frjálsari viðskipti aftur á móti 
jafngild tækniframförum og auka vöxt fram-
leiðslunnar, á meðan efnahagslífið færist frá 
einum stöðugum hagvaxtarferli til annars með 
meiri hagvöxt, en ekki til lengdar. Þessi aðlög-
un getur tekið langan tíma í líkani Solows. Því 
er erfitt að greina það líkan með mælingum úr 
hagvaxtarlíkani Harrrods, Domars og Romers, 
sem stuðzt var við hér að framan. Þann hag-
vöxt, sem umbætur í viðskiptum gefa af sér, er 
því hægt að skoða hvort heldur sem varanlegan 
'innri' hagvöxt (e. endogenous growth) eða 
sem 'ytri' hagvöxt, sem fjarar út smátt og 
smátt eftir nýklassísku kenningunni. Sam-
kvæmt þessu mun frjálsræði Í búvöruviðskipt-
um, eins og frelsi í öðrum viðskiptum yfirleitt, 
auka heildarframleiðslu með tímanum, jafnvel 
þótt framleiðslan kunni að dragast saman í 
bráð, því að það tekur fyrrum bændur, vinnu-
menn og milliliði nokkurn tíma að kynnast 
nýjum háttum og finna sér aðra ábatasamari 
vinnu. 

Hversu mikinn hagvöxt má þá hafa af frjáls-
ari viðskiptum með tímanum? Gerum ráð fyrir, 
að búverndin sé minnkuð úr 80% í 20%. Slíkur 
samdráttur um 75% myndi lækka hlutfall 
búvöruverðs heima fyrir og heimsmarkaðs-
verðs úr 1,8 í 1,2, og afskræming markaðarins 
myndi því minnka úr 0,44 í 0,17. Þetta gæti 
aukið heildarframleiðslu smám saman um allt 
að 2 ½ % í Evrópusambandinu í eitt skipti fyrir 
öll, eða sem samsvarar mismuninum á fram-
leiðsluaukningunni 2,8%, sem er auðkennd með 
stjörnu í töflu 4, og 0,4% í sama dálki töflunnar. 
Þar með færi framleiðnivísitalan E úr 0,33 (sem 
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felur í sér, að hlutfall fjármagns og framleiðslu 
er 3) í 0,338 eftir breytingu. Ávinningurinn 
gæti orðið enn meiri með hærri teygnistuðlum. Í EFTA-löndunum, einkum Noregi og Finnlandi, 
þar sem búverndarstefnan gengur einna lengst 
miðað við VLF, gæti 75% minni vernd gefið 
enn meira í aðra hönd en í Evrópusambandinu, 
hugsanlega um 3% af VLF eða meira. 

Tafla 5. Framleiðsluaukning vegna búvöru-
viðskipta sem fall af sparnaðarhlutfalli og 

framleiðni fjármagns. Tímatengt líkan 

Þetta er augljóst á vettvangi ríkisfjármála. 
Viðvarandi fjárlagahalli samfara mikilli skulda-
söfnun ríkis og byggða hefur verið mikið 
áhyggjuefni árum saman í Evrópu. Þar ættu 
stjórnvöld auðveldara um vik frammi fyrir út-
gjaldavandanum, ef þeim tækist að draga úr til-
færslum til landbúnaðar. Undanfarin ár hefur 
landbúnaður dregið til sín um 70% af sameigin-
legum útgjöldum Evrópusambandsins. Ef það 
tækist einnig að lækka verð á búvörum og auka 
þannig kaupmátt með auknu frelsi í búvöru-
viðskiptum, þá gætu stjórnvöld annaðhvort 
dregið úr félagslegri þjónustu ríkisins eða aukið 
skattheimtu eða hvort tveggja að óbreyttum hag 
almennings. Þannig myndu skipulagsumbætur 
í landbúnaði styrkja stöðuna í evrópskum ríkis-
fjármálum. 

2.4.1. Landbúnaður, peningar og gengi 
Hægt er að víkka röksemdina um ríkisfjár-

mál út, þannig að hún eigi einnig við um stjórn 
peningamála og taumhald á verðbólgu. Hugs-
um okkur ríkisstjórn, sem stendur frammi fyrir 
raunverulegri eða ímyndaðri þörf fyrir gengis-
fellingu á gjaldmiðli landsins til að styrkja 
samkeppnisstöðu útflutningsatvinnuvega og 
einnig fyrirtæki í samkeppni við innflutning og 
til að bæta greiðslujöfnuð við útlönd, en er treg 
til að fella gengið af ótta við aukna verðbólgu. 
Ríkisstjórnir Norðurlanda hafa ásamt mörgum 
öðrum lent í þess háttar þrengingum á liðnum 
árum. Gerum einnig ráð fyrir takmörkuðu 
olnbogarými fyrir hefðbundnar hliðarráð-
stafanir meðfram gengisfellingu, því að frekari 
niðurskurður ríkisútgjalda sé álitinn lítt fýsi-
legur og vaxtatekja og skattheimta séu komnar 
á of hátt stig nú þegar. Hvað er þá til ráða? 

Ein leið út úr vandanum er að örva heildar-
framboð í hagkerfinu, til dæmis með auknu 
frjálsræði í búvöruviðskiptum. Verðlækkun á 
búsafurðum gæti komið í veg fyrir verðbólgu-
áhrif á neyzluvöruverð innan lands og þá einnig 
á laun um leið. Með þessu móti er unnt að grípa 
til gengisfellingar, ef í nauðir rekur, án þess að 
af hljótist víxlhækkun kauplags og verðlags. 
Þannig væri hægt að bæta minni kaupmátt 
vegna gengisfellingar með auknum kaupmætti 

E = 0.334 E = 0.338 E = 0.339 
( 1 7 % minni ( 7 5 % minni (100% minni 

vernd) vernd) vernd) 

s = 0,15 ∆g = 0,1% ∆g = 0,1% ∆g = 0,1% 
s = 0,20 ∆g = 0,1% ∆g = 0.2%* ∆g = 0,2% 
s = 0,25 ∆g = 0,1% ∆g = 0.2% ∆g = 0.2% 

Heimild: Útreikningar höfundar samkvæmt jöfnu (7). 
Ath: s = sparnadarhlutfall. E = framleiðni fjármagns. 

∆g = hagvaxtarauki í prósentum. 

Ef gert væri ráð fyrir 20% sparnaðarhlutfalli 
af heildarframleiðslu, má búast við, að 75% 
minni vernd gæfi af sér 2‰ viðbótarhagvöxt á 
mann samkvæmt jöfnu (7) að öðru jöfnu, sbr. 
stirndu töluna í töflu 5. Það hefði í för með sér 
10% hagvaxtarauka, úr 2% í 2,2%, við venju-
legar aðstæður. Hærri spamaðar- og fjárfest-
ingarhlutföll, meiri teygni og metnaðarfyllri 
umbætur gætu leitt til enn meiri hagvaxtar. Ef 
þessar tölur eru í námunda við þær niðurstöður, 
sem kæmu út úr nákvæmri og umfangsmikilli 
rannsókn á afleiðingum aukins frjálsræðis í 
búvöruviðskiptum, þá virðast verzlunarhöft á 
þessu sviði vera afar dýru verði keypt, svo 
fremi að samdráttur framleiðslunnar á aðlög-
unarskeiðinu sé ekki of mikill og langvinnur. 

2.4. Þjóðhagshliðar landhúnaðar 
Sá þjóðhagsábati, sem fengist með auknu 

frjálsræði í búvöruverzlun eins og lýst hefur 
verið hér að framan, gerir landbúnaðarstefnu 
og vandamál henni tengd ótvírætt að mikil-
vægum viðfangsefnum í hagstjórn. 
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samfara hagkvæmari nýtingu framleiðsluþátta 
og lægra verðlagi. Frjáls verzlun myndi þannig 
reka fleyg á milli launatekna heimilanna og 
launakostnaðar fyrirtækjanna. Ólíkt gengis-
fellingu myndi lægra búvöruverð, með aukinni 
samkeppni og lægri tollum, efla kaupmátt 
heimilanna án þess að auka launakostnað at-
vinnulífsins. Í sumum tilvikum er hægt að 
hugsa sér, að umbætur í búvöruviðskiptum geti 
jafnvel komið í stað gengisfellingar, frekar en 
að vera einungis hliðarráðstöfun samfara henni. 

Lítum næst á seðlabanka, sem stendur and-
spænis háværum kröfum um lægri vexti til að 

örva efnahagslífið, en hikar við vaxtalækkun af 
ótta við aukna verðbólgu. Í þeirri stöðu getur 
ríkisstjórnin sagt: til er betri leið. Lækkum 
heldur matvöruverð með frjálsari viðskiptum. 
Þá mun neyzluvöruverð eða að minnsta kosti 
verðbólga lækka, og vextir munu fylgja í kjöl-
farið. Aukum þannig raungildi peningamagns 
með skipulagsbreytingum á framboðshlið í 
landbúnaði og annars staðar án þess að auka 
nafnvirði peningamagns í umferð, og drögum 
þannig úr verðbólgu og lækkum vexti um leið. 
Með þessum hætti er sem sé hægt að lækka 
almennt verðlag án þess að draga úr peninga-

Hólf 3. Gengisfe l l ing án verðbólgu: 
íslenzkt dæmi 

Íslendingar hafa mátt búa við meiri verðbólgu 
síðast liðin fjörutíu ár en nokkur önnur þjóð 
innan OECD að Tyrkjum einum undan-
skildum. Frá 1955 til 1993 hækkaði vísitala 
neyzluvöruverðs um 23% á ári að meðaltali. 
Undanlátssöm gengisstefna lengst af þennan 
tíma átti talsverðan þátt í þessari þróun. 
Dæmigerð íslenzk gengisfellingarhringrás 
hófst með aflabresti, og í kjölfar hans fylgdi 
krafa til stjórnvalda um að koma sjávarútveg-
inum til bjargar með því að fella gengi krón-
unnar, en fiskútflutningur gefur af sér rösk-
lega helming gjaldeyristekna (og sjöttung 
þjóðartekna). Góð aflabrögð leiddu einnig til 
verðbólgu með því að kynda undir almennri 
eftirspurn. Slök stjórn peningamála og ríkis-
fjármála leiddi til þess, að gengisfellingar 
ýfðu víxlhækkun kaupgjalds og verðlags. 
Á þessa víxlverkun var ekki höggvið fyrr en 
1992, hugsanlega þó aðeins tímabundið. 
Samt sem áður er raungengi krónunnar of hátt 
til þess, að íslenzkt efnahagslíf geti rifið sig 
laust undan ofurvægi útvegsins með því að 
þróa breiðan og hagkvæman útflutningsiðn-
að, verzlun og þjónustu. Um þetta má hafa 
tvennt til marks: annars vegar viðvarandi við-
skiptahalla ásamt óheyrilegri skuldasöfnun í 
útlöndum árum saman og hins vegar stöðnun 
útflutnings, því að hlutdeild útflutnings í 

þjóðarframleiðslu Íslendinga hefur staðið 
nokkurn veginn í stað nálægt þriðjungi síðan 
1970, á meðan útflutningshlutfallið hefur 
hækkað um helming í heimsbúskapnum í 
heild. Stjórnvöldum lízt þó ekki á að fella 
gengi krónunnar af ótta við nýja verðbólgu-
hrinu. 

Samt væri hægt að komast hjá verðbólgu 
með því að láta róttækar skipulagsbreytingar 
fylgja nauðsynlegri gengisfellingu: með því 
að taka upp veiðigjald til að minnka fiski-
skipaflotann með réttlátum hætti í hagkvæma 
stærð, en hann er ennþá allt of stór miðað við 
leyfilegan hámarksafla (sjá Gylfason, 1992), 
og líka með umbótum í landbúnaði. Skoðum 
það betur. Innflutningur nemur um 40% 
af neyzlu. Gengisfellingu og meðfylgjandi 
hækkun innflutningsverðs um 10% verður því 
að fylgja um 7% lækkun á heimaverði, til þess 
að vísitala neyzluvöruverðs og kaupmáttur 
launa standi í stað. Þessu mætti ná með því að 
lækka búvöruverð um 27% (eða úr 400% 
aðeins niður fyrir 300% af heimsmark-
aðsverði að meðaltali), þar sem innlend mat-
vara er um fjórðungur þess, sem neytendur 
kaupa af innlendum vörum og þjónustu. Meira 
frelsi í búvöruviðskiptum, segjum 50% lækk-
un á heimaverði búvöru (úr 400% í 200% af 
heimsmarkaðsverði), myndi með sama móti 
skapa skilyrði til 20% gengisfellingar án verð-
bólgu, að öðru jöfnu. Útflutningur myndi þá 
aukast, án þess að skerða þyrfti kaupmátt 
heimilanna til að halda verðbólgu í skefjum. 
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magni. Það er af þessum sökum, að landbún-
aðarmál og skipulagsumbætur yfirleitt, þar á 
meðal umbætur á vinnumarkaði og í sjávar-
útvegi, koma seðlabönkum við og einnig 
Alþjóðagjaldeyrissjóðnum (IMF). 

Fáeinar tölur gætu gefið vísbendingu um, 
hvað er í húfi. Um það bil sjöttungi af útgjöld-
um meðalheimilis í Evrópusambandinu er varið 
til kaupa á evrópskri matvöru. Ef matvöruverð 
lækkaði um þriðjung (úr 1,8 niður í 1,2) og 
samhliða myndi heimsmarkaðsverð hækka um 
fimmtung (úr 1 upp í 1,2), og þá væri 80% mis-
vægi á milli heima- og heimsmarkaðar útrýmt, 
þá myndi neyzluvöruverð lækka um allt að 6% 
í Evrópu, að öðru jöfnu. Raunvirði peninga-
magns, kaupmáttur fólks og atvinna myndu 
aukast samsvarandi. Ef verzlunarfrelsi væri 
hins vegar ekki aukið nema um 60%, myndi 
verð á matvöru lækka um 20% og neyzluvöru-
verð um 3%. Ef gert er ráð fyrir fljótandi gengi 
í báðum tilvikum, myndu vextir í Evrópu lækka 
nóg til þess að örva fjárfestingu þar og efla 
atvinnu og hagvöxt. 

Þessa hagstjórnaruppskrift er einfaldast að 
rökstyðja með hreinu nýklassísku líkani, þar 

Mynd 4. Hvernig aukið viðskiptafrelsi eykur 
framleiðslu og lœkkar verðlag 

sem heildarframboð er óháð verðlagi og heildar-
eftirspurn er afleidd af peningamagnskenning-
unni, sbr. mynd 4. 

Trúlega munu umbætur í landbúnaðarmálum 
skila árangri hægar en aðgerðir í peninga-
málum, því að hægt er að prenta peninga hraðar 
en lækka verð á stirðum mörkuðum, en áhrifin 
munu vara að sama skapi lengur. Ólíkt peninga-
þenslu er aukið heildarframboð með frjálsari 
viðskiptum engin ógnun við stöðugt verðlag, 
þvert á móti. 

Sama á við um viðskiptahömlur á vinnumark-
aði: afnám þeirra myndi lækka framleiðslu-
kostnað, vexti og verðlag og auka þannig at-
vinnu, framleiðslu og fjárfestingu smám saman. 

Eitt skal þó enn og aftur tekið fram. Vegna 
þess að ofverndaður og óhagkvæmur land-
búnaður þvingar neytendur til þess að greiða 
ónauðsynlega hátt verð fyrir búvöru og dregur 
því úr kaupmætti þeirra, þá dregur búverndin 
einnig úr eftirspurn eftir vinnuafli og veldur 
atvinnuleysi. Þetta stafar af því, að umbætur í 
viðskiptum eru jafngildar tækniframförum að 
því leyti, að þær gera það kleift að auka fram-
leiðsluna úr tilteknum aðföngum, sbr. jöfnu (6). 
Enda þótt atvinnuleysi kunni að aukast á að-
lögunartíma breytinga í frjálsræðisátt, eins og 
átti sér stað á Nýja-Sjálandi, svo að dæmi sé 
tekið, munu slíkar breytingar skapa aukinn 
kaupmátt og örva heildareftirspurn eftir vörum 
og þjónustu og draga þannig úr atvinnuleysi, 
þegar til lengdar lætur. Mikið og viðvarandi 
atvinnuleysi í Evrópu á síðustu árum eykur 
mikilvægi þess að ráðast í umbætur í landbún-
aðarmálum. 

Hagmælingar, sem byggðar eru á almennum 
jafnvægislíkönum, benda til þess, að afnám 
CAP leiði til eftirfarandi breytinga. Samkvæmt 
tölum OECD (1988) myndi neyzluvöruverð 
lækka um allt að 2% vegna lægra búvöruverðs 
og heildareftirspurn eftir vinnuafli myndi 
aukast um 6%, á meðan heildarmannafla-
notkun landbúnaðar myndi dragast saman um 
12%. Heildarframleiðsla myndi aukast um 4%, 
um leið og búvöruframleiðsla myndi skreppa 
saman um 6%. í þessum tölum er tekið tillit til 
tafa og aðlögunarkostnaðar. 
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Að síðustu þarf að kanna sambandið milli 
gengis og CAP. Þar sem CAP er flókið kerfi til 
þess að viðhalda ekki aðeins háu, heldur einnig 
svipuðu verði á búvöru um allt Evrópu-
sambandið til að forðast viðskiptamisræmi, þá 
var það talið nauðsynlegt að verja kerfið 
gengissveiflum. Þetta var gert með því að 
ákveða verð í öfugu hlutfalli við breytingar á 
gengi gagnvart evrópsku mynteiningunni (ecu), 
sem er reiknieining fyrir búvöruverð. Samt sem 
áður leizt bændum í löndum, þar sem orðið 
hafði gengishækkun, illa á að lækka afurðaverð 
til samræmis við sameiginlegt verðlag. Jafn-
framt hækkaði búvöruverð skjótar og meira en 
aðrar vörur í löndum, þar sem gengið var fellt, 
því að innlendar búvörur koma auðveldlega í 
stað erlendra. Þetta jók á andstöðu við aðlögun 
búvöruverðs að gengisbreytingum og leiddi til 
þess, að komið var á umfangsmiklu uppbóta-
kerfi (Monetary Compensatory Amounts, 
MCA) til að jafna verðmun á milli landa og 
koma í veg fyrir misræmi verðlags (IMF, 1988). 

Með Evrópska myntbandalaginu (European 
Monetary System, EMS) hefur dregið úr þrýst-
ingi á búvöruverð, og dregið hefur úr uppbótum. 
Þetta merkir ekki, að það sé nauðsynleg for-
senda fyrir CAP, að fylgt sé fastgengisstefnu eða 
notaður sé sameiginlegur gjaldmiðill í Evrópu. 
Samt sem áður virðist sem róttækar breytingar 
á CAP í frjálsræðisátt muni auðvelda Evrópu-
sambandinu að velja skynsamlega á milli fasts 
og fljótandi gengis, ef núverandi ásetningur 
sambandsins um sameiginlegan evrópskan 
gjaldmiðil bregzt. 

2.4.2. Mið- og Austur-Evrópa 
Evrópusambandið stendur nú frammi fyrir 

því mikilvæga og ögrandi verkefni að ná lönd-
um Mið- og Austur-Evrópu inn í meginstraum 
Evrópusögunnar eins og þeim ber. Það væri 
ógæfa á þessum mikilvægu sögulegu tímamót-
um, ef Mið- og Austur-Evrópa yrði svipt tæki-
færi til þess að blómstra í krafti aukins útflutn-
ings ásamt öðru. Aukin viðskipti eru forsenda 
nauðsynlegra skipulagsbreytinga og aukins 
hagvaxtar og trúlega einnig fyrir stöðugleika í 
stjórnmálalífi þessara landa. Þess vegna verða 

Evrópusambandið og EFTA-löndin að opna 
landamæri sín fyrir viðskipti við Mið- og 
Austur-Evrópu, ekki aðeins fyrir iðnvarning, 
heldur einnig fyrir búvörur, vefnaðarvöru og 
þjónustu. Landbúnaðarvörur eru sérlega mikil-
vægar í þessu sambandi af þrem ástæðum. 

I fyrsta lagi má ætla það í ljósi sögulegrar 
hefðar fyrir útflutningi búvöru þessara landa og 
vegna hinnar óstjórnlegu óhagkvæmni, sem 
ríkt hefur í landbúnaði þeirra undir miðstýrðum 
áætlunarbúskap, að þessi lönd geti aukið bú-
vöruframleiðslu sína verulega á næstu árum 
(sjá Hamilton og Winters, 1992). Þar sem rekja 
má 10% til 20%o af VLF til landbúnaðar og allt 
að 30%) af mannafla, þá er landbúnaður hlut-
fallslega mun mikilvægari atvinnuvegur í Mið-
og Austur-Evrópu en í Vestur-Evrópu (sjá 
World Bank, 1993). Framlag landbúnaðar til 
viðskipta er einnig mikilvægara austur þar en 
fyrir vestan: árið 1989 voru búvörur 11%> af 
heildarútflutningi þessara ríkja, allt frá 3% í 
Albaníu upp í 23% í Ungverjalandi (sjá 
Anderson, 1991). Þess vegna getur hagvöxtur 
byggður á útflutningi ekki hafizt í Mið- og 
Austur-Evrópu, nema til komi aukið viðskipta-
frelsi í Vestur-Evrópu og umbreyting á land-
búnaðarstefnunni langt umfram það, sem 
ákveðið var í maí 1992. Í öðru lagi kann svo að 
fara, að þessi lönd verði knúin út í ótímabæra 
og óhóflega iðnvæðingu, sem kann að stefna 
ofmenguðu umhverfi þeirra úr öskunni í eldinn, 
ef þeim er ekki tryggður markaðsaðgangur 
fyrir búvörur, en í framleiðslu þeirra hafa þau 
af sögulegum og náttúrulegum ástæðum þó 
hlutfallslega yfirburði. Þegar efnahagslíf þeirra 
þroskast, mun vægi landbúnaðar smám saman 
minnka eins og í Vestur-Evrópu. Í þriðja lagi 
mun aukinn kostnaður, sem hlytist af inngöngu 
þessara ríkja í Evrópusambandið á fyrsta eða 
öðrum áratug næstu aldar eða jafnvel fyrr, 
næstum örugglega boða gjaldþrot CAP í 
núverandi mynd (sjá CEPR, 1992). 

Tenging Mið- og Austur-Evrópu við efna-
hagslíf Evrópu og væntanleg innganga þessara 
landa í Evrópusambandið er einstök og mikil-
væg ástæða fyrir endurskoðun á CAP (sjá 
Josling, 1979). Stjórnmálamenn verða að takast 
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á við sértæk vandamál heima fyrir með því að 
láta viðskipti koma í stað styrkja, og það yrði 
Evrópu til góðs í heild. Hagræðið af því að draga 
úr verðbólgu í Evrópu með sameiginlegum 
gjaldmiðli er að sjálfsögðu mikilvægt, en það er 
samt óvera í samanburði við það hagræði, sem 
fengist með frekari þróun í átt til viðskiptafrels-
is, sérstaklega í landbúnaði, sem er nauðsynlegt 
til þess að sameina Evrópu í friðsama og bú-
sældarlega heild til langs tíma. Áframhaldandi 
einangrun Mið- og Austur-Evrópu frá sameigin-
legum búvörumarkaði Evrópusambandsins mun 
ekki duga til þess að verjast afleiðingum vaxandi 
búvöruútflutnings þessara þjóða vegna áhrifa 
þeirra á heimsmarkaðsverð, sem myndi lækka 
og leiða þannig til aukins kostnaðar við óbreytta 
landbúnaðarstefnu. 

2.4.3. Umhverfisvernd 
Vegna þess að heilbrigt umhverfi telst til 

almannagæða og mengun hefur ytri áhrif í for 
með sér, þá er umhverfisvernd óhjákvæmilega í 
verkahring almannavaldsins. Af þessum ástæð-
um er viðhald og efling sveitahéraða meðal 
mikilvægra viðfangsefna hins opinbera. Þetta 
samhengi hefur stundum verið notað til þess að 
rökstyðja styrki til landbúnaðar. 

Samt sem áður hefur stuðningur við land-
búnað valdið öfugþróun í þessu efni, sbr. 
Winters (1989-90) og Anderson (1992a, 
1992b). Í fyrsta lagi hafa styrkirnir hækkað 
búvöruverð og verð á jarðnæði, sem hefur hvatt 
til mikillar ræktunar og bygginga í sveita-
héruðum og bitnað á náttúrufegurð og aðgangi 
almennings. Í öðru lagi hvetur bústuðningurinn 
til rányrkju og leiðir smátt og smátt til 
landeyðingar, sem er réttilega og almennt álitin 
valda óbætanlegu tjóni, því að bændur vilja 
„heyja, meðan sólin skín", eins og Winters 
orðar það. í þriðja lagi er landbúnaður hlutfalls-
lega fjármagns- og orkufrekur, svo að verðstuðn-
ingur hvetur til ofnotkunar tilbúins áburðar og 
orku, svo sem olíu, og eykur þannig á mengun. 
Allar þessar þrjár röksemdir hníga í þá átt, að 
umbætur í búvöruviðskiptum og lægra verð á 
búvöru og landi myndu draga úr mengun og 
rányrkju, en ekki hið gagnstæða. 

Þar með virðist sem minni verðstuðningur sé 
rétta leiðin, þegar beita á búnaðarstefnu til að 
vernda umhverfið. Á hinn bóginn er bezta 
leiðin til að efla dreifðar byggðir ekki fólgin í 
stuðningi við landbúnað, heldur í svæðis-
bundinni aðstoð án tengsla við tiltekna atvinnu-
vegi. Bent hefur verið á (Johnson, 1991, 11. 
kafli), að sveitafólki hefur ekki fækkað að sama 
skapi og landbúnaðarstörfum hefur fækkað í 
Vestur-Evrópu og Bandaríkjunum á þessari 
öld, því að margir fyrrum bændur hafa fundið 
önnur störf við hæfi í nágrenni við heimahaga. 
Þar að auki dylur hægfara fækkun fólks í land-
búnaði streymi mannafla að og frá greininni, 
trúlega að nokkru leyti vegna ríkulegra styrkja, 
sem laða nýtt vinnuafl og fjármagn til starfa í 
landbúnaði. Af þessu leiðir, að hreint streymi 
vinnuafls úr landbúnaði yrði mun hraðara, ef 
styrkjastefnan gengi ekki svo langt út í öfgar 
sem raun ber vitni um, jafnvel án þess að 
brúttóstreymið breyttist að ráði. 

Þyngst vega þó trúlega rökin fyrir því, að 
menntun og félagsleg þjónusta í dreifbýli þurfa 
og verðskulda almannastuðning, því að engin 
ein skýring er betri á lágum launum bænda en 
fátækleg menntun og verkkunnátta (sjá 
Johnson, 1991, 12. kafla). Verðstuðningur er 
ekki heppilegt tæki til þess að draga úr tekju-
mun, sem á rætur sínar í misjafnri aðstöðu til 
menntunar. Hugsanlega er þetta mikilvægasta 
ástæðan til þess, að draga ber úr bústuðningi og 
breyta honum í stuðning við betri menntun og 
félagsþjónustu í sveitum. Þess vegna mætti 
hugsa sér að sameina landbúnaðarráðuneyti 
menningar- og menntamálaráðuneytum til að 
tryggja jafnari, réttlátari og hagkvæmari dreif-
ingu aðstoðar almannavaldsins við menntun og 
menningu í sveitum og á öðrum svæðum. 

2.4.4. Þróunarlönd 
Ekki verður svo við þessi mál skilið, að ekki 

verði minnzt á afleiðingar landbúnaðarstefnu 
Evrópusambandsins fyrir þróunarlönd, sem 
mörg hver reiða sig á búvöruútflutning til að 
afla mikils hluta gjaldeyristekna sinna. 

Með því að takmarka aðgang að eigin 
afurðamörkuðum og með offramleiðslu á bú-
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vörum knýja Evrópusambandsþjóðimar heims-
markaðsverð niður á við. Samkvæmt OECD 
(1987) myndi einhliða lækkun tolla eða toll-
ígilda um 10%, sem haldið er uppi í krafti CAP, 
hafa í för með sér verðhækkun á flestum 
búvörum, frá 0,6% (sykur) í allt að 2,9% 
(mjólk). Þessar tölur eru teknar úr athugun, sem 
studdist við einhliða jafnvægislíkan og van-
metur því líkast til raunveruleg áhrif tolla-
lækkunarinnar. 

Almenn jafnvægisgreining til langs tíma 
bendir til hærra verðs og meiri tekna handa 
þróunarlöndum, ef dregið væri úr styrkja-
kerfinu. Ef iðnríkin drægju nóg úr styrkjastefn-
unni til þess, að heimsmarkaðsverð hækkaði 
um 10%), þá myndi hagur þróunarríkjanna 
batna sem næmi 1% til 2% af VLF þeirra 
samkvæmt Loo og Tower (1989). Ekki er þar 
með sagt, að allir myndu hagnast á þessari 
breytingu til frjálsræðis, því að sum lönd 
myndu tapa á henni, svo sem Japan, Kórea og 
Pakistan. Fjöldi gaumgæfilegra rannsókna, 
sem IMF (1988) greinir frá, leiðir til svipaðra 
niðurstaðna. Væri búvöruverzlun gefin frjáls 
að fullu í Evrópu, myndi heimsmarkaðsverð 
hækka um allt að 28%) (mjólk). 

Einnig greinir IMF (1988) frá skýrslum, sem 
staðfesta, að CAP veldur umtalsverðum óstöð-
ugleika verðs á heimsmarkaði með því að 
einangra evrópskan markað frá erlendum verð-
sveiflum án sveiflujafnandi birgðastýringar af 
hálfu Evrópusambandsins. 

Að lokum skal drepið á erfiða spurningu um 
eiturlyf: myndi það ekki vera auðveldara að fá 
örsnauða bændur í Suður-Ameríku og Suð-
austur-Asíu til að framleiða mat fremur en 
fíkniefni, ef þeim yrði gert kleift að selja vörur 
sínar fyrir sanngjarnt verð á opnum og frjálsum 
Evrópumarkaði? 

3. Niðurs töður 
Evrópskur landbúnaður er þjóðhagslegt við-
fangsefni. Kostnaðurinn við sameiginlega land-
búnaðarstefnu Evrópusambandsins (CAP) 
hefur verið gríðarlegur og er það enn. Til-
færslur frá skattgreiðendum og neytendum til 
bænda og jarðeigenda í gegn um CAP hafa sam-

kvæmt rannsóknum síðustu ára í för með sér 
vergan kostnað, sem nemur um 2% af vergri 
landsframleiðslu í álfunni, og allratap í nám-
undavið 1 % af VLF. 

Þessar tölur eru vafalítið of lágar, því að þær 
eru byggðar á einhliða skammtímajafnvægis-
líkönum og endurspegla því ekki langtímaáhrif 
óbeinnar mismununar, sem stuðningur við Iand-
búnað leiðir til á öðrum sviðum efnahagslífsins. 
Ef stuðzt er við almenna langtímajafnvægis-
greiningu, gæti hagræðið af því að flytja vinnu-
afl og fjármagn úr landbúnaði yfir í iðnað, 
verzlun og þjónustu, þar sem framleiðni er 
meiri, numið allt að 3% af VLF, þegar til langs 
tíma er litið, og það jafngildir svipaðri atvinnu-
aukningu og samsvarandi undanhaldi atvinnu-
leysis. Jafnframt er líklegt, að frjálsari búvöru-
viðskipti auki hagvöxt, hugsanlega til langframa. 

Til þess að gera fulla grein fyrir kostnaði við 
búverndarstefnuna í Evrópu og annars staðar er 
með öðrum orðum mikilvægt að reikna ekki 
eingöngu með því allratapi, sem fæst með ein-
hliða jafnvægisgreiningu að hætti Harbergers 
eins og oft hefur verið gert. Nauðsynlegt er að 
taka líka tillit til tapaðra afurða í efnahagslífinu 
öllu í anda Smiths og Ricardos og tímatengdra 
hagvaxtarfræða þeirra Harrods og Domars, 
Solows og Romers. Jafnframt verður að hafa Í huga víðtæk áhrif búverndarinnar í Evrópu um 
allan heim til að geta metið kostnaðinn af henni 
á viðunandi hátt. 

D. Gale Johnson hittir naglann á höfuðið, 
þegar hann segir í frábærlega fróðlegri bók 
sinni, World Agriculture in Disarray: 

„Sú staðreynd, að fjölmargar rannsóknir hafa 
leitt í ljós mun meiri neikvæð áhrif landbún-
aðarverndar en rannsóknir byggðar á einhliða 
jafnvægisgreiningu, gerir kröfu til endurskoð-
unar á því útbreidda viðhorfi, að velferðartapið 
sé svo lítið og tapaðar tekjur um leið, að ekki 
þurfi að taka tillit til þeirra. í ljósi þessara nýju 
rannsókna hvílir sú skylda á herðum stjórn-
málamanna, að þeir endurskoði afstöðu sína til 
kosta og ókosta búverndarstefnunnar. Atvinnu-
leysi og tekjutap vegna landbúnaðarstefnunnar 
virðast meiri en svo samkvæmt hinum nýrri 
rannsóknum, að hægt sé að líta fram hjá þeim, 
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þegar fjallað er um landbúnaðarmál." (John-
son, 1991, bls. 230) 

Enn síður ætti að líta fram hjá þessum 
atriðum, þegar fjallað er um fjölþættan efna-
hagsvanda Evrópuþjóðanna. Það kann þó að 
reynast erfitt að flytja þessa landbúnaðarum-
ræðu yfir á þann vettvang, því að andstaða við 
umbætur í búskap og jafnvel við skynsamlega 
rökræðu um þau efni, virðist eiga sér djúpar 
rætur í tilfinningum fólks og þjóðlegum 
viðhorfum og verðmætamati. Margar evrópsk-
ar fjölskyldur líta jafnvel á umræður um bún-
aðar bætur sem persónulega árás á lífshætti sína 
og afkomu. Í sumum tilvikum hafa heiftúðug 
viðbrögð bænda minnt fremur á vígbúnað en 
landbúnað. Þetta er óheppilegt, en tilfinningar 
eru líka staðreyndir. Þrátt fyrir það geta hag-
fræðingar ekki sveigt rannsóknir sinar og ráð-
gjöf að óskum stjórnmálaafla eða sérhags-
muna. 

Tafla VI. Vinnuafl í landbúnaði OECD-landa sem 
hlutfall afheildarvinnuafli, 18 70-1990 

Í% 1870 1960 1990 
Bandaríkin 8,5 2,8 
Japan 30,2 7,2 
Þýzkaland 47 14,0 3,4 
Frakkland 50 22,5 6,1 
Stóra-Bretland 15 4,7 2,1 
Ítalía 61 32,6 9,0 
Kanada 13,2 4,2 
Austurríki 65 22,6 7,9 
Belgía 44 8,7 2,7 
Danmörk 48 18,2 5,6 
Finnland 71 35,2 8,4 
Grikkland 57,1 24,5 
Ísland 80 22,9 10,3 
Írland 41 37,3 15,0 
Lúxemborg 16,6 3,3 
Holland 37 9,8 4,6 
Noregur 50 21,6 6,5 
Portúgal 65 43,9 17,8 
Spánn 70 38,7 11,8 
Svíþjóð 42 15,7 3,3 
Sviss 61 14,5 5,6 
Tyrkland 75,9 47,8 
Ástralía 11,0 5,6 
Nýja-Sjáland 14,6 10,6 
OECD í heild 21,6 7,5 

Heimild: OECD, Historical Statistics; OECD, National 
Accounts; og Mitchell (1978, tafla B1). 

Tafla V2. Virðisauki í landbúnaði OECD-
landa sem hlutfall af VLF, 1960-1990 

1% 1960 1990 
Bandaríkin 3,9 2,0 
Japan 13,1 2,5 
Þýzkaland 5,8 1,6 
Frakkland 10,6 3,4 
Stóra-Bretland 3,4 1,3 
Ítalía 12,3 3,1 
Kanada 4,4 2,7 
Austurríki 11,1 3,1 
Belgía 6,5 1,8 
Danmörk 14,3 3,9 
Finnland 16,5 5,4 
Grikkland 20,2 13,8 
Ísland 10,6 9,7 
Irland 21,8 9,6 
Lúxemborg 7,1 2,1 
Holland 8,9 4,2 
Noregur 9,0 2,9 
Portúgal 23,5 6,2 
Spánn 22,0 4,5 
Svíþjóð 4,8 2,6 
Sviss 2,5 
Tyrkland 38̂ 0 15,4 
Ástralía 8,5 4,1 
Nýja-Sjáland 8,5 8,6 
OECD í heild 7,2 2,7 

Heimild: OECD, Historical Statistics. 

Tafla V3. Framleiðsla á mann í landbúnaði í 
OECD-löndum sem hlutfall afVLF á mann, 

1960-1990 

Heimild: Töflur VI og V2. 

Í% 1960 1990 
Bandaríkin 46 71 
Japan 43 35 
Þýzkaland 41 47 
Frakkland 47 56 
Stóra-Bretland 72 62 
Ítalía 38 34 
Kanada 33 64 
Austurríki 49 39 
Belgía 75 67 
Danmörk 79 70 
Finnland 47 64 
Grikkland 35 56 
Ísland 46 94 
Írland 58 64 
Lúxemborg 43 64 
Holland 91 91 
Noregur 42 45 
Portúgal 54 35 
Spánn 57 38 
Svíþjóð 31 79 
Sviss 45 
Tyrkland 50 32 
Ástralia 77 73 
Nýja-Sjáland 58 81 
Meðaltal OECD 53 59 
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Viðauki 

Aðföng til framleiðslu eru vinnuafl L og fjár-
magn K samkvæmt Cobb-Douglas framleiðsl-
ufalli: Y = ALaK1-a, þar sem tækniþekkingar-
forðinn A er tengdur fjármagnsstofninum með 
A = EKa(1-b) og E endurspeglar framleiðni (sbr. 
Romer 1986, 1989) og þar sem atvinnuþátttaka 
helzt í hendur við fjármagn með L = Kb og 0 < 
b < 1. Þá er framleiðslan í réttu hlutfalli við 
fjármagnsstofninn: 

Y = EK (VI) 

Þessi tegund af heildarframleiðsluföllum í 
anda Harrods og Domars og Romers, þar sem 
framleiðslan er í réttu hlutfalli við fjánnagn, er 
í samræmi við einfaldað hagvaxtarlíkan 
Solows. í fyrsta lagi er hlutfall fjármagns á 
móti framleiðslu, K/Y, fast við E til langs tíma 
litið. í öðru lagi vex meðalframleiðni vinnuafls, 
Y/L, með tímanum, því ∆L/L = b∆K/K = 
b∆Y/Y< ∆Y/Y. Í þriðja lagi vex kaupmáttur w 
með tímanum sem hlutfall af meðalframleiðni 
vinnuafls, því að w = aY/L. Í fjórða lagi eru 
raunvextir fastir til lengdar, því að r = (1-a) 
Y/K. Í fimmta lagi eru vinnutekjur ásamt 
vaxtatekjum jafnar framleiðsluverðmæti: wL + 
rK = Y. Allar þessar forsendur halda, þegar gert 
er ráð fyrir framleiðslu sem föstu hlutfalli af 
fjármunum. 

Ef sparnaður, S, er nú í réttu hlutfalli við 
heildarframleiðslu og jafn vergri fjárfestingu, 
þ.e. Í = ∆K + dK, þar sem d er afskriftahlutfall, 
þá er S = sY = Í = ∆K+ dK = ∆Y/E + dY/E fyrir 
tiltekið E, þannig að 

g = sE - d (V2) 

þar sem g = ∆Y/Y. Aukin framleiðni leiðir 
því ekki einungis til aukinnar framleiðslu í eitt 
skipti fyrir öll samkvæmt jöfnu (3) í megin-
máli: 

Framleiðsluaukning = me2 

heldur einnig til aukins hagvaxtar til langframa 
samkvæmt jöfnu (V2). 

Ritaskrá 

Anderson, K . (1991). "Agriculture's Role in 
Transforming Socialist Economics," óbirt. 

Anderson, K . (1992a). "Effcets on the Environment 
and Welfare of L iberal iz ing World Trade: The 
Cases of Coal and Food," 8. kafl i í The Greening 

o f World Trade Issues, ritstjórar K . Anderson og 
R. Blackhurst, Harvester Wheatsheaf, London og 
University of Michigan Press, A n n Arbor. 

Anderson, K . (1992b). "Agricultural Trade Libera-
lization and the Environment: A Global Per-
spective," World Economy. 

Anderson, K . (1994). "Multilateral Trade Nego-
tiations, European Integration, and Farm Policy 
Reform," Economic Poliey. 

Bale, M. D., og E. Lutz (1981). "Price Distortions in 

Agriculture and Their Effects: A n International 
Comparison," American Journal o f Agricultural 

Economics. 
Bohlin, O., P. M. Meyersson, og I. Ståhl (1984). 

Makten över maten. Livsmedelssektorns politiska 
ekonomi, S N S , Stockholm. (E innig til á ensku: 
The Political Economy of Food Policy, S N S , 
Stockholm, 1986.) 

Buckwel l , A . E. , o. fl. (1982). The Costs of the 
Common Agricultural Policy, Croom Helm, 
Canberra og London. 

Buckwel l , A . , og J. Medland (1991). "The Effects of 
Trade Liberalization: Problems of Modelling the 
Effects of Liberalising Agricultural Trade," 
European Economic Review. 

Bureau of Agricultural Economics (1985). Agr i -
cultural Polieies in the European Community: 
Their Origins, Nature and Effects on Production 
and Trade, Government Publieations Service, 
Canberra. 

Burniaux, J.-M., og J. Waelbroeck (1985). "The 
Impact of CAP on Developing Countries: A 
General Equil ibrium Analys is ," í Pressure 
Groups, Policies, and Development: EEC and the 
Third World: A Survey 5, ritstjórar af C. Stevens 
og J. Verloren van Themaat, Hodder and 
Stoughton, London. 

Cecchini, P. (1988). The European Challenge 1992, 
Gower, Aldershot. 

C E P R (1992). Monitoring European Integration: Is 
Bigger Better? The Economics o f the Enlarge-
ment, Centre for Economic Poliey Research 
Annual Report eftir R. Baldwin, D. Begg, J.-P. 
Danthine, V . Gri l l i , J. Haaland, M. J. M. 



136 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

Neumann, V . Norman, A . J. Venables og L . A . 
Winters. 

Crocombe, G. T . , M. J. Enright og M. E . Porter 
(1991). Upgrading N e w Zealand's Competitive 
Advantage, Oxford University Press, Oxford. 

Demekas, D. G., K . Bartholdy, S. Gupta, L . Lipsehitz 
og T . Mayer (1988). "The Effects of the Common 
Agricultural Poliey o f the European Community: 
A Survey of the Literature," Journal of Common 
Market Studies. 

Dicke, H., J. B. Donges, E. Gerken og G. Kirkpatriek 
(1988). "The Economic Effects o f Agricultural 
Policy in West Germany," Weltwirtshaftliches 
Arehiv. Endurprentað Í Macroeconomic conse-
quences of Farm Support Policies, ritstjórar A . B. 
Stoeckel, D. Vincent og S. Cuthbertson, Duke 
University Press, Durham og London, 1989. 

Gardner, B. L . (1992). "Changing Economic Per-
spectives on the Farm Problem," Journal of 
Economic Literature. 

Gulbrandsen, 0 . , og A . L indbeck (1973). The Eco-
nomies of the Agricultural Sector, Almquist and 
Wicksel l , Stockholm. 

Gylfason, T . (1993). "Output Gains from Economic 
Liberalization: A Simple Formula," 4. kafli Í The 
Political Economy of the Transition Process in 
Eastern Europe, ritstjóri L . Somogyi , Edward 
Elgar, London. (E innig til á íslenzku Í þýðingu 
Guðmundar Ólafssonar: "Framleiðsluaukning 
vegna frjálsari viðskipta: Einföld regla," Fjár-
málatíðindi, 1993.) 

Hamilton, e. B. , og L . A . Winters (1992). "Trade 
with Eastern Europe," Economic Poliey. 

Harberger, A . e. (1959). "Us ing the Resourees at 
Hand More Effeetively," Ameriean Economic 
Review. Endurprentað sem 5. kafli í Harberger 
(1974). 

Harberger, A . C. (1964). "Taxation, Resource 
Allocation, and Welfare," í The Role of Direct and 
Indirect Taxes in the Federal Revenue System, 
The National Bureau o f Economic Research og 
The Brookings Institution, Princeton University 
Press, Princeton, N. J . Endurprentað sem 2. kafli í 
Harberger (1974). 

Harberger, A . e. (1971). "Three Basic Postulates for 
Appl ied Welfare Economics," Journal of 
Economic Literature. Endurprentað sem 1. kafli í 
Harberger (1974). 

Harberger, A . e. (1974). Taxation and Welfare, 
Little, Brown, and Company, Boston. 

International Monetary Fund (1988). The Common 
Agricultural Policy of the European Community, 
Principles and Consequences, eftir J. Rosenblatt, 
T . Mayer, K . Bartholdy, D . Demekas, S. Gupta og 
L . Lipsehitz, Occasional Paper No. 62, 
Washington, D.C. . 

Johnson, D. G. (1991). World Agriculture in Dis-
array, 2. útgáfa, MeMillan, London. 

Josl ing, T . G. (1979). "Questions for Farm Policy in 
an Enlarged European Community," World 
Economy. 

Koester, V . (1991). "The Experience with Libera-
lization Policies: The Case o f the Agricultural 
Sector," European Economic Review (Papers and 
Proceedings). 

Leibenstein, H. (1966). "Al locative Eff iciency vs. ' X -
Eff ic iency' ," American Economic Review. 

Loo, T. , and E. Tower (1989). "Agricultural 
Protectionism and the Less Developed Countries: 
The Relationship between Agricultural Prices, 
Debt Servicing, and the Need for Development 
A i d , " 2. kafli í Stoeckel o. fl. (1989). 

Martin, J. P., J.-M. Burniaux, F. Delorme, I. Lienert 
og D. van der Mensbrugghe (1989-90). "Eeco-
nomy-wide Effects o f Agricultural Policies in 

OECD-Countries: Simulation Results with 
W A L R A S , " OECD Economic Studies. 

Miller, M. H., og J. E. Spencer (1977). "The Static 
Economic Effects of the U K Joining the E E C : A 
General Equilibrium Approach," Review of 
Economic Studies. 

Mitchell, B. (1978). European Historical Statistics, 2. 
útgáfa, McMil lan, London. 

Morris, C. N. (1980). "The Common Agricultural 
Pol icy," Fiscal Studies. 

OECD (1987). National Policies and Agricultural 
'Frade, París. 

OECD (1988). Agricultural Policies, Markets and 
Trade, Monitoring and Outlook, París. 

OECD (1989-90). Economic Studies, vetrarhefti, 
París. 

OECD (1991). N e w Zealand, OECD Economic 
Surveys, París. 

OECD (1992). Agricultural Policies, Markets and 
Trade, Monitoring and Outlook, París. 

OECD (1993a). National Accounts, París. 
OECD (1993b). Agricultural Policies, Markets and 

Trade, Monitoring and Outlook, París. 
Otsuka, K . , og Y . Hayami (1985). "Goals and Con-



BÚVERNDARSTEFNAN Í EVRÓPU 137 

sequences of R ice Policy in Japan, 1965-80," 
American Journal of Agricultural Economics. 

Radetzki, M. (1993). "Hard Coal in Europe: Per-
spectives on a Global Market Distortion," óbirt. 

Romer, P. (1986). "Inercasing Returns and L o n g - R u n 
Growth," Journal of Politieal Economy. 

Romer, P. (1989). "Capital Accumulation in the 
Theory o f L o n g Run Growth," í Modern Business 
Cycle Theory, ritstjóri R. J. Barro, Harvard 
University Press, Cambridge, Massachusetts. 

Schiff , M., og A . Valdés (1992). The Plundering of 
Agriculture in Developing Countries, The World 
Bank, Washington, D . C . 

Sharker, R „ K . Meilke og M. Hoy (1993). "The 
Political Economy of Systematic Government 
Intervention in Agriculture," Canadian Journal of 
Agricultural Economics. 

Spencer, J. (1985). "The European Economic Com-
munity: General Equilibrium Computations and 
the Economic Implieations of Membership," í New 
Developments in Applied General Equilibrium 
Analysis, ritstjórar J. Piggott and J Whalley, 
Cambridge University Press, Cambridge. 

Stoeckel, A . B. , og J., Breekling (1989). "Some 
Economywide Effects o f Agricultural Policies in 
the European Community: A General Equi l ibrium 
Study," 3. kafli í Stoeckel o. fl. (1989). 

Stoeckel, A . B., D. Vincent og S. Cuthbertson (1989). 
Macroeconomic Consequences of Farm Support 
Policies, Duke University Press, Durham ogLondon. 

Thomson, K . J . , og D. R . Harvey (1981). " T h e 
E f f i c iency o f the Common Agricultural 
P o l i c y , " European R e v i e w o f Agricultural 

Economics. 

Throsby, D. (1994). "The Production and Con-
sumption of the Arts: A V i e w of Cultural 

Economics, " Journal of Economic Literature. 
Tyers, R. (1985). ' International Impacts of Pro-

tection: Model structure and Results for EC 
Agricultural Pol icy ," Journal of Policy Modeling. 

Tyers, R. , og K . Anderson (1986a). "Distortions in 
World Food Markets: A Quantitative Assess-
ment," óbirt ýtarefni samið fyrir World Deve-
lopment Report. 

Tyers, R., og K . Anderson (1986b). "Global Inter-
actions and Trade Liberalization í Agriculture," 
óbirt ýtarefni samið fyrir the World Development 
Report. 

Tyers, R. , og K . Anderson (1987). "L iberal iz ing 
OECD Agricultural Policies in the Uruguay 
Round: Effects on Trade and Welfare," Working 
Papers in Trade and Development, No. 87/10, 
Canberra, Australian National University. 

Vincent, D. (1989a). "Domestic Effects of 
Agricultural Protection in As ian Countries with 
Speeial Reference to Korea," 5. kafli í Stoeckel o. 
fl. (1989). 

Vincent, D. (1989b). "Effects of Agricultural 
Protection in Japan: A n Economywide Analys is ," 
6. kafli í Stoeckel o. fl. (1989). 

Winters, L . A . (1987). "The Economic Consequences 
o f Agricultural Support: A Survey," OECD 
Economic Studies. 

Winters, L . A . (1989-90). "The So-ealled "Non-eco-
nomic" Objectives of Agricultural Support," 
OECD Economic Studies. 

World Bank (1986). World Development Report. 
World Bank (1993). World Development Report. 








