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50 ára afmæli Bretton Woods samningsins 

Í júlí 1944 komu saman til fundar í bænum 
Bretton Woods í New Hampshire í Bandaríkj-
unum fulltrúar 44 þjóða til að undirrita sam-
komulag um alþjóðasamvinnu í efnahagsmálum 
að lokinni styrjöldinni, sem þá geisaði enn. Þetta 
samkomulag leiddi til stofnunar Alþjóðabank-
ans, sem hóf störf í júní 1946, og Alþjóðagjald-
eyrissjóðsins, sem tók til starfa í mars 1947. 

Bretton Woods samkomulagið er því 50 ára á 
þessu ári, og hefur það afmæli sett nokkurn svip 
á umræðuna á hinum alþjóðlega fjármálavett-
vangi á árinu. A þessari hálfu öld hafa miklar 
breytingar orðið á sviði alþjóðaefnahagsmála -
og margt er enn í deiglunni. Af þeim ástæðum 
hafa ýmsir talið rétt að staldra við og hugleiða 
nú framtíð þessara tveggja stofnana. Að minnsta 
kosti tvær alþjóðaráðstefnur hafa verið haldnar 
á árinu um þetta efni. Hin fyrri var haldin í 
Washington i júlí af svokallaðri Bretton Woods 
nefnd, en það er sjálfstœð stofnun einstaklinga, 
sem hafa mikla reynslu í alþjóðafjármálum, og 
er formaður hennar Paul Volcker, fyrrum seðla-
bankastjóri í Bandaríkjunum. Hin ráðstefnan 
var haldin í lok september af Bretton Woods 
stofnununum sjálfum í tengslum við ársfund 
þeirra í Madrid. 

Þeir sem komu saman í Bretton Woods fyrir 
50 árum voru ákveðnir í því að læra af reynslu 
millistríðsáranna við þá efnahagslegu uppbygg-
ingu, sem fyrirsjáanleg var eftir lok heimsstyrj-
aldarinnar síðari. Þau ár höfðu einkennst af 
endurteknum gengislækkunum í samkeppnis-
skyni, viðskiptastríðum og greiðsluhruni i al-
þjóðaviðskiptum. Kreppan mikla reið yfir með 

þeim efnahagslegu og stjórnmálalegu afleið-
ingum, sem öllum eru kunnar. 

Stofnununum tveimur var ætlað hvorri sitt 
hlutverk. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn átti að 
stuðla að aukinni hagsæld með því að efla 
alþjóðlega samvinnu í gjaldeyrismálum, stuðla 
að afnámi hafta í alþjóðaviðskiptum og greiða 
fyrir þeim, stuðla að stöðugu gengi með reglum 
um gengisákvarðanir og vinna gegn gengis-
fellingum af samkeppnisástæðum og veita þátt-
tökuþjóðum tímabundinn aðgang að fjármagni 
til að mæta misvægi í greiðslujöfnuði. Til að 
gegna þessu hlutverki tóku þátttökuþjóðir á sig 
ýmsar skuldbindingar, svo sem að draga úr 
gjaldeyrishöftum, að heimila sjóðnum að fylgj-
ast með gengis- og peningastefnu þjóðanna og 
að samþykkja að skilyrði yrðu sett fyrir tíma-
bundinni aðstoð. 

Helstu hlutverk Alþjóðabankans voru að 
aðstoða við uppbyggingu hjá striðshrjáðum 
þjóðum og síðar þróunarríkjum, örva fjárfest-
ingu einkaaðila með því að veita ábyrgðir eða 
taka þátt í lánum eða fjármagna sjálfur, þegar 
einkafjármagn væri ekki fáanlegt, örva alþjóð-
lega fjárfestingu til að auka framleiðni og bæta 
lífskjör og stuðla að auknum viðskiptum milli 
þjóða. Þessu hefur bankinn sinnt með lánveit-
ingum, beinum fjárframlögum og tækniaðstoð. 

Hér er ekki rúm til að ræða itarlega þá þróun 
í þessum efnum, sem orðið hefur á þessari hálfu 
öld. Fastgengiskerfið, sem kennt var við 
Bretton Woods, leið undir lok á árinu 1971 eftir 
miklar sviptingar á gjaldeyrismörkuðum. Segja 
má að siðan hafi ekki tekist að koma á alþjóð-
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legri sátt um nýtt fyrirkomulag fastgengis-
stefnu, og hefur fljótandi gengi að miklu leyti 
einkennt þetta tímabil. Svæðisbundnar tilraunir 
hafa verið gerðar, eins og t.d. með evrópska 
myntkerfinu ERM, en margvíslegir erfiðleikar 
hafa steðjað að því kerfi eins og kunnugt er. Hið 
mikla misvægi milli einstakra gjaldmiðla og 
miklar sveiflur hafa valdið áhyggjum, ekki síst 
þegar haft er í huga, að fjármálakerfi heimsins 
tengjast nú œ nánar. Af þessum sökum setti 
Bretton Woods nefndin það fram sem eina af 
aðaltillögum sínum að leitast yrði við að efla 
gengisstöðugleika að nýju. Iðnríkin œttu jafn-
framt að styrkja stjórn sína á ríkisfjármálum og 
peningamálum. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn ætti 
svo að fá aukið hlutverk við að stuðla að fram-
gangi þessarar stefnu og aukið vald til að 
tryggja meiri stöðugleika i gengi gjaldmiðla. 

Jafnframt lagði nefndin til að Alþjóðagjald-
eyrissjóðurinn beindi kröftum sínum að hinu 
alþjóðlega gengiskerfi og að samræmdri efna-
hagsstefnu. Forðast ætti að fara inn á svið 
Alþjóðabankans, en sú gagnrýni hefur komið 
fram, að sjóðurinn hafi í vaxandi mæli veitt 
langtímalán til ýmissa þróunarríkja, sem jafna 
megi við þróunaraðstoð, sem ætti að vera 
verkefni bankans. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn 
ætti að takmarka sig við skammtíma fyrir-
greiðslu til að mæta misvægi á greiðslujöfnuði. 
Auk þess þyrfti að styrkja æðsta stjórnkerfi 
sjóðsins og hann þyrfti að vinna meira fyrir 
opnum tjöldum. 

Um Alþjóðabankann lagði nefndin einnig 
fram hugmyndir. Hún lagði áherslu á, að þró-
unarstofnunin IDA fengi fjárveitingar frá þeim 
þjóðum, sem væru betur stæðar. Stofnanir 
bankans þyrftu að leggja meiri áherslu á 
almannatengsl, en viðhorf almennings í ýmsum 
löndum væri neikvætt í garð bankans. Bankinn 
ætti að einbeita sér að þeim verkefnum, sem 
einkageirinn gæti ekki eða vildi ekki annast. 
Jafnframt ætti hann að huga að málum eins og 
uppbyggingu stofnana í þróunarlöndum, þekk-
ingarleit, mannréttindum og umhverfismálum. 

En hvernig hefur þessum hugmyndum Bretton 
Woods nefndarinnar verið tekið? Mikilvægasta 

tillaga nefndarinnar var um aukið hlutverk Al-
þjóðagjaldeyrissjóðsins á vettvangi gengismála. 
Sú tillaga hefur ekki fengið almennan hljóm-
grunn. Þótt fulltrúar ýmissa landa hafi tekið 
henni vel er það eftirtektarvert, að fulltrúar 
Bandarikjanna, Þýskalands og Japans hafa 
ekki verið tilbúnir til að styðja þessa hugmynd. 
I hnotskurn má segja að sjónarmið þeirra 
mótist af því að ríkisstjórnirnar séu ekki reiðu-
búnar að afsala sér rétti til sjálfstœðrar stefnu-
mótunar í gengis- og gjaldeyrismálum til alþjóð-
legrar stofnunar og hafi vantrú á aukinni íhlutun 
og miðstýringu á gjaldeyrismörkuðum. Það er 
því líklegt að við það verði látið sitja um hríð. 

Önnur aðaltillaga nefndarinnar varðandi 
sjóðinn laut að verkaskiptingu milli sjóðsins og 
bankans. Forráðamenn sjóðsins hafa svarað 
þeirri gagnrýni, sem fram hefur komið og að 
framan getur. Þeir halda þvi fram að sjóðurinn 
stundi ekki þróunaraðstoð og lánveitingar til 
fátœkra þróunarlanda hafi þann tilgang fyrst 
og fremst að koma peningakerfi þeirra á heil-
brigðan grundvöll, sem í mörgum tilvikum 
getur tekið langan tíma. Líklegt er þó að þetta 
eigi eftir að leiða til nánari samvinnu milli 
Alþjóðabankans og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 
um málefni þróunarríkja. 

Minni umræður hafa orðið um hugmyndir 
nefndarinnar varðandi bankann, enda má lita á 
þær sem eðlilega þróun í starfsemi hans. 

Þótt mismunandi skoðanir hafi komið fram 
um álit Bretton Woods nefndarinnar er enginn 
vafi á því að niðurstöður hennar hafa orðið 
kveikja að gagnlegum umræðum um framtíð 
stofnananna tveggja. Sú hætta er ávallt fyrir 
hendi, að slíkar stofnanir dagi uppi í nýjum 
tíma, og þess vegna er nauðsynlegt að bregða á 
þær gagnrýnisljósi við og við. A þessari stundu 
er ekki að sjá að neinar stórbreytingar séu 
framundan, en umrœðan hefur þó sannfært 
flesta um að þær hafi gert mikið gagn á liðnum 
árum og þannig eigi að þeim að búa, að þær 
geti tekist á við margvisleg verkefni, sem aug-
ljóslega eru framundan. 

B.Í.G. 



Jóhannes Nordal 

Vöggugjafir lýðveldisins 

Eftirfarandi grein er samhljóða erindi sem flutt var í 
Vísindafélagi Íslendinga 27. apríl sl. 

Þess er nú skammt að bíða, að Íslendingar haldi 
hátíðlegt hálfrar aldar afmæli lýðveldisins. Og 
þar sem þetta er síðasti fundur í Vísinda-
félaginu fyrir afmælið finnst mér ekki óvið-
eigandi, að umræðuefni tengist þessum tíma-
mótum með einum eða öðrum hætti. Það er 
reyndar óhjákvæmilegt, að mörgum finnist nú 
tilefni til þess að reyna að meta árangur ís-
lenzku þjóðarinnar á þessari fyrstu hálfri öld 
óskoraðs sjálfstæðis og bera hann saman við 
það, sem orðið hefur annars staðar í heiminum. 

Það liggur í eðli málsins, að skoðanir hljóta 
að vera skiptar um það, hversu skynsamlega Is-
lendingar hafi haldið á málum sínum á þessu 
tímabili, og mun ég ekki reyna að leggja neinn 
dóm á það í þessu erindi. Sé hins vegar litið á þá 
mælikvarða, sem helzt eru notaðir til þess að 
meta efnahagslegar framfarir, verður varla 
annað sagt en að hlutur Íslendinga sé a.m.k. 
viðunandi, að ekki sé meira sagt. Hér má t.d. 
nefna þróun þjóðarframleiðslu, en það er sá 
mælikvarði sem mest er notaður til þess að 
mæla efnahagslegan árangur yfir lengri tímabil 
og þjóða í milli. Sæmilega traustar og sam-
felldar heimildir eru til um þróun þjóðarfram-
leiðslu hér á landi frá árinu 1945; þær voru fyrst 
unnar af hagdeild Framkvæmdabankans, en 
síðustu áratugina af Þjóðhagsstofnun. Sam-
kvæmt þeim hefur landsframleiðsla á Islandi 

aukizt að meðaltali um 4% á ári þetta tímabil. 
Jafnframt hefur þjóðinni ljölgað um hálft annað 
prósent á ári, þannig að framleiðsluaukning á 
mann hefur numið að meðaltali hálfu þriðja 
prósenti, en það er fyllilega sambærilegt við 
það, sem orðið hefur meðal iðnvæddra ríkja í 
heiminum. Reiknað á mælikvarða þjóðarfram-
leiðslu á mann hafa lífskjör Íslendinga síðasta 
áratug verið talin með þeim beztu í heiminum, 
auk þess sem félagslegt jafnrétti hefur óvíða 
verið meira. 

En tölur um þjóðarframleiðslu og meðal-
tekjur segja að sjálfsögðu ekki alla sögu um 
efnahagslegan árangur þessa tímabils. Þótt hag-

Mynd 1 

Landsframleiðsla á Íslandi og í OECD 
Vísitölur 1985=100 
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vöxtur hafi verið mikill að meðaltali, hefur 
þróunin hér á landi einkennzt af miklum 
sveiflum og efnahagslegum óstöðugleika, sem 
sett hefur svip sinn á stjórnmálaþróun og þjóð-
lífið í heild. Engin þeirra þjóða, sem eru Is-
lendingum líkastar að menningu og þjóð-
skipulagi, hefur átt við jafnmikil verðbólgu-
vandamál að etja, en verðbólgunni hefur lengst 
af fylgt mikil efnahagsleg óvissa og þrálát átök 
milli hagsmunahópa. Sé þróunin hér á landi t.d. 
borin saman við það, sem gerzt hefur annars 
staðar á Norðurlöndum, er munurinn vissulega 
athyglisverður. Ef Finnland er frá talið, en þar 
leiddi styrjöldin til stórfelldrar röskunar, hafa 
önnur ríki á Norðurlöndum búið við mun meiri 
stöðugleika bæði í verðlagi og framleiðslustarf-
semi en Íslendingar undanfarna hálfa öld. Sé 
hins vegar litið til þróunarinnar á þriðja og 
fjórða áratugi aldarinnar, er ekki að sjá teljandi 
mun að þessu leyti milli þróunar hér á landi og 
annars staðar á Norðurlöndum. Þessi saman-
burður bendir því til þess, að styrjaldarárin hafi 
markað miklu ákveðnari þáttaskil í þjóðarbú-
skapnum hér á landi en annars staðar á Norður-
löndum. Engin ástæða er til þess að ætla, að 
stofnun lýðveldisins fyrir fimmtíu árum hafi 
skipt verulegu máli í þessu efni, enda breytti 
hún ekki miklu um íslenzka stjórnarhætti frá 
því sem verið hafði á fullveldistímanum eftir 
1918. Hins vegar hafði styrjöldin afdrifarík á-
hrif á þróun efnahagsmála hér á landi, en það 
eru einmitt þau áhrif, sem mig langar til að gera 
sérstaklega að umræðuefni hér. Hversu mikil 
voru þessi áhrif, og hvaða tækifæri og vanda-
mál fékk hið unga lýðveldi í vöggugjöf, þegar 
það hóf göngu sína á síðasta ári heims-
styrjaldarinnar? 

Áður en ég sný mér að því að svara þessum 
spurningum, er nauðsynlegt að fara nokkrum 
orðum um þróun íslenzks þjóðarbúskapar á 
fyrstu áratugum aldarinnar. Ýmsir hafa fjallað 
um þetta efni á undanförnum árum, og eru 
helztu niðurstöður dregnar saman í tveimur 
ritum, sem út komu á síðasta ári. Er þar annars 
vegar um að ræða ritið Íslensk þjóðfélagsþróun 
1880-1990, sem gefið var út af Félagsvísinda-
stofnun og Sagnfræðistofnun Háskólans, en í 

því riti fjallar Magnús S. Magnússon sérstak-
lega um efnahagsþróunina. Einnig er rækilegur 
yfirlitskafli um sama efni í riti Sigurðar Snæv-
ars, Haglýsing Islands. 

Mvnd 2 

Verg landsframleiðsla 1945-1992 
yc Breyt ing magnvís i tö lu mill i ára í % 
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Mynd 3 

Vísitala vöru og þjónustu 1945-1993 

Þótt góðar tölulegar upplýsingar hafi legið 
fyrir um marga þætti í íslenzkum þjóðarbúskap 
allt frá síðustu áratugum 19. aldar, vantar til-
finnanlega upplýsingar um ýmsar stærðir, sem 
nauðsynlegar eru til þess að áætla með sæmi-
legri nákvæmni þróun heildarframleiðslu og 
heildartekna þjóðarbúsins, en án þeirra er erfitt 
að gera sér glögga grein fyrir afkomu þjóðar-
innar og hagvexti. 

Fyrstu tilraunir til þess að áætla þjóðartekjur 
voru gerðar á vegum skipulagsnefndar atvinnu-



V Ö G G U G J A F I R L Ý Ð V E L D I S I N S 15 3 

mála fyrir árið 1934, og voru þær byggðar á 
upplýsingum úr skattskýrslum. Frá og með 
árinu 1935 og allt til 1960 birti síðan Hagstofan 
hliðstæðar tölur um þjóðartekjur, er unnar voru 
úr skattframtölum. Dr. Gísli Blöndal gerði 
síðan á árinu 1965 áætlun um þróun þjóðar-
tekna allt aftur til ársins 1901 og byggði þar að 
mestu leyti á tölum um framleiðsluverðmæti 
sjávarútvegs og landbúnaðar á þessu tímabili, 
en framleiðsla allra annarra greina var áætluð út 
frá mannfjöldatölum og hlutdeild þeirra í 
þjóðartekjum á árinu 1934. Síðasta og lang-
rækilegasta athugunin í þessu efni birtist síðan 
á árinu 1992 í riti Þjóðhagsstofnunar, Þjóðhags-
reikningar 1901-1945, en Torfi Asgeirsson átti 
drýgstan hlut að því verki. Er þar fjallað um 
allar fyrri áætlanir og dregið saman mikið efni 
um þróun framleiðslu og verðlags. Á grundvelli 
þessara upplýsinga birti Þjóðhagsstofnun síðan 
niðurstöður nýrra áætlana um þjóðarfram-
leiðslu í fyrir allt tímabilið 1901-1945. 

Í skýrsla Þjóðhagsstofnunar er þeirri leið 
hafnað að byggja þjóðhagsreikninga á skatt-
framtölum, einkum vegna þess að sambæri-
legar tölur af því tagi eru ekki til á svo löngu 
tímabili. Í stað þess fer hún svipaða leið og 
Gísli Blöndal, en notar þar bæði fyllri upp-
lýsingar um þróun verðlags og atvinnurekstrar 
og aðrar forsendur en hann um framleiðni-
þróun. Ástæða er til þess að lýsa aðferðum 
Þjóðhagsstofnunar í stuttu máli. 

Vandinn sem hér þarf að leysa felst einkum í 
því, að sæmilega traustar framleiðslutölur eru 
aðeins til fyrir landbúnað og sjávarútveg. Hefur 
Þjóðhagsstofnun gert mjög rækilega úttekt á 
öllum tiltækum heimildum um framleiðslu 
þessara greina, og taka þær bæði til frumfram-
leiðslu og úrvinnslu landbúnaðar- og sjávaraf-
urða. Jafnframt hefur verið áætlað, hve stór 
hluti þjóðarinnar hafi starfað í þessum greinum. 
Er ástæða til að ætla, að þessi hluti áætlunar-
gerðarinnar sé reistur á traustum grunni. Þá er 
hins vegar eftir að áætla framleiðslu allra 
annarra greina, þar sem engar nothæfar fram-
leiðslutölur eru tiltækar. Úr þessum vanda er 
reynt að leysa með því að nota þjóðhags-
reikningatölur fyrir árið 1945 sem grunn, en 

fyrir það ár eru til sæmilega traustar áætlanir 
um framleiðsluverðmæti einstakra atvinnugeira 
ásamt tölum um heildarmannfjölda í hverri 
grein. 

Tafla 1. Árið 1945 

Þjóðar-
framleiðsla Mannfjöldi 

Samtals 
Þar af 

l andbúnaður 
sjávarútvegur 

M i s m u n u r 
aðrar a tv innuere inar .. 

m. kr. 
1308,8 

277,5 
272 ,4 

123.106 

36 .028 
25 .276 

758,1 61.802 

Út frá þessum tölum um framleiðslu í öðrum 
atvinnuvegum en landbúnaði og sjávarútvegi 
og mannfjölda í þeim greinum er hægt að áætla 
framleiðslu þessara greina aftur í tímann, ef 
maður hefur bæði upplýsingar um mannfjölda í 
þessum greinum ár frá ári og gefur sér auk þess 
ákveðnar forsendur fyrir árlegri framleiðni-
aukningu. 

Með því að gefa sér 2% framleiðniaukningu 
á ári og reikna fjölgun fólks í hverri atvinnu-
grein út frá manntölum, sem tekin eru á 10 ára 
fresti, reiknar Þjóðhagsstofnun síðan fram-
leiðsluverðmæti i þessum greinum allt aftur til 
ársins 1901. Þótt ljóst sé, að með slíkri aðferð 
geti aldrei fengizt annað en tiltölulega gróf 
ágizkun um þjóðarframleiðslu þetta tímabil, 
veitir hún þó áreiðanlega mikilvægar vís-
bendingar um hina raunverulegu þróun, ekki 
sízt vegna þess, hve stór þáttur landbúnaður og 
sjávarútvegur voru í heildarframleiðslu þjóðar-
innar á fyrstu áratugum aldarinnar, en um þær 
greinar eru heimildir sæmilega traustar. En lítum 
þá nokkru nánar á helztu niðurstöður þessara 
reikninga. 

Annars vegar kemur fram, að þetta tímabil 
hafi í heild einkennzt af mjög miklum hagvexti. 
Þannig hafi þjóðarframleiðsla u.þ.b. fimm-
faldazt á þessum 45 árum og framleiðsla á 
mann þrefaldazt. Hins vegar hefur hagvöxtur 
verið ákaflega mismunandi eftir tímabilum, og 
hafa ytri skilyrði ráðið þar mestu. Fram að fyrri 
heimsstyrjöld jókst þjóðarframleiðsla mjög ört, 
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einkum vegna vélvæðingar og stóraukinnar 
framleiðslu í sjávarútvegi. Fyrri stríðsárin, 
1914-1918, og fyrstu tvö árin þar á eftir eru 
hins vegar tímabil mikils óstöðugleika og lítils 
háttar samdráttar í þjóðarframleiðslu á mann. 
Síðan tekur enn við mikill vöxtur í heilan ára-
tug, 1920-30, þar sem driffjöðurin er enn ör 
uppbygging og vaxandi framleiðsla sjávarút-
vegs. 

Mynd 4 

Verg þjóðarfram leiðsla 1901-1945 
Magnvísitölur 1945=100 

Tafla 2. Hagvaxtartímabil 1901-1945 
Hagvöxtur á ári í % 

Í heild Á mann 
1901-1914 3,9 3,1 
1914-1920 0 ,0 -1,1 
1920-1930 5,9 4,5 
1930-1939 2,9 1,7 
1939-1945 5,6 4 ,2 
1901-1945 3,8 2,7 

Endir er síðan bundinn á þetta uppgangs-
tímabil, þegar heimskreppan skellur á 1930 og 
mögur ár taka við í íslenzkum þjóðarbúskap allt 
til ársins 1939. Margvísleg áföll dundu yfir á 
þessu tímabili, fyrst mikið verðfall á erlendum 
mörkuðum og síðan áhrif innflutningshafta í 
Þýzkalandi og víðar og styrjaldar á Spáni, sem 
þrengdi verulega að íslenzkum sjávarútvegi. 
Viðbrögð íslenzkra stjórnvalda við þessum 
vandamálum voru fyrst og fremst fólgin í því að 
reyna að draga úr viðskiptahalla og gjaldeyris-

skorti með því að grípa til innflutningshafta og 
síðan einnig tollahækkana til þess að vernda 
framleiðslu í iðnaði. Á hinn bóginn var gengi 
krónunnar haldið föstu gagnvart sterlingspundi, 
en það hafði í för með sér hækkun raungengis 
og þrengdi þannig enn að útflutningsatvinnu-
vegunum. Afleiðingarnar komu fram í stöðnun 
í sjávarútvegi og minnkandi afla þrátt fyrir 
auknar síldveiðar. Atvinnuleysi fór því mjög 
vaxandi strax á fyrstu árum kreppunnar og var 
síðan landlægt þangað til styrjöldin hófst. 

Enn vantar mikið á, að efnahagsþróun á 
kreppuárunum hafi verið rannsökuð sem 
skyldi. Ljóst er, að viðbrögð stjórnvalda mót-
uðust frekar af fálmkenndum varnarráð-
stöfunum en markvissri hagstjórn. Þannig var 
gripið til hafta og verndarráðstafana vegna yfir-
vofandi greiðsluþrots út á við, þótt síðar væri 
farið að beita þeim markvissar í þágu atvinnu-
uppbyggingar. Meginveikleiki efnahagsstjórn-
arinnar var fólginn í því, eins og Benjamín 
Eiríksson varð fyrstur til að benda á árið 1938, 
að engri markvissri stefnu var fylgt, hvorki í 
gengis- né peningamálum. Kreppan hélt höfuð-
atvinnuvegi í heljargreipum, en bankarnir héldu 
svo aftur atvinnulífinu gangandi með miklum 
útlánum, sem leiddu til sífellds gjaldeyris-
skorts. Ljóst var, að sá vöxtur innlends neyzlu-
iðnaðar, sem varð á þessu tímabili í skjóli 
hafta og tolla, gat á engan hátt komið í stað 
blómlegs sjávarútvegs, sem borið hafði uppi 
hagvöxt á Islandi áratugina á undan. 

Samkvæmt áætlunum Þjóðhagsstofnunar 
kemur að vísu fram, að hagvöxtur hafi verið 
jákvæðari á kreppuárunum en menn höfðu áður 
talið og svipaður og annars staðar í Norður-
Evrópu. Án þess að fara nánar út í þá sálma hér 
finnst mér full ástæða til að efast um þessa 
niðurstöðu, þar sem hún byggist fyrst og fremst 
á þeirri forsendu í reikningum Þjóðhags-
stofnunar, að framleiðniaukning í öðrum 
greinum en sjávarútvegi og landbúnaði hafi allt 
þetta tímabil numið 2% á mann á ári. Vaxandi 
atvinnuleysi á þessu tímabili og sú stöðnun í 
tekjum, sem tölur úr skattframtölum sýna, gætu 
hins vegar bent til þess, að hagvöxtur hafi í 
reynd verið verulega minni en þetta. Vonandi 
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eiga frekari rannsóknir eftir að varpa skýrara 
ljósi á hagsögu þessa tímabils. 

Vorið 1939 verður loks stefnubreyting og 
gengi krónunnar fellt um 18%, jafnframt því 
sem mynduð er þjóðstjórn þriggja flokka. 
Helstu hliðarráðstafanir þessarar gengisbreyt-
ingar voru binding verðlags og kaupgjalds 
ásamt vísitölubótum á laun til hinna lægst-
launuðu, ef verðlag færi yfir tiltekin mörk. 
Engin reynsla komst á áhrif gengis-
breytingarinnar á hag sjávarútvegsins, þar sem 
heimsstyrjöldin síðari skall á nokkrum mán-
uðum síðar og gjörbreytti öllum aðstæðum á 
fiskmörkuðum. Hins vegar urðu áhrif gengis-
breytingarinnar lítil á verðlag fyrst í stað, en 
það virtist staðfesta, hve mikil lægð var þá 
ríkjandi í eftirspurn og atvinnustarfsemi. Að 
óbreyttri þróun erlendis var því fátt sem benti 
til þess sumarið 1939, að skammt væri batn-
andi tíma í íslenzkum þjóðarbúskap. Þótt látið 
hafi verið undan síga með því að fella gengið, 
eftir að það hafði verið óbreytt í nærri íjórtán 
ár, voru engin merki þess að sú aðgerð myndi 
raska þeim stöðugleika, sem ríkt hafði í verð-
lags- og kaupgjaldsmálum um langt skeið, 
en frá árslokum 1930 hafði tímavinnukaup 
hafnarverkamanna aðeins hækkað um tæp 
7%. 

Þröng efnahagsstaða gaf einnig litlar vonir 
um skjótar umbætur í atvinnumálum. Þótt 
opinberar framkvæmdir og húsbyggingar 
hefðu verið þó nokkrar á fjórða áratugnum, 
voru Íslendingar enn langt á eftir öðrum 
þjóðum í þeim efnum. Langvarandi kreppa 
hafði dregið úr ljárfestingum í sjávarútvegi og 
fiskiskipastóllinn gengið úr sér, vélvæðing 
landbúnaðar var enn á frumstigi og iðnaður enn 
í mjög smáum stíl. Þar að auki var fjárhagsstaða 
landsins út á við mjög veik, gjaldeyrisforði 
enginn og erlendar skuldir um helmingur 
þjóðarframleiðslu, svo að lánstraust erlendis til 
nýrra framkvæmda var að mestu þrotið. Á 
þessum tíma var því ekki útlit fyrir, að það yrði 
efnuð þjóð og stórhuga, sem heilsaði því algera 
sjálfstæði, sem Íslendingar stefndu að, þegar 
sambandssáttmálinn við Danmörku rynni út 
fjórum árum síðar. Þetta átti þó eftir að breytast 

miklu fyrr og með afdrifaríkari hætti en nokk-
urn gat órað fyrir. 

Fyrstu áhrif heimsstyrjaldarinnar á íslenzkan 
þjóðarbúskap komu fram skömmu eftir að hún 
hófst í september 1939. Verðlag og flutnings-
kostnaður milli landa fór hækkandi, og munaði 
mest um auknar tekjur af sjávarútvegi, sem 
fljótlega bætti verulega afkomu útgerðarfyrir-
tækja. Á öðrum sviðum voru fyrstu áhrifin ekki 
umtalsverð. Alger umskipti urðu, þegar Island 
var hernumið í maí 1940 og fjölmennt herlið 
kom til landsins og hóf brátt veruleg umsvif, en 
samtímis var skorið á öll samskipti við við-
skiptaþjóðir Íslendinga á meginlandi Evrópu. 

Rækileg úttekt hefur ekki enn farið fram á 
þeim víðtæku áhrifum, sem þessir atburðir áttu 
eftir að hafa á efnahagslíf Íslendinga næstu 
árin, og verður að litlu leyti úr því bætt í þessu 
erindi. Samkvæmt áætlun Þjóðhagsstofnunar 
um vöxt landsframleiðslu á þessu tímabili nam 
hagvöxtur á árunum 1939-1945 5,6% á ári, 
sem jafngildir um 4,2% á ári á mann. Hér er 
vissulega um veruleg umskipti að ræða frá ára-
tugnum á undan, en þó eru þetta lægri hag-
vaxtartölur á ári en áætlaðar hafa verið að 
meðaltali fyrir allt tímabilið 1920-30. Jafnvel 
fljótt á litið eru þetta því ótrúlega lágar tölur, 
a.m.k. í hugum þeirra, sem eitthvað muna þær 
breytingar, sem urðu á íslenzku þjóðfélagi á 
þessum árum. Mér virðist reyndar ljóst, að hér 
sé um allt of lága áætlun að ræða, enda er ekki í 
reikningsaðferð og forsendum Þjóðhags-
stofnunar reynt að taka neitt tillit til hinna sér-
stöku aðstæðna, sem hér ríktu á stríðsárunum. í 
stað þess er gert ráð fyrir því, að framleiðni-
aukning í öðrum atvinnugreinum en sjávarút-
vegi og landbúnaði hafi verið óbreytt 2% á öllu 
tímabilinu 1901-1945 og hafi í raun ekkert 
breytzt vegna áhrifa stríðsins. Þótt þessi for-
senda um jafna framleiðsluaukningu á mann 
geti verið skynsamleg og viðunandi á öðrum 
hlutum þessa tímabils, er varla við því að búast, 
að hún standist, þegar eins afdrifaríkar breyt-
ingar verða á ytri aðstæðum og hér um ræðir. 
Til þess að skýra þetta nánar er nauðsynlegt að 
rekja nokkur helztu atriðin í efnahagsþróun 
þessara ára. 
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Áhrif styrjaldarinnar á þjóðarbúskap Is-
lendinga komu einkum úr tveimur áttum, 
annars vegar útflutningsviðskiptunum og hins 
vegar frá útgjöldum og umsvifum setuliðsins 
hér á landi. Áhrif striðsins á utanríkisverzlunina 
komu fram í mikilli verðlagshækkun bæði á 
innflutningi og útflutningi, en hvort tveggja 
hafði áhrif til aukinnar verðbólgu. Viðskipta-
kjör Íslendinga virðast hafa batnað framan af, 
einkum árið 1941, en síðan jöfnuðust metin að 
nýju. Þrátt fyrir þá erfiðleika, sem voru á flutn-
ingum milli landa, jókst bæði inn- og út-
flutningur að magni á þessum árum. Vöru-
skiptajöfnuðurinn var Íslendingum mjög hag-
stæður árin 1940-1941, en snerist síðan yfir 
í halla næstu tvö árin. Þegar á heildina er litið 
voru þetta mikil veltiár í sjávarútvegi þrátt 
fyrir þær hættur og erfiðleika, sem við var að 
glíma. 

Miklu afdrifarikari voru þó áhrif setuliðsins, 
en það þurfti brátt á miklu vinnuafli að halda til 
að byggja flugvelli og koma upp annarri að-
stöðu hér á landi. Við það bættust síðan útgjöld 
setuliðsins sjálfs og einstakra liðsmanna til 
kaupa á margvíslegri þjónustu og vörum af Is-
lendingum. Í lok ársins 1940 voru hátt á annað 
þúsund manns þegar við ýmis störf á vegum 
setuliðsins og hið mikla atvinnuleysi kreppuár-
anna horfið sem dögg fyrir sólu. Framkvæmdir 
á vegum hersins jukust enn á árinu 1941, en í 
lok júní það ár voru 3.250 Íslendingar taldir í 
setuliðsvinnu auk íjölda fólks, sem hafði at-
vinnu af ýmissi þjónustu á vegum þess. Engar 
samfelldar talnaraðir eru til um þetta efni, en 
mannaflaþörf hersins virðist hafa haldizt lítið 
breytt út árið 1942; eftir það fór að draga veru-
lega úr henni vegna minni framkvæmda, 
einkum við flugvallargerð. 

Engar beinar tölur eru heldur til um útgjöld 
hersins hér á landi. Allgóða hugmynd má þó fá 
um það efni af tölum um gjaldeyrisviðskipti 
bankanna, en allar greiðslur til Íslendinga fóru 
fram í íslenzkum krónum, sem keyptar voru af 
bönkunum. Þannig má áætla gjaldeyrissölu 
setuliðsins með því að líta annars vegar á gjald-
eyrisviðskipti bankanna, en hins vegar vöru-
skiptajöfnuðinn. 

FJÁRMÁLATÍÐINDI 

Tafla 3. Gjaldeyrishreyfmgar 

(!) (2) (1-2) 
Hreint Vöru-

innstreymi skipta- Duldar 
gjaldeyris jöfnuður tekjur 

1940 72.0 58.8 13.2 
1941 105.6 57.5 48.1 
1942 119.6 -47.1 166.7 
1943 161.8 -18.1 179.9 

Samtals 575.3 57.9 517,4 

Á árunum 1940-1944 keyptu bankarnir 575 
milljónir króna af erlendum gjaldeyri umfram 
sölu, en á sama tíma var vöruskiptajöfnuðurinn 
hagstæður um 58 milljónir. Munur þessara 
talna ætti því að gefa til kynna, hve mikill hluti 
gjaldeyrisstöðubatans átti sér annan uppruna en 
vöruviðskipti. Sú tala nemur 507 milljónum 
króna. Er reyndar ástæða til að ætla, að hún 
vanmeti gjaldeyrissölu setuliðsins, þar sem Ís-
lendingar greiddu á þessum árum þó nokkuð af 
eldri skuldum sínum við útlönd og aðrir aðilar 
en bankarnir eignuðust líklega verulegar inn-
stæður erlendis, sem engin leið er nú að áætla. 
Af þessum ástæðum tel ég ekki ólíklegt, að 
tekjur af varnarliðinu hafí á þessum árum 
numið nálægt 600 milljónum króna, en síðan 
bættist nokkuð enn við árið 1945, sem erfiðara 
er að áætla. Til þess að gera sér grein fyrir því, 
hversu miklar þessar fjárhæðir voru í hlutfalli 
við þjóðarbúskap Íslendinga á þessum árum, 
má benda á það, að árið 1939, áður en áhrifa 
stríðsins fór að gæta að ráði, áætlaði Hagstofan 
heildartekjur einstaklinga og félaga aðeins 129 
milljónir króna. Það er því varla furða þótt 
þessar skyndilegu tekjur kæmu eins og sprengja 
í þjóðlífið, en um það bera samtímaheimildir 
glöggt vitni. 

Fyrst í stað var nokkurt svigrúm til þess að 
mæta eftirspurn setuliðsins eftir vinnuafli og 
þjónustu. Atvinnuleysi, sem vafalaust hefur náð 
til nokkuð á annað þúsund manna á öllu landinu 
í lok ársins 1939, hvarf með öllu haustið 1940, 
en auk þess hafði dregið verulega úr byggingar-
starfsemi fyrsta styrjaldarárið, líklega vegna 
efnahagsóvissu og skorts á innfluttu byggingar-
efni. Þetta breyttist þegar á árinu 1941. Jafn-
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framt því sem útgjöld setuliðsins héldu áfram 
að hækka hafði hin innlenda tekjuaukning í för 
með sér sívaxandi eftirspurn Íslendinga sjálfra 
eftir vöru og þjónustu. Vafalaust hefði sú eftir-
spurn komið fram í meiri innflutningi en raun 
varð á, ef hömlur bæði á flutningum og vöru-
kaupum erlendis hefðu ekki takmarkað mjög 
framboð á erlendum vörum. Það er því ljóst, að 
samtímis því sem setuliðið tók til sín vaxandi 
hluta af mannafla og framleiðslugetu jókst 
framleiðsla og fjárfesting fyrir innlendan 
markað. Til dæmis um þetta má nefna, að 
samkvæmt tölum um slysatryggðar vinnuvikur 
fjölgaði verkafólki í iðnaði um fjórðung frá 
árinu 1941 til 1944. Einnig jukust íbúða-
byggingar að nýju frá árinu 1941, og næstu þrjú 
árin urðu íbúðabyggingar rúmlega 20% meiri 
en síðustu árin fyrir stríð. Hvar sem litið er í 
heimildir þessara ára kemur fram, hve ört um-
svif fóru vaxandi í nánast öllum greinum at-
vinnustarfseminnar. Hér var því greinilega um 
að ræða miklu meiri framleiðsluaukningu í 
öðrum greinum en landbúnaði og sjávarútvegi 
en þau 2% á ári, sem Þjóðhagsstofnun reiknar 
með fyrir þessar greinar í skýrslu sinni. Það 
sem hefur gert svo mikla framleiðsluaukningu 
mögulega hlýtur að hafa verið stórkostlega 
aukin atvinnuþátttaka, en hliðstæð dæmi má 
finna frá ýmsum tímum hér á landi, nú síðast á 
árunum 1985-1987. 

Þessi aukna atvinnuþátttaka hefur orðið með 
margvíslegum hætti. Fyrst var atvinnuleysinu 
útrýmt, síðan kom til skjalanna stóraukin at-
vinnuþátttaka kvenna og unglinga, og er mér 
reyndar í fersku minni, hvernig menntaskóla-
nemendur gátu skyndilega á þessum árum 
fengið rífandi sumarvinnu, jafnvel á iðnaðar-
mannakaupi. Í sveitunum hafði fyrir stríð verið 
nægt framboð á ódýru vinnuafli, sem streymdi 
nú í önnur störf, enda kvartar landbúnaðurinn 
mjög undan vinnuaflsskorti á þessum árum. 
Loks lengdist vinnutíminn verulega og var 
greiddur með háu yfirvinnukaupi. 

Eg mun ekki freista þess að koma nú með 
neina nýja áætlun um þróun þjóðarframleiðslu 
á þessum árum, en vil þó benda á þann mikla 
mun, sem er á áætlunum Þjóðhagsstofnunar um 

breytingar á þjóðarframleiðslu annars vegar og 
áætlunum Hagstofu Islands um tekjur einstakl-
inga og félaga hins vegar. Þótt verulegur munur 
sé á skilgreiningu þessara tveggja stærða, eru 
þær þó að meginstofni af sömu rótum runnar, 
og því er ekki ástæða til þess að ætla, að mjög 
miklar breytingar hafi orðið á þeim milli ára. 
Nú víkur hins vegar svo við, einmitt á þessu 
tímabili, að aukning tekna einstaklinga og fé-
laga er á þessum fimm árum þrisvar sinnum 
meiri en vöxtur þjóðarframleiðslu skv. áætlun 
Þjóðhagsstofnunar eða 91,7% í samanburði við 
29,5%. Slíkur munur getur alls ekki staðizt, og 
tel ég reyndar ástæðu til að ætla, að þjóðar-
framleiðsla hafi á þessu tímabili vaxið a.m.k. 
helmingi meira en Þjóðhagsstofnun hefur áætl-
að. Sé þetta rétt, mun það að sjálfsögðu líka 
kalla á endurskoðun á áætlunum hennar aftur í 
tímann. 

Tafla 4 

Magnankning 
þjóðarframleidslu 

Rauntekjuaukning 
einstaklinga 

og félaga 

1940 9,4 20,6 
1941 7,6 19,7 
1942 1,7 15,8 
1943 2,5 7,4 
1944 5,7 6,9 

Meða l aukn ing á ári 5,3 13,9 

He i lda rhækkun allt 
t ímabi l ið 29,5 91,7 

Þótt ég treysti mér ekki til að koma með 
ákveðna tölulega niðurstöðu í þessu efni að 
sinni, finnst mér óhætt að fullyrða, að fram-
leiðsluaukning þessa tímabils og öll þróun 
þjóðarbúskaparins hafi verið algert einsdæmi í 
sögu Íslendinga fyrr og síðar. Þegar svo snögg 
og stórfelld breyting ytri skilyrða á sér stað eftir 
langt tímabil hægfara þróunar, hlýtur hún að 
hafa í för með sér umrót og spennu innan efna-
hagskerfisins og reyndar þjóðfélagsins í heild, 
sem raskar gangverki hagkerfisins og breytir 
viðhorfum manna varanlega. 

Óhætt er að segja, að íslenzk stjórnvöld hafi 
verið illa við því búin að glíma við þau óvæntu 
viðfangsefni í stjórn efnahagsmála, sem styrj-
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öldin og hernám landsins höfðu í för með sér. í 
stað atvinnuleysis og viðskiptahalla stóðu menn 
nú skyndilega frammi fyrir áhrifum stóraukinna 
útflutningstekna, gjaldeyrisinnstreymis og ó-
seðjandi eftirspurnar eftir vinnuafli. Hvernig 
átti við þessu að bregðast, þannig að ekki ylli of 
mikilli röskun þjóðfélagshátta, jafnframt því 
sem reynt væri að varðveita sem mest af hinum 
óvænta auði til þeirra mögru ára, sem hlytu að 
taka við að styrjöld lokinni? 

Þótt þessi viðfangsefni og markmið bæri oft 
á góma í umræðu þessara ára, er varla við því 
að búast að lausnir hafi verið auðfundnar. Hér 
kom bæði til, að íslenzk hagstjórn, einkum á 
sviði fjármála ríkisins og peningamála, var enn 
mjög vanmáttug og vandamálin, sem við var að 
fást, ekki aðeins stór, heldur hrönnuðust þau að 
fyrirvaralaust. Jafnvel þótt öflugri stjórntæki og 
betri skilningur á vandanum hefði verið fyrir 
hendi, var óhugsandi að koma í veg fyrir, að hið 
óvænta tekjuflóð raskaði stórlega þróun verð-
lags og kaupgjalds í landinu. Hversu mikið 
hefði hins vegar verið unnt að gera til þess að 
vega á móti tekjuflóðinu er erfitt að meta eftir á. 
Nokkur atriði mætti þó nefna. 

Í fyrsta lagi hefði verið æskilegt að stefna að 
verulegum afgangi í ríkisljármálunum og 
byggja þannig upp innstæður ríkissjóðs hjá 
Landsbankanum á móti hinum erlendu gjald-
eyriseignum, sem þar söfnuðust. Fjármagn 
hefði þá verið til ráðstöfunar fyrir ríkissjóð að 
styrjöld lokinni. Um þetta var oft rætt, en án 
sýnilegs árangurs. 

Í öðru lagi hefði verið æskilegt að reyna að 
binda hið mikla lausafé, sem safnaðt í 
bönkum landsins á styrjaldarárunum. Hér var í 
raun ekki um varanlegan sparnað að ræða, 
heldur peninga, sem hlóðust upp í bönkunum, 
af því að innflutningur var mjög takmarkaður af 
styrjaldarástæðum og menn sáu því þann kost 
vænstan að geyma verulegan hluta tekna sinna, 
þangað til fleiri tækifæri til neyzlu og ljár-
festingar byðust. Vextir af bankainnstæðum 
voru litlir sem engir á þessum árum, og hefði 
vafalaust mátt binda verulegan hluta þessa fjár 
til alllangs tíma, ef betri ávöxtun hefði verið í 
boði af hálfu bankanna eða rikisins. 

Eina markvissa tilraunin til að draga úr á-
hrifum aukinna gjaldeyristekna á innlenda eftir-
spurn var svokölluð pundabinding, sem fólst í 
því, að útvegsmenn urðu um skeið að binda 
verulegan hluta af andvirði selds ísfisks í Bret-
landi á sérstökum reikningum, sem fengust 
ekki yfirfærðir í íslenzkar krónur nema með 
sérstöku leyfi. Þótt þessi tilraun væri athyglis-
verð í sjálfu sér hafði hún takmörkuð áhrif og 
varð ekki fordæmi frekari ráðstafana á öðrum 
sviðum gjaldeyrismála. 

Að öllu samanlögðu var því niðurstaðan sú, 
að hinar miklu tekjur, sem inn komu bæði 
vegna útflutnings og útgjalda setuliðsins, runnu 
svo til hindrunarlaust inn í hagkerfið og höfðu í 
för með sér stóraukna eftirspurn eftir vinnuafli, 
vörum og þjónustu. Áhrifin koma ekki ein-
göngu fram í almennri verðbólgu og eftir-
spurnarþenslu, heldur myndaðist mikið misræmi 
í þróun tekna og verðlags á einstökum sviðum 
þjóðarbúskaparins. Þetta hlaut að leiða til 
spennu og kapphlaups milli þeirra, sem fyrstir 
urðu tekjuhækkunarinnar aðnjótandi, svo sem 
sjómanna og starfsmanna setuliðsins, og þeirra 
tekjuhópa, sem eftir sátu. Ríkisvaldið reyndi 
hins vegar bæði að hemja hækkun launa og 
verðlags almennt og bæta stöðu þeirra hópa, 
sem það bar sérstaklega fyrir brjósti. Hér verður 
aðeins unnt að drepa á fáein atriði í framvindu 
þessara mála. 

Þróun launa á Íslandi hafði allt frá alda-
mótum ráðizt að mestu leyti af framboði og eftir-
spurn eftir vinnuafli. Voru launakjör því yfirleitt 
sveigjanleg eftir efnahagsaðstæðum, eins og bezt 
kom fram á öðrum og þriðja áratugnum. Eftir 
1930 fara verkalýðsfélög að láta meira til sín 
taka, en þau lögðu þó meiri áherzlu á að styrkja 
samningsstöðu og réttindi launafólks og verja 
fengin kjör en að knýja fram launahækkanir. Af-
skipti ríkisvaldsins voru hins vegar nánast engin 
af launaþróuninni á þessu tímabili. 

Gengislækkunin vorið 1939 markar því tíma-
mót, en þá gerir ríkisstjórnin tvennt í senn, 
bannar launahækkanir í tiltekinn tíma og 
ákveður takmarkaðar vísitölubætur á laun, ef 
verðlag færi yfir ákveðin mörk. Átti hvort 
tveggja eftir að draga langan slóða og leiða til 
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sívaxandi afskipta ríkisins af launamálum 
næstu áratugi. Hefði heimsstyrjöldin hins vegar 
ekki skollið á skömmu síðar, er ólíklegt að þessi 
afskipti ríkisins hefðu haft varanleg áhrif, þar 
sem gengislækkunin raskaði ekki verðlags-
þróun hér á landi verulega. Þetta fór þó á annan 
veg, eins og áður er rakið. Strax eftir upphaf 
styrjaldarinnar fór verðlag á innflutningi hækk-
andi, og síðar komu áhrif tekjuaukningar í 
sjávarútvegi og setuliðsvinnu, sem hvort 
tveggja jók innlenda eftirspurn í nánast öllum 
greinum atvinnustarfseminnar og olli því, að 
framfærsluvísitala hækkaði um nálægt 40% á 
fyrstu tólf mánuðum styrjaldarinnar. Vegna 
ákvæða gengislækkunarlaganna um bindingu 
launa og verðlagsbætur hlaut ríkisvaldið strax 
að dragast inn i átökin um launaþróunina. 

Vísitöluuppbætur á laun urðu áreiðanlega 
fyrst í stað til þess að halda aftur af kröfum 
launþega, en ört vaxandi verðbólga árið 1940 
og síaukin eftirspurn eftir vinnuafli jók stöðugt 
á spennuna á vinnumarkaðnum. Fóru launþegar 
því fljótlega að krefjast fullra vísitölubóta, sem 
náðust þegar fram á árinu 1941, en síðan veru-
legra grunnlaunahækkana. Reyndi ríkisstjórnin 
að hamla gegn hvoru tveggja og greip loks til 
setningar kaupbindingarlaga snemma árs 1942, 
og urðu um allt þetta mikil pólitísk átök. Þungi 
eftirspurnarinnar eftir vinnuafli var hins vegar 
slíkur, að hér varð ekki rönd við reist, enda voru 
atvinnurekendur yfirleitt fúsir að greiða hærri 
laun til að tryggja sér nauðsynlegt starfslið. 
Urðu því miklar kauphækkanir á árinu 1942, 
sem styrktu mjög stöðu verkalýðshreyf-
ingarinnar, en auk beinna launahækkana fengu 
félagar hennar margvíslegar aðrar kjarabætur. 

Utanþingsstjórnin, sem tók við völdum í árs-
lok 1942, setti sér það markmið með stuðningi 
þingsins að reyna að hemja verðbólguna, en 
skilyrði voru þá orðin nokkru betri til þess en 
áður, þar sem hámarki útgjalda setuliðsins hafði 
verið náð. Aðgerðir stjórnvalda beindust þó 
ekki að því frekar en fyrri daginn að höggva að 
rótum hinnar miklu eftirspurnar, sem verð-
bólgunni olli. Í stað þess var reynt að koma í 
veg fyrir hækkun verðlags með ströngu verð-
lagseftirliti og niðurgreiðslum á verðlagi land-

búnaðarafurða. Jafnframt voru sett lög til að 
tryggja landbúnaðinum sinn hlut í aukinni 
velmegun með því að koma á laggirnar því 
verðlagningarkerfí á landbúnaðarvörum, sem 
enn er að verulegu leyti við lýði og leitt hefur til 
hærra verðlags á landbúnaðarvörum hér á landi 
en víðast annars staðar. 

Heildstætt talnaefni er því miður ekki til um 
launaþróun á þessu tímabili, en breytingar á 
tímakaupi hafnarverkamanna annars vegar og 
heildartekjum einstaklinga og félaga hins vegar 
gefur nokkra hugmynd um þróunina. Fyrstu 
stríðsárin er ljóst, að tímakaup verkamanna 
hækkar mun hægar en tekjur í heild, og koma 
þar fram áhrifin af launastefnu ríkis-
stjórnarinnar. Það er því ekki fyrr en á árinu 
1942 sem kaupmáttur tímakaupsins kemst yfir 
það, sem hann var fyrir stríð. Úr því vex hann 
hins vegar ört og er árið 1944 orðinn 60% meiri 
en 1939. Hins vegar var þá kaupmáttur heildar-
tekna orðinn meira en tvöfalt hærri en fyrir 
stríð. Þessi samanburður gefur þó áreiðanlega 
ekki rétta mynd, þar sem tímakaup verkamanna 
segir ekki alla söguna um kjarabætur þeim til 
handa á þessu tímabili. I viðbót við hækkun 
almennra taxta voru nú í fyrsta sinn teknar upp 
mun hærri greiðslur fyrir yfirvinnu og nætur-
vinnu ásamt greiðslum fyrir orlof. Með stytt-
ingu dagvinnutímans urðu eftirvinnugreiðslur 
eftir þetta veigamikill þáttur í tekjum verka-
fólks. Mun áreiðanlega láta nærri, að rauntekjur 
launþega hafi á árinu 1944 verið orðnar hátt í 
tvöfalt hærri en fyrir stríð. 

Sú spurning hlaut að sækja á marga á fyrstu 
dögum lýðveldisins fyrir fimmtíu árum, hversu 
varanleg þau kjör væru, sem stríðsgróðinn 
hafði fært Íslendingum í hendur, og hvort unnt 
yrði að varðveita þau. Hvers virði voru með 
öðrum orðum vöggugjafirnar, sem örlögin 
höfðu lagt í kjöltu hins unga lýðveldis? Mun ég 
nú ljúka máli mínu með því að reyna að varpa 
fram nokkrum ófullkomnum svörum við þeirri 
spurningu. 

Hinar háu tekjur, sem Íslendingar nutu, þegar 
leið á styrjaldarárin, byggðust því miður ekki á 
varanlegum grunni. Annars vegar voru hinar 
miklu utanaðkomandi tekjur af útflutningi og 
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útgjöldum setuliðsins, sem styrjaldarástandið 
hafði fært þeim upp í hendur. Hins vegar hafði 
orðið gífurleg eftirspurnarþensla í þjóðarbú-
skapnum, sem náði ekki útrás í auknum inn-
flutningi, en leitaði i þess stað fullnustu innan-
lands eftir því sem framboð á vörum og þjón-
ustu frekast leyfði. Afkastageta vinnuafls og 
annarra framleiðsluþátta var því þanin til hins 
ítrasta, þar sem samkeppni erlendis að var 
hverfandi. Var þá hér aðeins um að ræða 
skammtímavermi, velmegunarbólu, sem myndi 
springa jafnskjótt og styrjöldinni lyki? Hvort 
svo mundi reynast, hlaut að vera mjög undir því 
komið, hvaða breytingar þetta tímabil hefði haft 
í för með sér að því er varðaði efnahagsstöðu 
þjóðarinnar í víðasta skilningi þess orðs. 

Lítum þá fyrst á varanlegar eignir i fram-
leiðslutækjum, byggingum og öðrum mann-
virkjum. Margt gekk úr sér á þessum árum, og 
á það sérstaklega við um skipaflota lands-
manna, sem rýrnaði mikið bæði vegna slits og 
skipstapa. Ekkert bendir þó til þess, að hið 
sama hafi átt sér stað varðandi almennan véla-
kost, en bifreiðaeign tvöfaldaðist frá stríðs-
byrjun til ársloka 1944. Húsbyggingar og 
opinberar framkvæmdir voru sömuleiðis veru-
legar á þessum árum. Þá höfðu setuliðin lagt í 
mikla mannvirkjagerð, sem að nokkru leyti 
átti eftir að verða Íslendingum arðbær, og er þá 
fyrst að nefna flugvellina tvo í Reykjavík og 
Keflavík. Enn meira virði var þó vafalaust, að 
hinir erlendu herir, einkum hinn bandaríski, 

fluttu með sér margvíslega nýja tækni, sem 
olli byltingu í vélmenningu á mörgum sviðum 
og hreif Íslendinga, sem þá voru enn að mikl-
um hluta bændaþjóð, beint inn í vélamenningu 
nútímans. Að öllu samanlögðu hafa Ís-
lendingar því vafalaust verið mun betur búnir 
af efnalegum gæðum og verkþekkingu en 
áður, þótt tölulegt mat á því sé nánast ófram-
kvæmanlegt. 

Sé hins vegar litið á fjárhagslega stöðu 
landsins út á við liggur allt ljósara fyrir. Þegar 
styrjöldin hófst voru Íslendingar skuldum 
hlaðnir, en Olafur Björnsson hefur áætlað, að 
erlendar skuldir árið 1939 hafi numið 113 
milljónum króna. Séu hugmyndir mínar um 
hagvöxt á stríðsárunum nærri lagi, hafa þessar 
skuldir numið yfir helmingi þjóðarframleiðslu á 
því ári. Í lok 1944 voru þessar skuldir að mestu 
horfnar, en hreinar gjaldeyriseignir bankanna 
orðnar 563 milljónir króna. Miðað við alla fyrri 
reynslu Íslendinga var hér um gífurlega íjár-
muni að ræða. Þar sem verðmætisskyn manna á 
gamlar tölur af þessu tagi er lítið, er nauðsyn-
legt að umreikna þessa eign í einhverjar þær 
stærðir, sem menn skilja betur. Eg hef gert þetta 
með þrennum hætti. 

Í fyrsta lagi er hægt að umreikna gjaldeyris-
eignina 1944 yfir i sambærilegt dollaraverð-
gildi í dag og taka síðan tillit til hækkunar 
þjóðarframleiðslu hér á landi frá 1945 til þessa 
dags. Kemur þá í ljós, að þessi gjaldeyriseign er 
hlutfallslega jafngild því, að Íslendingar ættu 
nú hreinar erlendar eignir, er næmu 300 
milljörðum króna eða yfir 80% af þjóðarfram-
leiðslu. 

Í öðru lagi má reyna að reikna gjaldeyris-
eignina 1944 sem hlutfall af áætlaðri þjóðar-
framleiðslu á því ári, en þá þarf að taka tillit til 
þess, að raungengi krónunnar hafði nærri tvö-
faldazt frá því á fjórða áratugnum, en það þýðir 
að þessar gjaldeyriseignir voru mun meira virði 
miðað við þjóðarframleiðslu en nafnverð þeirra 
segir til um. Sé leiðrétt fyrir þessu virðist mér 
koma svipuð útkoma og með fyrri aðferðinni, 
þ.e.a.s. að raunvirði gjaldeyriseignarinnar hafi 
verið milli 80 og 90% af þjóðarframleiðslu 
ársins 1944. 



VÖGGUGJAFIR LÝÐVELDISINS 15 3 

Þriðja dæmið er nokkuð annars eðlis, en þar 
er þessi stærð umreiknuð í togaraverð, sem oft 
hefur þótt mælikvarði á verðmæti hluta á Is-
landi. Nýsköpunartogararnir, sem keyptir voru í 
stríðslok, kostuðu hver um sig um 125 þús. 
pund, en samkvæmt því jafngilti gjaldeyris-
forðinn 1944 verðmæti 170 togara. Þegar haft 
er í huga, að Íslendingar áttu í stríðslok aðeins 
29 gamla og verðlitla togara, er því auðvelt að 
gera sér í hugarlund, hvaða tækifæri til upp-
byggingar var fólgið i þessari miklu gjaldeyris-
eign. 

Það er þess vegna óhætt að segja, að Is-
lendingar hafi verið rík þjóð á lýðveldisárinu, 
a.m.k. miðað við allt sem þeir höfðu áður átt að 
venjast, en það hafði líka fleira breytzt. Tekju-
aukning stríðsáranna hafði ekki aðeins bætt af-
komu manna, heldur ekki síður aukið kröfur 
þeirra til síbatnandi kjara. Lífskjör, sem 
nokkrum árum áður hefðu verið talin draum-
órar einir, voru nú orðin sjálfsögð, og á þeim 

byggðu menn allar vonir sínar um framtíðina. 
Þar að auki höfðu stríðsárin eflt hvers konar 
samtök starfshópa og atvinnuvega, sem lögðu 
allt kapp á að verja sinn hlut af þjóðarkökunni, 
og alls konar ný tekjuákvörðunarkerfi, svo sem 
verðbætur á laun, vísitala landbúnaðar og 
niðurgreiðslur vöruverðs, höfðu litið dagsins 
ljós og áttu eftir að setja svip sinn á baráttuna 
um tekjuskiptingu komandi áratuga. 

Lýðveldið fékk því vissulega mikil veraldleg 
gæði í vöggugjöf, en líka þjóð, sem lært hafði 
að gera óraunhæfar kröfur til lífsins gæða, og 
þjóðfélag, sem einkenndist af harðari átökum 
um skipti þeirra og minni vilja til þess að sætta 
sig við þær takmarkanir, sem hinn kaldi, efna-
hagslegi veruleiki setur ætið óskum okkar og 
vonum. 

Þegar þessar andstæður eru skoðaðar, er 
ekki að furða þótt framundan væri umbrota-
skeið i íslenzku þjóðfélagi, en það er önnur 
saga. 



Ólafur Björnsson 

Hagstjórn, velferð og jöfnuður 

Eins og flestum þeim, sem greinarkorn þetta 
lesa, mun vel kunnugt, þá eru þessi þrjú orð, 
sem ég hefi valið sem fyrirsögn greinarinnar, 
mikið notuð í daglegum umræðum um 
þjóðfélagsmál eða stjórnmál. A þetta þá 
einkum við um tvö síðastnefndu orðin. Ekki má 
þó draga þá ályktun af þessu að hér séu boðaðar 
nýjar kenningar á vettvangi þjóðmálanna eða 
teknar til meðferðar stefnur einstakra stjórn-
málaflokka eða skoðanir einstakra stjórnmála-
manna. Það, sem hins vegar verður einkum 
fjallað um, er sá þáttur stjórnmálaumræðnanna 
er snýr að merkingu þeirra orða sem stjórn-
málamenn nota í málflutningi sínum og áróðri. 
En þessi merking er oft tvíræð eða jafnvel 
margræð þótt því séu jafnan gerð lítil skil af 
hálfu þeirra, er orðin nota, að skilgreina þá 
merkingu sem í þau er lögð. Er slíkur málflutn-
ingur gjarnan mjög af ásettu ráði af hálfu stjórn-
málamanna sem telja það líklegra til þess að ná 
árangri í áróðri sínum að réttar áherslur séu 
lagðar á glamuryrði þau, sem notuð eru, heldur 
en að merking þeirra sé skýrð. 

Hitt er svo annað mál, hvort málflutningur af 
þessu tagi er til þess fallinn að skýra málin fyrir 
hinurn almenna kjósanda. Það má um það deila, 
að hvaða marki það sé siðferðileg skylda stjórn-
málamanna að skýra mál sitt fyrir kjósendum 
og forðast því notkun orða, sem hafa tvíræða 
eða margræða merkingu. Við mat á slíku má þó 
ekki gleyma því að markmið stjórnmálabarátt-
unnar er öflun fylgis við einstaklinga eða 

samtök, og því geta glamuryrðin verið virkara 
vopn en málflutningur þar sem rökhyggjan situr 
í fyrirrúmi. 

En hvað sem líður mismunandi skoðunum á 
því hvaða kröfur beri að gera til stjórnmála-
manna í þessu efni, þá ættu flestir að vera sam-
mála um það að orð, sem í stjórnmálabaráttunni 
eru notuð til þess að tákna hin mikilvægustu 
markmið sem þar er tekist á um, hafi sem 
ótvíræðasta merkingu. En þau orð, sem ég hefi 
valið sem fyrirsögn þessarar greinar, eru öll 
mikið notuð við stefnumörkun á vettvangi 
stjórnmála, þannig að það verður gjarnan mikil-
vægt skilyrði málefnalegrar umræðu á þeim 
vettvangi að merking þeirra sé ótvíræð. En eins 
og flestum þeim, sem með stjórnmálaumræðum 
hafa fylgst, mun þegar kunnugt, þá fer því fjarri 
að slíku skilyrði sé fullnægt. 

Hér verður að vísu ekki reynt að slá neinu 
föstu um það hver sé hin „rétta" merking þeirra 
orða sem hér er um fjallað, en hins vegar leitast 
við að gera því nokkur skil hvernig tvíræð eða 
margræð merking orðanna getur villt mönnum 
sýn á vettvangi stjórnmálanna og jafnvel orðið 
Þrándur í Götu skynsamlegrar og málefnalegrar 
umræðu. Verða þessi þrjú orð fyrirsagnarinnar 
og merking þeirra þá tekin fyrir hvert um sig. 

Hvað er hagstjórn? 
Gagnstætt hinum tveimur orðunum, sem hér 

eru tekin til meðferðar, og bæði munu eiga sér 
langa hefð í íslensku máli, þá má telja orðið 
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hagstjórn nýyrði í málinu. Það kemur t.d. 
aðeins fyrir óbeint í annarri útgáfu Íslenskrar 
orðabókar Menningarsjóðs frá 1983 er ritstýrt 
var af Arna Böðvarssyni. En þar er merking 
orðsins „hagstjórnartæki" skilgreind þannig: 
„tæki sem stjórnvöld ráða yfir til að koma fram 
markmiðum sínum í efnahagsmálum". Ég tel 
að þessi skilgreining orðabókarinnar sé i góðu 
samræmi við þá merkingu sem almenningur 
leggur í orðið. Hagstjórn gefur þá til kynna þau 
markmið sem stjórnvöld keppa að í efna-
hagsmálum og þær leiðir sem farnar eru til þess 
að ná þeim markmiðum. 

Þessi markmið geta vissulega verið margvís-
leg og sömuleiðis þær leiðir sem um er að velja 
til þess að ná þeim. En megintilgangur hag-
stjórnar hlýtur jafnan að vera sá að samhæfa hin 
margvíslegu og ólíku störf sem unnin eru í 
þjóðfélaginu, þannig að sem hagkvæmastri 
nýtingu framleiðsluaflanna verði náð. Hvaða 
tækjum hagkvæmast sé að beita í þessu skyni er 
meðal þeirra ágreiningsefna sem jafnan ber 
hæst í stjórnmálaátökum í löndum sem við 
svipaða þjóðfélagshætti búa og við Íslendingar. 
Um nauðsyn víðtækrar verkaskiptingar og 
samvinnu hinna ýmsu starfsstétta þjóðfélagsins 
getur tæpast verið ágreiningur, en hins vegar 
eru skoðanir jafnan skiptar um það hvernig 
hagkvæmast sé að koma slíku samstarfi á. Þó 
að þær leiðir, sem hér koma til greina, séu e.t.v. 
jafnmargar þeim stjórnmálasamtökum sem 
starfandi eru í hinum ýmsu löndum, þá má telja 
skynsamlegt, ef gera á grein fyrir hinum mis-
munandi stefnum sem takast á um það hvernig 
þessum málum skuli skipa, að greina á milli 
tveggja meginstefna í þessum málum. En þess-
ar stefnur eru annars vegar sú að byggja á 
markaðsbúskap til þess að koma á hinni 
nauðsynlegu samhæfingu hinna margvíslegu 
starfa, sem unnin eru í þjóðfélaginu, og hins 
vegar sú að byggja í þessu efni á miðstýringu 
sem komið er á fót og rekin af stjórnvöldum. 

Fyrri leiðin, er kalla má leið markaðsbú-
skapar, byggist á efnahagslegri valddreifingu 
sem varla verður betur tryggð en með sér-
eignarrétti á framleiðslutækjunum. Driffjöður 
samhæfingar starfanna verður þá samningar 

milli hinna ýmsu aðila sem annars vegar reka 
framleiðslutækin og hins vegar láta í té aðföng 
til framleiðslunnar, svo sem vinnu, fjármagn og 
náttúruauðlindir. Hin leiðin, sem kalla má leið 
miðstýringar, byggist á því að stjórnvöld taka í 
sínar hendur skipulagningu framleiðslustarf-
seminnar, þannig að þau ákvarða nýtingu fram-
leiðsluþáttanna og jafnan einnig dreifingu þeirra 
gæða sem framleidd eru. Besta dæmið um 
slíka skipan mála er efnahagskerfi það sem var 
við lýði í Sovétríkjunum og síðar leppríkjum 
þeirra i Evrópu eftir síðari heimsstyrjöld þar 
sem nær öll framleiðslutæki voru þjóðnýtt og 
rekin af opinberum aðilum. Allsherjar þjóð-
nýting framleiðslutækjanna er þó ekki óhjá-
kvæmilegt skilyrði fyrir þvi að miðstýring sé 
hið ríkjandi fyrirkomulag efnahagsstarfsem-
innar. Það er vel hægt að hugsa sér opinbera 
miðstýringu framleiðslunnar án þess að sér-
eignarréttur á framleiðslutækjum sé afnuminn. 
Dæmi um slíkt er sú skipan efnahagsmála sem 
jafnan er tekin upp í öllum löndum sem í styrj-
öld lenda, óháð því hvort um kapítalísk eða 
sósíalísk ríki er að ræða, en sú skipan er í því 
fólgin að ríkisvaldið tekur i sínar hendur mjög 
víðtæka stjórn allrar framleiðslustarfsemi í 
landinu. Þetta er talið nauðsynlegt þar sem nú 
verður að setja það markmið að sigra í stríðinu 
ofar öllu öðru. Verður því að virkja öll fram-
leiðsluöfl, sem þjóðfélagið hefir til umráða, í 
þágu styrjaldarrekstursins. Markaðsbúskapur, 
sem fyrst og fremst þjónar því hlutverki að 
sinna þörfum neytenda, getur ekki jafnframt 
gegnt því hlutverki að tryggja algeran forgang 
stríðsrekstursins umfram önnur markmið. En 
afnám séreignarréttar á framleiðslutækjum er 
ekki óhjákvæmilegt skilyrði þess að styrjald-
arreksturinn verði látinn sitja fyrir öllu öðru, 
þótt hin opinbera miðstýring framleiðslunnar í 
þágu stríðsins hljóti að skerða mjög þau réttindi 
er annars fylgja eignarrétti. Mjög víðtækur 
haftabúskapur getur einnig, þó friðartímar séu, 
skert mjög ráðstöfunarrétt til eigna, samanber 
þá víðtæku haftastefnu sem rekin var af hálfu 
íslenskra stjórnvalda á fjórða áratug þessarar 
aldar og fyrstu árunum eftir lok síðari heims-
styrjaldar. 
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Hér verður ekki leitað svara við þeirri spurn-
ingu hvor þessara meginstefna í efnahags-
málum, markaðsbúskapur eða miðstýring, sé 
betri eða fullkomnari, enda getur slíkt svar 
aldrei orðið algilt, heldur háð þeim forsendum, 
sem á er byggt að því er varðar þjóðfélagslegar 
aðstæður, og þeim markmiðum sem fyrir stjórn-
völdum vaka. Þó verður nokkuð að slíkum 
samanburði vikið er tekin verður hér á eftir til 
meðferðar merking orðanna velferð og jöfn-
uður sem báðum er ætlað að tákna einhver mik-
ilvægustu markmið er flestar stjórnmálahreyf-
ingar í löndum, sem við svipaða þjóðfélags-
hætti búa og við Íslendingar, telja sig keppa að. 

Velferð og velferðarríki 
Notkun þessara orða virðist mjög hafa farið í 

vöxt í stjórnmálaumræðum hér á landi síðustu 
2-3 áratugi. Þar sem það lætur vafalaust vel í 
eyrum flestra þegar stjórnmálaleiðtogar lýsa 
áhuga sínum á því að bæta velferð sem flestra 
þjóðfélagsþegna, þá verður þvi miður á því 
hætta að hér verði um að ræða glamuryrði sem 
missir alla raunhæfa merkingu þar sem allir 
verða sammála um það markmið sem í orðinu 
er fólgið. Gott dæmi um slíkt glamuryrði er 
orðið félagshyggja sem notað hefur verið í 
vaxandi mæli i stjórnmálaumræðum síðustu 
ára. Samkvæmt fyrrnefndri íslenskri orðabók 
merkir orðið , jákvæða afstöðu til samvinnu við 
aðra", og hygg ég að sú skýring á merkingu 
orðsins sé i fullu samræmi við þann skilning 
sem almenningur leggur í það. En ef þetta er 
rétt, sem ég dreg ekki í efa, enda voru þeir Arni 
Böðvarsson og Asgeir Bl. Magnússon, sem 
einkum munu hafa unnið að því að taka orða-
bókina saman, báðir í hópi færustu málvísinda-
manna okkar að því er snerti hinn merkingar-
fræðilega þátt þeirra vísinda, þá hljóta allir 
skynsamir menn að aðhyllast félagshyggju því 
að enginn ágreiningur er um það að í nútíma-
þjóðfélagi er víðtæk samvinna einstaklinga og 
starfsstétta óhjákvæmileg. Félagshyggja er því, 
að óbreyttri þeirri merkingu sem orðið nú hefir, 
aðeins glamuryrði, ónothæft til þess að skýra 
neitt það sem í raun er tekist á um á vettvangi 
stjórnmálanna. 

En víkjum þá aftur að velferðinni. Hefur 
orðið velferð einhverja einhlíta, ákveðna merk-
ingu sem táknað geti markmið eða leiðir í 
stjórnmálum? Hverfum við aftur á vit orða-
bókarinnar, þá er orðið þar skilgreint sem „vel-
farnaður, velmegun, hagsæld". Eg tel þessa 
skilgreiningu í samræmi við þann skilning sem 
jafnan er lagður í orðið þegar það er notað í 
daglegu tali. Hér er um að ræða markmið í efna-
hagsmálum sem varla er ágreiningur um að 
æskilegt sé að ná þó að um hitt sé ágreiningur, 
hvaða leiðir sé heppilegast að fara til þess að ná 
markmiðinu. Hér er líka við þann vanda að etja 
að erfitt er að finna mælikvarða á velmegun eða 
hagsæld heildarinnar sem almennt samkomulag 
er um að sé hinn rétti, þó að því vandamáli 
verði hér ekki gerð nánari skil. 

Þá torveldar það mjög notkun orðsins velferð 
í málefnalegri umræðu um þjóðmál að síðustu 
ár hefir skotið upp annarri merkingu orðsins 
velferð en þeirri, sem að ofan greinir, en sú 
merking kemur einkum fram þegar orðið er 
notað í samsetningum, t.d. þegar talað er um 
velferðarríki. Er þá gjarnan haft í huga efna-
hagslegt öryggi, þannig að ríkisvaldið tryggi 
öllum borgurum sinum ákveðnar lágrnarks-
tekjur, jafnvel þótt heilsubrestur eða aðrar 
ástæður geri þeim ókleift að taka þátt í fram-
leiðslustarfseminni. Nú má að vísu segja að 
efnahagslegt öryggi sé ein af grundvallarfor-
sendum velfarnaðar eða hamingju einstakling-
anna, þannig að í raun sé um svo skyldar 
merkingar að ræða að vel megi nota sama orðið 
til þess að tákna þær. 

Þessa skoðun verður þó að telja mjög hæpna. 
Að vísu mun varla ágreiningur um það að lág-
marksöryggi sé skilyrði fyrir hamingju ein-
staklingsins. En af því er síður en svo hægt að 
draga þá ályktun að framlög ríkisins til svo-
nefndra velferðarmála, sem álitamál er raunar 
hvernig skuli skilgreina þótt hæst beri þar 
jafnan almannatryggingar og húsnæðismál, sé 
hinn eini rétti mælikvarði á velferð borgaranna. 
Það er í fyrsta lagi engan veginn víst að trygg-
ingastarfsemi á vegum ríkisins sé alltaf hag-
kvæmar rekin og því ódýrari en trygginga-
starfsemi sem rekin er á vegum einkaaðila. Má 
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jafnvel leiða veigamikil rök að hinu gagnstæða. 
Tryggingar eru þjónustustarfsemi, og á það 
sama við um hana og aðra slíka starfsemi, að 
engin sérstök rök hníga að því að einokun ríkis-
valdsins sé hagkvæmara fyrirkomulag til þess 
að veita slíka þjónustu en samkeppni á mark-
aðinum. Hér ætti það sama að eiga við og þegar 
um vöruframleiðslu er að ræða, að samkeppni á 
markaði er í nánari tengslum við neytendur en 
stofnanir sem reknar eru af opinberum aðilum, 
þannig að markaðurinn þjónar þörfum þeirra 
betur og ódýrar en hinn opinberi rekstur þar 
sem þeir, sem einkafyrirtækin reka, eiga af-
komu sína undir því að viðskiptavinir séu 
ánægðir, en slíkt á ekki við um þá sem stjórna 
hinum opinberu fyrirtækjum eða vinna við 
þau. 

Þá má í öðru lagi á það benda að skilyrði þess 
að velferðarlöggjöfin nái tilgangi sínum er það 
að skynsamlegt hlutfall sé á milli tekna þeirra, 
sem framfæri sitt fá frá almannatryggingum, og 
hinna sem vinnandi eru. Ef almannatryggingar í 
einhverju þróunarlandi veittu lífeyri, sem sam-
bærilegur væri að kaupmætti við það sem greitt 
er á vegum almannatrygginga á Norðurlöndum, 
myndi þorri launþega kjósa frekar að lifa á 
atvinnuleysisbótum en leita sér starfa á vinnu-
markaðinum. 

Niðurstaða ofangreindrar röksemdafærslu er 
því sú að því fer íjarri að hægt sé að álykta sem 
svo að því stærri hluta þjóðarteknanna sem 
varið er til svonefndra velferðarmála, þeim mun 
meiri sé velferð borgaranna ef venjuleg merk-
ing er lögð í orðið velferð. Hin tvíræða merk-
ing, sem þetta orð fær þegar talað er um vel-
ferðarríki, ætti því að vera ljós, samanber þau 
fjárhagsvandamál sem komið hafa upp á síð-
ustu árum víðast á Norðurlöndum nema á Is-
landi vegna þess að stjórnvöld þessara landa 
hafa reist sér hurðarás um öxl með skuldbind-
ingum á þessu sviði. 

Hér skal því þó ekki haldið fram að rétt sé að 
afnema almannatryggingar á vegum hins opin-
bera, en rökin fyrir þvi að slíkt beri ekki að 
gera, þótt slíkar tryggingar séu sennilega að 
jafnaði dýrari en vera myndi á markaðinum, eru 
þau að ef treysta ætti eingöngu á frjálsan markað 

í þessu efni, þá væri augljós hætta á því að þeir, 
sem þá lentu utan trygginganna, annaðhvort af 
því að þá skortir skilning á gildi þeirra eða telja 
sig ekki hafa efni á því að kaupa þær, yrðu þeir 
sem mesta þörf hefðu fyrir það að njóta þeirra. 
Það má vissulega gagnrýna sjónarmið forsjár-
hyggjunnar og segja að það sé á ábyrgð einstakl-
inganna hvort þeir kunni fótum sínum forráð. 
En þá má ekki gleyma því að þeir, sem hér eiga 
hlut að máli, eiga fjölskyldur sem ekki er hægt 
að gera ábyrgar á sama hátt og þá einstaklinga 
sem ákvarðanirnar taka. 

Hvers konar jöfnuður? 
Hér er um að ræða mikið notað orð í stjórn-

málabaráttunni, og skýring hinnar miklu 
notkunar er vafalaust sú að það lætur vel i 
eyrum þar sem flestir telja jöfnuð i einhvers 
konar skilningi æskilegan. En þvi miður á hið 
sama við um þetta orð eins og svo mörg önnur, 
sem vel láta í eyrum og eru því mikið notuð af 
stjórnmálamönnum, að merking þess er marg-
ræð, þannig að orðið verður gjarnan glamuryrði 
án neinnar ákveðinnar merkingar. Hér má enn 
fremur segja eins og um mörg önnur orð, sem 
mikið eru notuð í stjórnmálaumræðum, að litið 
er um að rædd sé sú merking sem lögð er í þau. 
Stundum er sú umræða óþörf þar sem gera má 
ráð fyrir því að allir noti orðið i einhverri 
ákveðinni merkingu. Hér mætti nefna sem 
dæmi orðin „hægri" og „vinstri" sem eins og 
kunnugt er hafa verið notuð mikið sem heiti á 
höfuðstefnum i stjórnmálum allt frá því á 
dögum frönsku stjórnarbyltingarinnar. Franska 
þingið, sem þá var stéttaþing, skiptist eítir því 
hvorum megin við forseta þingsins fulltrúar 
sátu, þannig að aðall og klerkar, sem voru for-
réttindastéttir, sátu til hægri við forsetann, en 
aðrir sátu honum á vinstri hönd. Enginn vafi gat 
þá leikið á því hvað við var átt þegar rætt var 
um skiptingu þingmanna milli hægri og vinstri, 
en annað varð auðvitað uppi á teningnum þegar 
farið var að nota þessi orð sem heiti á tveimur 
höfuðstefnum stjórnmálanna. Þessi orð eru sem 
kunnugt er mikið notuð hér á landi, en nú getur 
leikið á því mikill vafi hvort kenna eigi til-
teknar stjórnmálahreyfingar við „hægri" eða 
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„vinstri" stefnu og enn meiri vafi á því hvað 
felst í rauninni í slíkri skilgreiningu. 

En víkjum þá aftur að orðinu jöfnuður. Hvað 
er það í rauninni sem jafna á? Ef lögð er sú 
merking í orðið að með því sé átt við jafnrétti í 
þeirri merkingu að jafna skuli aðstöðu einstakl-
inganna til starfa í þjóðfélaginu, þá mun varla 
ágreiningur um það hér á Vesturlöndum að 
slíkt sé æskilegt og réttmætt. Víðast hvar er 
það og svo í þeim hluta heimsins að samkvæmt 
lögum eiga allir þjóðfélagsborgarar jafnan rétt 
til ákveðinna starfa óháð kynferði, þjóðerni, 
trúarbrögðum o.s.frv. En þó að jafnrétti eigi 
þannig að ríkja samkvæmt bókstaf laganna er 
annað mál hvort svo er í raun. Eitt af ótví-
ræðustu dæmunum um misrétti þrátt fyrir jafn-
rétti samkvæmt lögum er m.a. hér á landi rýrari 
hlutur kvenna í hinum betur launuðu störfum 
þjóðfélagsins en hægt er að skýra með minni 
hæfni þeirra til þess að gegna slíkum störfum. 

En krafan um jöfnuð hefir víðtækari merk-
ingu en þá að með því sé eingöngu átt við jafn-
rétti til menntunar, starfa og annarrar þátttöku á 
hinum ýmsu sviðum þjóðfélagsins. A vettvangi 
stjórnmálanna ber þar hæst kröfuna um jöfnun 
tekju- og eignaskiptingar í þjóðfélaginu. En hér 
er engan veginn um einfalt og auðskiljanlegt 
mál að ræða. Hvaða leiðir á að fara til þess að 
ná slíkri jöfnun? Hvaða skilning ber að leggja í 
orðið jöfnuður, og hvaða mælikvarða má nota á 
það hverjum árangri megi ná með tilteknum 
aðgerðum? í fljótu bragði kann að virðast sem 
svo að til þess að það markmið náist að fullu, að 
eignar- og tekjuskiptingin sé jöfnuð, þá verði 
með einhverju móti að tryggja að allir fái sömu 
hlutdeild í þjóðareign og þjóðartekjum. Hér á 
eftir verður það þó einkum jöfnun teknanna 
sem rædd verður þar sem tekjur eru betri mæli-
kvarði á efnahagslega afkomu einstaklinga en 
eignir. Flestum mun þó verða það ljóst við 
nánari umhugsun að slíkt væri varla fram-
kvæmanlegt, og í öðru lagi myndi hvorki vera 
skynsamlegt né sanngjarnt að gera þannig alla 
jafna óháð aldri og þátttöku í þeirri sköpun 
verðmæta sem á sér stað í þjóðfélaginu. Þarfir 
barna og gamalmenna eru ekki jafnmiklar og 
þeirra sem eru á besta starfsaldri. Hitt skiptir þó 

í þessu sambandi öllu meira máli, að það getur 
tæpast verið ágreiningur um það að þótt menn 
séu sammála um að tekjujöfnun að vissu marki 
sé æskileg, þá má ekki framkvæma hana á þann 
veg að eyðilögð sé öll hvöt einstaklinga til þess 
að afla sér tekna. Til þess að bættur verði hagur 
þeirra, sem við skarðan hlut búa, á kostnað 
hinna, sem betur eru settir, verður því eitthvað 
að vera til skipta, þannig að ef ráðstafanirnar til 
þess að jafna tekjur rýra mjög afköst framleiðsl-
unnar, þá ná þær ekki þeim tilgangi sínum að 
bæta afkomu þeirra sem við lakari kjörin búa. 

Niðurstaðan af þessu verður því sú að ekki sé 
skynsamlegt að stefna að því að allir hafi því 
sem næst sömu tekjur á sama tíma, heldur sé 
þar miðað við lengri tíma, jafnvel ævitekjur 
þeirra sem hlut eiga að máli. En þá verður þetta 
mál allt stærra og flóknara. Það er nú einu sinni 
svo að þau framtöl einstaklinga og fyrirtækja, 
sem lögð eru til grundvallar álagningu skatt-
anna, gefa að jafnaði aðeins upplýsingar um af-
komu framteljanda á því ári er framtalið nær til. 
En þar sem tengsl eru auðvitað milli tekna frá 
ári til árs getur afleiðingin vissulega orðið sú að 
álagning skatta verður ekki í samræmi við raun-
verulega afkomu þeirra er skattarnir eru lagðir 
á. Dæmi um þetta er deilan um réttmæti 
hátekjuskatts sem ofarlega hefir verið á baugi í 
stjórnmálaumræðum síðustu vikurnar. And-
stæðingar hátekjuskattsins hafa á það bent að 
skatturinn bitni einkum á launafólki sem tíma-
bundið hafí háar tekjur. Dæmi um það séu fjöl-
skyldur sem eigi í byggingarframkvæmdum og 
leggi því hart að sér til þess að afla sér aukinna 
tekna. Þá megi einnig nefna sem dæmi flug-
menn og sjómenn sem að vísu hafa einatt allhá 
laun, en tiltölulega skamma starfsævi. Þá má 
ekki loka augunum fyrir þeirri staðreynd að 
auðveldara er fyrir skattayfirvöld að fá upp-
lýsingar um launatekjur sem gefnar eru upp-
lýsingar um af vinnuveitendum þeirra, er tekj-
urnar bera úr býtum, heldur en aðrar tekjur, svo 
sem hagnað í viðskiptum eða tekjur af eignum. 
Hér er ekki tekin afstaða til þess hve mikil 
stighækkun tekjuskatts eigi að vera, heldur 
aðeins á það bent að til þess að slík afstaða 
verði tekin á skynsamlegum grundvelli verður 
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að gera sér grein fyrir því að hvaða marki sé 
unnt að fá upplýsingar um allar þær tekjur, sem 
skattskyldar eru, því fáir munu vera þeirrar 
skoðunar að tekjuskattur eigi að vera sérskattur 
á launafólk. 

Þá verður það auðvitað mikið álitamál hvaða 
leiðir eigi að fara til þess að ná þeirri jöfnun 
tekna sem æskileg er talin. A að beita hér skött-
um eða beinni tilfærslu tekna milli einstaklinga 
og fyrirtækja, eða koma aðrar leiðir til greina? I 
umræðum um þessi mál á vettvangi stjórn-
málanna er skattaleiðin jafnan efst á baugi, og 
virðist sú skoðun raunar mjög útbreidd að það 
sé eina leiðin sem til greina komi. Ef sú skoðun 
er rétt mætti í rauninni álykta sem svo, sbr. hér 
að framan þegar rætt var um markað eða 
miðstýringu sem hagstjórnartæki, að þegar um 
aðgerðir af hálfu stjórnvalda til þess að hafa 
áhrif á tekjuskiptinguna sé að ræða, þá komi 
aðeins miðstýring eða það sem líka mætti kalla 
„handaflsaðgerðir" til greina. Hlutverk mark-
aðsaflanna sé hins vegar aðeins að stjórna fram-
leiðslu og neyslu, en ef um það sé að ræða að 
hafa áhrif á tekjuskiptinguna, þá komi aðeins 
opinber miðstýring í mynd skattaálagningar til 
greina. 

Þessu sjónarmiði hefur verið haldið fram 
af sumum þeirra sem annars telja sig aðhyllast 
markaðshyggju þar sem aðeins markaðurinn 
geti samræmt framleiðsluna þörfum neytenda. 
En þar sem markaðsöflin hljóti að leiða til 
ójafnari tekjuskiptingar en æskilegt er, séu þau 
einráð, þá verði stjórnvöld að koma til skjal-
anna og beita sér fyrir því með tilfærslu tekna 
eftir skattaleið að tryggja réttláta tekjuskipt-
ingu. 

Í meginatriðum er þessi skoðun þó röng. Ef 
hún væri rétt, þá væri óraunhæft að álykta 
öðruvísi en svo að jöfnuður og aflkomuöryggi 
yrði aðeins tryggt í hinu miðstýrða efnahags-
kerfi þar sem markaður væri afnuminn eða 
a.m.k. dregið mjög úr virkni hans. Það er ekki 
framkvæmanlegt að láta tekjuskiptinguna (sem 
ræður því hvað hinir ýmsu aðilar, sem leggja 
fram aðföng til framleiðslunnar, svo sem vinnu 
og fjármagn) ákvarðast eftir allt öðrum reglum 
en þeim sem ráða því hvað er framleitt og á 

hvaða hátt. Ef stjóravöld eiga að ákveða verð á 
þessum aðföngum, og þá um leið tekjuskipt-
inguna, hljóta þau líka að verða að ákveða allt 
verð á vöru og þjónustu eða með öðrum orðum 
að taka upp miðstýrt efnahagskerfi. Hvort lík-
legt sé að það kerfi tryggi jafnari og réttlátari 
tekjuskiptingu en markaðsbúskapurinn er auð-
vitað umdeilt. Þó að ekki hafi verið reynt hér að 
kryfja það mál til mergjar, þá hniga veigamikil 
rök að því að miðstýringin tryggi siður en svo 
jöfnuð og réttlæti. A það má benda í þessu sam-
bandi að það eru ekki eingöngu og jafnvel ekki 
fyrst og fremst skoðanir stjórnvalda á því, hvað 
sé réttlát tekjuskipting, sem ráða henni, heldur 
ýmsar aðstæður í þjóðfélaginu, svo sem hag-
vöxtur, hagsæld o.fl. Ef bera á saman tekju-
skiptingu í ýmsum löndum, þá koma upp ýmis 
vandamál í því sambandi, svo sem spurningar 
um það hvaða mælikvarða beri að nota við 
ákvörðun um skiptingu teknanna, auk þess 
mikla vanda sem af því leiðir i þessu sambandi 
að upplýsingum um tekjur er víða ábótavant, en 
það á einkum við um hin svo nefndu þróunar-
lönd. En eftir því sem næst verður komist, þá 
benda þær athuganir, sem gerðar hafa verið í 
því skyni að bera saman tekjuskiptingu frá einu 
landi til annars, til þess að tekjuskiptingin sé 
yfirleitt þvi ójafnari sem um fátækari lönd sé að 
ræða. Kemur það í sjálfu sér ekki á óvart því að 
gera má ráð fyrir að bæði sé almenn menntun 
betri í hinum ríku löndum en hinum fátæku, 
auk þess sem gera má ráð fyrir þvi að trygg-
ingastarfsemi, bæði á vegum einkaaðila og 
opinberra aðila, sé fullkomnari í fyrrnefndu 
löndunum en þeim síðarnefndu, en hvort 
tveggja þetta stuðlar að jafnari tekjuskiptingu. 
Um það er tæpast ágreiningur lengur eftir hrun 
hins miðstýrða hagkerfis nær alls staðar þar 
sem það hefur verið reynt, ekki einvörðungu í 
kommúnistaríkjunum, heldur einnig á fasista-
ríkjum eins og Spáni, að markaðsbúskapur 
veitir betri skilyrði fyrir hagsæld og hagvexti 
en hið miðstýrða hagkerfi. En hvort tveggja 
skapar skilyrði fyrir jafnari tekjuskiptingu en 
fátækt og staðnað hagkerfi getur gert. Það er 
auðveldara að ráðstafa aukningu tekna til 
velferðarmála en að færa tekjur milli þjóðfé-
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lagshópa og einstaklinga því að slíkt kostar 
alltaf átök. 

Með ráðstöfunum í þá átt að gera markaðs-
búskapinn virkari, svo sem með frjálsari við-
skiptum og stækkun markaðarins, má því skapa 
skilyrði fyrir jafnari tekjuskiptingu, a.m.k. ef yfir 
lengri tíma er litið. Með „handafls", eða skatta-
aðgerðum er e.t.v. hægt að ná stundarárangri í 
þessa átt, en þetta breytir engu um það að sú 
skoðun, að miðstýring hagkerfisins, a.m.k. þeirra 
þátta þess er snerta eigna- og tekjuskiptingu, sé 
nauðsynleg til þess að tryggja jafnari og réttlátari 
tekjuskiptingu, er röng, og má jafnvel færa rök 
fyrir því að slíkar ráðstafanir hafi, einkum þegar 
frá líður, öfug áhrif við tilgang sinn. 

Í þessu sambandi er rétt að leiðrétta villu sem 
mjög algengt er að fram sé haldið af hálfu þeirra 
sem mæla fyrir opinberri stjórnun og jafnvel 
opinberum rekstri í atvinnustarfsemi. Er þá 
gjarnan sagt sem svo að þar sem einkaaðilar taki 
á markaðinum ákvarðanir sínar á grundvelli 
eigin sérhagsmuna, þá séu það hagsmunir 
heildarinnar sem vaki fyrir þeim sem slíkar 
ákvarðanir taka á vegum hins opinbera. 

Hér er, ef betur er að gáð, um mjög villandi 
málflutning að ræða. Það er að vísu rétt að 
einkaaðilar miða ákvarðanir sínar við það að sú 
framleiðsla, sem þeir reka, skili sem mestum 
hagnaði. Markaðsviðskipti eru sjaldnast rekin í 
góðgerðarskyni. Það er þó rangt að draga þá 
ályktun af þessu að þeir, sem framleiða fyrir 
innlendan markað eða flytja inn vöru, taki 
aðeins mið af eigin hagsmunum þegar þeir taka 
ákvarðanir sínar þó að slíku sé oft haldið fram 
með fáránlegum hætti af andstæðingum frjálsra 
viðskipta. Þannig var því oft haldið fram á 
dögum innflutningshafta að það væru aðeins 
heildsalar sem högnuðust á því ef slakað væri á 
höftunum. Vissulega á það við um innflutning 
vöru og þjónustu eins og önnur viðskipti að 
þeir, sem í þeim taka þátt, vilja gjarnan hagnast 
á viðskiptunum. Ef um viðskipti er að ræða á 
markaði, þar sem samkeppni ríkir, er þvi aðeins 
hægt að selja þá vöru eða þjónustu, sem i boði 
er, að kaupendur telji það, sem í boði er, þjóna 
þörfum sínum betur og ódýrar en annað sem á 
boðstólum er. Skilyrði fyrir því, að hægt sé að 

hagnast á viðskiptum er með öðrum orðum það 
að viðskiptavinirnir telji sig einnig hagnast á 
þeim. En hvað er það sem ræður ákvörðunum 
þeirra sem stjórna opinberum fyrirtækjum? Þeir 
sem hlynntir eru opinberum rekstri telja að þar 
sem fyrirtækin eru í eigu hins opinbera, þá 
verði það mat stjórnendanna á því, hverjir séu 
hagsmunir þjóðarinnar eða almennings, sem 
ráði þeim ákvörðunum sem teknar eru. Ef 
sérhagsmunir, hvort heldur er einstaklinga eða 
samtaka, ráði því hvaða ákvarðanir eru teknar, 
þá sé um að ræða spillingu sem fordæma beri í 
lýðræðisþjóðfélagi. Um það eru skiptar skoð-
anir hversu mikið kveði að slíkri spillingu. Það 
er mín skoðun, byggð á kynnum mínum af 
opinberum rekstri, að vísvitandi spilling af 
hálfu þeirra, er slíkum rekstri stjórna, sé undan-
tekning fremur en regla. Rökin fyrir þvi að 
opinber rekstur sé ómarkvissari en einkarekstur 
þurfa ekki að vera þau að gera megi ráð fyrir 
því að almenn spilling ríki í opinbera rekstr-
inum, heldur þau, að erfitt er fyrir þá, sem opin-
berum fyrirtækjum stjórna, að finna réttan 
mælikvarða á það hverjir séu hinir svokölluðu 
þjóðar- eða almenningshagsmunir. Ef við gerum 
ráð fyrir því, sem tæpast er ágreiningur um, að 
hlutverk framleiðslunnar sé að þjóna þörfum 
eða neyslu, þá er það nú einu sinni svo að 
aðeins einstaklingar eru neytendur og taka 
ákvarðanir sem slíkir. Sá sem framleiðir fyrir 
markað kynnist þvi í viðskiptum sínum hverjar 
eru þarfir og hver smekkur neytenda og leggur 
slíkt til grundvallar ákvörðunum sínum um 
verð, gæði og magn þeirrar vöru og þjónustu 
sem hann hefir á boðstólum. 

En hvernig á sá, sem stjórnar opinberu 
fyrirtæki, að gera sér grein fyrir þvi hvað séu 
„þjóðarhagsmunir" þannig að hann geti tekið 
ákvarðanir sínar í samræmi við það? Ef við 
gerum ráð fyrir þvi, sem tæpast er ágreiningur 
um, að öll framleiðsla sé i þágu neyslunnar, þá 
eru það aðeins einstaklingar sem eru neytendur, 
þannig að beinar upplýsingar um neysluþarfir 
er aðeins hægt að fá með athugun á atferli 
þeirra á markaðinum. Það er að vísu oft talað 
um „samneyslu" sem þann þátt þjóðarfram-
leiðslunnar sem á sér stað á vegum hins opin-
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bera. Hér er m.a. átt við framlög hins opinbera 
til heilbrigðismála, menntamála, húsnæðismála 
o.fl. En auðvitað eru það einstaklingar sem eru 
neytendur slíkra gæða eða þjónustu, en ekki 
þjóðarheildin. Af því leiðir að ekki er hægt að 
tala um mat heildarinnar á gildi slíkra gæða á 
sama hátt og eftirspurn neytenda á markaðinum 
gefur til kynna mat þeirra. 

Skortur á nothæfum mælikvarða á svokall-
aða þjóðarhagsmuni leiðir til þess að þó að þeir, 
sem ákvarðanir taka á vegum hins opinbera, séu 
allir af vilja gerðir til þess að gera það sem best 
þjónar hagsmunum heildarinnar, þá eru engar 
upplýsingar fáanlegar sem hægt er að byggja á í 
því skyni. En þar sem sjaldnast er hægt að segja 
um það hvað séu þjóðarhagsmunir, þá verða 
það í raun einhverjir miklu þrengri hagsmunir 
sem ákvörðunum ráða. Þar sem það eru að jafn-
aði stjórnmálaflokkarnir eða forystumenn 
þeirra sem skipa í þau störf, sem þar er um að 
ræða, er það ekki óeðlilegt og þarf engan veg-
inn að teljast til spillingar að það séu þeirra 
hagsmunir sem öðru fremur ráði þeim ákvörð-
unum sem teknar eru. Öfugt við það sem haldið 
er fram af hálfu formælenda hins opinbera 
reksturs, þá verða það einmitt gjarnan þrengri 
hagsmunasjónarmið, sem í raun ráða þeim 
ákvörðunum sem teknar eru á vegum opinberra 
aðila, en þau sem ráða ákvörðun einkaaðila er 
framleiða fyrir markað. 

Sumir kunna að segja að þær skoðanir, sem 
hér er haldið fram, séu ólýðræðislegar því að 
þeir, sem valdir hafa verið til þess að taka efna-
hagslegar ákvarðanir á vegum hins opinbera, 
hafi til þess beint eða óbeint umboð frá 
kjósendum. Nú er það yfirleitt ekki svo að þeir 
sem stjórna opinberum fyrirtækjum séu kosnir 
til slíkra starfa í almennum kosningum, heldur 
eru þeir skipaðir í slík störf af forystumönnum 
stjórnmálaflokka. En jafnvel þótt þeir væru 
kosnir til starfa, þá mundi það ekki leysa þann 
vanda að gera þeim kleift að fmna mælikvarða 
á hina svokölluðu þjóðarhagsmuni né heldur á 
það hver sé hin sanna og rétta merking orðsins 
jöfnuður. 

Niðurstaða þess, sem hér hefur verið sagt, er 
því sú að því fari fjarri að hið miðstýrða hag-

kerfi tryggi meiri jöfnuð en markaðsbúskap-
urinn, a.m.k. ekki ef litið er yfir lengri tíma. Það 
getur að vísu verið hægt að ná einhverjum 
skyndiárangri í átt til tekjujöfnunar með því að 
auka stighækkun tekjuskattanna, en þá verður 
að hafa það hugfast að skattayfirvöld geta 
aldrei fengið upplýsingar um allar þær tekjur 
sem myndast í þjóðfélaginu. Hætta er og á því 
að þegar beinir skattar hækka verði tilhneiging 
til þess að viðskiptahættir, sem auðvelda að 
skjóta tekjum undan skatti, ryðji sér til rúms í 
ríkara mæli en áður. Hefi ég þar einkum í huga 
hin beinu viðskipti milli framleiðenda og neyt-
enda sem aðeins eru á vitorði þeirra sem eru 
aðilar að slíkum viðskiptum. 

Ef talið er, svo sem rök hafa verið leidd að 
hér að framan, að markaðurinn gefi framleið-
endum betri upplýsingar um þarfir og smekk 
neytenda en annað fyrirkomulag viðskipta, þá 
ætti markaðsbúskapur að tryggja svo vel sem 
unnt er samræmingu framleiðslu og þarfa og 
efnahagslegar framfarir. En meiri hagsæld 
skapar skilyrði fyrir auknum framlögum til 
velferðarmála, sem gera má ráð fyrir að 
byggist á traustari grundvelli en handafls-
aðgerðir fólgnar í tekjutilfærslum með skatta-
álögum. 

Helstu niðurstöður 
Hér hefir verið gerður samanburður á tvenns 

konar hagkerfum sem einkum hefir verið deilt 
um á vettvangi stjórnmálanna, hagkerfi hins 
frjálsa markaðar og hinu miðstýrða hagkerfi er 
byggir á þjóðnýtingu og opinberum rekstri. Til 
grundvallar slíkum samanburði hefir það verið 
lagt, að gera nokkra úttekt á því hvort hagkerfið 
væri betur til þess fallið að skapa skilyrði fyrir 
tveimur markmiðum sem miklu fylgi eiga að 
fagna, en þessi markmið eru aukin velferð og 
meiri jöfnuður. Vissulega koma fleiri markmið 
í efnahagsmálum til greina, auk þess sem mark-
mið eins og velferð og jöfnuður eru háð fleiri 
atriðum en stjórn efnahagsmála, svo að hér 
getur ekki orðið um neina heildarúttekt að ræða 
á því hvernig umræddum markmiðum verði 
best náð. Það gerir þetta viðfangsefni líka 
flóknara að eins og drepið hefir verið á hér að 
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framan, þá hafa orðin velferð og jöfnuður enga 
einhlita merkingu sem allir geti verið sammála 
um. 

En með öllum þeim fyrirvörum, sem hafa 
verður um ályktanir af því sem hér hefir verið 
sagt, þá verður meginniðurstaðan sú að hag-
kerfi markaðarins sé til muna betur til þess 
fallið að skapa skilyrði fyrir því að þessum 
markmiðum megi ná en hið miðstýrða hagkerfi. 

Hér að framan hefir verið minnst á það að 
hvað fyrrnefnda markmiðið snertir, það að auka 
velferðina, þá veldur hin tvíræða merking orðs-
ins nokkrum vanda ef bera á saman leiðir til 
þess að ná markmiðinu. Þannig byggist sá 
skilningur, sem jafnan er lagður í orðið vel-
ferðarríki, á því að handafli eða sköttum sé beitt 
í því skyni að ná þeim markmiðum sem fyrir 
vaka, en það er öðru fremur efnahagslegt 
öryggi þeirra, sem útgjöldin til velferðarmála 
eiga að hjálpa. En eins og gerð hefir verið grein 
fyrir hér að framan er hagvöxtur í skjóli 
markaðsbúskapar, a.m.k. er til lengdar lætur, 

líklegri til að skapa skilyrði fyrir velferð í 
merkingunni hagsæld eða velmegun en tekjutil-
færsla í skjóli skattaálagningar. 

Svipuðu máli gegnir um hitt meginmark-
miðið er hér hefir verið fjallað um, jöfnuðinn. 
Þar má einnig greina á milli þess að ná skyndi-
árangri yfir skemmri tíma og þess að ná varan-
legri árangri. Ef um tekjujöfnun er að ræða, sem 
venjulega er túlkað sem meginatriði þess sem 
fyrir vakir með jöfnuði, þá er ekki vafi á því að 
nokkur árangur næst um stundarsakir með því 
að gera tekjuskattinn meira stighækkandi, þó að 
hafa beri i því sambandi hugfast að skattlagning 
tekna nær aldrei til allra þeirra tekna sem mynd-
ast í þjóðfélaginu, svo sem þegar hefir verið 
gerð grein fyrir. 

En ef litið er yfir lengri tíma, þá má gera ráð 
fyrir því að hagvöxtur ráði mestu um hvort það 
takist að jafna tekjur varanlega. En svo sem hér 
hefir verið gerð grein fyrir veitir markaðs-
búskapurinn ólíkt betri skilyrði fyrir hagvexti 
en hið miðstýrða efnahagskerfi. 



Bjarni Bragi Jónsson 

Útlánaafskriftir og -töp innlánsstofnana 
og fjárfestingarlánasjóða 

Talnaefni greinarinnar er að mestu fengið frá banka-
eftirlitinu, Ragnari Hafliðasyni, en tölur um fjár-
festingarlánasjóði eru unnar af Kristjóni Kolbeins í 
hagfrœðideild. 

Stóraukin útlánatöp lánastofnana um nokkurt 
árabil, ásamt samsvarandi auknum framlögum í 
afskriftasjóði til þess að mæta fyrirsjáanlegum 
töpum, hafa valdið vaxandi áhyggjum. Útlána-
töpin íþyngja rekstri lánastofnana og magna 
upp kröfur þeirra til vaxtamunar og spilla þar 
með samkeppnisstöðu þeirra og lánstrausti út á 
við. Er því að vonum, að yfirvöld peninga- og 
lánamála líta á þetta sem alvarlegt vandamál og 
kappkosta að varpa ljósi á það og komast fyrir 
rætur þess. Eitt af meginhlutverkum Seðla-
bankans er að fylgjast grannt með rekstri og 
fjárhagsstöðu lánakerfisins. Kjarni þess sviðs 
eru innlánsstofnanir, en síðan hafa bætst við 
verðbréfasjóðir, eignarleigur og lífeyrissjóðir 
og loks fjárfestingarlánasjóðir. Hefur eftirlit 
með þessum stofnunum þróast jafnharðan í 
kjölfar lagasetningarinnar. Það er til marks um 
aðgæslu Seðlabankans á þessu sviði, að auk 
árlegrar skýrslu bankaeftirlitsins um ársreikn-
inga hlutaðeigandi stofnana hafa í nærfellt 
áratug verið birtar árlegar greinar um afkomu 
og fjárhagsstöðu innlánsstofnana og hliðstæðir 
kaflar í ársskýrslum og haustskýrslum bankans. 
I októberhefti Hagtalna mánaðarins 1992 var 
fjallað sérstaklega um útlánaafskriftir og -töp 

innlánsstofnana með samanburði við Norður-
lönd og vísun til athugana á alþjóðavettvangi. 

Hér verður nú á ný fjallað um þennan kjarna 
vandans, en svo sem fram kom í grein í maíhefti 
Hagtalna á þessu ári hafa útlánaafskriftir gleypt 
allan hagnað innlánsstofnana eða snúið honum 
í tap síðustu tvö árin, en höfðu áður reynst 
vaxandi baggi allt frá 1987. Nú er bætt við efni 
um fjárfestingarlánasjóðina samkvæmt sér-
stakri úrvinnslu hagfræðideildar úr ársreikn-
ingum þeirra, svo sem gert var í síðustu haust-
skýrslu. Þessir tveir flokkar lánastofnana eru 
mjög svipaðir að stærð, innlánsstofnanir með 
214 milljarða útlán og endurlán og fjárfest-
ingarlánasjóðir með 224 milljarða um siðustu 
áramót. Tapstærðir meðfylgjandi töflu 1 eru 
einnig áþekkrar stærðar. Hér eru þó teknir með 
fleiri sjóðir en skilgreindir eru sem fjárfest-
ingarlánasjóðir, þ.e. að auki Atvinnutrygg-
ingarsjóður útflutningsgreina, Hlutafjársjóður 
og Þróunarfélag Íslands, út frá því viðhorfi að 
þeir hafa verið reknir til þess að taka á sig 
sérstaka áhættu og vanda, einnig frá bönkunum. 
Á hinn bóginn eru um tveir þriðju útlána fjár-
festingarlánasjóða til íbúða, og hafa þau reynst 
mjög áhættulítil. Svipuð, en ekki eins skörp, og 
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Tafla 1. Útlánaafskriftir og -töp innlánsstofnana og fjárfestingarlánasjóða 
í miilljörðum króna árin 1987-1993 

Innlánsstofnanir Fjárfestingarlánasjóðir Samtals 

Lagt á Töpuð S taða í Lagl á Töpuð Staða í Lagt á Töpuð Staða í 
Ár afskr.r. útlán árslok afskr.r. útlán árslok afskr.r. útlán árslok 

1987 0.7 0.5 1.5 0.3 . 0.5 1.0 0.6 2.0 
1988 1.0 0.2 2.2 0.6 0.2 0.9 1,6 0.4 3.2 
1989 1.9 l,1 3.1 2.0 0.9 2,0 3.9 2,0 5.1 
1990 2.6 0.4 5,3 2.6 1,2 3,4 5,2 1.7 8.6 
1991 2.5 2.1 5.7 6.9 3,5 6,8 9.4 5.6 12.5 
1992 7.2 3.0 9.8 2.4 3.7 5.5 9,6 6.8 15.3 
1993 6.1 5.2 10.7 3.4 3.0 5,9 9,5 8.2 16,7 
Alls 22.0 12,5 18.2 12.5 40,3 25.2 
Alls á verðl. 1993 24.6 13.7 20.3 13.5 44.9 27.4 

raunar minnkandi skil eru milli viðskiptabanka, 
sem bera megnið af útlánum til atvinnurekstrar 
og áhættu af þeim, og sparisjóða, sem að 
tiltölulega stærri hluta veita áhættuminni lán til 
einstaklinga. 

Færslur á afskriftareikninga fylgja þeirri 
meginreglu, að á hverju ári er áætlað, hve mikið 
muni tapast af útistandandi útlánum til viðbótar 
fyrri áætlun, og er þessi nýmyndun taps færð til 
gjalda ársins og á móti færð á afskrifitareikning 
útlána og geymd þar. Sannreynd töp hvers árs 
eru svo færð út af afskriftareikningi til beinnar 
niðurfellingar hlutaðeigandi lána. Þannig 
myndaður afskriftastofn í lok hvers árs er 
færður sem leiðrétting á útlánastofninum í 
heild, en alls ekki hugsaður sem eigið fé, dulinn 
varasjóður eða þvíumlikt. Þrátt fyrir alla ár-
vekni hlýtur áætlun um nýjar afskriftir að vera 
nokkurri óvissu háð. Enda þótt rekstrartöp 
fyrirtækja veiki fjárhagsstöðu þeirra, tekur það 
þau talsverðan tíma að éta upp eigið fé, og 
eignir geta nægt fyrir skuldum meðan horfur 
eru nægilega góðar til áframhaldandi rekstrar. 
A því getur hins vegar orðið snögg breyting til 
hins verra við rekstrarstöðvun og nauðungar-
sölu eigna. A hinn bóginn geta töp reynst hafa 
verið ofáætluð, t.d. við óvæntan efnahagslegan 
bata. Ferli fjárhagsvandkvæða felur að jafnaði í 
sér skuldbreytingar með öflun nýrra ábyrgða og 
töku trygginga, svo að verulegan tíma getur 
tekið að leiða tapshættu af lánum í ljós. Útlána-
afskriftir geta þannig fallið til árum seinna en 
rekstrartöpin, sem eru upphaflegt tilefni þeirra, 
og benda talnaraðir töflu 1 til þess. Endanleg 

töp eru svo enn árum seinni að koma til skila, 
eða samkvæmt töflunni um 1,5-2 árum eftir 
framlagða afskrift. 

Útlánaafskriftir voru lítilvægar fram til 1987 
og námu þá tæpum milljarði fyrir allar þessar 
stofnanir til samans. Þær fóru þegar í vöxt með 
efnahagslægðinni frá 1988 og námu þá 1,6 ma. 
kr. og hafa síðan magnast upp í tæpa 10 millj-
arða hvert síðustu þriggja ára. Fjárfestingar-
lánasjóðirnir fóru fyrir í þessari öfugþróun, 
vafalítið einkum sökum hruns hinna ýmsu 
nýgreina, sem þeir höfðu lagt fé til, en einnig 
sökum þess að meiri fjárhæðir munu almennt i 
húfi í stofnlánum heldur en afurðalánum, sem 
bankarnir fjármagna. Langmestu töpin komu 
fram hjá hinum sérstöku nýmæla- og vanda-
málasjóðum, einkum 1991 þegar þau voru 
langhæst, en sumt af því hafði í raun verið yfir-
fært frá öðrum lánastofnunum. Bankarnir náðu 
þó fram úr með miklu hærri afskriftir 1992-93, 
og mun þar gæta áhrifa frá samsöfnuðum 
rekstrartöpum fyrirtækja um árabil, um leið og 
syrti í álinn á ný eftir endasleppan bata 1991. 
Afskriftir siðustu 3ja ára, 9,5 milljarðar að 
meðaltali, námu 2,5% af landsframleiðslu 
þessara ára, og er það býsna þung byrði. Að því 
marki sem töpin eru afleiðing þeirrar sérstöku 
efnahagslægðar, sem gengið hefur yfir á undan-
fornum árum, hafa menn gert sér vonir um, að 
þeim muni linna. Tölurnar sýna, að tapsáföll á 
fjárfestingarlánasjóði eru að fjara út frá 
hámarkinu, enda eru hinir sérstöku vanda-
málasjóðir orðnir lítilvirkir að öðru en gera upp 
fyrri áföll. Bankarnir virðast einnig vera að 
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þokast yfir á það stig að ná tökum á vandanum. 
Skýrist það m.a. af því, að dregnir hafa verið 
lærdómar af reynslunni og ekki síst settar 
rammari skorður við oflánum til einstakra aðila. 
Þá má og telja, að víða hafi allt verið afskrifað, 
sem tilefni sé til. 

Þar sem töp verða óhjákvæmilega í straumi 
tímans, hafa samtölur tímabila illa skilgreinan-
lega merkingu. Samtölur töflu 1 hafa þó visst 
gildi um heildartöp í lægðinni fram til þessa og 
mundu lítið breytast, þótt leitað væri nokkru 
lengra aftur. Síðustu árin munar litlu um 
verðuppfærslu til loka tímabilsins, en þó á betur 
við að beita henni. Á þessum sjö árum hafa 
þannig alls nærri 45 milljarðar útlána verið 
metnir sem afskrifaðir. Rúmlega 27 milljarðar 
hafa reynst endanlega tapaðir, en tæplega 17 eru 
enn í biðstöðu á afskriftareikningi, og hefur 
staða hans stöðugt hækkað upp að því marki. 

Gjaldþrot félaga 
Gjaldþrot félaga, og raunar einnig einstakl-

inga, geta verið mikilvæg skýringarstærð fyrir 
útlánatöpum. Nú vill svo heppilega til, að 
Hagstofa Íslands hefur birt skýrslu um gjaldþrot 
félaga, tekinna til skipta árin 1985-93, í júníhefti 
Hagtíðinda. Kröfur í þrotabúin eru heimfærðar 
til þess árs, sem búin voru lýst gjaldþrota og 
tekin til skipta, og eykur það mjög á tímanlegt 
skýringargildi þessarar heimildar. Þó er sá 
hængur á, að verulegum fjölda skipta er enn 
ólokið frá 1992 og 1993, 72 skiptum eða 29% 
1992 og 211 skiptum eða 47% 1993. Ef fjöldinn 
er til marks um fjárhæðir, mætti því bæta um 
40% ofan á tölu fyrra ársins og um 90% á hið 
síðara. Sams konar viðbót gæti raunar verið um 
10-18% fyrir fyrri ár. Samtölur þessarar skýrslu 
um hvert ár fara hér á eftir. 

Samkvæmt framansögðu benda líkur til, að 
töpin geti reynst yfir 5 milljarðar 1992 og nálægt 
6,8 milljörðum 1993, en með því er einungis 
bent á sennilega stærðargráðu og varað við 
ótímabærri bjartsýni. Gjaldþrotin voru þegar 
orðin nokkur stærð fram til 1987, en tiltölulega 
meira fékkst þá upp í kröfur. Síðustu árin hefur 
úthlutun hins vegar verið hverfandi, og er það 
enn eitt alvarlegt einkenni vandans. Gjaldþrotin 

eru af nokkuð svipaðri stærðargráðu og útlána-
afskriftir eða -töp, en eru nokkru fyrr á ferðinni, 
enda tímasett miðað við upphaf skipta. Á því ári 
ætti afskriítaþörf að vísu að liggja ljós fyrir, en 
þó ekki nákvæm fjárhæð taps fyrr en í ljós 
kemur, hvað hefst upp úr tryggingum og 
ábyrgðum. Í þessu tilliti virðist koma fram mis-
munandi eðli gjaldþrota. Gjaldþrot einstaks 
fyrirtækis í lífvænni atvinnugrein þarf ekki að 
raska eignavirði að neinu ráði, en hrun heilla 
greina er líklegt til að gera eignir þeirra nánast 
verðlausar. Því miður hafa síðari tíma gjaldþrot 
verið að miklum hluta þeirrar tegundar. 

Tafla 2. Kröfur í þrotabú, úthlutun og töp 
1985-93, 

heimfœrt til skiptatökuárs. Millj. kr. 

Ár Krö fu r Úthlutun T a p a ð a r k r ö f 
1985 2 .277 1.146 1.131 
1986 916 237 679 
1987 1.062 147 915 
1988 3.337 684 2 .653 
1989 5 .286 687 4 .599 
1990 6 .536 558 5 .978 
1991 8.591 274 8.317 
1992 3 .606 32 3 .574 
1993 3 .598 12 3 .586 

Afskriftahlutjöll 
Samanburður milli ára, stofnana eða landa er 

almennt gerður í mynd hlutfalls af útlánum og 
hliðstæðum ábyrgðum lánastofnana. Tafla 3 
sýnir slíkan samanburð milli hinna innlendu 
stofnana, sem hér um ræðir, frá árinu 1987. 

Tafla 3. Útlánaafskriftir í % af útlánum og 
ábyrgðum 

Ar Innlánsstofnanir Fjárfestingarlánasjóð ir Sam-
Bankar Sparisj, . Alls Íbúðasj Atv. ,sj. Aðrir Alls tals 

1987 0.4 0,6 0.4 0.04 0.7 1.0 0.4 0.4 
1988 0.8 0.1 0.7 0,04 0.8 2.5 0.7 0.7 
1989 1.3 1,0 1,3 0,01 2.2 4.4 1.5 1,4 
1990 1.5 1,7 1.5 0,16 2.9 4.8 1.7 1.6 
1991 1,3 1,4 1,3 0,1 2.2 22.8 3.7 2.5 
1992 3,8 2,1 3,5 0,1 2.3 4.3 1.1 2.3 
1993 3,0 1,9 2.8 0 ,2 3,1 5,1 1.4 2,1 
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Þannig hafa útlánaafskriftir margfaldast frá 
þvi sem reyndin var fram um 1987 og risið 
síðustu árin næstum til jafns við fulla hæð 
vaxtamunar í bönkum fyrr meir, þegar eðli-
legur þótti. Þó er ekki fyrir að synja, að kúf-
urinn árin 1992-93 feli í sér nokkur tafin og 
uppsöfnuð áhrif frá fyrri árum, svo sem rætt er 
um hér að framan. Af reynslu fyrra tímabils 
mætti ætla, að eðlileg afskrift næmi innan við 
1/2% á ári, en reynslan af margþættum 
umbreytingum og þeim fylgjandi áhættu-
þáttum bendir til, að nú væri slíkt stig tæpast 
undir 1%, og sýnist ærið verkefni að komast 
niður á það. Sparisjóðirnir hafa á þessu tímabili 
reynst bera fullt eins mikla áhættu og viðskipt-
abankar að frátöldum kúf síðustu tveggja ára, 
sem að meginhluta er sprottinn af fyrirtækja-
uppgjörum. Sundurliðun fjárfestingarlánasjóða 
leiðir i ljós, að íbúðalánasjóðirnir eiga tæpast 
heima í samtölu annarra sjóða til samanburðar 
við annað efni, en þó hafa íbúðalán sums staðar 
erlendis verið undirrót mikilla tapa. Hinir 
almennu, greinaskiptu atvinnuvegasjóðir eru 
hins vegar vel sambærilegir við bankakerfið og 
sýna svipuð töp á heildina litið. Meginþungi 
afskriftanna hefur hins vegar fallið á þá sjóði, 
sem í miklum mæli styðja nýmæli, leysa 
byggðavanda og takast á hendur skuldbreyt-
ingar, og sker árið 1991 sig mjög ákveðið úr. 
Útjaðrar minnstu og mestu tapsáhættu, þ.e. á 
vegum ibúða- og vandamálasjóða, jafnast út i 
heildarmeðaltali, sem víkur á tímabilinu öllu 

ekki langt frá hlutfalli atvinnuvegasjóða eða 
innlánsstofnana. 

Skipting afskrifta og tapa eftir lánþega-
flokkun liggur aðeins fyrir um viðskipta-
bankana árin 1992-93, og er þar með fulltak-
mörkuð til veigamikilla ályktana. Auk þess er 
gildi flokkunarinnar háð sérstaklega miklum 
fyrirvörum sökum blandaðs verksviðs fyrir-
tækja og breytinga á þvi. Afskriftahlutföll 
helstu greina, sem töpum hafa valdið, fara hér á 
eftir, en flokkunin fylgir almennum hagrænum 
skilgreiningum. 

Tafla 4. Útlánaafskriftir og -töp viðskipta-
banka eftir greinum, 

% af útlánum 

Framlög á 
afskriftareikning Endanleg töp 

1992 1993 1992 1993 
Landbúnaður 5.8 2.4 5.8 10,2 
Sjávarútvegur 4.4 1,9 1,7 3,2 
Iðnaður 6,9 7,5 2.5 4.6 
Verslun 5,0 4,3 1,6 2,2 
Byggingarverktakar 15.8 17,4 5,1 1 1,7 
Þjónustustarfsemi 5,4 5,2 1,4 4,7 
Fyrirtæki alls 5,4 4,2 2,2 4,0 
Einstaklingar 2,0 1,8 1,1 1.1 
Hið opinbera 0,0 0.0 0.0 0.0 
Samtals 4.0 3.2 1,7 2,9 

Landbúnaður er talinn hér í víðasta hag-
rænum skilningi, en töp hans eru að yfirgnæf-
andi hluta af fiskeldi og að talsverðum hluta af 
loðdýrarækt, en aðeins að hverfandi hluta af 

M y n d I 

Utlánaafskriftir í % af útlánum og ábyrgðum 
— Bankar Snarisióðir 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
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hefðbundnum landbúnaði. Gagnstætt nokkuð 
almennri skoðun sker sjávarútvegur sig ekki úr 
með hátt hlutfall. Sjávarútvegurinn er þó svo 
stór lánþegi, að afskriftir hans eða töp nema 
stundum mestum fjárhæðum einstakra greina. 
Byggingarverktakar eru hins vegar mjög lítil 
lántökugrein. Af ljárfestingarlánasjóðum sker 
Fiskveiðasjóður sig ekki heldur úr með há taps-
hlutföll, enda nýtur hann lögbundins forgangs 
um veðsetningar. Afstaða sjávarútvegs og 
annarra greina gæti þó verið talsvert önnur séu 
vandamálasjóðirnir taldir með. 

Samanburður við Norðurlönd 
Samanburður hérlendrar reynslu við Norður-

lönd er í senn eðlilegastur og auðveldastur, hið 
fyrra sökum svipaðs hagkerfis og þjóðfélags-
gerðar og skipulags og starfshátta lánakerfis, 
hið síðara sökum langs samstarfs bankaeftirlita 
á Norðurlöndum og reikningslegs samanburðar 
á þeim grunni. Fyrra samanburðarefni birtist í 
Hagtölum mánaðarins í október 1992 og 
ítrekað í grein í maihefti 1993. Sambærilegt 
talnaefni nær nú sem fyrr aðeins til innláns-
stofnana. Þrátt fyrir skyldleika þjóða og kerfa er 
ekki unnt að tryggja fullan sambærileika, 
einkum að því er varðar verkaskiptingu banka 
og sjóða hérlendis, sem aðeins í takmörkuðum 
mæli mun eiga sér nána hliðstæðu ytra. 

Hér kemur fram, að útlánaafskriftir voru 
öll árin hærri í tveim eða fleiri hinna land-
anna og að síðustu þrjú árin, þegar þær voru 

langmestar, voru þær að meðaltali lægstar á 
Íslandi, svo verulegu munar í samanburði við 
tvö landanna. Af þessu má ljóst vera, að 
útlánatöp og afskriftir vegna þeirra eru 
hvorki sérstök fyrir hið íslenska lánakerfi né 
skýrast þau af sérstökum skipulagsveilum 
þess eða lélegri stjórnun. Almennt má 
staðhæfa, að bankakerfið hér hafi þolað 
útlánaafskriftir sínar betur en reyndin varð 
annars staðar á Norðurlöndum utan Dan-
merkur, og hér hefur ekki komið upp sam-
bærileg bankakreppa. Hér verður ekki farið 
nánar út í framvinduna i þessum löndum, 
enda er hún efni annarrar greinar eða greina. 

Tafla 5. Útlánaafskriftir innlánsstofnana á 
Norðurlöndum 

í % af útlánum og ábyrgðum 

Ar Ísland Noregur Svíþjóð Finnland Danmörk 
1987 0.4 1,4 0,4 0,3 0,9 
1988 0,7 2.1 0,3 0.4 1,5 
1989 1,3 2,2 0.4 0.4 1,9 
1990 1,5 2.5 1,2 0,5 2,6 
1991 1.3 4,2 4.0 1.5 2.7 
1992 3.5 2,5 7,8 4.7 3,3 
1993 2.8 2.0 6,2 4.5 3.2 
1991-93 mt 2.5 2,9 6.0 3.6 3,1 

Frekari samanburðar má leita með því að 
skoða úlánaafskriftir sem hlutfall miðað við 
landsframleiðslu. Þeim samanburði má að 
vísu ekki gefa nákvæmt gildi, þar sem 
lánasvið innlánsstofnana getur verið mis-
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víðtækt og væntanlega þrengra hér en í 
hinum löndunum, og þar á móti mismikið 
hlutverk annarra lánsfjármiðlara og eigin-
fjárhlutdeild. Til þess að gefa kost á mismun-
andi mati þessa álitamáls verða hér sýndar 
bæði tölur um innlánsstofnanir og samtölur 
þeirra og fjárfestingarlánasjóða. 

Tafla 6. Útlánaafskriftir á Norðurlöndum 
sem hlutfall af 

vergri landsframleiðslu 1989-93 
Ár Ísland Noregur Svíþjóð Finnl. Danm. 

Innist. Samtals 
1989 0,6 1,3 1.7 0.2 0.4 1,2 
1990 0.7 1.5 1,9 0.8 0,5 1.6 
1991 0.7 2.5 3.1 2.5 1,6 1.6 
1992 1.9 2.5 1,8 4.9 4,6 1,9 
1993 1,5 2,4 1.4 3,2 4,0 1,7 

Íslenskar innlánsstofnanir eru þannig einnig 
á þennan mælikvarða með hvað minnstar 
afskriftir. Hlutföllin jafnast þó verulega með 
því að taka fjárfestingarlánasjóðina með i 
reikninginn. Þó koma ekki fyrir eins gífurlegar 
afskriftir og raun varð á í Svíþjóð og Finnlandi 
1992-93. Alvarleiki vandans kemur glöggt 
fram í því, að síðustu þrjú árin hafa töpin verið 
næg til að gleypa þokkalegan eða jafnvel öran 
hagvöxt, um leið og vöxtur hefur verið sára 
hægur og stundum enginn. 

Enda þótt norræn útlánatöp og bankakreppa 

síðustu ára hafi verið mjög sérstæð og víðkunn 
af þeim sökum, er ekki heldur um að ræða, að 
útlánatöp og bankakreppur séu sérstakt norrænt 
vandamál, heldur eru þetta alþjóðleg fyrirbæri, 
sem hér gefst ekki ráðrúm til að fjalla nánar um. 
Vandamál þetta hefur verið rannsakað og reifað, 
bæði á norrænum vettvangi og fjölþjóðlegum. 
Má draga saman nokkrar helstu skýringartil-
raunir á vandanum i því sem hér fer á eftir, án 
þess að dregnar séu fram einstakar tilvitnanir. 

Orsakir vandans og úrrœði 
Orsakanna fyrir útlánatöpum og banka-

kreppum er einkum leitað í efnahagsframvindu, 
hagsveiflu og öðrum meiri háttar umskiptum, í 
breytingum á skipulagi peninga- og lánamála, 
svo sem til aukins frjálsræðis inn á við og 
opnunar út á við, og loks í skipulagi og 
stjórnarháttum lánastofnananna sjálfra og eftir-
liti með þeim. Sum illvígustu vandamálin eru 
ljóslega sprottin af fleirum þessara þátta i senn. 

Hér á landi skýrist uppkoma þessa vanda að 
nokkru leyti af hjöðnun verðbólgu, sem áður 
sléttaði yfir flest mistök og velti þeim yfir á 
innlánaeigendur, ásamt með upptöku verð-
tryggingar og frjálsrar markaðsákvörðunar 
vaxta, sem gera strangari kröfur til lánþega og 
lánastofnana og komu á svipuðum aga og ríkt 
hefur á fjármagnsmörkuðum i umheiminum. 
Arfleifð verðbólgunnar hefur þó áfram verið til 
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staðar í margháttuðum offjárfestingum. Óhóf-
leg ásókn í nýtingu auðlinda hefur haft sams 
konar áhrif, en stórfelldar fjárfestingar i 
nýjungum í atvinnurekstri til að bæta upp 
auðlindabrestinn hafa að miklum hluta endað í 
gjaldþrotum. Við þetta bættist svo almennt ofris 
hagsveiflunnar til 1987, með illa grunduðum 
þensluáformum og fjárfestingum i mörgum 
greinum, og að sama skapi alvarlegri aftur-
kippur og fjárhagskreppa um árabil siðan. 
Þessir hérlendu áhrifaþættir eru að miklu leyti 
sérstæðir og kreppa af þeirra völdum þvi fyrr á 
ferðinni en almennt i umheiminum. 

Reynslan á Norðurlöndum og raunar víðar 
bendir til þess, að aukið frjálsræði inn á við sem 
og opnun út á við auki samkeppni og áhættu i 
rekstri lánastofnana. Virðist það m.a. skýra, að 
talsverðar útlánaafskriftir voru mun fyrr á ferð-
inni í Danmörku en hinum löndunum. Snögg 
losun um hömlur og hólfun á fjármagnsmarkaði 
hefur víða stuðlað að ógætilegri þenslu á nýjum 
sviðum lánastarfseminnar. Þetta átti ekki síst 
við um aukna samkeppni og þenslu í íbúða-
lánum og almennum fasteignalánum, sem urðu 
nánast tískufyrirbrigði á Norðurlöndum, í Bret-
landi, Bandaríkjunum, Japan og víðar. Hin 
mikla bylgja eignaverðs, sem reis víðast fram 
um lok siðasta áratugar og Japan var skýrast 
dæmi um, var á ótraustum grunni reist og hlaut 
að falla saman með hinni almennu niðursveiflu 
með mjög alvarlegum afleiðingum fyrir 
lánakerfin. Svipuð reynsla var áður af taum-
lausum lánveitingum til þróunarlanda. 

Hagsveiflur hljóta ætið að setja mark sitt á 
afkomu og eiginfjárstöðu lánastofnana. Þótt 
æskilegast væri, standa engar vonir til þess að 
jafna þær alveg út. Lánastofnanir verða þvi að 
búa yfir styrk til að verjast afleiðingum þeirra. 
Það gera þær i fyrsta lagi með svo traustum 

starfsháttum, að sem minnst áföll lendi á þeim; 
i öðru lagi með svo traustum ljárhag, að þær 
standist þau áföll, sem ekki verður hjá komist 
yfir hagsveifluna; og í þriðja lagi með þvi að 
komið sé upp eftirlits- og öryggisneti til 
aðhalds og björgunar, þegar eigin styrkur 
lánastofnana reynist ekki fullnægjandi, en þær 
teljast þó lífvænar. I fyrsta skilyrðinu felst það 
ekki sist að gera tilsvarandi kröfur um sveiflu-
þol og fjárhagsstyrk til endanlegra lánþega. 
Vandinn við slíkar kröfur bæði til lánþega og 
lánastofnana er þó sá, að þörfin fyrir eiginfjár-
stöðu til varúðar og sveiflujöfnunar hlýtur að 
vera mismunandi, eftir því hvort uppgangur eða 
kreppa er í vændum, enda liggja slíkar breyt-
ingar i eðli jöfnunarsjóða. Einstrengingslegar 
og ósveigjanlegar kröfur gætu á heildina litið 
skerpt kreppu og hamlað endurbata og hag-
vexti. Á hinn bóginn getur undanlátssemi leitt 
æði fljótt til ófamaðar. Hyggilegast virðist því 
að gera hærri kröfur um eiginfjárstöðu í meðal-
árferði en tíðkaðar hafa verið samkvæmt lög-
bundnu lágmarki. Staðan gæti þannig slaknað 
að lágmarki i efnahagssamdrætti á móti 
tilsvarandi styrkingu í uppgangi. 

Þetta er sá tvíhliða vandi, sem bankaeftirlit og 
seðlabanki hljóta ætið að standa frammi fyrir í 
handhöfn sinna hlutverka, sem og löggjafinn við 
setningu meginreglna lögrammans. I því sam-
bandi hefur verið leitað svars við þeirri 
spurningu, hvort bankaeftirlit geti eitt og sér 
haldið uppi slikum aga, að forði lánastarfseminni 
frá áföllum. Svo hefur ekki þótt vera, en eftirlitið 
hins vegar talið eiga drjúgan þátt í viðbúnaði við 
vandanum og úrlausn hans, þegar að hefur 
steðjað. 1 þessu felst þó jafnframt, að skipulags-
umbætur til að efla áhuga og ábyrgð stjórnenda 
og eigenda á traustum rekstri lánastofnana geta 
átt veigamiklu hlutverki að gegna. 



Sigurjón Geirsson 

Um bankakreppur og aðgerðir 
stjórnvalda 
Inngangur 

Markmið þessarar greinar er að lýsa atburða-
rás þeirrar bankakreppu sem nokkur af helstu 
viðmiðunarlöndum Íslands hafa gengið í gegn-
um á undanförnum árum með megináherslu á 
þær aðgerðir sem ríki og seðlabankar hafa 
gripið til til aðstoðar þeim bankastofnunum 
sem lent hafa í erfiðleikum. Í greininni verður 
fjallað um bankakreppuna í Finnlandi, Svíþjóð 
og Noregi auk þess sem stuttlega verður komið 
að þeim erfiðleikum sem bankastofnanir í 
Bandaríkjunum og Japan hafa lent í á undanförn-
um áratug. Um aðdraganda og ástæður banka-
kreppunnar i Finnlandi, Svíþjóð og Noregi má 
hins vegar benda á grein eftir Ragnar Hafliðason 
sem birtist í Fjármálatiðindum 1/1993. 

Í lok greinarinnar verður gerð tilraun til að 
rekja helstu samkenni þeirra aðgerða sem 
stjórnvöld hlutaðeigandi landa hafa gripið til til 
aðstoðar bankastofnunum í erfiðleikum. 

Bankakreppan í Finnlandi 
Upphaf finnsku bankakreppunnar er almennt 

talið vera þeir erfiðleikar sem Skopbankinn, 
einn af stærstu bönkum Finnlands, lenti í árið 
1991. Aðaleigendur bankans voru finnsku 
sparisjóðirnir, og var starfsemi bankans m.a. 
fólgin í því að vera nokkurs konar seðlabanki 
fyrir sparisjóðina. Bankinn hafði um skeið 
verið í gjörgæslu finnska bankaeftirlitsins, en 
lenti síðan í miklum lausafjárvanda, og þurfti 
finnski seðlabankinn, sem hefur samkvæmt 
finnskum lögum mjög víðtæka ábyrgð á stöðu 

bankastofnana, að leggja bankanum til nýtt 
eigið fé að fjárhæð um 2 ma.FIM . Var eiginfjár-
framlagið veitt í gegnum eignarhaldsfélag sem 
seðlabankinn setti á stofn, en auk þess setti 
seðlabankinn á stofn tvö eignarhaldsfélög með 
um 10 ma.FIM eigin fé sem var ætlað það 
hlutverk að taka við ótryggustu eignum Skop-
bankans. Tók annað eignarhaldsfélagið við 
fullnustueignum Skopbankans (fasteignum og 
hlutabréfaeign), en hitt tók við útlánum og 
eignaraðild bankans í ýmsum iðnaðarfyrir-
tækjum, einkum þó eign bankans í Tampella-
iðnaðarsamsteypunni sem var í meirihlutaeigu 
bankans. 

Um mitt árið 1992 var Tryggingarsjóður rik-
isins í Finnlandi (Valtion vakuusrahasto; 
Statens sákerhetsfond) stofnaður með stofnfé 
að fjárhæð 20 ma.FIM. Eitt af fyrstu verkum 
tryggingarsjóðsins var að taka við eign seðla-
bankans í Skopbankanum. Að kröfu sjóðsins 
voru einnig um 40 sparisjóðir, sem komnir voru 
í alvarlega eiginfjárerfiðleika, sameinaðir i einn 
sparisjóðabanka sem stofnaður var með eigin-
fjárframlagi tryggingarsjóðsins að fjárhæð um 
5,5 ma.FIM. Síðar á árinu 1992 kom í ljós að 
vandamál þessara sparisjóða voru mun meiri en 
í fyrstu hafði verið talið, og þurfti því að auka 
við framlag tryggingarsjóðsins til hins nýstofn-
aða sparisjóðabanka til muna, og var það í lok 
árs 1992 komið í um 14,5 ma.FIM. Um ári 
síðar, þ.e. í október 1993, var hins vegar 
ákveðið að leggja niður sparisjóðabankann og 
þá sparisjóði sem störfuðu innan vébanda hans. 
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í kjölfar þessa voru almenn útlán stofnunarinn-
ar seld til fjögurra viðskiptabanka, en vanskila-
lán og fullnustueignir færð yfir í sérstakt 
rekstrarfélag í eigu ríkisins. 

Vegna versnandi afkomu finnskra banka og 
yfirvofandi hættu á kerfískreppu bauð finnska 
ríkið árið 1992 öllum starfandi viðskipta-
bönkum að sækja um eiginfjáraðstoð. Um var 
að ræða aðstoð samtals að fjárhæð 8 ma.FIM i 
formi forgangseiginfjár (e. preferred capital 
certificate) sem i raun eru víkjandi lán, en hafa 
form og afborgunarskilmála sem uppfylla 
ákvæði BlS-reglna um eiginfjárþátt A (e. Tier 
1). Þessi víkjandi lán voru umbreytanleg i 
hlutabréf ef eigið fé stofnunar fór niður fyrir 
lögbundið lágmark og ef vextir voru ekki 
greiddir i 3 ár. Eins og áður sagði var öllum 
bönkum óháð eiginfjárstöðu boðið að sækja um 
þessa aðstoð, en henni var skipt á milli bank-
anna að teknu tilliti til áhættuveginnar 
eignastöðu einstakra banka. Sem hvatningu til 
bankanna að endurgreiða þessi víkjandi lán báru 
þau breytilega vexti sem voru markaðsvextir á 
hverjum tíma að viðbættu tilteknu álagi. 

I febrúar 1993 samþykkti fmnska þingið 
ályktun þess efnis að finnska ríkið ábyrgðist að 
allir starfandi fmnskir viðskiptabankar gætu 
staðið við skuldbindingar sinar á gjalddaga. 
Jafnframt ákvað þingið að veita ríkisstjórninni 
nauðsynlegar heimildir og stuðning til þess að 
standa við þessa yfirlýsingu. Akveðin var 
heimild til handa rikisstjórninni að leggja fram 
um 20 ma.FIM viðbótarfyrirgreiðslu til finnska 
bankakerfisins. 

í lok árs 1993 hafði finnska ríkið, beint eða 
óbeint, lagt til samtals um 39 ma.FIM í formi 
ábyrgða, vikjandi lána og eiginfjárframlaga til 
finnska bankakerfisins, en það er um 8% af 
þjóðarframleiðslu (GNP) Finnlands. 

Bankakreppan í Svíþjóð 
I framhaldi af miklum útlánatöpum Nord-

banken tók sænska ríkið við bankanum i byrjun 
árs 1992. Rikið lagði fram um 10 ma.SEK nýtt 
hlutafé i bankann og greiddi auk þess um 2 
ma.SEK fyrir hlutabréf i bankanum. Auk þessa 
stofnaði ríkið sérstakt rekstrarfélag með um 23 

ma.SEK eiginframlagi sem hafði það hlutverk 
að taka yfir afskriftaútlán og fullnustueignir 
Nordbanken. 

I mars 1992 fékk Första Sparbanken ríkis-
stuðning að fjárhæð um 4 ma.SEK, auk þess 
sem ríkið gekk i um 3,5 ma.SEK ábyrgð fyrir 
bankann. I september sama ár lýsti eignarhalds-
félag Götabankans, Göta-gruppen, sig gjald-
þrota. I kjölfar gjaldþrotsins gaf sænska ríkis-
stjórnin út yfirlýsingu þess efnis að hún 
ábyrgðist allar skuldbindingar Götabankans. 

Vegna vaxandi erfiðleika í sænska banka-
kerfinu samþykkti sænska þingið í desember 
1992 yfirlýsingu þess efnis að stjórnvöld 
ábyrgðust að allar starfandi sænskar banka-
stofnanir gætu staðið við skuldbindingar sínar á 
gjalddaga. Til að sjá um nauðsynlega aðstoð við 
sænska bankakerfið var sett á laggirnar svo-
kölluð „bankstödsnámden" sem skyldi sjá um 
nauðsynlegar stuðningsaðgerðir við sænsku 
bankanna. Eitt af fyrstu verkum þessarar nefnd-
ar var að láta gera úttekt á stöðu þeirra 
bankastofnana sem höfðu sótt um aðstoð til rik-
isins. Markmið þessarar athugunnar var að 

- kanna hvaða bankastofnanir raunverulega 
þyrftu á aðstoð að halda og i hvaða formi slík 
aðstoð ætti að vera; 
- kanna hvaða bankastofnanir gætu orðið 
arðvænlegar þegar til lengri tíma væri litið; 
- kanna hversu miklum útlánatöpum banka-
stofnanirnar gætu sjálfar staðið undir; 
- kanna innra skipulag og innra eftirlitskerfi 
bankastofnana. 
Að lokinni þessari athugun var það fyrsta verk 

nefndarinnar að veita um 10 ma.SEK ábyrgð til 
Götabankans. Siðar voru afskrifitaútlán og 
fullnustueignir Götabankans færð yfir í sérstakt 
rekstrarfélag. í lok ársins 1993, þegar nefndin 
gaf samþykki sitt fyrir þvi að Nordbanken tæki 
við rekstri Götabankans, var neyðarstuðningur 
rikisins við hann og til áðurnefnds rekstrarfélags 
kominn i um 24 ma.SEK. 

I lok árs 1993 hafði sænska ríkið, beint eða 
óbeint, lagt til samtals um 65 ma.SEK til 
umræddra banka í formi ábyrgða, vikjandi lána 
eða eiginfjárframlaga, en það er um 4,5% af 
landsframleiðslu (GDP) Svíþjóðar. 
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Bankakreppan í Noregi 
Á árinu 1988 fór að bera á erfiðleikum í 

norska bankakerfmu þegar þrír minni bankar, 
Sunnmörsbankinn, Sparebanken Nord-Norge 
og Norionbankinn, lentu í alvarlegum rekstrar-
erfiðleikum. Vandamál Sunnmörsbankans voru 
leyst með því að Christiania Bank og Kredit-
kassen (CBK), sem er annar stærsti viðskipta-
banki Noregs, tóku við starfsemi bankans, en 
Tryggingarsjóður viðskiptabankanna (For-
retningsbankenes sikringsfond) lagði til um 1 
ma.NOK framlag til CBK með þrotabúi Sunn-
mörsbankans. Brugðist var við vandamálum 
Sparebanken Nord-Norge með framlögum úr 
Tryggingarsjóði sparisjóðanna (Sparebankenes 
sikringsfond) auk þess sem seðlabankinn skrif-
aði niður hluta af lánum sínum til spari-
sjóðabankans. Heildarstuðningur seðlabankans 
og Tryggingarsjóðs sparisjóðanna við Spare-
banken Nord-Norge varð um 2,1 ma.NOK. 
Norionbanka var hins vegar lokað fljótlega eftir 
að erfiðleikar hans komu í ljós. Auk aðstoðar 
við Sparebanken Nord-Norge hefur Trygg-
ingarsjóður sparisjóðanna þurft á árunum 1988-
1993 að aðstoða um 15 aðra minni sparisjóði, og 
eru þá ekki meðtaldir þeir sparisjóðir sem hafa 
fengið aðstoð beint frá Tryggingarsjóði ríkisins 
(Statens banksikringsfond). Í nær öllum þessum 
15 tilfellum, þar sem komið hefur til afskipta 
Tryggingarsjóðs sparisjóðanna, hefur verið 
brugðist við vandamálum þessara sparisjóða 
með því að láta annan betur stæðan sparisjóð 
eða viðskiptabanka taka við rekstri gjaldþrota 
sparisjóðs. 

í ágúst 1991 fóru bæði CBK og Fokusbanki, 
sem var þá fjórði stærsti viðskiptabanki 
Noregs, fram á aðstoð úr Tryggingarsjóði við-
skiptabankanna í formi forgangseiginfjár (e. 
preferred capital). Það fé, sem þá var eftir í 
Tryggingarsjóði viðskiptabankanna, nægði hins 
vegar ekki til að veita umrædda aðstoð, og var 
þá leitað eftir lánafyrirgreiðslu úr nýstofnuðum 
Tryggingarsjóði ríkisins. Mjög fljótlega eftir að 
þessi aðstoð, samtals að fjárhæð um 2,8 ma., 
hafði verið veitt kom í ljós að hún var ekki 
nægileg til þess að bankarnir uppfylltu lög-
bundið eiginfjárhlutfall, og í október sama ár 

tilkynnti nýskipuð stjórn CBK ríkisstjórninni 
að eigið fé bankans væri sennilega tapað. I lok 
desember 1991 var hlutafé í bankanum því 
skrifað niður í 0 og bankinn endurljármagnaður 
með því að Tryggingarsjóður ríkisins lagði 
bankanum til nýtt eigið fé að fjárhæð um 5,1 
ma.NOK. Sama gerðist í Fokusbankanum, en 
eiginfjárframlag Tryggingarsjóðs ríkisins til 
hans var um 0,5 ma.NOK. 

Undir lok árs 1991 kom einnig í ljós að 
stærsti banki Noregs, Den norske Bank, sem 
fram til þess tíma hafði ekki verið talinn í jafn-
alvarlegum erfiðleikum og CBK og Fokus-
bankinn, var einnig mjög illa staddur, og þurftu 
Tryggingasjóður ríkisins og Bankafjárfest-
ingarsjóður ríkisins (Statens bankinvesterings-
fond) að koma bankanum til aðstoðar með um 5 
ma.NOK eiginfjáraðstoð. 

Heildarstuðningur norska ríkisins við 
bankakerfið í formi víkjandi lána og eigin-
fjárstuðnings var í lok árs 1993 samtals kominn 
í um 24 ma.NOK, en það er um 3,4% af lands-
framleiðslu (GDP) Noregs. 

Nánar um hlutverk og vinnuaðferðir Trygg-
ingarsjóðs ríkisins í Noregi. 

Tryggingasjóður ríkisins var stofnaður árið 
1991 með sérstökum lögum sem samþykkt voru 
á norska þinginu í febrúar 1991. Ástæða þess að 
tryggingarsjóðurinn var settur á stofn var að 
ljóst var þá að vandamál í norska bankakerfinu 
væru svo mikil að þeir tryggingarsjóðir, sem 
bankastofnanirnar sjálfar höfðu byggt upp, 
myndu tæmast þá og þegar. í upphafi var 
hlutverk sjóðsins að veita stuðningslán með 
sérstökum skilmálum til umræddra tryggingar-
sjóða, þ.e. Tryggingarsjóðs bankanna, og Trygg-
ingarsjóðs sparisjóðanna. Erfiðleikar norsku 
bankanna reyndust hins vegar meiri en í fyrstu 
hafði verið áætlað, og var lögunum fljótlega 
breytt þannig að sjóðurinn fékk auknar heim-
ildir til að styrkja banka í erfiðleikum, t.d. með 
beinum lánveitingum, eiginfjárframlagi og 
ábyrgðum. 

Aðalmarkmið tryggingarsjóðsins er að 
vernda eigendur sparifjár og stuðla að stöðug-
leika í norska bankakerfmu. Við veitingu fyrir-
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greiðslu á sjóðurinn að taka tillit til hagkvæmni 
í bankakerfinu, og það á ekki að vera markmið 
í sjálfu sér að tryggja tilveru einstakra 
bankastofnana. Stjórn tryggingarsjóðsins telur 
eðlilegt að þær stofnanir, sem mestan styrk 
hljóta frá ríkinu, eigi að bera mestan hluta af 
þeim niðurskurði sem nauðsynlegur er til að 
auka hagkvæmni i norska bankakerfinu. 

Stjórn sjóðsins hefur reynt að forðast það að 
fyrirgreiðsla sjóðsins hafí áhrif á samkeppnis-
aðstöðu fjármálastofnana, og takmarkar sjóð-
urinn því fyrirgreiðslu sína við lágmarks 
fjárþörf stofnana til að uppfylla kröfur um eig-
infjárhlutfall og til að viðhalda lánstrausti 
norskra bankastofnana á alþjóðlegum fjár-
magnsmarkaði. Við afgreiðslu umsókna um 
fyrirgreiðslu frá sjóðnum er lögð áhersla á að 
bankastofnunin rökstyðji umsókn sína vel. 
Farið er gaumgæfiiega yfir fjárhagsstöðu 
umsóknaraðila, orsök þess að í óefni er komið 
og hvaða leiðir séu færar til úrbóta. Einnig er 
farið yfir þróun útlánatapa, innra eftirlit og 
gæði stjórnunar, boðskipta og skýrslugerðar 
stofnunarinnar. 

Tryggingarsjóðurinn setur ýmis skilyrði fyrir 
fyrirgreiðslu, svo sem um strangar aðhalds-
aðgerðir, niðurskurð og jafnvel sölu eigna. 
Leitast er þó við að hafa þessi skilyrði almenns 
eðlis, enda litur sjóðurinn svo á að það sé 
hlutverk hlutaðeigandi bankastjórnar að koma 
með tillögur að þeim aðgerðum sem eru 
nauðsynlegar til að koma rekstri bankastofn-
unarinnar i eðlilegt horf. 

Þær bankastofnanir, sem hlotið hafa fyrir-
greiðslu úr tryggingarsjóðnum, verða árs-
þriðjungslega að leggja fram reikninga fyrir 
tryggingarsjóðinn. 

Um Bankafjárfestingarsjóð rikisins 
I kjöifar stofnunar Tryggingarsjóðs rikisins 

var settur á laggirnar fjárfestingarsjóður i 
eigu rikisins sem hafði það hlutverk að taka 
þátt í hlutafjárútboðum banka. Meginmark-
mið með stofnun þessa sjóðs var að tryggja 
eðlilegan rekstur þeirra viðskiptabanka sem 
fengu ekki neyðaraðstoð frá Tryggingarsjóði 
rikisins. 

Um bankakreppur í Bandaríkjunum 
Segja má að þeir erfiðleikar, sem bandarískar 

bankastofnanir hafa lent i á undanförnum 
áratug, eigi sér tvær meginskýringar. 

Annars vegar er um að ræða þá erfiðleika 
sem bandarískir viðskiptabankar lentu i vegna 
óheillavænlegrar þróunar á alþjóðlegum lána-
mörkuðum um og eftir 1982. Það voru einkum 
stærstu bandarísku viðskiptabankarnir sem 
urðu fyrir þessu vegna lána sinna til þróunar-
landa, einkum til landa i Mið- og Suður-
Ameríku. Þrátt fyrir erfiðleika þessara landa við 
að greiða niður lán sín og miklar skuldbreyt-
ingar gjaldfallinna lána gerðu yfirvöld í Banda-
rikjunum ekki sérstaka kröfu til bankanna um 
að þeir afskrifuðu á kerfisbundinn hátt lán til 
þróunarlanda. Hefur þetta í seinni tíð oft verið 
nefnt sem dæmi þess að afskriftareglum hafi 
verið „breytt" vegna tímabundinna erfiðleika 
lánastofnana. Í þessu samhengi er hins vegar 
mikilvægt að gera sér grein fyrir því að ekki var 
um að ræða aðgerðir stjórnvalda, heldur 
aðgerðaleysi með það fyrir augum að bíða og 
sjá til hver gangur mála yrði. Einnig ber að hafa 
í huga að alllangt er um liðið frá því að þetta 
gerðist og að það sem fyrst og fremst ákveður 
afskriftaframlög fjármálastofnana er góð reikn-
ingsskilavenja eins og hún er skilgreind á hverj-
um tíma, en ekki kröfur stjórnvalda um framlög 
í afskriftareikning vegna einstakra útlána. Frá 
því að þetta gerðist hefur mikið verið rætt og 
ritað um góða reikningsskilavenju fyrir 
afskriftaframlög lánastofnana, og verður að 
teija að nú sé orðin þokkaleg samræming á milli 
landa á þessu sviði. A undanfornum árum hafa 
bandarísku viðskiptabankarnir aukið afskriftir 
og framiög i afskriftareikning vegna útistand-
andi iána til þróunarlanda. 

Hinn flokkur bandariskra fjármálastofnana, 
sem undanfarinn áratug hafa ient i erfiðleikum, 
eru sparisjóðirnir (e. Savings and Loan associa-
tions). Vandi þessara stofnana hófst með hús-
næðislánum sem þær veittu á sínum tíma með 
föstum vöxtum til langs tíma. Lánin voru að 
mestum hluta fjármögnuð með innlánum með 
breytilegum vöxtum, en síðar einnig með 
skammtíma verðbréfaútgáfu. Vegna hækkandi 
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vaxta, sem leiddu til mikils misvægis innláns-
og útlánsvaxta, lentu margar þessara fjár-
málastofnana í miklum erfiðleikum. Þótt gera 
megi ráð fyrir að flestir þessara sparisjóða hafi 
þá í raun verið orðnir tæknilega gjaldþrota, þ.e. 
ef innlán og útlán þeirra hefðu verið metin í 
samræmi við raunverulegt markaðsvirði (þ.e. 
núvirði miðað við gildandi vexti), leyfðu 
stjórnvöld sparisjóðunum að halda áfram 
rekstri, enda má búast við að eigið fé 
sparisjóðanna hafi almennt í ársreikningi verið 
bókfært jákvætt þar sem innlán og útlán eru 
samkvæmt góðri reikningsskilavenju fjár-
málastofnana að öðru jöfnu metin í samræmi 
við „kostnaðarverð", en ekki markaðsvirði 
(núvirði). Afleiðing þessa aðgerðaleysis stjórn-
valda varð hins vegar sú að margir þeirra 
sparsjóða, sem áttu í erfiðleikum, reyndu að 
komast út úr þeim með auknum umsvifum, 
einkum á sviði veðlána með háum vöxtum. 
Innstæðutryggingar ollu því að sparisjóðimir 
áttu ekki í erfiðleikum með að fá fjármagn frá 
almenningi, og varð því vöxtur þeirra mikill. 
Allt þetta endaði síðan í fjöldagjaldþrotum 
sparisjóðanna i kjölfar verðfalls á fasteignum 
1985-1986. Tryggingarsjóður sparisjóðanna 
varð fljótlega tómur, og gripu þá stjórnvöld til 
þess ráðs að stofna sérstakt félag sem hafði það 
hlutverk að reka gjaldþrota sparisjóði tíma-
bundið í því skyni að ljúka starfsemi þeirra á 
nokkrum árum. 

Áður en til fjöldagjaldþrota sparisjóðanna 
kom var algengt að stjómvöld í Bandaríkjunum 
stuðluðu að því að þær fjármálastofnanir, sem 
áttu í erfiðleikum, væru sameinaðar eða seldar 
öðrum sem betur gengju. Í seinni tíð hefur hins 
vegar farið svo að algengast er að fjármálastofn-
anir séu reknar áfram undir stjórn tryggingar-
sjóða og starfsemi þeirra lokið á nokkrum árum. 
Þegar um er að ræða stórar fjármálastofnanir 
hefur þó frekar verið um að ræða bein fjárfram-
lög tryggingarsjóða en yfirtöku. Arið 1991 var 
lögum um innstæðutryggingar í Bandaríkjunum 
breytt. Markmiðið með þessum breytingum er 
að minnka framlög úr tryggingarsjóðum fjár-
málastofnana, og er stefnt að því að trygg-
ingarsjóðirnir geti gripið fyrr til aðgerða i 

rekstri stofnana en áður og þar með krafist 
lækkunar á rekstrarkostnaði og takmörkunar á 
starfsemi áður en í algert óefni er komið. Einnig 
er stefnt að því að framlög einstakra íjár-
málastofnana i sameiginlega tryggingarsjóði 
séu í framtíðinni betur tengd við þá áhættu sem 
talin er vera í starfsemi hlutaðeigandi stofnunar 
á hverjum tíma. 

Japan 
Á undanförnum áratug hafa japanskir bankar 

orðið fyrir verulegum útlánatöpum. Þrátt fyrir 
þessi áföll hefur staða japanskra banka verið 
talin trygg og stuðningur ríkisins einungis verið 
fólginn í ýmsum óbeinum aðgerðum, svo sem 
aðgerðum á hlutabréfamarkaði og rýmkun á 
ýmsum lagalegum kvöðum sem á bankana hafa 
verið lagðar. Auk ofangreindra aðgerða hafa 
japönsk skattayfirvöld látið óáreitt að japanskir 
bankar flyttu hluta af útlánatöpum sínum yfir í 
sérstakt rekstrarfélag sem er í eigu bankanna 
sjálfra. Markmið með þessum aðgerðum 
bankanna er einkum að fá skattalegan frádrátt 
vegna tapa fyrr en ella. 

Lokaorð 
Það öryggisnet, sem tryggja á að innláns-

eigendur skaðist ekki við gjaldþrot bankastofn-
ana, byggist á nokkrum grunneiningum. 

Í fyrsta lagi er það eigið fé stofnananna 
sjálfra. Það skal ávallt vera yfir ákveðinni 
fjárhæð auk þess að vera ákveðið hlutfall af 
svokölluðum áhættugrunni sem tekur tillit til 
þeirrar áhættu sem fólgin er í starfsemi ein-
stakra stofnana og skilgreindur er i alþjóðlegum 
reglum, hinum svokölluðu BlS-reglum. Þegar 
bankastofnanir lenda í svo miklum erfrðleikum 
að þær uppfylla ekki lögbundnar kvaðir um lág-
mark eigin ijár og eiginijárhlutfall kemur fyrst 
til kasta þeirra tryggingarsjóða sem bankakerfið 
hefur sjálft byggt upp með lögbundnum fram-
lögum frá einstökum bankastofnunum. 

Almennt er nú viðurkennt að opinber stjórn-
völd séu ábyrg fyrir því að gjármálakerfið starfi 
á eðlilegan hátt, og þegar vandamál bankakerfis 
reynast svo mikil að við blasir að tryggingar-
sjóðir bankakerfisins hrökkvi ekki til kemur því 
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til kasta stjórnvalda. Auk þess sem seðlabanki 
hvers lands hefur það hlutverk að styðja við 
banka sem lenda í lausaíjárerfiðleikum sem 
„lender of last resort" hafa stjórnvöld þeirra 
landa, sem lent hafa í alvarlegum banka-
kreppum, oft gripið tii þess ráðs að setja á stofn 
tryggingarsjóð í eigu ríkisins sem veitir lán og 
ábyrgðir til gömlu tryggingarsjóðanna og/eða 
bein lán, ábyrgðir eða eiginíjárframlag til þeirra 
bankastofnana sem eiga í erfiðleikum. Einnig er 
algengt að stjórnvöld standi fyrir því að sett séu 
á laggirnar sérstök eignarhalds- og rekstrar-
félög sem hafi það hlutverk að taka við ótrygg-
ustu eignum þeirra banka sem lent hafa í 
erfiðleikum. Ganga slíkar stofnanir almennt 
undir nafninu „Bad bank". 

Jafnframt því að koma til hjálpar þeim 
bankastofnunum, sem eiga í alvarlegustum 
erfiðleikum, er mikilvægt fyrir stjórnvöld að 
leita allra leiða til að forðast svokallaða kerfis-
kreppu. Með kerfískreppu er átt við að erfið-
leikar einstakra fjármálastofnana skerði svo 
mjög traust almennings á fjármálafyrirtækjum 
að erfiðleikarnir smiti út frá sér til þeirra stofn-
ana sem betur eru staddar og ógni þannig starf-
semi þeirra. Dæmi um viðbrögð við þessari 
hættu er Bankafjárfestingarsjóður rikisins sem 
Norðmenn settu á fót. Yfirlýsingar stjórnvalda í 
Finnlandi og Sviþjóð um bakábyrgð á skuld-
bindingum bankakerfisins þjóna einnig sama 
tilgangi. 

Markmið stjórnvalda, sem grípa þurfa til 
aðgerða vegna erfíðleika i bankakerfinu, er að 
að forðast óróleika og of sterk viðbrögð á 
markaðnum, draga sem mest úr kostnaði við 
aðgerðirnar og takmarka möguleika á því að 
svipuð vandamál komi upp aftur. Þær aðgerðir, 
sem síðan er gripið til, geta verið með ýmsum 
hætti eins og dæmin hér að framan sýna. Þó má 
skipta viðbrögðum stjórnvalda i tvo megin-
flokka. Annars vegar er sú stefna stjórnvalda 
að aðhafast lítið, bíða og sjá til hver þróun 
mála verður og hins vegar sú stefna að grípa 
inn í atburðarásina með beinum stuðn-
ingsaðgerðum til hjálpar einstökum banka-
stofnunum og til að styrkja fjármálakerfíð í 
heild. Hvaða stefna er valin hlýtur síðan að 

ráðast af því hvernig stjórnvöld meta stöðuna á 
hverjum tíma. 

Sú ákvörðun stjórnvalda að aðhafast lítið, en 
bíða og sjá til hver þróunin verður, hlýtur eðli 
málsins samkvæmt að byggjast á þeirri trú að 
erfiðleikarnir gangi yfír á skömmum tíma og 
vandamálin séu ekki meiri en svo að fjár-
málastofnanirnar geti sjálfar staðið undir þeim 
með þvi að auka tekjur sínar, lækka kostnað 
og/eða með því ganga á eigið fé sitt og þá 
tryggingarsjóði sem bankakerfið hefur sjálft 
byggt upp. Sé þessi stefna tekin getur aðstoð 
hins opinbera verið fólgin í því að minnka 
tímabundið ýmsar þær kvaðir, sem á stofn-
anirnar eru lagðar, og breyta reglum þeim í 
hag. Dæmi um þessa stefnu er aðgerðarleysi 
stjórnvalda í Japan og stjórnvalda í Banda-
rikjunum í málefnum þeirra viðskiptabanka, 
sem lánað höfðu fé til þróunarlanda, og 
aðgerðarleysi bandarískra stjórnvalda i upphafi 
sparisjóðakreppunnar. Nokkur áhætta hlýtur 
ávallt að vera fólgin í slíkri stefnu eins og 
dæmið um bandarísku sparisjóðina sannar. 

Grípi stjórnvöld hins vegar inn i atburðarás-
ina með beinum stuðningsaðgerðum til hjálpar 
einstökum bankastofnunum og til að styrkja 
fjármálakerfið i heild geta þau, m.a. með setn-
ingu ýmissa skilyrða fyrir veitingu aðstoðar, 
haft bein áhrif á gang mála. Hætta er þó á því 
að stuðningsaðgerðir við einstakar stofnanir 
eða flokk stofnana hafi óheillavænleg áhrif á 
samkeppnisstöðu þeirra á ljármagnsmarkaði. 

Heimildir 
The Finnish Bank ing Crisis and Its Handl ing (an 

update through 1993), Bank of Finland. 
Bankkrisen og utviklingen i den norske banknæring, 

Stort ingsmeld. nr. 39 ( ' 93 - ' 94 ) . 
Ýmis gögn frá seðlabönkum Finnlands, Svíþjóðar og 

Noregs . 



Guðmundur Magnússon 
Tryggvi Þór Herbertsson 

Efnahagur Færeyinga1 

Margar skýrslur og greinar hafa verið skrifaðar 
um efnahagsmál í Færeyjum, bæði fyrir og eftir 
skuldakreppuna 1992. Aðallega hefur verið um 
að ræða opinber nefndarálit og greinar lærðra 
og leikra í blöðum og tímaritum, auk nokkurra 
bóka. Ymsar skýringar og kenningar hafa verið 
settar fram um hrunið. Það er því ástæða til þess 
fyrir fræðimenn að reyna að greina hismið frá 
kjarnanum. Einnig ætti það að vera fróðlegt 
fyrir Íslendinga og aðrar fiskveiðiþjóðir að 
kynna sér hvað gerðist og hvað af því megi 
læra. 

Í eftirfarandi skrifum er stuðst við nefndarálit 
sem birt var nýlega, svo og athugun á fram-
leiðni í Færeyjum og á Íslandi sem greinar-
höfundar gerðu í því sambandi.2,3 

1. Haglýsing 

Til að glöggva sig á helstu atburðum í færeyskri 
hagsögu siðan í byrjun áttunda áratugarins er 1. 
mynd dregin upp. Þar sést verg landsfram-
leiðsla (VLF), vöruútflutningur, styrkir til 
sjávarútvegs og fiskvinnslu, svo og erlendar 
skuldir hins opinbera og einkaaðila. 

1 Við þökkum Þórhildi Hansdóttur og Sigríði Benediktsdóttur fyrir 
aðstoð við samantekt þessarar greinar. 

2 Krisen i den færaiske 0konomi - herunder bankerne, Rapport fra det 
af landsstyre og regering nedsatte uafhængige udvalg af okonomisk 
sagkyndige. Forsætisráðuneyti Danmerkur, september 1994. 

3 Guðmundur Magnússon og Tryggvi Þór Herbertsson: The Ice-
landic and Faroese Economies, Hagfræðistofnun Háskóla íslands, 
júlí 1994. 

Þróun efnahagsmála i Færeyjum frá 1970 má 
skipta í f j ö g u r tímabil: 

• 1970-1979 Íslendingar færa út landhelgina í 
200 milur. Það verður til þess að Færeyingar 
þurfa að treysta meira á heimamið. Til þess 
að bæta úr erfiðleikum í sjávarútvegi og 
hækkun olíuverðs er Hráefnasjóðurinn 
stofnaður árið 1975, en hlutverk hans var í 
upphafi svipað og Verðjöfnunarsjóðs sjávar-
útvegsins hér á landi. Þjóðirnar við Atlants-
haf færa almennt út fiskveiðilögsögu sína 
árið 1977, og færeyski flotinn flyst að mestu 
yfir á heimamið. 

• 1980-1982 Helstu markaðir eru í jafnvægi. 
Saman fer tiltölulega hátt hlutfall fjárfest-
ingar og sparnaðar af VLF. Greiðslujöfnuður 
er þó óhagstæður um 2-4% af VLF og hag-
vöxtur lítill. 

• 1983-1988 Hagvöxtur eykst og mikil aukn-
ing eftirspurnar á sér stað. Einkum jókst fjár-
festing gífurlega, eða í um 40-50% af VLF. 
Afleiðingin varð um 20% halli á viðskiptum 
við útlönd þar sem sparnaður lá eftir í 20 til 
30% fari. Færeyingar urðu á 1001 nótt skuld-
ugasta þjóð í Vestur-Evrópu, reiknað á íbúa. 

• 1989-1994 Hallæri sem breytist í djúpstæða 
efnahagskreppu. Fjárfestingarkvóti er nú 
rösklega 10% af VLF, Fjórði hver vinnufær 
maður er atvinnulaus og um 10% þjóðar-
innar hefur flust úr landi. 
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Mynd 1. Helstu atburðir í fœreyskri hagsögu 1970-1984 
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Þessi lýsing dregur í reynd upp of bjarta mynd 
af þróuninni fram til 1989 sem var undanfari 
hrunsins. A.m.k. þriðjungur fjárfestingar var 
óarðbær. Hér var nánast um velferðarútgjöld að 
ræða í formi íbúðarbygginga og innviðagerðar. 
Einnig var stunduð mikil tilraunastarfsemi í því 
skyni að styrkja stöðu atvinnulífsins og gera 
það óháðara fiskveiðum. Hér má vísa til: 
• tilraunar með alþjóðlega vöruflutninga (gas 

o.fl.); 
• stækkunar fiskiskipaflotans, einkum stórra 

togara; 
• tilrauna með kolmunna i stórum stíl; 
• skipasmíða í skjóli beinna og óbeinna 

styrkja; 
• aukinnar afkastagetu í fiskvinnslu; 
• hafnarframkvæmda sem lítil þörf var fyrir; 
• tilrauna i smærri stíl, svo sem framleiðslu á 

vörum úr plasti, pappir o.fl.; 
• stofnunar flugfélags með taprekstur. 

Alvarlegustu mistökin í fjárfestingu voru án efa 
í fiskiskipum. Þetta stuðlaði að ofveiði og eyði-
leggingu fiskstofna. 

Í þessu sambandi kemur fram mikilvægi 
fiskveiðistjórnar. Hver einstakur útgerðar-
maður tók skynsamlegar ákvarðanir út af fyrir 
sig um sókn með hliðsjón af því styrkjakerfi 
sem gilti. Hins vegar leiðir þetta þegar á heild-
ina er litið til meiri veiði en samræmist 
þjóðhagslegri kjörsókn. Þetta er kunn niður-
staða úr fiskihagfræði. Hana má m.a. skýra með 
því að hver einstaklingur tekur ekki tillit til þess 
í ákvörðun sinni um sókn að hún hefur áhrif á 
veiði og kostnað allra annarra úr takmörkuðum 
stofni. Aflaminnkun og verðfall hafa rýrt fram-
leiðsluverðmæti i sjávarútvegi um helming. 
Þetta eitt út af fyrir sig olli þvi að arðsemi 
snarminnkaði i sjávarútvegi. Styrkir til útvegs-
ins voru orðnir verulegir 1989, en hafa lækkað 
síðan. Styrkirnir ráku fleyg milli innlends 
fiskverðs og erlends markaðsverðs á fisk-
afurðum, hvöttu til offjárfestingar og ofveiði. 
Það hlýtur að vera varasamt að greiða með 
aðalatvinnuvegi þjóðar sem nemur um 10% af 
landsframleiðslunni, um 20% af fjárfestingu 
rikisins eða 40% af virðisauka fiskveiða og 

fiskvinnslu (nær öllu útflutningsverðmæti 
Færeyja). Þótt landbúnaður sé rikulega styrktur 
i Evrópusambandinu og á Íslandi er hann ekki 
aðalatvinnuvegurinn þar. 

Eftir 1988 minnkaði fjárfesting og er núna 
íjórðungur þess sem áður var. Minni einka-
neysla fýlgdi í kjölfarið, en á móti varð aukning 
samneyslu fram til 1990. Innflutningur er nú 
helmingur þess sem hann var 1987/1988. 
Viðskiptajöfnuður hefur verið hagstæður frá 
1990 (að teknu tilliti til Qárframlags Dana). 
Landsstjórnin skuldar um 7 milljarða danskra 
króna. Þar af má rekja 2 ma.dkr. til áfallinna 
ábyrgða, 3 ma.dkr. til endurreisnar bankanna og 
afganginn, um 2 ma.dkr., til uppsafnaðs halla á 
viðskiptum við önnur lönd undanfarin 5 ár. Við 
þetta má bæta um 1/2 ma.dkr. í útistandandi 
ábyrgðum. Sveitarfélög skulda 1,5-2 ma.dkr. 
(þar af um helminginn erlendis). Því skulda 
skattborgarar um 1,7 falda VLF. 

Þessi mikla lántaka hlýtur að endurspegla 
litla áhættufælni, ekki síst þegar haft er í huga 
hve miklar sveiflur eru i framleiðslunni. 

2. Sjávarútvegur og fiskveiðistefna 

A áttunda áratugnum varð nokkur uppbygging i 
þeim hluta fiskiskipaflotans sem veiddi við 
strendur Færeyja. Nokkrar ástæður voru fyrir 
þessari þróun. I fyrsta lagi varð nokkur þensla í 
fiskvinnslu i landi, og af því spratt þörf fyrir 
aukinn ferskfisk. I öðru lagi dróst afli i fisk-
veiðilögsögu annarra þjóða saman vegna al-
þjóðlegra kvótasamninga og stækkunar fær-
eysku landhelginnar á árinu 1977. I þriðja lagi 
urðu þeir styrkir, sem farið var að veita sem 
svar við kreppunni 1975 (olíuverðshækkun og 
verðfall á fiskafurðum á heimsmarkaði), til þess 
að fiskverð innanlands hækkaði, og það varð 
aftur til þess að aukin hagnaðarvon glæddist 
með þeim sem þátt tóku í veiðunum. 

Fram að þessum tíma var fiskveiðistjórn i 
meginatriðum takmörkuð við ljármögnun 
uppbyggingar og endurnýjunar flotans og 
fiskvinnslunnar, þ.e.a.s. að almenn atvinnu-
stefna var framkvæmd og með henni var reynt 
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að hvetja til fjárfestingar. Þessi stefna mótaðist 
smám saman í lok áttunda áratugarins og í 
byrjun þess níunda. Meginatriði stefnunnar 
voru: 
• Fjáruppspretta í formi ábyrgða og fjölbreyti-

legra lánamöguleika með hliðsjón af upp-
byggingu og endurnýjaðri afkastagetu bæði 
vinnslu og flota. 

• Innlent Fiskverð var ákvarðað „með hand-
afli" til að tryggja löndun ferskfisks, tekjur 
sjávarútvegsins og að minna leyti stjórn 
sóknargetu. 

• Reglugerðir þar sem beitt var tæknilegum 
aðferðum til þess að vernda fiskistofna. 

• Fjölbreytni, þ.e. reynt var að fara nýjar leiðir 
í hráefnavali og ráðist í fiskeldi svo eitthvað 
sé nefnt. 

• Verðbætur og rekstrarstyrkir til eigenda 
skipa til að tryggja tekjur í sjávarútvegi. 

• Tekjutrygging sjómanna. 

Þegar styrkjakerfið var tekið upp árið 1975 
voru opinber afskipti af sjávarútvegi hafin. 
Komið var á fót nokkrum stofnunum, og af 
þeim var Hráefnasjóðurinn mikilvægastur, en 
úr honum voru greidd milli 20 og 50% heildar-
styrkja á níunda áratugnum. Aðrar mikilvægar 
stofnanir voru Tekjutryggingarsjóður sjávarút-
vegsins og sjóðir sem styrktu löndun og vinnslu. 
Á árunum 1990/1991 starfaði auk þess úrelding-
arsjóður með andvirði 140 m.dkr. til að fækka 
fiskiskipum. Að auki voru veitt lán og ábyrgðir 
á lánum til kaupa eða endurnýjunar á fiski-
skipum. Lánin voru veitt úr sjóði til endurnýj-
unar flotans, og sá sjóðurinn venjulega fyrir 
frumfjármögnun. Auk þess mátti veita ábyrgðir 
á lánum frá öðrum lánardrottnum. Þessi útlán og 
ábyrgðir náðu einnig yfir lán og ábyrgðir lána til 
endurbóta á rekstri fiskiskipanna. 

Þessu sjóðakerfi er lýst í dönskum nefndar-
álitum.4 Niðurstöður þeirra voru m.a. eftir-
farandi: 
1. Verðuppbætur Hráefnasjóðsins voru veittar á 

þann hátt að bæði veiðar, vinnsla og sölu-
aðilar misstu tengslin við markaðinn. Breytt-

4 Det Rádgivende Udvalg og Strukturudvalget. 

ar aðstæður komu ekki fram í verðlagningu 
þar sem söluaðilar fengu fasta prósentu, 
framleiðendurnir fengu fasta framlegð og 
veiðarnar fengu fast lágmarksverð á lönd-
uðum fiski. Einungis framlag landssjóðsins 
var breytilegt. Því var greitt of hátt verð fyrir 
ferskfisk til fiskimanna, en verðið til vinnsl-
unnar var of lágt, og landsstjórnin greiddi 
mismuninn. Þetta er ekki hægt að gera, og 
alls ekki til langs tíma, með góðum árangri 
þegar um höfuðatvinnuveg þjóðar er að ræða. 

2. Hráefnasjóðurinn veitti bætur á hvert kíló, 
þannig að meiri veiði gaf auknar bætur, en þá 
varð aftur ábatasamt að gera út stór fiskiskip 
og auka sóknargetu. 

3. Auk þess reyndi sjóðurinn að miða bætur við 
tilteknar fisktegundir svo að drægi úr veiði 
þeirra tegunda, sem væru hugsanlega of-
veiddar, en aukin yrði veiði annarra tegunda 
sem þyldu meira veiðiálag. Þetta hafði í för 
með sér veiði sem reyndist óarðbær. 

4. Upphaflegum tilgangi Hráefnasjóðsins var 
ekki framfylgt, en hann var að jafna út verð-
sveiflur, og skv. því átti sjóðurinn að fjár-
magna sig sjálfur. Aðalástæða þessa var að í 
rauninni var sjóðnum oft stjórnað af sjávar-
útveginum sjálfum, en ekki af stjórnmála-
mönnum. Því voru bæturnar hlutfallslega 
hæstar vegna ódýrra fisktegunda, og það var 
sennilega gert til tekjujöfnunar. Þetta varð til 
þess að veikja grundvöll veiðanna, einnig 
fyrir þessar tegundir. 

5. Fjárfesting í fiskiskipum varð hagkvæmari 
fyrir útgerðarmenn þar sem styrkirnir hjálp-
uðu til við að draga úr þeirri óvissu sem fylgir 
rekstrinum. Lána- og ábyrgðaveitingar voru 
þar fyrir utan samtengdar á þann hátt að fjár-
festing varð nánast áhættulaus fyrir fjár-
festa. Jafnvel þó að reksturinn gengi illa 
varð að standa við gerða lánasamninga. 
Lánin voru oft án afborgana i 5 ár. Þegar allt 
fór að lokum á hausinn var landssjóðurinn 
fyrstur til að tapa. Ein af ástæðunum fyrir 
því var sú að vegna áhættunnar var oft vikið 
frá fyrirmælum varðandi kröfu um 10% 
eiginfjárframlag. Þetta hefúr leitt til mikilla 
málaferla. 
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Hinar yfirgripsmikiu styrkveitingar í sjávarút-
veginum (u.þ.b. 10% af vergri landsframleiðslu, 
40% af framleiðslu í sjávarútvegi og allt að 30% 
af vöruútflutningi þegar verst lét) áttu að tryggja 
sjávarútveginum góð rekstrarskilyrði. Litið var 
fram hjá þeirri staðreynd að styrkveiting-
arnar leiða til offjárfestingar vegna rangra verð-
skilaboða, og það er hin eiginlega ástæða fyrir 
auknum kröfum um styrkveitingar þegar hið 
rétta samband kostnaðar og verðs kemur i ljós. 

En hvernig skyldi frændum okkar í Fær-
eyjum hafa tekist að halda utan um fjöregg sitt, 
fiskistofnana? 

Það er alþekkt niðurstaða stofnanahagfræð-
innar að ofveiði og offjárfesting eru afleiðing 
óheftra fiskveiða. Þetta stafar af því sem kallað 
hefur verið vandi almenninga. I kjölfar útfærslu 
fiskveiðilögsögunnar i 200 mílur árið 1974 fóru 
Íslendingar að huga að því að stjórna auðlind-
inni. Fyrst í stað var það gert með aðferðum 
eins og sóknartakmörkunum og skyndilokun-
um, en síðar með þvi að innleiða ígildi eignar-
réttar i veiðarnar. Færeyingar hafa hins vegar 
ekki stjórnað auðlind sinni fyrr en nú nýverið. 
Það er þvi forvitnilegt að bera saman hvernig 
þessar tvær frændþjóðir hafa hlítt ráðum fiski-
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fræðinga með það í huga að önnur er með 
markaða fiskveiðistefnu, en hin hefur stundað 
samkeppnisfiskveiðar. A myndum 2 og 3 má 
sjá hlutfallslegan mun á afla skv. ráðleggingum 
fiskifræðinga og raunverulegum afla. Fiskteg-
undirnar sem athugunin nær til eru þorskur, ufsi 
og ýsa, en það eru einmitt þrjár verðmætustu 
tegundirnar sem Færeyingar nýta. 

Myndirnar ber að túlka á eftirfarandi hátt: 
Linan sem gengur í gegnum 100% mörkin sýnir 
þann afla sem fiskifræðingar ráðleggja hverju 
sinni. Ef súla nær 100% mörkum þýðir það að 
afli og ráðleggingar fiskifræðinga standast á og 
hvorki er um vannýtingu né ofveiði að ræða. Ef 
hins vegar súla nær 160% mörkum má túlka 
það á þann hátt að afli viðkomandi ár hafi farið 
60% fram úr tillögum fiskifræðinga og við 
erum nokkru nær um hve illa auðlindinni hefur 
verið stjórnað það árið. 

Á tímabilinu 1976-1993 fór þorskafli í 
sextán af átján skiptum fram úr tillögum 
fiskifræðinga, að meðaltali 27% á ári, ýsuafli í 
tíu af sextán skiptum að meðaltali 5% og 
ufsaafli í sjö af sextán skiptum. Þetta voru 
tölurnar fyrir landið sem stundar fiskveiði-
stjórn, Ísland. 

Á sama hátt má líta á sambærilegar tölur fyrir 
Færeyjar. Á tímabilinu fór þorskafli tólf sinnum 
af átján fram úr tillögum fiskifræðinga, að 
meðaltali 31% á ári, ýsuafli fjórum sinnum af 
átján, vannýttur um 15% að meðaltali á ári, og 
ufsaafli ellefu sinnum af átján mögulegum, að 
meðaltali 14% á ári. 

Þessar tölur benda til þess að stjórnmála-
menn séu tregir til þess að fara eftir ráðum 
fiskifræðinga. Ef menn leggja trúnað á að 
fiskveiðistjórn verndi fiskistofna má með réttu 
segja að stjórnmálamenn landanna tveggja beri 
talsverða ábyrgð á ástandi fiskistofnanna um 
þessar mundir. Þetta er í samræmi við niður-
stöður stofnanahagfræðinnar. í stað þess að 
huga að langtímahagsmunum sem skyldi hugsa 
stjórnmálamenn aðallega um að ná endurkjöri. 
Hinsvegar verður að stjóma auðlind með 
langtímasjónarmið í huga. Áberandi er þó að 
bæði almenningur og stjórnmálamenn hér á 
landi sýna fiskveiðistjóm nú meiri skilning en 

áður, m.a. vegna þess hve höggvið hefur verið 
nærri fiskistofnunum. 

3. Áhættustjórn 

Engum dylst að veruleg hætta er á því að þjóð 
sem býr við miklar sveiflur í útflutningstekjum 
og skuldar mikið erlendis muni annaðhvort 
þurfa að taka viðskiptalán á óhagstæðum kjör-
um eða lenda í greiðsluerfiðleikum. Við áhættu-
fælni er sóst eftir áhættudreifingu. I tilviki Fær-
eyja er helst unnt að ná því markmiði á eftir-
farandi hátt: 

1. Með því að fjölga stoðum atvinnulífsins. 
Ymislegt hefur verið reynt i þeim efnum í 
Færeyjum, en án árangurs. Þótt margt smátt 
geri eitt stórt og ferðaþjónusta geti skilað ein-
hverri viðbót virðist helsta vonin í bráð bund-
in við að auka verðmæti sjávarafla, m.a. með 
nýjum vörutegundum og markaðssetningu. 

2. Sala eða leiga á hugsanlegum oliuauðlindum. 
3. Framlag Dana er nú óháð því hvemig gengur 

í Færeyjum. Þetta hefur ýmsa kosti, en er t.d. 
andstætt því sem gert er innan Evrópusam-
bandsins. Því ætti að íhuga að tengja fram-
lagið lífskjörum í Færeyjum þannig að það 
yrði óbreytt að meðaltali. Önnur leið væri að 
Færeyingar varðveittu framlagið sem 
varasjóð erlendis til sveiflujöfnunar, en þetta 
yrði sennilega ekki vinsælt í Danmörku! 

4. Minni heildarlántökur og ábyrgðir opinberra 
aðila. 

5. Hærri öryggiskröfur í bönkunum en i lönd-
um sem búa við stöðugri efnahag, þ.e. hærri 
eiginfjárkröfur en svonefndar BlS-reglur 
mæla fyrir um og öflugri varasjóðir (meira 
laust fé) en ella. 

4. Þjóðarauður, fjárfesting og sparnaður 

Til að finna samband milli vergrar þjóðarfram-
leiðslu og virðis fasteigna og annars saman-
burðarhæfs fastafjármagns eru oft notaðar al-
þjóðlega samanburðarhæfar kennitölur. Fundið 
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er núvirði millifærslna frá Dönum sem gert er 
ráð fyrir að verði áfram eftir núgildandi grund-
vallarreglum þótt þær hafi verið gagnrýndar hér 
að framan. 

Þjóðaranðurinn utan náttúruauðlinda 
og erlendra skulda 

12-15 ma.dkr. + Markaðsvirði fastafjármuna 
+ Núvirði framlags frá Dönum 

(skv. núgildandi reglum) 
- Erlendar skuldir 

Samtals 

u.þ.b. 15 ma.dkr. 
tæpir 7 ma.dkr. 

20-23 ma.dkr. 

Af þessu má draga efitirfarandi ályktanir: 
1. Ef landsstjórnin á fljótlega að verða skuld-

laus með aukinni skattheimtu (t.d. með 
álagningu eignaskatts í eitt skipti fyrir öll) 
munu færeyskir borgarar eiga lítið eftir. Þeir 
væru því illa í stakk búnir til þess að taka 
áhættu í atvinnurekstri. 

2. Þess er varla kostur fyrir Færeyinga að firra 
sig áhættu með því að selja eignir til útianda. 
Flestar tegundir fastafjármuna munu liklega 
verða í eigu færeyskra fjárfesta og verða rekn-
ar á þeirra reikning og með þeirra áhættu. 

3. Það að hið opinbera taki á sig alla áhættu, 
eins og á Fjármögnunarsjóðnurn sem stofn-
aður var i kjölfar bankakreppunnar árið 
1992, er slæm lausn til langs tíma litið af 
samkeppnisástæðum. 

ábyrgðaveitinga, meira og minna falinna 
styrkveitinga o.fl. 

Það er þó almennt álitið að flestir Færeyingar 
(þó nokkrir haft farið bak við reglurnar án þess 
að reyna að fela það) hafi sýnt hagsýni miðað 
við þær reglur sem giltu i viðskiptum, hafi 
sparað og fjárfest efitir eigin aðstæðum og að 
sparnaðar- og eiginfjárhlutfall hafi verið allhátt, 
t.d. í samanburði við það sem tíðkast í Dan-
mörku. Hins vegar hafi þeir orðið fyrir 
ófyrirsjáanlegri efnahagskreppu og verðfalli, 
sérstaklega á húsnæði. I dönskum nefndarálit-
um frá þessum tíma má oft finna viðvörunar-
orð.5 Skýrslurnar voru nákvæmar, og þar var 
bent á mörg alvarleg vandamál. E.t.v. má þó 
gagnrýna eftirtalin atriði: 
1. I skýrslunum var iðulega einblint á greiðslu-

jöfnuðinn, en hann getur litið út sem danskt 
vandamál fyrir færeyska stjórnmálamenn. 
Menn skildu kannski ekki að hann endaði 
sem skuldavandi Færeyinga. 

2. Allt til 1987/88 var tilhneiging til að sam-
þykkja fjárlög landssjóðs (sem dæmi má 
nefna halla upp á 400 m.dkr.) án þess að 
benda nægilega ákveðið á hugsanlegar 
afleiðingar áhættusamra útlána og ábyrgða. 
Mesta vandamálið hefur þó verið það að 

hvorki i Færeyjum né Danmörku var hlustað 
nægilega vel á það sem verið var að segja. 

Þegar bornir eru saman fastafjármunir og upp-
söfnuð íjárfesting frá 1980 er hægt að fá vís-
bendingu um hve gífúrleg mistök áttu sér stað í 
ijárfestingu á þessu tímabili. Uppsöfnuð fjárfest-
ing var til samanburðar yfir 16 ma.dkr. á tíma-
bilinu 1980-1989 þegar lagt er saman á verðlagi 
hvers árs. Við þetta bætist að fjármagn i sjávar-
útvegi hefur án efa rýrnað vegna ofljárfestingar i 
fiskiskipum, þ.e.a.s. framlegðin hefur verið 
neikvæð. Mistök í fjárfestingu hafa þvi valdið 
mestum bráðavanda Færeyinga sem er miklar 
erlendar skuldir og skuldsetning almennt. 

Það er erfitt og tímafrekt að skipta þjóðhags-
legum sparnaði Færeyinga milli einkaaðila og 
opinberra aðila vegna ófullkominna þjóðhags-
reikninga, margra opinberra sjóða, útbreiddra 

5. Atvinna 

Áður hefur verið gerð grein fyrir þeim tak-
mörkuðu tekjuöflunarleiðum sem eru í 
Færeyjum þegar litið er fram hjá fiskveiðum og 
fiskvinnslu. Innlent framboð vöru og þjónustu 
er takmarkað i samanburði við önnur lönd, en 
mikið er flutt inn. A móti kemur nokkurn veg-
inn fast fjárframlag Dana. 

Með lítilli fjárfestingu nú í samanburði við 
þá sem lagt var i á árunum eftir 1980 hefði verið 
hægt að reka sjávarútveginn og fiskiðnaðinn á 
hagkvæman hátt og jafnvel styrkja tekjugrund-
völlinn með þvi að vinna fiskinn meira. Lands-

5 Det Rádgivende Udvalg 
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stjórnin hefði einnig getað selt veiðileyfi sem 
samsvöruðu hagkvæmasta magni afla sem 
ásamt íjárframlagi Dana hefði þýtt sæmilegustu 
þjóðartekjur. 

Brottflutningur frá Færeyjum hefði átt sér 
stað við þessar aðstæður alveg eins og nú, en 
það hefði gerst án þess skuldavanda og gjald-
þrots sem gerði ferlið mun þjáningafyllra og án 
þess að atvinnulausum fjölgaði jafnmikið og 
orðið er. Brottflutningur sem næmi a.m.k. hluta 
af Qölda nýfæddra hefði orðið átakaminni og 
án þeirra áhrifamiklu aukaverkana sem ofhitun 
hagkerfisins á níunda áratugnum hafði i för 
með sér. Færeyska þjóðin hefði a.m.k. haldið 
þokkalegu velferðarstigi ef hinar kostnaðar-
sömu tilraunir hefðu ekki átt sér stað. I stuttu 
máli var metnaður níunda áratugarins of 
mikill. 

Það er auðvelt að skapa aukna atvinnu tíma-
bundið með þvi að örva eftirspurn eftir vörum 
og þjónustu. Það er hægt að gera með lántökum 
erlendis. En verði það ekki til þess að styrkja 
atvinnuvegina, heldur veikja þá, getur legið við 
stórslysi. Ekki er trúlegt að menn muni finna 
einhverja meiriháttar nýja atvinnumöguleika í 
Færeyjum. Og það lítur ekki út fyrir að nein af 
tilraunum siðustu 10 ára muni verða arðbær, 
jafnvel þótt launastig yrði nokkru lægra en nú 
er. Stefnubreyting virðist því óhjákvæmileg til 
að koma á efnahagslegu jafnvægi í Færeyjum. 

6. Staðreyndir og staðleysur 

Í opinberri umræðu um efnahagskreppuna í 
Færeyjum má finna langa röð skýringa á helstu 
orsökum hennar. Þessar skýringar stangast oft á 
hver við aðra. Oft er skýringum, sem hafa mjög 
takmarkaða þýðingu, gefið óeðlilega mikið vægi. 

Skýringunum má skipta i eftirfarandi höfuð-
flokka sem skarast að nokkru leyti: 
1. Ytri aðstæður. 
2. Sambandið við Dani, þ.m.t. danska ijármála-

kerfið. 
3. Efnahagsstefnuna. 
4. Atvinnustefnuna. 

1. Ytri aðstœður 
Hér eru átt við tvenns konar aðstæður. 

Verðsveiflur á fiskafurðum og sveiflur í afla-
magni umfram það sem leiðrétta má með fisk-
veiðistefnu. Bæði sveiflur á verði og náttúru-
legar sveiflur hafa haft mikið að segja, en eru 
langt frá því að vera ráðandi þættir. 

2. Sambandið við Dani 
Meðal þeirra skýringa sem falla undir þennan 

flokk eru þær sem tengjast rekstri bankanna. 
Aðrar skýringar sem gefnar eru i almennri 
umræðu eru þessar helstar: 
• Fœreyingar hafa vænst þess um of að Danir 

borguðu brúsann. Þessi skýring hefur verið 
sett fram i umrœðunni i Danmörku. Nefndin 
telur ekki að það sé flugufótur fyrir þessari 
kenningu. 

• Framlag Dana var með þeim hættifyrir árið 
1987 að þaðýtti undir aukin opinber útgjöld 
í Færeyjum sem var ein af ástæðum ofhitunar 
1984-1987 og áttiþvi sinn þátt í kreppunni. 
Þessi vinsæla skýring hrekkur skammt. I 
fyrsta lagi var framlagið til Færeyja ákvarð-
að út frá stærðargráðu þess á árunum áður 
þegar það var fest. Þegar tekið er tillit tii 
þessa er erfitt að sjá rökin íyrir því að þessar 
styrkveitingar hafi átt þátt í vandamálum 
Færeyinga. I öðru lagi er ekkert, hvorki i 
þróun framlagsins til 1987 né í þróun regln-
anna, sem bendir til þess að það hafi verið 
sérstaklega hátt á árunum 1984-1987. 

• Útlán fasteignalánasjóða i Færeyjum ollu 
mikilli fjárfestingu og stuðluðu að skatta-
hagræðingu. 

• Peninga, sem fengnir voru að láni í fast-
eignalánasjóðum, var hægt að leggja inn í 
bankana til að fá meiri hagnað eftir skatt. 
Þetta er vegna þess að vaxtaútgjöld voru að 
fullu frádráttarbær, en vaxtatekjur skatt-
lagðar með lágri prósentu. Skattahagræð-
ingin hefur verið ofarlega á baugi í 
umræðunni i Færeyjum. En þýðing hennar 
var mjög ofmetin í hinni opinberu umræðu. 
Hún hefur einungis haft vissa endurdreifingu 
tekna milli færeyskra skattgreiðenda í för 
með sér, þ.e.a.s. þetta atriði getur ekki á 
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nokkurn hátt skýrt kreppuna. Byggingar-
sjóðirnir lánuðu til færeyskrar starfsemi og 
töpuðu á því talsverðu fé, og það er í fullu 
samræmi við markaðslögmálið. I færeysku 
umræðunni er því iðulega haldið fram að það 
séu íbúar Færeyja sem hafi orðið fyrir órétt-
læti. Erfitt er að sjá rökin fyrir því. Sam-
keppni er milli lánastofnana og byggingar-
sjóðirnir hafa án efa tekið markaðshlutdeild 
frá bönkunum. Þá er ekki átt við að þeir hafi 
fyrst og fremst veitt lán sem bönkunum fund-
ust of áhættusöm. Þvert á móti er málið það 
að sjóðirnir hafa venjulega forgang í kröfúm 
á lánþega og tapa því langtum minna að 
tiltölu en bankarnir. 

• Fœreyjar hafa vegna sambandsins við Dani 
ekki haft möguleika á því að reka sjálfstæða 
gjaldeyris- og peningastefnu. 

• Þessi skýring er stundum látin hafa úrslita-
þýðingu. Skv. skilningi nefndarinnar er þó 
erfitt að sjá nokkur rök fyrir þessu. Þvert á 
móti má líta á það sem mikinn kost fyrir 
Færeyinga að vera í eins konar „myntbanda-
lagi" við Dani. Með hliðsjón af þeirri hag-
stjórnarstefnu, sem hingað til hefur verið 
fylgt í Færeyjum, er ástæða til að ætla að 
tilraun með sjálfstæðan gjaldmiðil myndi 
enda í kröftugri verðbólgu. Eins og kunnugt 
er hefur islenska krónan fallið niður í einn 
þúsundasta af fyrra gildi sínu eftir að 
Íslendingar slitu „myntsamstarfi" við Dani. 
Verðbólgan veldur dreifingu tekna frá lánar-
drottnum til lánþega, og hætta er á að verð-
bólgan yrði notuð sem leið til að styðja ýmsa 
starfsemi í kreppunni. En flutningur fjár frá 
þeim sem spara til atvinnulífsins i verðbólgu 
er varla besta stefna sem hægt væri að óska 
sér. 

3. Efnahagsstefna í Fœreyjum 
Efnahagsstefna Færeyinga er einnig nefnd 

sem mikilvæg ástæða fyrir óförunum þar sem 
ekki var fylgt aðhaldssamri fjármálastefnu á 
mestu þensluárunum. Stjórnmálamenn halda 
því fram að skorti á tölulegum upplýsingum sé 
að nokkru um að kenna. 

Engum vafa er undirorpið að söfnun tölulegra 

upplýsinga hefur verið vandkvæðum bundin í 
Færeyjum. Nefndin telur þó ekki að þetta hafi 
haft úrslitaþýðingu fyrir þá stefnu sem fylgt var. 
Nefndin telur einnig að tilhneiging sé til að gefa 
slakri efnahagsstjórn of mikið vægi. Það er hins 
vegar ekki auðvelt að skilgreina hvað sé „venju-
legt" efnahagsástand í Færeyjum til þess að fá 
einhverja niðurstöðu. Menn ættu því að vera 
varkárir i gagnrýni sinni á stjórnmálamenn að 
þessu leyti. Það er meiri ástæða til að gagnrýna 
í hvað peningarnir voru notaðir en hvenær þeir 
voru notaðir. Það hefði verið betra fyrir 
Færeyinga að opinberum framlögum til fjár-
festinga hefði verið frestað á þensluárunum 
fram yfir árið 1990. 

4. Atvinnustefna i Færeyjum 
Atvinnustefna Færeyinga hefur mikið verið 

gagnrýnd. Nefndin telur að atvinnustefnan sé 
aðalorsök kreppunnar í Færeyjum, að vandamál 
tengd atvinnustefnunni hefðu átt að vera stjórn-
málamönnum ljós. Færeyingum tókst að tengja 
saman verstu hliðar markaðshagkerfis og 
áætlunarbúskapar. Atvinnustefnan hefur ein-
kennst af: 
• Óhagkvæmri fiskveiðistjórn sem olli bæði 

ofveiði og offjárfestingu i sjávarútvegi. 
• Yfirgripsmikilli notkun ábyrgða sem gekk í 

berhögg við markaðslögmál og olli sjálf-
krafa offjárfestingu. 

• Notkun ýmiss konar styrkja sem ollu að 
nokkru leyti ofveiði og offjárfestingu og 
að öðru leyti því að verð fastafjármuna 
endurspeglaði fyrst og fremst væntingar 
um stærð styrkveitinga í framtíðinni. Þar 
með fólst mat á útlánaáhættu meira í því að 
meta stjórnmálamenn en arðsemi fjárfest-
ingar. 

7. Bankakreppan 

I umræðunni, aðallega þó í Færeyjum, hefur 
verið lögð áhersla á eftirfarandi sjónarmið: 
• Danski bankinn (Den Danske Bank) hefði átt 

að stjórna sínum banka, þ.e. Færeyjabank-
anum (Foroya-banka), betur en raun bar vitni. 
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• Fjármálaeftirlitiö (Finanstilsynet) átti þátt í 
að blekkja landsstjórnina i sambandi við 
ábyrgðir hennar, fyrst í Sjóvinnubankanum 
(Sjovinnubankanum) og siðar Fcæreyjabank-
anum, með þvi að gefa henni jákvœða mynd 
af aðstœðum þegar brátt reyndist nauðsyn-
legt að veita fjármagni til bankanna. 

• Fjármálaeftirlitið var of strangt í kröfum 
sinum um afskriftir og átti því mikinn þátt í 
þróun kreppunnar 1993. Mat eftirlitsins olli 
verðfalli á öllum eignum og þá sérstaklega á 
húsnœði. 

• Vegna ábyrgða landsstjórnarinnar á lánum 
bankanna tveggja sluppu Danski bankinn, 
Tryggingasjóður innlána og erlendar fjár-
málastofnanir vel. 

I báðum stóru færeysku bönkunum var kröftug 
þensla fram til 1987. Siðan tók við mikil stöð-
nun, fyrst og af mestum þunga í Færeyja-
bankanum. Sjóvinnubankinn var 50% stærri á 
árabilinu 1982-87, en einungis 20% stærri árið 
1991, mælt í útlánum og ábyrgðum. Eftir 1991 
lentu báðir bankarnir í greiðsluþroti sem kom 
þó ekki til vegna útlánastefnunnar á því ári, 
heldur vegna afskrifta. 

Samansafnaðar afskriftir á árunum 1992-
1993 voru rúmir 2 ma.dkr. hjá Færeyjabank-
anum, en aðeins tæplega 3% lægri eða tæpir 2 
ma.dkr hjá Sjóvinnubankanum. Landsstjórnin 
hefur lagt eftirtaldar fjárhæðir í bankana tvo á 
árunum 1992-1993: 

I Sjóvinnubankann 1.500 m.dkr. 
I Færeyjabankann 1.185 m.dkr. 

Frá þessum fjárhæðum verður að draga virði 
bankanna tveggja, en það er vitanlega mjög 
óvisst. Eftir hinar gífurlegu afskriftir 1992-93 
er bókfært virði eiginfjár bankanna um 150 
m.dkr. Ef afskriftirnar á árinu 1993 voru of 
miklar er virði þeirra meira. Mjög gróf áætlun 
bendir til þess að landsstjórnin hafi tapað u.þ.b. 
1.400 m.dkr. á Sjóvinnubankanum og u.þ.b. 
1.000 m.dkr á Færeyjabankanum. 

Helstu niðurstöður varðandi bankakreppuna 
eru þessar: 
1. Fjármálaeftirlitið sá vandamál færeysku 

bankanna fyrr og skýrar en stjórnendur 
þeirra og gerði skýra grein fyrir mati sínu á 
aðstæðum. 

2. Bankastarfsmenn í Færeyjum hafa ekki verið 
nógu fagmannlegir í mati á lánshæfni. Of 
mikil trú á mati þeirra átti hugsanlega þátt í 
að landsstjórnin gaf út ábyrgðir, fyrst fyrir 
annan bankann og svo hinn. 

3. Það er skiljanlegt að landsstjórnin hafi 
ákveðið að styðja við Sjóvinnubankann með 
þær upplýsingar sem hún hafði undir 
höndum, og sama gilti um hlutabréfaskiptin í 
mars 1993. Rætt var um flókin stöðuvanda-
mál við aðstæður sem báru merki mikillar 
óvissu. 

4. Eftir á að hyggja hefur Danmörk sloppið vel 
frá kreppu færeysku bankanna. Enn er þó 
tilhneiging til að ofmeta hve stór hluti 
byrðarinnar hefði lent utan Færeyja ef 
landsstjórnin hefði ekki stutt bankana. Það 
sem flækir þetta uppgjör er að það er hægt að 
stilla upp mörgum mismunandi sviðs-
myndum. Ef við gerum t.d. ráð fyrir að 
landsstjórnin hefði ekki valið að styrkja 
Sjóvinnubankann og hann hefði orðið 
gjaldþrota, en Danski bankinn hefði stutt 
Færeyjabankann, hefði landsstjórnin sparað 
u.þ.b. 1 ma.dkr. á Færeyjabankanum. Tap 
Sjóvinnubankans við áframhaldandi rekstur 
var um 1,4 ma.dkr. Gjaldþrot hefði leitt til 
meira taps, meiri vandræða og taps spari-
fjáreigenda. Af tapinu öllu hefði færeyska 
þjóðin orðið að bera um helming, en Trygg-
ingasjóður innlána tryggði einungis 35%> af 
innlánum. 

5. Færeyska þjóðin borgar fyrir vandamál í 
bankageiranum, en útgjöldin hefðu allt eins 
getað lent á stórum færeyskum sparifjáreig-
endum, Danska bankanum, Tryggingasjóði 
innlána og erlendum viðskiptaaðilum. Þetta 
vandamál, þ.e. að einhver þurfi að borga 
brúsann, er erfitt að yfirstiga hvað sem allri 
sanngirni liður. Ef skoðuð er t.d. sviðsmynd-
in sem stillt var upp hér að ofan þar sem Sjó-
vinnubankinn verður gjaldþrota, en Danski 
bankinn lætur Færeyjabankann fá allt nauð-
synlegt fjármagn, myndu sparifjáreigendur í 
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Sjóvinnubankanum tapa fé, en sparifjár-
eigendur i Færeyjabankanum vera lausir 
alira mála. Setja mætti spurningarmerki við 
sanngirni þessarar lausnar, sérstaklega af 
sparifjáreigendum í Sjóvinnubankanum. 

Þetta vandamái, að ekki sé hægt að finna neina 
seka til að borga og að einhver þurfi samt sem 
áður að gera það, mælir með að danska ríkið 
leggi sitt af mörkum til endanlegrar íjármögnun-
ar tapsins vegna enduruppbyggingar bankanna. 

8. Fiskveiðistjórn og framleiðni: 
Samanburður á Íslandi og Færeyjum 

Til þess að gera sér grein fyrir hve mikii hag-
kvæmni er í veiðum og vinnslu i Færeyjum er 
ekki úr vegi að reikna framleiðni á Íslandi og i 
Færeyjum og bera saman. Notuð eru svonefnd 
SALTER-linurit, en með þeim er hægt að skoða 
framleiðni einstakra fyrirtækja í hlutfalii við 
önnur fyrirtæki í greininni. Tvö ár eru athuguð, 
árin 1985 og 1992, með þeirri undantekningu að 
þegar litið er á framleiðni i vinnslunni í 
Færeyjum er fyrra árið 1989, þar sem ekki liggja 
fyrir nothæf gögn fyrir árið 1985. 

SALTER-línurit eru lesin á þann hátt að á 
lárétta ásinn er fyrirtækjum raðað eftir því hve 
framleiðin þau eru. Fyrirtækin sem sýna mesta 
framleiðni eru lengst til vinstri en fyrirtæki með 
lægsta framleiðni lengst til hægri. Stærð hvers 
fyrirtækis má fmna í hlutfalli við öll önnur 
fyrirtæki i úrtakinu. Ef mynd 4 er skoðuð er það 
fyrirtæki sem hefur mesta framleiðni árið 1992 
með framleiðnina 3,19 og stærð þess, mæld 
með veltu, er u.þ.b. 1% af úrtaki. 

Framleiðni er mæld með hlutfalli veltu og 
launakostnaðar og er þvi eins konar mælikvarði 
á framleiðni vinnuafls. Íslenska úrtakið nær til 
fyrirtækja sem samanlagt hafa u.þ.b. 50% af 
veltu í veiðum og vinnslu. Færeyska úrtakið nær 
til allra fyrirtækja í greinunum tveimur. 

A mynd 4 má sjá framleiðni útgerða sem 
stunda veiðar við Ísland. Framleiðni vinnuafls 
hefur minnkað umtalsvert á milli áranna 1985 
og 1992, en það má skýra með minni tekjum í 

kjölfar skerðingar á aflaheimildum og lægra 
afurðaverði. A mynd 5 er sambærilegur mæli-
kvarði á framleiðni færeyskra útgerða. Til að fá 
sambærilegan mælikvarða á framleiðni i lönd-
unum tveimur eru styrkir til útgerðar í 
Færeyjum dregnir frá veltu áður en framleiðni 
er reiknuð. Þess má geta að séu styrkir reiknaðir 
með er framleiðni vinnuafls svipuð i útgerð í 
Færeyjum og á Íslandi. Af mynd 5 má lesa að 
framleiðni vinnuafls hefur ekki dregist jafnmik-
ið saman i veiðum í Færeyjum og á Íslandi. 
Þetta má að hluta skýra með þvi að Færeyingar 
hafa bætt sér upp verri aflabrögð með meiri 
sókn. Þeir hafa ekki verið bundnir af heildar-
kvótum eins og Íslendingar. Að meðaltali er 
framleiðni vinnuafls i færeyskum fiskveiðum 
ívið lægri en í þeim íslensku, en að teknu tilliti 
til styrkja er framleiðnin svipuð. Ekki er að sjá 
af þessum tölum að neinu muni sem nemur í 
framleiðni flotanna tveggja ef framleiðni 
vinnuafls er notuð sem mælikvarði. Ekki er 
unnt að afla gagna um það fjármagn sem 
færeysk útgerð ræður yfir. Þvi er ekki hægt að 
bera saman framleiðni fjármagns, en tilfmning 
okkar segir að þar megi finna verulegan mun. 
Hlutfall launa af veltu sem greitt var i útgerð í 
löndunum tveimur er mjög svipað. Arið 1985 
greiddu íslenskir útgerðarmenn 35,7% veltu í 
launakostnað, en færeyskir félagar þeirra 
greiddu 35,1%. Arið 1992 eru sambærilegar 
tölur fyrir Ísland 39,1% og Færeyjar40%. 

A myndum 6 og 7 er sýndur sami framleiðni-
mælikvarði fyrir vinnslu og við höfum þegar 
notað fyrir útgerð. 

Framleiðni vinnuafls hefur aukist verulega 
milli áranna 1985 og 1992 á Íslandi eins og sjá 
má á mynd 6. Bendir þetta til þess að hag-
kvæmni í vinnslu hafi aukist hér á landi. Ef haft 
er í huga að framboð á hráefni hefur minnkað 
verulega milli áranna er árangurinn e.t.v. enn 
athyglisverðari. Hugsanlegt er að árangurinn 
megi rekja til lækkunar á raunlaunum og hag-
ræðingu sem átt hefur sér stað í íslenskri fisk-
vinnslu milli áranna. 

A mynd 7 má sjá sambærilegt línurit fyrir 
Færeyjar nema hvað fyrra samanburðarárið er 
1989 eins og áður segir. Ekki fengust nægar 
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upplýsingar um styrki til að hægt væri að reikna 
hreinar veltutölur í færeyskri fiskvinnslu. 
Raunveruleg framleiðni er því mun minni en 
sýnd er á línuritunum. Til marks um það voru 
25% af tekjum átta fiskvinnslufyrirtækja í 
Færeyjum styrkir frá hinu opinbera árið 1989. 
Líkt og á Íslandi hefur framleiðni aukist veru-
lega í færeyskri fiskvinnslu, en það sem er 
athyglisvert er hve fyrirtækjum hefur fækkað 
mikið milli ára. Framleiðni vinnuafls í fisk-
vinnslu er mun minni í Færeyjum en á Íslandi, 
og ef styrkirnir eru hafðir í huga er munurinn 
enn meiri. Þetta bendir til þess að i heild sé meiri 
framleiðni i fiskveiðum og vinnslu á Islandi en í 
Færeyjum, sjá meðfylgjandi töflu. 

Afli á flskimann í tonnum og afli á „ tonna-
afkastagetu"flotans, loðna undanskilin 

1989 1990 1991 1992 1993 

A f k a s t a - F æ r e y j a r 2 , 8 3 2 , 9 5 3 , 1 0 2 . 9 3 2 , 6 2 

g e t a í s l a n d 7 , 2 1 7 . 0 3 6 . 7 0 6 , 6 4 

A f l i á F æ r e y j a r 3 4 3 2 3 9 4 6 4 6 

f i s k i m a n n í s l a n d 1 3 3 123 128 137 

Heimild: Guðmundur Magnússon ogTryggvi Þór Herbertsson, Tlie 
Icelandic and Farocsc Economies: A Comparison of ihe Fishing 
Sectors, skýrsla nr. 3/1994. Hagfræðistofnun. 

Eins og sést á þessum tölum virðist vera gífur-
legur munur á framleiðni fiskiskipaflotanna 
tveggja ef þessi mælikvarði er notaður. Afli á 
fiskimann er því sem næst fjórum sinnum meiri 
á Íslandi og afli á tonnaafkastagetu flotans rúm-
lega tvisvar sinnum meiri.6 

9. Helstu niðurstöður skýrslunnar7 

Niðurstaða nefndarinnar er sú að helstu ástæður 
kreppunnar i Færeyjum hafi verið þessar: 
1. Atvinnustefnan var reist á víðtæku styrkja-

kerfi sem afmyndaði markaðsverð og hvatti 

til rangra ákvarðana i rekstri og fjárfestingu. 
Þetta átti síðan sinn þátt í ofveiði fiskistofna 
umhverfis Færeyjar þótt skorti á fiskveiði-
stjórn sé þar einnig um að kenna. 

2. Sóun í opinbera geiranum. Ráðist var i mikla 
innviðafjárfestingu sem ekki var þjóðhags-
lega hagkvæm. 

3. Sjálfhelda sérhagsmunanna. Kjördæmaskipan 
og byggðasjónarmið áttu sinn þátt í því sem 
gerðist, sbr. 1. og 2. Iið. 

4. Samningsniðurstaðan við endurreisn bank-
anna. Ekki voru allir kostir nægilega vel kann-
aðir. Þar sem stjórnvöld í Færeyjum og Dan-
mörku léku lykilhlutverk i samningunum er 
ekki óeðlilegt að álykta að þau beri sam-
eiginlega ábyrgð á niðurstöðunni. 

5. Hagstjórnin hefði mátt vera betri, en ekki er 
unnt að dæma hart í þessum efnum þegar hinar 
miklu, að nokkru leyti óvæntu og snöggu 
sveiflur í framleiðslu eru hafðar í huga. 

6. Lélegt ástand fiskistofna vegna breytinga 
náttúrulegra skilyrða í hafinu, svo og verðfall 
á útfluttri sjávarvöru á vitaskuld einnig hlut 
að máli. Það hefði komið sér vel að leggja 
eitthvað fyrir til mögru áranna á hinum góðu 
árum níunda áratugarins. Vegna mikillar 
skuldabyrði, lakrar eiginljárstöðu og fram-
boðsskella reyndist Færeyingum ekki unnt að 
yfirstíga erfiðleikana hjálparlaust. 

Niðurlag 

Athugun á efnahagshruninu og bankakreppunni 
í Færeyjum vekur ýmsar hugmyndir sem eru 
efni í frekari rannsóknir. Á það við um 
hagstjórn og áhættustjórn þjóðfélags og 
fyrirtækja. Sömuleiðis væri fróðlegt að kanna 
betur og bera saman framleiðni á Íslandi og í 
Færeyjum og teygja athugunina til Nýfundna-
lands og Norður-Noregs. 

6 Afli á „tonnaafkastagetu" er reiknaður þannig að burðargetu 
flotans er deilt upp í heildarafla. 

7 Sbr. áðumefnda skýrslu: Krisen i den færaiske okonomi. 
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Verðbréfasjóðir 

1. Formáli 

Megintilgangurinn hér er að varpa ljósi á starf-
semi verðbréfasjóða á Íslandi og gefa sögulegt 
yfirlit um hana. Fyrst er greint frá helstu þáttum 
sem setja mark sitt á starfsemi verðbréfasjóða 
almennt. Síðan er fjallað itarlega um tilurð, vöxt 
og viðgang islenskra verðbréfasjóða með 
sérstakri áherslu á allra síðustu ár þar sem þau 
hafa verið sérlega viðburðarík. Því næst er 
komið inn á þær breytingar sem átt hafa sér stað 
í rekstrarumhverfi sjóðanna en þær hafa orðið 
verulegar á undanförnum árum. Hér er átt við öra 
þróun íslenska verðbréfamarkaðarins, ný lög um 
verðbréfasjóði og afnám takmarkana á fjár-
festingum í erlendum langtímaverðbréfum. Loks 
er vikið að framtið íslenskra verðbréfasjóða. 

2. Um starfsemi verðbréfasjóða 

I þessum kafla er fjallað um starfsemi verð-
bréfasjóða almennt. Útskýrt er hvað verðbréfa-
sjóður er og greint frá helstu þáttum er áhrif 
hafa á gengi hlutdeildarskírteina þeirra. Einnig 
er reynt að gera grein fyrir kostum þeirra og 
ókostum. Ekki verður hjá þvi komist að vísa 
sérstaklega til þeirra skilyrða sem hérlendis 
hafa skapast en engu að síður má ætla að svipað 
sé ástatt erlendis i þeim efnum sem um ræðir í 
því sambandi. 

2.1. Megineinkenni verðbréfasjóða 
Verðbréfasjóðir eru sérstök gerð fjárfest-

ingarfélaga sem samnýta fé margra fjárfesta, 
kaupenda hlutdeildarskírteina, til að fjárfesta i 
ýmsum verðbréfum og mynda verðbréfasafn 
sem fjárfestarnir njóta síðan sameiginlega 
ávöxtunar af. Fjárfestingarfélög af þessu tagi 
öðluðust ekki aimennar vinsældir fyrr en á 
síðustu áratugum enda þótt þeir eigi sér alllanga 
sögu.1 

Arið 1993 voru sett sérlög um verðbréfasjóði 
á íslandi. Lög þessi taka mið af hliðstæðum 
lögum innan Evrópusambandsins sem sverja 
sig reyndar mjög i ætt við bandarísk lög um 
verðbréfasjóði, en þeir eiga sér langa hefð. 
Viðtæk útbreiðsla þessarar löggjafar hefur leitt 
til þess að víðast hvar innan OECD eru 
verðbréfasjóðir orðnir álíka staðlaðar stofnanir 
og bankar. Samkvæmt íslensku lögunum eru 
verðbréfasjóðir fyrirtæki sem hafa aðeins það 
hlutverk að: 
1 veita viðtöku fé frá almenningi til sameigin-

legrar fjárfestingar i framseljanlegum verð-
bréfum á grundvelli áhættudreifingar sam-
kvæmt fyrirfram kunngerðri fjárfestingar-
stefnu, og 

2 gefa út hlutdeildarskirteini til þeirra sem fá 
félaginu fé til ávöxtunar og innleysa þau að 
kröfu eigenda af eignum félagsins. 

1 Talið er að fyrstu sjóðirnir sem stofnaðir voru gagngert til þess að 
ávaxta sameiginlega fé margra fjárfesta hafi verið hollensku 
skuldabréfasjóðimir "F.endracht maakt macht" (Eining er styrkur) 
sem stofnaður var 1774, og "Voordelig en Voorsigtig" (Heilla-
drjúgur og varkár) sem stofnaður var 1776. 
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í lögunum segir ennfremur að þessum sjóðum 
sé einum heimilt að nota orðið „verðbréfa-
sjóður" í heiti sínu eða til nánari skýringar á 
starfsemi sinni. Svonefndir hlutabréfasjóðir telj-
ast ekki til verðbréfasjóða þó svo að þeir stundi 
það eitt að fjárfesta í verðbréfum fyrir fé margra 
fjárfesta. Meginmunurinn á verðbréfasjóðum og 
hlutabréfasjóðum felst í því með hvaða hætti 
þeir eru fjármagnaðir. Þegar fjárfestir kaupir 
hlut í verðbréfasjóði gefur sjóðurinn út 
hlutdeildarskírteini til fjárfestisins og þegar fjár-
festir vill selja hlut sinn í verðbréfasjóði leysir 
sjóðurinn hlutdeildarskírteinin til sín á ný. Það 
eru engin takmörk fyrir því hve mikið af 
hlutdeildarskírteinum verðbréfasjóður má gefa 
út og innleysa. Hlutabréfasjóðir reisa starfsemi 
sína aftur á móti á fastákveðnu magni hlutafjár 
sem aflað er í upphafi með sölu hlutabréfa. 
Meira verður ekki gefið út nema með sérstökum 
útboðum eins og gildir almennt um hlutafélög.2 

Ef hluthafi vill selja hlutabréf sín í hlutabréfa-
sjóði verður hann að selja þau öðrum fjárfesti á 
eftirmarkaði en ekki sjóðnum. Með sama hætti 
verður sá er vill kaupa sig inn í hlutabréfasjóð að 
leita uppi hluthafa sem er reiðubúinn að selja 
hlutabréf sín.3 Ólíkar fjármögnunarleiðir verð-
bréfasjóða og hlutabréfasjóða valda því að 
verðmyndun á hlutdeildarskírteinum og hluta-
bréfum þeirra á sér stað með ólíkum hætti. Verð 
á hlutdeildarskírteinum verðbréfasjóðs ræðst af 
hreinni eign sjóðsins á hverjum tíma en verð á 
hlutabréfum hlutabréfasjóðs ræðst af framboði 
og eftirspurn eftir þeim á hlutabréfamarkaði.4 A 
markaðnum er vitanlega fylgst með hreinni eign 
hlutabréfasjóðsins en verðið getur þó engu að 
síður þróast á ólíkan veg. 

A síðustu áratugum hafa verðbréfasjóðir 

2 Þess má geta að hérlendis hafa hlutabréfasjóðirnir jafnan brugðist 
við aukinni eftirspum eftir hlutabréfiim sínum með því að auka 
hlutafé sitt i útboðum. Með því að hafa útboð í gangi stóran hluta 
ársins geta þeir verið álíka útvíkkanlegir og verðbréfasjóðirnir. 

3 Mlutabréfasjóður getur keypt eigin hlutabréf og selt þau aftur til fjárfesta. 
Kaupum hlutabréfasjóða á eigin hlutabréfum eru þó takmörk setl Hér-
lendis mega hlutafélög aldrei eiga meira en 10% af eigin hlutafé lengur en 
þijá mánuði [46. grein hlutafélagslaganna]. 

4 I sumum tilvikum erlendis ræðst reyndar verð/gengi hlutdeild-
arskírteina verðbréfasjóða á markaði. Þegar svo háttar fylgir 
gengið/verðið hreinni eign sjóðsins náið að jafnaði en væntingar 
um framtíðarverðþróun spila einnig inn í. Segja má að mikil eign á 

sprottið upp um allan heim og hefur þeim verið 
gefið sitt heiti í hverju landi. í Bandarikjunum 
nefnast verðbréfasjóðir open-end mutual funds 
eða 'útvíkkanlegir sameignarsjóðir'. Hluta-
bréfasjóðirnir eru hins vegar nefndir closed-end 
mutual funds eða „luktir sameignarsjóðir". 
Þessi hefð Bandaríkjamanna að nefna 
verðbréfasjóði og hlutabréfasjóði sömu nöfnum 
en með aðgreinandi forskeytum hefur breiðst 
út, því að í alþjóðlegum umræðum er yfirleitt 
stuðst við þessa bandarísku skiptingu. I þessu 
sambandi má geta þess að á upphafsárum 
hlutabréfasjóða hérlendis voru þeir flokkaðir 
með verðbréfasjóðum. Heitið hlutabréfasjóður 
festist síðar? Um verðbréfasjóðina gilda sérlög 
eins og áður sagði og eru þeir undir eftirliti 
bankaeftirlits Seðlabanka. Hlutabréfasjóðirnir 
falla hins vegar undir lög um hlutafélög og eru 
ekki undir eftirliti bankaeftirlitsins. 

Að forminu til eru hlutdeildarskírteini 
verðbréfasjóðanna óverðtryggð skuldabréf með 
langan formlegan liftíma (20 til 25 ár). Þau má 
greina í tvær aðalgerðir; önnur gerðin er nefnd 
uppsöfnunarbréf (eða vaxtarbréf) og hin gerðin 
er nefnd tekjubréf. Af tekjubréfum fá eigendur 
reglulega greiddan arð (vexti), en eigendur upp-
söfnunarbréfa fá hins vegar ekki greiddan arð. I 
staðinn njóta þeir örari gengishækkunar. 

Loks má hér benda á að verðbréfasjóðir sem 
slíkir eru ekki gerendur i eðli sínu eða leiðandi 
ákvörðunaraðilar, heldur endurspegla þeir 
hegðun fjárfesta. Þegar fjárfestarnir ákveða að 
kaupa eða innleysa hlutdeildarskírteini i 
verðbréfasjóði geta sjóðirnir ekki annað en 
brugðist við með viðeigandi hætti, bundnir af 
yfirlýstri fjárfestingarstefnu sinni. 

2.2. Gengi hlutdeildarskirteina 
Verðbréfasjóðirnir kunngera jafnan fjár-

festingarstefnu sína þannig að hver og einn fjár-

hlutabréfum sé forsenda þess að verð á hlutdeildarskírteinum hreyf-
ist með þessu móti því sannvirði hlutabréfa er erfiðara að meta ei 
verð skuldabréfa. Ef t.d. er álitið að hlutabréf í eigu sjóðs séu van 
metin á markaðnum kann gengi sjóðsins að hækka upp fyrir þa1 

gengi er svarar til hreinnar eignar. I þessu sambaridi ska! það teki 
fram að yfirleitt er vitað um einstakar fjárfestingar þessara sjóða. 

5 Nafngiftin á sér rætur í því að þessir sjóðir hafa lagt mikla áhers 
á að kaupa hlutabréf fyrirtækja. 



194 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

festir veit að hverju hann gengur þegar hann 
fjárfestir i sjóði. Hins vegar er eigendum hlut-
deildarskirteina ekki tryggð jákvæð ávöxtun af 
framlagi sínu.6 Þvert á móti getur verðmæti 
hlutdeildarskírteina lækkað alveg jafnt sem 
hækkað. Astæða þessa er sú að eignir verð-
bréfasjóða eru metnar á gildandi markaðsverði 
hvers tíma og af því ræðst gengi hlutdeildar-
skírteinanna. Hækkun/lækkun á heildar-
markaðsverðmæti verðbréfa i eigu sjóðs hefur 
samsvarandi áhrif á gengi hlutdeildarskírteina 
hans. Til að mynda leiðir almenn vaxtahækkun 
til lækkunar á gengi hlutdeildarskirteina 
verðbréfasjóðs sem á skuldabréf er bera fasta 
vexti. Það stafar af því að slík skuldabréf falla í 
verði við vaxtahækkanir sökum þess að þau 
gefa þá hlutfallslega lakari ávöxtun. Verð 
skuldabréfanna feilur þvi sem næst um sem 
svarar mismuninum á ávöxtun fyrir og eftir 
breytingu margfaldað með þeim tíma sem eftir 
er af liftíma bréfsins. 

Dæmi: Skuldabréf sem á fimm ár eftir tii 
gjalddaga er keypt við 5% ávöxtun. Eftir ár 
hækkar markaðsávöxtun bréfsins i 6%. Við 
hækkunina lækkar markaðsverð bréfsins um 
því sem næst 4% [= 4 ár*(5%-6%)]. 

Ef vextir lækka hefur það aftur á móti öfug 
áhrif, þ.e. verðmæti áður útgefinna skuldabréfa 
sem bera fasta vexti hækkar og þar með einnig 
gengi verðbréfasjóða sem eiga slik bréf. 

Í reglugerð nr. 362/1993 sem sett hefur verið 
um útreikning á innlausnarvirði hlutdeildar-
skirteina kemur fram að innlausnarvirði skuli 
endurspegla verðmæti hreinnar eignar verð-
bréfasjóðs, þ.e. markaðsvirði samanlagðra 
eigna að frádregnum skuldum. Til skulda teljast 
t.d. skuldir verðbréfasjóðsins við innláns-
stofnanir, ógreiddur umsýslu- og stjórnunar-

6 I Bandaríkjunum eru nýleg dæmi þess aö rekstraraðilar verð-
bréfasjóða hafi komið til hjálpar þegar gengi sjóða hefði að 
öðrum kosti þurft að lækka verulega vegna misheppnaðra 
viðskipta þeirra með framvirk verðbréf. Rekstrarfyrirtækjunum 
var ekki skvlt að tryggja gengið með þessum hætti, en þau gerðu 
það engu að síður til að fæla ekki viðskiptavini frá verðbréfa-
sjóðunum og til að koma í veg fyrir að þeir yrðu lögsóttir af 
eigendum hlutdeildarskírteina fyrir að túlka fjárfestingarstefnu 
sína full frjálslega. 

kostnaður og skuldir vegna opinberra gjalda. 
Markaðsvirði þeirra verðbréfa i eigu verðbréfa-
sjóðs sem skráð eru á opinberum markaði ber 
að meta á því kaupgengi sem gildir um þau á 
markaðnum á hverjum tíma.7 Mat á markaðs-
verðmæti óskráðra bréfa í eigu verðbréfasjóðs 
er aftur á móti sveigjanlegra. Þau ber að meta 
með hliðsjón af þeirri ávöxtunarkröfu sem þau 
voru keypt á að viðbættri eða frádreginni þeirri 
breytingu sem orðið hefur að meðaltali á ávöxt-
unarkröfu verðbréfa á verðbréfamarkaði frá 
þeim tíma er þau voru keypt og að frádregnu 
framlagi í niðurfærslureikning vegna almennrar 
tapsáhættu og vanskila. 

Í reglugerðinni segir ennfremur að fyrir hlut-
deildarskírteini verðbréfasjóðanna beri bæði að 
reikna kaupgengi og sölugengi. Kaupgengi 
jafngildir innlausnarvirðinu að frádregnum 
þóknunum vegna umsýslu- og stjórnunarkostn-
aðar og annars rekstrarkostnaðar. Sölugengi er 
hærra en kaupgengi á hlutdeildarskírteinum 
allra sjóða nema skammtímasjóða en þar er 
enginn munur á kaup- og sölugengi. Munur á 
kaup- og sölugengi er til staðar til að tryggja að 
þeir er fyrir eiga í verðbréfasjóði beri ekki 
kostnað af fjölgun eða fækkun hlutdeildarhafa í 
verðbréfasjóðnum. Til að mynda hefur bæði 
innlausn og sala nýrra hlutdeildarskírteina i för 
með sér afgreiðslukostnað. Jafnframt er ljóst að 
ef sala og innlausn stenst ekki á verður að leita 
á verðbréfamarkað til að kaupa eða selja bréf 
með tilheyrandi viðskiptakostnaði. Ef aðstæður 
á markaðnum eru þannig að fjárfestar halda að 
sér höndum er yfirleitt aðeins hægt að selja 
markaðshæfustu bréfin i verðbréfasafninu til að 
standa straum af innlausnum, en þær aukast 
yfirleitt á sama tíma og fjárfestar draga saman 
seglin vegna þess að þá búast aðilar yfirleitt við 
vaxtahækkunum og tilheyrandi verðlækkunum 
á verðbréfum. Þegar markaðshæfustu bréfin 
hverfa þannig úr verðbréfasafninu situr 
sjóðurinn augljóslega eftir með lakari eigna-
stofn og því má segja að munur á kaup- og 

7 Með kaupgengi verðbréfa er átt við verðtilboð kaupenda. Ef 
kaupgengi skráðra verðbréfa er ekki fyrir hendi ber verðbréfa-
sjóðum að miða við sölugcngi (það verð sem seljendur kreljast) 
að frádreginni áætlaöri söluþóknun. 
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sölugengi sé til þess fallinn að draga úr þessum 
áhrifum. Loks má nefna að með nýjum hlut-
deildarhöfum fellur til kostnaður vegna stimpil-
gjalds af hlutdeildarskírteinum, en það nemur 
0,5% af nafnverði þeirra.8 

Draga má saman sjö þætti sem mestu skipta 
við útreikning á gengi hlutdeildarskírteina í 
verðbréfasjóði: 

• Ávöxtunarkrafa vixla og skuldabréfa. 
• Verðlagsvísitala (ef sjóður á vísitölubundin 

bréf). 
• Gengi hlutabréfa (ef sjóður á hlutabréf). 
• Gengi íslensku krónunnar (ef sjóður á erlend 

verðbréf eða aðrar erlendar eignir). 
• Framlag á niðurfærslureikning verðbréfa og 

afskrift tapaðra fjárkrafna. 
• Umsýslu- og stjórnunarkostnaður. 
• Hagnaður/tap vegna sölu eða endurmats á 

verðbréfum. 

Sérhver þessara þátta er háður ýmsum 
hagrænum þáttum. Hér er vitanlega fyrst og 
fremst átt við ástandið í hagkerfmu í víðu 
samhengi og væntingar um framtiðarþróun. 
Hér er ekki rúm til að gera hagrænu þáttunum 
og áhrifum þeirra sérstök skil og verður því 
ekki fjallað um þá hér. Slík umfjöllun snýr að 
verðbréfamarkaðnum í heild en ekki verðbréfa-
sjóðunum sérstaklega. 

2.3. Hagkvœmni, kostir og ókostir verðbréfa-
sjóða 

Fé verður að geta borist fljótt og vel frá þeim 
er eiga það til þeirra er þarfnast þess ef nútíma 
fjármagnshagkerfi á að geta þrifist. Milliliðir á 
fjármagnsmarkaði liðka fyrir fjármagns-
viðskiptum. Ef engir milliliðir á borð við 
bankastofnanir og verðbréfasjóði væru til á 
ljármagnsmarkaði og þar væri aðeins aragrúi 
einstaklinga og atvinnufyrirtækja, er líklegt að 
hálfgerð ringulreið myndi skapast og afar hár 
viðskiptakostnaður hlytist af ráðstöfun fjár-
magns sökum þess að hver og einn þyrfti að 
ástunda tímafreka og fyrirhafnarsama grein-

8 Illutdeildarskírteini eru framseld til sjóðs við innlausn og er 
honum ekki heimilt að selja þau aftur. 

ingu á markaðnum. Jafnframt er ljóst að fé 
myndi streyma hægar milli aðila og draga þar 
með úr mögulegum hagvexti. Bankar, 
verðbréfasjóðir og aðrir milliliðir á fjármagns-
markaði eru til í flestum iðnvæddum þjóð-
félögum vegna þess að markaðurinn hefur 
leitað í hagkvæmt horf.9 

Að auki má greina þjóðhagslega nytsemi 
verðbréfasjóða þegar litið er til þess að 
einstaklingarnir, sem eiga hlutdeildarskirteini í 
verðbréfasjóði, geta ekki vegna tímaskorts og 
viðskiptakostnaðar stundað viðskipti hver fyrir 
sig á markaðnum með jafn hagkvæmum hætti 
og verðbréfasjóðirnir gera. Verðbréfasjóðirnir 
eru mjög virkir á markaðnum samanborið við 
ýmsa aðra f j á r f e s t a , { þeim skilningi að þeir 
bregðast reglulega við breytilegum horfum með 
þvi að selja verðbréf og kaupa önnur i staðinn. 
Þessi hegðun sjóðanna eflir eftirmarkað fyrir 
verðbréf og leiðir til traustari verðmyndunar á 
fjármagni á hverjum tíma. 

Þriðja sjónarmiðið varðandi þjóðhagslegt gildi 
verðbréfasjóða snýr að samkeppni milliliða. Ef 
tvær gerðir stofnana etja kappi um sömu viðskipti 
verða báðar stofnanagerðirnar stöðugt að leita 
nýrra leiða til að auka hagkvæmni og samkeppn-
ishæfi sína til að halda hlut sínum eða sigra í 
samkeppninni. Verðbréfasjóðir og innlánsstofn-
anir eru dæmi um tvær slíkar stofnanagerðir þvi 
þær keppa báðar um sparifé enda þótt þær séu að 
ýmsu leyti ólíkar. Sú samkeppni sem verðbréfa-
sjóðirnir hafa veitt innlánsstofnunum hefur átt 
sinn þátt í því að bankar í ýmsum helstu iðn-
ríkjum heims hafa á undanförnum árum 
endurskoðað starfsemi sina og leitað nýrra leiða 
til að afla sér tekna og auka hagkvæmni. 

Hér var litið til þjóðhagslegra hagsmuna, en ef 
horft er út frá sjónarhorni einstakra fjárfesta má 
segja að verðbréfasjóðir beri með sér þrjá 
meginkosti: 

9 í frægri grein sinni The Nature of the Firm fjallar nóbelsverð-
launahafinn Ronald Coase um tilurð fvrirtækisins. 1 henni segir 
m.a. að meginástæða þess að hagkvæmt er að stofna fyrirtæki sé sú 
að kostnaður er því samfara að nota markaðinn en hann lækki með 
tilkomu sérfræðinga. Með vísan til þessara niðurstaðna Coase má 
draga þá ályktun að samanlagt skuggavirði þess tíma sem stakir 
hlutdeildarhafar verðbréfasjóðs myndu verja í greiningu á 
markaðnum ef þeir hefðu ekki lagt fé sitt í verðbréfasjóð sé meira 
en sá kostnaður sem fylgir rekstri verðbréfasjóðsins. 
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A. Stœrðarhagkvœmni og faglegt mat á ávöxt-
unarmöguleikum á verðbréfamarkaði 

Með því að samnýta fé margra (smárra) 
fjárfesta geta verðbréfasjóðir ráðið atvinnu-
menn til þess að veita fénu í þá farvegi sem 
leiða til hæstrar ávöxtunar miðað við áhættu. 
Að vísu er engin trygging fyrir því að þeim 
takist það, en þar sem almennir spari-
fjáreigendur hafa minni tíma til þess að 
fylgjast með og bregðast við breytilegum 
aðstæðum á verðbréfamarkaði má ætla að 
atvinnumenn hafi meiri möguleika á að ná 
árangri en umbjóðendur þeirra, jafnvel þótt 
umbjóðendurnir hafi staðgóða þekkingu. 
Stærðarhagkvæmni er tii staðar hjá verð-
bréfasjóðum i greiningu á verðbréfum og því 
ættu þeir að geta gegnt hlutverki sinu á 
hagkvæman hátt. 

B. Dreifing áhættu 
Verðbréfasjóðir dreifa áhættu fjárfesta. 

Þeir hafa bolmagn til að kaupa margar gerðir 
og flokka verðbréfa í krafti stærðar sinnar. 
Áhættudreifingin sem sjóðirnir gefa kost á 
skiptir smáa fjárfesta mestu þvi þeir eiga 
óhægt með að kaupa margar gerðir verðbréfa 
sökum þess hve mikið þarf yfirleitt að kaupa 
að lágmarki af einstökum gerðum og/eða 
flokkum bréfa. 

C. Markaðsáhrifakostnaður fjárfesta er tiltölu-
lega lítill og greiðsluhæfi hátt 

Þegar verðbréf eru keypt og seld þurfa 
fjárfestar jafnan að taka á sig viðskipta-
kostnað, en auk þess gætu þeir einnig neyðst 
til að taka á sig markaðsáhrifakostnað (e. 
market impact cost). Síðarnefndi kostnaðar-
liðurinn skapast einatt á mjög þunnum 
markaði, t.d. þegar mikið magn bréfa berst á 
markað með þeim afleiðingum að verð þeirra 
fellur (a.m.k. tímabundið).10 í verðbréfasjóði 
getur þessi kostnaður sparast að verulegu 
leyti, því þótt einn hlutdeildarhafi innleysi er 

10 Þessi vandi gæti auðveldlega komið upp á hlutabréfamarkaðnum 
hérlendis vegna þess hve líti! viðskipti eiga sér stað á honum að 
jafnaði. 

ekki þar með sagt að sjóðurinn verði að selja 
bréfin sem að baki standa vegna þess að sala 
hlutdeildarskírteina til nýrra hlutdeildarhafa 
gæti gert það óþarft. 

Neikvæðu hliðarnar við að skipta við verð-
bréfasjóði verða ekki metnar nema tekið sé 
fram við hvað er miðað. Ef miðað er við þann 
valkost fjárfestanna að kaupa ákveðin verðbréf 
milliliðalaust á markaðnum eru helstu gallarnir 
sem verðbréfasjóðirnir bera með sér fólgnir í 
þeim kostnaði sem til fellur við rekstur þeirra. 
Rekstrarkostnaðurinn dregst frá arðinum af 
verðbréfaeigninni og hefur þvi neikvæð áhrif á 
ávöxtun hlutdeildarskírteina. Þessi kostnaður 
ætti þó að haldast í lægri kantinum eða skila sér 
að einhverju leyti í formi bættrar þjónustu ef 
virk samkeppni er á fjjármagnsmarkaði. 

Ef miðað er við þann valkost fjárfestanna að 
leggja fé í innlánsstofnun er ókosturinn sem 
fylgir rekstrarkostnaði jafnt til staðar hjá 
innlánsstofnuninni sem verðbréfasjóðnum. 
Meginókostur verðbréfasjóða samanborið við 
innlánsstofnanir er fólginn í óvissunni um 
ávöxtun hlutdeildarskírteina sjóðanna. Eins og 
áður hefur komið fram hlýst óvissan aðallega 
af því að gengi sjóðanna ræðst af markaðs-
verðmæti verðbréfasafns þeirra. Aftur á móti 
er tilekinni ávöxtun/lágmarksávöxtun lofað á 
innlánsreikningum. Í þessu sambandi verður 
að taka með í reikninginn að óvissunni um 
ávöxtun hlutdeildarskírteina fylgir möguleiki á 
hærri ávöxtun. 

3. Yfirlit um starfsemi verðbréfasjóðanna 
1985-1994 

Í þessum kafla er greint frá starfsemi sjóðanna 
frá upphafi fram til septemberloka 1994. Fyrst er 
í kafla 3.1 greint frá fjölda sjóðsdeilda og ijár-
festingarstefnu þeirra. í kafla 3.2 er saga greinar-
innar rakin, aðallega i samhengi við stöðu og 
veltu hlutdeildarskirteina sjóðanna. I kafla 3.3 er 
fjallað um verðbréfaeign þeirra. I kafla 3.4 er 
síðan greint frá ávöxtun sjóðanna og loks er fjall-
að um rekstrarkostnað þeirra i kafla 3.5. 
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3.1. Fjöldi sjóða og fjárfestingarstefna 
Hérlendis er algengast að verðbréfasjóðir 

starfi í nokkrum aðgreindum deildum. Þegar 
þannig háttar er formlega aðeins stofnaður einn 
verðbréfasjóður og deildir hans eru þar af 
leiðandi ekki verðbréfasjóðir heldur sjóðs-
deildir. Lita má á hverja deild sem sjálfstæðan 
verðbréfasjóð því í raun er enginn eðlismunur á 
starfsemi verðbréfasjóðs sem ekki er deilda-
skiptur og sérgreindrar deildar innan verðbréfa-
sjóðs. Sá sem á hlutdeildarskírteini í sérgreindri 
deild verðbréfasjóðs á aðeins kröfu á hana en 
ekki aðrar deildir.11 Hver deild fylgir líka Ijár-
festingarstefnu sem er óháð fjárfestingarstefnu 
annarra deilda. 

Þar sem það yrði aðeins til að flækja málin að 
óþörfu að gera greinarmun á verðbréfasjóðum 
og verðbréfasjóðsdeildum verður í umfjöll-
uninni, hér eftir sem hingað til, lítil áhersla lögð 
á að gera slíkan greinarmun. 

Fjárfestingarstefna verðbréfasjóðanna gefur 
hvað besta mynd af þróuninni innan greinar-
innar og endurspeglar vel áhrif verðbréfasjóða 
á verðbréfamarkaðinn á hverjum tíma. Þar sem 
hér verður oftlega vísað til sjóðsfylkinga með 
skírskotun til fjárfestingarstefnu er hér listi yfir 
fylkingarnar: 

Skammtímasjóðir 

S j ó ð s d e i l d i r s e m f j á r l e s t a a ð a l l e g a í s k a m m t í m a v e r ð -

b r é f u m . 

Eignarskattsfrjálsir sjóðir 

S j ó ð s d e i l d i r s e m f j á r f e s t a e i n g ö n g u í e i g n a r s k a t t s -

f r j á l s u m v e r ð b r é f u m . 1 2 

Erlendir sjóðir 

S j ó ð s d e i l d i r s e m f j á r f e s t a a ð a l l e g a í e r l e n d u m v e r ð b r é f u m . 

Blandaðir sjóðir 

S j ó ð s d e i l d i r s e m f j á r f e s t a í m j ö g b l ö n d u ð u s a f n i b r é f a 

o g a ð r a r ó f l o k k a ð a r d e i l d i r . 1 3 

11 Að vísu bera deildir innan verðbréfasjóðs óskipta ábyrgð á 
sameiginlegum kostnaði. 

12 Til eignarskattsfrjálsra verðbréfa teljast spariskírteini rikissjóðs, 
ríkisvíxlar, ríkisbréf og húsbréf. Eigendur þessara bréfa þurfa 
ekki að greiða af þeim eignarskatt og ekki heldur af hlutdeildar-
skírteinum í verðbréfasjóði sem fjárfestir eingöngu í þeim. 

13 Aðrar óflokkaðar deildir eru sjóðir sem lagt hafa áherslu á að fjár-

Fyrstu verðbréfasjóðirnir tóku til starfa í maí 
1985. Þá tóku til starfa tveir verðbréfasjóðir 
sem báðir eru enn starfandi. Sjóðsdeildunum 
fjölgaði hægt fyrst í stað en árið 1990 fjölgaði 
þeim síðan verulega. Fyrstu árin voru nær 
eingöngu til sjóðir sem fjárfestu í alls konar 
verðbréfum, en síðar komu fram sjóðir sem 
buðu upp á afmarkaðri fjárfestingarstefnu. 
Meðal þessara sjóða eru skammtímasjóðirnir 
sem fjárfesta aðallega í skammtímabréfum, s.s. 
ríkisvíxlum, vixlum sveitarfélaga og skulda-
bréfum sem tiltölulega skammt eiga í gjald-
daga. Þeir eru vel þekkt fyrirbrigði erlendis og 
hafa þar víða náð afar mikilli markaðshlutdeild 
meðal verðbréfasjóða. Arið 1993 var einn 
skammtímasjóðurinn lagður niður og samein-
aður blönduðum sjóði innan vébanda sama 
rekstrarfélags. Eignarskattsfrjálsu sjóðirnir 
nutu lítilla vinsælda framan af en það breyttist 
árið 1992 og árin 1993 og 1994 hefur innflæði í 
þá verið mikið. Vegna banns og síðar 
fjárhæðartakmarkana á fjárfestingum í erlend-
um verðbréfum voru í fyrstu engir sjóðir sem 
fjárfestu i erlendum verðbréfum en þegar tak-
mörkunum var aflétt að fullu á fjárfestingum í 
erlendum langtímaverðbréfum í byrjun ársins 
1994 hljóp mjög aukið líf í starfsemi þeirra. í 
lok september 1994 voru sjö sjóðir af þessu tagi 
starfandi en flestir voru smáir. 

festa mikinn hluta fjár síns í hlutabréfúm. Stærð slíkra sjóða er nú 
hverfandi enda hefur þeim fækkað undanfarin ár vegna afleitrar 
ávöxtunar þeirra sem skýrist af lækkandi gengi hlutabréfa á sama 
tíma. Jafnframt telst Þingbréfasjóðurinn, sem fjárfestir eingöngu 
í verðbréfum sem skráð eru á Verðbréfaþingi, með öðrum 
óflokkuðum sjóðum. 
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Tafla 2. Efnahagsyfirlit verðbréfasjóða 

3.2. Ágrip afsögu verðbréfasjóðanna 
Fyrstu íslensku verðbréfasjóðirnir tóku til 

starfa í maímánuði 1985 eins og áður kom fram 
eða fyrir tæplega tíu árum. Verðbréfasjóðir 
höfðu þá verið til viða erlendis um nokkurt ára-
bil.14 Hérlendis sköpuðust ekki viðunandi skil-
yrði fyrir starfsemi verðbréfasjóða fyrr en um 
og eftir 1984 þegar lög um vexti breyttust i átt 
til aukins frjálsræðis. Áður höfðu raunvextir 
verið meira og minna neikvæðir um langt skeið 
vegna mikillar verðbólgu og hafta sem öftruðu 
því að nafnvextir hækkuðu nægilega til að 
eigendur fjárskuldbindinga gætu notið raun-
verulegs arðs af lánveitingum sinum. Þannig 
töpuðu t.d. þeir er áttu innstæður i bönkum og 
sparisjóðum verulegum fjárhæðum á sama tíma 
og lántakendur græddu á geymdum eyri 
græskulausra innlánseigenda. Peningalegum 
sparnaði landsmanna var einungis óhætt ef 
verðtrygging var til staðar. Fjármagnseigendum 
stóðu verðtryggð spariskirteini rikissjóðs til 
boða en framboð þeirra var ekki mikið og segja 
má að framboð verðtryggðra fjárskuldbindinga 
hafí að mestu takmarkast við þau. Það má því 
draga þá ályktun að verðbréfasjóðir hefðu ekki 
getað þrifist lengst af tímabilsins fyrir 1984. 

Á niunda áratugnum var verðbréfamiðlun 
mjög vaxandi grein. Það var því rökrétt 
framhald af þróuninni að verðbréfafyrirtæki 

stofnuðu verðbréfasjóði og voru það fyrirtækin 
Kaupþing hf. og Fjárfestingarfélag Íslands hf. 
sem riðu á vaðið í maí 1985 hvort með sinn 
sjóð. Á næstu árum stofnuðu svo Iðnaðarbank-
inn, Útvegsbankinn og Alþýðubankinn einnig 
til starfrækslu verðbréfasjóða. Ávöxtun sf. og 
Hagskipti hf. ráku ennfremur verðbréfasjóði á 
fyrstu árum verðbréfasjóðanna. Árið 1990 
bættist síðan verðbréfafyrirtækið Landsbréf hf. 
í hópinn og verðbréfafyrirtækið VIB hf. tók við 
starfrækslu sjóðanna sem til hafði verið stofnað 
af bönkunum fyrrgreindu. Þá rak Flandsal hf. 
verðbréfasjóð árið 1992 sem fjárfesti i erlend-
um bréfum, en hann var lagður niður i upphafi 
ársins 1993. 

Ymislegt horfði til framfara á verðbréfa-
markaði árið 1986. Vaxtastýring var afnumin, 
lög um verðbréfamiðlun tóku gildi, ný seðla- og 
bankalöggjöf var gefm út og viðskipti hófust á 
Verðbréfaþingi Íslands. Að vísu var ekki um 
auðugan garð að gresja þar sem skráð verðbréf 
voru, því að megnið af þeim bréfum sem skráð 
voru á Verðbréfaþingi voru spariskírteini 
ríkissjóðs.15 Eftirviðskipti með verðbréf voru 
þó alls ekki ný af nálinni þvi um miðjan áttunda 
áratuginn má segja að vísir að eftirmarkaði fyrir 
spariskirteini ríkissjóðs hafi verið kominn fram. 
Hann mátti merkja af auglýsingum í dag-
blöðunum þar sem spariskírteini voru boðin til 

14 Verðbréfasjóðir með mjög liku sniði og nú starfa hafa þekkst í 
Bandarikjunum (Mutual Kunds), Bretlandi (Unit Trusts) og 
Frakklandi (SICAVs) um nokkurra áratuga skeið. 

15 Meðal annarra skráðra bréfa voru skuldabréf SÍS og Fjárfest-
ingarsjóðs SS. Lengst af hefur þó lítið farið fyrir skuldabréfum 
atvinnufyrirrtœkja á þinginu en á árinu 1994 hefur þeim fjölgað 
talsvert. 



VERÐBRÉFASJÓÐIR 199 

kaups og sölu. Þessi markaður hafði þó verið 
ákaflega ófullkominn fyrst í stað og var t.d. 
ekki reiknuð út ávöxtunarkrafa, heldur keyptu 
menn góð og vond spariskírteini eftir vöxtum 
og liftíma þeirra. 

Smám saman fjölgaði þeim gerðum verð-
bréfa sem verslað var með að staðaldri, en 
framboð staðlaðra bréfa var verulega tak-
markað framan af. Arið 1987 jókst framboð 
slíkra bréfa nokkuð, einkanlega vegna aukinnar 
verðbréfaútgáfu innlánsstofnana (þ.m.t. veð-
deilda), eignarleigna og fjárfestingarlánasjóða. 
Sumir verðbréfasjóðanna sem starfræktir voru á 
þessum árum fylgdu full djarfri fjárfestingar-
stefnu sem átti eftir að reynast dýrkeypt. 
Sjóðirnir keyptu alls konar verðbréf og vógu 
þar þungt skuldabréf einstaklinga og skuldabréf 
margvislegra fyrirtækja sem i sumum tilvikum 
áttu lítið undir sér eða jafnvel illseljanlegar 
eignir, t.d. fiskeldisfyrirtæki. Þess voru þó 
dæmi að verðbréfasjóðir fjárfestu aðallega í 
verðbréfum traustra útgefenda, þ.e. í verðbréf-
um ríkissjóðs, sveitarfélaga, innlánsstofnana og 
annarra lánastofnana. Þegar kom fram á tíunda 
áratuginn fór vægi slíkra bréfa mjög vaxandi í 
verðbréfasöfnum sjóðanna. 

í ágúst 1988 leiddi athugun bankaeftirlitsins 
á tveimur verðbréfasjóðum, Verðbréfasjóði 
Ávöxtunar hf. og Rekstrarsjóði Ávöxtunar hf., 
til þess að þeim var slitið og þeir gerðir upp. 

Tafla 3. Hrein sala hlutdeildarskírteina eftir 
ársfjórðungum á verðlagi hvers tíma 
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Smám saman kom í ljós að tap þeirra er áttu 
hlutdeildarskírteini i þessum sjóðum var mjög 
mikið og á endanum fékkst aðeins hluti úti-
standandi hiutdeildarskirteina greiddur, en 
heildarstaða hlutdeildarskirteina þessara sjóða 
nam um 419 milljónum króna til samans á 
siðasta auglýsta gengi áður en rekstur þeirra var 
stöðvaður. Verðbréfasjóður Ávöxtunar hf. hafði 
verið starfræktur frá ársbyrjun 1987, en Rekstr-
arsjóðurinn frá ársbyrjun 1988. Traust almenn-
ings á verðbréfasjóðum dalaði nokkuð i kjölfar 
Ávöxtunarmálsins og dró verulega úr inn-
streymi fjár til þeirra um skeið. Vegna mikils 
innstreymis á tímabilinu fram i ágúst óx 
heildarstofn hlutdeildarskirteina engu að síður 
um 54% árið 1988. 

Á mynd 1 kemur fram hvernig staða hluteild-
arskirteina hefur þróast á föstu verðlagi frá því 
að fyrstu verðbréfasjóðirnir tóku til starfa. 

Árið 1989 var uppgangsár hjá verðbréfa-
sjóðunum eins og hin fyrri. Markverðasta 
breytingin hjá sjóðunum var sú að eign þeirra á 

traustum verðbréfum, verðbréfum ríkisaðila, 
sveitarfélaga og innlánsstofnana, jókst hlut-
fallslega mun meira en eign þeirra á öðrum 
bréfum. Þannig jókst hlutdeild slíkra bréfa úr 
u.þ.b. 16% í um 28% af verðbréfaeign allra 
sjóðanna samanlagt. 

Árið 1990 var um margt merkt ár í sögu 
verðbréfasjóða. Ellefu nýjar verðbréfasjóðs-
deildir tóku til starfa og nýr rekstraraðili bættist 
í hópinn á sama tíma og eldri rekstraraðilum 
fækkaði i lok ársins. Það ár jókst einnig útgáfa 
markaðshæfra verðbréfa gífurlega mikið en hún 
hafði farið vaxandi allt frá 1985. Mest munaði 
um spariskirteini ríkissjóðs en stofn þeirra jókst 
úr 26,5 ma.kr. í 38,2 ma.kr. (um 44%) þetta ár. 
Jafnframt var enn sem fyrr mikið gefið út af 
verðbréfum af hálfu innlánsstofnana og stofn 
húsbréfa, sem byrjað var að gefa út í lok ársins 
1989, hækkaði úr nær engu í 5,7 ma.kr. Þetta 
aukna framboð markaðsverðbréfa auðveldaði 
sjóðunum að auka hlutdeild tryggra bréfa i 
verðbréfasöfnum sínum. Þetta var einnig siðasta 
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árið um sinn sem fé streymdi inn i sjóðina 
umfram það sem streymdi úr þeim. A næstu 
tveimur árum streymdi fé úr sjóðunum umfram 
það sem streymdi inn eins og fram kemur í töflu 
3 og á mynd 2. 

Árið 1991 var fyrsta árið frá því að verð-
bréfasjóðir hófu starfsemi að hrein heildarsala 
(sala að frádreginni innlausn) á hlutdeildar-
skírteinum verðbréfasjóðanna varð neikvæð og 
jafnframt fyrsta árið sem heildarstærð þeirra 
dróst saman. Nokkrir samverkandi þættir 
stuðluðu að samdrættinum. Hækkandi ávöxt-
unarkrafa á verðbréfamarkaði hafði neikvæð 
áhrif á gengi hlutdeildarskírteina og leiddi af 
sér aukna ásókn í ný spariskírteini og önnur 
langtímabréf. Þessi tvíþættu áhrif vaxta-
hækkananna drógu úr innstreymi í verðbréfa-
sjóðina og stuðluðu að auknum innlausnum. Þá 
var gengi hlutdeildarskírteina þriggja stórra 
sjóða lækkað um 2,5-4,5% vegna tapaðra 
krafna, hærri raunvaxta og aukinna framlaga á 
afskriftarreikninga. Þetta var í fyrsta skipti sem 
gengi verðbréfasjóða lækkaði og átti lækkunin 
mjög ríkan þátt i að innlausnir jukust verulega á 
siðari helmingi ársins. Þá tók gengi hlutabréfa 
að lækka á síðari helmingi ársins með 
samsvarandi áhrifum á gengi sjóða sem áttu 
þau í verðbréfasöfnum sínum. Aukin sam-
keppni frá innlánsstofnunum stuðlaði einnig að 
því að fé streymdi úr sjóðunum því innláns-
stofnanir hófu að bjóða upp á bundna 15-24 
mánaða verðtryggða reikninga með háum raun-
vöxtum. Loks má nefna að nýtt innstreymi íjár 
á verðbréfamarkaðinn dróst verulega saman frá 
árinu á undan. 

A fyrsta fjórðungi 1992 var hrein heildarsala 
enn sem fyrr neikvæð en á öðrum ársfjórðungi 
var talsverð sala umfram innlausn. Innstreymi á 

öðrum ársfjórðungi stafaði nær allt af aukinni 
ásókn í hlutdeildarskírteini skammtímasjóð-
anna sem nutu þar góðs af því að nafnvextir 
ríkisvíxla og bankavíxla lækkuðu um allt að 4% 
frá áramótum til júníloka og raunvextir þeirra 
lækkuðu enn meira vegna tímabundinnar 
verðbólguaukningar í kjölfar kjarasamninga. 
Samdrættinum innan greinarinnar virtist vera 
að ljúka um mitt árið. 

Upp úr miðju ári 1992 kom í ljós að matsverð 
á eignum þriggja af þeim verðbréfasjóðum sem 
reknir höfðu verið af Verðbréfamarkaði Fjár-
festingarfélagsins hf., var lægra en gengi þeirra 
gaf til kynna samkvæmt útreikningum sænska 
fyrirtækisins Skandia sem hafði keypt Verð-
bréfamarkað Fjárfestingarfélagsins hf. í april 
sama ár (tók formlega við rekstrinum í júní). 
Mikið fjölmiðlafár fylgdi í kjölfar þessarar 
niðurstöðu vegna þess að Skandia krafðist rift-
unar á kaupunum. Fram kom að sænska 
fyrirtækið óttaðist að það yrði bótaskylt gagn-
vart eigendum hlutdeildarskirteina sjóðanna ef 
ekki yrði unnt að standa við gengið sem það 
taldi of hátt skráð. Innlausnir jukust og 5. 
október var tekið fyrir öll viðskipti með hlut-
deildarskírteini sjóðanna. Þegar sjóðirnir hófu 
aftur að innleysa hlutdeildarskírteini 5. nóvem-
ber hafði gengi þeirra verið fellt um 30% - 33% 
að höfðu samráði við bankaeftirlit Seðla-
bankans. Vegna málsins jukust innlausnir á 
hlutdeildarskirteinum verulega á síðari helm-
ingi ársins 1992. Á síðasta fjórðungi ársins var 
þó mikið selt af hlutdeildarskírteinum sjóða 
sem fjárfestu eingöngu í eignarskattsfrjálsum 
verðbréfum. Segja má að þá hafi hafist upp-
gangstímabil hjá eignarskattsfrjálsu sjóðunum 
því síðan hafa vinsældir þeirra aukist verulega. 

Á fyrsta fjórðungi ársins 1993 streymdi 

Tafla 4. Þróunin frá októberbyrjun 1993 til loka september 1994 

Staða í iok sept.: Stöðubreyting Sala Innlausn Hrein sala 

Hlutdeildarskírteini 1993 1994 í m.kr. í% Lok sept. 93 - lok sept. '94 

Eignarskattsfrjálsir sjóðir 2.956 6.509 3.553 120.2% 6.750 3.695 3.055 
Skammtímasjóðir 1.751 3.977 2.226 127.1% 6.845 4.798 2.047 
Erlendir sjóðir 520 1.741 1.221 234.8% 1.754 395 1.359 
Blandaðir sjóðir 5.742 7.514 1.772 30.9% 4.019 2.713 1.305 
Alls 10.969 19.741 8.772 80.0% 19.368 11.601 7.766 
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mikið fé til eignarskattsfrjálsu sjóðanna, sem 
var afar óvenjulegt miðað við árstíma því ásókn 
í þá hafði vegna skattfríðinda jafnan verið nær 
einvörðungu bundin við síðasta fjórðung hvers 
árs, eins og fram kemur í töflu 3. Ásóknin 
stafaði fyrst og fremst af því að ávöxtunarkrafa 
spariskirteina rikissjóðs, sem þessir sjóðir áttu 
mikið af, var tekin að lækka eftir langt hávaxta-
tímabil og við það hækkaði gengi hlutdeildar-
skirteinanna og þar með ávöxtun þeirra. 

Í októberlok 1993 hófust samræmdar 
aðgerðir ríkisstjórnarinnar og Seðlabankans til 
þess að lækka vexti. Ríkisstjórnin lýsti því yfir 
að rikið myndi leita lánsfjár út fyrir land-
steinana ef ekki fengjust viðunandi kjör á fjár-
magnsmarkaðnum hérlendis og á næstu 
mánuðum jók Seðlabankinn verulega viðskipti 
sin á eftirmarkaði til þess að stuðla að vaxta-
lækkun. Þessar samræmdu aðgerðir leiddu nær 
samstundis til verulegrar vaxtalækkunar bæði á 
langtímamarkaði og peningamarkaði.16 Öll 
verðbréf sem báru fasta vexti hækkuðu því í 
verði og mest hækkaði verðmæti markaðs-

16 Meðalraunávöxtun spariskírteina í september 1993 var 6,9%, en 
lækkaói niður í 4,9% í desember sama ár. Breyting á raunávöxtun 
húsbréfa á sama tíma var úr 7,4% í 5,6% og hliðstæð breyting á 
nafnávöxtun þriggja mánaða ríkisvíxla var úr 8,4% í 5,6%. 

skráðra skuldabréfa eins og spariskirteina og 
húsbréfa. Þessi mikla vaxtalækkun olli mikilli 
gengishækkun hjá verðbréfasjóðunum, einkum 
eignarskattsfrjálsu sjóðunum þvi þeir eiga mest 
af húsbréfum og spariskirteinum. Þegar aðilar á 
markaðnum urðu varir við háa ávöxtun sjóð-
anna í kjölfar vaxtalækkananna reyndu margir 
að gripa gæsina jafnvel þótt hún væri flogin. 
Vinsældir verðbréfasjóðanna héldust verulegar 
fram á mitt ár 1994 en dvínuðu eftir því sem á 
leið. Enginn vafi leikur á að há ávöxtun sjóð-
anna eftir vaxtalækkanirnar hafði mikið aug-
lýsingagildi fyrir sjóðina og á ríkastan þátt í að 
fé streymdi í sjóðina fram eftir árinu. Frá sept-
emberlokum 1993 til septemberloka 1994 
stækkaði stofn hlutdeildarskírteina úr tæpum 11 
ma.kr. í liðlega 19,7 ma.kr., eða um 80%. í töflu 
4 kemur fram hvernig breytingin greinist og 
sala og innlausn á sama tímabili. 

Frá mars til júlí 1994 voru eignarskatts-
frjálsir sjóðir stærri en blandaðir sjóðir. Annars 
hafa blönduðu sjóðirnir verið stærstir eins og 
sjá má af mynd 3. Orsök þess að eignarskatts-
frjálsu sjóðirnir urðu stærri en blönduðu 
sjóðirnir er fyrst og fremst há ávöxtun 
eignarskattsfrjálsu sjóðanna eftir vaxta-
lækkanirnar. Þegar þetta er ritað eru blönduðu 
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Tafla 6. Verðbréfaeignarsamsetning sjóðanna 1990-1994 í % 

Des. '90 Des. '91 Des. '92 Des. '93 Sept. '94 

Spari sk írteini ríkiss jóðs 15.5% 12.5% 17,8% 24.5% 33,4% 
Önnur ríkisverðbréf 1.3% 2.5% 1.2% 19.7% 13.1% 
Verðbréf sveitarfélaga 10.5% 9.4% 8,3% 6.2% 8.7% 
Húsbréf 4.4% 2,4% 7.7% 12.3% 10,1% 
Verðbréf innlánsstofnana 10,1% 6.8% 4,3% 5,3% 5,5% 
Verðbréf annarra f jánnálas tofnana 5,4% 5,7% 7.9% 6.1% 5.1% 
Skuldaskjöl atvinnufyrir tækja 25,3% 29.4% 24.3% 10.8% 9.6% 
Innlend hlutabréf 4.8% 7,9% 6.7% 1.8% 1.1% 
Skuldaskjöl einstaklinga 20.6% 18.5% 14.4% 5.8% 2.6% 
Greiðslukortanótur og -samningar 2.0% 3,2% 4.0% 1,9% 0,3% 
Aðrar viðskiptakröfur 0,1% 0.0% 0.2% 0.2% 0.0% 
Erlend hlutabréf 0.0% 1.7% 2,9% 3,8% 2,2% 
Erlcnd skuldabréf 0,0% 0.0% 0.3% 1.6% 8,3% 

100.0% 100,0% 100.0% 100,0% 100,0% 

sjóðirnir aftur orðnir stærri og stafa endur-
heimtar vinsældir þeirra fyrst og fremst af hárri 
ávöxtun miðað við hina sjóðina. Há ávöxtun 
þeirra skýrist m.a. með því að þeir hafa keypt 
traust verðbréf sveitarfélaga og stórfyrirtækja 
sem gefa betri ávöxtun en verðbréf ríkissjóðs 
og Húsnæðisstofnunar. 

Skammtímasjóðirnir uxu einnig mikið á 
árinu 1994 og stafar það vafalaust m.a. af 
mikilli óvissu um vaxtaþróunina. Ýmsir efuð-
ust um að vaxtalækkanirnar stæðust lengi og 
bjuggust allt eins við að vextir færu hækkandi á 
ný. Þessum aðilum virtist því skynsamlegast að 
leggja fé sitt í skammtímabréf og biða og sjá 
hvað setti. Þar sem enginn munur er á kaup- og 
sölugengi skammtímasjóðanna virtust hlut-
deildarskirteini þeirra jafnvel betri kostur en 
vixlar, þvi hlutdeildarskirteini þeirra bera með 
sér óbeina verðtryggingu að hluta sökum þess 
hve mikið þeir eiga af verðtryggðum bréfum. 
Siðast en ekki sist má gera ráð fyrir að ýmsir 
hafi lagt fé i skammtímasjóðina í von um að 
geta notið góðs af hárri ávöxtun þeirra eftir 
vaxtalækkanirnar. 

Stækkun erlendra sjóða (sjóða sem fjárfesta aða.1-
lega í erlendum verðbréfúm) stafar fyrst og fremst af 
afnámi fjárhæðartakmarkana á fjárfestingum í erlend-
um langtímaverðbréfum í byrjun árs 1994. Há ávöxt-
un á skuldabréfamörkuðum erlendis 1993 og þörf 
fyrir áhættudreifingu hvatti til kaupa á erlendum verð-
bréfum. Lögaðilar eiga hlutfallslega meira i erlendu 

sjóðunum en öðrum verðbréfasjóðum og skýrist 
stækkun erlendu sjóðanna að miklu leyti af hlut-
deildarskirteinakaupum þeirra. Stækkun annarra 
verðbréfasjóða á árinu 1994 á einnig að talsverðu leyti 
rætur að rekja til kaupa lögaðila. 

3.3. Verðbréfaeign verðbréfasjóðanna 
Frá árinu 1987 hafa verðbréfasjóðirnir 

reglulega sent tölfræðideild Seðlabankans efna-
hagsskýrslur. Skýrsluforminu var breytt í lok 
ársins 1990 og því er verðbréfaeignarflokkunin 
sem hér er birt ekki eins fyrir og eftir 1990. 

Tafla 5. Verðbréfaeignarsamsetning sjóðanna 
1987-1989 í% 

Í töflu 5 kemur fram að sjóðirnir áttu afar 
lítið af stöðluðum bréfum á fyrstu árunum. Afar 
örðugt er að meta markaðsverð óstaðlaðra bréfa 
og á það vafalaust sinn þátt í að sumir sjóðanna 
rötuðu í vandræði. Þegar um er að ræða bréf 
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sem gefin eru út af einstaklingum eða smáum 
fyrirtækjum er því sem næst ógerlegt að meta 
með vissu hve mikið myndi fást fyrir þau á 
markaðnum, en í þessu sambandi er van-
skilaáhættan mjög veigamikill og illmælan-
legur áhrifaþáttur.17 Þá skiptir einnig máli hve 
mikið berst á markaðinn í einu af slíkum bréf-
um því að eftirspurn eftir bréfúm af þessu tagi 
er takmarkaðri en þegar önnur bréf eiga í hlut. 
Það bætti ekki heldur úr skák að um og eftir 
1991 dró úr eftirspurn sjálfra verðbréfasjóð-
anna eftir slikum bréfum. 

Bréf með sjálfskuldarábyrgð og fasteigna-
veði standa fyrir ýmis skuldaskjöl sem einstakl-
ingar og fyrirtæki (einkum smærri fyrirtæki) 
gáfu út. Sjálfskuldarábyrgðarbréfm voru t.d. 
bréf gefin út vegna bílaviðskipta, en einnig var 
nokkuð um verðbréf gefin út af fyrirtækjum 
með ábyrgð eigenda í þessum flokki. Meðal 
bréfanna með fasteignaveði voru t.d. svonefnd 
eftirstöðvabréf vegna fasteignaviðskipta. Þessi 
bréf voru yfirleitt til fjögurra ára og báru 20% 
fasta vexti. Hætt var að gefa út eftirstöðvabréfin 
að mestu eftir að húsbréfakerfíð var sett á lagg-
irnar 1989 en þá höfðu sjóðirnir keypt talsvert 
magn af þeim. Þá voru færð meðal 
fasteignaveðbréfanna ýmis skuldabréf sem 
gefin höfðu verið út í fjármögnunarskyni. 
Verðlækkun á fasteignum um og eftir 1989, 
einkum á atvinnuhúsnæði, rýrði talsvert 
verðmæti fasteignaveðtryggðra bréfa og átti 
sinn þátt í að sumir sjóðir lentu í vandræðum.18 

Meðal "annarra ósundurliðaðra verðbréfa" eru 
m.a. viðskiptakröfur með skamman líftíma og 
bílabréf með ábyrgð fjármögnunarleigna. 

Til að ákvarða ávöxtunarkröfu í bréfin var 
leitast við að flokka þau í samræmi við ýmsar 
viðmiðanir. Almennt var miðað við að veðsetn-
ingarhlutfall eignar skyldi i mesta lagi vera 50-
60%, og tekið var tillit til þess hvar fasteign var 
staðsett á landinu og hvort um atvinnuhúsnæði 

17 Það er ljóst að freistandi getur verið fyrir rekstraraðila verðbréfa-
sjóðs að meta óskráð bréf sem eiga sér óljóst markaðsvcrð á 
hærra verði en skynsamlegast væri til að geta gefið upp hærri 
ávöxtun og auka þar mcð vinsældirnar. 

18 Hialdið hefur verið fram að hægvirkt réttarkerfi hafi stundum leitt 
til þess að kröfur rýmuðu og greiðsluhæfi skuldar hvarf. 

eða íbúðarhúsnæði var að ræða. Þá var vitanlega 
tekið tillit til allra fyrirliggjandi upplýsinga um 
skuldarann og ábyrgðarmenn, eins og t.d. hvort 
þeir væru á vanskilalista. Verðbréf þau er ekki 
áttu sér markaðsverð voru yfirleitt metin á kaupávöxt-
unarkröfú. Breytingar á högum skuldara eða verðmæti 
veða hafði þó áhrif á mat bréfanna hjá sjóðunum. í 
sumum tilvikum var ávöxtunarkrafa óverðtryggðra 
bréfa í eigu sjóðanna lækkuð (við verðmat) þegar 
dregið hafði verulega úr verðbólgu enda nam ávöxt-
unarkrafan tugum prósenta (allt að 80%) um skeið. 

Frá því að viðskipti með hlutabréf hófust 
undir lok árs 1985 fór gengi hlutabréfa 
síhækkandi um nokkurt árabil. Sjóðirnir neyttu 
litt þess færis sem það gaf á hárri ávöxtun fyrr 
en á árinu 1990.19 Það stafar af því að framboð 
hlutabréfa var mjög takmarkað og eftirspurn 
einstaklinga var að jafnaði mun meiri vegna 
skattalegs hagræðis sem þeir nutu umfram 
verðbréfasjóðina. Arið 1990 var uppsveiflan á 
hlutabréfamarkaðnum farin að nálgast endalok 
sín því síðsumars 1991 tók við langt lækkunar-
skeið, aðallega vegna versnandi afkomu 
fyrirtækja. Hlutabréfakaup sjóðanna reyndust 
því vera fullseint á ferðinni. Eftir að gengi 
hlutabréfa tók að lækka varð erfitt fyrir suma 
sjóði að standa straum af auknum innlausnum 
sem spruttu af gengisþróuninni. Eftirspurn eftir 
hlutabréfum hafði dregist verulega saman og 
verð lækkaði enn frekar þegar sjóðirnir reyndu 
að selja hlutabréf sín til þess að geta staðið 
straum af innlausnum enda má gera ráð fyrir að 
markaðsáhrifakostnaður á hlutabréfamarkaði 
hérlendis sé mjög hár. Hlutdeild hlutabréfa i 
eigu sjóðanna tók að dragast saman eftir árið 
1991 og í lok ársins 1993 nam hlutdeild þeirra 
aðeins rétt rúmlega 1% af heildarverðbréfaeign 
þeirra. I ljósi batnandi afkomu fyrirtækja á 
árinu 1994 og tilheyrandi hækkunar á verðmæti 
hlutabréfa hefði fjölgun hlutabréfa í eigu 
sjóðanna verið mjög hagfelld fyrir hlutdeild-
arhafa framan af árinu. Fjölgun hlutabréfa átti 
sér þó ekki stað. 

A síðustu þremur til fjórum árum hefur hlut-

19 Eign verðbréfasjóðanna á hlutabréfum jókst á árinu 1990 úr 150 
m.kr. í 500 m.kr. 
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deild óstaðlaðra verðbréfa í eigu verðbréfa-
sjóðanna farið ört minnkandi og gefur því gengi 
sjóðanna nú traustari mynd af markaðs-
verðmæti eigna þeirra en áður. Á mynd 4 og í 
töflu 6 kemur fram hvernig verðbréfaeign 
sjóðanna hefur þróast frá árslokum 1990. 

Athyglisvert er hve mikið eign sjóðanna á 
"öðrum ríkisverðbréfum" hefur aukist en þar er 
aðallega um ríkisvíxla og ríkisbréf að ræða. Það 
stafar af þvi að framboð staðlaðra rikisvíxla og 
ríkisbréfa hefur aukist verulega samfara breytt-
um háttum ríkissjóðs við lánsfjáröflun. Nú 
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selur ríkissjóður ríkisvíxla og rikisbréf í 
útboðum í stað þess að draga á reikning sinn í 
Seðlabankanum. Sennilega má ekki síst skýra 
aukna hlutdeild þessara bréfa með vísan til hás 
greiðsluhæfis þessara bréfa sem kemur sér vel 
fyrir sjóðina þegar mæta þarf innlausnum. Þá 
hefur eign sjóðanna á spariskírteinum aukist 
verulega á siðari árum en sjóðirnir hafa aðeins 
fjárfest lítinn hluta eigna sinna í húsbréfum. 
Það stafar væntanlega af því hve áhættusöm 
húsbréfin eru vegna langs líftíma og fastra 
vaxta. í kjölfar aukins frelsis i fjármagns-
viðskiptum seldist mikið af hlutdeildar-
skirteinum verðbréfasjóða sem fjárfesta aðal-
lega í erlendum verðbréfum á árinu 1994 og 
leiddi það til þess að hlutfall erlendra skulda-
bréfa af heildarverðbréfaeign sjóðanna jókst 
verulega. Kaupin á erlendu skuldabréfunum 
reyndust mjög illa tímasett þvi verð á erlendum 
skuldabréfamörkuðum féll mikið 1994. 

Stóraukið framboð staðlaðra bréfa, áföll 
tengd óstöðluðum bréfum, há raunávöxtun 
ríkisskuldabréfa og siðast en ekki síst fjárfest-
ingarákvæði nýrra laga um verðbréfasjóðina 
eru meginskýringarnar á þvi hve mikið hlutur 
staðlaðra bréfa hefur aukist og hlutur annarra 
bréfa dregist saman að sama skapi i verðbréfa-
söfnum sjóðanna. I kafla 4.1. er fjallað um fjár-
festingarákvæðin og fleira sem athyglisvert 
þykir i nýju lögunum um verðbréfasjóði. 

3.4. Avöxtun verðbréfasjóðanna 
Sú ávöxtun sem hér verður fjallað um er 

hreyfanleg 12 mánaða raunávöxtun vegin 
saman eftir meðalstærð einstakra sjóða á hverju 
12 mánaða tímabili. Vegin raunávöxtun er 
reiknuð fyrir hverja þeirra fjögurra sjóðs-
fylkinga sem fjallað hefur verið um í greininni. 
Avöxtunin gefur ekki fullkomna mynd af þeirri 
ávöxtun sem hlutdeildarhafar nutu þar sem ekki 
er hér tekið tillit til munar á kaup- og sölugengi 
(innlausnargjalds) sökum skorts á upplýsingum 
og sérstakra reglna um niðurfellingu þess hjá 
sumum sjóðum. Þessi fyrirvari á reyndar ekki 
við um skammtímasjóðina þvi í þeirra tilviki er 
ekki munur á kaup- og sölugengi. Astæða er til 
að ætla að það komi ekki að mikilli sök þótt 

ekki sé tekið tillit til munar á kaup- og sölu-
gengi því áætla má að meðalbinditími fjár í 
sjóðum öðrum en skammtímasjóðum sé 2 til 3 
ár að meðaltali, en eftir því sem fé liggur lengur 
óhreyft í sjóðunum minnkar vægi þessa 
frádráttarliðar. Ef munurinn á kaup- og sölu-
gengi er t.d. 1% lækka frádráttaráhrif hans á 
ávöxtunina í 0,5% á tveimur árum, 0,25 á 
fjórum árum o.s.frv. Gengismunurinn hefur i 
flestum tilvikum numið 1-2% og farið heldur 
minnkandi með árunum. Þá fást hlutdeildar-
skirteini sumra sjóða innleyst á sölugengi ef 
tilkynnt er um innlausn með fyrirvara eða ef 
innleyst er á ákveðnum tímabilum innan hvers 
árs. Að öllu samanlögðu er því óhætt að gefa 
sér að gengismunurinn hafi ekki mikið að segja. 

A myndum 5-9 er vegin meðalraunávöxtun 
hverrar sjóðsfylkingar sýnd (svera linan) ásamt 
vegnum frávikum (brotnu linurnar) frá meðal-
talinu.20 Fyrir blandaða sjóði eru birtar tvær 
myndir; á mynd 5 er þremur sjóðum hjá 
Skandia (áður Fjárfestingarfélaginu) sleppt frá 
og með þeim mánuði er gengi þeirra var lækkað 
1992, en á mynd 6 eru þessir sjóðir teknir með 
allt tímabilið. Eins og sjá má á myndum 5 og 6 
eykst breytileiki ávöxtunar blönduðu sjóðanna 
verulega á síðari hluta ársins 1991. Það stafar af 
neikvæðri ávöxtun fímm sjóða sem stafaði af 
sérstakri lækkun á gengi þriggja þeirra í ágúst 
1991 og mikilli verðlækkun á hlutabréfum sem 
kom mjög hart niður á tveimur sjóðum sem 
fjárfestu mikið i hlutabréfum. Breytileikinn 
hefur haldist meiri en áður frá þessum tíma, 
m.a. vegna ólíkrar gengisþróunar sjóðanna sem 
fjárfesta aðallega i hlutabréfum. 

Lítið var lagt í afskriftasjóði á fyrstu starfs-
árum verðbréfasjóðanna og þar af leiðandi 
svaraði ávöxtun þeirra fyrstu árin nokkurn veg-
inn til hinnar háu ávöxtunarkröfu sem gerð var 
í hin óstöðluðu og býsna áhættusömu verðbréf 
sem þeir fjárfestu aðallega í. Af þessum sökum 
og á grundvelli ýmissa tækifæra sem gáfust til 
hárrar ávöxtunar vegna þess hve markaðurinn 

20 Þótt ávöxtun sjóös sé mjög frábrugðin veginni meðalávöxtun er 
ekki víst að það leiði til mjög aukins heildarfráviks þvi ef 
sjóðurinn er mjög smár vegur ávöxtun hans og fráviksáhrif ekki 
þungt. 
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var frumstæður var ávöxtun blönduðu sjóðanna 
talsvert há fyrstu árin. Þegar sjóðirnir tóku loks 
að leggja nægilegt fé reglulega í afskrifitasjóði 
hafði jafnframt skapast uppsöfnuð afskriftaþörf 
vegna vanáætlaðrar tapsáhættu á árunum á 

undan.21 Það má því að miklu leyti skýra þá 
samfelldu lækkun á ávöxtun blönduðu sjóðanna 
sem fram kemur á mynd 5 með vísan til veru-
lega aukinna afskrifta. Undir lok ársins 1993 
jókst ávöxtun blönduðu sjóðanna nokkuð vegna 
verðhækkunaráhrifa vaxtalækkunarinnar á 
verðbréfaeign þeirra. 

A mynd 7 kemur fram að ávöxtun skamm-
tímasjóðanna hefur verið tiltölulega jöfn og 
breytileiki ávöxtunar milli sjóða ákaflega litill 
lengst af. Hæst var ávöxtunin fyrst í stað en 
dalaði síðan um skeið. Undir iok ársins 1993 
jókst ávöxtunin talsvert vegna verðhækkunar-
áhrifa vaxtalækkunarinnar á verðbréfasafnið. 
Breytileikinn byrjaði að aukast upp úr miðju ári 
1992 og jókst talsvert undir lok ársins 1993 
vegna mismikilla áhrifa vaxtalækkunarinnar 
eftir sjóðum. 

21 Þessu má e.t.v. líkja við afskriftavanda viðskiptabankanna. 
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Ávöxtun eignarskattsfrjálsra sjóða hefur 
verið sveiflukenndari en ávöxtun skamm-
tímasjóðanna enda er meðalliftími verðbréfa-
eignar eignarskattsfrjálsu sjóðanna lengri en hjá 
skammtímasjóðunum. Eins og hjá skammtíma-
sjóðunum jókst breytileikinn í kjölfar vaxta-
lækkunarinnar kringum áramótin '93-'94 en þess 
ber að geta að fyrstu árin var aðeins einn sjóður i 
þessari fylkingu þannig að breytileikinn er af 
þeim sökum enginn fyrst í stað. Ávöxtun 
eignarskattsfrjálsra sjóða náði hámarki í byrjun 
ársins 1994 í kjölfar vaxtalækkunarinnar á 
verðbréfamarkaðnum en fór siðan lækkandi á ný 
eftir þvi sem áhrif vaxtalækkananna fjarlægðust 
og ávöxtunarkrafan hækkaði. 

Ávöxtun erlendu sjóðanna svonefndu hefur 
verið afar sveiflukennd og mun sveiflukennd-
ari en ávöxtunin innan annarra sjóðsfylkinga. 
Það kemur til af þvi að verðbréfamarkaðir 
erlendis eru mun viðkvæmari fyrir breytingum 
í efnahagslifinu en verðbréfamarkaðurinn hér 
á landi hefur lengst af verið. Jafnframt hafa 
gengisfellingar á íslensku krónunni aukið 
ávöxtunarsveiflurnar enn frekar. Ávöxtun 
erlendu sjóðanna náði hámarki haustið 1993 
vegna töluverðra vaxtalækkana á erlendum 
skuldabréfamörkuðum og gengisfellingar 
islensku krónunnar um vorið sama ár. Þegar 
vextir erlendis tóku að hækka í febrúar 1994 
lækkaði ávöxtun erlendu sjóðanna mjög ört 
vegna tilheyrandi verðlækkunar á verðbréfa-
eign þeirra. 

3.5. Rekstrarkostnaður verðbréfasjóðanna 
Það er afar örðugt að greina heildarrekstrar-

kostnað innan greinarinnar, einkum sökum þess 
hve ósamræmdir ársreikningar sjóðanna hafa 
verið i gegnum árin eftir rekstrarfélögum. Hin 
siðari ár hafa þó reikningar sjóðanna orðið sam-
ræmdari og skýrari þannig að auðveldara er 
orðið að greina kostnaðinn á samræmdan hátt 
fyrir greinina i heild. Hér er því einungis Qallað 
um kostnaðinn árin 1991, 1992 og 1993. 
Verðbréfasjóðirnir hafa verið að draga úr 
rekstrarkostnaði sínum á síðustu árum eins og 
fram kemur i töflu 7. 

Tafla 7. Rekstrarkostnaður verðbréfasjóðanna 

Í hlutfall af: 1991 1992 1993 
MeðaJársstöðu hlutdeildarskírteina 2.7% 2,4% 2.2% 
Sölu hlutdeildarskírteina áárinu 4,7% 3,8% 2.4% 
Sölu + innlausnhlutdeildarskírteinaááiinu 1,9% 1,6% 1,3% 

Niðurstöðurnar i töflunni fást með því að 
leggja saman alla kostnaðarliði i rekstrar-
reikningum sjóðanna að undanskildum afskrift-
um og verðbreytingarfærslu.22 Lækkandi 
rekstrarkostnaður sjóðanna á rætur sínar 
einkum að rekja til þess að tímabilið sem hér 
um ræðir einkenndist af samdrætti innan 
greinarinnar lengst af. Þannig urðu rekstrar- og 
umsýsluaðilar að sætta sig við lægri þóknanir 
en áður til þess að innlausnir ykjust ekki enn 
frekar þar sem rekstrarkostnaður sjóðanna dregur 
úr ávöxtun þeirra. Einnig stuðlaði aukin 
innbyrðis samkeppni milli sjóða og fjölgun 
ávöxtunarvalkosta að auknu aðhaldi i rekstri 
þeirra. Á árinu 1994 er líklegt að enn hafí dregið 
úr rekstrarkostnaðinum þvi sjóðirnir verða að 
gæta ítrasta rekstraraðhalds nú þegar ávöxtun 
verðbréfa er orðin jafnlág og raun ber vitni. Það 
stafar af þvi að rekstrarkostnaður hefur hlutfalls-
lega meiri áhrif á ávöxtun sjóðanna eftir þvi sem 
ávöxtun verðbréfasafnsins er minni. Rekstrar-
kostnaðurinn verður því að lækka jafnmikið og 
ávöxtun verðbréfasafnsins til að hlutfallsleg áhrif 
kostnaðarins á ávöxtun sjóðanna aukist ekki. 

Tekið skal fram að tafla 7 er ekki fullkomlega 
tæmandi yfirlit yfir kostnaðinn sem eigendur 
hlutdeildarskirteina þurfa að taka á sig sökum 
þess að vörslufyrirtækin (verðbréfafyrirtækin) 
hafa hingað til fengið i sinn hlut lungann úr 
þeirri Fjárhæð sem svarar til mismunarins á 
kaup- og sölugengi (innlausnargjaldinu) hjá 
flestum fyrirtækjunum án þess að það sé fært til 
gjalda hjá verðbréfasjóðnum.2:5 I þessu sam-
bandi má geta þess að hjá einu vörslufyrirtækj-
anna er stimpilgjald innheimt með innlausnar-
gjaldinu, en almennt er sá háttur hafður hjá 
sjóðunum að greiða það með öðrum kostnaði af 

22 Hér er verðbréfasjóðurinn Handval, sem starfaði 1992, ekki 
tekinn með 

.23 Hjá einu vörslufyrirtæki rennur innlausnargjaldið óskipt til 
sjóðanna sem það hefur í vörslu. 
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fjármunum sjóðsins. Stimpilgjaldið er því með-
talið í þeim kostnaði sem fram kemur í töflunni 
hér að ofan að undanskildu því stimpilgjaldi 
sem fellur til hjá vörslufyrirtækinu sem 
innheimtir það með innlausnargjaldinu. 

Sá háttur flestra verðbréfasjóða að innheimta 
ekki stimpilgjald sérstaklega þegar hlutdeildar-
skírteini eru keypt, leiðir til þess að þeir er fyrir 
eiga í sjóðnum verða að taka þátt í að greiða 
stimpilgjaldið fyrir þá er bætast við. Með sama 
hætti er ljóst að ef afgreiðsluþóknun vörslu-
fyrirtækisins vegna sölu/innlausnar á hlutdeild-
arskírteinum er ekki innheimt jafnóðum að 
fullu af þeim viðskiptavini sem í hlut á, heldur 
greidd eftir á af sameiginlegum eignum 
sjóðsins, þá verða þeir er fyrir/eftir eiga i 
sjóðnum að taka þátt í að greiða kostnað sem er 
því samfara að fjölga/fækka hlutdeildarhöfum. 

4. Núverandi rekstrarumhverfi verðbréfa-
sjóðanna 

Hér er greint frá helstu þáttunum sem mótað 
hafa rekstrarumhverfi sjóðanna á undanförnum 
misserum. I þessu sambandi er átt við ný lög 
um verðbréfasjóði, þróun verðbréfamarkað-
arins og frelsi í fjármagnsviðskiptum. 

4.1. Ný lög um verðbréfasjóði 
Engin sérstök lög voru í gildi um verðbréfa-

sjóði fyrsta árið eftir að sjóðirnir tóku til starfa 
en 1. júní 1986 tóku gildi lög nr. 27/1986 um 
verðbréfamiðlun þar sem lítillega var vikið að 
verðbréfasjóðum.24 Þessi lög voru ófullnægj-
andi að því er verðbréfasjóðina varðaði. Þetta 
lagalega tómarúm kom ekki í veg fyrir að ljár-
festar legðu fé í verðbréfasjóði enda má ætla að 
bankar og sparisjóðir hafi ekki notið fulls 
trausts sparifjáreigenda eftir þá miklu raun-
rýrnun sem orðið hafði á innlánsreikningum 
þeirra á árunum á undan. I apríl 1989 tóku loks 
gildi lög sem náðu vel yfir starfsemi verðbréfa-
sjóða, lög nr. 20/1989 um verðbréfaviðskipti og 
verðbréfasjóði. Hinn 24. október 1991 tók 

24 Með gildistöku þessara laga hóf bankaeftirlit Seðlabankans að 
fylgjast reglulega með sjóðunum. 

siðan gildi reglugerð (nr. 478/1991) um 
framkvæmd útreiknings á innlausnarvirði hlut-
deildarskírteina verðbréfasjóða.25 Aður hafði 
engin samræmd regla verið fyrir hendi um 
útreikninginn og var þá gengið reiknað í sam-
ræmi við samþykktir sjóðanna og reglugerðir. 
Yfirleitt báru hlutdeildarskírteinin með sér með 
hvaða hætti verðmæti þeirra ákvarðaðist. 

Hinn 1. júlí 1993 öðluðust ný lög um verðbré-
fasjóði gildi, nr. 10/1993.26 Þessi nýju lög, sem 
taka mið af tilskipunum ESB um verðbréfasjóði, 
voru sett til að uppfylla ákvæði í samningnum 
um EES. Jafnframt var sett ný reglugerð um 
framkvæmd útreiknings á innlausnarvirði hlut-
deildarskírteina, nr. 362/1993. Með nýju 
lögunum og reglugerðinni féllu úr gildi lögin frá 
1989 og reglugerðin frá 1991. Ymis nýmæli eru 
í nýju lögunum. Má þar nefna allströng ákvæði 
um fjárfestingar og nýja umgjörð varðandi 
stjórn, skipulag og rekstrarform. Hér að neðan 
er tæpt á nokkrum mikilvægum atriðum úr 
lögum nr. 10/1993. 

Verðbréfasjóði má stofna sem hlutafélög eða 
í öðru félagsformi og er þeim heimilt að starfa í 
aðgreindum deildum. Allir sem eiga hlut-
deildarskírteini i verðbréfasjóði eða sérgreindri 
deild hans eiga sama rétt til tekna og eigna hans 
eða viðkomandi deildar í hlutfalli við eign sina. 

Aðalfundur fer með æðsta vald í málefnum 
verðbréfasjóðs en á milli aðalfunda fer stjórn 
sjóðsins með málefni hans. Stjórninni ber m.a. 
að tryggja að bókhald og ráðstöfun eigna sé í 
samræmi við ákvæði laga, reglna og samþykkta 
sjóðanna. Stjórnarmenn mega ekki jafnframt 
eiga sæti í stjórn vörslufyrirtækis eða rekstrar-
félags. Rekstrarfélög eru félög sem skal falið að 
annast daglegan rekstur sjóðanna en þau mega 
ekki jafnframt vera vörslufyrirtæki. Fram til 
þess að nýju lögin voru sett var algengast að 
vörslufyrirtækin sinntu einnig hlutverki 
rekstrarfélags. Vörslufyrirtækin eru fyrirtæki 
sem falin skal umsjá og varðveisla verðbréfa í 

25 Sjóðunum var veittur 18 mánaða aðlögunarfrestur að þessari 
reglugerð þannig að hún tók ekki að fullu gildi fyrr en í apríl 
1993. Ein helsta breytingin sem hún hafði í för með sér var sú að 
sjóðimir fóru í auknum mæli að leggja fé til hliðar í afskriftasjóði. 

26 Þótt lögin hafi öðlast gildi 1. júlí 1993 var verðbréfasjóðunum 
veittur eins árs aðlögunartimi til að uppfylla ákvæði þeirra. 
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eigu verðbréfasjóðs. Þau framfylgja fyrir-
mælum rekstrarfélags en sjá jafnframt til þess að 
starfsemi hans sé i samræmi við lög og sam-
þykktir hans. 

í 20. grein kemur fram að verðbréfasjóði eða 
einstökum deildum hans sé ekki heimilt að íjár-
festa meira en sem svarar 10% af eignum sínum 
í öðrum verðbréfum en þeim sem skráð hafa 
verið á opinberum verðbréfamarkaði eða ganga 
kaupum og sölum á öðrum skipulegum verð-
bréfamarkaði sem bankaeftirlit Seðlabanka 
viðurkennir. Nýútgefin, framseljanleg verðbréf 
sem hafa í útgáfuskilmálum sínum skuldbind-
ingu um að sótt verði um skráningu þeirra á 
opinberum verðbréfamarkaði eða að þau verði 
látin ganga kaupum og sölum á öðrum skipu-
legum verðbréfamarkaði (samanber framar) 
falla í 90%-flokkinn. Ákvæði þessarar greinar 
áttu vafalaust sinn þátt í því að skráning 
skuldabréfa á Verðbréfaþingi, eina opinbera 
verðbréfamarkaðnum hérlendis, jókst verulega 
á árinu 1994.27 

í 23. grein er kveðið á um það að verðbréfa-
sjóðum sé óheimilt að fjárfesta í hlutdeildar-
skírteinum annarra verðbréfasjóða sem hafa 
sömu stjórn eða rekstrarfélag eða eru að öðru 
leyti nátengdir hinum verðbréfasjóðnum. Þetta 
ákvæði dregur úr keðjuverkun ef illa gengur hjá 
einum sjóði og kemur i veg fyrir að hagsmuna-
aðilar geti látið líta svo út að sjóður njóti vin-
sælda og trausts á markaðnum með þvi að láta 
annan sjóð undir sama hatti fjárfesta í honum. 
Jafnframt er sjóðunum bannað að fjárfesta 
meira en sem svarar 5% af eignum sínum í 
öðrum verðbréfasjóðum. Innan ESB hafa hins 

27 Skráningu skuldabréfa fylgja bæði kostir og gallar fyrir útgef-
andann. Opinberar upplýsingar um efnahag og aðrar hliðar á 
endurgreiðslugetu hans ættu að öðru jöfnu að tryggja honum betri 
vaxtakjör en ella og draga úr þörfínni á sérstökum tryggingum, 
s.s. veðum. Það byggist einkum á þvi að töluvert dregur úr áhættu 
lánveitandans m.t.t. ósamhverfra upplýsinga um endurgreiðslu-
getu útgefandans. Þar fyrir utan öðlast fleiri fjárfestar færi á að 
bjóða í bréfin en ella svo aö líkur á betri kjörum aukast. Sá 
hængur er þó á aö opinberun ítarlegra upplýsinga um efnahag og 
starfsemi getur 

vegar komið fram nýjar tillögur um að leyfa 
starfrækslu sjóða sem hafa þá yfirlýstu stefnu 
að fjárfesta eingöngu í hlutdeildarskírteinum 
annarra verðbréfasjóða. Þegar breytingum á 
tilskipunum ESB samkvæmt þessum tillögum 
verður lokið munu þau verða felld inn í íslensku 
lögin vegna EES samningsins. 

í 26. grein er kveðið á um að verðbréfa-
sjóðunum sé óheimilt að fjárfesta í fasteignum 
og lausafé nema að því marki sem er nauðsyn-
legt vegna starfsemi sjóðsins. Þá er sjóðunum 
bannað að taka lán, skv. 27. grein, nema um 
skammtímalán sé að ræða til að standa straum 
af innlausn hlutdeildarskírteina, eða lán til fjár-
festingar í fasteignum sem eru nauðsynlegar 
vegna starfsemi sjóðsins. Séu slík lán tekin 
mega þau að hámarki nema 10% af eignum 
sjóðsins og samanlagt mega lán ekki nema 
meiru en 15% af eignum hans. Jafnframt er 
tekið fram að verðbréfasjóðir megi hvorki veita 
lán né ganga í ábyrgð fyrir aðra. 

Til þess að hamla gegn hugsanlegum inn-
herjaviðskiptum er í 28. grein tekið fram að 
eigendur, stjórnendur og starfsmenn verðbréfa-
sjóðs, vörslufyrirtækis og rekstarfélags, svo og 
makar þeirra, verði að skrá viðskipti sín 
sérstaklega og gera stjórnum fyrirtækjanna 
grein fyrir þeim. Jafnframt er fyrirtækjunum 
gert að setja sér verklagsreglur um slík við-
skipti sem skulu staðfestar af bankaeftirlitinu. 

4.2. Verðbréfamarkaður í mótun 
Það er ljóst að nauðsynlegt er fyrir sérhvert 

hagkerfi að upp vaxi skilvirkir markaðir og 
þegar jafn mikilvægur markaður og verð-
bréfamarkaðurinn á í hlut er það beinlínis bráð-
nauðsynlegt að skilvirkni sér fyrir hendi. Skil-
virkur verðbréfamarkaður tryggir að fé berist 
greiðlega frá aðilum sem eiga það og vilja 
ávaxta það til þeirra sem þarfnast fjármagns og 
eru reiðubúnir til að greiða umsamið 
markaðsverð fyrir afnot af því. Verðbréfa-
markað getur skort skilvirkni ef til dæmis vöxt-
um er miðstýrt eða ef starfsemi milliliða er 
þröngur stakkur skorinn. Til þess að verð-
bréfamarkaðir geti starfað með skilvirkum 
hætti verða yfirvöld að forðast lagasetningu 
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sem hindrar viðskiptin og leitast við að setja lög 
sem greiða fyrir þeim. 

Verðbréfamarkaðurinn á Íslandi hefur tekið 
verulegum framförum á síðustu tveimur til 
þremur árum og segja má að þær breytingar séu 
forsenda þess að verðbréfamarkaðurinn geti 
tekið út nauðsynlegan þroska og öðlast þann 
sess innan hagkerfisins sem slíkir markaðir 
hafa i öðrum þróuðum ríkjum. 

Eftir að hafíð var að bjóða út ríkisvíxla með 
uppboðsfyrirkomulagi 1992 samhliða afnámi 
yfirdráttarheimildar rikissjóðs i Seðlabankan-
um hafa vextir á peningamarkaði tekið mið af 
lánsljáreftirspurn og -framboði hverju sinni 
öfugt við það sem áður var. Þá hafa útboð á 
spariskírteinum og 2 ára ríkisbréfum stuðlað að 
skilvirkari vaxtamyndun á langtímamarkaði. 
Vegna lægri vaxta á verðbréfamarkaði juku 
sveitarfélög og atvinnuvegasjóðir markaðs-
verðbréfaútgáfu sína mikið á árinu 1994 og stór 
atvinnufyrirtæki hófu að gefa út skuldabréf 
með útboðsfyrirkomulagi í stórum stil. Þar með 
hefur flóra traustra verðbréfa á markaðnum 
orðið fjölbreyttari en áður. Verulega aukið 
ráðstöfunarfé lifeyrissjóða á undanförnum 
árum hefur einkum gert það kleift að mæta 
aukinni fjármagnseftirspurn á verðbréfa-
markaði.28 Samhliða framangreindri þróun hafa 
viðskipti á eftirmarkaði orðið virkari og 
auðsærri með hverju árinu. 

Eins og gefur að skilja hafa framfarirnar 
sem orðið hafa á verðbréfamarkaðnum breytt 
rekstrarumhverfi verðbréfasjóðanna talsvert 
enda er verðbréfamarkaðurinn hið eiginlega 
athafnasvæði þeirra. Sjóðirnir hafa þvi þurft að 
laga sig að breyttum skilyrðum. Ávöxtun tekur 
nú í auknum mæli mið af framboði og eftir-
spurn á markaðnum og sveiflast meira i bráð 
vegna skilvirkari vaxtamyndunar. Þróunin ætti 
að leiða til þess að fjárstýring sjóðanna þurfi að 
vera kvikari en áður. Þróunin hefur jafnframt 

28 Ráðstöfunarfé lífeyrissjóðanna er skilgreint sem innstreymi fjár 
til þeirra að frádregnum lífeyrisgreiðslum og rekstrarkostnaði. 
Aukning á ráðstöfunarfé sjóðanna stafar aðallega af auknum 
innborgunum vaxta og afborgana sem eiga rætur að rekja til hárra 
raunvaxta undanfarinna ára, vaxandi eignastofns og stöðugs 
verðgildis fjárskuldbindinga öfugt við það sem gerðist áður en 
verðtrygging var tekin upp. 

gert sjóðunum kleift að fjárfesta í fleiri tegund-
um traustra verðbréfa en áður. Þá hefur þróunin 
auðveldað verulega aðlögun sjóðanna að fjár-
festingarákvæðum nýju laganna sem sett hafa 
verið um starfsemi þeirra og fjallað var um hér 
að framan. 

4.3. Frelsi ífjármagnsvidskiptum 
Eins og áður hefur komið fram var fjárhæðar-

takmörkunum á fjárfestingum í erlendum lang-
tímaverðbréfum aflétt að fullu i byrjun ársins 
1994. Svigrúm verðbréfasjóðanna til áhættu-
dreifingar jókst þar með talsvert og nú geta sjóðir 
sem fjárfesta aðallega í erlendum verðbréfum 
fylgt ljárfestingarstefnu sinni óbundnir. Við-
brögðin innan greinarinnar létu ekki á sér standa 
því eins og fram hefúr komið hér framar jukust 
kaup verðbréfasjóðanna á erlendum verðbréfum 
verulega á árinu 1994. Þá má jafnframt geta þess 
að á árinu tóku fjórar nýjar sjóðsdeildir til starfa 
sem ljárfesta aðallega i erlendum verðbréfum. 

Afnám fjárhæðartakmarkananna hefur einn-
ig haft í för með sér aukna samkeppni fyrir 
innlenda verðbréfasjóði þvi nú bjóðast 
hlutdeildarskírteini i erlendum verðbréfasjóð-
um og önnur erlend verðbréf fyrir milligöngu 
þeirra sem heimild hafa til slíkrar verðbréfa-
miðlunar. Samkeppnin sem íslensku verðbréfa-
sjóðirnir verða fyrir af þessum sökum á sér að 
mestu leyti stað fyrir milligöngu sömu aðila og 
hafa séð um rekstur þeirra, þ.e.a.s. verðbréfa-
fyrirtækjanna. Samkeppnin þarf því ekki að 
jafngilda tekjumissi hjá þeim er rekið hafa 
íslensku verðbréfasjóðina. 

Fjárhæðartakmarkanir hafa þó enn verið til 
staðar á árinu 1994 á ljárfestingum í skamm-
tímaverðbréfum er gefin hafa verið út erlendis. 
Þeim hömlum verður að fullu aflétt nú um 
áramótin og má þá búast við að stofnaðir verði 
sérstakir verðbréfasjóðir sem eingöngu fjár-
festa í erlendum skammtímaverðbréfum. Ef 
slíkir sjóðir verða stofnaðir munu þeir án efa 
stuðla að aukinni samleitni vaxta á peninga-
markaði hér og erlendis. I öllu falli er ljóst að 
með afnáminu munu skilyrði á peninga-
markaðnum hérlendis breytast nokkuð því fram 
til þessa hafa skammtímavextir hérlendis þróast 



212 FJÁ RMÁLATÍÐIN DI 

að miklu leyti óháð þróun skammtímavaxta 
erlendis í skjóli haftanna. 

5. Framtíð verðbréfasjóða á Íslandi 

Hlutdeildarskírteini verðbréfasjóðanna vega 
ekki þungt í hlutfalli af peningalegum sparnaði 
hérlendis. Hlutdeild þeirra í peningalegum 
heildarsparnaði annarra en lánastofnana hefur 
aðeins numið 3-4% að jafnaði og erfitt er að 
meta hvort vægi þeirra muni koma til með að 
aukast á næstu árum. Margt spilar þar inn í en 
almennt má segja að velgengni þeirra í 
framtíðinni muni ráðast af því hvernig þeim 
reiðir af í samkeppninni við önnur sparnaðar-
form. 

Talsverður munur er á áhættu fjármagns-
eigandans þegar borin eru saman hlutdeildar-
skírteini verðbréfasjóða og innlán banka og 
sparisjóða. Þegar lagt er inn á reikning í 
innlánsstofnun liggur yfirleitt ljóst fyrir í 
upphafi hver ávöxtunin verður á innláns-
tímanum en breyting á ávöxtunarkröfu á 
verðbréfamarkaðnum veldur hins vegar sveifl-
um í innlausnarvirði hlutdeildarskirteina og þar 
með ávöxtun þeirra. A móti kemur að með 
aukinni áhættu aukast möguleikar á hárri ávöxt-
un. Auk þess eru sveiflur i ávöxtun skamm-
tímasjóðanna fremur litlar vegna þess að 
meðallífitími verðbréfasafns þeirra er tiltölulega 
skammur. Það eru einmitt fyrst og fremst 
skammtímasjóðirnir sem verða bornir saman 
við innlán innlánsstofnana. 

Hlutdeildarskírteini sjóðanna bera með sér 
talsverða áhættudreifingu sem að jafnaði ætti að 
leiða til hærri ávöxtunar og minni sveiflna en 

einstök verðbréf sem mynda verðbréfasafnið. Á 
hinn bóginn dregur rekstrarkostnaður sjóðanna 
úr ávöxtun þeirra. Vegna aukins aðhalds hefur 
þó dregið úr rekstrargjöldum sjóðanna á síðustu 
árum og er það merki um að sjóðirnir geti staðið 
sig í samkeppninni um fjársparnaðinn í landinu. 

Verðbréf skráð á opinberum markaði hafa 
með árunum orðið æ stærri hluti af verðbréfa-
eign sjóðanna. Sú þróun mun eflaust færa 
sjóðunum aukið traust fjármagnseigenda og þar 
með má búast við að þeim fjármagnseigendum 
fjölgi sem kjósa að skipta við verðbréfasjóði. 

Sveiflur í innlausnarvirði hlutdeildarskír-
teina gætu reynst verðbréfasjóðunum illa, því 
sumir eigendur hlutdeildarskírteina vita ekki af 
hvaða völdum innlausnarverðið sveiflast. 
Þannig hefur nokkuð borið á því að almenn-
ingur eigi erfitt með að skilja hvernig vaxta-
hækkun á verðbréfamarkaði getur leitt 
tímabundið til lægri ávöxtunar (gengislækk-
unar) og vaxtalækkun á verðbréfamarkaði 
tímabundið til hærri ávöxtunar (gengishækk-
unar) hjá sjóðunum. I þessu sambandi má geta 
þess að allar líkur eru á að sveiflur í innlausnar-
virði hlutdeildarskírteina verði meiri í 
framtiðinni en hingað til sökum þess hve mikið 
hlutur markaðsskráðra verðbréfa hefur aukist í 
verðbréfasöfnum sjóðanna. Vafalaust mun 
skilningur á grundvallarlögmálum verðbréfa-
markaðarins aukast eftir því sem á líður og 
verður í því samhengi að hafa í huga að skammt 
er síðan verðbréfamarkaðurinn losnaði úr því 
skötuliki sem miðstýrðir vextir, hömlulaus 
verðbólga og óheilbrigðir hættir ríkissjóðs við 
lánsfjáröflun sniðu honum. 



Björgvin Sighvatsson 

Fjárfestingar innlendra aðila erlendis 
og erlendra aðila hér á landi 1990-1993 

1. Inngangur 

Í þessari grein er fyrst og fremst leitast við að 
meta bókfært eignavirði erlendra aðila í beinum 
fjárfestingum hér á landi og innlendra aðila í 
beinum fjárfestingum erlendis. Einnig er reynt 
að meta tekjur innlendra og erlendra aðila af 
þessum fjárfestingum. Áður en reynt er að meta 
slíkar fjárfestingar eru í næsta kafla ýmsar hug-
leiðingar um beinar fjárfestingar milli landa. 

Fjárfestingar á milli landa eru flokkaðar 
annaðhvort undir beinar fjárfestingar eða verð-
bréfaviðskipti. Munurinn á þessu tvennu er sá að 
með beinum fjárfestingum getur fjárfestir haft 
stjórnunarleg áhrif sem ekki er hægt nema að 
óverulegu leyti ef um verðbréfaviðskipti er að 
ræða. Viðmiðunarreglan er sú að ef innlendur 
aðili á innan við 10% af hlutafé erlends félags, þá 
er um verðbréfaviðskipti að ræða. Ef hann á hins 
vegar yfir 10% af hlutafé félagsins, þá er um 
beinar fjárfestingar að ræða. Sama regla gildir ef 
erlendur aðili fjárfestir hérlendis. Beinar fjár-
festingar er einn liður greiðslujafnaðar við 
útlönd, nánar tiltekið í fjármagnsjöfnuði. 

2. Beinar fjárfestingar 

Beinar erlendar fjárfestingar OECD-landa 
jukust verulega á 9. áratugnum miðað við 
áratuginn á undan, og varð aukningin yfirleitt 
meiri en vöxtur þjóðarframleiðslu og fjárfest-
inga heima fyrir. Árleg aukning beinna fjár-

festinga erlendis var að meðaltali tvöfalt meiri á 
9. áratugnum en á þeim 8. Eftir 1983 hafa 
beinar fjárfestingar OECD-landanna erlendis 
aukist að meðaltali um 34% á ári, en til saman-
burðar hafa heimsviðskipti með vörur ekki 
aukist nema um 9% á ári. 

Í OECD-ríkjunum hafa árlegar fjárfestingar í 
hefðbundnum framleiðslu- og stóriðjugreinum 
minnkað milli ára. Aftur á móti hafa árlegar fjár-
festingar í þjónustugreinum aukist, t.d. i ferða-
þjónustu, trygginga-, banka- og flutningastarf-
semi. Á miðjum 9. áratugnum var hlutur þjón-
ustu i árlegum fjárfestingum um 40% að meðal-
tali í OECD-ríkjum, en í upphafi 8. áratugarins 
einungis um 25%. Fjárfestingar útlendinga hér-
lendis eru aðallega i tengslum við stóriðju, en 
ekki í þjónustugreinum, og er ástæðan sú að 
þjónustugreinar eru miklu háðari nálægð við 
stóra markaði. Þar sem innlendur markaður er 
lítill hefur áhugi erlendra aðila á fjárfestingum i 
þjónustugreinum verið takmarkaður, og er ekkert 
sem bendir til annars en að svo verði áfram. 

En hvað veldur auknum áhuga vestrænna 
fyrirtækja á því að fjárfesta á erlendri grundu í 
stað þess að framleiða vörur sínar á heima-
markaði og flytja þær siðan út? Í fyrsta lagi 
hefur aukin samkeppni i viðskiptum kallað á 
breytingar á rekstrarfyrirkomulagi fyrirtækj-
anna. Harðnandi samkeppni hefur leitt til þess 
að fyrirtæki treysta stöðu sína með því að fjár-
festa erlendis. Nálægð við erlendu markaðina 
skiptir hér sífellt meira máli ef fylgjast á vel 
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með breytingum í neyslumynstri erlendra neyt-
enda. Samruni og ýmiss konar samstarf fyrir-
tækja óháð staðsetningu hefur einnig farið vax-
andi hin siðari ár. Samruni bílafyrirtækja er gott 
dæmi um hið fyrrnefnda, og samstarf lyfja- og 
tölvufyrirtækja á sviði þróunar- og rannsókna 
er dæmi um hið síðarnefnda. 

Til viðbótar gaf aukið frelsi í fjármagnsvið-
skiptum á 9. áratugnum fyrirtækjum byr undir 
báða vængi til þess að fjárfesta á erlendum mörk-
uðum. Þess ber þó að geta að tollmúrar og magn-
takmarkanir i innflutningi stórra landa leiddu til 
þess að útflutningsfyrirtæki sáu oft meiri hag í 
því að framleiða vörur sínar á þessum stóru 
erlendu sölumörkuðum. Tollmúrar og magntak-
markanir á innflutningi Bandarikjamanna frá 
Japan urðu m.a. til þess að beinar fjárfestingar 
Japana jukust stórlega í Bandaríkjunum. 

Áður fyrr höfðu stjórnvöld einstakra ríkja ein-
ungis áhuga á erlendu fjármagni vegna atvinnu-
sjónarmiða. Stjórnvöld hafa smám saman gert 
sér grein fyrir fleiri kostum þess að laða að er-
lenda fjárfesta. Með beinum fjárfestingum flyst 
inn i landið tækniþekking og reynsla sem nýtist 
öðrum atvinnugreinum. Einnig stuðla beinar 
fjárfestingar að heilbrigðari samkeppni, en það 
er sérstaklega mikilvægt smáum löndum þar sem 
mikil hætta er á fákeppni og jafnvel einokun. 

Ýmsar skoðanir hafa verið uppi um réttmæti 
þess að erlendir aðilar fjárfesti hérlendis. Helstu 
rök gegn fjárfestingu erlendra aðila eru þau að 
arður af fjárfestingum innanlands hverfur úr hag-
kerfinu, þ.e. hluti af virðisaukanum hverfur úr 
landi. Enn fremur hefur þvi verið haldið fram að 
betra sé að innlendir aðilar taki erlend lán en að 
erlendir aðilar fái að fjárfesta í innlendum fyrir-
tækjum. Rökin eru meðal annars þau að með því 
að halda fyrirtækjum i eigu innlendra aðila renna 
einungis vextir af erlendum lánum út úr hag-
kerfinu, en arðurinn verður eftir. Rökin gilda svo 
framarlega sem arður er hærri en vextir. Einnig 
er því haldið fram að fjárfestingar erlendra aðila 
hafi í for með sér óæskileg stjórnunarleg áhrif 
þeirra á efnahags- og viðskiptalíf innanlands. 

Mótrökin eru m.a. þau að ef illa árar i þjóð-
félaginu og fyrirtæki eru rekin með tapi taka 
hinir erlendu eignaraðilar á sig skellinn í stað 

innlendra fyrirtækja og einstaklinga. Eins og 
kemur fram síðar hafa erlendir aðilar, sem fjár-
fest hafa hérlendis, verið að ganga á eigið fé sitt 
til þess að fjármagna taprekstur fyrirtækja sinna 
á siðustu árum. Því má segja að á meðan fyrir-
tækin eru rekin með tapi er erlend eignaraðild 
áreiðanlega hagkvæm frá þjóðhagslegu sjónar-
miði. Óliklegt er þó að erlendir aðilar sæju hag 
í því að fjárfesta innanlands ef fjárfestingin 
skilaði engum arði þegar til lengri tíma er litið. 

Önnur rök fyrir fjárfestingu erlendra aðila 
innanlands styðjast m.a. við atvinnusjónarmið, 
tækniþekkingu og samkeppnissjónarmið. Rétt 
er þó að benda á að fjárfestingar erlendra aðila 
innanlands geta haft áhrif á atvinnustigið á 
hvorn veginn sem er. Það fer m.a. eftir því hvort 
starfsemi fyrirtækisins miðast eingöngu við að 
vera í beinni samkeppni við önnur fyrirtæki á 
innanlandsmarkaði eða hvort starfsemin miðast 
við útflutning á erlenda markaði. Með erlendu 
fjármagni aukast einnig möguleikar smárikja 
til uppbyggingar á fjármagnsfrekri atvinnu-
grein, t.d. stóriðju. Einnig aukast möguleikar 
innlendra fyrirtækja til þess að fá aðgang að 
áhættufé annars staðar en innanlands. 

Mikill áhugi erlendra fyrirtækja undanfarið á 
þvi að fjárfesta i Kína byggist aðallega á ódýru 
vinnuafli i landinu, stórum mörkuðum og 
væntingum um mikinn hagvöxt þar á næstu 
árum. Erfitt er fyrir vestrænar þjóðir, hvað þá 
Íslendinga, að keppa um hylli slikra fjárfesta. 
Óliklegt er annað en að meiriháttar fjárfestingar 
útlendinga hérlendis miðist við sölu afurða á 
erlendum mörkuðum, enda er heimamarkað-
urinn mjög lítill eins og áður hefur komið fram. 
Sennilegt er því að útlendingar hafi mestan 
áhugi á því að fjárfesta hérlendis í orkufrekum 
iðnaði og starfsemi sem tengist sjávarútvegi. 
Möguleikar á erlendu áhættufjármagni í há-
tækniiðnaði ættu þó að vera einhverjir, enda 
menntunarstig hér hátt og slíkur iðnaður er 
siður háður nálægð við sölumarkaði. 

A undanförnum árum og áratugum hafa fjár-
festingar erlendra aðila hérlendis verið hverf-
andi að undanskildum fjárfestingum i stóriðju. í 
EES-samningnum, sem tók gildi 1. janúar sl., er 
kveðið á um almennt frelsi rikisborgara i 
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aðildarríkjum EES til þess að fjárfesta hérlendis. 
Íslendingar hafa þó samið um ótímabundnar 
undanþágur frá reglum EES um fjárfestingar 
erlendra aðila í frumvinnslu og fiskveiðum. Ef 
horft er til reynslu annarra þjóða af afnámi hafta 
í fjármagnsviðskiptum má ætla að fjárfestingar 
hér á landi kunni að aukast á næstu árum. 

Ýmsar leiðir eru færar til þess að örva áhuga 
erlendra aðila á þvi að fjárfesta hérlendis. Rétt er 
þó að benda á að varasamt getur verið að mis-
muna erlendum fyrirtækjum á kostnað þeirra 
innlendu sem jafnvel starfa í sömu grein. Því eru 
almennar aðgerðir að mörgu leyti hagkvæmari 
en sértækar aðgerðir. Möguleikar okkar á að 
laða hingað erlenda fjárfesta eru að miklu leyti 
komnir undir því rekstrarumhverfi sem við 
getum boðið upp á. Á næstu árum kemur sam-
keppni milli landa um erlenda fjárfesta til með 
að byggjast á skattaivilnun, styrkjum og breyt-
ingum á lagalegu umhverfi i frjálsræðisátt. 

Á næstu árum er því nauðsynlegt að Íslend-
ingar marki skýra stefnu um aðgerðir til þess að 
laða að erlenda fjárfesta. Í þessu sambandi er 
nauðsynlegt að meta kosti þess og galla að 
lækka tekjuskatta á fyrirtæki enn meira en gert 
hefur verið hingað til. Lækkun tekjuskatta á 
innlendum fyrirtækjum með erlendri eignar-
aðild eykur hagnaðarvon erlendra fjárfesta. 
Aukin hagnaðarvon örvar áhuga þeirra á þvi að 

fjárfesta hérlendis. Á móti kemur hugsanlegur 
minni áhugi innlendra aðila, t.d. ríkisvaldsins, á 
erlendum fjárfestingum samfara þvi að meiri 
virðisauki rennur út úr landinu en áður. Til 
viðbótar þarf að athuga hvort nauðsynlegt sé að 
endurskoða vinnulöggjöfina með það í huga að 
örva beinar fjárfestingar hérlendis. 

3. Eignir í atvinnurekstri milli landa 

Fyrirspurn var gerð til rúmlega 30 innlendra 
aðila, sem fjárfestu erlendis, og 50 innlendra 
fyrirtækja með erlendri eignaraðild. Óskað var 
eftir upplýsingum úr ársreikningum þessara 
fyrirtækja fyrir árin 1990-1993. Rétt er að 
benda á að erlendur aðili er í þessu sambandi 
erlent fyrirtæki eða einstaklingur sem hefur 
varanlega búsetu erlendis. Íslenskur ríkisborg-
ari sem er búsettur erlendis, telst þvi erlendur 
aðili ef hann fjárfestir hér á landi 

Fjárfestingar Íslendinga erlendis eru eignir 
okkar i útlöndum, en fjárfestingar erlendra aðila 
hérlendis eru skuldir okkar við útlönd. Heildar-
eignir innlendra aðila erlendis eru annars vegar 
hlutur þeirra í eigin fé erlendra fyrirtækja og 
hins vegar hreinar lánakröfur á hendur viðkom-
andi fyrirtækja. Sama má segja um heildar-
eignir erlendra aðila hérlendis nema með 
öfugum formerkjum. 

Tafla 1. Eignir Íslendinga í atvinnurekstri erlendis 
Staða i árslok eftir löndum 

1990 1991 1992 1993 
/ milljónum ísl. króna Eigiðfé Heildar- Eigiðfé Heildar- Eigiðfé Heildar- Eigiðfé Heildar-
á verðlagi hvers árs* eignir eignir eignir eignir 

Bretland 187 912 265 843 310 1224 487 1799 
Danmörk 19 44 22 52 21 62 17 18 
Frakkland 207 314 221 710 167 702 182 876 
Þýskaland 6 23 12 26 26 78 522 593 
Önnur Evrópulönd 25 27 49 58 54 52 117 70 
Bandaríkin 1812 2325 1866 3206 2286 3449 2926 4068 
Önnur Ameríkulönd. . . . 5 17 5 20 112 127 189 204 
Japan 0 0 3 4 3 182 8 259 
Örtnur lönd 62 62 92 91 105 322 221 252 
Samtals 2323 3723 2535 5010 3083 6197 4669 8138 

* Að undanskildum fjárfestingum í fasteignum. 
Heimild: Seðlabanki íslands 
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3.1. Eignir innlendra aðila i atvinnurekstri 
erlendis 

Í töflu 1 eru sýndar eignir Íslendinga i at-
vinnurekstri erlendis, annars vegar sem bókfært 
eigið fé og hins vegar sem heildareignir i hlut-
aðeigandi fyrirtækjum að eigin fé meðtöldu. 
Eins og áður sagði er munurinn sá að búið er að 
bæta við það síðamefnda skuldum og lánakröf-
um milli innlendra eignaraðila og erlendra íyrir-
tækja í eigu þeirra. 

Í árslok 1993 voru heildareignir Íslendinga 
í atvinnurekstri erlendis samtals um 8.140 
milljónir króna. Eignirnar skiptust þannig að 
um 4.670 milljónir króna flokkuðust undir 
eigið fé, en lánakröfúr innlendu eignaraðilanna 
umfram skuldir voru um 3.470 milljónir króna. 
Í þessu sambandi er enginn greinarmunur 
gerður á skammtíma- og langtímaskuldum, en 
mikill hluti þessara lána var vegna birgðakaupa 
erlendra dótturfyrirtækja hérlendis. 

Eins og sést í töflunni aukast eignir Íslend-
inga erlendis verulega milli ára. Gengislækkun 
íslensku krónunnar gagnvart öðrum myntum er 
ein af ástæðum þess að eignirnar aukast milli 
ára i krónum talið. Frá árslokum 1990 til árs-
loka 1993 hækkaði t.d. gengi Bandaríkjadals 
um rúm 30% gagnvart íslensku krónunni. A 
sama tíma hækkaði gengi ECU um tæp 8%. Þar 
sem um 50% af heildareignum Íslendinga eru í 
Bandaríkjunum hefur 30% gengisbreyting tals-
verð áhrif á eignastöðuna. Gengisbreytingin 
veldur því að eignirnar aukast i íslenskum 
krónum þó að þær þurfi ekki endilega að aukast 
í erlendri mynt. 

Heildareignir Íslendinga í árslok 1990 voru 
um 3.720 milljónir króna. Til þess að bera 
saman eignir á mismunandi tímum þarf að taka 
tillit til breytinga á erlendu verðlagi og gengis-
breytinga islensku krónunnar gagnvart öðrum 
myntum. Verðbólga í helstu iðnrikjum var að 
meðaltali um 3,4% á árunum 1991 til 1993. Að 
teknu tilliti til erlendra verðlagsbreytinga og 
gengisbreytinga væru uppfærðar eignir í árslok 
1990 um 4.960 milljónir króna 3 árum síðar. 
Mismunurinn á núverandi stöðu i árslok 1993, 
þ.e. 8.140 milljónir og 4.960 milljónir, er þvi 
hrein eignaaukning okkar í atvinnurekstri 

erlendis. Eftirfarandi ástæður eru fyrir þessari 
hreinu eignaraukningu erlendis. 

Í fyrsta lagi hafa lánveitingar frá innlendum 
móðurfyrirtækjum til erlendra dótturfyrirtækja 
aukist verulega á undanförnum árum. í árslok 
1990 voru kröfur innlendra aðila um 1.400 
milljónir umfram skuldir á verðlagi þess árs, 
þ.e. mismunurinn á eigin fé og heildareignum i 
töflunni. 3 árum síðar voru kröfurnar um 3.470 
milljónum króna hærri en skuldirnar. Helsta 
ástæðan fyrir þessu er eins og áður sagði mikill 
vöxtur skammtímalána erlendu fyrirtækjanna 
milli ára. 

Í öðru lagi hafa hrein hlutabréfakaup 
Íslendinga, þ.e.a.s. nýfjárfestingar, valdið því 

að eignirnar aukast erlendis. Hrein hlutabréfa-
kaup erlendis voru um 540 milljónir króna árið 
1993. Hlutabréfakaupin er m.a. skýringin á 
bættri eiginfjáreign Íslendinga milli áranna 
1992 og 1993. Hlutabréfakaup Íslendinga á sl. 
ári voru svo til eingöngu í tengslum við útgerð 
og drykkjarvöruframleiðslu. 

Í þriðja lagi hefur endurfjárfesting áhrif á 
eigið fé Íslendinga í fyrirtækjum erlendis. End-
urfjárfesting er mælikvarði á hversu mikið af 
hreinum hagnaði ársins er skilið eftir i fyrirtæk-
inu, þ.e.a.s. eftir að tekið hefur verið tillit til 
skatta og arðs sem greiddir eru á næsta ári. Já-
kvæð endurfjárfesting þýðir að jafnaði að eigið 
fé fyrirtækis er að vaxa og neikvæð endurljár-
festing þar af leiðandi að eigið fé er að rýrna. A 
árinu 1993 var hlutur íslendinga í endurfjárfest-
ingu erlendu fyrirtækjanna jákvæður um 238 
milljónir króna, mælt út frá rekstrargrunni. 

Í greiðslujöfnuðinum er endurfjárfesting 
metin út frá greiðslugrunni, en ekki út frá rekstr-
argrunni. Mismunurinn er sá að í hinu fyrr-
nefnda er endurfjárfestingin metin sem hagn-
aður fyrir skatta að frádregnum greiddum skött-
um og arðgreiðslum á árinu. Hlutur Íslendinga i 
endurfjárfestingu erlendis, mælt út frá greiðslu-
grunni, var um 280 milljónir króna á árinu. 

Samkvæmt framansögðu valda þannig lán-
veitingar, nýfjárfestingar og endurfjárfestingar 
þvi að hreinar eignir Íslendinga i atvinnurekstri 
erlendis vaxa milli ára. Rétt er þó að benda á að 
almennt tíðkast ekki verðbólguuppgjör í bók-
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haldi annarra vestrænna ríkja en íslands. Verð-
lagsáhrifm geta þannig að einhverju leyti of-
metið hreina eignaraukningu okkar erlendis. 

I töflu 1 kemur einnig fram að Íslendingar 
fjárfesta aðallega í þeim löndum þar sem helstu 
fisksölumarkaðir eru staðsettir. Í árslok 1993 
voru 50% af heildareignum Íslendinga erlendis 
í Bandarikjunum, 20% í Bretlandi, 10% í 
Frakklandi og 7% í Þýskalandi. Heildareignir í 
öðrum löndum, þ.e. síðasti liðurinn i töflunni, 
eru eingöngu flutningaskip sem skráð eru undir 
hentifánum. Íslendingar virðast ekki hefja kaup 
á fiskiskipum, sem skráð eru undir erlendum 
fánum, fyrr en á þessu ári. Fróðlegt verður að 
fylgjast með þróun slíkra fjárfestinga hérlendis 
á næstu árum. 

Í töflu 2 eru sýndar erlendar eignir Íslendinga 
eftir atvinnugreinum. Eins og gefur að skilja 
fjárfesta Íslendingar aðallega í greinum sem 
tengjast sjávarútvegi. Undir liðnum matvæla-
framleiðsla í töflunni eru þvi aðallega fisksölu-
fyrirtæki í eigu Íslendinga. Í árslok 1993 voru 
um 85%) af eignum Íslendinga erlendis í tengsl-
um við sjávarútveg. 

Nýfjárfestingar Íslendinga á siðasta ári voru 
svo til að öllu leyti í útgerðarfyrirtækjum i 
Þýskalandi og Chile og i tengslum við vatnsút-
flutning til Bandarikjanna. Undir liðnum flutn-
ingar eru m.a. skip sem sigla undir hentifána. 

3.2. Eignir erlendra aðila í atvinnurekstri 
hérlendis 

Í töflu 3 eru sýndar eignir erlendra aðila í 
atvinnurekstri hérlendis eftir löndum. Eins og i 
fyrri töflum eru eignirnar sýndar annars vegar 

sem bókfært eigið fé og hins vegar sem heildar-
eignir. í árslok 1993 voru heildareignir erlendra 
aðila hérlendis um 8.160 milljónir króna. Sviss-
lendingar eru langstærstir fjárfestar, en þeir eiga 
um 55%) af heildareignum erlendra aðila hér á 
landi. Fjárfestingar þeirra eru svo til eingöngu í 
álframleiðslu. Næstir á eftir koma Bandaríkja-
menn með um 55% af heildareignum erlendra 
aðila og síðan Danir með um 10%. 

Til þess að erlendir aðilar ættu jafnmikið 
eigið fé hérlendis i árslok 1993 og þeir áttu i 
árslok 1990 þyrfti eigið fé þeirra að vera um 8,6 
milljarðar króna í stað 5,9 milljarða króna. 
Eigið fé erlendra aðila hefur m.ö.o. rýrnað um 
2,7 milljarða króna á síðustu 3 árum á föstu 
verðlagi, en það stafar af miklum taprekstri. Að 
viðbættum lánum hafa eignir þeirra lækkað 
heldur minna eða um 800 milljónir að teknu 
tilliti til verðlagsáhrifa. 

I töflu 4 eru sýndar eignir erlendra aðila hér-
lendis eftir atvinnugreinum. A eftir stóriðju fjár-
festa þeir mest í verslun og þjónustu, en undir 
þeim lið eru m.a. fjárfestingar erlendra aðila i 
olíufélögum hérlendis. Mikil alþjóðavæðing 
hefur orðið i fjármálaþjónustu og vátrygg-
ingarstarfsemi erlendis. Enn sem komið er hafa 
erlendir aðilar litið fjárfest í slíkri starfsemi hér 
á landi. 

Eftirtektarvert er hversu hratt hefur gengið á 
eigið fé útlendinga i fiskeldi hérlendis. í árslok 
1992 voru heildareignir útlendinga i fiskeldis-
fyrirtækjum hérlendis samtals neikvæðar um 
75 milljónir og um 20 milljónir ári síðar. 
Mikill taprekstur i greininni veldur neikvæðri 
eiginfjárstöðu, en hlutafjárframlag að fjárhæð 

Tafla 2. Eignir Íslendinga í atvinnurekstri erlendis 
Staða í árslok eftir atvinnugreinum 

1990 1991 1992 1993 
I milljónum ísl. króna Eigiðfé Heildar- Eigiðfé Heildar- Eigiófé Heildar- Eigiðfé Heildar-
á verðlagi hvers árs eignir eignir eignir eignir 

Fiskveiðar 0 0 0 0 106 106 669 669 
Matvælaframleiðsla 2066 3430 2137 4552 2527 5340 3324 6677 
Flutningar 62 62 137 136 157 444 301 447 
Fjarskipti 151 151 188 188 204 204 222 223 
Annað 43 80 73 134 88 103 153 122 
Samtals 2323 3723 2535 5010 3083 6197 4669 8138 

Heimild: Seðlabanki íslands 
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Tafla 3. Eignir erlendra aðila í atvinnurekstri hérlendis 
Staða í lok árs eftir löndum 

1990 1991 1992 1993 
I milljónum isl. króna Eigiðfé Heildar- Eigiðfé Heildar- Eigiðfé Heildar- Eigiðfé Heildar-
á verðlagi hvers árs* eignir eignir eignir eignir 

Danmörk 688 720 760 769 791 842 838 846 
Noregur 962 962 869 869 190 190 385 385 
Svíþjóð 142 143 284 302 330 322 180 382 
Bretland 439 439 480 477 491 490 487 482 
Sviss 2994 3180 1474 4428 2417 4467 2459 4422 
Þýskaland 28 103 41 123 44 161 45 174 
Bandaríkin 1601 1610 1367 1375 1184 1191 1163 1160 
Önnur lönd 564 576 536 558 200 227 300 311 
Samtals 7418 7733 5812 8900 5648 7889 5857 8163 

* A ð undanskildum fjárfestingum i fasteignum. 
Ileimild: Seðlabatiki Íslands 

130 milljónir króna á árinu 1993 skýrir bætta 
eiginfjárstöðu frá fyrra ári. Rétt er að benda á 
að í sjálfu sér er erfitt að tala um neikvæða 
heildareign útlendinga hérlendis þvi að ef 
fyrirtæki verður gjaldþrota, þá tapa erlendu 
aðilarnir aldrei meira fé en þvi sem þeir lögðu 
fram. Neikvæð heildareign útlendinga í fisk-
eldi ætti því strangt tekið ekki að lækka eignir 
þeirra i öðrum greinum eins og sýnt er í 
töflunni. 

Nýfjárfestingar erlendra aðila hér á landi, 
þ.e.a.s. i formi aukins hlutafjár, voru um 300 
milljónir króna árið 1993. Eingöngu var um að 
ræða hlutaíjáraukningu erlendra aðila í starf-
semi tengdri fiskeldi og járnblendi. Til viðbótar 
greiddu erlendir aðilar i áliðnaði hérlendis 
framlag að fjárhæð 1.680 milljónir króna árið 
1992 og 960 milljónir árið 1993 til varnar því 
að eiginfjárstaðan lækkaði enn frekar. Arið 

1993 minnkuðu skuldir innlendra dótturfyrir-
tækja gagnvart erlendum móðurfyrirtækjum 
um 170 milljónir króna. 

4. Tekjur af Fjárfestingum milli landa 

4.1. Tekjur Íslendinga af fjárfestingum erlendis 
I töflu 5 eru sýndar tekjur Íslendinga af fjár-

festingum i atvinnurekstri erlendis. Tekjur 
íslendinga af eigin fé skiptast í endurfjárfest-
ingu annars vegar og hins vegar greiddan arð. 

Liðurinn vaxtatekjur er vegna lána innlendra 
móðurfyrirtækja til erlendra dótturfyrirtækja. 
Ekki eru fyrirliggjandi upplýsingar um vaxta-
tekjur árin 1990 og 1991. Eins og sjá má hefiir 
endurfjárfesting erlendis sveiflast verulega á 
þessum árum. Hagvaxtarþróun í þeim löndum, 
sem Íslendingar fjárfesta í hefur án efa veruleg 
áhrif á tekjurnar. 

Tafla 4. Eignir erlendra aðila í atvinnurekstri hérlendis 
Staða í lok árs eftir atvinnugreinum 

1990 1991 1992 1993 
Í milljónum ísl. króna Eigið fé Heildar- Eigið fé Heildar- Eigið fé Heildar- Eigið fé Heildar-
á verðlagi hvers árs eignir eignir eignir eignir 

Fiskeldi 89 89 73 70 -73 -75 -25 -21 
Stóriðja 4432 4618 2771 5725 2702 4685 3030 4939 
Annar iðnaður 787 837 846 876 795 846 773 784 
Fjármálaþj. og vátrygging 49 50 104 117 216 208 230 175 
Verslun og önnur þjónusta 2062 2140 2018 2111 2008 2225 1848 2285 
Samtals 7418 7733 5812 8900 5648 7889 5857 8163 

Heimild: Seðlabanki Íslands 
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í mynd 1 kemur fram hvernig eigið fé íslend-
inga, sem bundið er í atvinnurekstri erlendis, 
ávaxtaðist. Upplýsingar um eiginfjárstöðu Is-
lendinga i upphafi ársins 1990 liggja ekki á 
lausu, og því er ekki unnt að meta arðsemi' 
eigin fjár fyrir það ár. Gera má þó ráð fyrir þvi 
að arðsemin hafi verið á bilinu 10-20%, enda 
afkoma sjávarútvegsfyrirtækja óvenjugóð árið 
1990. 

Tafla 5. 
Tekjur Íslendinga af fjárfestingum erlendis 

Í milljónum króna 
á verðlagi hvers árs 1990 1991 1992 1993 

Endurfárfes t ing 332 15 53 281 
Greiddur arður 6 6 49 75 
Vaxtatekjur 24 24 
Heildartekjur.................. 338 21 127 380 

Heimild: Seðlabanki Íslands 

Eins og sjá má í töflunni hefur ávöxtunin 
farið hækkandi á undanförnum árum. Sam-
kvæmt milliuppgjöri má gera ráð fyrir því að 
arðsemi erlendra fyrirtækja með innlendri 
eignaraðild verði vel viðunandi á þessu ári. 

4.2. Tekjur erlendra aðila af fjárfestingum hér-
lendis 

Eins og fram kemur i töflu 6 voru tekjur 
erlendra aðila af fjárfestingum hérlendis að 
meðaltali neikvæðar á árunum 1991 til 1993. 

1 Vaxtatekjur af lánum, sbr. töflu 5, teljast ekki tekjur af eigin fé, og 
eru þær þvi undanskildar. 

Neikvæðar tekjur erlendra aðila hérlendis eru í 
samræmi við lækkandi eiginfjárstöðu þeirra í 
atvinnurekstri hérlendis. Háar arðgreiðslur á 
árinu 1990 skýrast hins vegar af góðri afkomu 
áliðnaðarins árið á undan. 

Tafla 6. 
Tekjur erlendra aöila af fjárfestingum hérlendis 
Í milljónum króna 
á verðlagi hvers árs 1990 1991 1992 1993 

Endurfjárfesting -586 -2243 -2045 -1431 
Greiddur arður" 1184 523 255 117 
Vaxtatekjur 67 200 333 292 
Heildartekjur 665 -1520 -1457 -1021 

Heimild: Seðlabanki Íslands 

Í mynd 2 er sýnd arðsemi eigin fjár erlendra 
aðila í atvinnurekstri hérlendis árin 1991-1993. 
Að meðaltali hefur árleg arðsemi fyrirtækjanna 
verið neikvæð um 20-30% öll árin. Eins og áður 
hefur komið fram hefur mikið rekstrartap 
verið í áliðnaðinum. Framlag eigenda á 
árunum 1992 og 1993 hefur ekki einu sinni 
dugað til þess að bæta upp versnandi eigin-
fjárstöðu í greininni. 

Slæm staða áliðnaðarins er ekki eina 
ástæðan fyrir neikvæðri ávöxtun erlendra aðila 
hérlendis. Að undanskilinni álframleiðslu var 
arðsemi eigin fjár einnig neikvæð öll árin. 
Árið 1991 voru tekjur þeirra af eigin fé án 
álframleiðslu neikvæðar um 320 milljónir 
króna. Arin 1992 og 1993 voru tekjurnar nei-
kvæðar um 880 milljónir króna fyrra árið og 
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90 milljónir síðara árið. Án álframleiðslu var 
því arðsemi i hlutfalli af eigin fé neikvæð um 
7,6% árið 1991, 20,4% árið 1992 og 3,8% árið 
1993. Þó að járnblendið sé einnig undanskilið, 
þá verður arðsemin samt að meðaltali neikvæð 
öll árin. 

5. Aðrir þættir 

Mörg erlend fyrirtæki i eigu Íslendinga borga 
tekju- og eignarskatta erlendis. Hlutur Íslend-
inga í skattgreiðslum erlendu fyrirtækjanna 
stendur í réttu hlutfalli við eignarhlutann í 
þeim. Árið 1993 var hlutur Íslendinga í skatt-
greiðslunum um 160 milljónir króna. Sam-
kvæmt síðustu ársreikningum fyrirtækjanna má 
gera ráð fyrir að skatttekjur erlendra rikja af 
fjárfestingum Íslendinga verði um 220 milljónir 
króna á yfirstandandi ári. 

Einnig var reynt að meta skatttekjur ríkis-
sjóðs af fjárfestingum erlendra aðila hérlendis. 
Hlutur þeirra var um 220 milljónir króna árið 
1993, og samkvæmt síðustu ársreikningum 
fyrirtækjanna má gera ráð fyrir að hlutur þeirra 
í skatttekjum verði heldur lægri á þessu ári eða 
um 170 milljónir króna. 

Útlendingar geta átt hlut í innlendu fyrirtæki 
í gegnum annað innlent fyrirtæki. Þegar um 
slíkt er að ræða er talað um óbeina eignaraðild 
útlendinga. Í árslok 1993 var óbein eignaraðild 
erlendra aðila hérlendis um 200 milljónir króna. 
Tekjur þeirra af umræddum eignum voru óveru-
legar. 

6. Samanburður við önnur lönd 

Samanburður við önnur lönd er gagnlegur 
þegar umfang beinna fjárfestinga er skoðað. 
Rétt er þó að benda á að beinar fjárfestingar í 
greiðslujöfnuði eru metnar á ólíkan hátt eftir 
löndum. Nauðsynlegt er því að bera beinar fjár-
festingar Íslendinga saman við lönd sem nota 
sömu uppgjörsaðferðir. 

Enn sem komið er taka fá ríki tillit til endur-
fjárfestinga við mat á beinum fjárfestingum. 
Meðal ríkja, sem ekki taka tillit til endurfjár-

festinga, eru Noregur, Danmörk og Frakkland. 
Mörg önnur ríki, t.d. Svíþjóð og Bretland, 
athuga ekki nýfjárfestingar við mat á beinum 
fjárfestingum sínum. Einnig eru til ríki, t.d. 
Bandaríkin, sem ekki taka tillit til lánaviðskipta 
móðurfyrirtækja og dótturfyrirtækja á milli 
landa. 

Í töflum 7 og 8 eru OECD-lönd sem taka tillit 
til allra ofangreindra þátta, þ.e. lánaviðskipta, 
nýfjárfestinga og endurfjárfestinga. Árlegar 
fjárfestingar ættu því að vera samanburðar-
hæfar milli þessara landa. 

Tafla 7. Árlegar fjárfestingar hlutaðeigandi 
landa erlendis í hlutfalli af VLF 

1990 1991 1992 
Finnland 2,28% 0,88% 1,03% 
Holland 4,94% 4,23% 3,63% 
Ísland 0,16% 0,33% 0,16% 
Sviss 2,59% 2,67% 2,12% 
Þýskaland 1,77% 1,30% 0,92% 

Heimild: Seðlabanki Íslands 

Eftirtektarvert að sjá hversu lítið Íslendingar 
fjárfesta erlendis miðað við samanburðar-
þjóðir. Á árinu 1992 fjárfestu Íslendingar 
erlendis fyrir um 600 milljónir króna á verðlagi 
þess árs. Til þess að Íslendingar fjárfestu hlut-
fallslega jafnmikið og Hollendingar á þessum 
tíma, þá hefðu fjárfestingarnar þurft að vera 23 
sinnum meiri. Margar ástæður geta valdið því 
að erlendar ljárfestingar eru minni hjá Íslend-
ingum en hinum þjóðunum í töflunni. Ekki 
verður gerð tilraun til þess að rekja þær ástæður 
hér. 

I töflu 8 eru sýndar fjárfestingar erlendra 
aðila í sömu ríkjum. Fjárfestingar erlendra aðila 
voru neikvæðar á Íslandi árin 1990 og 1992 og 
í Finnlandi árið 1991, en það stafar af nei-
kvæðri endurfjárfestingu. Rétt er að benda á að 
beinar fjárfestingar Hollendinga, sérstaklega út 
úr landinu, hafa verið miklar í samanburði við 
önnur OECD-lönd. Ein af ástæðum þessa er sú 
að ríki eins og Svíþjóð eiga mörg eignarhalds-
félög þar. Eignarhaldsfélögin eiga síðan í dóttur-
félögum i öðrum löndum. 
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Tafla 8. Árlegar fjárfestingar erlendra aðila 
í hlutaðeigandi löndum í hlutfalli af VLF 

1990 1991 1992 

Finnland 0,56% -0,19% 0,18% 
Holland 3,91% 2,02% 1,71% 
ísland -0,15% 0,24% -0,15% 
Sviss 2,01% 1,30% 0,45% 
Þýskaland 0,55% 0,43% 0,40% 

Heimild: Seðlabanki Islands 

7. Niðurstöður 

Allar neðangreindar tölur um beinar fjárfest-
ingar eru byggðar á verðlagi hvers árs. 

Fjárfestingar Íslendinga í atvinnurekstri 
erlendis voru um 550 milljónir króna árið 1990, 
1.260 milljónir árið 1991, 600 milljónir árið 
1992 og um 910 milljónir árið 1993. Þar af voru 
nýfjárfestingar, þ.e. hlutafjárkaup umfram sölu, 
skráð á kaupvirði um 220 milljónir króna árið 
1990, 110 milljónir árið 1991, Í 40 milljónir árið 
1992 og um 540 milljónir árið 1993. í árslok 
1993 voru heildareignirnar um 8.140 milljónir 
króna; þar af var eigið fé um 4.670 milljónir 
króna. Frá árinu 1990 til ársloka 1993 hækkuðu 
hreinar eignir okkar erlendis um 3.180 milljónir 
króna. Tekjur Íslendinga af fjárfestingum sinum 
erlendis voru jákvæðar um 340 milljónir króna 
árið 1990, 20 milljónir árið 1991, 130 milljónir 
árið 1992 og 380 milljónir árið 1993. 

Fjárfestingar erlendra aðila á Íslandi voru 
neikvæðar um 510 milljónir króna árið 1990, 

jákvæðar um 920 milljónir árið 1991, neikvæðar 
um 700 milljónir og 340 milljónir króna árin 
1992 og 1993; Heildareignir erlendra aðila i 
atvinnurekstri hérlendis voru um 8.160 
milljónir króna árið 1993; þar af voru um 5.860 
milljónir í formi eigin fjár. A föstu verðlagi 
hafa heildareignir erlendra aðila rýrnað hér-
lendis um tæplega 800 milljónir króna frá 
árslokum 1990 til ársloka 1993. Tekjur erlendra 
aðila af fjárfestingum sinum hérlendis voru 
jákvæðar um 670 milljónir króna árið 1990, 
neikvæðar um 1.520 milljónir árið 1991, nei-
kvæðar um 1.460 milljónir árið 1992 og um 
1.020 milljónir árið 1993. 

Lokaniðurstaða er því sú að fjárfestingar 
Íslendinga í atvinnurekstri erlendis vaxa á milli 
ára, en ekki þó jafnmikið og hjá öðrum þjóðum. 
Aftur á móti er þessu öfugt farið varðandi fjár-
festingar erlendra aðila hérlendis. í raun er ekki 
hægt að tala um stöðnun í fjárfestingum er-
lendra aðila hérlendis, heldur miklu frekar sam-
drátt því að eigið fé þeirra hefur verið að rýrna 
vegna mikils taprekstrar á undanförnum árum. 

Sérstakar þakkir fá Jakob Gunnarsson og 
Bjarni Bragi Jónsson fyrir gagnlegar ábend-
ingar og yfirlestur. 

Heimild 
O E C D 1992, International Direct Inves tment (Poli-

cies and Trends in the 1980s). 



Tryggvi Þór Herbertsson 

Líkan af íslensku efnahagslífi, 
gert með VAR-aðferð 

Höfundur er starfsmaður Hagfrœðistofnunar Háskóla 
Íslands. 

I. Inngangur* 

Undanfarna áratugi hafa heyrst efasemdaraddir 
um réttmæti þess að nota hefðbundin þjóð-
hagslíkön þegar spá skal fyrir um áhrif þjóð-
hagsstærða hverrar á aðra.1 Efasemdir þessar 
má rekja til hagfræðinga sem aðhyllast kenn-
ingar um ræðar vændir (e. rational expectations 
theory) og þá sérstaklega til Lucasar (1976). 
Lucas bendir á að hagfræðingar séu ekki að fást 
við líflaus kerfi, eins og t.d. verkfræðingar, 
heldur fjalli þeir um lifandi einstaklinga og 
breytni þeirra. Hegðun einstaklinga ræðst ekki 
eingöngu af núverandi ástandi hagkerfisins, 
heldur einnig væntingum þeirra um framtíðar-
ástand þess. Einstaklingarnir læra hvernig 
bregðast skuli við að fenginni reynslu og móta 
væntingar sínar í samræmi við það. Vegna þess-
arar gagnrýni hafa sk. RE-líkön (e. rational 
expectation models) fengið hljómgrunn meðal 
hagfræðinga. 

* Ég vil nota tækifærið og þakka Jóni Daníclssyni, Guðmundi 
Magnússyni, Þórami G. Péturssyni. Gylfa Magnússyni, Tómasi 
I lanssyni og Friðriki Má Baldurssyni fv'rir margar góðar ábend-
ingar. Allar villur, sem kunna að leynast í ritgerðinni, eru þó mínar. 

1 Þ.e. líkön sem kennd hafa verið við Keynes og Cowles-nefndina 
svokölluðu. 

Áður en þjóðhagslíkön eru metin með hag-
mælingum þarf að skrifa gerðarform þeirra 
niður á einfaldað form, og þar kemur gagnrýni 
Lucasar (e. Lucas critique) til kastanna. Hann 
bendir á að í raun séu stuðlar í einfaldaða 
kerfinu samsettir úr mörgum stuðlum sem 
breytast kerfisbundið með breyttum væntingum 
þjóðfélagsþegnanna og því nái metin líkön ekki 
að spá vel fyrir um framtíðina.2 

Undanfarinn áratug hefur þriðja kynslóð 
líkana litið dagsins ljós, þ.e. líkön sem byggð 
eru á tímaraðaaðferðum og oft eru kennd við 
Minnesóta-skólann. Sims (1980. 1982) bendir á 
að mun hagkvæmari leið til að að skoða sam-
band þjóðhagsstærða sé að nota sk. VAR-líkön 
(e. Vector Autoregressive Representation models). 
VA-líkön nota ekki hagfræðikenningar líkt og 
hefðbundin þjóðhagslíkön, heldur eru þau 
eingöngu reist á tölfræði, þ.e. hvernig gögnin 
haga sér. Nú síðustu ár hafa menn glímt við að 
setja upp VAR líkön þar sem settar hafa verið 
takmarkanir á þau sem eru í samræmi við 
hagfræðikenningar. Í þessari ritgerð er stuðst 
við tvær slíkar rannsóknir. Önnur er fram-

2 Önnur ástæða fyrir minnkandi vinsældum hefðbundinna þjóð-
hagslikana er sú að þau verða fljótt stór og dýr í rekstri. 
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kvæmd af Blanchard (1989) með bandarískum 
gögnum og hin af Giannini (1992) með ítölsk-
um gögnum.3 Rannsóknin sem hér er gerð notar 
sambærileg gögn fyrir Island, og eru niðurstöð-
urnar bomar saman við rannsóknir Blanchards 
og Gianninis. 

Ritgerðin skiptist í þrjá meginhluta. I fyrsta 
hlutanum er settur fram fræðilegur grunnur 
VAR-líkana. aðferðafræði sundurgreiningar frá-
vika (e. variance decomposition) er rakin laus-
lega og delluaðhvarf og samþætting (e. cointe-
gration) útskýrð. I öðrum hlutanum eru gögnin 
kynnt auk þess sem kannað er með aðferðum 
Johansens (1988, 1991) hvort samþættingar-
vektorar (e. cointegrating vectors) finnist í 
VAR líkani með tveimur tímatöfum. Er það gert 
til að forðast delluaðhvarf. Í síðasta hlutanum 
eru kvik áhrif á breytur metna líkansins könn-
uð, og er það gert annars vegar með því að meta 
sk. FEVD-föll (e. forecast error variance 
clecomposition functions) fyrir líkanið og hins 
vegar með því að sýna áhrif skella (e. innovations) á innri breytur líkansins og skoða hvernig 
þeir rekja sig í gegnum kerfið þrjátíu árs-
fjórðunga fram í tímann. 

Stærðir í endanlegu líkani eru: landsfram-
leiðsla, atvinnuleysi, verðlag, laun og peninga-
magn (M2). 

II. Fræðilegur grunnur 

I þessum kafla er farið yfir fræðilegan grunn 
VAR(p) líkana, sundurgreining frávika er út-
skýrð og hvernig setja má skell á breytur 
líkansins til að kanna hvernig hann rekur sig 
gegnum tíma og hvaða áhrif hann hefur á aðrar 
innri breytur líkansins. Fjallað er um hvers 
vegna ekki er hægt að samþykkja eða hafna 
tilgátum um samband tímaraða með klassískri 
ályktunarfræði ef raðirnar eru ekki sístæðar. Í 
framhaldi af umræðu um hættuna á delluað-
hvarfi er kynnt leið til að sneiða hjá henni, þ.e. 
að kanna hvort raðir líkansins séu samþættar. 

3 Blanchard (i 989) notar svokallað AT-iíkan og Giannini (1992) AB-
líkan, en nöfn þeirra helgast af því hvernig hliðarskilyrðin eru sett 
á þau við mat. 



224 FJÁ RMÁLATÍÐIN DI 

4 Byggt á Judge et al. (1988). 
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7 Jón Daníelsson (1988), Doan (1992). 
8 Gott yfirlit um samþættingu og delluaðhrarf má sjá hjá Ogaki 

(1993) og Friðriki Má Baldurssyni (1993). 
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notað til að kanna tilgátuna um fjölda sam-
þættingarvektora, en LRmax prófið sé einungis 
notað til að staðfesta það fyrra.9 

III. Mat á líkaninu 

I þessum kafla eru gögnin kynnt, kannað er af 
hvaða gráðu þau eru þætt, og í framhaldi af því 
er kannað með aðferð Johansens hvort og þá 
hve margir samþættingarvektorar finnist í VAR(2)-líkani sem inniheldur tímaraðirnar sem 
til athugunar eru. Að lokum er gerð grein fyrir 
sjálfu matinu. 

III .1 Gögnin 
Breyturnar sem likanið inniheldur eru lands-

framleiðsla (y), atvinnuleysi (u), verðlag (p), 
laun (w) og peningamagn (M2). Um er að ræða 
ársfjórðungsgildi frá fyrsta ársfjóðungi 1970 til 
síðasta ársljórðungs 1993. Gögnin eru annars 
vegar fengin úr opinberum skýrslum og hins 
vegar búin til. 

Eins og alþekkt er verg landsframleiðsla 
einungis reiknuð á ársgrunni hér á Íslandi. Af 
þeim ástæðum er fátítt að menn reyni að gera 
líkön sem byggð eru á ársfjórðungsmælingum á 
landsframleiðslu. Í þessari rannsókn eru árs-
fjórðungsmælingar búnar til með sk. stöðu-
rúmsaðferðum (e. state space methods). Það er 
þekkt staðreynd að framleiðslan er árstíða-
bundin. Til að ná fram árstíðasveiflu í lands-
framleiðslu er útflutningur látinn stjórna árs-
ljórðungsgildunum að 40%, en innbyggð sveifla 
ársgildanna stjórnar þeim að 60%.10 Ársgildin á 
landsframleiðsluna eru fengin úr riti Þjóðhags-
stofnunar, Landshagir 1993, og beint frá Þjóð-
hagsstofnun. 

Atvinnuleysistölurnar eru mánaðargildi sem 
breytt er í ársfjóðungsgildi með einföldu meðal-
tali. Atvinnuieysisgögnin eru fengin frá Hag-
stofunni. 

9 Umræðan um aðferð Johansens byggist auk frumheimilda á 
Þórarni G. Péturssyni og Helga Tómassyni (1994) og Hokkanen 
og Janson (1993). 

10 Landsframleiðslunni var skipt upp í ársfjórðungsgildi af Guð-
mundi Guðmundssyni hjá Seðlabanka íslands í forriti sem er hans 
smíð. 
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Sem mælikvarði á verðlag er vísitala vöru og 
þjónustu notuð, en hún er frábrugðin þvi sem 
bæði Blanchard og Giannini nota í rannsókn 
sinni; þeir nota vísitölu sem er sambæriieg við 
framfærsluvísitöluna hér á landi. Vísitala vöru 
og þjónustu er fengin frá Hagstofunni, og er um 
að ræða visitölu sem var sett jöfn hundraði árið 
1939. 

Sem mælikvarði á laun er meðaltímakaup 
iðnaðarmanna á höfuðborgarsvæðinu notað, og 
eru gögnin ættuð úr riti Kjararannsóknar-
nefndar: Yfirlit yfir laun og vinnutíma, sérrit nr. 
2. Ástæðan fyrir þvi að laun iðnaðarmanna eru 
notuð er að sennilega er það sá hópur launþega 
sem hefur haldið hvað best sínum hlut í launa-
þróun á tímabilinu, m.ö.o. þeir eru á svipuðum 
stað í „launþegagoggunarröðinni" og þeir voru 
í upphafi tímabilsins. 

Í rannsókn sinni notar Blanchard M1 sem 
mælikvarða á peningamagn. Giannini notar 
M2, og er fordæmi hans fylgt hér. Upplýsingar 
um peningamagn eru fengnar frá Seðlabanka 
íslands. Um er að ræða mánaðargögn sem 
breytt er i ársfjórðungsgögn með meðaltali. Nú 
má setja breyturnar fimm upp i yt vektorinn 
sem sýndur er í (1) jöfnu: 

Gögnin, sem Blanchard notar, eru leiðrétt 
fyrir árstiðarsveiflum af bandarisku hagstof-
unni. Giannini leiðréttir gögn sín með tíðni-
rúmsaðferðum. Í þessari rannsókn eru gögnin 
ekki árstíðarleiðrétt fyrir fram, heldur er sett 
upp gervibreyta og hún skilgreind sem ytri 
breyta í sjálfu matinu. Allar breytur nema 
atvinnuleysi eru metnar í logariþmum. 

III. 2 Þœtting raðanna 
Clements og Mizon (1991) benda á að ef til 

er einn eða fleiri samþættingarvektorar i VAR-
likani er hættunni á delluaðhvarfi bægt frá. 
Áður en hægt er að kanna hvort raunverulegt 
langtímasamband sé milli einhverra raða 
líkansins er nauðsynlegt að kanna af hvaða 
gráðu raðirnar i vektornum eru þættar. 

Til að kanna af hvaða gráðu raðirnar eru 
þættar, þ.e. við hvaða mismun raðirnar verða 
sístæðar, er notast við bætta Dickey-Fuller 
prófið (e. augmented Dickey-Fullef). Prófíð 
byggist á þeirri tilgátu að rætur raðarinnar 
liggi á einingahringnum. Tilgátunni um að 
rætur raðarinnar liggi á einingahringnum er 
hafnað ef ADF-gildið er stærra en -3,4. Öll 
prófin gera ráð fyrir leitni í viðkomandi röð þó 
hún uppfylli skilyrðið um sístæðni. Misjafnt er 
hvort gert sé ráð fyrir töfðum mismunaliðum 
eða ekki. Í töflu 1 er að finna niðurstöðu 
prófanna. 
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Tafla 2. Próf fyrirflölda samþœttingarvektora] 1 

Ath: Brotpunktar í LR,race og LRmax prófi eru fengnir frá Juselius 
(1991) og Lutkepohl (1991), bls. 385. 

Eins og sést á skyggðu línunni i töflunni er 
tilgátunni um tvo samþættingarvektora ekki 
hafnað. Einnig var prófað að meta VAR(A)~ 
líkan, og þá var tilgátunni um þrjá samþætt-
ingarvektora ekki hafnað. Kannað var hversu 
margir samþættingarvektorar fyndust ef M3 
skilgreiningin er notuð, og kom í ljós að tilgát-
unni um þrjá vektora er ekki hafnað í VAR(2)-
líkani. Blanchard notaði margviðu aðferð Engles 
og Grengers (1987) til að prófa fyrir samþætt-
ingu. Niðurstöður Blanchards voru að enginn 
samþættingarvektor fyndist í bandarísku gögn-
unum. Giannini fann aftur á móti þrjá vektora í 
sínu líkani. Hér er gengið út frá tveimur lang-
tímasamböndum og hættan á delluaðhvarfi þar 
með útilokuð. 

Í töflu 3 má sjá metnu samþættingarvektor-
ana tvo eftir að eigingildin hafa verið sköluð 
með einum. 

Tafla 3. Metnu samþættingarvektorarnir, 
þ.e. β- fylkið 

y P Vl' M2 u 

Á 1 .00 - 0 . 6 7 - 1 . 8 7 1 .32 0 . 1 4 

A 1 .00 - 0 . 4 2 - 0 . 8 4 0 . 1 6 - 0 . 0 1 

Þó svo að ekki sé ætlunin að fara út í að túlka 
villuleiðréttingarliðina eru þeir látnir fylgja 
með til gamans. 

11 Prófin voru gerð með RATS forriti sem skrifað er af Henrik 
Hansen á Institute of Economics við Hafnarháskóla. 

Tafla 4. Metnu villuleiðréttingarliðirnir, 
þ.e. α-fylkið 

Að lokum eru hér nokkur próf á afgangsliðum 
metnu jafnanna i ^7?(2)-líkaninu. 

Tafla 6. Ýmis próf á afgangsliðum 

X ARCH{ 2) 
Skekking Ferilris 

(skewness) (kurtosis) 
Normal-
dreifing 

Sjálf-
fylgni R2 

y 1.73 0 . 1 9 0 . 8 4 1 .16 9 3 . 4 7 0 . 4 3 

p 14 .48 0 . 4 4 0 . 7 9 3 . 7 6 18 .07 0 . 6 1 
w 5 . 7 7 1 .05 2 . 4 4 1 5 . 0 7 11 .85 0 . 3 2 

M2 2 . 9 9 0 . 0 0 - 0 . 2 3 0 . 4 0 8 3 . 4 4 0 . 4 7 
u 9 . 9 9 0 . 7 4 0 . 7 8 8 . 6 7 164 .32 0 . 1 6 

Ath: Brotpunktur fyrir Jarque-Bcra normaldreifingarprófið og ARCH(2)-
prófið er 5,99 á 5% marktæknimörkum. Ljung-Box sjálffylgniprófið 
hefur brotpunktinn 21,03 á 5% marktæknimörkum. 

Greinilegt er af prófstærðunum að afgangs-
liðirnir í p- og w-jöfnunum eru misdreifðir, sbr. 
ARCH(2)-prófið, og allar jöfnurnar nemap ogw 
innihalda sjálffylgni. Einnig er normaldreifmgu 
hafnað í w- og w-jöfnunum. Auðsætt er að hægt 
er að gera betur, og reyndar eru prófin mun nær 
forsendunni um iid afgangsliði í K47?(4)-líkani. 
Þar sem þessi rannsókn gengur ekki út á að finna 
hið sanna villuleiðréttingarlíkan eru þessar 
niðurstöður látaar gilda, og þ.a.l. er gengið út frá 
tveim samþættingarvektorum í framhaldsmati. 

III. 4 Matið 
Eins og Doan (1992) bendir á er ekki unnt að 

prófa margar athyglisverðar tilgátur þegar 
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hefðbundið VAR-líkan er metið. Það sem helst 
er kannað er af hvaða gráðu likanið eigi að vera. 
I þessari rannsókn kom VAR(4)-líkan best út úr 
samanburði við önnur likön i LR-prófi (e. likeli-
hoodratio test), en til þess að komast hjá því að 
eyða of mörgum frígráðum var farin sú leið 
að meta VAR(3)-líkan til tilrauna sem fram-
kvæmdar eru í fjórða kafla. 

Eins og áður segir er vektor, sem leiðréttir 
fyrir árstiðasveiflu i gögnunum, skilgreindur 
sem ytri breyta i líkaninu. Líkanið var einnig 
metið með föstum sem ytri stærðum. Vegna 
stærðar líkans sem þessa þjónar engum tilgangi 
að sýna stuðla líkansins, enda eru prófstærðir 
við stuðla ekki nothæfar við tilgátupróf þar sem 
raðir líkansins eru ekki sístæðar. 

IV. Kvik áhrif á breytur líkansins 

Í fræðilegum hluta ritgerðarinnar er sagt frá því 
með hvaða aðferðum er hægt að kanna áhrif 
þess að setja skell á eina breytu líkansins. Með 
þessu móti má rekja áhrif t.d. eftirspurnarskells 
á innri breytur líkansins. Eftir að líkanið hefur 
verið metið er hægt að reikna tuttugu og fimm 
viðbragðsföll (e. impulse response functions), 
fimm fyrir hverja breytu sinnum fjöldi skella 
sem settir eru á líkanið. Einnig má reikna 
tuttugu og fimm föll fyrir sundurgreiningu 
spávillufrávika, FEVD-föll (e. forecast error 
variance decomposition functions). Hér að 
neðan eru sýndar myndir af sextán viðbragðs-
föllum. Ástæðan fyrir þvi að ekki eru sýnd fleiri 
föll er sú að ekki þykir áhugavert að skoða áhrif 
skells á peningamagn, en raunveruleikinn rímar 
við fræðin, þ.e. verðlag og peningamagn þróast 
eins. Skoðum nú FEVD-föllin fjögur. 

IV. 1 Sundurgreining frávika 
Myndir 1-4 sýna hlutfall spávillufrávika (e. 

forecast error variance) afgangsliðanna sem 
rekja má til einnar staðalvillu skells á líkanið 
sem metið er með íslensku gögnunum, þ.e. 
FEVD-föllin. Skellurinn er látinn rekja sig tutt-
ugu ársfjórðunga fram í tímann. 

Mynd 1. FEVD-fallið fyrir landsframleiðslu 

1 0 0 % 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

• M2 

•W 
• P 

• Y 

10 12 14 16 18 20 

Eins og sjá má á myndinni skýrir fram-
leiðslan að mestu frávikin í sjálfri sér, og er það 
í samræmi við niðurstöður Gianninis (1992) og 
Blanchards (1989). Áhrif verðlags, peninga-
magns, atvinnuleysis og launa eru mun minni 
hér á Íslandi en á Ítalíu. Innkoma verðlags, þ.e. 
níu ársfjórðungum eftir skell, er í samræmi við 
niðurstöður Gianninis. Eftir tuttugu ársfjórðunga 
má rekja u.þ.b. 35% af frávikunum til annarra 
stærða en framleiðslunnar sem er þó nokkuð 
frábrugðið niðurstöðum Ítalans, en hann rekur 
u.þ.b. 60% af frávikunum til annarra stærða en 
framleiðslunnar. Blanchard fær svipaðar niður-
stöður fyrir bandarísku gögnin. 

Mynd 2. FEVD-fallið fyrir atvinnuleysi 
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Sundurgreining frávika á afgangsliðum at-
vinnuleysis sýnir að framleiðslan og peninga-
magnið hafa því sem næst engin áhrif. Verðlag 
og laun hafa samanlögð áhrif á frávik í atvinnu-
leysi að hámarki 20% eftir tuttugu ársfjórð-
unga. Frávikin má að langmestu leyti rekja 
til atvinnuleysisskellsins. Þessar niðurstöður 
eru verulega frábrugðnar niðurstöðum bæði 
Blanchards og Gianninis. E.t.v. kemur það ekki 
á óvart þar sem atvinnuleysi hefur vart verið 
mælanlegt á Islandi fyrr en á siðustu misserum. 

Á mynd 3 má sjá FEVD-fallið fyrir verðlag. 
Ólikt niðurstöðum Gianninis hefur framleiðsl-
an mest áhrif á verðlagið, og fara þau vaxandi 
því lengur sem líður frá skellinum. Áhrif 
verðlags koma sterkt inn í fyrstu, en fjara síðan 
út í u.þ.b. 20% eftir sjö ársfjórðunga. Peninga-
magnið virðist hafa meiri áhrif á Íslandi en á 
Ítalíu, en atvinnuleysi hefur lítil áhrif í báðum 
löndunum. Samanburður við Bandaríkin þjónar 
ekki miklum tilgangi þar sem peningamála-
stefnan og verðbólgan hefur verið allt öðruvísi 
þar en á Ítalíu og Íslandi. 

Mynd 4. FEVD-fallið fyrir laun 

Mynd 3. FEVD-fallið fyrir verðlag 

Á 4. mynd má sjá FEVD-fallið fyrir launin. 
Ahrif á frávikin eru um margt eins hvort heldur 
talað er um laun eða verðlag, að því undan-
skildu að eigináhrif skiptast úr verðlagi yfir í 
laun. Sami mismunur gildir um niðurstöðurnar 
fyrir Island og Italiu og í umræðunni um 
verðlag hér að framan. 

Eins og áður segir er FEVD-fallinu fyrir 
peningamagn sleppt þar sem tengsl verðlags og 
peningamagns ættu að vera augljós. 

IV.2 Viðbragðsföll líkansins 
Eins og áður segir er notast við Choleski-

þáttun þegar stökum samvikafylkis afgangsliða 
(e. covariance matrix of error terms) er raðað 
upp. Miklu máli skiptir i hvaða röð breytunum 
er raðað þegar líkanið er metið því að ólík 
uppsetning gefur ólikar niðurstöður þegar við-
bragðsföll eru metin. 

Á myndum 5-8 má sjá hvernig einnar staðal-
villu skellur á eina breytu likansins rekur sig í 
gegnum kerfið, með 95% öryggismörkum.12 

Með því að gera þetta má sjá hvort ein breyta 
hefur áhrif á aðra og þá hvenær. Á x-ás má lesa 
hvernig viðbrögðsföllin breytast yfir tíma, alls 
þrjátiu ársfjórðunga og á y-ás stærðargráðu 
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Mynd 5. Viðbrögð við eftirspurnarskelli 

skellsins sem hlutfall af staðalvillu. Allir skell-
irnir eru jákvæðir. Á mynd 5 má sjá hver við-
brögð kerfisins eru við skelli á eftirspurnarhlið. 
Settur er einnar staðalvillu jákvæður skellur á 
landsframleiðsluna, og eins og sjá má leiðir það 
til þess að atvinnuleysi minnkar næstu þrjá árs-
fjórðunga, en fer þá aftur vaxandi. 

Eftirspurnarskellurinn leiðir til þess að 
verðlag og laun hækka, og eftir u.þ.b. þrjátiu 
skref virðast þau vera að komast í jafnvægi 
aítur. 

A mynd 6 má sjá viðbrögð kerfisins við 
framleiðniskelli. Settur er einnar staðalvillu 
skellur á atvinnuleysisjöfnuna. Eins og sjá má 
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Mynd 6. Viðbrögð við framleiðniskelli 

hefur skellur lítil áhrif á breytur likansins. 
Landsframleiðslan minnkar, en það rímar við 
kenninguna sem segir að framleiðslan minnki 
við lækkandi framleiðni. Verðlag helst stöðugt 
fram að tíunda ársfjórðungi, en fer þá lækk-
andi. Þessi niðurstaða er tæpast marktæk þar 
sem áhrifanna gætir það seint. Ahrif á launa-

jöfnuna virðast vera nokkuð sannfærandi þar 
sem laun lækka stöðugt í takt við hækkandi 
atvinnuleysi. 

Mynd 7 lýsir viðbrögðum kerfisins við verð-
skelli. Eins og sjá má hækkar landsframleiðslan 
í bráð, en lækkar í lengd. Þessi niðurstaða er 
athyglisverð ef verðbólga níunda áratugarins er 
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Mynd 7. Viðbrögð við verðskelli 

höfð í huga. Ljóst er samkvæmt þessu að kostn-
aðurinn vegna verðbólgu (i minni landsfram-
leiðslu til lengdar) er verulegur. Ahrif verð-
skells á atvinnuleysi eru óveruleg, en þó virðist 
kenningin um skammtíma/langtíma Phillips-
feril standast. Áhrif á laun koma fram í hærri 
launum til skamms tíma, en lægri til lengri tíma 
litið. 

Mynd 8 sýnir viðbrögð við launaskelli. Já-
kvæður launaskellur virðist hafa áhrif til hækk-
unar á landsframleiðslu, og rimar það vel við 
kenninguna um hagkvæmnislaun. Atvinnuleysi 
virðist hækka til langs tíma, en áhrifin eru svo 
lítil að þau eru tæpast marktæk. Verðlag hækkar 
til langs tíma litið, og er það í samræmi við 
reynslu okkar íslendinga af launahækkunum. 
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Mynd 8. Viöbrögð við launaskelli 

V. Niðurlag 

í þessari ritgerð hefur verið sett fram líkan og 
kannað með hliðsjón af því hvernig nokkrar 
valdar þjóðhagsstærðir hafa áhrif hver á aðra. 
Aðferðarfræðin, sem hér hefur verið kynnt, er 
einatt kennd við Minnesóta-trúleysingjana, en 

nafnið helgast af því að þeir reyna að takmarka 
íjölda hliðarskilyrða og láta gögnin stjórna 
líkaninu sem mest. Þessi aðferð er á öndverðum 
væng við hefðbundnar aðferðir sem leitast við 
að meta líkön sem reist eru á hagfræðikenn-
ingum. Til að meta þessi líkön þarf miklar tak-
markanir öfugt við líkanið sem hér er kynnt. 
Rannsóknir Blanchards og Gianninis, sem getið 
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er hér að framan, fara bil beggja, þ.e. þeir nota 
margvið AR-líkön með hliðarskilyrðum, sk. 
SVAR-líkön. Það væri tilvalið verkefni í framhaldi 
af þessari rannsókn að meta SVAR-líkan og bera 
saman við þær niðurstöður sem hér eru fengnar. 
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Ásgeir Jónsson 

Siglt gegn vindi 

Eftirfarandi grein er unnin upp úr BS-ritgerð höf-
undar við hagfrœðiskor Háskóla Islands vorið 1994. 

1. Inngangur 

Íslenska þjóðin hefur tekið heljarstökk til fram-
fara á síðustu 100 árum, svo að undrum sætir. Á 
einum mannsaldri hefur þjóðin skotist úr sæti 
þeirra fátækustu í Evrópu í flokk hinna ríkustu. 
Þó er ekkert dularfullt við þetta efnahagsundur, 
aðeins var gengið í þann fjársjóð sem lengi 
hafði legið ónýttur, og allir þeir mannfellar af 
völdum hungurs, sem sagan kann að greina 
okkur frá, verða hálfankannalegir þegar haft er 
í huga að rétt utan landsteinanna eru og hafa 
alltaf verið ein fengsælustu fiskimið heims. 
Þessi vannýting virðist stórundarleg í augum 
nútímamanna, sérstaklega þegar haft er í huga 
að fyrir 500 árum gafst tækifæri til að nýta 
þessa auðlind af fullum krafti til útflutnings. Þá 
lenti landið i miðpunkti skreiðarviðskipta, þar 
sem útlendingar lögðu landsmönnum í raun allt 
upp í hendur sem mátti verða til þess að þjóðin 
gæti hafist úr fátækt með öflugum utanríkisvið-
skiptum. Þó fór svo undarlega að valdhafar ventu 
seglum upp í hinn hagstæða vind viðskipta og 
héldu dauðahaldi i forna miðaldahagskipan sem 
hindraði alla framþróun. Afleiðingarnar voru 
skelfilegar, landsmenn voru ofurseldir náttúru-
öflunum, og með reglulegu millibili dundu ein-
hverjar hörmungar yfir. Um þessa hræðilegu 
atburði hefur oft verið fjallað og sýnilegar 
ástæður þeirra, veðurfar, hafís, eldgos o.fl., en 
hins vegar lítt um hina innri þætti, skipan hag-
kerfis og stjórnsýslu, sem kunna að hafa valdið 

mestu um. Sá sem þræðir hengiflug getur ekki 
kennt vindhviðu um þó hann fjúki fram af, heldur 
aðeins því hvernig gönguleiðin var valin. Vandi 
þjóðarinnar kann að hafa verið búinn til á alþingi, 
en ekki stafað af duttlungum náttúrunnar. 

Þessari grein er ætlað að skýra íslenska 
hagstjórn fyrri alda og afleiðingar hennar, og til 
þess er notaður kenningagrunnur nútíma hag-
fræði innan sagnfræðilegs ramma, þó með 
þeirri ætlan að skiljanlegt sé flestum þótt þeir 
hafi ekki lagt stund á hagfræði. Að meginhluta 
er fjallað um árabilið 1400-1600, hið myrka 
miðbik Íslandssögunnar þegar landsmenn skrif-
uðu helst verðskrár og afsöl og dóma sem hafa 
hlotið takmarkaða athygli þó þessar heimildir 
séu stórmerkar frá hagfræðilegu sjónarhorni. 
Þess ber þó að geta að ekki er ætlunin að skrifa 
sögu þessa 200 ára tímabils, enda myndi 
umfang ritsmíðarinnar ekki leyfa slikt, heldur 
aðeins reyna að greina ákveðna þætti á sviði 
verðlags, verslunar og atvinnumála með að-
ferðum hagfræðinnar til skýringar hinum af-
drifaríku ákvörðunum frá þessum tíma. 

Við hefjum sögu okkar um 1400 þegar utan-
ríkisviðskipti voru í skötulíki og landsmenn 
voru sjálfum sér nægir að mestu, en þó var 
skammt að bíða komu Englendinga og versl-
unarbyltingar í kjölfar þess. Reynt verður að 
greina þá innri áhrifaþætti er voru að verki í 
íslensku samfélagi, fyrst verðlag og verðkerfi, 
þá verslunarhætti landsins og að síðustu reyni 
ég að lýsa hagkerfmu i mjög einföldu líkani til 
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að skýra hagstjórn landsins. Að þvi loknu er 
röðin komin að hinum ytri þáttum, umsvifum 
útlendinga og þætti konungs í landsstjórninni. 
Loks þykist ég geta svarað þeirri spurningu sem 
sett var fram í upphafi, af hverju þjóðin kaus að 
nýta ekki hlutfallsyfirburði sína á sviði fisk-
veiða. Það er trú mín að innsta eðli manna hafi 
verið hið sama fyrir 500 árum og nú. Kenningar 
er duga til að skýra hegðun nútímafólks ættu 
því einnig að duga á fólk fortíðar að breyttu 
breytanda. Auk þess hef ég þá hjátrú að sagan 
endurtaki sig og fólk standi ávallt frammi fyrir 
sömu vandamálum. 

2. Utanríkisviðskipti Íslands 

2.1 Björgvinjareinokun 
Á síðari hluta 14. aldar var Björgvin 

lögskipaður viðskiptastaður Íslendinga, og 
Norðmenn höfðu einkarétt til verslunar hér-
lendis. Konungur átti að tryggja sex skipa-
komur á ári samkvæmt Gamla sáttmála, en oft 
varð lítið um efndir. Mörg ár eru tilfærð í 
annálum þegar einungis eitt skip kom hingað út 
(1357, 1362, 1367, 1392) eða jafnvel ekkert 
(1355, 1374, 1390). Ástæður fyrir þessari 
siglingatregðu gætu verið margvíslegar. Þau 
hafskip sem Norðmenn höfðu í förum voru með 
gamla víkingalaginu, einmastra, opin og 
ótrygg. Einhverjar framfarir höfðu orðið frá 
tíma landnáms, þó engar grundvallarbreytingar, 
en burðargeta hafði verið aukin með brekkun. 
Áttavitar voru komnir til sögunnar á þessum 
tíma, en siglingar voru samt sem áður mjög 
áhættusamar og skiptapar tíðir.1 Þegar hér var 
komið sögu var sjóveldi norrænna manna 
hrunið, og Hansakaupmenn höfðu náð milli-
landasiglingum Norðurlanda í krafti betri 
skipatækni og öflugs markaðsvalds. Norðmenn 
héldu þó enn dauðahaldi í einkarétt sinn til 
innanríkissiglinga og þar með til Íslands. 
Konungur var (eins og ávallt) í fjárþröng og 
lagði ýmsar kvaðir á kaupmenn. Þeir voru 
skyldir til þess að greiða 5% skatt (sekkjagjald) 
af farmi sínum, og fjórðungur skipsrýmis var 

1 Lynn White: Medieval Technology and Social Change, 1962. 

skyldaður undir konungsskatt,2 og það kann að 
hafa latt farmenn. Hins vegar hefur aðalástæða 
viðskiptatregðunnar líklega verið hve löndin 
voru lík. Norðmenn þurftu ekki sjálfir á fram-
leiðsluvörum Íslendinga að halda, heldur voru 
Hansamenn milliliðir á skreiðarmarkaði í 
Evrópu. Hlutfallslegir yftrburðir landanna voru 
of svipaðir og verðhlutföll lík á milli þeirra til 
að gróðinn af viðskiptunum vægi upp á móti 
áhættunni eða viðskiptakostnaðinum er sigling-
arnar höfðu í för með sér. 

Af einhverjum ástæðum (ofantöldum eður 
öðrum) fóru fjarlægðirnar að vaxa Norðmönn-
um í augum á síðari hluta 14. aldar og tregða að 
hlaupa í siglingar þeirra. Grænland týnist um 
þetta leyti,3 en eina skipinu sem var í förum 
þangað hlekktist á 1368, og lögðust siglingar 
þangað af í kjölfar þess.4 Öll afskipti konungs 
af Grænlandsverslun eftir það voru fólgin í 
hindrunum og lögsóknum á hendur öðrum. Lík-
lega hefur sú verslunartregða tengst með ein-
hverjum hætti verðlækkun filabeins þvi ein 
aðalútflutningsvara Grænlendinga, rostungs-
tennur, var staðkvæmdarvara fyrir fílabein. 

2.2 Viðskiptaþörf Íslendinga 
Hægt er að velta fyrir sér þörf Íslendinga fyrir 

utanríkisverslun á þessum tíma. Þjóðin var 
sjálfri sér næg um flesta hluti, og sá varningur 
sem sex lítil skip fluttu til 50-60 þúsund manna 
þjóðar gat ekki skipt sköpum fyrir lífsafkomu 
hennar. Því voru það fáar eða engar lífsnauð-
synjar er skipin fluttu á milli. Landsmenn unnu 
járn úr mýrarrauða, ræktuðu korn og nýttu flest 
það er þeir gátu af landinu sjálfu. Hlutverk 
skipanna virðist einna helst hafa verið að flytja 
munaðarvörur sem tóku lítið rými, s.s. klæði, 
góðmálma, kirkjugripi, skart og fleira i þeim dúr. 

2 Í bréfi til Englandskonungs 1425 tíunda Norðmenn hinar fomu versl-
unarvenjur og einkarétt sinn til Íslandsferða, og að sögn olli vöntun 
skattanna konungi „nær takmarkalausu tjóni". DI IV, nr. 380. 

3 Síðustu heimildir þaðan eru um brúðkaup þar 1408. DI IV, nr. 
376. 

4 Siglingar til Grænlands voru með eindæmum áhættusamar, og 
margar íslenskar sagnir eru um villur og skipbrotsmenn. 
Athyglisvert er þó að 1189 er vitað um grænlenskt skip á 
Breiðafirði sem seymt var með trénöglum og hvalskíðum því 
járnskortur var tilfinnanlegur á Grænlandi. Poul Norlund: Fornar 
byggðir á hjara heims, 82-95. 



238 FJÁ RMÁLATÍÐIN DI 

Önnur viðskipti virðast þó hafa knúið á um 
siglingar á milli landanna, en þau voru á sviði 
stjórnmála. Innlenda valdastéttin þurfti á 
konungsúrskurðum að halda í deilum sem 
annars hefði gengið illa að setja niður. Konung-
ur færði landsmönnum að einhverju leyti frið 
sem almannagæði, en fékk rétt til skattlagn-
ingar i staðinn. Bréfa um sekt eða sýknu, eignar-
hald eður ei hefur verið beðið með mikilli 
eftirvæntingu, og þess eru dæmi að Íslendingar 
hafi hætt sér á smábátum út á reginhaf til þess 
að ná á konungsfund þegar siglingar brugðust.5 

Flutningur fólks á milli landa var einnig mikil-
vægur. Biskupar þurftu postullega blessun 
erlendra erkibiskupa til að geta leitt íslensku 
kirkjuna og höfðingjar að ná konungsfundi. 
Íslenskir höfðingjar voru ekki heimalningar og 
ferðuðust víða. Björn Jórsalafari (d. 1415) 
virðist hafa farið um mikinn hluta Evrópu á 
sinni tíð svo dæmi sé tekið. Útlendir menn-
ingarstraumar og andleg næring voru ekki síður 
mikilvæg en bein vöruskipti. Það er freistandi 
að álykta að í raun hafí hin pólitiska þörf stjórn-
að skipakomunum, verslun hafi verið eins 
konar aukageta. 

2.3 Siglingar Íslendinga 
Af siglingum Íslendinga á þessum tíma fer 

fáum sögum. Heimildir eru þó um það að skip í 
eigu Íslendinga hafí verið gerð upptæk í Noregi 
fyrir brot á verslunarlögunum,6 og líklega hafa 
biskupsstólarnir haft skip í förum. Viðarskortur 
er fráleit ástæða fyrir skipaleysi hérlendis ef 
hugsað er til þess að stærstu timburkirkjur 
Norðurlanda voru reistar hér á þessum tíma7 og 
biskupsstólarnir áttu skóga í Noregi. Hinn tak-
markaði skipakostur Íslendinga stafaði liklega 
af lítilli arðsemi þvi skip kostuðu mikið fé og 
voru áhættusöm fjárfesting. Umtalsverðan 
gróða hefur þurft til að borga upp slíkan rekstur 

5 Evfirðingar lögðu til Noregs 1362, eftir víg Smiðs Andréssonar, á 
lítilli ferju, en skip og farmur var gert upptækt og höfðingjarnir 
fangelsaðir vegna vígsins eða óleyfilegrar verslunar. 

6 Jón biskup skalli sigldi 1374 til Noregs á s.k. Maríubola er hann 
haföi sjálfur látið smíða. Konungur lét snarlega gera skipið upp-
tækt, að öllum líkindum vegna verslunarbannsins. 

7 Kristján Eldjárn, Þorsteinn Gunnarsson: Um Hóladómkirkju, 
1993. 

sem útflutningsvörur þess tíma gátu ekki skilað, 
og treyst var á þörf og framtak konungs til að 
viðhalda sambandi landsins við umheiminn.8 

Talið er að skreiðarverð hafi hækkað upp úr 
1350 og viðskiptakjör þjóðarinnar hafí batnað. 
Skipaeign landsmanna fer þá að aukast, og 
höfðingjar fara að hafa eigin skip í förum til að 
koma fiskafla í verð.9 Að óbreyttu hefði líklega 
komið upp stétt farmanna hérlendis; fiskverð 
fór hækkandi alla 15. öldina, og íslenskir 
höfðingjar hefðu að öllum likindum ekki sætt 
sig við svo slæleg viðskipti til langframa, enda 
var þegar komin hreyfíng í þá átt þegar enskir 
koma hingað. Koma þeirra gerði i raun 
skipaeign landsmanna óþarfa því miklu ódýrara 
hefur verið að nýta þau ensku skip sem lágu í 
hverri krummavík en að leggja út í dýra og 
áhættusama fjárfestingu. Hins vegar voru báðir 
biskupsstólarnir með skip í förum undir lok 15. 
aldar. T.d. er getið árið 1460 um þýskan skip-
herra á skipi Hólastóls, Klaus Jut að nafni.10 

Ástæðan fyrir skipaeign stólanna var einföld. 
Höfuðstöðvar kirkjunnar voru í Niðarósi í 
Noregi; þangað sigldu engin ensk skip héðan 
og því urðu biskuparnir að sjá sjálfír um farnað 
sinn. Einnig gæti ástæðan verið sú að kirkjan 
átti geysimargar jarðir í uppsveitum eða þar 
sem ekki var útræði og fékk landskuld sína 
greidda í landbúnaðarafurðum. Eina leiðin til 
að koma slíku í verð á þeim tíma var að sigla til 
Noregs. Englendingar hertóku Björgvinjarför á 
Hafnarfírði 1474 og 1475, og þau reyndust full 
af skreið, vaðmáli og dúni." 

2.4 Koma Englendinga 
Árið 1412 sáust fyrstu ensku skipin við 

Íslandsstrendur, og skyndilega var hið af-
skekkta og hálfgleymda land komið i alfaraleið. 
Ensku skipin voru tví- eða þrímastra, yfirbyggð 

8 Svo lengi sem konungur kærði sig um að hirða skatt sinn af land-
inu hlaut hann að senda hingað skip. 

9 Um og eftir 1400 fara að finnast heimildir um skip í eigu Íslend-
inga, í stað Mariubolla eða ferja. T.d. gerði Þorleifur Árnason, 
tengdasonur Björns Jórsalafara, út skip 1420. Nýi annáll 1420. 

10 DI V, nr. 555. 
11 Englendingar voru heimaríkir og hertóku flest erlend kaupför er 

voguðu sér hingað á þessum tíma. Dl VI, nr. 66 og 67; X, nr. 23 
og 27. 
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og traust sjóför með mikla burðargetu. 1413 
telur Nýi annáll að minnsta kosti 30 skip hér við 
land,'2 og líklega töldust ensk skip hér í hundr-
uðum á 15. öld. Þannig jókst útflutningur lands-
manna úr þvi sem nokkur litil skip gátu borið í 
fullfermi margra stórskipa. Skreið var í háu 
verði á Englandi á þessum tíma og náði líklega 
hámarki um miðbik 15. aldar.13 Enskir kaup-
menn vildu gjarnan kaupslaga við innfædda og 
buðu hátt verð. Hins vegar varð sú breyting við 
komu Englendinga að útflutningsvörur lands-
manna einskorðast við skreið, lýsi og brenni-
stein.14 Skip Englendinga voru hlaðin likt og 
krambúðir og hafa liklega fært Íslendingum 
hina ólíklegustu hluti, en á Íslandi var góður 
markaður fyrir margar enskar iðnaðarvörur.15 

Hér var öflug verslun á ferðinni sem náði til 
grundvallarþarfa allra landsmanna og hefði átt 
að hafa áhrif á hlutfallsverð innanlands. Korn-
rækt hefur liklega lagst af í kjölfar hinnar miklu 
verðlækkunar, einnig vinnsla járns úr mýrar-
rauða, og klæðainnflutningur hlýtur að hafa 
skákað vaðmálinu íslenska svo eitthvað sé talið. 

Hins vegar er innflutningur landbúnaðar-
afurða mjög athyglisverður, sérstaklega á ensku 
smjöri,16 þvi fátt bendir til þess að smjör hafi 
verið ódýrara i framleiðslu á Englandi en á 
Íslandi. Tölur um nyt kúa, sem Skúli fógeti 
safnaði, sýna 1000-2000 lítra ársnyt á hverja 
kú, en sambærilegar tölur fyrir Bretland eru 
700-800 lítrar. Íslenskar kýr voru allt að því 
helmingi nythærri en enskar kýr.17 Þetta skýrist 
af markmiðum i kynbótarækt. Enskir lögðu 
áherslu á kjötframleiðslu og uppeldi sterkra uxa 
til dráttar, en landsmenn lifðu á mjólkurmat að 
mestu og höfðu því nyt að markmiði við ræktun.18 

12 Nýi annáll 1413. 
13 Samkvæmt útreikningum Gísla Gunnarssonar, sjá Upp er boðið 

Ísaland, 56. 
14 Samanber kaupsetningu Ara Jónssonar 153 1. D1 IX, nr. 482. 
15 Til er farmskýrsla einnar verslunarduggu frá 1545, James frá 

Dunwich. Svo virðist sem enskir hafi framleitt sérstaklega skó, 
„Íslandsklæði" og ýmsa járnavöru, s.s. skeifur, fyrir Íslands-
markað. Björn Þorsteinsson, Enskar heimildir um sögu Islands, 
1969, 94-106. 

16 Nefndur James frá Dunwich var hlaðinn smjöri, bæði nýju og 
söltuðu. 

17 Gisli Gunnarsson, óbirtir útreikningar, 1994. 
18 íslenskt sauðfé er einnig afburða mjólkurkyn. 

Eignakönnun Guðmundar ríka19 sýnir einnig 
að hann ól óhemju fjölda kúa og nautgripa á 
jörðum sínum, miklu fleiri en ábúendur á seinni 
timum. Auk þess virðist smjörverð hafa 
hækkað hérlendis á 15. öld. Ekki hafa Íslend-
ingar því dregið úr smjörframleiðslu sinni né 
innflutningur lækkað innanlandsverð. Smjör 
var mikilvægur framleiðsluþáttur við fiskveiðar 
sem aðalorkugjafi vermanna, og innflutningur 
þess sýnir fram á sérhæfingu vinnuafls. Fleiri 
hafa stundað fiskvinnu en landbúnaðurinn náði 
að fæða.20 Þurrabúðir og landluktir staðir eða 
eyjar þar sem margt fólk hélst við án búskapar 
hafa þurft á því að halda. 

2.5 Björgvin fellur úr leik 
Björgvinjarkaupmenn áttu lítið erindi hingað 

eftir 1412, og Englendingar urðu allsráðandi 
hér við land. Konungur undi þessu illa og 
reyndi af öllum mætti að fylgja eftir einokunar-
stefnu sinni, en varð lítt ágengt. Hótanir kon-
ungs voru máttlausar á Íslandi í þá daga, enda 
enginn floti til þess að fylgja þeim eftir. Um-
boðsmaður konungs, Hannes Pálsson, reyndi að 
reka erindi einokunarinnar hérlendis, en Eng-
lendingar fluttu hann héðan í járnum 1420 eftir 
misheppnað áhlaup á Vestmannaeyjar.21 Annar 
erindreki konungs, Jón Gerreksson, var skip-
aður biskup i Skálholti og rak sömu erindi, en 
það varð aðeins til þess að landsmenn drekktu 
honum i Brúará 1433. Komu engar hefndir 
fyrir. Eftir þetta verður landið utan seilingar 
konungs næstu áratugi, en Englendingar auka 
völd sín hérlendis og fá m.a. sina menn skipaða 
biskupa22 á Hólum á árabilinu 1426-1441. Eng-
landskonungur reyndist hins vegar tregur til að 

19 Guðmundur var rý'mdur af jörðum sinum 1446. DI IV, nr. 725. 
20 Líklega hefði þjóðin lent í vandræðum vegna skorts á feitmeti 

með eflingu þéttbýlis á fyrstu áratugum þessarar aldar ef ekki 
hefði komið til „margarinið" eða smjörlíkið sem framleitt var úr 
fiskiýsi. Danskt smjör var flutt inn allt fram til 1950-1960. 

21 Hannes sendi norska ríkisráðinu ítarlega skýrslu um meint illvirki 
enskra hér við land (D1 IV, nr. 381). Einu hryðjuverkin sem 
annálar geta eru þó verk hans eigin manna, t.d. saurgun kirkjunnar 
á Helgafelli. Nýi annáll 1425. 

22 Aðeins einn enskur biskup, Jón Vilhjálmsson Craxton, 1425-
1435, komst þó hingað. Jón þessi var hnepptur í skuldafangelsi á 
Englandi er hann reyndi að ná Skálholti undir sig. Það sýnir 
tíðarandann að Jón átti vopnaviðskipti við presta sína. Björn 
Þorsteinsson: Enska öldin, 1973, 62-67. 
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styðja þegna sína á Íslandi og þóttist hafa fullt 
fang vandræða i 100 ára stríðinu á Frakklandi. 
Því varð viðleitni enskra til lítils þegar fram í 
sótti þrátt fyrir það að þeim yrði vel ágengt í 
fyrstu. Danir reyndu samningaleiðina við 
Englendinga á heimavígstöðvum, en fengu 
aðeins loforð og litlar efndir. Um og eftir 1450 
breytti Danakonungur stefnu sinni og leyfði 
enska verslun svo framarlega sem Englendingar 
keyptu verslunarleyfi hjá honum eða hjá um-
boðsmönnum hans á Íslandi. Samhliða var tekin 
upp fallbyssupólitik og ensk skip hertekin á 
Eyrarsundi ef enskir gengu of langt hér við 
land.23 Með raunsærri stefnu og samningum 
við höfðingja, er þóttust vanhaldnir af fiski-
gróðanum, tókst konungi smám saman að 
styrkja stöðu sina er leið á 15. öld. 

3. Verðlag 

3.1 Íslenskt verðkerfi 
Talið er að landnámsmenn hafi flutt hingað 

gnótt silfurs á fyrstu öldum Íslandsbyggðar. 
Vikingar stunduðu þá rán um gjörvalla N-
Evrópu, og silfur er sú eign manna sem hent-
ugast er að flytja á milli landa. Frumbýlar þjóðir 
þurfa mikils með til þess að koma sér fyrir. Lík-
lega hefur neikvæður viðskiptajöfnuður ríkt hér 
eftir landnám og silfur runnið úr landi í skiptum 
fyrir vörur er landnemarnir þurftu.24 Þegar rán 
hættu að duga sem gjaldeyrisskapandi atvinnu-
vegur fór að sneiðast um gjaldmiðla því lítið er 
um vinnanlega málma hérlendis, og er talið að á 
elleftu öld hafi silfrið verið uppurið. Í þann tíma 
var mikill útflutningur á vaðmáli, og var lengd-
areining þess, alin (49 cm), gerð að reikni- eða 
skiptieiningu verðkerfisins, og einn eyrir silfurs 
varð jafn sex álnum vaðmáls. Líklega var þörfin 
á sameiginlegum og öruggum gjaldmiðli orðin 
mjög knýjandi, og vaðmál gátu allir bændur 
framleitt. 

Í kringum aldamótin 1100 virðist Ísland 

23 Fyrstu ensku skipin voru hertekin 1447 vegna framferðis þeirra 
hérlendis, einnig 1468, eftirdráp Björns Þorleifssonarhirðstjóra á 
Rifi. Það auk árása á þýsk skip hér við land olli þvi að Eyrarsund 
var lokað Englendingum i 22 ár. Björn Þorsteinsson: Enska öldin, 
1973,62-67. 

24 Amór Siguijónsson, formáli að Búalögum, Rv. 1966, 5. 

breytast úr sambandsríki ættflokka í ríkisheild 
og mörgum lögum og samþykktum komið á er 
miðuðu til samræmingar, sameiginlegra stofn-
ana eða almannahags. Hreppaskipulagi var 
komið á, tíund25 lögtekin 1096 og íslensk 
þjóðkirkja komst á legg, biskup var settur á 
Hólum 1106 og klaustur stofnuð. Um svipað 
leyti var einnig gerð merkileg samþykkt á al-
þingi um verðlagsmál26 þar sem álnir voru 
lögteknar sem gjaldmiðill, en einnig fylgdi 
verðlisti eða reglugerð um lag á fénaði og helstu 
framleiðsluþætti til búskapar. Fram að þessu 
höfðu lögmál framboðs og eftirspurnar ráðið að 
einhverju leyti í landinu, og eitthvert misræmi 
gat verið í verðlagningu á milli héraða. í 
framhaldi varð að koma böndum á eininguna 
alin vaðmáls, þannig að gildi hennar færi ekki á 
milli mála, og stuttu eftir 1200 var þessi vandi 
leystur með því að lögleiða samræmdan kvarða 
fyrir allt landið með merkingu á vegg Þing-
vallakirkju,27 og voru eftirgerðir síðan settar 
upp á öllum kirkjum landsins. Mælitækið varð 
stika og var tvær fornar álnir eða 98 cm. 

Hið nýja verðkerfi var nokkurn tíma í mótun, 
og brátt losnaði einingin alin úr tengslum við 
vöruna vaðmál28 og rann inn í kerfið sem afstæð 
verðeining. Jónsbók 1282 festi svo endanlega 
gildi álnarinnar, en þá urðu 120 álnir i kúgildi í 
stað 90 áður. Sú breyting gæti hafa átt að 
auðvelda reikning því talnakerfi miðalda var 
byggt á stórum hundruðum (120) öfugt við 
tugakerfi nútímans, og líkt og 100 aurar eru í 
krónu urðu 120 álnir að vera í kúgildi. Hins 
vegar gat talan 90 líka staðist í tylftarkerfinu, og 
hægt er að ímynda sér að nefnd breyting hafi 
verið gengisaðlögun, þ.e. til þess að samræma 
innlent og erlent verðlag, en þá var vaðmál 
aðalútflutningsvara landsmanna. Ef svo hefur 
verið hefur ástæðan líklega verið verðfall 

25 Tíundin var eignaskattur, 1% af eignum manna, og dreifðist á 
fjóra staði, einn hluti til biskups, annar til fátækra, og fékk hrepp-
stjóri hann til varðveislu, þriðji til sóknarprests, en fjórði til sókn-
arkirkju. Nefnd skattlagning var því eins konar viðurkenning á 
þvi að kristnihald og framfæri fátækra væru mál sem kæmu öllum 
við og allir fjármegandi þyrftu að leggja eitthvað af mörkum. 

26 D I l , n r . 23. 
27 DII , nr. 81. 
28 A seinni timum voru þess aldrei dæmi að ein alin vaðmáis væri 

jafhmikið og ein alin sem verðeining. 
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erlendis á alininni, og hún hefur verið of hátt 
skráð á innanlandsmarkaði miðað við verð 
erlendis og því þörf á gengisfellingu hérlendis. 
Án frekari rannsókna er þó erfitt að fara nánar 
út í þessa hluti, en líklega hafa þessar tvær 
ástæður hjálpast að, gengið var fellt vegna sam-
ræmingar innlends og erlends verðlags, auð-
veldun reiknings olli því að gengisfellingin 
endaði í 120 álnum. 

Um 1350 hófu landsmenn að flytja út skreið 
í miklum mæli, og bráðlega myndaðist verð-
einingin gildur fiskur eða gildingur,29 og íslenska 
hagkerfið steig af vefnaðarfæti yfír á fiskfót þar 
sem gildingur gekk til útflutnings í stað 
vaðmáls áður. Verðkerfi landsmanna virðist því 
vera komið í fastar skorður undir lok 14. aldar:30 

1 kýr = 6 ær = 120 álnir = 240 fiskar 

Auk vaðmáls og fiska höfðu Íslendingar 
aðrar einingar í verðkerfi sínu er einkenndu 
sannar kvikíjárræktarþjóðir, en verðhlutfallið 
1 kýr = 6 ær var ævafornt. Hafa skal í huga að 
títtnefnt verðkerfi myndaðist á tímum þegar 
hagkerfið var lokað og fáar utanaðkomandi 
verðbreytingar til þess að rugla hin innbyggðu 
föstu verðhlutföll. Þessi uppsetning getur þó 
verið villandi, því með nokkrum rétti má segja 
að verðkerfið hafi náð yfir allar almennar vörur 
á markaði. Verð var sett í lög á Íslandi til 
forna,31 þannig að verðhlutfall eða hlutfallsverð 
var ætíð fast í hagkerfinu, og menn gátu því án 
vandkvæða greitt skuldir í álnum með ákveðnu 
magni af korni, ull eða hænum án nokkurra 
vandkvæða eða samninga. Rétt er þó að taka 
fram áður en fjallað er frekar um hin föstu 
verðhlutföll að hér var einatt um viðmiðunar-
verð að ræða því margar af þessum vörum voru 
ekki einsleitar og um fleiri víddir að ræða 
heldur en magn og verð. T.d. var óskakýrin 3-8 
vetra, lýtalaus og hafði kelft tvisvar, og um öll 
frávik þurfti að þjarka. Í annan stað voru 

29 Gildur fiskur var verðeining, þ.e. þorskur sem flattur er alin á 
milli þunnildisnefja. 

30 Engilsaxar höföu verðhlutfallið 1 maður(þræll) = 1 pund sterling 
= 8 uxar = 48 ær = 240 penný, sbr. Gísli Gunnarson: Upp er boðið 
Isaland, 30. 

31 Hér er vísað til kaupabálks Jónsbókar. 

viðskipti á milli landsmanna ekki á eiginlegum 
markaði, heldur oftast aðeins á milli tveggja 
aðila, og gat annað verð gilt í samskiptum 
manna án þess að það fréttist. Ekki er sjálfgefið 
að ætíð sé farið að settum lögum. 

Fast verðhlutfall var umfram allt ætlað til 
þess að tryggja stöðugleika, eyða óvissu í 
viðskiptum á milli manna og tryggja „sann-
gjarnt" verð að mati ráðamanna, t.d. að enginn 
gæti grætt með spákaupmennsku eða nýtt sér 
misjafnt verð á milli landshluta til ágóða. Þó 
var höfðingjunum eða æðstu valdamönnum 
sjálfnm síður en svo illa við að hagnast, enda 
eru mörg dæmi þess að þeir hafi sóst eftir gróða 
og náð að ávaxta arfleifð sína ríkulega. Þeim 
var hins vegar meinilla við að óverðugir 
kæmust í álnir og klifruðu upp þjóðfélagsstig-
ann því að þá hlytu aðrir að hrata niður. 
Hagvöxtur eða það hugtak að allir gætu hagnast 
var ekki til í þann tíma, heldur var litið á gæði 
þjóðfélagsins sem fasta stærð, og gróði eins 
þýddi að hann tæki eitthvað frá öðrum. Stöðug-
leikinn átti að hindra stéttaflökt, og kaupalögin 
festu fjárstrauma þjóðfélagsins í farvegum sem 
lágu ofan í ákveðna vasa, þannig að þeir hefðu 
ekki sætaskipti, húskarlinn og dándimaður-
inn.32 Allar fullyrðingar um að höfðingjum hafi 
þótt verslun ljót og þeir hafi ekki stundað hana 
í gróðaskyni eru hins vegar hjákátlegar.33 Þeim 
var aðeins illa við vegsemd óverðugra á sama 
hátt sem lægri stéttum var bannað að nota of 
vegleg klæði. 

Í kyrrstöðuþjóðfélagi voru kaupalögin ekki 
heldur órökrétt. Ef litið var á vörur í hlutlægum 
skilningi breyttust eiginleikarnir lítt með tim-
anum, kýr fæddust yfirleitt svipaðar og kindur 
einnig, og því var út í hött að hringla með 
verðhlutföll. Fastbundna verðlagningu er einnig 
hægt að líta á sem eins konar öryggisatriði (e. 
hedging) til að tryggja mönnum öruggt verð 
fyrir afurðir sínar í framtíðinni og tryggingu 
fyrir að viðskipti færu heiðarlega fram, að stór-

32 Svo segir i dómi um prangara frá 16. öld: „Þá sé upptækt allt 
þeirra aflagóss. Það sem þeir hafi ekki að erfðum tekið." DI IX, 
nr. 481. 

33 Slíkt má stundum sjá i ritum nútíma sagnfræðinga, sjá neðan-
málsgrein 67. 
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bokkinn notaði ekki aðstöðu sína til að hlunn-
fara kotunginn og harðindi eða áföll af einhverju 
tagi væru ekki notuð til okurs. Kaupalögin hafa 
líklega haldið álika vel og önnur lög í landinu, 
en ofuráhersla var lögð á að halda öllum verð-
hlutföllum óbreyttum, jafnvel með talsverðri 
fyrirhöfn, því slíkt er eðli laga að bresti ein 
lagagreinin eru allar hinar í hættu. Verð-
stöðugieiki var algert skilyrði fyrir skilvirkni 
þessa vöruverðkerfis, landsmenn höfðu mjög 
næmt auga fyrir hlutfallsverðum, og líklega 
hefur náðst sátt eða hefð um verð er tryggðu 
ákveðna Pareto-stöðu í þjóðfélaginu. Það þýðir 
að hverjum hefur verið tryggt sitt og allar 
breytingar hlutu að verða til þess að einhver 
bæri skarðan hlut frá borði. Hlutfallsverðin urðu 
því nánast heilög i vitund manna, og frekar var 
valið að hringla með mælieiningar en að breyta 
verðum beint, t.d. var brugðist við lækkuðu 
kornverði á 15. öld með því að tvöfalda korn-
tunnuna, en þó hélt hún sama verðgildi.34 

3.2 Tvöfalt verðlag 
Hin fyrstu verðlög náðu aðeins yfir þau 

viðskipti er lutu beint að jarðeigninni, búfénaði 
og helstu framleiðsluþáttum til búskapar. Hins 
vegar bregður svo við eftir komu Englendinga 
að nákvæmar verðskrár fara að birtast og hafa 
fiestar svipaðan formála: 

Sakir þess að menn vita ógjörla lag á þeim 
hlutum sem eigi eru í lögbók settir, en nú 
gengur hér með landsmönnum að réttum 
kaupskap og setningi, og til þess að það sé 
eigi úr lagi fœrt, þá viljum vér opinbera 
hvað í héruðum á (að) ganga, eftir réttum 
kaupskap og búalagi sem hér segir.35 

Fylgir svo nákvæm útlistun á flestum 
viðskiptum sem hugsanlega gætu orðið manna 
á milli, hvaða verð sé á sauðfé á hausti og að 
vori, hver húsaleiga eigi að vera, laun fyrir 
ákvæðisvinnu, t.d. torfskurð og fleira i þeim 
dúr. Það vekur mesta athygli að búalögin gera 

34 Gísli Gunnarsson: Landskuld í m j ö l i . . . , 37. 
35 Búalög, Rv. 1915-33, I. 

ráð fyrir tvöföldu verðlagi, eftir því hvort 
verslað var við útlendinga á kaupstefnum eða 
landsmenn sjálfa. Fyrstur til að benda á þetta 
var Gísli Gunnarsson 1980, í grein er bar heitið 
„Landskuld í mjöli og verð þess frá 15. til 18. 
aldar". Þar sýndi hann fram á að korn hefði 
verið í of háu verði á innanlandsmarkaði miðað 
við erlendar kaupsetningar og íslenskir land-
setar konungs hefðu nýtt sér það til þess að 
lækka landskuld sína á árunum 1547-1550. Þá 
voru óróatímar vegna herferða Jóns Arasonar, 
og dönsku fógetarnir, er héldu upptækar jarðir 
Ögmundar Pálssonar, þorðu ekki að andmæla 
þótt landsetar þeirra lækkuðu landskuldina um 
rúmlega helming með því að greiða hana í 
korni. Ástæðuna fyrir þessu mismunandi verð-
lagi taldi Gisli íhaldssemi, andúð á markaðs-
viðskiptum og íslenskt þjóðfélag hefði verið 
frumstætt og staðnað. Taldi hann að þennan 
mun væri „ekki hægt að útskýra með tækjum 
hagvísinda nútímans".36 

3.3 Búalög 
Í elstu búalögum (1450) er verð á hinum 

ólíklegasta varningi gefið upp í belg og biðu, en 
þegar líða tekur á 15. öldina fer framsetning að 
verða skipulegri. Vanalega er byrjað á upptaln-
ingu á virði búfénaðar og ýmsu fleiru tengdu 
búskap, s.s. vinnu, fæði, heyi og fleiru. Hins 
vegar kemur að því loknu sérbálkur sem ber 
yfirskriftina „Þetta er lag á varningi hér með oss 
til kaupskapar".37 Þá kemur listi sem gæti verið 
ættaður úr hvaða kaupfélagi sem væri, korn, 
vín, skór, hattar, föt, smjör, æðaregg, hnifar, 
sverð o.fl., allt á nákvæmu verði. En líkt og 
hinar erlendu kaupsetningar héldust búalög 
nokkuð óbreytt i 100-150 ár. Þegar dregur fram 
á 16. öld verður framsetningin enn skýrari og 
hið tvöfalda verðlag er gefið til kynna með 
beinum orðum: „Mjöltunna fyrir fiskavætt, en 
til kaupskapar hér með oss fyrir 10 aura."38 

Verð á fiskvætt er einnig gefið upp i sömu 

36 Eins og seinna verður vikið að gerir Gisli „hagvisindum nú-
tímans" rangt til. Tvöfalda verðiagið jafngilti fjölgengisstefnu i 
heimi nútímans. Gísli Gunnarsson: Landskuld i m j ö l i . . . , 33. 

37 Bualög, Rv. 1915-33, 173 
38 Sama heimild, 173. 
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kaupsetningu „Ein vætt fiska 20 álnir". Hér er 
því um einföld reikningsdæmi að ræða, er sýna 
mun á utanríkisverðlagi og innanlandsverðlagi. 
I eftirfarandi töflu er verð á nokkrum vörum 
skráðum í búalögum sett fram í álnum. 

Vöndiciti U tanríkisverð hmanianclsverð Munur 

M j ö l t u n n a w 10 á ln i r 4 0 á ln i r 3 0 0 % 
B j ó r t u n n a 2 0 á ln i r 4 8 á ln i r 1 4 0 % 

V a r n i n g s k l æ ð i 4 0 2 0 6 0 2 0 0 % 

Ket i l l 4 1 4 0 120 2 0 0 % 

H u n a n g 4 - 10 3 0 2 0 0 % 
S m j ö r . go t t ár 2 6 . 6 7 6 4 140% 

S m j ö r . s l æ m t á r 4 3 2 6 . 6 7 80 2 0 0 % 

M e ð a l t a l 197% 

Um smávarning, sem tiundaður er í 
búalögum, er litið hægt að segja, því eins og 
áður segir geta erlendar kaupsetningar hans að 
engu. Athuga skal að þetta eru ekki tölur leidd-
ar út með einhverjum vafasömum hagfræði-
legum aðferðum, heldur er þetta tekið beint upp 
eftir heimildum, aðeins mælieiningar eru um-
reiknaðar. Hvernig ber að skilja þetta tvöfalda 
verðlag? Samkæmt kenningum hagfræðinnar 
hafa tollar sömu verkan, og þvi liggur beinast 
við að skoða búalögin sem ígildi tolla. 

3.4 Igildi tolla 
Tollar eru ekki nýtt fyrirbrigði og hafa lengi 

tiðkast meðal þjóða. Evrópuþjóðir notuðu tolla 
og bannsetningar á 15. öld likt og aldirnar á 
eftir. Tilgangurinn með tollalagningu var og er 
að vernda hagkerfi fyrir breytingum með því að 
halda hlutfallsverði óbreyttu, en einnig að afla 
fjár fyrir valdhafa. Þjóðhöfðingja skorti ávallt 
fé og aðgengilega tekjustofna á miðöldum, og 
tollalagning var ein leið til að bæta úr því. Hins 
vegar krefst bein innheimta tolla sterkrar 

39 Samkvæmt búalögum XII var korntunnan þrjár vættir, en kostaði 
þó hið sama og korntunna eldri búalaga sem var 1.5 vætt, Gísli 
Gunnarsson (Landskuld í mjöli . . . , 37) telur þetta merki um að 
mjöl hafi lækkað um helming i verði með því að breyta 
mælieiningum. Til að komast hjá misræmi kýs ég því að nota 
verðlag hinna eldri búalaga sem var 10 álnir á vætt i innkaupum, 
en 40 álnir i útsölu. 

40 Sex stikur vamingsklæðis, þríbreitt. 
41 Sex fjórðunga ketill. 
42 Áttungur (1 /8 úr tunnu). 
43 Hér getur verðlag á smjöri breyst eftir árfari. 

miðstjórnar og öflugs eftirlitskerfis, en hvorugt 
var fýrir hendi á Íslandi á fyrri tið því ríkisheildin 
var of losaraleg. Englendingar voru auk þess of 
atkvæðamiklir, eftirlit ógerlegt meðfram strand-
lengjunni og landið háð viðskiptunum. Þess 
vegna þurftu menn hér að nota aðrar og frum-
stæðari aðferðir en valdhafar i Evrópu. Tilgang-
urinn eða ástæðurnar (e. motives) geta þó ekki 
flokkast sem frumstæðar á mannfræðilegan 
máta, ekki frekar en menn vildu kalla núverandi 
löggjafarsamkundur hins vestræna heims frum-
stæðar, en þær láta stjórnast af sömu ástæðum. 
Þannig mætti setja fram þá tilgátu að verðskrár 
landsins hafi verið igildi tollsetninga, og hér á 
eftir verður sú tilgáta borin upp að fornum heim-
ildum öðrum en búalögum sem þó sýna að hið 
tvöfalda verðlag var til staðar. 

Áður er þó nauðsynlegt að spyrja einnar 
spurningar: Hvaða vit er í því að vernda at-
vinnuveg, þ.e. landbúnað, fyrir breytingum 
með þvi að tollleggja vörur sem voru ekki fram-
leiddar hérlendis eða komu með engum hætti 
við landbúnaðarframleiðslu, s.s. hunang eða 
spariföt? Hagfræðin minnir okkur á að hugsa 
um þessa hluti í hlutfallslegum skilningi líkt og 
öll utanríkisviðskipti. Þótt landbúnaður hafi 
verið álika hagkvæmur hérlendis og erlendis 
voru fiskveiðar svo gífurlega arðsamar að ef 
það hefði skinið í gegn um vöruverð hefðu 
vinnuhjú og leiguliðar hópast að sjávarsíðunni 
og vinnuaflsskortur riðið bændum að fullu. 
Þetta virðist augljós og gild söguskoðun, en 
ekki er allt sem sýnist. Nauðsynlegt er að 
innleiða gengishugtakið i hið forna hagkerfi. 
Eins og komið hefur fram var fast hlutfall 1: 2 á 
milli álna og gildings. Alin var verðeining 
innanlands, en gildingar gjaldeyrir sem gekk i 
viðskiptum við útlendinga. Skiptihlutfallið á 
milli álna og gildinga er því fýllilega sambæri-
legt við t.d. gengi dollara nú á timum. Verð-
kerfið má þvi setja upp sem gengisjöfnu, x og y 
eru magnvísitölur, og ef jafnvægi er á milli 
innlends og erlend verðlags er x=y : 

y innl. vörur = 1 alin = 2 fiskar = x erl. vörur 

Tilgáta min er sú að þetta hlutfall hafi orðið 
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til á árum Björgvinjareinokunarinnar og líklega 
endurspeglað það verð sem skreiðin hafði þá 
erlendis. Við komu enskra hækkaði varan eða 
gjaldmiðillinn fiskur óheyrilega í verði, og við 
óbreytt skiptihlutfall varð ákveðið misræmi. Ef 
fiskar voru reiknaðir í álnir varð verð á er-
lendum vörum því of lágt miðað við vilja kaup-
manna til að selja. Gefum okkur nú að fiskur 
hækki í verði um 200% og lýsum þessu í jöfnu-
formi: 

y innl. vörur = 1 alin = 2 fiskar = 3x erl. vörur 

Hér er því y = 3x og gengi álnarinnar því of 
hátt skráð, og innlendar vörur aðrar en fiskur 
verða óhæfar til útflutnings. Tökum dæmi. 
Venjulegt verð á sauð er 20 álnir eða 40 fiskar 
sem ganga upp í hálfa korntunnu. Nú hækkar 
verð á fiski, og opinbert verð á korni verður 40 
fiskar = 11/2 korntunna. Þó opinbert verð sauðs-
ins sé enn 40 fiskar, þá myndi ekki gagna fyrir 
bóndann að heimta 40 físka virði fyrir hann á 
kaupstefnu, enda þótt það sé rétt verð 
samkvæmt landslögum og bóndanum óheimilt 
að fá lægra verð í viðskiptum við útlendinga. 
Þannig verður bóndinn að selja einhverjum 
innlendum aðila sauðinn til að fá korn. Því hlaut 
einhver aðili að vera á milli til að kaupa korn á 
kaupstefnum, en selja innanlands og hirða mis-
muninn. Í nútíma þjóðfélögum er sá aðili ríkið, 
hinn sameiginlegi sjóður allra, en á þessum tíma 
var ríkið ekki til í nútíma skilningi. Aðrir fengu 
því mismuninn, og sjóðir þeirra voru sannarlega 
ekki sameiginlegir sjóðir allra. 

Skoðum þetta betur og rökstyðjum að 
gengishugtakið sé einmitt hið rétta til að fást 
við þessa hluti. Verðmunur á innlendu og er-
lendu smjöri í búalögum er 140-200% sem fær 
ekki staðist undir nokkrum kringumstæðum, og 
bendi ég á umíjöllun mína um nyt kúa hér að 
framan. Ef við göngum út frá sama framleiðslu-
kostnaði á smjöri í báðum löndum ætti gengið 
að vera 3 álnir = 2 gildingar. Þetta hlutfall gæti 
þó verið rangt þvi smjörverði kann að hafa 
verið haldið óeðlilega háu á innanlandsmarkaði 
eða knúið niður með hálfstykkiskaupum í 
erlendu innkaupi. Hins vegar er munurinn svo 

mikill að þær skýringar duga ekki. Verð-
munurinn þýðir að tvöfalt gengi var skráð hér-
lendis, svipað og gerðist á seinni tímum, hafta-
árunum 1947-1960. 

3.5 1447 = 1947 ? 
Á milli stríða var gengi krónunnar fest við 

breska pundið. Þá ríkti stöðugleiki svo að sú 
festing gekk nokkuð vandræðalaust þótt færa 
megi gild hagfræðileg rök fyrir þvi að gengið 
hafi verið of hátt skráð. Hins vegar hleypti 
koma bresku hermannanna 1940 öllu verðlagi 
upp hérlendis, en vegna stríðsins voru aðdrættir 
takmarkaðir svo að sú gengishækkun hafði ekki 
teljanleg áhrif. Eftir stríðslok varð hins vegar 
fjandinn laus, og þær miklu innstæður, sem 
þjóðin hafði aflað i stríðinu, hurfu á svipstundu 
því krónan var of hátt skráð hérlendis. Gengið 
var þó ekki fellt, en til að hindra hrun voru 
ýmiss konar höft sett á utanríkisverslun, aðeins 
mátti versla með tiltekna hluti á ákveðnum 
tímum, t.d. epli fyrir jólin, og aðeins ákveðnir 
menn máttu kaupa ákveðna hluti, t.d. þurfti 
leyfi til þess að kaupa jeppa. Jafnframt voru 
vörur skammtaðar, verðskrár voru gefnar út og 
tollaprósentur upp á hundruð sáust einnig. Og 
síðast en ekki sist varð gengið tvöfalt með s.k. 
bátagengi, og að lokum tugfalt, þ.e. hver grein 
sjávarútvegs hérlendis fékk sína eigin gengis-
skráningu.44 

Hægt er að ímynda sér að ástandið hafi að 
nokkru leyti verið sambærilegt 1947 og 1447. 
Á báðum tímum neyddust stjórnvöld til þess að 
skilja að verðlag á innanlandsmarkaði og 
heimsmarkaðsverð vegna rangrar gengisstefnu. 
Ef gengi pundsins hefði skyndilega fallið um 
1930 og fastgengisstefnu verið haldið til streitu 
hefðu áhrifin orðið hin sömu og þegar fiskur 
hækkaði skyndilega í verði 1412 og gengi 
enskrar myntar við alin varð of lágt skráð. Þó 
var mikill stjórnarfarslegur munur á þessum 
tveimur tímaskeiðum. Útvegsmenn gátu ekki 
notað gjaldeyri á innanlandsmarkaði 1947, 
heldur neyddi rikið þá til þess að skipta honum 

44 Þeim, sem vildu kynna sér efnahagsstjórnina frá seinna stríði til 
Viðreisnar 1960, bendi ég á grein Ólafs Björnssonar í íslenskri 
haglýsingu, Rv. 1984, 103-17. 
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í krónur, og hátt gengi drap niður arðsemi 
sjávarútvegs. Hins vegar horfðu málin öðruvisi 
við 1447, ríkisvald var vanburða og gjaldeyrir 
notaður milliliðalaust til kaupa á erlendri vöru 
og það sem meira er, útgerðarmenn gátu selt 
þær með miklum hagnaði innanlands. Þess 
vegna gat hátt gengi verið þeim að skapi á 15. 
öld þó því sé öfugt farið nú. 

4. Verslunarhættir 

4.1 Fríhafnir 
Það er ekki nægilegt að setja lög, heldur þarf 

líka að tryggja að farið sé eítir þeim, og kaupa-
lögin45 kölluðu á margar hliðarráðstafanir. Nær 
allar samþykktir alþingis um atvinnu og 
verðlagsmál á árabilinu 1412-1602 fjalla um 
hvernig eigi að styrkja verðlögin og hindra áhrif 
útlendinga á hagkerfi landsins. Við skulum nú 
kanna hvað þurfti að gera svo kaupalögin héldu 
og hvernig valdhafar leystu það mál. 

Það fyrsta er að tryggja að inn í landið sleppi 
engar erlendar vörur sem ekki eru rétt verð-
settar. Nú eru slík vandamál auðleyst, vörur eru 
keyptar erlendis, þær siðan fluttar til landsins 
og þeim staflað i tollvörugeymslur þar sem þær 
eru tollafgreiddar. Á 15. öld komu útlendingar 
sjálfir með vöruna hingað, og hana varð að 
kaupa hérlendis. Því varð að einangra þá í 
fríhöfnum. Slíkar frihafnir voru kallaðar kaup-
stefnur og voru landsvæði skýrt afmörkuð með 
véböndum. Innan vébanda giltu önnur lög en 
utan þeirra, og sérstakar verðskrár voru gefnar 
út, sk. kaupsetningar, sem giltu aðeins þann 
tíma er kaupstefnurnar stóðu, en það var aðeins 
í nokkra daga á vorin. Sýslumönnum bar lögum 
samkvæmt að setja verð á slíkum kaupstefnum, 
og áður en kaupin hófust sömdu þeir við kaup-
menn og settu síðan verð. Annars er vafamál 
hversu mikið var þjarkað fyrirfram, þvi eins og 
áður segir gerðu landsmenn kröfu um að 

45 Verðlög er hér samheiti á kaupabálki Jónsbókar og búalögum. 
Landslög, þ.e. lögbók landsins, náóu formlega séð ekki yfir allar 
vörur sem útlendingar seldu hér eða yfir verslunarhætti. Hins 
vegar studdi Ari lögmaður Jónsson lausamennskudóm sinn frá 
1531 með eftirfarandi rökum: „Stendur svo í vorum landslögum 
að þar eð lögbók skýrir eigi út með ánefndum greinum, þá dæmi 
þar um lögmaður og lögréttumenn." D I I X , nr. 480. 

ákveðnar nauðsynjavörur væru seldar á sama 
verði í 150 ár, en um aðra hluti þjörkuðu menn 
á kaupstað. Verslun hefur að öllum líkindum 
verið mikið fólgin i skuldaviðskiptum. Skreiðin 
var sjaldnast fullverkuð fyrr en lengra var liðið 
á sumar, en allar skuldir varð að gera upp fýrir 
ákveðinn tíma að hausti.46 Eftir að kaupin 
höfðu farið fram var fríhöfninni lokað og hún 
ekki opnuð aftur fyrr en að ári, og voru engin 
viðskipti við útlendinga leyfð í annan tíma 
nema brýn nauðsyn krefði og þá á réttu 
iandsverði. Þetta sést vel af þeim formála er Ari 
lögmaður Jónsson hafði þegar hann sleit kaup-
stefnu 1531: 

Fyrirbýð ég að skreið eður smjör seljist út 
af landinu utan svo mikið sem útlenskir 
menn hafa sér til matar meðan þeir liggja 
við landið og þeir þurfa fram yfir hafið og 
seljist svo dýrt útlenskum sem íslenskum. 2 
fjórðungar smjörs upp á vœtt fiska.47 

Þannig voru utanríkisviðskipti í raun aðeins 
leyfð eina viku á ári þó ljöldi kaupskipa lægi 
við strendur landsins mestan part sumars, og 
smjörverðið er athyglisvert. Það er hið rétta 
verð búalaga, 200% hærra en landsmenn sjálfír 
greiddu fyrir enskt smjör, og liklega hefði 
enginn Englendingur keypt smjör á þessu verði 
nema aðframkominn væri. Einnig er tímasetn-
ingin umhugsunarverð. Kaupstefna i júní að 
aflokinni vetrarvertið kann að henta útgerð 
ágætlega, en svo snemma sumars gat vart verið 
mikið af landbúnaðarafurðum til sölu. Þetta 
hlaut að hindra þá er vildu selja útlendingum 
kost, en kaupsetningar geta slikra viðskipta að 
engu þó þörfin hljóti að hafa verið fyrir hendi. 

4.2 Hálfstykkiskaup 
Þó tekist hefði að binda utanríkisverslun við 

kaupstefnur aðeins nokkra daga ársins var 
málið ekki leyst. Hvernig átti að hindra lands-
lýð í þvi að versla að vild á kaupstefnunni, 

46 „Skuldir útlenskra manna gjaldist fyrir Ólafsmessu fyrri svo að 
útlenskir og islenskir fái rétt lög hvorir af öðrum í fyrr sagðan 
tíma." Kaupsetning Ara Jónssonar 1531, DI IX, nr. 482. 

47 D I I X , nr. 482. 
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þannig að öll verslun landsins færi fram á 
nokkrum dögum og verðlögin yrðu marklaus? 
Athuga skal að til þess að versla við útlendinga 
þarf gjaldeyri, fisk í þessu tilviki, sem mikill 
meirihluti þjóðarinnar hafði ekki handbæran. 
Vinnufólk hafði sárlega lág laun, vinnukonur 
30 álnir eða aðeins fæði og skæði og vinnu-
menn 60-120 álnir sem yfirleitt voru greiddar í 
fríðu (búpeningi). Fiskinn gátu ekki heldur allir 
sótt; eigendur útvegsjarða höfðu einkarétt til 
útgerðar, og vermenn fengu takmarkaðan eða 
engan hlut af sínum afla svo að verslun var 
sjálfkrafa takmörkuð. En þetta var ekki nægjan-
legt að mati valdsmanna, og til þess að tryggja 
enn frekar ónæmi landsins gegn verðlagi frí-
hafnanna voru lög sett um hálfstykkiskaup eða 
hundraðskaup. Þau lög virðast vera ættuð frá 
Eiríki af Pommern Danakonungi á fyrri hluta 
15. aldar.48 Í þeim var erlendum kaupmönnum 
skipað að selja aðeins í heildsölu eða fyrir 
ákveðna lágmarksfjárhæð sem var 120 álnir eða 
eitt kýrverð á Íslandi. Tilgangur laganna 
erlendis var að vernda innlenda smásala, og lik-
lega hefur sá tilgangur ekki verið fjarri íslensk-
um höfðingjum. Að minnsta kosti tóku þeir 
þessum lögum tveim höndum þótt þeim væri 
jafnan frekar illa við lagasetningar Eiriks 
konungs viðvikjandi verslun. Þessum lögum 
var framfylgt af mikilli festu hérlendis, og 
flestar kaupsetningar áskilja að menn haldi 
„sett grið og sannan frið" og heiðarleg kaup 
„meður því að haldist hálfstykkiskaup".49 

„Réttferðug hálfstykkiskaup" voru tekin út að 
hálfu með léttavarningi (kramvöru), en að hálfu 
með þungavarningi (nauðsynjavöru), og 
Íslendingar réðu verðlagi á þungavarningi, en 
kaupmenn á léttavörunni.50 Vafasamt er um 
heildarhagræðið þvi allt fylgdi með í einum 
pakka. T.d. seldu danskir kaupmenn klæðnað 
dýrara í hálfstykkiskaupum en i einkaupum.51 

Einkaup eða smásala virðist ekki hafa verið 
tiðkuð opinberlega fyrr en með komu Dana um 

48 Jón J. Aðils: Einokunarverzlun Dana . . . , 378. 
49 Sjá áðurnefnda kaupsetningu Ara lögmanns Jónssonar. 
50 Í kaupsetningu Ara Jónssonar frá 1531 segir: „Ráði landsmenn 

hálfu, en útlenskir hálfú bæði i þungavarningi og léttavarningi." 
Dl IX, nr. 482. 

51 Sjá Jón J. Aðils: Einokunarverzlun Dana. . ., 378-87. 

1550 nema í Vestmannaeyjum þar sem einkaup 
virðast ávallt hafa tiðkast.52 Þannig var smásala 
hindruð og tryggt að aðeins fjáðir einstaklingar 
gætu notfært sér hin hagstæðu viðskiptakjör. Á 
einn veg var búið svo um hnúta að þó aumir 
menn vildu slá sér saman í hundraðskaupum á 
nauðsynjavöru var slíkt ekki hægt því áskilið 
var að helmingur væri kramvara. En ef vinnu-
hjú ætluðu á hinn veginn að slá sér saman um 
kramvöru urðu að fylgja nauðsynjavörur sem 
þau höfðu enga þörf fyrir. Hálfstykkiskaupin 
virðast því vera sett með ákveðnar þarftr í huga, 
að vernda kaupalögin og tryggja að réttir aðilar 
gætu keypt, en aðrir ekki. Nær fullvíst má telja 
að hinir fyrrnefndu seldu þeim siðarnefndu 
erlendar vörur á réttu landsverði þegar út úr 
fríhöfnunum var komið. Um það bera búalögin 
órækt vitni að þótt kaupstefnum lyki var 
viðskiptum milli landsmanna ekki lokið. 
Tilgreind innanlandsverð á erlendum varningi 
voru ætluð til kaupskapar, og sá kaupskapur fór 
fram alla hina 360 daga ársins. Þessu til stuðn-
ings skal vitnað í lausamannadóm Ara 
Jónssonar frá 1531, en svipaðir dómar eru á víð 
og dreif um Fornbréfasafnið. Í nefndum dómi 
er athyglisverð klausa um innlendan kaupskap. 
Þar er óverðugum (lausamönnum og hús-
gangsmönnum) barmað að selja, en síðan segir : 
„En um kaupalag á varningi skyldi vera eftir 
þvi sem bændur og sýslumenn verða á sáttir við 
þá menn er hann mega með réttu selja eður 
kaupa."53 Hér þarf ekki að velkjast í neinum 
vafa hver tilgangur verðstjórnunarinnar var. 
Einhverjir voru þeir er máttu selja með 200% 
álagningu, og þeirra réttu manna gat aðeins 
verið að leita á meðal valdhafa eða sérstakra 
umboðsmanna þeirra. Búalögin voru því vörn 
gegn undirboðum og hindruðu aðgang óverð-
ugra. Á hagfræðimáli myndi þetta kallast „car-
tel" eða samráðseinokun. Nánar tiltekið voru 
búalögin verðskrá innlendrar einokunar. 

Ég tel á þessu stigi nær fullvíst að höfðingjar 
græddu á þvi að kaupa varning á frísvæðum og 
selja hann tollsettan innanlands á sama hátt og 

52 Jón J. Aðils: sama rit, 381. 
53 DI IX, nr. 480. 
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nú tíðkast í miðstýrðum þjóðfélögum. Ekki 
verri aðili en íslenska rikið græðir milljarða á 
hverju ári með svipaðri aðferð eða tollsetningu, 
t.d. á áfengi. Þó er erfitt að fullyrða hver til-
gangurinn var með þessum lagasetningum. 
ATVR hefur ekki aðeins það markmið að afla 
fjár fyrir ríkissjóð, heldur einnig að varna því 
að landsmenn noti of mikið af áfengi, og hluta 
fjárins er ætlað að standa undir þjóðfélags-
legum kostnaði vegna áfengisdrykkju. 

4.3 Dugguverslun 
Ofantaldar ráðstafanir í verslunarmálum 

hefðu átt að nægja til að gulltryggja einokun á 
innanlandsmarkaði ef útlendingar hefðu sætt 
sig við þann bás sem þeim var skipað á. En sú 
var ekki raunin. Þeir fóru brátt að hafa afskipti 
af íslensku þjóðlífi, og nær ómögulegt varð að 
hindra almúgann í þvi að hafa bein samskipti 
við þá. T.d. var íslenskum höfðingjum ákaflega 
uppsigað við þær ensku duggur sem voru á 
sveimi meðfram ströndum landsins í hundr-
aðatali. Duggarar stunduðu fiskveiðar, en höfðu 
þó ávallt slatta af varningi meðferðis og lentu 
hér og þar og buðu kaupskap, líklega tii þess að 
kaupa kost af bændum. Höfðingjar gátu illa 
liðið slíka lögleysu og létu dóma ganga á versl-
unarduggunum, en án sýnilegs árangurs. I dómi 
frá 1500 eru duggarar lýstir „ófriðhelgir og rétt 
teknir",54 og 1533 dæmir alþingi að hindra beri 
ferðir duggara hingað „sakir þess að þeir ræna 
bæði fé og fólki burt af þessu fátæka landi".55 

Varla er þó hægt að ímynda sér að duggurnar 
hafi verið slikir vágestir frekar en siðar varð. 
Hins vegar var Björn Þorsteinsson, sá sem mest 
hefur skrifað um ensku öldina, ekki i vafa um 
hvað var hér á ferð, landsmönnum hafi ein-
faldlega verið illa við að Englendingar væru að 
veiða þorsk frá þeim og duggurnar þvi verið 
landhelgisbrjótar. Þetta er þó undarlegt þvi að 
duggurnar veiddu yfirleitt á djúpmiðum, 
þangað sem árabátar landsmanna drógu ekki, 
og auk þess héldu þær sig að mestu úti fyrir 
Norður- og Austurlandi, þaðan sem lítil eða 

54 DI VII, nr. 499. 
55 DI IX, nr. 550. 

engin útgerð var. Þá verður þess hvergi vart að 
landsmenn hafi séð eftir fiski á færi erlendra 
fiskimanna fyrr en á þessari öld. Líklega hefur 
þessi skoðun Björns eitthvað tengst landhelgis-
deilum siðari ára er stóðu einmitt yfir þegar 
Björn gaf út bækur sínar.56 Nær fullvíst má 
telja að duggurnar hafi verið illa liðnar á 16. öld 
af sömu ástæðum og á 17. öld, þ.e. vegna laun-
verslunar, því þegar danska einokunin komst á 
fóru kvörtunarbréf að berast frá Dönum um 
duggara er brytu verslunarlögin. T.d. seldu 
Norðlendingar Hollendingum duggarasokka og 
keyptu í staðinn varning sem þeir fóru með á 
milli landshluta. Stóð sú verslun allt fram til 
1740 ef ekki lengur.-7 Hvað segir þetta okkur? 
Ég tel þetta eindregna vísbendingu um það að 
íslenskir höfðingjar hafi haft svipuð markmið 
og danska einokunin úr því að viðbrögð beggja 
eru hin sömu. Er þá enn ein staðfesting komin 
fram um íslenska verslunareinokun. 

4.4 Prang 
Í öllum löndum, þar sem verðlag hefur verið 

fest af valdhöfum og höft hafa verið sett á 
verslun, íylgir svartamarkaðsbrask, og svo var 
einnig á 15. öld. Annar hver íslenskur dómur 
frá þeim tíma fjallar um prang og varnir gegn 
þvi. Húsgangsmönnum58 var hótað hýðingum, 
sektum og eignaupptöku, en ekkert virtist geta 
stöðvað prangið. Vinnumenn hurfu úr hrepps-
félagi sínu, réðu sig upp á hlut hjá enskum, 
keyptu varning fyrir aflann og lögðu svo upp í 
söluferðir um landið. Þrátt fyrir allar refsingar 
var hagnaðarvonin gífurleg og verkurinn var sá 
að útlendingar héldu illa innlendar samþykktir 
og seldu eftir geðþótta. Til að hindra prang 
þurfti að taka í lurginn á útlendingunum. Til 
þess voru íslenskir höfðingjar í slæmri aðstöðu 
vegna ósamlyndis, en Englendingar vel vopn-
um búnir og höfðu víggirt bólstaði sína víða um 
land. 

56 Björn Þorsteinsson: Enska öldin i sögu Íslendinga. 
57 Gísli Gunnarsson: Upp er boðið Ísaland. 71. 
58 Sölumenn er gengu á milli húsa og falbuöu varning. Refsing viö 

húsgangi var eignaupptaka þess sem ekki var „að erfðum tekið", 
og hýðingar, „sex keyrishögg svo marki fyrir hverju höggi". DI 
IX, nr. 481. 
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Hvað segja allir þessir dómar um prang 
okkur um hugarfar þjóðfélagsins? Rikjandi 
skoðun sagnfræðinga síðustu árin er að 
landsmönnum hafi þótt verslun ósiðleg og þess 
vegna hafi höfðingjar staðið í þessu eilífa 
þvargi. Ég tel það hins vegar alrangt. Þess eru 
ótal dæmi úr fortíð og nútíð að einokarar beiti 
harðsvíruðum aðferðum til þess að hindra 
samkeppni, og dómar um prang eru aðeins eitt 
dæmi þessa. En þessir tíðu dómar segja okkur 
annað. Það fór varla nokkur maður eítir verð-
lögunum ef hann komst hjá því. Ef þessi sölu-
mennska hefði verið andstæð gildum (normum) 
samfélagsins hefðu nefndir farandsalar ekki 
getað selt neitt og hefðu verið hraktir öfugir úr 
sveitunum aftur. Það er undarlegt að lesa dóma 
frá þessum tíma og eins umfjöllun eldri sagn-
fræðinga um prang.39 Ávallt er látið sem fólki 
haft verið hinn mesti ami að því, og liggur við 
að húsgangsmenn neyði fólk til þess að kaupa 
vörur sinar. Ég tel hins vegar að fólk hafi sóst 
mjög eftir að kaupa varning á lágu verði og sú 
ásókn hafi valdið því að nær ómögulegt var 
fyrir valdhafa að kveða þá niður án þess að 
hindra útlendinga í þvi að versla við þá. 

4.5 Vetursetur 
Eitt helsta umkvörtunarefni íslenskra höfð-

ingja á 15. og 16. öld voru vetursetur útlendinga, 
en allir útlendingar áttu að vera farnir úr landi 
fyrir 1. ágúst. Sú spurning er áleitin hví 
útlendingar höfðu yfirleitt vetursetu því að öll 
skreið landsmanna var fuliverkuð fyrir 1. ágúst 
og skammdegið dauður timi í útgerð. A sama 
hátt hefði höfðingjum átt að vera sama því að 
allri ftsksölu þeirra var lokið um sumarið. Þær 
ástæður gætu komið til greina að útlendingarnir 
hefðu ekki viljað skilja bækistöðvar sínar eftir 
mannlausar vetrarlangt eða þeir hefðu ráðið til 
sín þjónustufólk í stórum stíl sem hefði angrað 
höfðingjana. Þetta tel ég fremur léttvægar 
ástæður. Englendingum var engin raunveruleg 
þörf á þvi að ráða fjölda þjónustufólks, og bæki-
stöðvar þeirra var erfitt að verja að gagni nema 
með her manns. Hins vegar reka bændur fé sitt 

af fjalli á haustin, en standa þá frammi fyrir 
þeim vanda að finna kaupendur að afurðum 
sínum. Smjör og kjöt voru þvi einu vörurnar 
sem landsmenn höfðu að selja að hausti, og 
innlendu verslunareinokuninni var meinilla við 
samkeppni erlendis frá. Útvegsbændur, studdir 
af hinu ranga gengi álnarinnar, ætluðu sér allan 
hlut af landbúnaðarafurðunum, og þess vegna 
máttu engir útlendingar vera hér eftir 1. ágúst. 
Auk þess hafði erlend veturseta í för með sér 
kaupskap allt árið, og það varð að hindra. 
Útlendingar gátu hins vegar illa sætt sig við þá 
takmörkuðu verslun sem þeim var leyfð, og 
þegar fram liðu stundir brutu þeir lögin, vald-
höfum til mikillar gremju. I bréft til konungs 
1480 kvartar „almúginn" á alþingi sárlega yfir 
framferði erlendra vetursetumanna er brjóti lög 
á landsmönnum: 

Hér með selja þeir ónýtisamlegan penning 
(varning) inn í landið og taka þar fyrir bœði 
skreið, smjör og slátur og vaðmál allt for 
dýrt framar meir en sett er og samþykkt.60 

Hér er ekki verið að ásaka lausamenn eða 
búðsetumenn. Þeir áttu engar slíkar afurðir til 
þess að selja og lögðu aðeins fram vinnu í skipt-
um við enska. Hér eru bændur að dæma bændur, 
nánar tiltekið útvegsbændur eða landeigendur 
að dæma dalabændur eða leiguliða sina. Þetta 
þýðir að óprúttnir aðilar voru að versla milli-
liðalaust við útlendinga án þess að vera á kaup-
stefnu, á svig við kaupsetningar og á röngu 
gengi. Þetta kannast bréfritarar við og segja : 

Hér með voru soddan kaup sett og samþykkt 
við útlenska menn á meðan þeir héldi sina 
kaupstefnu hér í landið að 3 vœttir skreiðar 
skyldi vera fyrir hundrað hvert.61 

Það þarfnast nánari skýringar hvernig lands-
menn skynjuðu gengi á þessum tíma. Gildur 
fiskur var afstæð verðeining líkt og álnir, og 
skiptihlutfallið milli þessara eininga hafði verið 
fest í 1 alin = 2 fiskar. Hins vegar var vættin 

59 Þorvaldur I'horoddsen: Lýsing Íslands IV, 291-333. 
60 DI VI, nr. 264. 
61 Sama heimild. 
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þyngdareining (1 vætt = 40 fiskar), og hægt var 
að breyta genginu með því að breyta vættum í 
hundruð fiska. Kaupsetningar á miðri 15. öld 
nefna þetta gengi sem 3 vættir = 120 fiskar, en 
brátt fór gengið að síga vegna lækkandi 
fiskverðs,62 og hinir erlendu kaupmenn neituðu 
að samþykkja eldri kaupsetningar. Landsmenn 
urðu brátt að sætta sig við versnandi viðskipta-
kjör, og alþingi fellir gengið opinberlega um 
17% árið 1502. Ein vætt varð 34 fiskar „þá 
harðast er",63 og þannig átti gengisfellingin 
aðeins að gilda þegar verst stæði með sölu. Hins 
vegar var þetta orðið löggengi í samningi við 
kaupmenn árið 1527.64 Vandamál „almúgans" 
1480 var þó ekki aðeins undirboð á físki, heldur 
var hér um grundvallaratriði að ræða, skiptihlut-
fallið á milli álna og gildings. Með því að snið-
ganga hið tvöfalda gengi og selja beint til 
útlendinga gátu bændur fengið hærra verð fyrir 
afurðir sínar eða meira korn fyrir hvern sauð en 
búalög sögðu til um. Hins vegar voru kaupsetn-
ingar eini löglegi mátinn að versla við útlend-
inga; öll önnur verð voru ólögleg. 

Þeir sem skrifa undir þetta kvörtunarbréf eru 
allir vestfirskir útvegsbændur undir forystu 
Þorleifs Björnssonar. Sá var ekki lögmaður, en 
þótti sem hinir skipuðu lögmenn væru „sljóir" 
til aðgerða gegn meintum brotum. I framhaldi 
af þessu skulum við hugleiða stjórnmála-
ástandið hérlendis i þá daga. Þær 6-7 valdaættir, 
er stjórnuðu landinu, risu allar upp af útvegi 
nema Ásættin í Kelduhverfi er hagnaðist af 
brennisteinssölu. Þessar ættir keyptu upp landið 
eða náðu því undir sig með öðrum hætti á fyrstu 
árum ensku verslunarinnar. Að mínu áliti 
bendir þetta til þess að nefndir menn hafi verið 
að kaupa sér markað, en hluti leiguskilmálans 
gæti hafa verið skylda til þess að kaupa korn 
eða aðrar nauðsynjavörur af landeiganda. Það 
er óumdeilt að völdin færðust frá hinum frjó-
sömu landbúnaðarhéruðum til útvegsjarðanna, 
og þeir sem komu að flestum dómum á 15. öld 
voru útvegsbændur. Þetta bendir til þess að 

62 Sjá töflu um fiskverð í Englandi, Gísli Gunnarsson: Upp er boðið 
Ísaland, 56. 

63 DI VII, nr. 579. 
64 DIIX, nr. 343. 

dalabændur hafi verið féflettir, enda voru þeir 
nú orðnir leiguliðar útvegsmanna, en aðeins 
15% bænda höfðu aðgang að sjó.65 Þetta þýðir á 
máli hagfræðinnar að einokunin var leið til þess 
að tryggja ódýra framleiðsluþætti til útgerðar 
og drottnunar á innanlandsmarkaði. 

Í Hafnarfirði voru Hamborgarar, Brimamenn 
og Englendingar árið 1527 beygðir undir versl-
unarlög landsins, og landsmenn lofa griðum, 
friði og rétti til kaupskapar, en kaupmenn 
lofuðu í móti 

... að flytja falslausan varning og gjöra 
gömul hálfstykkiskaup sem að fornu hafa 
verið. ... So og lofuðu vér að aungvir út-
lenskir menn, hverki þýskir né engelskir, 
skyldu gjöra hér skip né menn til sjós og eigi 
heldur liggja hér i landið vetrardag nema 
skipbrotsmenn eða smádrengir þeir sem 
aungvan kaupskap hafa. En ef útlenskir 
kunni ekki að fá frakt og hér vœri ekki skreið 
til, þá skyldum vér mega fá i hendur 
nokkrum islenskum manni trúlyndum vort 
góss og selja og þó aungvan pening [þ.e. 
varningj dýrra á vetur en á sumar gengur í 
réttri kauptið.66 

Hvað segir þetta okkur? Við skulum hafa í 
huga að það voru landsmenn sjálfir er sömdu 
þetta skjal, og þeir höfðu skömmu áður skrifað 
undir samhljóða skjal á Þingvöllum. í fyrsta 
lagi sýnir þetta að útlendingar máttu aðeins 
selja í hálfstykkiskaupum og ekki stunda útgerð 
hérlendis. Í öðru lagi veittu útlendingar inn-
lendum aðilum samkeppni um verslun með 
vetursetum sínum, og þess vegna máttu þeir 
ekki liggja hér neinn vetrardag. Í þriðja lagi 
máttu útlendingar aðeins skilja menn eftir ef 
þeir seldu ekki neitt. Í fjórða lagi buðust 
höfðingjar til þess að selja vörur þeirra fyrir þá, 
en aðeins á réttu gengi álnarinnar, kaupstefnu-
gengi skyldi gilda á milli kaupmanna og lands-
manna, en búalagagengið á innanlandsmarkaði. 

65 Þetta var mat Skúla Magnússonar 1786, Sjá tilvitnun í bók Gísla 
Gunnarssonar, Upp er boðið Ísaland, 26. 

66 DI IX, nr. 343. 
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Sjálfsagt hefur mönnum þótt það vera til 
mikilla bóta að geta okrað á landsmönnum sem 
umboðssali og geta sleppt kaupstefnunum. 

4.6 Söguskoðun 
Áður en umfjöllun um verslunarhætti 

landsins er lokið langar mig til þess hnykkja 
enn frekar á. Margir sagnfræðingar hérlendis 
hafa verið undarlega iðnir við tilraunir til þess 
að hreinsa fyrri tíðar menn af markaðshugsun 
og vitna þá gjarnan í hagsögufræðinginn Karl 
Polanyi. Sumir hafa farið offari í þessu efni, og 
draga mætti þá ályktun af skrifum þeirra að 
haghugsun eða skynsemi (e. rationality) hafi 
komið til í kjölfar iðnvæðingar, en fyrri tíðar 
menn hafi ekki hugsað á hagrænan hátt.67 Í 
framhaldi af þvi langar mig tii þess að fjalla um 
tvö hugtök sem mér finnst oft notuð á rangan 
hátt. 

Hið fyrra er sjálfsþurftarbúskapur. Við 
skulum hafa það í huga að hvorki fyrr né síðar 
hefur nokkurt býli á Íslandi getað staðið sem 
sjálfsþurftareining, enda hafa ávallt verið mikil 
innanlandsviðskipti. T.d. var það iðja Stranda-
manna að vinna keröld og búsgögn úr rekaviði 
og selja í aðrar sýslur, og Skagfirðingar og 
Húnvetningar nýttu hina miklu viðáttu norð-
lenskra heiða til að rækta hross og selja bæði 
austur og vestur. Í umfjöllun um gamla sam-
félagið gleymast oft þessi miklu innan-
landsviðskipti, og litið er á lögbýlið sem eina 
og sjálfstæða einingu er hafði viðskipti við 
útlendinga. Þótt mikið og gott starf hafí verið 
unnið í því að greina utanrikisviðskipti finnst 
mér skorta á að farvegir innanlandsviðskipta 
séu kannaðir. Það sem mestu skiptir er að vegna 
einangrunar landsins á fyrstu öldum byggðar 
tókst að beina þessum viðskiptum inn á ákveðn-

67 Á annan hátt get ég ekki skilið grein Gunnars Karlssonar, Um 
hagfræði íslenskra miðaldamanna, 1993. Þar reynir hann að sýna 
fram á að miðaldamenn hafi ekki þekkt afskriftir. því hafi þeir 
ekki gert sér grein fyrir því að 9 ára kýr átti eftir að mjólka í 1 ár, 
en 5 ára kýr í 5 ár og þess vegna hafi landeigendur tapað stórlega 
á leigukúgildum í nokkur hundruð ár. Einnig mætti henda á dokt-
orsritgerð Helga Þorlákssonar, Vaðmál og verðlag. í aðfaraorðum 
segist höfundur ætla að afsanna kenningar markaðshyggjumanna 
með því að sýna fram á að verðbreytingar á vaðmáli hafi ekki 
ráðist á erlendum mörkuðum. Það tekst honum að nokkru leyti, en 
þó aðeins með því að sýna fram á að verðbreytingar hafi ráðist af 
framboði og eftirspurn innanlands. 

ar brautir og tryggja þannig tiltekin valdahlut-
föll. Þessar brautir stóðu allt fram til síðustu 
aldar. Ég kýs að nefna þessar brautir einokun 
sem ég hef skýrt frá hér að framan. Þegar hin 
snöggu umskipti verða við komu Englendinga 
stendur þessi einokun af sér breytingarnar, og 
með markvissum aðgerðum er reynt að beina 
ensku viðskiptunum inn á þær brautir sem áður 
höfðu staðið. Landið sjálft var hins vegar lengi 
vel sjálfsþurftareining, en það var ekki valið 
hlutskipti. Íslendingar sóttust ætíð eftir utan-
rikisviðskiptum, vandamálið var aðeins hve 
fjarri þeir voru öðrum þjóðum. 

Hitt hugtakið er markaður. Að áliti Adams 
Smith68 var hin mikla ásókn mannsins í að 
skipta á hlutum til þess að bæta hag sinn eitt af 
þeim atriðum sem skilur hann frá dýrunum, og 
öll hagfræðilögmál eða hagfræðihugsun er bein 
afleiðing af þeirri hneigð. Markaðshagkerfið og 
verðkerfið eru því sjálfsprottin kerfi sem hjálpa 
manninum að þessu markmiði, og hvorki fyrr 
né siðar hefur nokkurt þjóðfélag verið með öllu 
laust við þau kerfi. Um leið og einhver nær 
markaðsvaldi mun hann hins vegar nýta þetta 
vald til þess að sveigja markaðinn sér í hag. 
Fjötrun markaða veldur oft því að lögmál fram-
boðs og eftirspurnar fái útrás með öðrum hætti 
en með verðbreytingum. Ef böndin væru hins 
vegar ekki til staðar kæmist markaður sjálfkrafa 
á vegna skiptiáráttu mannsins. Sú staðreynd að 
markaður var í fjötrum á Íslandi allan þann tíma 
sem að framan greinir kom ekki til af því að 
fólkið hugsaði ekki hagfræðilega eða væri ekki 
skynsamt, heldur ollu böndin þvi að slíkar 
hneigðir gátu vart fengið útrás. Aftur á móti 
hefur siðferði og hugsjónir sem andsnúnar eru 
óheftri markaðshyggju verið að sækja i sig 
veðrið á þessari öld, og þróun frá seinna stríði 
hefur verið i þá átt að afnema markaði með 
auknum rikisumsvifum. T.d. dettur engum nú í 
hug að bjóða út niðursetninga til lægstbjóð-
enda, selja börn á milli sýslna eða leggja 
verkafólk algerlega undir náð húsbænda sinna 

68 Auðlegð þjóðanna er eitt af þeim ritum sem allir vitna í, en fáir 
hafa lesið. Ég hef ekki lesið hana; þess vegna visa ég á fvrsta 
kaflann i bók Þráins Eggertssonar um stofnanahagfræði fyrir þá 
sem vilja kynna sér þetta efni betur. 
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eins og áður var raunin á Íslandi. Í grundvallar-
atriðum er enginn munur á haghugsun fólks á 
20. öld og 15. öld. Áður voru frumstæðari 
aðferðir en nú tíðkast, en markmiðin eru hin 
sömu. Þó 15. aldar menn jafnt sem 20. aldar 
menn hafi með markvissum hætti reynt að af-
nema markaðinn, þá þýðir það ekki að þeim sé 
fyrirmunað að hugsa á hagrænan hátt. 

Með þessu er ég ekki að gera lítið úr siðalög-
málum (e. norms). Hins vegar þykir mér það 
leiður ávani margra félagsvísindamanna að 
nota þau sem sísönnu (d. selvfolgelighed), án 
nokkurra beinna útskýringa. Hafi siðalögmál 
bannað markaðsviðskipti hérlendis á fyrri 
öldum hlaut einhver ástæða að vera fyrir tilvist 
þeirra, og hennar gat vart verið að leita til 
skólaspekinga Evrópu69 eða andstöðu kirkjunn-
ar við markaðsviðskipti. Hérlendis voru land-
eigendur sem komu þessum siðalögmálum á og 
viðhéldu þeim af þeirri einfoldu ástæðu að þau 
þjónuðu hagsmunum þeirra. 

5. 1000 ára hagkerfið 

5.1 Haglíkan 
Landnámsmenn færðu með sér verkmenningu 

frá heimalöndum sinum i Skandinavíu og bættu 
litlu við næstu 1000 árin, en týndu mörgu 
niður.70 Fyrir utan fáar afmarkaðar tækninýj-
ungar, s.s. prjónaskap og byggingu torfhúsa, stóð 
tæknistig óbreytt allt fram á síðustu öld. 
Viðurværi landsmanna var kvikfjárræktin, 
landið var hinn ráðandi framleiðsluþáttur og fjár-
magn að litlu eða engu leyti notað (nema húsdýr 
séu talin veltuljármunir) ef undan eru skilin 
amboðin sem unnið var með. Landið hentaði í 
sjálfu sér ágætlega til kvikfjárræktar, en var tak-
markað, og því gat enginn hagvöxtur orðið 
umfram fullnýtingu þess við gefið tæknistig. 

Jarðeignir hérlendis söfnuðust á fáar hendur, 
og aðeins örfá prósent voru í sjálfsábúð, en 

69 Skólaspekingarnir voru munkar í Evrópu er ræddu mjög kenn-
ingar Aristótelesar um rétt verð. Þeir voru komnir mjög nálægt 
því að mynda virðiskenningu i anda nútíma hagfræði. Sjá R.B. 
Ekenlund: A History of Economic Theory and Method, 14-41. 

70 T.d. lagðist hlöðugerð, bygging varnargaróa gegn snjóflóðum og 
notkun byrðinga til timburflutninga af. Þó réðu breyttar aðstæður oft 
miklu, t.d. lagðist kornrækt af og vinnsla járns úr mýrarrauða vegna 
eðlilegra orsaka. Gisli Gunnarsson: Upp er boðið Ísaland, 255-56. 

1696 voru 96% allra húsráðenda leiguliðar.71 

Að gefnum þessum forsendum getum við sett 
upp einfalt framleiðslufall fyrir ísland : 

F = f (T,K,L,N) 

T = t æ k n i s t i g , K = f ) á r m a g n , L = l a n d o g N = v i n n u a f l 

Framleiðsla landsins var nær einvörðungu 
fólgin i kvikfjárrækt með stuðningi af sjávar-
útvegi, og hægt er að líta á tæknistig (T), fjár-
magn (K) og landrými (L) sem fasta því fátt 
breyttist í búskaparháttum Íslendinga frá land-
námi og til 19. aldar. Vinnuafl (N) er því eina 
hugsanlega breytistærðin, og að sjálfsögðu 
gildir lögmálið um minnkandi jaðarframleiðni 
(FN > 0 og FNN < 0). 

Á myndinni hefur jaðarframleiðsla vinnuafls 
verið dregin upp. Gamla verðeiningin, álnir, er 
á lóðrétta ásnum, en vinnuafl (N) á þeim lárétta. 
Vb eru hungurmörk (e. subsistence level) eða 
sú fjárhæð er þarf til að fæða hvern vinnandi 
mann, sem var áætluð 600 álnir.72 Ef fólksfjöldi 
er Na fæst jafnvægi í punkti a, og laun verða Va. 
Hagnaður landeigenda er hámarkaður í punkti b 
þar sem mannfjöldi er Nb og vinnufólkið er 
aðeins matvinnungar (laun=fæði), en hvert 
vinnuhjú umfram Nb borðar meira en nemur 
framlagi til framleiðslunnar. Ef N væri skilgreint 

71 1696 átti kirkjan 31,9%, konungur 16,2%, en 51,9% var í 
cinkaeign. Þá átti 1% húsráðenda 24% jarðeigna. Gísli Gunnars-
son: Upp er boðið Ísaland, 24. 

72 Þetta er samdóma álit Magnúsar Ketilssonar sýslumanns og 
Tryggva Gunnarssonar bankastjóra. Þorvaldur Thoroddsen: Lýs-
ingíslands IV, 327 og 359. 
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sem öll þjóðin og slakað er á forsendunni um 
einsleitt vinnuafl valda aumingjar, sjúklingar 
og kararfólk þvi að jaðarframleiðslan getur 
orðið neikvæð og skorið X-ás. Þetta flækir 
máiin, en gerir kleift að líta á samfélagið i heild, 
en ekki aðeins vistráðinn vinnukraft, því að á 
bak við hvern vinnandi mann hlýtur að vera 
einn eða fleiri með skerta eða enga starfsgetu. 
Frá sjónarhóli hreppstjóranna hefur oftast verið 
iitið á vandamálið sem iágmörkun kostnaðar 
við umönnun, en niðurstaðan er sú sama hvort 
sem kostnaður er lágmarkaður eða hagnaður 
hámarkaður (e. dual problem). 

N er því eina stjórnstærð þessa hagkerfis, og 
hagstjórnin hlýtur að felast í fólksfjöldatak-
mörkunum.73 Bændur sátu uppi með alla lands-
menn til vinnu, atvinnuleysi mátti þó mæla með 
ijölda ómaga á framfæri hreppsins. Ef hart var i 
ári eða fólksfjöldi um of gat mikill hluti 
verkafólks ekki búist við því að komast í vist. 
Ef gott var hins vegar í ári eða mannfellir hafði 
gengið yfir komust flestallir i vist, jafnvel á 
háum launum,74 en atvinnuleysi var oftast 
staðreynd sem sést af hinum geysilega fjölda 
ómaga í manntölum. 1703 voru 14,4% heildar-
mannijölda ómagar á framfæri hreppsins, og 
44% af öllu ungu fólki 15-24 ára voru skil-
greind sem „börn heima". Vinnuhjú voru þá 
aðeins 18,4% af heildarmannijölda, en til 
samanburðar má nefna að með batnandi lands-
hag á 19. öld ijölgaði þeim um nær helming 
þannig að 1850 voru 26,5% þjóðarinnar vinnu-
hjú. Þetta bendir til þess að gróflega megi áætla 
10-20% atvinnuleysi árið 1703.75 

5.2 Hagstjórn 
Fólksfjöldi varð að vera sá sem landið gat 

borið án þess að skortur yrði á vinnuafli, og 
samfélagið hafði ýmsar leiðir til fjöldatak-
mörkunar. Í heiðni voru börn borin út, gamal-

73 Athyglisvert er að skoða hlutfallstölur fólksfjölda i Noregi og á 
Íslandi á ýmsum tímum. Á 15. öld var hlutfallið 1/5, á 17. öld 
1/10, og nú á tímum liggur það nærri 1/17. Björn Þorsteinsson: 
Enskar heimildir ..., 94. 

74 Eftir stórubólu 1707-1708 var varla sá vinnumaður „sem eigi 
vildi fá hundrað í kaup, þó naumast hefSi áður getað fengið vist". 
Þorvaldur Thoroddsen: Ár ferði á Islandi, 124. 

75 Sjá BA-ritgerð Bjarna Jónssonar, Mannjjöldi i malthusianskri 
gildru. 1992. 

mennum var varpað fyrir björg og förumenn 
geltir76 til þess að viðhalda þessari óskastærð 
(e. optímal level), en eftir kristnitöku var slíkt 
bannað (þó ekki geldingar), og við tóku alls 
kyns siðferðislegar hömlur. Giftingar og 
barneignir voru bundnar við jarðnæði og 
stórum hluta landsmanna haldið án réttar til 
þess að stunda kynlíf, þannig að aðeins bændur 
gátu aukið kyn sitt löglega.77 Sérstaklega var 
gengið hart fram við að takmarka barneignir og 
lausung eftir setningu stóradóms 1564. Vel-
ferðarstofnanir þess tíma, hrepparnir, báru 
ábyrgð á hverjum er fæddist innan marka 
þeirra, og hreppstjórarnir þekktu hlutverk sitt78 

og ræktu það af stakri skyldurækni svo að þess 
gætti langt fram eftir þessari öld. Ef líta hefði 
mátt á landgæði sem fasta hefði þeim líklega 
tekist ætlunarverk sitt og þannig viðhaldið 
nokkuð stöðugu jafnvægi, en íslensk náttúra er 
duttlungafull. Náttúruhamfarir, hafísar og 
sveiflukennt veðurfar hleyptu stöðugt upp jafn-
væginu með því að hliðra til framleiðsluferl-
inum og þar með jaðarframleiðslukúrfunni. Það 
var því ekki tekið út með sældinni að laga N að 
svo kviku jafnvægi, og margir aðlögunarferlar 
lifa enn i minningu þjóðarinnar sem harðindi og 
mannfellir. Einhæfur búskapur mátti ekki 
heldur við neinum áföllum, sérstaklega ef öllu 
var hætt á einn atvinnuveg, þ.e. kvikfjárrækt, 
og virðist sem litið hafi verið gert til varnar 
slikum áföllum.79 Hins vegar var íslenska hag-
kerfið yfirleitt mjög fljótt að leita aftur jafn-
vægis.80 Aðeins þriðjungur þjóðarinnar sá um 
fjölgunina, og ef sá hópur þynntist eitthvað 
voru ætið margir til reiðu til þess að taka við, og 
því tók fólksfjölgunin ávallt mikinn kipp eftir 
harðindi. Hinn ákvarðandi þáttur i fólksfjölgun 

76 Þorvaldur Thoroddsen: Lýsing Islands IV, 291. 
77 Samkvæmt manntali 1703 gat aðeins þriðja hver kona vænst þess 

að giftast. Gisli Gunnarsson: Upp er boðið Isaland, 23. 
78 Malthus gamli hefði fundið marga stuðningsmcnn kenninga sinna 

meða! íslenskra hreppstjóra og sannanir fyrir orðum sínum í ís-
lenskum sveitum, ef litið er framhjá því að hann gerði ráð fyrir 
línulegum vexti matvælaframlciöslu sem var fasti hérlendis. R.B. 
Ekelund: A History of Economic Theory and Method, 153. 

79 Gísli Gunnarsson: Voru Móðuharðindin af mannavöldum? 1984. 
80 Hér byggi ég að mestu á BA-ritgerð Bjarna Jónssonar, Mannfjöldi 

i Malthusíanskri gildru, 1992. Þar eru prestsþjónustubækur úr 18 
sóknum frá árunum 1782, 1791 og 1801 skoðaðar út frá tölfræði-
legum forsendum. 
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Íslendinga var ekki fjöldi þjóðarinnar, heldur 
fjöldi húsfreyjaábarneignaaldri. Fjöldi giftinga 
fór eftir framboði jarðnæðis. Eftir langvarandi 
góðæri eða stöðugleika áttu ungar konur litla 
möguleika á giftingu, og kalt vinnukonufletið 
varð þeim þrautalending. 

Þannig var hagkerftð í raun mjög stöðugt og 
undir styrkri hagstjórn. Öll umræða um það að 
viðkoma þjóðarinnar hafí ráðist afharðindum er 
að mínu mati mjög villandi. Sá fjöldi sem landið 
gat borið var á allra vitorði, og yftrvöld unnu 
skipulega að því að ná þeim fjölda og halda 
honum. Hins vegar treystu landsmenn á guðs-
lukku, en lítt á aðrar varnir gegn áföllum, og virð-
ast hafa litið á mannfelli sem hluta af eðlilegri 
hringrás lífsins. Með hliðsjón af þeim vanda 
bændasamfélagsins að láta alla hafa nóg að iðja 
er vafamál hvort var betra fyrir bændur, að hafa 
fáa verkdrjúga vinnumenn og greiða þeim há 
laun eða marga verklitla vinnumenn og greiða 
þeim lág laun. Að öllu eðlilegu voru greidd laun 
60-120 álnir, en fæðiskostnaður 600 álnir um 
árið. Þannig voru 6/7 launa i formi uppihalds. 
Landbúnaður var ekki vinnuaflsfrekur í raun 
nema tiltekna álagstíma, svo sem um heyannir 
og sláturtíð, og því ætti að vera hagstæðara fyrir 
bændur að fá þann vinnukraft sem þurfti á 
sumrin, greiða honum góð laun og losna svo við 
að fæða hann á vetrum. Vistarbandið hefði þvi 
átt að verða úrelt hagstjórnartæki eftir 1412 og 
fólksfjölgun að verða við sjávarsíðuna. 

5.3 Hagstjórnarvandamál 15. aldar 
Öldin hófst með svartadauða (1402) er felldi 

mikinn hluta þjóðarinnar, Fjöldi jarða fór i eyði, 
afgjöld lækkuðu og jarðaverð féll mjög. Laun 
hækkuðu, en samt neituðu vinnumenn að ráða 
sig í vist og vildu sjálfir búa á rýmdum jörðum, 
og því varð alþingi að taka af skarið. I samþykkt 
þess frá 1404 eru slíkir vinnumenn lýstir rétt 
fangaðir ef þeir hafa ei ráðið sig í vist fyrir kross-
messu og bændum forboðið að eiga samvinnu 
við þá. Athyglisvert er að samþykktin nefnir 
ekkert um laun, heldur aðeins að „þeir hafa ráð 
tekið og ásáttir orðnir í sinum skilmála"81 fyrir 

81 Dl III, nr. 575. 

krossmessu sem þýðir að bændur reyna ekki að 
berjast gegn markaðsöflum með verðþaki á 
laun, heldur aðeins að tryggja nægt framboð, 
enda voru slík verðbönd ævinlega erfið við-
fangs. Laun voru eðli málsins samkvæmt 
samkomulagsatriði á milli manna og var hægt 
að greiða með öðrum hætti en beinum 
greiðslum.82 

Svartidauði var ekki eina landfarsóttin er 
plagaði landsmenn á 15. öld. Landið var 
skyndilega orðið i alfaraleið eftir langa ein-
angrun frá farsóttum Evrópu, og dreifbýlið olli 
því að sóttir gátu ekki orðið landlægar.83 Auk 
þess sem drepsóttir ollu vinnuaflsskorti gerðust 
enskir brátt umsvifamiklir hérlendis og hófu að 
„lokka" til sín verkafólkið eins og það var einatt 
nefnt. Í ráðsmannseiði Hólastóls frá 143284 

segir að eiðsvari skuli ekki lokka til sín vinnu-
afl svo staðurinn missi ekki „bæði landseta og 
þjónustufólk". Fyrst slik áminning var nauð-
synleg fyrir trúnaðarmann sjálfs biskups hljóta 
slíkar lokkanir að vera mjög tíðkaðar um þessar 
mundir, en brot á vistarsamningum voru tekin 
mjög alvarlega.85 Barátta um vinnuafl virðist 
hafa neytt útgerðarmenn til að gefa vermönnum 
eftir hlut í afla sínum af merktum önglum, s.k. 
markönglum, en áður var allur fiskur á land 
dreginn eign húsbónda. Þessari launanýjung 
gæti einnig verið ætlað að auka framleiðni 
fiskveiða,86 en kostir hlutaskiptakerfis eru vel 
kunnir i sjávarútvegi nú á dögum. Eftir að 
útlenda hættan var liðin hjá var mikill mála-
rekstur gegn þessum önglum, og lauk svo að 
þeir voru bannaðir með öllu 1616. Ástæður 
bannsins eru tíundaðar í Marköngladómi87 

Magnúsar prúða frá 1567: vermenn voru komn-
ir með of há laun, og koma varð í veg fyrir yfir-
borganir vegna samkeppni um vinnuafl. Auk 
þess gátu vermenn keypt sér „skrap og skran sem 

82 T.d. gat vinnumaður farið i ver á eigin vegum eða haft skepnur á 
fóðrum. 

83 Ýmsar pestir, mislingar eða hettusótt, eru meinlausar börnum, en 
geta riðið fullorðnum að fullu. Ef slíkar sóttir voru ekki landlægar 
hérlendis urðu börnin ekki veik, en fullorðnir gátu látist. 

84 DIIV, nr. 551. 
85 Fésektir og hýðingar, sjá t.d. DI IV, nr. 496. 
86 Þetta er skoðun Gisla Gunnarssonar, en þessar tvær skýringar 

styðja hvor aðra að mínu áliti. Upp er boðið Ísaland, 253. 
87 DI XJV, nr. 425. 
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engin nytsemd er að"88 hjá útlendingum fyrir 
hlutinn sinn, m.a. lóðir og veiðarfæri. Auðsætt er 
að Magnús hefur óttast að hér myndaðist stétt 
sjómanna sem yrði óháð landeigendum. 

6. Erlend fjárfesting 

6.1 Þáttur Englendinga 
Erlent áhættufé og þekking er eftirsótt nú á 

tímum, og stjórnvöld veita erlendum fjárfestum 
ýmis friðindi í þvi skyni að laða þá að. Fyrir 
lönd með einhæfa og vanþróaða atvinnuvegi er 
erlend hjálp grundvöllur þess að komast á braut 
hagvaxtar. Dreifing áhættu er líka mikilvægt 
atriði, en riki sem reiðir sig á eina grein iðnaðar 
er mjög vanbúið til að kljást við ytri sveiflur. 
Náttúrufar eða verðbreytingar á erlendum 
mörkuðum geta þannig lyft þeim upp i hæðir 
allsnægta og þenslu, en einnig keyrt þær niður i 
dýpsta volæði. Fjölbreytni er þvi styrkur. Is-
lenskt hagkerfi stóð og féll með einni atvinnu-
grein, kvikfjárrækt, og því hlutu sveiflur i 
veðurfari að hafa viðtæk áhrif. Harðindavor gat 
komið fjölda fólks á vonarvöl, en í góðæri 
reistu menn heiðarbýli og byggðin þandist út. 
Fiskveiðar hefðu getað verkað til sveiflujöfn-
unar þvi helstu verstöðvar sunnanlands voru 
yfirleitt lausar við hafís, og aldrei tepptist út-
ræðið undir Jökli. 

Enskir kaupmenn voru engir burgeisar í þann 
tíma og áttu jafnvel í vök að verjast á heima-
markaði, en á Íslandi fundu þeir góðan markað 
fyrir vörur sinar og lengi framan af næði tii 
athafna. Siglingar þeirra til Íslands lögðu grunn 
að flotaveldi þeirra er gaf þeim seinna yfirráð 
yfir höfunum og hálfum heiminum. Hinn 
handtekni konungserindreki, Hannes Pálsson, 
lýsir því hvernig Englendingar lögðu undir sig 
staði á Íslandi, viggirtu þá, reistu þar hús og 
fóru með líkt og það væri þeirra eigið land.89 

Skip þeirra virðast hafa legið i hverri krumma-
vík, og þá vantaði meira af skreið en landsmenn 

88 Eða eins og Magnús prúði segir i Marköngladómi sínum um slík 
kaup. „ . . . a f hvörju þeir sig þar eftir hroka og metnast, guði til 
vanheiðurs, sínum húsbændum til skammar og sér fátækum til 
fyrirlitningar". DI XIV, nr. 425. 

89 DI IV, nr. 381. 

gátu eða vildu útvega, kannski til að halda uppi 
verði með takmörkuðu magni. Því kusu enskir 
að nýta sjálfir framleiðsluþætti landsins og hófu 
útgerð og fiskvinnslu í stórum stíl. Þó virðist 
eftirspurnin ávallt hafa verið meiri en fram-
boðið þann tíma er erlend sigling var til 
landsins og kaupmenn slegist um hvern ugga, 
sérstaklega eftir að Þjóðverjar fóru að venja 
komur sinar hingað. 

Erfitt er að geta sér til um umfang erlendrar 
starfsemi hérlendis á þessum tíma vegna heim-
ildaskorts. Hin hefðbundna íslenska vetrar-
vertíð var sniðin að búskapnum, vinnumenn 
voru sendir í verið á dauðum tíma til sveita og 
komu til baka rétt um vorannir. Auk þess hent-
aði þessi árstími vel til skreiðarverkunar þegar 
engar maðkaflugur voru á sveimi, og þvi var 
lítill hvati til þess að lengja veiðitímann eða 
nota sait, enda var saltið dýrt. Englendingar 
stunduðu hins vegar fisksöltun á duggum 
sinum, og a.m.k. létu þeir Íslendinga salta fyrir 
sig í Vestmannaeyjum.90 Hin erlendu umsvif 
fólust þó að mestu í samvinnu um útgerð; 
enskir lögðu til báta og veiðarfæri, en lands-
menn vinnuafl og þekkingu. Í aðgerðum 
konungs gegn erlendri útgerð 1542 eru 45 bátar 
Þjóðverja gerðir upptækir á Reykjanesi, en þeir 
höfðu skotið sér undan útgerðarbanninu með 
því að láta svo sem Íslendingar ættu báta þeirra. 
Ef miðað er við tólfæringa (13 um borð) eru í 
áhöfnum þessara báta um 600-700 manns. Lík-
lega hefur erindrekum konungs yfirsést um 
nokkra, og ef lagðir eru við aðrir landshlutar má 
draga þá ályktun að þúsundir Íslendinga hafi 
róið um þetta leyti hjá útlendingum. Hlutverk 
kvenna er þó meira á reiki, en lögin tilgreina 
ætið konur og karla þegar fjallað er um 
lausamennsku og prang. I dómi frá 1565, er 
tekur fyrir búðsetumenn i kringum Snæfells-
nes,91 kemur hlutverk kvenna i sjávarþorpum 
vel í ljós. Karlmennirnir veiddu fisk og seldu 
útlendingum, keyptu varning á frihafnarverði 
og sendu síðan konur sinar og börn út um 
sveitir á sumrin til að pranga. 

Hin erlenda nærvera hafði stigskipt áhrif á 

90 Sigfus M. Johnsen: Saga Veslmannaeyja II, 137. 
91 Dl XIV, nr. 268. 
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verkafólk hérlendis, fyrst með hærri launakröf-
um og heimtufrekju, s.s. að vermenn fengju 
hluta af afla sínum eða færu jafnvel á vertíð á 
eigin vegum tíma af vistarsamningum.92 Þá 
hættir fólk að ráða sig í vist, en leggst í lausa-
mennsku, vertíð að vori, vinnur hjá bændum að 
sumri og stundar prang að vetri. Liklega hefur 
töluvert los komist á þjóðina og byggðahlutfoll 
raskast og fólk flykkst til sjávarsiðunnar. Slíkt 
lausafólk hafði óljós tengsl við fæðingarhrepp 
sinn sem lögum samkvæmt bar ábyrgð á því. 
Loks fóru lausamenn að setjast að í þurra-
búðum og fiskiþorp mynduðust. Ovíst er 
hversu mörg eða fjölmenn þorpin voru, en á 
stöðum eins og Vestmannaeyjum, Grindavík, 
Rifi eða Búðum hafði vissulega myndast mikill 
visir að þéttbýli. 

6.2 Útflutningur á fólki 
Ráðning útlendinga á innlendu vinnuafli 

hafði á sér aðra hlið en vinnu við útvegi 
landsins. Erindrekar konungs fullyrtu að enskir 
kaupmenn stælu ungu fólki af Íslandi og seldu 
mansali. Jón Gerreksson biskup fann 11 íslensk 
ungmenni á skipum í höfninni í Lynn á Eng-
landi 1429,93 og 1445 eru þrír enskir kaupmenn 
dæmdir fyrir að stela íslenskum pilti og hafa 
hann með sér til Englands.94 Mansal tíðkaðist i 
Evrópu á þessum tíma sem hver önnur viðskipti 
og mörg dæmi þess að kaupmenn keyptu fólk 
eða rændu því eða væru jafnvel sjálfir hnepptir 
í þrældóm. Það er auðsætt af heimildum að flutn-
ingur barna eða ungmenna af landinu hefur 
verið umtalsverður, sérstaklega á fyrri hluta 15. 
aldar. Ef enskir hafa ekki rænt þessum börnum 
hefúr íslenska foreldra eða forsjáraðila vantað 
gjaldeyri, og er það líklegra..Í klausu á hnatt-
líkani Martins Behaim (1492) segir að lands-
menn selji hunda dýrt, en gefi börn sín kaup-
mönnum svo þau fái brauð.93 Það er þó fráleitt 
að aðeins barnaþrælar hafi flust utan til Eng-
lands. Ávallt voru þeir menn til sem vildu 
hleypa heimdraganum, sérstaklega ef hagstæð 

92 Þorvaldur Thoroddsen: Lýsing Íslands IV. 315. 
93 DI XVI, nr. 88. 
94 DIIV, nr. 715. 
95 Dl XVI, nr. 238. 

boð komu að utan. Því er ekki ósennilegt að 
enskir hafi boðið dugmiklu vinnufólki starf 
erlendis eða íslenskum sjómönnum stöðu há-
seta á skipum sinum. Flótti vinnuafls af landinu 
virðist hafa verið höfðingjum nokkurt áhyggju-
efni, og 1450 fá þeir konung til að samþykkja 
lög þess efnis að mansal og allur flutningur 
fólks frá landinu (nema pílagríma) sé harðlega 
bannaður.96 Erfitt er að fullyrða hversu vel þessi 
lög hafa dugað, en manntal frá Englandi 1484 
sýnir fjölda Íslendinga í öllum hafnarborgum 
Englands; t.d. voru 49 af 51 útlendingi í Bristol 
Íslendingar.97 Aðrar heimildir, svo sem borg-

araleyfi fyrir íslenskan kaupmann um 1493, 
William Yslond (Vilhjálm Íslending), sem 
sigldi á Spán,98 eða veiting borgaraleyfa 1453 í 
Yorkshire til íslenskrar konu, Birgittu sem var 
gift Englendingi, og annars Íslendings, J. 
Jóhannssonar í sömu borg,99 benda eindregið til 
náinna tengsla Englands og Íslands. Það er þó 
augljóst að valdhafar bönnuðu allan flutning á 
fólki úr landi, hvort sem sá flutningur var af 
frjálsum vilja eða ekki, sakamenn eða vinnu-
fólk, hvort tveggja var dýrmætt vinnuafl. 
Þrælaverslun kann að hafa verið að nokkru leyti 
þjóðsaga til þess að koma í veg fyrir að fólk 
flyttist búferlum þótt vafalítið hafi börn verið 
seld af landinu i einhverjum mæli. 

6.3 Erlendar ráðningar 
Þegar fjallað er um Íslendinga í þjónustu 

útlendinga og áhrif þess á bændasamfélagið eru 
málin flóknari en virðist við fyrstu sýn. Hverjir 
voru það sem reru hjá útlendingum, og hverjir 
sátu eftir með sárt ennið? Vestfirðingar undir 
stjórn Þorleifs Björnssonar orðuðu það svo í 
bréfi til konungs 1480 : 

... að almúginn af öllu landinu klagaði sig 
um þann mikla ósið er hér vœri í landið um 
þá vetursetu er útlenskir menn hefði hér, 
hvað oss leist og öllum almúganum út í frá 
vera stór skaði f y r i r landið sakir þess að þeir 

96 Langaréttarbót, DI V, nr. 55 
97 Björn Þorsteinsson: Enskar heimildir um sögu Íslendinga . .., 54. 
98 Sama heimild. 
99 Dl XVI, nr. 156. 
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halda hér hús og garða við sjóinn og lokka 
so til sín þjónustufólkið að bændurnir fá 
ekki sína garða upp unnið eða neina útvegu 
haft þá er þeim eða landinu mega til nytja 
verða.100 

Yfir hverju eru mennirnir að kvarta? Vanda-
málið er að útlendingar hafa vetursetu og 
lokka til sín þjónustufólkið; gefið er í skyn að 
þeir reki búskap í beinni samkeppni við 
innlenda bændur. Það getur þó vart staðist þvi 
útiendingar héldu sig einungis á litlum 
svæðum við hafnirnar þar sem þeir stunduðu 
útgerð. Mikill hluti þeirra mörgu, sem reru á 
erlendum bátum á vetrarvertið, voru bændur 
og bændasynir eða vinnumenn úr landluktum 
sveitum sem sneru aftur í vertiðarlok og yrktu 
landið um sumarið. Því hefðu lokkanir 
útlendinga getað liðist í landbúnaði hérlendis 
að nokkru leyti og gáfu auk þess bændasonum 
tækifæri til að afla fjár. Vandamálið er að 
bændur geta ekki haft þá „útvegu" er þeim 
líkar frá „görðum" sínum. Útgerð eða veiðar 
með handfærum voru hinn raunverulega vinnu-
aflsfreki atvinnuvegur hérlendis. Því voru það 
innlendir útgerðarmenn er fundu mest fyrir 
vinnuaflsskorti; erlenda útgerðin var í 
samkeppni við þá, en ekki landbúnað. 
Útlendingar virtust einnig geta boðið kjör sem 
innlendir aðilar gátu eða vildu ekki jafna þótt 
markönglakerfið hafi liklega komið til vegna 
erlendrar samkeppni, en án efa hafa útlend-
ingarnir boðið vermönnum að róa upp á hlut 
og njóta hagstæðra verslunarskilmála. Þetta 
verður enn skýrara þegar haft er í huga að 
bændur halda áfram samstarfi sinu við 
útiendinga þótt landslög bönnuðu siikt. I 
samningi, sem Þjóðverjar og Englendingar 
voru neyddir til að skrifa undir 1527, segir 
ekkert um ráðningar á þjónustufólki, aðeins 
„So og lofuðu vér að aungvir útlenskir menn, 
hvorki þýskir né engelskir, skyldu gjöra hér 
skip né menn til sjós."101 Þetta bendir til þess 
að hin harkalega vinnulöggjöf landsins, vistar-

bandið, hafi öðru fremur verið fyrir hagsmuni 
útgerðar. Tryggja varð að vinnuaflið væri fest 
í landbúnaði, en lægi á lausu fyrir vetrarvertið-
ina. Auk þess gátu valdhafar illa hugsað sér 
sjálfstæða stétt sjósóknara er bauð þeim 
byrginn, neitaði að róa nema upp á hlut og 
prangaði um allar trissur. Í stuttu máli: koma 
varð í veg fyrir að landbúnaður og fiskveiðar 
skildust að því tengsl þessara greina skiluðu 
landeigendum eða útvegsmönnum nær ókeyp-
is framleiðsluþáttum. Búalögin skiluðu þeim 
ódýrum matvælum, en vistarbandið kaup-
lausum vermönnum, og þessir hagsmunir ráku 
menn áfram í mótun atvinnustefnu landsins. 

6.4 Þorskastríð hin fyrri 
Hansakaupmenn fengu formlegt leyfi til 

Íslandssiglinga 1468102 og reyndu þegar að ná 
skreiðarverslun landsins undir sig. Englend-
ingum heppnaðist í fyrstu að berja frá sér þessa 
samkeppni, en brátt seig á ógæfúhliðina. Dana-
konungur dró mjög taum Þjóðverja, enda voru 
Hamborg og Brimaborg (Bremen) formlega séð 
undir verndarvæng hans, og lét ýmsa sjóræn-
ingja á sínum snærum hrella Englendinga. Eng-
landskonungur hræddist hins vegar mjög allar 
aðgerðir hérlendis af ótta við hermdaraðgerðir á 
meginlandinu og lét jafnvel sina menn greiða 
fyrir hervernd. Þjóðverjar fóru að sækja á, og 
lauk svo eftir Grindarvíkurstríðið 1532103 að 
flestar góðar hafnir voru á valdi Þjóðverja. 
Enskir urðu næsta afskiptir með verslun nema 
hvað þeir héldu Vestmannaeyjum og þeim 
höfnum sem hin stóru kaupskip Hansa-kaup-
manna gátu ekki lagst að. Fráhvarf Englendinga 
má einnig rekja til nýrra miða við Nýfundna-
land þar sem þeir kusu að veiða í friði frekar en 
að hætta á eignaupptöku og manndráp hér við 
land. Verð á korni fór einnig hækkandi, og 
vegna hinna griðarlegu tekjuáhrifa minnkaði 
eftirspurn eftir kjöti og fiski, en jókst eftir korni 
(Giffen-þverstæða). Auk þess hættu Englend-
ingar að fasta í kjölfar siðaskipta og fiskneysla 
minnkaði. Þessi eftirspurnaráhrif auk mikils 

100 DI VI, nr. 264. 
101 DI IX, nr. 343. 

102 DI XVI, nr. 220. 
103 Sameinaður her Þjóðverja, Dana og jafnvel Íslendinga gerði árás 

á ensku bækistöðina í Grindavík og framdi mikil hervirki. 
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framboðs frá Nýfundnalandi lækkuðu skreiðar-
verð umtalsvert á Englandi. 

Þjóðverjar höfðu hins vegar sömu ástundan 
við útgerð og vetursetur sem enskir áður, og 
brátt urðu vinslit milli þeirra og konungs, enda 
ætlaði hann dönskum kaupmönnum allan hlut 
af Íslandsverslun. Konungur hóf að beita þýska 
kaupmenn hörðu eftir 1540 og reyndi að koma 
dönskum kaupmönnum að með slökum árangri. 
Hamborgarar svöruðu með vopnasölu og 
stuðningi við hernað Jóns Arasonar,104 og í 
kjölfar þess var fjölmennur danskur herafli 
sendur hingað vorið 1551 til höfuðs Jóni (þó sá 
væri þegar orðinn höfuðlaus í þann tíma). 
Dönsku dátarnir hernámu landið og afvopnuðu 
landsmenn, og hafa vopnaviðskipti eigi tíðkast 
hér síðan. Konungur sölsaði einnig undir sig 
um 15% alls jarðnæðis og gerði lausafé kirkj-
unnar upptækt. Þó kunnu íslenskir höfðingjar 
hið besta við þetta ráðslag því þeir fengu þessar 
konungsjarðir á leigu fyrir lítið fé, en Þjóð-
verjar þurftu að greiða háar fjársektir, og hafði 
konungur bæði tögl og hagldir í samskiptum 
þeirra.105 

7. Landhreinsun 

7.1 Kaup kaups 
Samband landsmanna við konung sinn á 

miðöldum er umhugsunarefni. Að undanskildu 
loforði um sex skipakomur virtist engin bein 
efnisleg þörf fyrir konungsvald hérlendis, enda 
komust landsmenn lengi af án þess. Þetta sam-
band virtist einnig lítt grundvallað á ótta, enda 
var vald þessa þjóðhöfðingja lengst af veik-
burða hér út við ysta sæ, og hervaldi gat kon-
ungurinn ekki farið að beita í neinum mæli fyrr 
en eftir 1500. Íslendingar þóttust einnig eiga 
fullkosta við umboðsmenn konungs, enda voru 
einir sjö þeirra ráðnir af dögum hér: 

104 Jón Arason var í mjög nánum tengslum við Þjóðverja líkt og 
forveri hans Gottskálk hinn grimmi. Þeir vernduðu hann fyrir 
Ögmundi biskupi þegar sá ætlaði að hindra vígsluferð hans. Sú 
ásökun var sett fram í líflátsdómi Jóns að hann ætlaði að koma 
landinu undir Hamborg. 

105 Við upphaf einokunar gerðu danskir kaupmenn samning við 
Hamborgara um að þeir síðarnefndu fengju alla skreið af 
Íslandsmiðum til að selja gegn því að þeir héldu sér frá landinu. 
Gísli Gunnarsson: Upp er boðið Ísaland, 97-103. 

Krók-Álfur Bassason hirðstjóri 1305 
Smiður Andrésson hirðstjóri 1361 
Jón Gerreksson biskup 1433 
Lénharður fógeti 1502 
Tyle Pétursson hirðstjóri 1523 
Diðrik af Mynden fógeti 1539 
Kristján skrifari fógeti 1551 

Hafa verður í huga að mestalla 15. öld voru 
engir erlendir umboðsmenn hérlendis þannig að 
þessi listi hlýtur að benda til lítillar auðmýktar 
fyrir konungsvaldinu. Jón Gissurarson segir 
einnig að fyrir 1551 hafi fógetar konungs aldrei 
farið langt frá Bessastöðum utan þess að þeir 
riðu „upp á alþing á sumrin".106 Áhrif þeirra 
gátu því varla verið umtalsverð. Konungssam-
bandið var fyrst og fremst byggt á sameigin-
legum hagsmunum sem sýslumenn og lögréttu-
menn orðuðu svo 1480 í bréfi til konungs vegna 
vetursetu útlendinga: 

Og því eru vér yður og yðra elskulega náð 
um biðjandi, á minnandi að þér um hugsið 
og á lítið vorar nauðsynjar... og so um það 
fleira sem yður er réttilega undir vísað 
landsins nauðsynjar og vorar. 

Hér í mót viljum vér segja vora trú og 
þénustu sem vorir forfeður og foreldrar 
hafa gjört til forna með sina náðugasta 
herra Noregskonunga með allan rétt og 
trúheit og cetera.107 

Hér eru kaup kaups, konungur fær hollustu 
og skattpeninga gegn því að hann sinni stöðu 
sinni og hugi að þörfum landsins. Landsmenn 
þurftu framkvæmdarvald til að tryggja fram-
gang laga og réttar. Lausn hins forna samfélags 
hafði verið fólgin í sifjaböndum, jafnvel blóð-
hefndum, og jafnvægið byggðist á orðstír eða 
fullvissu um að þeim yrði svarað sem gengu á 
rétt annarra. Jafnvel þótt dómar féllu var fulln-
usta þeirra vandkvæðum bundin og fór eftir getu 
eða áhuga þeirra er tengdust málinu beint. Þetta 
fyrirkomulag gat þó tafið fyrir framgangi margra 
þjóðþrifamála, og skipting landsins í héraðsríki 

106 Safn til sögu Íslands ... 1, 660 (ritað 1640). 
107 DIVI , nr.264. 
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á síðustu öld þjóðveldis gerði mönnum óhægt 
um vik. Héraðshöfðingjar gerðu út um einka-
mál sín með flokkadráttum og lögleysu, og 
hefndarkerfið varð of kostnaðarsamt. Fylgi-
fiskar þess, rán og óöld, urðu þung byrði á 
landslýð. Með staðfestingu Gamla sáttmála 1262 
varð konungur verndari laga og réttar og þáði 
skatta í staðinn. Þó var landsmönnum meinilla 
við skatta, innheimta var erfið, og öllum nýjum 
álögum var harðlega synjað.108 Urræði konungs 
urðu óbeinir skattar, lagðir á verslun sérstak-
lega. Hélst sá háttur lengi, fyrst með Björg-
vinjar-einokuninni, þá með sölu verslunarleyfa 
og töku hafnargjalda af Englendingum, en að 
síðustu með einokunarverslun 1602. 

Nú kynni einhver að spyrja: hvernig átti 
konungur að stjórna Íslandi viturlega þegar 
hann var svo fjarri, samgöngur erfiðar og boð 
lengi að berast á milli? Því er til að svara að 
konungur var ekki hinn eiginlegi stjórnandi 
landsins, heldur hafði hann umboðsmenn, 
innlenda sem erlenda, er upplýstu hann og 
báðu um úrskurði. í þessu tilliti var konungur 
eins og æðsta dómstig sem tryggði að gert 
væri út um mál með friðsamlegum hætti. Hann 
kom lítt að innanlandsmálum nema að því er 
snerti skattlagningu og þegar landsmenn báðu 
sjálfir um íhlutun hans. Höfðingjar landsins 
skipuðu landsmálum áfram eftir sínu höfði og 
viku þeim umboðsmönnum úr vegi er gengu á 
þann rétt. Auðvitað hélt barátta höfðingjanna 
áfram um auð og völd þrátt fyrir konung. 
Menn létu dóma ganga hver á öðrum, en slíkar 
deilur voru skaðlausari sem makk við hirð 
konungs en ef þær kæmu fram með morðum og 
ránum á Íslandi. Hverjir úrskurðir konungs 
voru skipti ekki höfuðmáli, aðeins að þeir 
fengjust og menn sættu sig við þá. Almenningi 
var nokkuð sama hvort lögmaðurinn hét Pétur 
eða Páll ef hann píndi ekki fólk að óþörfu. 

7.2 Konungssamband á 15. öld 
Þegar konungserindrekinn Hannes Pálsson 

var fluttur utan í böndum 1420, þvarr konungs-

108 Landsmenn svöruðu iðulega fjárbeiðnum konungs með því að 
landið væri svo fátækt að þeir væru ekki aflögufærir. Björn 
Þorsteinsson: íslenzka skattlandið, 40-51. 

valdinu allur máttur hérlendis, enda enginn 
flotastyrkur fyrir hendi. Þáverandi konungur, 
Eiríkur af Pommern, þverskallaðist við að leyfa 
enska verslun hérlendis þótt hann hefði lítil tök 
á að senda sín eigin kaupskip hingað út. Þannig 
gerði hann alla landsmenn að lögbrjótum því 
engin leið var að hundsa ensk kaupskip. Lands-
menn ámálga þetta við konung 1 4 1 9 1 0 9 og biðja 
um verslunarfrelsi. Því var synjað og í framhaldi 
gerðust landsmenn nokkuð afhuga konungi 
sínum. Jafnvel drápu þeir einkavin hans, Jón 
Gerreksson, sjálfan biskupinn í Skálholti. 
Enskir reru einnig undir þessum samblæstri 
gegn konungi og seldu landsmönnum vopn af 
fullkomnustu gerð, bryntröll, langboga, byssur 
o.fl. Samtíðarmenn kölluðu tímabilið „sveina-
öld" og er það lýsandi heiti. Höfðingjar riðu um 
héruð með her manns undir vopnum, skipuðu 
málum eftir sínu höfði og lögin fólust í atgeirum 
þeirra. Árabilið 1420-1450 var sérstakt óróleika-
tímabil þó vitneskja um atburði sé myrkri hulin. 
í þann tíma voru útgerðarbændur að ná valdi á 
jarðeignum landsins með góðu eða illu. Jafnvel 
kirkjunni hélst illa á jörðum sínum. Þau 12 ár 
sem Marcellus var Skálholtsbiskup sá hann sér 
aldrei fært að koma hingað út.110 Björn Þor-
leifsson greip tækifærið og settist upp í Skál-
holti, hafði sína hentisemi um nærsveitir og 
rændi að vild.1" Þar sat hann sem fastast í 
nokkur ár þar til Gottskálk Hólabiskup náði að 
hrekja hann þaðan með hótunum um bann-
færingu.112 Einnig eru til vitnisburðir um að-
tektir Guðmundar ríka á Reykhólum, er hann 
með ránum og kúgunum sölsaði undir sig heila 
sýslu, Barðastrandarsýslu, og leitaði jafnvel 
fanga víðar.113 A þessum tíma virtust jarðeignir 
dragast að valdi með ótrúlegum krafti, og 
valdsmenn náðu fjölda jarðeigna, hvort sem um 
var að ræða biskupa eða lögmenn. Líklega 
hefur bændum á síðmiðöldum verið ómögulegt 
að halda staðfestu sinni nema eiga einhvern 

109 DI IV, nr. 330. 
110 Marcellus var sannkallaður meistaraskálkur er hafði gífurleg 

áhrif á stjórnmál í Danmörku á því tímabili er um ræðir. 
111 DI XI, nr. 13. 
112 DI XI, nr. 14. 
113 Sagt er frá hrottalegum aðförum er hann kúgaði Húnvetninga til 

hlýðni. DI IV, nr. 724; V, nr. 200. 
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verndara og landskuldin verið verndarfé öðrum 
þræði. 

Konungaskipti urðu í Danmörku um 1440, 
og tekin var upp raunsærri stefna í verslunar-
málum og enskum leyfð verslun. Aftur varð 
grundvöllur fyrir samstarfi, og erindrekar 
landsmanna koma á konungsfund 1450 með 
bréf í farteskinu sem hlaut nafnið Langa-
réttarbót. Því bréfi var ætlað að afleggja „alla 
ósiðu og upphlaup, missætti, óspekt, gripdeild, 
rán og reyfaraskap og viðurlíkt ofurveldi"114 

sem hér hafði tíðkast. Elstu handrit búalaga eru 
einnig frá þeim tíma svo nokkur regla virðist 
komast á viðskipti. Þó er alþekkt það eðli verð-
samráðs að því fleiri sem eiga hlut að máli, 
þeim mun erfiðara er að halda slíkar samþykkt-
ir, og óljóst er hversu vel lögin hafa dugað. 
Skipulagið á þessum tíma var í raun og veru 
lénskt. Í miðju stóð höfuðbólið, og undir það 
heyrðu allar jarðir í kring. Landeigendur þess 
tíma áttu ekki jarðir út um hvippinn og hvapp-
inn, heldur á ákveðnum svæðum þar sem þeir 
settu lög og skipuðu málum. Þannig gat nægt 
vald verið til staðar á þeirra hagsvæði til fram-
fylgdar búalögum þótt vafamál sé hvort það 
hafi náð í kringum allt landið. 

7.3 Osiður í landinu 
Fyrsta kvörtun um vetursetur útlendinga sem 

vitað er um er frá árinu 1431, en fjallar þó einn-
ig um Jón Gerreksson biskup og sveina hans.115 

Siðan kemur 50 ára þögn þar til Vestfirðingar 
undir forystu Þorleifs Björnssonar senda bréf til 
konungs vegna ósiða erlendra kaupmanna 
1480.116 Mjög er óljóst um flesta atburði á 15. 
öld, en ef þögnin þýðir að alþingi hafi ekki 
ályktað um vetursetumál frá 1431 til 1480 getur 
það táknað tvennt, annars vegar að útlendingar 
hafi farið eftir landslögum um verslun, hins 
vegar að engin samtök hafi verið milli manna 
um aðgerðir. Hið síðara er líklegra. Stundum 
skarst í odda með landsmönnum og 
Englendingum, en ástæðurnar eru mjög á 

huldu. Ekki er örgrannt um að enskir hafi slegið 
Björn hirðstjóra í hel 1467 vegna mála er tengd-
ust innlendu einokuninni,117 enda var hann 
skipaður af konungi til eftirlits með erlendri 
verslun hérlendis og sölu verslunarleyfa. 
Þannig gátu valdsmenn haft áhrif á verslun á 
flestum höfnum með stuðningi konungs. Hins 
vegar voru nýir samningar gerðir 1490, og gáfu 
þeir enskum kaupforum frelsi til Islandssiglinga 
með þvi að kaupa leyfí erlendis á 7 ára fresti. 
Þessi boðskapur kom hingað út með þýskum 
sjóræningja, Diðrik Pining að nafni, sem herjaði 
hér á Englendinga i umboði konungs. Innlend-
um valdsmönnum varð ljóst að nú voru góð ráð 
dýr, og engin vettlingatök dugðu lengur í innan-
landsmálum. „Bestu menn" þjóðarinnar settust 
niður með sjóræningjanum á alþingi og réðu 
með sér framtíð Íslands. Afraksturinn hlaut 
nafnið Píningsdómur118 og varð leiðarljós lands-
manna næstu 400 árin. 

Helstu ákvæði Píningsdóms voru : 

A) Fjárfestingar útlendinga, veturseta, ráðn-
ingar og kaupskapur utan frísvæða var 
stranglega forboðið, og þeim Íslendingum 
er hafi samvinnu við þá er hótað hörðum 
refsingum. 

B) Landbúnaður er lögfestur sem eina löglega 
atvinnugrein landsmanna þvi „aungvir 
búðsetumenn skulu vera í landinu þeir sem 
eigi hafa búfé til að fæða sig við" og þannig 
var þéttbýlismyndun bönnuð. Vistarbandið 
var einnig lögfest fyrir þá er eigi minni eign 
en 360 álnir og fólk bundið við fæðingar-
hrepp sinn. Eignir brotlegra dæmast eign 
hreppsfélagsins. 

C) Innlend verslunarlög eða einokun er einnig 
áréttuð því „um kaupalag á skreið eður 
varning í sveitum sé eftir þvi sem dándi-
menn verða á sáttir með sýslumanns ráði". 
Aðeins réttir menn mega selja á réttum 
verðum, en prang er refsivert. 

114 DI V, nr. 55. 
115 DI IV, nr. 506. 
116 DI VI, nr. 264 

117 DI X, nr.22. 
118 Dl VI, nr. 617. 
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Refsiákvæðin voru þýðingarmikil til að sam-
ræma viðbrögð yfirvalda við aðvífandi 
þjóðfélagsbreytingum. Aðeins er beðið eftir 
sterku framkvæmdarvaldi til að reka breyt-
ingarnar til baka. Konungur var máttlítill hér-
lendis, og því hafði enginn aðili mátt til að 
framfylgja vilja alþingis, enda gekk hvorki né 
rak fyrir framgangi Píningsdóms næstu 30 árin 
vegna ósamlyndis valdhafa. Þó var einni mið-
stýrðri stofnun til að dreifa hérlendis, íslensku 
þjóðkirkjunni, sem varð brátt mjög áhrifamikil, 
þótt hún væri í lamasessi lengi framan af 15. öld 
vegna erlendra biskupa. 

7.4 Líkaböng hringir 
Um miðbik 15. aldar var þjóðkirkjan endur-

reist, og kirkjuhöfðingjar hófu þegar að ásælast 
jarðir leikmanna. Gegn guðs lögum dugði 
engin áfrýjun, og hver stórhöfðinginn á fætur 
öðrum var beygður í duftið með fölsuðum 
sakargiftum (Hvassafellsmál) eða fölsuðum 
ættartöflum (Qórmenningsmeinbugir Jóns Sig-
mundssonar). Þótt höfðingjar hafi reynt að hafa 
samtök sín á milli (Leiðárhólmsfundur), þá var 
samheldnin engin. Eignir kirkjunnar dreifðust 
ekki með arfskiptum, og brátt náði stofnunin 
yfirburðastöðu með helming allra jarðeigna á 
sínum snærum, þar með taldar margar góðar 
útvegsjarðir. Forystumenn kirkjunnar voru 
engu lakari stríðsherrar en leikmannahöfðingjar 
og fengu oftast vilja sínum framgengt. Þannig 
varð valdasamþjöppun þegar á leið, biskupar 
fóru með konungsumboð og hlutuðust til um 
landsmál. Þó varð ekki alltaf mikils samlyndis 
vart milli biskupa landsins, t.d. bar þeim 
Ögmundi Pálssyni í Skálholti og Jóni Arasyni á 
Hólum mikið á milli. Arið 1527 verða hins 
vegar þau stórtíðindi að íslensk kirkja 
sameinast með sáttargerð biskupanna sem birt 
er á alþingi sama ár.119 Þessi sætt var afdrifarík 
og gaf mönnum nýjan mátt því nú stóðu 
sameinaðir kraftar á bak við allar aðgerðir. Þá 
strax á sama þingi er kunngjörður samningur 
um verslun, vigt og mæli120 þar sem enskir og 

119 Líklega hafa verslunarmál ráðið mestu um þessa sætt. DIIX, nr. 
342. 

120 DI IX, nr. 343. 

þýskir kaupmenn lofa að fylgja Píningsdómi í 
einu og öllu, en af hálfu Íslendinga skrifa þeir 
biskuparnir Jón og Ögmundur fyrstir undir. Ari 
lögmaður varð einnig samstíga föður sínum, 
Jóni Arasyni, og hver dómurinn rak annan til 
áréttingar á Píningsdómi hér innanlands. Þetta 
var erfið barátta margra lögmanna og stóð 
lengi, en kvartanir yfir lausalýð heyrðust langt 
fram eftir öldum.121 Ýmis misjöfn meðöl voru 
notuð til að rétta slagsíðu fólksflóttans úr 
sveitunum og færa byggðahlutföll til fyrri 
vegar. Arið 1616 voru t.d. börn og unglingar 
seldir af Suðurlandi til Norður- og Austurlands, 
strákar á 60-80 álnir, en stelpur á 40 álnir.122 

Um 1640 höfðu þó flest atriði dómsins náð 
fram að ganga og landsmenn gáfu Píning 
höfuðsmanni falleg eftirmæli : 

Hann var gagnsamur maður í mörgu og 
leiðrétti margt það illa fór, sem menn mega 
nokkuð til líkinda ráða af þeim dómi sem 
kallaður er Píningsdómur.123 

7.5 Vestmannaeyjar, síðasta vígið 
Að síðustu segir frá Vestmannaeyjum þar 

sem þróun sjávarútvegs hefur líklega verið 
lengst komin og Englendingar voru nær alráðir 
í 150 ár. Enskir reistu feiknastórt virki á 
Heimaey þar sem kaupstefnur voru haldnar 
innanveggja og þurrabúðir voru byggðar. Engin 
hálfstykkiskaup giltu á þeim slóðum, aðeins 
einkaup,124 sem bendir til frjálsrar verslunar 
fjarri íslenskum sýslumönnum. Valdhafar ná 
loks saman með nefndri biskupasætt 1527, og 
íslensk réttvísi teygir arma sína til Eyja, en árið 
1528 eru Eyjamenn dæmdir til þess að fækka 
húsfólki og hrossum.125 Þá hafði líklega risið 
fjölmennt fiskiþorp í Eyjum, og fólk var farið 
að hópast að frá landi, en hrossabannið þarfnast 
nokkurra skýringa. Hross þurfa minnsta hirðu 

121 Flestir prestar, sýslumenn eða valdsmenn kvarta undan agaleysi 
vinnufólks á fyrri öldum. Víða voru smáuppreisnir gerðar, oft 
með stóryrðum og þvermóðsku. 

122 Þorvaldur Thoroddsen talar um þetta sem „nokkurskonar 
endurgjald fyrir að fá vinnuhjú", Lýsing Íslands IV, 310. 

123 Safn til sögu Íslands ... I, 660. 
124 Sbr. Jón J. Aðils: Einokunarverzlun Dana ..., 379. 
125 DI IX, nr. 396. 
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af íslenskum húsdýrum og gengu oft sjálfala, 
voru sett út á guð og gaddinn. Hrossin voru 
einnig útflutningsvara og flutt út á fæti til 
ýmissa þarfa,126 en Islendingar neyttu ekki 
hrossakjöts á þessum tíma. Nefndur dómur 
bendir því til þess að Eyjamenn hafi verið 
hættir hefðbundnum búskap að miklu leyti, þ.e. 
enginn tími gafst til heyskapar og treyst var á 
aðdrætti erlendis frá. Miklu arðvænlegra var að 
veiða og verka fisk, en kaupa enskt smjör og 
sleppa við það umstang er fylgir kúahaldi. Til 
að nýta hagana var hrossum síðan fjölgað. Hins 
vegar kvað Píningsdómur á um að allir yrðu að 
hafa búfé til að fæða sig, og því var slælegur 
búskapur og búðseta Eyjamanna ólögleg. Þó var 
ekki hægt um vik að framfylgja dómnum vegna 
ítaka Englendinga, en brátt urðu verndarar 
eyjanna hraktir burt og réttvísinni fullnægt. Árið 
1560 gerðu skoskir víkingar árás á Vestmanna-
eyjar að undirlagi Dana og höfðu sigur, og var 
þá síðasta hreiðri enskra steypt hérlendis. 
Konungurinn náði svo útgerðinni, og með tíð og 
tíma fækkaði bátunum og þeir minnkuðu, 
þurrabúðum fækkaði og fólki einnig. Undir lok 
18. aldar voru aðeins 2-3 þurrabúðir i Eyjum, en 
þær höfðu að minnsta kosti verið 40 þegar flest 
var.127 

7.6 Gróðavegur 
Til er eignakönnun eins stórhöfðingja, Guð-

mundar ríka á Reykhólum, frá 1446 sem sýnir 
hvaða auð menn höfðu umleikis á þessum 
tíma.128 Guðmundur byrjaði búskap sinn með 
260 hundruð kúgilda, en 30 árum seinna voru 
eignir hans metnar á 4000 hundruð. Þó fór hann 
úr landi með geysimikinn auð í farteskinu og hélt 
ijölda jarða með fullum órétti. Til að gera ein-
hverja grein fyrir merkingu þessarar fjárhæðar 
mun mjög gróft hlutfallslegt mat notað. 
Meðaljörð var 20 kúgildi og ijöldi lögbýla um 
4020 á Íslandi að fornu.129 Heildarverðmæti 

126 Árið 1563 gaf konungur út bréf um að umboðsmaður sinn hefði 
forkaupsrétt á öllum útfluttum hrossum. DI XIV, nr. 65. 

127 Sigfús M. Johnsen: Saga Vestmannaeyja II, 87. 
128 DI IV, nr. 725. 
129 Þetta mat á meðaljörð kom oft fram. Sjá Gísli Gunnarsson: Upp 

er boðið Ísaland, 24. 

jarðeigna var því 20 x 4020 = 80.400 kúgildi. 
Hlutur Guðmundar af þjóðarauði var því: 

4000 / 80400 x 100 % = 5% 

Þjóðarauður Íslendinga er nú talinn um 1200 
milljarðar,130 og því væri auður Guðmundar nú 
með sömu hlutfallslegu eignastöðu: 

0.05% x 1200 milljarðar = 60 milljarðar 

Hægt væri með öðrum forsendum að ná mati 
á bilinu 30-80 milljarðar, en það er ekki aðal-
atriðið, heldur að hér var um gífurlegar 
fjárhæðir að ræða, hlutfallslega meiri fjármuni 
en bæði fyrr og síðar í Íslandssögunni. Vitað er 
að Guðmundur aflaði þessa auðs að hluta til 
með ránum sem för hans á hendur Húnvetn-
ingum 1427 ber vitni um,131 en rán geta ekki 
skýrt allt. Þvi rán og hrifsing jarðeigna voru 
viðleitni til þess að tryggja sér hluta af útvegs-
gróðanum. Það er hins vegar misskilningur að 
Guðmundur hafi verið rikastur manna i bænda-
stétt á 15. öld. Hann var aðeins sá eini sem 
gerður var upp. Mágur hans Björn Þorleifsson 
sölsaði undir sig eignir hans, og var sá ekki áður 
vanhaldinn að veraldlegum auði.132 Niður-
staðan er sú að hafi höfðingjar verið að reka 
verndarstefnu með hagsmuni landsins að 
leiðarljósi var þeim vel umbunað fyrir þá 
viðleitni. Enn fremur, ef gerðir þeirra væru 
lagðar út á verri veg verða hlutirnir óþægilega 
rökréttir. Þeir sem riðu á alþing stjórnuðu ekki 
aðeins landinu, heldur var það eign þeirra, og 
tengsl þeirra við landsmálin voru því fyrst og 
fremst viðskiptalegs eðlis. Þeir ræddu um 
landsins gagn og nauðsynjar og að „almúginn" 
kvartaði yfir þessu eða hinu, en landsins gagn 
var í raun þeirra gagn og almúginn aðeins gildir 
bændur. Markmiðið var að vernda jarðeignir og 
lögbýlið sem grunneiningu þjóðfélags með 
þeim hagstjórnartækjum sem tiltæk voru, en 
vinnuafl var helsta stjórnstærð hagkerfísins. Því 

130 Þetta er mat Þjóðhagsstofnunar fyrir árið 1993. 
131 DI V, nr. 200. 
132 Hann kvæntist Ólöfu ríku sem var þá eitt best gjaforð á landinu. 
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hlaut hámörkun nytja eða auðs að fela í sér 
„bestu stjórn" (e. optímal control) á fólki, 
þannig að framleiðsluþættir og gæði landsins 
væru undir þeirra stjórn og þá til þeirra nyt-
semda sem að framan hefur verið lýst. 

Þetta þýðir ekki að íslenskir landeigendur 
eða útvegsbændur væru beinlínis slæmir menn 
frekar en menn sem reka fyrirtæki nú á dögum. 
Munurinn er sá að menn skortir nú að miklu 
leyti bein stjórnmálaleg völd til að misnota, en 
þau voru til staðar í þá daga. Þó hagsmunahópar 
reyni nú að hafa áhrif á kjörna fulltrúa er mikill 
munur á því og hinu, að forystumenn hags-
munahópa verði sjálfkrafa ráðherrar og hæsta-
réttardómarar, en svipuð því var raunin áður 
fyrr. Þá réð einn hagsmunahópur, og land-
stjórnin varð aðeins framlenging á hagnaðar-
falli hans. Vera má að höfðingjar hafi talið sig 
bera ábyrgð á högum landseta sinna og bjarg-
ræðisatvinnuvegum þjóðarinnar, en um leið var 
um beina hagsmuni þeirra sjálfra að ræða. 

11. Lokaorð 

Um 1100 virðist Ísland breytast úr sambands-
ríki ættflokka í raunverulegt þjóðríki með 
fjölmörgum samþykktum er lutu að almanna-
hag, og ýmislegt merkilegt gerðist á sviði 
verðlags og viðskipta. Nægir þar að nefna 
hreppaskipulag eða skattheimtu til velferðar-
mála, en einnig átti afdrifarík stefnumörkun sér 
stað í hagstjórn. Landsfeður tjölduðu ekki til 
einnar nætur í þann tíma, og þeim tókst að 
smíða fastneglt skipulag á flestum sviðum 
þjóðlífs. Verðlag, atvinnuhættir og fólksfjöldi 
stóð í stað næstu 600-700 árin, hvaða boðaföll 
sem gengu yfir landið. Duttlungar náttúruafl-
anna ollu aðeins sveiflum frá ári til árs. Til að 
halda þessari festu þurftu landsmenn að leita til 
konungs til að hnýta þá hnúta er ei myndu rakna 
með útgáfu Jónsbókar 1282. En hví var 
reglufesta svo nauðsynleg? 

Hagkerfi landsins var að mestu lokað fram til 
1412, skipakomur voru fáar og strjálar og lítið 
samband við erlenda markaði. Utanríkis-
viðskipti voru einnig takmörkuð við fáa útvalda 
og vörur sem litlu máli skiptu fyrir bjargræði 

landsins. Silfur, sem hafði verið bæði innlendur 
og erlendur gjaldmiðill í senn, án lagaboða, 
gekk til þurrðar hérlendis. Því var brýnt að 
finna annan gjaldmiðill og mynda verðkerfi 
með annarri undirstöðu. Vaðmál var aðalút-
flutningsvaran um 1100, og því lá beinast við 
að mælieining þess, alin, tæki við af aurum silf-
urs. Alininni var rennt inn í verðkerfið sem 
afstæðri verðeiningu, og 120 álnir urðu í kú-
gildi, en samhliða því var verðlag bundið í lög 
og hlutfallsverð neglt niður. Kannski þurfti hið 
nýja vöruverðkerfi landsmanna slíkar hliðar-
ráðstafanir, en fleira hékk á spýtunni. Stöðug-
leiki í verðlagi tryggði kjölfestu í íslensku 
atvinnulífi, en hreppaskipulag og vistarband 
tryggði að þjóðinni fjölgaði ekki umfram burði 
landsins. Sterkt aðhald var þvi nauðsynlegt til 
að halda jafnvægi og komast hjá hörmungum. 
Það urðu landsfeðurnir að veita sjálfum sér með 
lagavef án einvalds er kúgaði landslýð til 
hlýðni. Þannig má færa mörg góð rök fyrir 
gagnsemi þessa skiplags fyrir almannahag og að 
það hafi mótast af aðstæðum þess tíma, þ.e. 
þjóðfélaginu verið haldið saman án miðstjórnar. 

Þessi reglufesta gæti þó kallast einokun eða 
verðsamráð á hagfræðimáli, og jafnvel kúgun 
eða arðrán ef dýpra væri í árinni tekið. Ákveðin 
öfl sniðu hagkerfið að hagsmunum sínum og 
tryggðu sér einkarétt á framleiðsluþáttum hag-
kerfisins, vinnuafli og landgæðum. Hvaða álit 
sem menn hafa á nauðsyn eða réttlæti þessarar 
hagstjórnar, og af hvaða hvötum sem hún var 
sprottinn er eitt víst: eftir komu Englendinga 
1412 varð þessi lausn úrelt. Landið náði beinu 
sambandi við markaði Evrópu og hefði átt að 
taka upp aðra hætti sem byggðust á frjálsræði 
og markaðsviðskiptum, en ekki höftum. Öflug 
utanríkisviðskipti hefðu átt að breyta hlut-
fallsverðum og þá um leið hagkerfinu til hags-
bóta fyrir landslýð. Sú varð ekki raunin. Vald-
hafar reyndu af alefli að halda í hið fyrra skipu-
lag, kannski vegna íhaldssemi eða hræðslu við 
að allar rifur í hinn þéttriðna lagavef hefðu 
ófyrirsjáanlegar afleiðingar. 

Fiskveiðum hafði snemma verið markaður 
bás í hagkerfinu sem aukageta landbúnaðar, og 
skreiðinni hafði verið komið tryggilega fyrir í 
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verðkerfinu með fastri tengingu við alin, og við 
því varð ekki hróflað þrátt fyrir það að fiskurinn 
hækkaði gífurlega í verði á skammri stundu. 
Afleiðingin varð gífurleg hækkun á raungengi 
sem er að mínu áliti nokkuð sambærileg við þá 
fastgengisstefnu sem fylgt var hérlendis um 
seinna stríð, enda urðu lausnirnar þær sömu á 
báðum tímum og tvöfalt verðlag eða fjölgengi 
myndaðist hérlendis. Þessi stefna gat verið í 
góðu samræmi við lög, hefðir og mannlega 
skynsemi á hverjum tíma, en úr því að alþingis-
mönnum á þessari öld gekk illa að finna lausnir 
á gengismálum, var þá hægt að gera kröfu um 
fundvísari „þingmenn" fyrir 600-700 árum? 
Viðbrögð ráðamanna má því skýra sem ranga 
efnahagsstjórn eða verndarstefnu á röngum 
forsendum. En hvað var verið að vernda? 

Búalögin og hið tvöfalda verðlag hélt verði á 
landbúnaðarvörum niðri, hindraði útflutning og 
kæfði arðsemi land'oúnaðar. Það gat vart leikið 
eftir hagsmunum þeirra er seldu kjöt og ull, og 
þess vegna er mjög ólíklegt að haftastefnan hafi 
stafað af hagsmunum landbúnaðar sem atvinnu-
greinar, því augljóst er að dalabændur stór-
töpuðu á þessari skipan. Ef þetta var hins vegar 
verndarstefna er ástæðunnar að leita til verð-
kerfisins og þess að binda vöru sem gjaldmiðil. 
Vöruverðkerfi landsins og landlæg íhaldssemi 
gat því valdið nefndu gengismisræmi, og þess 
vegna gátu landbúnaður og fiskveiðar ekki 
þroskast saman, en hækkað fiskverð þýddi 
gengishækkun sem kom illa niður á landbúnaði. 
Þessar verndaraðgerðir sýnast ástæðulausar ef 
t.d. silfur væri notað sem gjaldmiðill í stað 
skreiðar. Landsmenn gátu svarað aukinni eftir-
spurn eftir vinnuafli með hraðari fólksfjölgun 
líkt og aðrar þjóðir Evrópu. Landbúnaður og 
lausamennska hefðu þannig átt samleið sem í 
öðrum löndum og bændur getað fengið fólk í 
heyskap, en sloppið við að fæða það á vetrum. 
Erlend umsvif og þéttbýlismyndun gátu einnig 
verið bændum hagfelld, skapað nýja markaði 
og hækkað verð og gefið þeim tækifæri til 
útróðra á erlendum bátum, enda gengu þeir á 
svig við landslög og verslunarhöft eins lengi og 
þeim var unnt. 

Á þeim öldum sem Englendingar, Þjóðverjar 

og Hollendingar voru hér við land lá lands-
mönnum fremur gott orð til þeirra133 fyrir utan 
jag um vetursetur og fleira, enda virtust útvegir 
þessara sömu þjóða ekki byggjast á þving-
unum, sbr. orðfærið að lokka, og umsvif þeirra 
voru mikil hérlendis. Valdsmenn vildu hafa 
sem fjölskipaðasta siglingu hingað út svo lengi 
sem verslunarreglum landsins var fylgt og 
erlendum áhrifum haldið í skefjum. Til þess 
þurfti sameinaða krafta þeirra allra eða afl að 
utan. Með sáttargjörð Jóns Arasonar og 
Ögmundar Pálssonar stóð landið allt sameinað, 
og kaupmenn urðu að beygja sig undir vilja 
alþingis. Hins vegar var þessari sátt kollvarpað 
í umróti siðaskipta og innanlandserja. Það kom 
í hlut konungs að hemja erlenda kaupmenn, en 
lausn hans var að reka erlendar þjóðir frá land-
inu og stofna danska verslunareinokun. Þannig 
var það af samverkan konungs og innlendra 
höfðingja að landsmenn sneru frá nýtingu 
fiskimiða sinna. Danakonungur hneppti utan-
ríkisverslun landsins í fjötra, og innlendir 
valdsmenn réðust af mikilli grimmd gegn öllum 
breytingum. Hvorugur aðilinn hafði síðan 
mikinn áhuga á nýjungum hérlendis næstu 
aldir, og stöðnun varð hlutskipti þjóðarinnar. 

Um efni og ástæður þessa er alltaf hægt að 
deila. Var einokunarverslun Danakonungs af 
hugsjónaástæðum eða gróðahyggju? Voru 
höfðingjar Íslendinga íhaldssamir verndunar-
sinnar eða aðeins ágirndarseggir? Ástæður 
Danakonungs hafa lítt verið hér til umfjöllunar, 
en ég tel að í þessari grein hafí góð rök verið 
færð fyrir ástæðum höfðingjanna. Verðkerfi 
landsins kann að stafa af nauðsyn, en ekki 
gróðasjónarmiðum. Hins vegar skýldu valds-
menn sér vafalítið á bak við tregðulögmál 
hefðarinnar í gróðahyggju sinni. Mikill meiri-
hluti þjóðarinnar virtist hagnast af samvinnu 
við útlendinga, dalabændur eða lausafólk. Það 
var aðeins fámennur og voldugur hópur, 
útvegsbændur, er rökuðu saman auði með ís-
lenskri verslunareinokun og vistarbandi. Þeir 
festu landið í díki miðalda næstu árhundruð og 

133 Samanber vísubrotið eftir Bjarna Borgfirðingaskáld: Þá Ham-
borgarar héldu landið, hörð var ekki tíðin grandið. 
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komu í veg fyrir að það léti hagstæðan byr 
utanríkisviðskipta fleyta sér til auðsældar og 
velmegunar. Um innræti og tilgang þessara 
stýrimanna verð ég þó að láta öðrum eftir að 
dæma. Hvort ventu höfðingarnir upp í vindinn 
af bestu trú eða af sjálfselsku? 
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Tómas Hansson 

Sparnaður og skuldir á Íslandi 
og efnahagsumrót á Norðurlöndum 

/ 

Í þessari grein verður fjallað um sparnað á Íslandi 
síðustu ár. Sérstök áhersla er lögð á að bera þróunina 
á Íslandi saman við efnahagsumrót síðustu ára á 
Norðurlöndum, tengja hana við breytingar á fjár-
magnsmarkaði og afnám hafta á fjármálaviðskiptum 
milli landa. 

1. Sparnaðarhugtök 

Sparnaður og sparifé 
Rétt er að hefja þetta yfirlit með því að skýra 

mismunandi hugtök tengd sparnaði. Fyrst er 
rétt að geta þess að hér er hugtakið sparnaður 
notað um nýtt sparifé. Sparnaður er flæðistærð 
og metur það sem lagt er til hliðar á árinu í fjár-
festingu (t.d. húsnæði) og fjársparnað. Sparifé 
er hins vegar fjárstofninn.1 Hér er fjársparnaður 
ávallt hreinn, þ.e. sparnaður í fjáreignum (verð-
bréf og innlán) að frádregnum lántökum. 
Hreinn sparnaður jafngildir fjársparnaði (þ.e. 
hreinum fjársparnaði) og hreinum fjár-
festingum, en hreinar fjárfestingar eru fjár-
festingar umfram afskriftir, og má líta á þær 
sem hækkun á fjárstofni. Munurinn á sparn-
aði og hreinum sparnaði eru afskriftir á fjár-
stofni. 

1 Hér skal tekið fram að orðið sparnaður hefur bæði verið notað um 
fjárstofninn og breytingar á honum, og hefur þessi hugtakarugl-
ingur verið óþægilegur. Hér er því lagt til að sparnaður verði 
notað um flæðistærðina, en sparifé um fjárstofninn. 

Þjóðhagslegur sparnaður 
Þjóðhagslegur sparnaður (vergur) er þjóðar-

framleiðsla (verg) að frádreginni einkaneyslu 
og samneyslu.2 Rétt er að setja þjóðhagslegan 
sparnað upp í samhengi þjóðhagsreikninga: 

Y er þjóðarframleiðsla, C einkaneysla, G 
samneysla, I fjárfesting (með birgðabreyting-
um), X útflutningur, M innflutningur, T skattar 
og S sparnaður einkageirans. Þjóðarframleiðsla 
er 

(1) Y = C + G + I + X - M 

og því er þjóðhagslegur sparnaður 

(2) ÞS = Y - C - G = I + X - M 

Það sem fer ekki til einkaneyslu fer annað-
hvort í einkasparnað eða í skatta, og því er: 
Y - C = T + S ÞS = Y - C - G = S + T - G = 
I + X - M, þ.e. sparnaður einkaaðila og opin-

2 Í raun er rétt skilgreining þjóðhagssparnaðar miðuð við ráð-
stöfiinartekjur þjóðarinnar, en ekki þjóðarframleiðslu. Mismunur 
þessara stærða er lítill og felst í hreinum þáttatekjum frá útlöndum 
sem ekki eru viðskiptalegs eðlis. 
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berra aðila verður að jafngilda heildarfjárfest-
ingu og viðskiptajöfnuði. Viðskiptajöfnuður 
iýsir hér flæði erlends sparnaðar inn í landið 
eða innlends sparnaðar út úr landinu, enda jafn 
fjármagnsjöfnuði og hreinum breytingum á 
erlendri eign seðlabanka. Þessa jöfnu má síðan 
umrita til að fá jöfnu sem lýsir flæði sparifjár 
milli geira og inn og út úr hagkerfinu eftir að 
fjárfestingu er skipt milli einkageirans og hins 
opinbera (I = Ie + Io): 

(3) (S - Ic) + (T - G - I 0 ) - (X - M) = 0 

Þannig getur sparnaður ekki verið minni en 
fjárfesting einkageirans og tekjur ekki minni en 
útgjöld hins opinbera án þess að til viðskipta-
halla komi sem er í raun flæði útlends sparnaðar 
tii landsins (erlendar lántökur eða fjárfestingar 
útiendinga innanlands). Vergur þjóðhagslegur 
sparnaður er því einnig reiknaður sem fjárfest-
ing (fjármunamyndun alls) auk birgðabreytinga 
að viðbættum viðskiptajöfnuði og hreinum 
þáttatekjum frá útlöndum.3 

Fjársparnaður 
Jöfnu 3 má síðan skipta nánar eftir geirum: 

(4) (S h - I h ) + (S f - I f ) + ( T s - G s - I s ) + (Tr 

- Gr - Ir) - (X - M) = 0 

Hér stendur h fyrir heimili, f fyrir 
atvinnufyrirtæki, s fyrir sveitarfélög og r fyrir 
riki. Ih er þvi verg fjárfesting heimila í 
íbúðarhúsnæði. Sh - Ih er þvi fjársparnaður 
heimila. If - Sf er ytri fjármögnun fjárfestingar 
atvinnufyrirtækja sem getur komið frá heim-
ilum, opinberum aðilum eða frá útiöndum i 
formi lána eða hlutafjár. Sf er því sparnaður 
fyrirtækja eða innri fjármögnun þeirra.4 

3 Stundum eru hreinar þáttatekjur innifaldar í viðskiptajöfnuði, og 
þarf þvi ekki að bæta þeim við sérstaklega. Einnig er rétt að taka 
það fram að til eru nákvæmari útreikningar á þjóðhagssparnaði 
sem taka m.a. tillit til munar á raun- og nafnvaxtagreiðslum i 
hreinu þáttatekjunum (enda er hluti nafnvaxta einungis uppfærsla 
á fjárstofni og eru því ekki tekjur) og einnig er kaupum á sumum 
vörum, er annars falla undir skilgreiningu varanlegra neysluvara, 
bætt við fjárfestingu (t.d. einkabifreiðar). Sjá umtjöllun um þetta 
í greinum eftir Bjarna Braga Jónsson og K.ristjón Kolbeins i Fjár-
málatiðindum 1/1991, bls. 20, og 2/1992, bls. 137. 

4 Nýjar kenningar um tjármálakerflð hafa gert skýran greinarmun á 
innri og ytri fjármögnun fyrirtækja, en ef upplýsingakostnaður og 

Hreinn sparnaður 
Ef afskriftir eru dregnar frá fjárfestingu fæst 

hreinn sparnaður. Þannig má rita vergan 
sparnað sem: 

(5) Sj = Ij + (Sj - Ij) = I5n + Aj + 
(Sj - Iin - Ai) = Iin + Ai + Fi 

Hér er vergur sparnaður, I fjárfesting, A 
afskriftir, F fjársparnaður, i fyrir geira og n fýrir 
nettó eða hreint. Vergur sparnaður er jafn 
hreinum fjárfestingum og afskriftum að við-
bættum fjársparnaði. Hreinn sparnaður er því: 

(6) S in = Si - Aj = Iin + Fi 

2. Sparnaður síðasta áratug 

Fallandi þjóðhagssparnaður 
Ef litið er á þjóðhagslegan sparnað (jafna 2) 

hér á landi, sem er sýndur á mynd 1, kemur í ljós 
að hann hefur farið minnkandi siðasta áratug. 
Hlutfall þjóðhagssparnaðar og vergrar "þjóðar-
framleiðslu hefur fallið úr 25% 1980 í 15% 
1992.5 Þetta hefur gerst víðar, og á myndinni sést 
að sama þróun á sér stað annars staðar á Norður-
löndum, þó á mismunandi tíma eftir löndum. 
Svíar og Danir minnkuðu sparnað sinn á 8. 
áratugnum, en Íslendingar á þeim 9. Norðmenn 
eru í nokkrum sérflokki með hæsta þjóðhags-
sparnað á Norðurlöndum, enda útflytjendur á 
olíu, en samt sem áður minnkar sparnaður þeirra 
á 9. áratugnum. Sparnaður Finna helst nokkuð 
jafn, en tekur mikla dýfu síðustu ár; nánar verður 
komið að þvi síðar. Ísland er nú með minnstan 
þjóðhagslegan sparnað á Norðurlöndum. 

Til samanburðar á mynd 1 má sjá Bandaríkin 
þar sem þjóðhagssparnaður er lágur og Japan 

áhætta er hvort tveggja tekið inn í myndina getur ytri fjármögnun 
fyrirtækja verið erfiðari (kostnaðarsamari), sérstaklega fyrir minni 
fyrirtæki. Þetta getur leitt til svokallaðra útlánaáhrifa í banka-
kerfinu (e. credit channcl) sem eykur áhrif fjánnálakerfisins á 
efnahagslifið. Sjá m.a. Changing Capital Markets - Implications 
for Monetary Policy, Federal Reserve Bank of Kansas City, 1993. 

5 Eðlilegra er að nota þjóðarframleiðslu en landsframleiðslu til 
samanburðar þar sem þjóðarframleiðsla er skyldari tekjum, enda 
tekið tillit til hreinna þáttatekna frá umheiminum. I.andsfram-
leiðsla er þó oft notuð til samanburðar þrátt fyrir það að hún mæli 
frekar framleiðslu þjóðar en tekjur. 
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Mynd I 

Vergur þjóðhagslegur spamaður í hlutfalli við verga þjóðarframleiðslu 
% " % 

þar sem hann er mjög hár. Þetta sýnir hve erfitt 
getur verið að túlka umfang sparnaðarins, enda 
ekki nein stöðnun fyrirsjáanleg í Banda-
ríkjunum þrátt fyrir lítinn sparnað. Þó má geta 
þess að hluti japanska spamaðarins hefur leitað 
til Bandaríkjanna, enda halli á viðskiptum þess-
ara þjóða mikill. Einnig verður að taka tillit til 
þess að skýringar lækkandi þjóðhagsspamaðar 
má leita í lækkandi heildarfjárfestingu, en í sum-
um löndum er mikill hluti hennar opinber fjár-
festing (beint eða óbeint) sem oft hefur ekki 
sömu arðsemi og fjárfesting einkageirans.6 

Einnig hefur miðlun sparnaðar mikil áhrif á það 
hvernig hann nýtist. Það er því ekki ljóst hvernig 
meta eigi umfang þjóðhagssparnaðar og áhrif 
hans á hagvöxt. Mikill sparnaður og virkur fjár-
magnsmarkaður eru því líklegar skýringar á 
hagvexti, en ekki mikill spamaður einn og sér.7 

Þjóðhagssparnaður og hagvöxtur 
Jákvæð fylgni er á milli heildarfjárfestinga 

og þjóðarframleiðslu á mann eftir löndum.8 Í hagvaxtarfræðum er fjárfesting (og sparnaður) 
yfirleitt talin ein af lykilskýringum hagvaxtar, 
en þar er þó gert ráð fyrir að bestu mögulegir 

6 Það þykir til dæmis ekki tiltökumál þó opinberar fjarfestingar á 
Íslandi skili neikvæðri peningalegri arðsemi upp á tugi prósenta. 
Þær eru yfirleitt réttlættar með tilvísun til illa skilgreindra óbeinna 
áhrifa. 

7 Dini, D.: The Role ofSavings in Economic Growth. Ræða flutt hjá 
Federal Reserve Bank of Dallas 18. mars 1994. 

8 Burda, M. & Wyplosz, C.: Macroeconomics - A European Text. 
Bls. 128. 

fjárfestingarkostir séu ávallt valdir.9 Á milli 
heildarfjárfestingar og þjóðhagssparnaðar eru 
sterk jákvæð tengsl. Ef munur er þar á felst 
hann í viðskiptajöfnuði sem lýsir flæði innlends 
sparnaðar út úr hagkerfinu og erlends sparnaðar 
inn, eins og áður sagði. Þannig er hægt að fjár-
magna fjárfestingu með erlendum sparnaði. 
Þetta er þó einungis til takmarkaðs tíma þar sem 
þjóðin sem slík getur ekki aukið skuldir sínar 
endalaust. Það er því kannski ekki undarlegt að 
sterk jákvæð fylgni sé á milli þjóðhagsspam-
aðar og fjárfestingar, en samt sem áður þykir 
þessi fylgni heldur meiri en búast mætti við, 
sérstaklega í ljósi þess hve fullkomnir fjár-
magnsmarkaðir eru orðnir.10 Eðlilegt er að 
minnast á erlendar fjárfestingar í þessu sam-
hengi, en þær jukust stórlega á 9. áratugnum, þó 
ekki á Íslandi. Erlendar fjárfestingar koma ekki 
til endurgreiðslu á sama hátt og erlend lán og 
eru viðbót við hagkerfið í vissum skilningi. 
Þannig getur verið munur á flæði erlends sparn-

9 í líkönum með innri hagvexti má sýna fram á þetta, en eldri likön 
með ytri hagvexti sýndu aðeins áhrif á tekjur, en ekki vöxt tekna. 
Pagano, M.: h'inancial Markets and Crowth: An Overview. Fjöl-
rit gert fyrir ársfund Evrópska hagfræðingafclagsins. - Lucas, R.: 
„Making a Miraclc". Econometrica 61 no 2, mars 1993. 

10 Þessi þverstæöa hefur verið nefnd eftir Feldstein og Horioka sem 
gerðu rannsókn á þessu eftir löndum og fyrir cinstök lönd yfir 
tíma. Einstakar skýringar sem nefndar hafa verið eru: ófrjálst Qár-
magnsflæði, viðskiptakostnaður við tjármagnsflutninga, fý'lgni 
milli fjárfestingarkosta i mismunandi löndum, tilhneiging stjórn-
valda til að minnka viðskiptajöfnuð og að síðustu Ricardian 
equivalence. Burda, M. & Wyplosz, C.: Macroeconomics - A 
European Text. Bls. 130. 
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aðar til lands eftir því hvort hann er í formi lána 
eða til fjárfestingar. 

Neysla og sparnaður 
Ein helsta kennitala, sem reikna má út til að 

greina sparnaðarhegðun, er sparnaðarhneigð. 
Hún er skilgreind sem hlutfall nýrra tekna sem 
fer í sparnað. Ef einkaneysla eykst umfram ráð-
stöfunartekjur er gengið á eignir og sparnaðar-
hneigðin er neikvæð, en annars ætti sparnaðar-
hneigðin að vera að meðaltali nálægt núlli eða 
heldur hærri en núll. Ef sparnaðarhneigðin er 
gróflega reiknuð með því að nota þjóðarfram-
leiðslu að frádregnum sköttum sem mælingu á 
ráðstöfunartekjum (þá er ekki gerður greinar-
munur á heimilum og fyrirtækjum), þá var sparn-
aðarhneigðin 7% að meðaltali frá 1981 til 1990 
(neysluhneigðin 93%), en sleppa þarf árunum 
1991 til 1993 vegna lítilla breytinga milli ára, 
sem gerir hlutfall breytinga mjög óstöðugt. Hins 
vegar má notast við aðra skylda stærð sem er af-
gangshlutfall einkaneyslu og þjóðarframleiðslu 
að frádreginni heildarskattheimtu.'1 Hún er mun 
stöðugri en hlutfall breytinga og verður því auð-
veldlega skoðuð yfir tíma. 

Á mynd 2 má sjá þessa sparnaðarhneigð og 
hagvöxt. Ekki verður séð neitt skammtíma-
samband við hagvöxt. Hins vegar gefur myndin 

Mynd 2 

Hlutur þjóðarframleiðslu að frádregnum 
sköttum sem ekki fer til einkaneyslu 

% % 
2 4 — — — - 12 

tilefni til að ætla að sparnaðarhneigðin hafi verið 
hærri á fyrri hluta tímabilsins en á þeim síðari, en 
það á einnig við um hagvöxt. Umfjöllun um 
sparnaðarhneigðina verður haldið áfram síðar 
þegar spamaðarhneigð heimila verður skoðuð. 

Fjársparnaður og flæði sparnaðar milli geira 
Þjóðhagssparnað má greina á geira eins og 

gert er í jöfnu 4. Mismunur fjárfestinga og eigin 
framlags hvers geira er fjársparnaður sem er 
hreint flæði spamaðar milli geira. Það er því 
rétt að skoða fjársparnað mismunandi geira til 
að sjá flæðið á milli þeirra. Mynd 3 sýnir hlut-
föll þessa spamaðar við þjóðarframleiðslu eftir 
geirum frá 1981.'2 

Svo virðist sem ríkið og atvinnufyrirtæki hafi 
tengda hegðun á fyrri hluta 9. áratugarins á 
þann hátt að þegar fjársparnaður ríkisins er 
mikill er fjársparnaður atvinnufyrirtækja lítill 
og öfugt, en miklar sveiflur eru í þessum 
stærðum. Árið 1982 er fjársparnaður allra geira 
neikvæður. Mikill halli er á viðskiptum það ár, 
en það sýnir að fjármögnunin kemur að utan 
eða sem innflæði erlends sparnaðar. Allt til 
ársins 1984 er fjársparnaður heimila með 
lífeyrissjóðum að dragast saman, enda óðaverð-
bólga í gangi. Á seinni hluta tímabilsins, frá 
1986, verður hins vegar meira jafnvægi í 
fjársparnaði, og sérstaklega verður vöxtur 
lífeyrissjóða þá mikill og jafn, enda fjármála-
markaðurinn á miklu umbótaskeiði. 
Á árunum 1986 til 1988 eru heimilin fjár-

mögnunaraðilar fyrirtækjarekstrar og halla 
ríkisins (aðallega í gegnum lífeyrissjóði), en 
einnig kemur einhver fjármögnun að utan, af 
erlendum spamaði. Árið 1989 breytast svo að-
stæður þannig að fjárspamaður heimilanna utan 
lífeyrissjóða dregst verulega saman. Á sama 
tíma eykst fjárspamaður atvinnufyrirtækja 
(kemst í jafnvægi), þ.e. ytri fjármögnun þeirra 
minnkar, en það bendir til minnkandi fjárfest-

12 Ef uppgjörið er rétt ætti hreint flæði allra geira að jafnast út, en svo 
er ekki í þeim gögnum sem stuðst er við, og því er þetta ekki tæm-
andi mynd. Þá er breyting eiginfjár lánastofnana og fjárspamaður 
sveitarfélaga ekki á myndinni, enda breyta þær stærðir litlu. Þess má 
geta að hlutabréfaeign er ekki talin með fjársparnaði heimila, og 
getur það haft einhver áhrif hin síðari ár. Að lokum er rétt að athuga 
að atvinnufyrirtæki eru bæði í eign heimila og hins opinbera. 
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inga þeirra eða aukinnar innri fjármögnunar 
(sparnaðar). Hins vegar er áfram halli á 
ríkissjóði sem þýðir neikvæðan fjársparnað. 
Þetta ójafnvægi leiðir til halla á viðskiptum við 
útlönd eða innflæðis erlends sparnaðar. Árið 
1993 er síðan afgangur á viðskiptum við útlönd. 
Ríkissjóður er enn rekinn með halla, en 
fjársparnaður heimila (með lífeyrissjóðum) og 
atvinnuíyrirtækja er í jafnvægi eða jákvæður. 
Flæði sparnaðar er því frá lífeyrissjóðum (og 
atvinnufyrirtækjum) til ríkisins (og heimila). 

Hreinn sparnaður 
Á mynd 4 má sjá þróun hreins sparnaðar 

(jafna 6) á fostu verði eftir geirum.13 Þar sést 
hreinn sparnaður heimila (utan lífeyrissjóða), 
atvinnufyrirtækja og ríkis, og auk þess sparn-
aður í lífeyrissjóðum. Á myndinni sést hvorki 
sparnaður sveitarfélaga né breyting á eigin fé 
fjármálastofnana sem nokkurn veginn ætti að 
fylla geiraskiptinguna. 

Það helsta sem eftirtektarvert er á myndinni 
er mikil breyting á hreinum sparnaði heimil-
anna sem fellur verulega tvisvar á tímabilinu, 
fyrst eftir verðbólgutímabilið 1982 til 1984 og 
fallandi þjóðartekjur 1983 og síðan eftir fall-
andi þjóðartekjur 1988 til 1993 (nema 1991). 

13 Rétt er að geta þess að samtala hreins sparnaðar allra geira og 
hreinn þjóðhagslegur sparnaður ætti að vera sama stærð ef öll 
uppgjör eru rétt. Þetta er þó ekki svo, enda uppgjör á þessum 
stærðum háð mörgum óvissuþáttum. 

Þessi tvö tímabil eru þó ekki sambærileg þar 
sem sparnaður i lífeyrissjóðum hefur vaxið 
jafnt og þétt og hefur fjórfaldast frá árinu 1984. 
Hreinn sparnaður nær hámarki 1988 eftir hag-
vaxtartímabilið 1986 til 1987. Hreinn sparn-
aður heimilanna fylgir því þjóðartekjum 
nokkuð vel, og er það merki þess að heimilin 
reyni að jafna neyslu gegn sveiflum í tekjum. 
Þetta er það sem hefðbundnar kenningar um 
sparnað gera ráð fyrir. Aftur á móti má skýra 
vöxt lífeyrissjóðanna fyrst og fremst með 
breytingum á fjármálamarkaði, tilkomu 
markaðsvaxta og betri ávöxtunarkosta. Sparn-
aður í lífeyrissjóðum er þvingaður og er því 
jafnari, en hins vegar er ekki ljóst hvort heim-
ilin lita á lifeyrissjóðina sem sparnað eða að 
hluta til sem skatt, þar sem lífeyrissjóðsréttindi 
gætu skerst í framtíðinni. Einnig er erfitt að skil-
greina þessi réttindi sem eign, þar sem þau erfast 
ekki (nema hlutaréttindi ekkna og ekkla) og eru 
bundin til langs tíma og ekki framseljanleg. 

Til að fá nánari hagmynd um það, sem er að 
gerast, er rétt að líta á samsetningu sparnaðar 
heimila og fyrirtækja. Þetta má sjá á myndum 5 
og 6.14 Þessar myndir lýsa þróuninni vel. 

14 Rétt er að taka fram að sýnd er hrein fjárfesting, en hluti vergrar 
fjárfestingar kemur á móti afskriftum eldra fjármagns. Þrátt fyrir 
það þarf að fjármagna verga fjárfestingu, og er því rétt að hafa það 
í huga þegar litið er á fjársparnað. Ef tekin eru t.d. ný lán til að 
fjármagna fjárfestingu minnkar fjársparnaður (að öllu óbreyttu), 
en hrein fjárfesting gæti engin orðið ef fjárfestingin dugar aðeins 
til að mæta afskriftum. 
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Fyrst má sjá á mynd 5 mjög minnkandi 
fjársparnað heimila 1981 til 1984, en fjárfesting 
þeirra er töluverð á sama tíma. Liklega er 
ástæðan sú að þrátt fyrir minnkandi sparnað i 
heild hafi sparnaðurinn flust úr fjársparnaði yfir 
í fjárfestingu. Frá 1987 má sjá að hrein fjárfest-
ing heimila hefur dregist jafnt og þétt saman og 
á sama tíma hefur fjársparnaðurinn minnkað 
verulega. Lántökur hafa aukist á sama tíma og 
fjárfesting hefur dregist saman. Hins vegar 
halda lifeyrissjóðir áfram að vaxa. Allt lýsir 
þetta hruni á sparnaði heimila frá 1987, enda 
hafa tekjur staðið í stað eða minnkað. Nánar 
verður fjallað um efnahag heimila síðar. 

Á mynd 6 má sjá samsetningu hreins sparn-
aðar atvinnufyrirtækja. Þar má sjá að miklar 
hreinar fjárfestingar fara gjarnan saman við 
neikvæðan fjársparnað, en það bendir til ytri 
fjármögnunar þeirra (þ.e. þegar fjárfestingar 
eru umfram afskriftir, þá komi til ytri fjármögn-
unar). Minnkandi fjársparnaður heimila hin 
síðari ár fylgir minnkandi ytri fjármögnun 
atvinnufyrirtækja, og alger stöðnun er í fjár-
festingum þeirra 1992 og 1993, en þá eru 
hreinar fjárfestingar atvinnufyrirtækja engar. Á 
sama tíma er ríkissjóður með halla þannig að 
ríkið tekur til sín fjármagn. Viðskiptahalli er 
töluverður 1992, og því er erlendu lánsfé (spari-
fé) veitt inn í landið. Hins vegar er ekkert inn-
flæði erlends sparnaðar 1993, og því tekur 
rikissjóður það innlent framboð af lánsfjár-
magni sem er til staðar, en atvinnufyrirtæki 
halda að sér höndum. 

Spamaðarhneigð heimila 
Að lokum er ætlunin að líta á sparnaðar-

hneigð heimila. Áður var litið á sparnaðar-
hneigð í heild, en núna er ætlunin að greina 
hegðun heimila. Rétt væri að skoða hlutfall 
breytinga á sparnaði og breytinga á ráðstöf-
unartekjum heimila, en vegna lítilla breytinga á 
ráðstöfunartekjum hin síðari ár verða miklar 
sveiflur í þessari stærð. Því er hlutfall sparnaðar 
og ráðstöfunartekna heimila notað, en báðar 
þessar kennitölur benda í mjög svipaða átt. 
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Á mynd 7 er hlutfall hreins sparnaðar og 
ráðstöfunartekna heimila sýnt ásamt vexti 
þjóðar- og ráðstöfunartekna. Þessi mynd gefur 
skýra vísbendingu um viðleitni heimila til 
neyslujöfnunar yfir tíma. Þegar tekjur aukast 
eykst sparnaður hlutfallslega við tekjur og öfugt 
(aðeins ef tekjur aukast til langframa að mati 
heimila ætti neyslan að aukast í réttu hlutfalli 
við nýjar tekjur). Þetta á aðeins við um frjálsan 
sparnað, en lífeyrissjóðir vaxa jafnt og þétt án 
tillits til árferðis, enda skuldbundinn sparnaður 
og að mestu sem fast hlutfall af tekjum. 

Á mynd 8 má sjá samanburð við önnur lönd á 
hlutfalli hreins sparnaðar heimila og ráðstöf-
unartekna.'5 Í fyrsta lagi má segja að á 
Norðurlöndum (utan Danmerkur) sé að jafnaði 
lítill sparnaður heimila. Tvær skýringar á því 
hafa verið nefndar. Annars vegar að velferðar-
kerfið sjái heimilum fyrir „spamaði", þ.e. að hið 
opinbera tryggingakerfi sjái heimilum fyrir 
neyslu ef tekjur falla og því geti sparnaður heim-
ila verið lægri að meðaltali. Hins vegar að 

15 Gögnin fyrir önnur lönd eru fengin frá OECD. Mjög varasamt er 
aö túlka tölurnar mjög nákvæmlega, þar sem þær eru byggðar á 
skilgreiningum landanna sjálfra á sparnaði. Þannig getur sparn-
aður verið misjafnlega skilgreindur og tölurnar verið ósambæri-
legar vegna ólíkrar uppbyggingar fjármálamarkaða, t.d. varðandi 
lífeyrissjóði. 

Norðurlönd séu meðal ríkja þar sem skatta-
fríðindi fást vegna vaxtaútgjalda af húsnæðis-
lánum. Ríki, sem búa við slíka niðurgreiðslu á 
vaxtaútgjöldum, eru oftar en ekki með minni 
sparnað heimila.16 Einnig má færa rök fyrir því 
að þegar stjómvöld standa á bak við húsnæðis-
lánakerfið sé útborgunarhlutfall í húsnæðis-
viðskiptum lægra, enda áhætta að vissu marki 
niðurgreidd og spamaður heimila því minni.17 

Á myndinni má einnig sjá hve stöðugur og 
mikill sparnaður er í Þýskalandi og Japan. I 
Japan má greina minnkandi sparnað 1986, en 
einmitt um það leyti urðu miklar sviptingar á 
eignamörkuðum. Á Norðurlöndum öllum (utan 
Íslands) féll sparnaður verulega um miðjan 9. 
áratuginn eins og gerðist víða um heim, en það 
bendir til aukinnar tengingar markaða á 

16 Heimild: Bordes, C. (Tanzi, V.): Three Assessments of Finland's 
Economic Crisis and Economic Policy. Bank of Finland, 1993. 
Bls. 30. 

17 Þetta hlutfall (e. maximum loan to value ratio) hefur stundum 
verið notað til að meta aðgengi að fjármagni og þá verið haft til 
marks um fullkomleika fjármálamarkaða. Hins vegar má 
gagnry'na það með þvi að benda á niðurgreiðslu stjómvalda i fjár-
málaviðskiptum sem eikur þetta hlutfall, og varla getur það talist 
merki um fullkominn fjármálamarkað. Hins vegar er skýrt 
ncikvætt samband milli þjóðhagssparnaðar og þessa hlutfalls. 
Jappelli, T. & Pagano, M.: „Saving, Growth and Liquidity Con-
straints." Quarterly Journal of Economics, febrúar 1994. 
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Norðurlöndum við umheiminn. Aftur á móti 
gerist hið gagnstæða á Íslandi, þar sem sparn-
aður nær hámarki 1986 til 1987, en þá var 
hagvöxtur mikill. Þetta sýnir að Ísland er að 
vissu leyti í sérstöðu þótt sú sérstaða eigi eflaust 
eftir að minnka með frjálsari fjármagnsflutn-
ingum. Ísland hefur einnig sérstöðu að því er 
varðar óstöðugleika í sparnaði, og má rekja 
hann til mikilla sveiflna í afkomu. 

3. Efnahagur heimila 

Fallandi eiginjjárhlutfall heimila 
Nú er ætlunin að líta lauslega á þróun efna-

hags heimila í samhengi við þróun spamaðar. Á 
mynd 9 má sjá eigið fé heimilanna (húseignir og 
fjáreignir að frádregnum skuldum) auk eigin-
fjárhlutfalls (eigið fé í hlutfalli við heildar-
eignir).18 Vemlegur munur er á þróuninni eftir 
því hvort lífeyrissjóður er færður til eignar 
heimila eða ekki. Í raun er ekki eðlilegt að færa 
lífeyrissjóðina til eignar þar sem þeir eru réttindi 
(með eignargildi), en ekki eign til ráðstöfunar. 
Þannig er ekki rétt að líta á skuldabyrði heimila 
sem hlutfall af eignum með lífeyrissjóði til að fá 
mynd af fjárhagsstöðu þeirra. Hins vegar er 
eðlilegt að taka lífeyrissjóði með til að skoða 
flæði sparnaðar og sparnaðarhegðun. 

Myndin segir skýra sögu. Eiginfjárhlutfall 
heimila hefur fallið jafnt ogþétt frá 1980. Eigið 
fé heimila reis hratt til ársins 1982, en þá féll 
það þar sem hrun varð á fjáreignum vegna 
óðaverðbólgu og samdráttar. Eftir 1984 tekur 
eigið fé að vaxa aftur, þó aðallega lífeyrissjóðir. 
Eftir 1989 dregur úr vextinum, og síðustu ár 
hefur eigið fé heimila án lífeyrissjóða minnkað 
um 40 milljarða. Á mynd 10 má sjá sundurliðun 
á eigin fé heimila án lífeyrissjóða. Þar sést 
glöggt að rauneign heimila (íbúðarhúsnæði) 
hefur verið fremur stöðug, en aftur á móti hafa 
skuldir stóraukist. Þær hafa vaxið jafnt og þétt 

allan 9. áratuginn og fram á þann tíunda. Frá 
1990 hefur rauneign í íbúðarhúsnæði staðið 
nokkum veginn í stað á meðan skuldir hafa 
vaxið og hrein fjáreign fallið. Þetta hefur leitt til 
fallandi Qárstofns. 

Að lokum má sjá hlutfall skulda og tekna á 
mynd ll.1 9 Þar kemur glögglega í ljós hin mikla 
skuldaaukning heimila frá 1986. Þar sést að 

18 Tekið skal fram að mörg vandkvæði eru á því að finna út rétt 
verðmæti eignar. Þar kemur til mat á afskriftum og verði, en 
bvggt er á einföldum afskriftareglum og kaupverði sem gefur ekki 
endilega rétta mynd af raunvirði eignarinnar, þ.e. endursöluverði. 

19 Hér skal tekið fram að alltaf er erfitt að túlka hlutfall flæði- og 
stöðustærðar. Hér er því aðallega bent á mismun milli geira, og 
siðar er gerður samanburður við sömu eða svipaðar stærðir 
erlendis. 
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skuldir heimila hafa farið úr um 30% af ráðstöf-
unartekjum árið 1980 í um 110% 1993. Tekið 
skal fram að hér er litið á heimilageirann allan, 
og því er rétt að álykta að sum heimili (t.d. 
yngri kynslóðar) séu með mun verri stöðu. 
Einnig er rétt að benda á að hluti af skuldum 
atvinnufyrirtækja er með milligöngu (og ábyrgð) 
ríkisins, og því er skuldastaða rikisins lægri á 
myndinni en eðlilegt mætti teljast. 

Skýringar á fallandi eiginfjárhlutfalli má 
fyrst og fremst rekja til breytinga á fjármála-
kerfinu, húsnæðiskerfinu og raunvaxta, auk 
tekjustöðnunar. Því er oft talað um eignaáhrif 
vegna þróunar fjármagnsmarkaða; þannig 
lækka einstaklingar höfuðstól sinn vegna betra 
aðgengis að lánsfjármagni.20 Þá getur sparn-
aður verið lægri að meðaltali, en heimili 
bregðast við skammtíma tekjumissi með lán-
töku í stað þess að ganga á eignir. Einnig valda 
jákvæðir raunvextir því að miklu lengri tíma 
tekur að eignast húseign, og því eru skuldirnar 
miklu stærri hluti efnahagsreiknings nýrri 
kynslóðar að meðaltali en hinnar eldri. 

En hvaðan kemur lánsfjármagnið? Atvinnu-
fyrirtæki og ríkið (auk sveitarfélaga og lána-
stofnana) hafa ekki verið fjársparendur síðustu 
ár (þ.e. mynda ekki framboð lánsfjár eins og 

20 Bordes, C.: Three Assessments of Finland's Economic Crisis and 
Economic Policy. Bank of Finland, 1993. Bls. 24-25. - Jappelli, 
T. & Pagano, M.: „Saving, Growth and Liquidity Constraints." 
Quarterly Journal of Economics, febrúar 1994. 

áður hefur komið fram - mynd 3), en atvinnu-
fyrirtæki hafa líklega orðið sparendur árið 1993 
(þ.e. þau greiða niður skuldir). Það hefur þvi 
verið tvenns konar uppruni lánsfjármagns i 
hagkerfinu frá 1989, annars vegar frá lífeyris-
sjóðum og hins vegar erlendur sparnaður 
(erlend lán), en árið 1993 er ekki um innflæði 
erlends sparnaðar að ræða, og því eru lífeyris-
sjóðirnir eini uppruni lánsfjármagns það ár. 
Heimilageirinn hefur verið sjálfum sér nægur 
síðustu ár, þ.e. fjársparnaður er jákvæður þegar 
lífeyrissjóðir hafa verið teknir inn í dæmið. Það 
sem má því álykta er að heimilin auka skuldir 
sinar með auknum eignum lífeyrissjóða. Því 
fylgir sá annmarki að yngri kynslóðir greiða i 
lífeyrissjóð og fá (hugsanlega skerðanleg) rétt-
indi til lífeyris í ellinni á sama tíma og þær auka 
skuldir sinar, skuldir sem þarf að greiða að fullu 
á tiltölulega skömmum tíma. Því geta hæglega 
myndast fjárhagserfiðleikar hjá heimilum í 
heild þrátt fyrir sterka stöðu lífeyrissjóða, enda 
sparnaður í lífeyrissjóðum skyldaður hvernig 
sem árar. 

Aukning skulda i umheiminum 
Það má benda á það hér að auknar skuldir 

heimilageirans eru þekktar víða. T.d. tvöföld-
uðust skuldir heimila í Finnlandi á fjórum árum, 
úr um 40% af ráðstöfunartekjum 1984 í um 80% 
1988, í Svíþjóð úrtæpum 80% 1985 í um 110% 
1989, í Noregi úr rúmum 90% í um 160% 1989. 
Einnig jukust skuldir einkageirans í heild i 
Japan úr 150% af landsframleiðslu 1980 í 220% 
1990, í Bandaríkjunum úr 110% 1984 í 150% 
1990 og í Bretlandi úr 80% 1980 í 160% 1990.21 

Skýringin á þessu er talin vera að hluta þróun 
fjármálamarkaða og minni eftirspurn eftir lánsfé 
frá öðrum aðilum en heimilum, sérstaklega 
minni spurn fyrirtækja eftir ytri fjármögnun. 

Það er því ljóst að tvær skýringar má gefa á 
aukningu heimilisskulda á Íslandi. Annars vegar 

21 Heimildir eru: Skýrsla Þjóðhagsstofnunar til félagsmálarúðherra 
í maí 1994. - Bordes, C.: Three Assessments of Finland's Eco-
nomic Crisis and Economic Policy. Bank of Finland, 1993. 
Bls. 24-25. - Hargraves, M.; Schinasi, G.J.; Weisbrod, S.R.: 
„Asset Price Inflation in the 80's, A Flow of Funds Perspective." 
IMF Working Paper nr. 77 1993. 
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að breyttur fjármagnsmarkaður (raunvextir, 
aukið streymi fjármagns í gegnum milliliði og 
meira aðgengi að lánsfjármagni) minnki sparnað 
og að Ísland sé þar með á sömu braut og önnur 
lönd. Hins vegar að hér sé um skammtíma-
aukningu skulda að ræða og heimilin vænti betra 
árferðis og haldi uppi neyslu með því að ganga á 
eignir. Þessi skýring er þó ekki fullnægjandi og 
réttlætir ekki afskiptaleysi af gangi mála. Benda 
má á að svipuð þróun olli miklum sveiflum á 
eignaverði víða, og á Norðurlöndum olli samspil 
beggja, þ.e. skuldasöfnun og verðsveiflur, því að 
fjármálakerfín lentu í mikilli kreppu. Nánar 
verður komið að þessu í 5. hluta. 

4. Sparnaður og aðrar hagstærðir 

Í framhaldi af athugun á þróun sparnaðar er rétt 
að skoða aðrar stærðir sem hvað skyldastar eru 
sparnaðarstraumum. Stærðirnar, sem skoðaðar 
eru, voru valdar með hliðsjón af fræðilegum 
skyldleika við sparnað, en þróun í nágrannalönd-
unum hafði einnig töluverð áhrif á valið. Ætlunin 
er að skoða tekjur, viðskiptakjör og vexti sem 
helstu skýristærðir sparnaðar, en eignaverð og 
stærðir úr rekstri innlánsstofnana í tengslum við 
miðlun sparnaðar. 

Sparnaður, tekjur og viðskiptakjör 
Tekjur eru tvímælaust helsta skýristærð 

sparnaðar. Yfirleitt er litið á sparnað í hlutfalli 
við tekjur. Í síðasta hluta var sparnaður heimila 
á Íslandi skoðaður í hlutfalli við tekjur, og þar 
kom m.a. fram að sparnaður eykst í hlutfalli við 
tekjur ef vöxtur tekna er mikill, en minnkar 
þegar tekjur standa í stað eða dragast saman. 
Þetta er merki um það sem kallast neyslujöfnun, 
þ.e. tilraun heimila til að jafna neyslu með 
sparnaði. Sparnaður eykst (í krónum talið) þegar 
tekjur aukast, en eykst aðeins í réttu hlutfalli við 
tekjur ef einstaklingar telja tekjubreytinguna 
varanlega. Ef einstaklingar sjá t.d. fram á tíma-
bundna hækkun tekna, þá eykst sparnaður um-
fram tekjuaukann. Þessi aukni sparnaður verður 
síðan nýttur til að dreifa tekjuaukanum til neyslu 
þegar tekjur lækka aftur. 

Í haglíkönum af opnu hagkerfi hafa við-
skiptakjör einatt haft töluverð áhrif á sparnaðar-
hegðun. Þessi áhrif hafa verið nefnd Harberger-
Laursen-Metzler áhrif.22 Áhrifin eru á þá leið 
að versnandi viðskiptakjör minnka tekjur (eða 
kaupmátt tekna) og því sparnað (í raun þjóð-
hagssparnað), sem þýðir viðskiptahalla í þessu 
samhengi. Nýrri líkön fá fram sömu áhrif með 
neyslujöfnun. Eftirfarandi dæmi skýrir hvernig 
sparnaður verður fyrir áhrifum tekjubreytinga 
vegna viðskiptakjaraáhrifa í hámörkunarlíkani. 
Þegar viðskiptakjör rýrna tímabundið sjá fram-
sýnir einstaklingar fram á tímabundið fall í 
tekjum, og því minnkar neysla aðeins lítillega, 
en gengið er á sparifé. Síðar þegar viðskiptakjör 
batna aftur er sparnaður aukinn á ný. Þetta er gert 
til að jafna neyslu og halda henni í föstu hlutfalli 
við langtímatekjur (kaupmátt) eða auð. Ef 
einstaklingar sjá hins vegar fram á versnandi 
viðskiptakjör síðar lækkar neysla eitthvað um 
leið og sparnaður eykst, en þegar tekjur minnka 
vegna viðskiptakjaraáhrifa er gengið á spariféð. 
Áhrif tekna í þessum líkönum eru nokkuð skýr, 
en nýlega hafa hagfræðingar komið fram með ný 
líkön sem breytt hafa sögunni um áhrif við-
skiptakjara og fundið að við versnandi við-
skiptakjör falli neysla, en sparnaður aukist. Þessi 
nýju líkön eru þó ótrúverðugri, en þau sýna hve 
mikil óvissa er um áhrif viðskiptakjara. 

Á myndum 2 og 7 var litið til viðmiðunar á 
vöxt þjóðartekna, en sú stærð felur í sér 
viðskiptakjaraáhrif (breyting viðskiptakjara) 
sem tekjuviðbót við þjóðarframleiðslu. Ef litið 
er á vöxt þjóðarframleiðslu og sparnað auk 
viðskiptakjara (mynd 12) má greina að árin 
1984, 1988 og 1991 er dálítið misræmi milli 
viðskiptakjara og hagvaxtar, þ.e. viðskiptakjör 
haldast hlutfallslega góð (slæm) þegar hagvöxt-
ur er lítill (nokkur). Þessi ár er hreinn sparnaður 
heimila ekki alveg í samræmi við hagvöxt. 
Þetta er einungis sagt til að benda á hugsanleg 
áhrif viðskiptakjara, en þetta er mjög veikt 
merki þess. Ekki verða séð nein tengsl milli 

22 Sen, P.: „Savings, Investments and the Current Account." The 
Handbook of International Macroeconomics. Bls. 506. Ritstjóri 
Ploeg, F. Blackwell 1994. 
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viðskiptakjara og þjóðhagssparnaðar eða við-
skiptajafnaðar. 

Sparnaður og vextir 
Sú stærð, sem hvað skyldust er sparnaði í 

fræðilegum skiiningi utan tekna, eru vextir. 
Mikið er deilt um áhrif vaxta á sparnað í 
hagfræði, en lítið samband hefur hingað tii 
fundist í gögnum. Flestar kenningar benda tii 
jákvæðrar vaxtateygni sparnaðar til lengri tíma. 
Ástæður þess að erfíðlega gengur að finna slíkt 
i gögnum er í fyrsta lagi að sjaldan er hægt að 
fullyrða um hve lengi breyting á raunvöxtum 
vari. Auðáhrifin geta því verið lítil ef breytingin 
er skammvinn og neyslumynstur þvi óraskað, 
enda hafa einstaklingar tilhneigingu til þess að 
miða neyslu við langtímatekjur eða heildarauð. 
Einnig geta áhrif vaxtanna verið dreifð yfir ein-
hvern tíma, t.d. að vaxtahækkun valdi fyrst 
neysluaukningu vegna hækkandi vaxtatekna, 
en siðar auknum sparnaði vegna staðkvæmdar-
áhrifa (neysla nútíðar er „dýrari" ef mælt er í 
neyslu framtíðar) og vegna áhrifa vaxta á auð-
gildi atvinnutekna (núvirði atvinnutekna lækkar 
við hærri vexti).23 

Þegar hefur verið greint frá því að það er 
fylgni milli skattfríðinda vegna vaxtaútgjalda 

23 Blanchard, O. J.; Kischer, S.: Leclures on Macroeconomics. MIT 
Press, 1989. Bls. 135-143. 

og sparnaðar heimila, en það segir þó ekki 
hvort um orsakasamband sé að ræða. Ahrif 
skattfriðinda vaxtatekna gæti þvi einnig verið 
mikilvægt i þessu samhengi. Ein ástæða þess að 
erfitt er að fullyrða um orsakasamhengið er að 
aðrir skyldir þættir geta í raun verið skýringin. 
Má þar nefna að skattfríðindi vegna vaxtaút-
gjalda eru algeng í ríkjum með mikið opinbert 
tryggingakerfi, svo sem á Norðurlöndum, og 
því gæti hið opinbera tryggingakerfi verið hluti 
skýringar á lágum sparnaði. Á Íslandi hafa til 
langs tíma ekki fengist skattfriðindi vegna 
vaxtaútgjalda, en síðustu ár hefur það breyst 
með vaxtabótakerfínu. Síðustu ár hafa einnig 
einhver skattfriðindi verið tengd fjársparnaði 
einstaklinga, t.d. i hlutafélögum. Þessi áhrif 
geta togast á. Síðustu ár hefur sparnaður 
heimila hins vegar dregist mikið saman eins og 
komið hefur fram. Kaup heimila á hlutabréfum 
eru þó ekki inni í þeim tölum, en líklega hefur 
slíkur sparnaður einnig dregist saman, enda 
fallandi verð á hlutabréfum frá 1991. Slík 
fríðindi hafa þó líklega ekki áhrif á þjóðhags-
sparnað, en verða frekar til þess að færa sparn-
að milli geira.24 

Á mynd 13 má sjá þróun raunvaxta á Íslandi 
síðustu ár, en raunvaxtaþróunin er varla mark-

24 Dini, D.: The Role ofSavings in Economic Growth. Ræöa flutt hjá 
l-ederal Reserve Bank of Dallas 18. mars 1994. 



276 FJÁ RMÁLATÍÐIN DI 

tæk nema eftir 1987 þegar vaxtaákvarðanir 
urðu frjálsar. Þróun fjármagnsmarkaðarins sést 
vel á myndinni, en lítill munur er á milli 
útlánsvaxta bankanna og vaxta á ríkisverð-
bréfum fyrstu árin; það bendir til lítils þroska 
markaðarins og skorts á áhættumati. Það er 
eftirtektavert að munurinn á vöxtum ríkis-
verðbréfa og útlána er orðinn þó nokkur síðustu 
ár. Rétt er að hafa það í huga vegna möguleika 
á útlánakreppu þegar efnahagsástand er slæmt 
og staða bankastofnana veik. 

Einhver fylgni virðist vera á milli raunvaxta 
(svo sem þeir koma fram á spariskírteinum) og 
sparnaðar heimilanna síðustu ár. Arin 1987 til 
1989 eru vextir háir, en falla síðasta árið. A 
sama tíma helst fjársparnaður heimila nokkuð 
mikill, en fellur með lækkandi vöxtum. Árið 
1990 eru vextir lágir, og nær fjársparnaður (og 
reyndar hreinn sparnaður) heimila lágmarki. 
Vextir hækka aftur árið 1991, og tekur þá 
sparnaður heimila við sér, en fellur aftur 1992 
um leið og vextir ná lágmarki allt frá 1987. 
Vextir eru enn fallandi á árinu 1993 og sparn-
aður heimilanna áfram neikvæður, en þó 
aðeins meiri en 1992. Einnig má sjá að sparn-
aður í lífeyrsissjóðum vex ekki eins hratt eða 

minnkar 1990 og 1993 þegar vextir eru í lág-
marki. Hér er einungis um fylgni að ræða. Þó 
hefur hér verið tekið tillit til tekna, enda litið á 
sparnað í hlutfalli við tekjur. 

Ein skýring á þessu sambandi raunvaxta og 
sparnaðar gæti verið sú að ávöxtun eldri 
sparnaðar verði til þess að auka sparnað og því 
meira sem vextir eru hærri. Þessi hluti fjár-
sparnaðar hefur verið kenndur við ávöxtun en 
nýr sparnaður þar umfram kallaður átak.25 

Fólk lætur slíka ávöxtun samkvæmt þessu 
liggja í nýjum sparnaði, en hefur ekki kerfis-
bundið markmið um ákveðinn fjárstofn. Slíkur 
sparnaður gæti verið auðveldari en sparn-
aðarátak. Hins vegar á þetta líklega fremur við 
um innlán og lífeyrissjóði, og hugsanlega ein-
ungis til skamms tíma, en erfiðara er að 
ímynda sér að þetta gildi um sparnað í 
verðbréfum eða öðru sem hefur markaðsvirði, 
enda verður að taka tillit til samspils raunvaxta 
og markaðsvirðis slíks sparnaðar. 

Eignaverð 
Eignaverð getur tengst sparnaðarhegðun og 

ástandi á fjármagnsmörkuðum náið. Nýlega 
hefur það sýnt sig að sveiflur í sparnaði og 
eignaverði hafa farið saman og valdið usla á fjármagnsmörkuðum víða. Aukin skuldsetn-
ing og minnkandi sparnaður fylgdi mikilli 
upphækkun á eignaverði í mörgum löndum á 
síðasta áratug, þ.e. verði á húseignum, landi 
og verðbréfum. Þetta átti sér sérstaklega stað í 
Japan, Bretlandi og á Norðurlöndum, en 
einnig í minna mæli annars staðar. Í Japan 
hækkaði húsnæðisverð og verð á landi um 
180% miðað við neysluvöruvísitölu frá 1986 
til 1990, og hlutabréfavísitala um 250%, og 
skuldir einkageirans fóru úr 170% af lands-
framleiðslu í 220%.26 Í Finnlandi hækkaði 
verð á fasteignum um 40% árið 1988, og 
hlutabréfavísitala fór upp um tæp 50% á sama 

25 Sjá umfjöllun um þetta hjá Bjama Braga Jónssyni og Kristjóni 
Kolbeins: „Sparnaður landsmanna i þjóðhagslegu samhengi." 
Fjármálatióindi 1/1991. Bls. 21. 

26 Hargraves, M.; Schinasi, G.J.; Weisbrod, S.R.: „Asset Price lnfla-
tion in the 80's, A Flow of Funds Perspective." IMF Working 
Paper nr. 77 1993. 
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tíma og sparnaðarhneigðin varð neikvæð.27 

Alls staðar hrundi botninn úr í byrjun tíunda 
áratugarins, og varð þá mikið verðfall. Í Finn-
landi (og annars staðar á Norðurlöndum) voru 
heimilin orðin mjög skuldsett þegar þetta 
gerðist, og það m.a. varð til þess að margir 
bankar lentu í kreppu. Ætlunin er að skoða 
eignaverð í þessu samhengi á Islandi og síðar 
afkomu banka. 

Á mynd 14 má sjá þróun eignaverðs á Islandi 
síðustu ár. Fyrst vekur athygli mikill stöðug-
leiki fasteignaverðs ef frá er talin töluverð 
verðlækkun árið 1986. Fasteignaverð er nánast 
óbreytt frá árinu 1984. Þó virðist verð á ibúðum 
í sérbýli heldur hafa lækkað hlutfallslega miðað 
við fjölbýli, og bendir það til þess sem fullyrt 
hefur verið, að verð einbýlishúsa og viðskipta-
húsnæðis (hvorugt sýnt hér, enda gögn ekki 
tiltæk) hafi fallið mun meira en verð á meðal-
húsnæði. Hlutabréfaverð hefur hins vegar 
sveiflast verulega, vaxið hratt árin 1990 til 
1991, en fallið jafnt og þétt síðustu 3 ár. Þessi 
sveifla kemur nokkru seinna en hinar sambæri-
legu sveiflur erlendis, og eru tengslin milli 
þeirra líklega lítil. Þess má geta að hreinn sparn-
aður jókst árið 1991 miðað við 1990 (og vextir 
voru hærri), en árið 1991 nær vísitala hluta-

bréfaverðs hámarki. Sparnaður hefur síðan 
dregist saman eins og sjá má á myndum 3 og 4. 

Afkoma bankakerfisins 
Þrátt fyrir það að einhver hluti fjárfestinga sé 

fjármagnaður beint fer meginhluti þeirra i 
gegnum fjármagnsmarkaðinn. Fjármálakerfið 
er kjarni sparnaðarmiðlunar, og þvi er rétt að 

27 Bordes, C.: Three Assessments of Finland's Economic Crisis 
and Economic Policy. Bank of Finland, 1993. Bls. 24-25. 

huga að ástandi þess í lokin. Hér verður aðeins 
litið á innlánsstofnanir, en telja verður þær 
mikilvægasta þátt fjármagnsmarkaðarins þótt 
aðrar stofnanir hafi sótt í sig veðrið siðustu ár, 
svo sem lífeyrissjóðir, fjárfestingarlánasjóðir 
og hlutabréfamarkaðir. 

Sveiflur í sparnaði ættu því að hafa áhrif á 
innlánsstofnanir og slík áhrif þvi að hafa áhrif á 
miðlun sparnaðar. Þegar hefur verið sýnt að 
sparnaður heimila minnkaði verulega á siðustu 
árum. Einnig er skuldaaukning þeirra mikil og 
vaxandi. Ríkissjóður er rekinn með miklum halla 
eftir áratuga hallarekstur, og stöðnun virðist vera 
í fjárfestingum fyrirtækja. Afkoma bankakerf-
isins er þvi athyglisverð í þessu samhengi. 

Á mynd 15 má sjá helstu afkomutölur úr 
rekstri innlánsstofnana. Þar kemur berlega í ljós 
sú sveifla sem yfir hagkerfið hefur gengið. Frá 
árinu 1989 hefur leiðin verið niður á við. 
Afskriftir útlána hafa stóraukist, hagnaður 
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minnkað og hreinar fjármunatekjur lækkað. 
Arið 1993 má merkja bata. Útlánaafskriftir eru 
enn miklar og er enn tap á rekstri, en hreinar 
fjármunatekjur hækka. Þess má geta að tap 
ársins 1993 má að miklum hluta rekja til taps 
Íslandsbanka, en aðrar stofnanir skiluðu ein-
hverjum hagnaði. Einnig verður að geta þess að 
Landsbanki Íslands hefur fengið 4,2 milljarða 
króna eiginfjárframlag og víkjandi lán frá rík-
inu síðustu ár.28 

Þess má geta að staða banka var almennt 
slæm í umheiminum á síðari hluta 9. áratug-
arins og fram á þann tíunda. Það má rekja til 
aukinna skulda, minni sparnaðar og lækkandi 
eignaverðs í upphafi efnahagslægðarinnar í lok 
9. áratugarins. Talið er að kreppa einkageirans 
skili sér með tímatöf í afkomutölur úr banka-
kerfinu vegna dreifmgar á útlánatöpum og 
vegna þess að fjárhagslegt gjaldþrot einstakl-
inga og fyrirtækja verður ekki um leið og vand-
ræði heljast.29 Annað sem nefna má í framhaldi 
af þessu er að margir telja að við aukin töp og 
áhættu í bankarekstri minnki útlán banka í hlut-
falli við eignir eða innlán þar sem bankar flytja 
eignir yfir í áhættuminni verðbréf. Ef bankalán 
til einstaklinga og fyrirtækja eru mikilvægari en 
aðrir fjárstraumar í þjóðfélaginu, eins og margir 
halda fram, þá eykur þetta kreppuna að 
óbreyttri peningamálastjórn.30 Þegar illa árar 
og bankar reyna að bæta eiginfjárstöðu sína 
getur vaxtamunur aukist óeðlilega mikið vegna 
þess að samkeppni á fjármagnsmarkaði er oft 
ófullkomin.31 Þetta getur gert lántöku óþarflega 
dýra og komið niður á fjárfestingum þegar síst 
skyldi. Á myndum 13 og 15 sést að vaxtamunur 
hefur aukist árið 1993. Bæði er mismunur 
útlánsvaxta og vaxta ríkisverðbréfa þó nokkur 
miðað við fyrri ár og hreinar fjármunatekjur 

28 Ragnar Hafliðason: „Bankakreppan í Noregi, Svíþjóð og Finn-
landi - Samanburður við þróun mála á Íslandi." Fjármálatíðindi 
1/1993. Bls. 56. 

29 OECD; Economic Outlook 54, desember 1993. Bls. 30. 
30 Changing Capital Markets - Implications for Monetary Policy. 

Federal Reserve Bank of Kansas City, 1993. 
31 Þetta er talið ein af orsökum mikils vaxtamunar í Svíþjóð eftir 

ljármálaþrengingarnar þar síðustu ár. Nya villkor jbr ekonomi och 
politik. SOU 1993. Bls 60. Þessi skýrsla er oft nefnd Lindbeck-
skýrslan eftir formanni nefndar sem sá um samningu hennar. 

bankanna að aukast. Hvort hér er um að ræða 
eðlilega þróun miðað við aukna áhættu og 
þróun á fjármagnsmarkaði eða merki um út-
lánakreppu skal ósagt látið. 

5. Kreppan á Norðurlöndum í ljósi 
aðstæðna á Íslandi 

Í þessu yfirliti hefur komið fram að þjóðhags-
sparnaður á Íslandi hefur fallið jafnt og þétt í 
rúman áratug. Spamaður heimila hefur dregist 
verulega saman síðustu ár eða frá 1988. Skuld-
setning heimila hefur aukist mjög á sama tíma. 
Umsvif í fyrirtækjarekstri hafa minnkað, og 
hrein fjárfesting þeirra er engin árin 1992 og 
1993. A sama tíma hefur rekstur banka versnað 
verulega,og 1992 og 1993 hefur tap verið á 
rekstri þeirra og afskriftir útlána miklar. 

Aukin skuldsetning er í sjálfu sér ekki hættu-
legt fyrirbrigði. Í fyrsta lagi er sú raunin víðar 
en á Íslandi. Í öðru lagi hefur fjármagns-
markaðurinn, raunvextir og húsnæðiskerfið 
tekið miklum stakkaskiptum á síðasta áratug 
sem að hluta skýrir þessa þróun. Hins vegar er 
það ekki svo að þessi þróun sé með öllu hættu-
laus. 

Á Norðurlöndum var þróunin árin 1984 til 
1988 um margt lík þróuninni hér á landi síðustu 
ár. Skuldsetning jókst, spamaður minnkaði, 
eignaverð hækkaði eða hélst hátt og fjármagns-
markaðir voru á umbótaskeiði, sérstaklega út á 
við. Allt þetta olli því að 1988 voru vextir lágir, 
eignaverð hátt, aðgengi að lánsfjármagni 
auðvelt og mikill vöxtur í útlánum og peninga-
magni sem ýtti á verðlag. Hreinn spamaður 
heimila í Noregi, Finnlandi og Svíþjóð var alls 
staðar orðinn neikvæður 1988 og skuldsetning 
vaxandi. Þjóðirnar uggðu ekki að sér, og 
sérstaklega fóru fjármálastofnanir óvarlega, 
enda bjuggust þær við áframhaldandi hækkun 
eignaverðs. Árið 1989 fór síðan að örla á vand-
ræðum. Eignaverð fór að lækka aftur eftir hina 
miklu uppsveiflu. Þetta gerðist í kjölfar þess að 
vextir hækkuðu á alþjóðamörkuðum vegna 
viðbragða seðlabanka við vaxandi verðbólgu-
þrýstingi sem mátti rekja til slaka eftir 
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verðbréfamarkaðshrunið 1987. Að auki urðu 
tilraunir seðlabanka á Norðurlöndum til að 
viðhalda fastgengi til þess að vextir hækkuðu 
þar á árunum eftir 1988. T.d. brást seðlabanki 
Finnlands við með því að herða mjög tökin á 
peningastefnu sinni í lok árs 1988 til að varna 
því að verðbólga færi úr böndunum, enda hafði 
örlað á aukinni verðbólgu frá 1986 (auk hinnar 
miklu eignaverðshækkunar). Þetta gerðist þó 
ekki fyrr en eftir að eignaverð tók að lækka 
aftur og fyrstu kreppueinkennin sáust og mætti 
því teljast fljótfærni af seðlabankanum miðað 
við það sem á eftir kom. 

Eignaverð féll verulega á Norðurlöndum árin 
1989 og 1990, og með hækkandi vöxtum og 
stöðnun í þjóðarframleiðslu fór að bera á alvar-
legum erfiðleikum heimila (og fyrirtækja) við 
að standa við skuldbindingar sínar, aukinni 
áhættu í rekstri fyrirtækja og sérstaklega banka 
(t.d. má nefna að við lækkandi eignaverð duga 
veð ekki fyrir skuldum). Þessa áhættu mátti sjá 
í Finnlandi á aukinni ávöxtunarkröfu verðbréfa 
fyrirtækja og banka umfram ríkisverðbréf. 
Þetta olli því m.a. í Finnlandi að engin aukning 
varð á útlánum banka 1990 til 1992. Árin 1991 
til 1993 varð mikill samdráttur í þjóðarfram-
leiðslu Finnlands og Svíþjóðar; t.d. dróst hún 
saman um 13% í Finnlandi og um 6% í Svíþjóð. 
Atvinnuleysi stórjókst, og á árunum 1990 til 
1993 fór það úr 4% í 18% í Finnlandi og úr 2% 
í 8% í Svíþjóð. Gífurleg útlánatöp urðu í 
Noregi, Svíþjóð og Finnlandi á r u n u m 1991 og 
1992, en það varð til þess að eigið fé banka 
minnkaði verulega, og má segja að bankakerfin 
hafi komist í upplausn. Öll þessi áföll urðu til 
þess að ríkisstjórnir landanna gripu til stórtækra 
aðgerða, og t.d. jók ríkisstjórn Finnlands 
skuldir sínar úr 20% af landsframleiðslu í 45% 
á árunum 1991 og 1992 (að hluta er þetta skýrt 
með fallandi landsframleiðslu), og hlutur ríkis-
útgjalda í landsframleiðslu fór úr 40% í 55% á 
sama tíma.32 Stjórnvöld í Finnlandi, Noregi og 

32 Í þessu yfirliti um áföllin á Norðurlöndum hefur mest verið stuðst 
við þrjár skýrslur um áföllin í Finnlandi: Three Assessments of 
Finland's Economic Crisis and Economic Policy. Bank of Fin-
land, 1993. Einnig hefur verið stuðst við Nya villkor fór ekonomi 
och politik, SOU 1993. 

Svíþjóð stóðu í gífurlegum aðgerðum til bjargar 
bankakerfum sínum á árunum 1991 til 1993. Er 
talið að kostnaðurinn hafi verið á annað þúsund 
milljarða íslenskra króna.33 Þessi áföll hafa því 
verið gífurlega kostnaðarsöm fyrir löndin. 

Í þeim áföllum, sem lýst hefur verið hér, 
skiptu sparnaður, eignaverð, ástand fjármagns-
markaða, viðbrögð seðlabanka og afkoma og 
viðbrögð bankakerfisins miklu um framvindu 
mála, sérstaklega hvað varðar skammtíma-
áföllin og dýpt kreppunnar. Þó er líklegt að 
raunverulegar orsakir efnhagsáfallanna sé að 
finna í undirstöðum efnahagskerfisins og einnig 
yfir lengri tíma en hér er skoðaður.34 Eitt sem 
mikilvægt er að hafa í huga er hve miklu dýpri 
fjármálakreppan varð annars staðar á Norður-
löndum en í Danmörku (og á Íslandi). Í Dan-
mörku varð aðild að Efnahagsbandalaginu til 
þess að ákveðin aðlögun varð á efnhagslífi 
Dana mun fyrr en annars staðar á Norður-
löndum. Þannig opnaðist fjármagnsmarkaður 
Dana fyrr og hægar en hinna þjóðanna. Þetta 
bendir til þess að skipulag og forgangsröðun 
umbóta geti verið mikilvæg. T.d. má nefna að 
innri umbætur (t.d. umbætur á bankakerfi) ættu 
að koma fyrr en ytri umbætur (t.d. opnun á ijár-
magnsjöfnuði eða fjármagnsflæði milli landa). 
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur lagt á það 
áherslu að þjóðir hafi þetta í huga þegar 
efnhagsumbætur eru gerðar 35 

Spurningin er hvort reynsla Norðurlanda sé 
mikilvæg fyrir Ísland og þróunina hér síðustu 
ár. Í fyrsta lagi má segja að Ísland slapp að 
mestu við þá sveiflu í vöxtum, sparnaði og 
eignaverði sem yfir Norðurlönd gekk og að 
hluta má rekja til tengingar þeirra við alþjóð-
lega fjármagnsmarkaði. Opnun fjármagns-

33 Sjá mjög áhugavert yfirlit Ragnars Hafliðasonar um bankakreppu 
á Noröurlöndum i Fjármálaliðindum 1/1993, bls. 56. 

34 Í Lindbeck-skýrslunni er einmitt lögð áhersla á uppsafnaðan 
kerfisbundinn efnahags- og stjórnmálavanda á Norðurlöndum. 

35 Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur kallað þetta „sequencing of 
financial rcforms". - Khan, M. S.; Sundararajan, V.: „Financial 
Sector Reforms and Monetary' Policy." Structural Adjustment and 
Macroeconomic Policy Issues. Umsjón V.A. Jafarey. Alþjóða-
gjaldeyrissjóðurinn, 1992. - Edwards, S.: „Sequencing Economic 
Liberalization in Devcloping Countries." Adjustment With 
Growth. Endurprentun Alþjóðagjaldeyrissjóðsins úr Finance & 
Development 1986 til 1988. 
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flæðis til og frá íslandi hefur gerst hægar. Hins 
vegar er ljóst að mörg þeirra einkenna, sem sjá 
má á Íslandi og lýst hefur verið að framan, eru 
mjög svipuð þeim er Norðurlönd reyndu. Í öðru 
lagi má því segja að samsetning þriggja þátta, 
þ.e. aukinna skulda heimila, bágrar stöðu 
bankakerfis og aukins frelsis í fjármagnsflutn-
ingum, valdi því að yfirvöld verði að vera við-
búin óvæntum áfollum. Sérstaklega geta óvænt-
ar sveiflur í sparnaði, eignaverði og vöxtum 
valdið miklum skakkaföllum ef fjármálastofn-
anir og yfírvöld eru ekki með á nótunum. 

6. Lokaorð 

Minni sparnaður á Íslandi er ekki áhyggjuefni 
einn og sér. Minni sparnaður og hæg þróun á 

fjármagnsmarkaði geta saman skapað hættu á 
áföllum og minni hagvexti i framtiðinni. 
Reynsla Norðurlanda sýnir að heilbrigður fjár-
magnsmarkaður er undirstaða markaðshag-
kerfis og án hans er lítið svigrúm til hagvaxtar. 

Grein þessi var unnin fyrir tölfrœðideild Seðla-
banka Íslands sumarið 1994. Höfundur vill 
þakka Kristjóni Kolbeins og Bjarna Braga 
Jónssyni i hagfrœðideild bankans fyrir aðgang 
að fjölbreyttum gögnum um sparnað. Gagna-
safn það er enn i vinnslu, og því er hugsanlegt 
að í því séu villur. Það breytir liklega ekki 
niðurstöðum þessarar greinar, enda meira 
litið á þróun og hlutfallslega stöðu en 
krónutölur. 



Störf Alþingis 

Hér er greint frá störfum 117. löggjafarþings 
Íslendinga, og fylgir skrá yfir lög og ályktanir 

þingsins. Greinin er tekin saman af Sigfúsi Gauta 
Þórðarsyni. 

Þingið hófst 1. október 1993. Þinghlé var frá 
29. mars til 6. apríl 1994. Þingfrestun stóð frá 
21. desember 1993 til 24. janúar 1994, frá 11. 
maí til 16. júní 1994 og frá 17. júní 1994. 

A þinginu voru lögð fram 213 lagafrumvarp, 
þar af 132 stjórnarfrumvörp og 81 þingmanna-
frumvarp. 

Alls voru 111 lagafrumvörp afgreidd sem lög 
frá Alþingi, 93 stjórnarfrumvörp og 18 þing-
mannafrumvörp. Tvö stjórnarfrumvörp voru 
kölluð aítur, en óútrædd stjórnarfrumvörp urðu 
37. Sjö þingmannafrumvörpum var vísað til 
ríkisstjórnarinnar, en 56 þingmannafrumvörp 
urðu ekki útrædd. 

Alls voru bornar fram 113 þingsályktunar-
tillögur; 20 voru stjórnartillögur, en 93 þing-
mannatillögur. Tuttugu stjórnartillögur voru 
samþykktar sem ályktanir Alþingis. Atján þing-
mannatillögur voru samþykktar sem ályktanir 
Alþingis, tveimur var visað til ríkisstjórnar-
innar, en 73 urðu ekki útræddar. 

Til samanburðar má geta þess að á síðasta 
reglulegu Alþingi, það er 116. löggjafarþingi, 
voru lögð fram 216 lagafrumvörp, 154 stjórnar-
frumvörp og 62 þingmannafrumvörp. Eitt 

hundrað og sjö lagafrumvörp voru þá afgreidd 
sem lög frá Alþingi, þar af 97 stjórnarfrumvörp 
og 10 þingmannafrumvörp. Þá voru bornar 
fram 116 þingsályktunartillögur, og voru 19 
stjórnartillögur, en 97 þingmannatillögur, og 
voru 33 tillögur samþykktar sem ályktanir 
Alþingis. 

Nú voru alls bornar fram 278 fyrirspurnir. 
Munniegar fyrirspurnir urðu 171; þar af var 170 
svarað, og ein var kölluð aftur. Beðið var um 
skrifleg svör við 107 fyrirspurnum, og bárust 
105 svör. 

Skýrslur urðu samtals 25. Beiðnir um 
skýrslur frá ráðherrum voru 6, og bárust 
skýrslur við 5 þeirra. Aðrar skýrslur, sem lagðar 
voru fram, urðu 20. 

Mál, sem komu til meðferðar þingsins, urðu 
630 að tölu; þar af var 441 afgreitt. 

Tala prentaðra þingskjala varð 1326. 
Hér á eftir fer skrá yfir öll lagafrumvörp og 

þingsályktunartillögur sem hlutu afgreiðslu 
þingsins, og er stuttiega vikið að efni flestra 
mála. Þá er þess getið hvenær hvert mál var 
samþykkt á Alþingi og einnig getið númers og 
staðfestingardags laganna. 
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Skrá yfir lög, afgreidd á 117. löggjafarþingi 

Samþykkt á Lög 
Alþingi nr.ogdags. 

Alferðir 
Lög um alferðir. 6. maí 1994 80/19. maí 1994 

Lögfest er efni tilskipunar ráðherraráðs Evrópubandalagsins um 
ferðapakka. sumarleyfis- og skoðunarferðapakka, sem tilgreind er í 
viðauka með samningi um EES milli Efnahagsbandalags Evrópu, 
Kola- og stálbandalags Evrópu og aðildarríkja þess annars vegar og 
aðildarríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu hins vegar. 

Almannatryggingar 
Lög um almannatryggingar. 16. des. 1993 117/20. des. 1993 

Með lögunum eru gerðar ýmsar lagfæringar á eldri lögum um 
almannatryggingar. úrell ákvæði m.a. felld niður. orðalag lagað að 
breyttri framkvæmd og ýmsar breytingar gerðar vegna aðildar að 
EES. 

Alþingi 
Lög um breytingu á lögum um þingsköp Alþingis, nr. 
5 5 / 1 9 9 1 , sbr . lög nr . 7 4 / 1 9 9 2 . 6. okt. 1993 102/6. okt. 1993 

Alþjóðadómstóll 
Lög um réttaraðstoð við alþjóðadómstólinn sem fjallar um 
stríðsglæpi í fyrrum Júgóslaviu. 28. apríl 1994 49/9. maí 1994 

Þessi lög eru sett til að unnt verði að f ramfylgja þeim skuld-
bindingum sem ályktun öryggisráðs S.Þ. um stofnun dómstólsins 
gerir ráð fyrir. 

Áburðarverksmiðja rikisins 
Lög um stofnun hlutafélags um Áburðarverksmiðju rík-
isins. 1 1. maí 1994 89/24. maf 1994 

Brunabótafélag Íslands 
Lög um Eignarhaldsfélagið Brunabótafélag Íslands. 28. apríl 1994 68/11. maí 1994 

Með lögunum er Brunabótafélagi Íslands breytt í eignarhaldsfélag, 
og hættir það þar með beinni vátryggingarstarfsemi. Stjórnarfarsleg 
tengsl félagsins við Alþingi eru rofin og fulltrúaráði félagsins 
fengið fullt forræði yfir því. 

Brunavarnir og brunamál 
Lög um breytingu á lögum um brunavarnir og brunamál, nr. 
41/1992. 18. apríl 1994 40/26. apríl 1994 

Lög um breyting á lögum um brunavarnir og brunamál, nr. 
41/1992. 6. maí 1994 67/19. maí 1994 
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Dýravernd 
Lög um dýravernd. 3. mafs 1994 15/16. mars 1994 

Helstu breytingar frá fyrri lögum um dýravernd nr. 21/1957. sbr. 
lög nr. 38/1968. varða stjórn og skipulag dýraverndarmála og eftir-
lit með framkvæmd laganna. 

Lög um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum 
spendýrum. 11. maí 1994 64/19. maí 1994 

Í lögunum er sú grundvallarafstaða tekin að öll villt dýr, önnur en 
mýs. rottur og minkar. skuli njóta verndar og veiðar séu aðeins 
heimilar til nytja ef viðkomandi stofn er talinn þola veiðar eða til 
þess að koma í veg fyrir tjón. 

Efnahags- og fjármál 

Lög um efnahagsaðgerðir vegna kjarasamninga. 11. nóv. 1993 112/11. nóv. 1993 

Fjáraukalög fyrir árið 1993. 8. des. 1993 115/15. des. 1993 

Lög um breyting á lánsljárlögum fyrir árið 1993 o.fl., nr. 
3/1993. 8. des. 1993 120/15. des. 1993 

Lög um ráðstafanir í ríkisfjármálum á árinu 1994. 21. des. 1993 127/28. des. 1993 
Í þessi lög er safnað flestum lagabreytingum sem nauðsynlegt er að 
gera til þess að ríkisstjórninni verði unnt að ná markmiði sínu um 
samdrátt heildarútsjalda rfkisins á árinu 1994. 

Fjárlög fyrir árið 1994. 2 I . d e s . 1993 135/31. des. 1993 
Tekjur samkvæmt greiðsluyfirliti ríkissjóðs eru áætlaðar 104.146 
m.kr., en g j ö l d 113.781,6 m.kr. Stærstu tekjuliðir eru virðisauka-
skattur 38.815 m.kr.. tekjuskattur 17.630 m.kr. og vörugjöld 10.711 
m.kr. Stærstu útgjaldaliðir eru heilbrigðis- og tryggingamál 
47.673,9 m.kr. og menntamál 16.737,2 m.kr. 

Lánsfjárlög fyrir árið 1994. 20. dcs. 1993 136/31. des. 1993 
Heimild er til lántöku ríkissjóðs að f járhæð 27.750 m.kr. Sett er 
hámark á nýtingu lántökuheimilda ýmissa aðila sem njóta ríkis-
ábyrgðar. Einnig eru í lögunum ýmis ákvæði um lánsfjármál. 

Fjáraukalög fyrir árið 1991, sbr. lög nr. 75/1991. 22. mars. 1994 27/5. apnl 1994 

Fjáraukalög fyrir árið 1992, sbr. lög nr. 118/1992. 22. mars 1994 28/5.apríl 1994 

Lög um breyting á lögum nr. 88/1991, um aukatekjur ríkis-
sjóðs, með síðari breytingum. 4. maí 1994 50/13. maí 1994 

Með þessum lögum er kveðið á um að sama gjald, 5000 kr.. sé tekið 
fyrir útgáfu leyfa og skírteina vegna veitingar atvinnuréttinda og 
tengdra réttinda. 

Fjáraukalög fyrir árið 1993, sbr. lög nr. 115/1993. 9. maí 1994 97/20. maí 1994 
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Evrópska efnahagssvæðið 
Lög um breytingu á lögum um Evrópska efnahagssvæðið 
nr. 2/1993, sbr. l ö g nr. 66/1993. 25. apríl 1994 91/9. maí 1994 

Fasteignir 
Lög um breyting á lögum nr. 94/1976, um skráningu og mat 
fasteigna, með síðari breytingum. 4. maí 1994 51/13. maí 1994 

Tilgangur laganna er að styrkja starfsemi Fasteignamats ríkisins og 
efla tengsl stofnunarinnar við sveitarfélög. f því skyni er sett á fót 
þriggja manna stjórn sem fulltrúi sveitarfélaga á aðild að. 

Ferðamál 
Lög um breytingu á lögum um skipulag ferðamála, nr. 
79/1985, með síðari breytingum. 6. maí 1994 81/19. maí 1994 

Lögin taka mið af miklum breytingum sem orðið hafa á ferða-
þjónustu hér á landi og á þeim málaflokkum sem lögin taka til frá 
því að þau voru sett árið 1985, þ.á m. vegna aðildar Islands að EES. 

Félagsmál 
Lög u m félagslega aðstoð. 16. des. 1993 118/23. des. 1993 

í samræmi við samninginn um EES er í lög þessi flutt ákvæði 
lífeyristryggingakafla almannatryggingalaga sem eru í raun ákvæði 
um félagslega aðstoð. 

Fjárfestingarmál 
Lög um breytingu á lögum nr. 34/1991, um fjárfestingu 
erlendra aðila i atvinnurekstri. 14. des. 1993 121/27. des. 1993 

Lögin eru sett til að laga reglur um fjárfestingu erlendra aðila í 
atvinnurekstri hér á landi að ákvæðum samningsins um EES. Lögin 
fela aðeins í sér lágmarksbreytingar á gildandi lögum. 

Happdrætti Háskóla Islands 
Lög um breyting á lögum um Happdrætti Háskóla Islands, 
nr. 13 13. apríl 1973, með síðari breytingum. 7. maí 1994 77/19. maí 1994 

Með Iögunum er verið að afmarka starfrækslu söfnunarkassa gagn-
vart starfræksiu Háskóla Islands á happdrættisvélum, en skólinn 
hefur einkaleyfi til rekstrar happdrættis með peningavinningum. 

Heilbrigðismál 
Lög um breytingar á lagaákvæðum á sviði heilbrigðis- og 
tryggingamála vegna aðildar að samningi um Evrópskt 
e f n a h a g s s v æ ð i . 16. des. 1993 116/20. des. 1993 

Lög um breytingu á lögum nr. 110/1992, um breytingu á 
lögum nr. 97/1990, um heilbrigðisþjónustu, sbr. lög nr. 
86/1991. 14. des. 1993 128/28. des. 1993 

Veittur er eins árs frestur til viðbótar til að ganga frá lögum um 
framtíðarhlutverk Heilsuverndarstöðvarinnar í Reykjavík. 
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Lög um breytingar á lögum um hollustuhætti og heil-
brigðiseftirlit, nr. 81/1988, með síðari breytingum. 

Mcð lögunum er yfirstjórn hollustuhátta og heilbrigðiseftirlit fært 
til umhverfisráðuneytis, en því fylgir að Hollustuvernd ríkisins 
færist þangað einnig. 

Lög um breytingu á lögum nr. 81 3. ágúst 1988, um holl-
ustuhætti og heilbrigðiseftirlit, ásamt síðari breytingum, 
vegna samningsins um Evrópska efnahagssvæðið. 

Heimilistæki 
Lög um merkingar og upplýsingaskyldu varðandi orku-
notkun heimilistækja o.fl. 

Tilgangur þessara laga er að tryggja neytendum greiðan aðgang að 
nákvæmum og samræmdum upplýsingum um orkunotkun heini-
ilistækja o.fl. sem og öðru er varðar rekstur þessara tækja og stuðla 
að því að neytendur leitist við að nota orku með hagkvæmum hætti. 

Húsnæðismál 
Lög um breyting á lögum um Húsnæðisstofnun ríkisins, nr. 
97/1993. 

Með lögunum fær húsnæðismálastjórn fleiri valkosti varðandi 
vörslu og ávöxtun byggingarsjóða. Veitt er heimild til lánveitinga 
úr Byggingarsjóði verkamanna vegna lögbýla, og einnig eru nú 
fleiri heimildir til útgreiðslu innstæðna á skyldusparnaðar-
reikningum. 

Lög um fjöleignarhús. 
í þessum lögum er reynt að draga saman í eina löggjöf allar réttar-
reglur. skráðar og óskráðar, sem gilda á þessu sviði og reynt að gera 
löggjöfina eins aðgengilega. auðskiljanlega og ítarlega og hægt er 
fyrir hinn almenna borgara. 

Húsaleigulög. 
Meginbreytingar frá eldri lögum um húsaleigusamninga eru m.a. 
að forgangsréttur leigjenda er aukinn, felll er niður ákvæði um 
fardaga, stofnsett er sérstök kærunefnd húsaleigumála og ákvæði 
um húsaleigunefndir er felll brott. Leitast er við að draga úr form-
festu eldri laga. 

Lög um húsaleigubætur. 
Húsaleigubótum er ætlað að stuðla að því að einstaklingar eigi 
meira val milli eignar- og leiguhúsnæðis og veita einstaklingum 
svigrúm til þess að vera á leigumarkaði á meðan verið er að byggja 
upp eigin sparnað til fasteignakaupa. 

Iðnlánasjóður 
Lög um breytingu á lögum nr. 76/1987, um Iðnlánasjóð, 
með síðari breytingum. 

Breytingar vegna niðurfellingar aðstöðugjalds. Framvegis verður 
gjaldstofn iðnlánasjóðsgjalds velta. 

18. apríl 1994 54/28. apríl 1994 

6. maí 1994 65/19. maí 1994 

28. apríl 1994 72/11. maí 1994 

24. mars 1994 12/25. mars 1994 

23. mars 1994 26/6. apríl 1994 

12. aprfl 1994 36/22. aprfl 1994 

7. maí 1994 100/20. maí 1994 

17. des. 1993 139/31. des. 1993 
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Kirkjumál 
Lög um prestssetur. 

Stjórnsýsla prestssetra og tilsjón með þeim færist frá dóms- og 
kirkjumálaráðuneytinu til þjóðkirkjunnar. Stofnaður er prests-
setrasjóður sem lýtur þriggja manna stjórn og fer með stjórnsýslu 
prestssetra og stendur straum af stofn- og rekstrarkostnaði prests-
setranna. 

Lög um kirkjumálasjóð. 
Verkefni sjóðsins eru að standa straum af kostnaði við ýmis kirkju-
leg málelni. eftir nánari ákvörðun kirkjuráðs, svo og að leggja fram 
árlega f járhæð til prestssetrasjóðs svo að hann geti staðið straum af 
kostnaði við prestssetur landsins. 

Kjaramál 
Lög um breytingu á lögum nr. 94/1986, um kjarasamninga 
opinberra starfsmanna. 

Með lögunum er VI. kafli laga nr. 94/1986 felldur brott í þeim til-
gangi að starfsmenn sveitarfélaga og stofnana þeirra njóti sömu 
réttinda og aðrir launþegar að því er varðar greiðslur úr Atvinnu-
tryggingasjóði. 

Landbúnaður 
Lög um breytingu á lögum um framleiðslu, verðlagningu 
og sölu á búvörum, nr. 99 8. september 1993. 

Breyting í tengslum við aðild Islands að EES og fríverslunarsamninga 
sem Island hefur geit. m.a. um verslun með landbúnaðarafurðir. 

Lög um breytingu á lögum nr. 99/1993, um framleiðslu, 
verðlagningu og sölu á búvörum. 

Breytt er ákvæði 19. gr. búvörulaga um fyrirkomulag á verðmiðlun 
mjólkurafurða. 

Lög um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru. 
Meginbreytingarnar sem verða með þessum lögum eru m.a. þær að 
opinbert eftirlit verður ótvírætt hluti framkvæmdarvaldsins og 
reglur um vörulýsingar og skilgreiningar á vörum verða færðar til 
meira samræmis við það sem gerist erlendis. 

Lög um breytingu á lögum nr. 6/1986, um afréttarmálefni, 
fjallskil o.fl. 

Breytingin miðar að því að tryggja að sameining sveitarfélaga raski 
ekki núverandi fyrirkomulagi fjallskiladeilda og upprekstrar á ein-
staka afrétti. 

Lög um breytingu á lögum nr. 99/1993, um framleiðslu, 
verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari breytingum. 

Lög um breytingu á lögum nr. 64/1958, um útflutning 
hrossa, með síðari breytingum. 

Með lögunum er lengdur sá tími sem leyfilegt er að flytja hross með 
venjulegum áætlunarskipum. 

18. des. 1993 137/31. des. 1993 

18. des. 1993 138/31. des. 1993 

11. maí 1994 99/24. mai 1994 

21.des. 1993 126/28. des. 1993 

17. des. 1993 129/28. des. 1993 

24. mars 1994 22/29. mars 1994 

24. mars 1994 25/29. mars 1994 

6. apríl 1994 34/15. apríl 1994 

28. apríl 1994 41 /5. maí 1994 
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Lög um breytingu á lögum nr. 99/1993, um framleiðslu, 
verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari breytingum. 

Lögunum er ætlað að tryggja að innflutningur tiltekinna landbún-
aðarvara verði háður leyfi f ram að gildistöku Úrúgvæsamnings 
Gatt. 

Lánastofnanir 
Lög um lánastofnanir, aðrar en viðskiptabanka og spari-
sjóði. 

Lög þessi eru sett í tengslum við samninginn um EES. Hugtakið 
lánastofnun er skilgreint. Um stofnun, stjórn, starfsemi. eigið fé, 
ársreikning, endurskoðun, slit, samruna. starfsemi erlendra 
lánastofnana hér á landi og innlendra stofnana erlendis og eftirlit 
með starfsemi lánastofnana gilda sötnu ákvæði og fram koma í 
lögum nr. 43/1993, um viðskiptabanka og sparisjóði. 

Leikskólar 
Lög um leikskóla. 

Lög þessi taka m.a. mið af lögum nr. 87/1989 um breytingu á 
verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga. Þannig er t.d. leyfisveiting 
fyrir rekstri leikskóla færð frá menntamálaráðuneyti til sveitar-
stjóma. 

Lóðir og lendur 
Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Seltjarnar-
neskaupstað eyjuna Gróttu. 

Lyfjamál 
Lög um stofnun hlutafélags um Lyfjaverslun rikisins og 
heimild til sölu hlutabréfa i þvi félagi. 

Lyfjalög. 
Meðal breytinga frá fyrri lögurn má nefna að í samræmi við reglur 
EES er skilið á milli skráningar lyfja annars vegar og markaðsleyfa 
þeirra hins vegar; frelsi til að setja á stofn lyfjabúðir og til að verð-
leggja lyf er aukið og breytingar gerðar á reglum um auglýsingu 
lyfja. 

Lög og stjórnvaldaerindi 
Lög um breyting á lögum um birtingu laga og stjórnvalda-
erinda, nr. 64 16. desember 1943. 

Með lögunum er opinberum stjórnvöldum og stofnunum, öðrum en 
ráðuneytum, einnig heimilað að birta í B-deild Stjórnartíðinda þær 
reglur sem þeim ber lögum samkvæmt að gefa út. 

Lögheimili 
Lög um breyting á lögum nr. 21 5. maí 1990, um lögheimili. 

í lögunum er aðila sem flyst á dvalarheimili aldraðra heimilað í allt 
að 18 mánuði frá flutningi að eiga áfram lögheimili í þvf sveitar-
félagi seni hann hafði fasta búsetu í áður. 

28. apríl 1994 85/11. maí 1994 

14. des. 1993 123/27. des. 1993 

7. maí 1994 78/19. maí 1994 

25. apríl 1994 53/5. maí 1994 

6. maí 1994 75/19. maí 1994 

7. maí 1994 93/20. maí 1994 

6. maí 1994 95/19. maí 1994 

18. aprfl 1994 35/26. apríl 1994 
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Mannréttindasáttmáli Evrópu 
Lög um mannréttindasáttmála Evrópu. 6. maí 1994 62/19. maí 1994 

Mennta- og menningarmál 
Lög um breyting á lögum nr. 29/1988, um Kennaraháskóla 
Íslands. 

Meginbreytingarnar fcla í sér frestun á gildistöku ákvæða um 
lengingu almenns kennaranáms úr þremur árum í f jögur ár. 

Lög um breyting á lögum nr. 51/1992, um Háskólann á 
Akureyri. 

Með lögunum er verið að tryggja að lagagrundvöllur fyrir fram-
gangskerfi kennara við skólann verði með hliðstæðum hætti og 
tíðkast hefur við Háskóla Íslands og Kennaraháskóla Íslands. 

Lög um Landsbókasafn Islands-Háskólabókasafn 

6. aprfl 1994 46/20. apríl 1994 

28. aprfl 1994 70/11. maí 1994 

28. apríl 1994 71/11. maí 1994 

Lög um breyting á lögum nr. 83/1993, um viðurkenningu á 
menntun og prófskírteinum. 7. maí 1994 76/19. maí 1994 

I lögunum felst m.a. heimild til að framfylgja tilskipun EES um 
gagnkvæma viðurkenningu á tilteknum prófskírteinum og sömu-
leiðis samningum sem samþykktir hafa verið af Norðurlandaráði. 

Neytendamál 
Lög um breytingu á lögum nr. 30/1993, um neytendalán. 6. maí 1994 101/20. maí 1994 

Breytingar eru gerðar til að bæta úr ýmsum vandkvæðum sem 
komu fram við framkvæmd laganna. 

Rannsóknarráð Íslands 
Lög um Rannsóknarráð Íslands. 

Með lögunum er Rannsóknarráð Íslands stofnað. Hlutverk þess cr 
að treysta stoðir íslenskrar menningar og atvinnulífs með því að 
stuðla að markvissu vísindastarfi, tækniþróun og nýsköpun. 

Réttarfar 
Lög um breyting á ýmsum lögum sem varða réttarfar, at-
vinnuréttindi o.fl. vegna aðildar að samningi um Evrópska 
efnahagssvæðið. 

2. maí 1994 61/13. maí 1994 

18. des. 1993 133/31. des. 1993 

Lög um öflun álits EFTA-dómstólsins um skýringu samn-
ings um Evrópska efnahagssvæðið. 

Lög þessi fjalla um heimild dómstóla til að leita ráðgefandi álits 
EFTA-dómstólsins. 

16. feb. 1994 21/21. feb. 1994 

Lög um breyting á lögum um meðferð opinberra mála, nr. 
19 26. mars 1991. 

Með lögunum er gerð breyting á reglum um heimildir til áfrýjunar 
í opinberum málum og einnig á reglum um meðferð áfrýjaðra opin-
berra mála fyrir Hæstarétti. Leitast er við að einfalda málsmeðferð-
ina og flýta henni og samræma hana meðferð áfrýjaðra einkamála. 

6. apríl 1994 37/19. apríl 1994 
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Lög um breyting á lögum um meðferð einkamála, nr. 91 31. 
desember 1991. 6. apríl 1994 38/19. april 1994 

Gerðar eru breytingar á reglum um heimildir til áfrýjunar í 
einkamálum. Einnig eru reglur um meðferð einkamála fyrir Hæsta-
rétti fluttar úr lögum nr. 75/1973 um Hæstarétt. 

Lög um breyting á lögum um Hæstarétt íslands, nr. 75 21. 
júní 1973. 6. apríl 1994 39/19. aprfl 1994 

Meginbreytingarnar eru þær að hæstaréttardómurum er fjölgað úr 
átta í níu. að unnt verður að láta einn dómara algreiða allra minnstu 
mál í stað þriggja áður og að lieimildir til að kveðja varadómendur 
til setu í einstaka málum eru rýmkaðar. 

Lög um samfélagsþjónustu. 18. apríl 1994 55/29. aprfl 1994 
I lögunum er gert ráð fyrir að dóma um allt að 3 mánaða óskilorðs-
bundna refsivist megi að uppfylltum ströngum skilyrðum fullnusta 
með ólaunaðri vinnu í þágu samfélagsins. Um er að ræða tilraun, og 
er lögunum ætlað að gilda tímabundið. 

Ríkisborgararéttur 
Lög um veitingu ríkisborgararéttar. 16. des. 1993 130/27. des. 1993 

Með þessurn lögum er 74 einstaklingum veittur íslenskur ríkis-
borgararéttur. 

Lög um veitingu ríkisborgararéttar. 6. maí 1994 42/13. maí 1994 
Með þessum Iögum er 60 einstaklingum veittur íslenskur ríkis-
borgararéttur. 

Samgöngur 
Vegalög. 25. apríl 1994 45/6. maí 1994 

Meðal helstu breytinga frá fyrri lögum er að meginflokkar vega 
verða aðeins tveir, þ.e. þjóðvegir og einkavegir, en voru áður fjórir. 
Þessir tveir flokkar skiptast svo í nokkra undirflokka. Þá verður 
Vegagerðin veghaldari allra þjóðvega. Ennfremur er í lögunum í 
fyrsta skipti ákvæði um langtímaáætlun. 

Lög um breyting á lögum nr. 3/1987, um Ijáröflun til vega-
gerðar, með síðari breytingum. 25. aprfl 1994 59/6. maí 1994 

Með lögunum er veitt heimild til að endurgreiða útlagðan kostnað 
vegna kaupa á ökumælum ef ákvörðun verður tekin um að hætta að 
miða innheimtu þungaskatts við ekna kílómetra samkvæmt 
ökumælum. 

Samkeppni 
Lög um breytingu á samkeppnislögum, nr. 8 25. febrúar 
1 9 9 3 . 22. mars 1994 24/25. mars 1994 

M.a. eru gerðar þær breytingar að almennar hæfiskröfur samkeppn-
isráðsmanna eru gerðar skýrari án þess þó að hæfisskilyrði séu svo 
ströng að þau útiloki menn með reynslu og þekkingu á hinum ýmsu 
sviðum þjóðlífsins. 

Lög um jöfnun á flutningskostnaði olíuvara. 11. maí 1994 103/20. maí 1994 
Jöfnun á flutningskostnaði olíuvara er einfölduð, og reynt er að 
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tryggja að ákvæði samkeppnislaga nái að hafa áhrif á verðlagningu 
og auka samkeppni á milli olíufélaganna í landinu og smásöluaðila 
þeirra með tilliti til verðs og þjónustu. 

Samningar um herafla og opna lofthelgi 
Lög um réttindi eftirlitsmanna vegna samnings um hefð-
bundinn herafla í Evrópu og samnings um opna lofthelgi. 25. apríl 1994 90/9. maí 1994 

Sjávarútvegur og siglingar 
Lög um breyting á lögum um fullvinnslu botnfískafla um 
borð í veiðiskipum, nr. 54/1992. 

Lög um breyting á lögum nr. 38 15. maí 1990, um stjórn 
fiskveiða, með síðari breytingum. 

Lög um ráðstöfun aflaheimilda Hagræðingarsjóðs sjávar-
útvegsins til að vega á móti skerðingu þorskveiðiheimilda. 

Í lögunum segir að þeim aflaheimildum Hagræðingarsjóðs sem 
ekki hefur verið ráðstafað skuli úthlutað endurgjaldslaust til að 
bæta hlut þeirra fiskiskipa sem orðið hafa fyrir mestri hlutfallslegri 
skerðingu í aflaheimildum milli fiskveiðiáranna er hófust 1. sept. 
1992 og 1. sept. 1993. 

Lög um breytingu á lögum um lögskráningu sjómanna, nr. 
43/1987. 

Með lögunum er öryggisfræðsla gerð að skyldu fyrir alla sjómenn, 
og skulu lögskráningarstjórar hafa eftirlit með því að menn full-
nægi henni. 

Lög um stöðvun verkfalls fiskimanna i aðildarfélögum Sjó-
mannasambands Íslands og Farmanna- og fiskimannasam-
bandi Íslands utan Vestfjarða, svo og Vélstjórafélagi 
Íslands, Vélstjórafélagi Suðurnesja og Vélstjórafélagi Vest-
mannaeyja. 

Hafnalög. 
Meðal breytinga í lögunum er að gert er ráð fyrir því að eigendur 
hafna geti auk sveitarfélaga einnig verið hlutafélög. Einnig er gert 
ráð fyrir að mynduð verði hafnasamlög um rekstur hafna þar sem 
landfræðileg skilyrði eru fyrir hendi. 

Lög um breytingu á lögum nr. 93 20. nóvember 1992, um 
meðferð sjávarafurða og eftirlit með framleiðslu þeirra. 

Lög um samstarfsnefnd sjómanna og útvegsmanna og um 
breytingu á lögum nr. 24 7. maí 1986, um skiptaverðmæti og 
greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins, með síðari breytingum. 

Með lögunum er sett á fót samstarfsnefnd útvegsmanna og sjó-
manna sem skal fjalla um álitaefni og ágreining er tengist áhrifum 
viðskipta rneð veiðiheimildir á uppgjör á aflahlut sjómanna. 

26. okt. 1993 109/1. nóv. 1993 

10. des. 1993 113/14. des. 1993 

18. des. 1993 119/23. des. 1993 

3. mars 1994 16/14. mars 1994 

3. mars 1994 18/7. mars 1994 

16. mars 1994 23/29. mars 1994 

27. apríl 1994 58/6. maí 1994 

9. maí 1994 79/19. maí 1994 
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Lög um viðauka við lög nr. 35 30. apríl 1993, um eftirlit 
með skipum. 

Lög um breytingu á lögum nr. 38 15. maí 1990, um stjórn 
fiskveiða, með síðari breytingum. 

Lög um viðauka við lög nr. 39 15. maí 1990, um Verðjöfn-
unarsjóð sjávarútvegsins. 

Lög um Þróunarsjóð sjávarútvegsins. 
Hlutverk sjóðsins er að auðvelda sjávarútvegsfyrirtækjum að losna 
við umframafkastagetu jafnt í veiðum sem vinnslu. 

Lög um Lífeyrissjóð sjómanna. 
í þessi lög eru aðeins sett þau ákvæði sem rétt þykir að bundin séu 
í lögum, en aðrar reglur um starfsemi sjóðsins verða síðan settar í 
reglugerð. 

Skattar og gjöld 
Lög um breytingar í skattamálum. 

Helstu breytingar tengjast yfirlýsingum rfkisstjórnar vegna kjara-
samninga í maí 1993, m.a. um lækkun virðisaukaskatts af mat-
vælum. 

Lög um breyting á lögum nr. 90/1990, um tekjustofna 
sveitarfélaga, með síðari breytingum. 

Lögin fjalla um breytta tekjuöflun sveitarfélaga í kjölfar niður-
fellingar aðstöðugjalds. 

Lög um iðnaðarmálagjald. 
Gjaldstoln er nú velta, sbr. skilgreiningu 11. og 12. gr. laga um 
virðisaukaskatt. í stað gamla aðstöðugjaldsstofnsins. 

Lög um breyting á lögum nr. 65/1982, um skattskyldu 
innlánsstofnana, með síðari breytingum. 

Gerðar eru m.a. breytingar á reglum laganna um afskriftareikning 
útlána að því er varðar viðskiptabanka og sparisjóði. Er þeim heini-
ilað að gjaldfæra sömu fjárhæðir til skatts vegna útiánaafskrifta og 
þeim er leyft að gjaldfæra í reikningsskilum. 

Lög um breytingu á lögum nr. 75/1981, um tekjuskatt og 
eignarskatt, með síðari breytingum. 

Með lögunum er heimilað að draga húsaleigugjöld frá tekjum af 
útleigu á eigin íbúðarhúsnæði í stað beins kostnaðar. 

Lög um breyting á lögum nr. 113/1990, um tryggingagjald, 
með síðari breytingum. 

Með lögunum er tryggingagjald á veitingasölu lækkað. 

Skógrækt 
Lög um breytingu á lögum nr. 32/1991, um Héraðsskóga. 

Ákvæði um skógrækt á eyðijörðum er tekið inn í lögin. 

I I . maí 1994 86/24. maí 1994 

11. maí 1994 87/24. maí 1994 

11. maí 1994 88/24. maí 1994 

11. maí 1994 92/24. maí 1994 

11. maí 1994 94/24. maí 1994 

21. des. 1993 122/27. des. 1993 

20. des. 1993 

17. des. 1993 

4. maí 1994 

124/27. des. 1993 

134/31. des. 1993 

56/13. maí 1994 

2. maí 1994 57/13. maí 1994 

7. maí 1994 74/19. maí 1994 

12. apríl 1994 32/20. apríl 1994 
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Slysavarnir 
Lög um slysavarnaráð. 

Með lögum þessum er starfsemi og skipan slysavarnaráðs lögfest. 

Sveitarstjórn 
Lög um breyting á sveitarstjórnarlögum, nr. 8 18. apríl 
1986, með áorðnum breytingum. 

Lögunum er breytt í tengslum við breytingar sem gerðar voru á 
lögum um alþingiskosningar árið 1991 og skipta máli við sveitar-
stjórnarkosningar. 

Lög um breytingu á sveitarstjórnarlögum, nr. 8/1986. 
Sú breyting er gerð á 1. mgr. 109. gr. laganna að meiri hluti þeirra 
sem afstöðu taka ráði niðurstöðu í almennri atkvæðagreiðslu um 
sameiningu sveitarfélags við annað eða önnur sveitarfélög. 

12. aprfl 1994 33/25. apríl 1994 

10. mars 1994 19/22. mars 1994 

22. mars 1994 20/25. mars 1994 

Lög um breytingu á lögum um málefni aldraðra, nr. 
82/1989, með síðari breytingum, og lögum nr. 40/1991, um 
félagsþjónustu sveitarfélaga. 

Með lögunum er sveitarstjórnum heimilað að stofna öldrunar-
málaráð sem annist verkefni sem öldrunarnefnd í Reykjavík sinnir 
í umboði borgarráðs og borgarstjórnar. 

Lög um reynslusveitarfélög. 
Lögin fela í sér heimildir sem taldar eru nauðsynlegar til að sveitar-
félög geti gert tilraunir í þeim tilgangi að undirbúa breytingar á lög-
gjöf um stjórnsýslu sveitarfélaga, f ramkvæmd verkefna þeirra, 
tekjustofna og verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga. 

Lög um ráðstafanir til að stuðla að stækkun atvinnu- og þjón-
ustusvæða á Vestf]örðum i kjölfar samdráttar í þorskafla. 

Með lögunum er Byggðastofnun heimilað, þar sem sveitarfélög 
verða sameinuð á Vestfjörðum, að veita sjávarútvegsfyrirtækjum, 
sem vilja sameinast, víkjandi lán. 

Söfnunarkassar 
Lög um söfnunarkassa. 

Með lögum þessum er lagagrundvöllur treystur undir rekstri söfn-
unar- og spilakassa RKÍ og samstarfssamtaka þeirra. 

ToIIar 
Lög um breyting á tollalögum nr. 55/1987 og lögum nr. 
97/1987, um vörugjald, með síðari breytingum. 

Með lögunum er ráðherra veitt heimild til að fella niður eða endur-
greiða tolla og vörugjöld af efnivöru og hráefni til framleiðslu 
garðyrkjuafurða. 

Lög um breyting á tollalögum, nr. 55/1987, með síðari 
breytingum. 

Í lögunum er m.a. heimilað að beita undirboðs- og jöfnunartollum 
þegar um er að ræða þjónustuviðskipti. 

12. aprfl 1994 31 /25. aprfl 1994 

7. maí 1994 82/19. maí 1994 

maí 1994 96/24. maí 1994 

7. maí 1994 73/19. maf 1994 

25. aprfl 1994 52/6. maí 1994 

6. maí 1994 66/19. maf 1994 
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Umboðsmaður barna 
Lög um umboðsmann barna. 7. maí 1994 83/19. maí 1994 

Umboðsmanni barna er ætlað að vera málsvari allra barna í sam-
félaginu, og honum er ætlað að hafa frumkvæði að gagnrýnni og 
stefnumarkandi umræðu um stöðu barna í samféiaginu. Honum er 
þó ekki ætlað að hafa afskipti af einstaklingsbundnum ágrein-
ingsefnum. 

Umhverfismál 
Lög um breytingu á lögum nr. 63/1993, um mat á um-
hverfisáhrifum. 26. okt. 1993 110/2. nóv. 1993 

Bætt er við nýrri grein sem á að tryggja að mat á umhverfisáhrifum 
verði fastur liður í allri áætlanagerð um tilteknar framkvæmdir svo 
að lögin nái markmiði sínu að þessu leyti. 

Vátryggingar 
Lög um brunatryggingar. 28. apríl 1994 48/6. maí 1994 

Gerðar eru breytingar á fyrirkomulagi brunatrygginga hér á landi 
vegna samningsins um EES. 

Lög um vátryggingastarfsemi. 28. apríl 1994 60/1 l . m a í 1994 
Gerðar eru breytingar í samræmi við EES-samninginn. Megin-
breytingarnar eru m.a. þær að gefið er út eitt starfsleyfi sem gildir alls 
staðar á EES-svæðinu. Einnig eru reglur um eftirlit og fjárhagsskil-
yrði samræmdar þannig að gagnkvæm viðurkenning starfsleyfa getur 
átt sér stað og hliðstæðar eftirlitsreglur gilda á öllu svæðinu. 

Veiði 
Lög um breytingu á lögum nr. 76/1970, um lax- og sil-
ungsveiði, með síðari breytingum. 4. maí 1994 63/17. maí 1994 

Vog, mál og faggilding 
Lög um breytingu á lögum nr. 100/1992, um vog, mál og 
faggildingu. 11. maí 1994 102/20. maí 1994 

Með lögunum er viðskiptaráðherra veitt heimild til að setja reglu-
gerðir um öryggi neytendavöru og eftirlit með því að vara uppfylli 
þær kröfur sem til hennar eru gerðar. 

Vöruflutningar á landi 
Lög um vöruflutninga á landi. 28. apríl 1994 47/6. maí 1994 

Með þessum lögum, sem byggð eru á reglugerðum Evrópusam-
bandsins, er opnuð leið fyrir íslensk vörullutningafyrirtæki til að 
stunda millilandaflutninga milli aðildarríkja EES og til innanlands-
flutninga innan þessara sömu rfkja. 

Þjóðminjar 
Lög um breyting á þjóðminjalögum, nr. 88/1989, sbr. lög nr. 
43/1991. 7. maí 1994 98/20 maí 1994 

Breytingarnar varða einkum I. kafla laganna um stjórn og skipulag 
þjóðminjavörslu, svo og II. kafla um Þjóðminjasafn Íslands og 
byggðasöfn. 
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Ökutæki 
Lög um sölu notaðra ökutækja. 28. apríl 1994 69/11. maí 1994 

Með lögunum eru gerðar auknar kröfur til þeirra sem vilja stunda 
viðskipti með bilreiðar. Þeir skulu t.d. sækja sérstakt námskeið og 
setja tryggingu fyrir hugsanlegum skaðabótakröfum viðskipta-
manna sinna. 

Þingsályktanir 

Þingsályktun um staðfestingu samkomulags um 
breytingu á samstarfssamningi Norðurlanda. 
(Samþykkt á Alþingi 7. október 1993.) 

Alþingi ályktar að heimila rfkisstjórninni að stað-
festa fyrir íslands hönd samkomulag um breytingu á 
samstarfssamningi frá 23. mars 1962 milli Dan-
merkur, Finnlands. íslands. Noregs og Svíþjóðar sem 
undirritaður var í Helsingfors 18. mars 1993. 

Þingsályktun um sjálfbæra atvinnuþróun í Mý-
vatnssveit. 
(Samþykkt á Alþingi 14. desember 1993.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta 
Byggðastofnun, í samvinnu við Skipulag ríkisins, 
Náttúruverndarráð og sveitarstjórn Skútustaða-
hrepps, gera úttekt á þróunarforsendum og mögu-
leikum á nýsköpun í atvinnulífi í Mývatnssveit er 
falli að markmiðum um náttúruvemd á svæðinu. Við 
úttektina verði m.a. höfð hliðsjón af skýrslu Skipu-
lags ríkisins um umhverfismat fyrir Skútustaðahrepp 
í júlí 1993. 

Þingsályktun um fullgildingu bókunar um 
breytingar á alþjóðasamningi um varnir gegn 
mengun sjávar vegna losunar úrgangsefna frá 
skipum og flugvélum. 
(Samþykkt á Alþingi 14. desember 1993.) 

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að fullgilda 
fyrir Íslands hönd bókun um breytingar á alþjóða-
samningi frá 15. febrúar 1972 urn varnir gegn 
mengun sjávar vegna losunar úrgangsefna frá 
skipum og flugvélum sem gerð var í Ósló 5. des-
ember 1989. 

Þingsályktun um staðfestingu bókunar við al-
þjóðasamning um einkaréttarlega ábyrgð vegna 
tjóns af völdum olíumengunar og bókunar við 
alþjóðasamning um stofnun alþjóðasjóðs til að 
bæta tjón af völdum olíumengunar. 

(Samþykkt á Alþingi 14. desember 1993.) 
Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að stað-
festa fyrir Íslands hönd bókun við alþjóðasamning 
frá 29. nóvember 1969 um einkaréttarlega ábyrgð 
vegna tjóns af völdum olíumengunar og bókun við 
alþjóðasamning frá 18. desember 1971 um stofnun 
alþjóðasjóðs til að bæta tjón af völdum olíumengunar 
sem gerðarvoru íLundúnum 19. nóvember 1976. 

Þingsályktun um viðbrögð vegna starfsleyfis 
fyrir THORP-endurvinnslustöðina í Sellafield. 
(Samþykkt á Alþingi 17. desember 1993.) 

Aiþingi ályktar að mótmæla harðlega ákvörðun 
breskra stjórnvalda 15. desember 1993 um að veita 
THORP-cndurvinnslustöðinni fyrir greislavirkan 
kjarnorkuúrgang starfsleyfi og ganga þannig gegn 
samþykkt aðildarríkja Parísarsamningsins um varnir 
gegn mengun sjávar frá landstöðvum sem gerð var í 
Bcrlín í j ún í 1993. 
Alþingi væntir þess að ríkisstjórnin grípi til skjótra 
viðbragða í tilefni af þessari ákvörðun sem ógnar 
lífshagsmunum íslensku þjóðarinnar vegna áhrifa á 
lífríki hafsins og nýtingu auðlinda þess. 

Þingsályktun um fullgildingu breytingar á 
Montreal-bókun um efni sem valda rýrnun 
ósonlagsins. 
(Samþykkt á Alþingi 18. desember 1993.) 

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að fullgilda 
fyrir Íslands hönd breytingu á Montreal-bókun frá 
16. september 1987 um efni sem valda rýrnun óson-
lagsins er gerð var í Kaupmannahöfn 25. nóvember 
1992. sbr. Vínarsamning frá 22. mars 1985 um vernd 
ósonlagsins. 

Þingsályktun um samþykki til frestunar á fund-
um Alþingis samkvæmt 1. mgr. 23. gr. stjórnar-
skrárinnar. 
(Samþykkt á Alþingi 21. desember 1993.) 
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Alþingi ályktar að veita samþykki til þess að fundum 
þingsins verði frestað frá 20. desember 1993 eða 
síðar ef nauðsyn krefur, enda verði það kvatt saman 
á ný eigi síðar en 24. janúar 1994. 

Þingsályktun um fullgildingu fríverslunarsamn-
ings milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og 
Ungverjalands. 
(Samþykkt á Alþingi 8. apríl 1994.) 

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að fullgilda 
fyrir Íslands hönd fríverslunarsamning milli Fríversl-
unarsamtaka Evrópu (EFTA) og Ungverjalands sem 
gerður var í Genf 29. mars 1993. 

Þingsályktun um fullgildingu fríverslunarsamn-
ings milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og 
Rúmeníu. 
(Samþykkt á Alþingi 8. apríl 1994.) 

Alþingi ályktar að heimila rfkisstjórninni að fullgilda 
fyrir íslands hönd fríverslunarsamning milli Fríversl-
unarsamtaka Evrópu (EFTA) og Rúmeníu sem 
gerður var í Genf 10. desember 1992. 

Þingsályktun um fullgildingu fríverslunarsamn-
ings milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og 
Búlgaríu. 
(Samþykkt á Alþingi 8. apríl 1994.) 

Alþingi ályktar að heimila rfkisstjórninni að fuilgilda 
fyrir Íslands hönd fríverslunarsamning milli Fríversl-
unarsamtaka Evrópu (EFTA) og Búlgaríu scm 
gerður var í Genf 29. mars 1993. 

Þingsályktun um endurskoðun laga um skipan 
opinberra framkvæmda. 
(Samþykkt á Alþingi 8. apríl 1994.) 

Alþingi ályktar að fela f jármálaráðherra að skipa 
nefnd til að endurskoða lög nr. 63 frá 1970, um 
skipan opinberra f ramkvæmda. Við endurskoðun 
laganna verði lögð áhersla á að styrkja f ramkvæmd 
laganna með breyttri skipan við undirbúning, mat 
verktilboða og gerð langtímaáætlana um opinberar 
framkvæmdir, bæði nýbyggingar og viðhald. 

Þingsályktun um skipulega ræktun íslenska fjár-
hundsins. 
(Samþykkt á Alþingi 12. apríl 1994.) 

Alþingi ályktar að fela landbúnaðarráðherra að skipa 
nefnd sem geri tillögur um aðgerðir til að vernda 
íslenska fjárhundinn og hreinrækta stofninn. 

Þingsályktun um vegtengingu um utanverðan 
Hvalfjörð. 

(Samþykkt á Alþingi 20. apríl 1994.) 
Alþingi ályktar að staðfesta samning milli sam-
gönguráðherra og hlutafélagsins Spalar hf., dags. 23. 
júní 1993, um vegtengingu um utanverðan Hval-
fjörð, sbr. 2. gr. laga nr. 45/1990. 

Þingsályktun um staðfestingu samnings um 
Svalbarða. 
(Samþykkt á Alþingi 20. april 1994.) 

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjóminni að stað-
festa fyrir Íslands hönd samning um Svalbarða sem 
gerður var í París 9. febrúar 1920. 

Þingsályktun um staðfestingu breytinga á 
samningi um varnir gegn mengun hafsins vegna 
Iosunar úrgangsefna og annarra efna i það. 
(Samþykkt á Alþingi 20. apríl 1994.) 

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að stað-
festa fyrir Íslands hönd breytingar á samningi frá 
29. desember 1972 um varnir gegn mengun hafsins 
vegna losunar úrgangsefna og annarra el'na 
það sem gerðar voru í Lundúnum 12. október 1978. 

Þingsályktun um fullgildingu Torremolinos-
bókunarinnar frá 1993 við Torremolinos-alþjóða-
samþykktina um öryggi fiskiskipa, 1977. 
(Samþykkt á Alþingi 27. apríl 1994.) 

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að fullgilda 
fyrir Íslands hönd Torremolinos-bókunina frá 1993 
við Torremolinos-alþjóðasamþykklina um öryggi 
fiskiskipa, 1977, sem undirrituð var í Torremolinos 
2. apríl 1993. 

Þingsályktun um fullgildingu samnings um 
opna lofthelgi. 
(Samþykkt á Alþingi 27. apríl 1994.) 

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að fullgilda 
fyrir Islands hönd samning um opna lofthelgi sem 
var undirritaður í Helsinki 24. mars 1992. 

Þingsályktun um breytingu á þingsályktun frá 
2. maí 1988, um störf og starfshætti umboðs-
manns Alþingis. 
(Samþykkt á Alþingi 4. mai 1994.) 

Alþingi ályktar að gera eftirfarandi 

Breytingu á reglum 
um störf og starfshætti umboðsmanns Alþingis. 

nr. 82/1988. 

1. gr. 
í stað orðanna „sbr. I I. gr. laga nr. 52/1985. um 
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þingsköp Alþingis" í 1. tölul. 3. gr. reglnanna kemur: 
samkvæmt lögum um þingsköp Alþingis. 

2 . gr. 

Eftirfarandi breytingar verða á 7. gr. reglnanna: 
a. Í stað orðanna „laga nr. 74/1974' ' í 2. málsl. komi: 

laga um meðferð opinberra mála. 
b. Í stað orðanna „2. mgr. 80. gr. laga nr. 74/1974" í 

4. málsl. kemur: lögum um meðferð opinberra 
mála. 

3. gr. 
1. mgr. 12. gr. reglnanna orðast svo: 
Umboðsmaður skal fyrir 1. september ár hvert gefa 
Alþingi skýrslu um starf sitt á liðnu almanaksári. 
Skýrsluna skal prenta og birta opinberlega. 

Þingsályktun um endurskoðun laga um síldar-
útvegsnefnd og nýtingu síldarstofna. 
(Samþykkt á Alþingi 4. maí 1994.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að skipa nefnd 
til að gera tillögur sem miði að því að auka nýtingu 
síldar til manneldis og nýta betur þá möguleika til 
atvinnusköpunar og gjaldeyrisöflunar sem felast í 
veiðum og vinnslu síldar. Nefndin endurskoði m.a. í 
þessu sambandi lög nr. 62/1962, um síldarútvegs-
nefnd og úttlutning saltaðrar sfldar, í þeim tilgangi 
að efla markaðsöflun fyrir síldarafurðir. 

Þingsályktun um flugmálaáætlun árin 1994-
1997. 
(Samþykkt á Alþingi 6. maí 1994.) 

Alþingi ályktar skv. I. kafla laga nr. 31/1987 að árin 
1994-1997 skuli f ramkvæmdum í flugmálum hagað 
samkvæmt eftirfarandi clugmálaáætlun (aðeins 
kaflafyrirsagnir): 
I. Áætlun um fjáröflun. 
II. Skipting útgjalda. 
III. Flokkun flugvalla. 
IV. Sundurliðun verkefna. 

Þingsályktun um samþykktir Vestnorræna 
þingmannaráðsins 1993. 
(Samþykkt á Alþingi 6. maí 1994.) 

Alþingi ályktar að beina þeim tilmælum til ríkis-
stjórnarinnar að vinna að framkvæmd ályktana Vest-
norræna þingmannaráðsins setn samþykktar voru á 
fundi ráðsins í Þórshöfn 21. júní 1993. 

Þingsályktun um samning milli Islands, Noregs 
og Grænlands/Danmerkur um loðnustofninn á haf-
svæðinu milli Islands, Jan Mayen og Grænlands. 
(Samþykkt á Alþingi 6. maí 1994.) 

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að stað-

festa fyrir Íslands hönd samning milli Íslands, 
Noregs og Grænlands/Danmerkur um loðnustofninn 
á hafsvæðinu milli Íslands, Jan Mayen og Grænlands. 

Þingsályktun um fullgildingu samnings um líf-
fræðilega fjölbreytni. 
(Samþykkt á Alþingi 6. maí 1994.) 

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að fullgilda 
fyrir Íslands hönd samning um líffræðilega f j ö l -
breytni sem gerður var í Rio de Janeiro 5. júní 1992. 

Þingsályktun um flutning tónlistar og leikhús-
verka í sjónvarpi. 
(Samþykkt á Alþingi 6. maí 1994.) 

Alþingi ályktar að fela menntamálaráðherra að leita 
leiða til að stuðla að því að leikhúsverk og tónlistar-
flutningur Sinfóníuhljómsveitar Íslands og aðrir 
merkir tónlistarviðburðir skili sér betur til sjónvarps-
áhorfenda en verið hefur. 

Þingsályktun um eflingu náttúrufræðikennslu í 
grunnskólum. 
(Samþykkt á Alþingi 6. maí 1994.) 

Alþingi ályktar að fela menntamálaráðherra í sam-
vinnu við landbúnaðar- og umhverfisráðherra að 
leita leiða til að efla náttúrufræðikennslu f grunn-
skólum í tengslum við íslenskan landbúnað. Sérstak-
lega verði athugað hvort unnt sé að tengja verkefnið 
ferðaþjónustubændum og nota það sem lið í atvinnu-
átaki í dreifbýli. 

Þingsályktun um endurskoðun laga nr. 34/1944, 
um þjóðfána Íslendinga. 
(Samþykkt á Alþingi 6. maí 1994.) 

Alþingi ályktar að fela forsætisráðherra að skipa 
fimm manna nefnd til að endurskoða lög nr. 34/1944, 
um þjóðfána Íslendinga, einkum ákvæði 12. gr. 

Þingsályktun um stefnumótandi byggðaáætlun. 
(Samþykkt á Alþingi 6. maí 1994.) 

Alþingi ályktar að meginmarkmið byggðastcfnu séu: 
- að treysta byggðina þannig að gæði landsins og 

aðrar auðlindir til lands og sjávar verði nýttar 
með hagkvæmum hætti: 

- að efla byggð á svæðum þar sem hægt cr að reka 
fjölbreytt og arðsamt atvinnulíf og veita þjónustu 
að kröfum nútímasamfélags; 

- að draga úr fólksflutningum til höfuðborgarsvæð-
isins þannig að mannvirki þjóðarinnar nýtist 
skynsamlega. 

Til þess að ná þessum markmiðum verður til ársloka 
1997 lögð áhersla á eftirfarandi stefnumál (aðeins 
kaflafyrirsagnir): 
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1. Efling samfelldra atvinnu- og þjónustusvæða. 
2. Starfsemi og f ramkvæmdir ríkisins verði sam-

ræmdar. 
3. Valddreifing frá ríki til sveitarfélaga. 
4. Nýsköpun og fjölbreytni í atvinnulífi. 

Þingsályktun um styttingu vinnutíma. 
(Samþykkt á Alþingi 7. maí 1994.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta gera 
skýrslu um þær aðgerðir sem gripið hefur verið til á 
meðal Evrópuþjóða, einkum annarra norrænna ríkja. 
og miða að styttingu vinnutíma og fjölgun starfa. Í 
skýrslunni verði gerð grein fyrir eðli og umfangi 
aðgerða, kostnaði og árangri eftir því sem upplýs-
ingar frá stjórnvöldum. aðilum vinnumarkaðar eða 
alþjóðastofnunum gefa tilefni til. 

Þingsályktun um endurskoðun slysabóta sjó-
manna samkvæmt siglingalögum. 
(Samþykkt á Alþingi 7. maí 1994.) 

Alþingi ályktar að fela samgönguráðherra að skipa 
nefnd til þess að endurskoða ákvæði siglingalaga, nr. 
34/1985. um bótarétt sjómanna á íslenskum skipum 
vegna líf- eða líkamstjóns. í nefndinni skulu m.a. 
eiga sæti fulltrúar sjómanna og útgcrðarmanna. 
rannsóknarnefndar sjóslysa, Sambands íslenskra 
tryggingafélaga og Siglingamálastofnunar. 

Þingsályktun um rannsóknir á atvinnulífi og 
náttúruauðlindum í Öxarfjarðarhéraði. 
(Samþykkt á Alþingi 7. maí 1994.) 

Alþingi ályktar að rannsakaðir verði kostir sem væn-
legir eru til nýmæla og þróunar atvinnumála í Öxar-
fjarðarhéraði með sérstöku tilliti til náttúruauðlinda 
héraðsins. Rannsóknin miði að þvf: 
- að safna saman fyrirliggjandi upplýsingum um 

náttúruauðlindir í héraðinu og greina þörf fyrir 
frekari rannsóknir; 

- að greina vaxtarmöguleika atvinnulffsins í héraðinu; 
- að gera sérstaka athugun á þróunarmöguleikum 

ferðaþjónustu í héraðinu og tengslum þessarar 
atvinnugreinar við uppbyggingu ferðaþjónustu í 
nágrannabyggðum; 

- að kanna sérstaklega áætlanir um að veita Jökulsá 
á Fjöllum til Austurlands vegna virkjana og áhrif 
þessara vatnaflutninga á atvinnulíf í héraðinu og 
þróunarmöguleika þess. 

Byggðastofnun verði falið að hafa umsjón með 
rannsóknarverkefninu í samráði við Alvinnuþróun-
arfélag Þingeyinga og sveitarstjórnir Öxarf jarðar-
hrepps og Kelduneshrepps. 

Þingsályktun um græn símanúmer hjá ráðu-
neytum og stofnunum ríkisins. 
(Samþykkt á Alþingi 9. maí 1994.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að sjá til þess 
að á næsta ári verði komið upp grænum síma-
númerum í öllum ráðuneytum Stjórnarráðsins og 
helstu stofnunum ríkisins. 

Þingsályktun um úrbætur í málum nýbúa og 
íslenskra barna sem dvalist hafa lengi erlendis. 
(Samþykkt á Alþingi 9. maí 1994.) 

Alþingi ályktar að beina því til menntamálaráðherra 
að: 
a. stuðla í auknum mæli að gerð kennsluefnis fyrir 

námsmenn af erlendum uppruna í sögu, landa-
fræði, náttúrulræði og félagsfræði; kennsluefnið 
verði á einföldu en góðu íslensku máli og til þess 
ætlað að auðvelda nemendum að tileinka sér 
annað kennsluefni í íslenskum skólum; 

b. beita sér fyrir ellingu sérstakrar íslenskukennslu 
fyrir nýbúa og íslensk börn sem hafa dvalist lengi 
erlendis. 

Þingsályktun um fullgildingu ákvörðunar sam-
eiginlegu EES-nefhdarinnar um breytingu á bókun 
47 og tilteknum viðaukum við EES-samninginn. 
(Samþykkt á Alþingi 11. maí 1994.) 

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að fullgilda 
fyrir Íslands hönd ákvörðun sameiginlegu EES-
ncfndarinnar um breytingu á bókun 47 og tilteknum 
viðaukum við samning frá 2. maí 1992 um Evrópska 
efnahagssvæðið sem samþykkt var í Brusscl 21. 
mars 1994. 

Þingsályktun um rannsóknir á heimilisofbeldi, svo 
og öðru ofbeldi gegn konum og bömum á Islandi. 
(Samþykkt á Alþingi 11. maí 1994.) 

Alþingi ályktar að fela dómsmálaráðherra að skipa 
nefnd er undirbúi og hafi umsjón með rannsóknum á 
ástæðum. afleiðingum og umfangi heimilisofbeldis, 
svo og annars ofbeldis gegn konum og börnum. 
Nefndin gcri tillögur um úrbæturog gangi frá skýrslu 
um málið sem lögð verði fyrir Alþingi. 
Nefndin skili áfangaskýrsl um um störl sín eftir því 
sem þeim miðar fram, en lokaskýrslan verði lögð 
fram á haustþingi 1995. 

Þingsályktun um samþykki til frestunar á fúndum 
Alþingis samkvæmt 1. mgr. 23. gr. stjórnar-
skrárinnar. 
(Samþykkt á Alþingi 11. maí 1994.) 

Alþingi ályktar að veita samþykki til þess að fundum 
þingsins verði frestað frá 11. maí 1994 eða síðar. ef 
nauðsyn krefur. enda verði það kvatt saman á ný eigi 
s íðaren I7 . jún í 1994. 
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Þingsályktun um samþykki til frestunar á fund-
um Alþingis skv. 1. mgr. 23. gr. stjórnarskrárinnar. 
(Samþykkt á Alþingi 16. júní 1994.) 

Alþingi ályktar að veita samþykki til þcss að fundum 
þingsins verði frestað frá 17. júní 1994 og standi sú 
frestun til septemberloka. 

Þingsályktun um endurskoðun VII. kafla 
stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33 17. 
júní 1944, með síðari breytingum. 
(Samþykkt á Alþingi 17. júní 1994.) 

Alþingi ályktarr, í tilefni 50 ára afmælis lýðveldis á Ís-
landi, að stefna beri að þvf að Ijúka endurskoðun VII. 
katla stjórnarskrárinnar. nr. 33 17. júní 1944. með síðari 
breytingum. fyrir næstu reglulegu alþingiskosningar. 
Miðað verði m.a. að því að færa ákvæði kaflans til 
samræmis við þá alþjóðlegu sáttmála um mannrétt-
indi sem Ísland hefur gerst aðili að. Við endur-
skoðunina verði höfð hliðsjón af tillögum stjórnar-
skrárnefndar frá 5. apríl 1994. 

Þingsályktun um stofnun hátíðarsjóðs i tilefni 
50 ára afmælis lýðveldisins. 
(Samþykkt á Alþingi 17. júni 1994.) 

Alþingi ályktar, í t i lefni 50 ára a fmæl is lýðveldis 
á íslandi. að s tofna sjóð. lýðveldissjóð, og ve r j a 
til hans 100 mil l jónum króna árlega næstu f i m m 
ár. 
Ráðstöfunarfé sjóðsins skal ár hvert á s tarfs t íma 
hans. 1995-1999, varið með þessum hætti: 

a. Helmingi fjárhæðarinnar, 50 milljónum króna. til 
átaks í vistfræðirannsóknum á lífríki sjávar. 

b. Helmingi fjárhæðarinnar, 50 milljónum króna, til 
cflingar íslenskri tungu. 

Alþingi kýs þriggja manna sjóðstjórn. Hún skal 
staðfesta rannsóknaáætlun skv. a-lið og reglur um 
stjórn verkefnisins. svo og um þátttöku vísinda-
rnanna og stolnana í því. Enn fremur skal s jóð-
stjórnin skipta því fé sem er til ráðstöfunar skv. b-lið 
og samþykkja verkefnaáætlun. 



FJÁRMÁLATÍÐINDI 

TÍMARIT UM EFNAHAGSMÁL 

GEFIÐ ÚT AF 
HAGFRÆÐIDEILD SEÐLABANKA ÍSLANDS 

RITSTJÓRAR 

BIRGIR ÍSL. GUNNARSSON 
VALDIMAR KRISTINSSON 

XLI. ÁRGANGUR 

1994 

REYKJAVÍK - ÍSAFOLDARPRENTSMIÐJA HF. - 1994 



ISSN 0015-3346 



FJÁRMÁLATÍÐINDI 

TÍMARIT UM EFNAHAGSMÁL 

GEFIÐ ÚT AF 
HAGFRÆÐIDEILD SEÐLABANKA ÍSLANDS 

RITSTJÓRAR 

BIRGIR ÍSL. GUNNARSSON 
VALDIMAR KRISTINSSON 

XLI. ÁRGANGUR 

1994 

REYKJAVÍK - ÍSAFOLDARPRENTSMIÐJA HF. - 1994 



ISSN 0015-3346 



Efnisyfirlit 

Almannaval eftir Magnús Árna Skúlason 51 

Atvinna fyrir alla eftir Magna Guðmundsson 32 

Búverndarstefnan í Evrópu eftir Þorvald Gylfason 112 

Efnahagur Færeyinga eftir Guðmund Magnússon 
og Tryggva Þór Herbertsson 178 

50 ára afmæli Bretton Woods samningsins 
eftir Birgi ísl. Gunnarsson 143 

Fjárfestingar innlendra aðila erlendis og erlendra aðila 

hér á landi 1990-1993 eftir Björgvin Sighvatsson 213 

Grunnfé og stjórn peningamála eftir Tómas Hansson 79 

Hagstjórn, velferð og jöfnuður eftir Ólaf Björnsson 156 

Landnýting og landgræðslustörf bænda 
eftir Böðvar Jónsson 28 

Líkan af íslensku efnahagslífi, gert með VAR-aðferð 

eftir Tryggva Þór Herbertsson 222 

Ritun ævisögu Tryggva Gunnarssonar 97 

Siglt gegn vindi eftir Ásgeir Jónsson 236 

Spariskírteini ríkissjóðs á tímamótum 
eftir Stefán Arnarson 59 

Sparnaður og skuldir á Íslandi og efnahagsumrót 

á Norðurlöndum eftir Tómas Hansson 265 

Starfsskilyrði iðnaðar eftir Þórð Friðjónsson 22 

Stöðugt verðlag, sterkt lánakerfi. Skilyrði hagvaxtar 
eftir Jón Sigurðsson 5 

Störf Alþingis í samantekt Sigfúsar Gauta Þórðarsonar 281 



Tímamót í starfsemi Seðlabankans eftir Ágúst Einarsson.... 18 

Um bankakreppur og aðgerðir stjórnvaida 
eftir Sigurjón Geirsson 172 

Upplýsingamiðlun Seðlabankans 
eftir Birgi Ísl. Gunnarsson 3 

Útlánaafskriftir og -töp innlánsstofnana og fjárfestingar-

lánasjóða eftir Bjarna Braga Jónsson 165 

Verðbréfasjóðir eftir Ólaf F. Þorsteinsson 192 

Verðjöfnun í sjávarútvegi í 25 ár 
eftir Ólaf Örn Klemensson 71 

Verðtryggingarmisvægi innlánsstofnana á árunum 
1980-1993 eftir Björgvin Sighvatsson 38 

Vöggugjafir lýðveldisins eftir Jóhannes Nordal 145 



Skrá yfir töflur 
Búverndarstefnan í Evrópu 

Búverndarkostnaður í Efnahagsbandalagi Evrópu á áttunda áratugnum: Yfirlit heimilda 121 
Framleiðsla á mann í landbúnaði í OECD-löndum sem hlutfall af VLF á mann, 1960-1990 134 
Framleiðsluaukning vegna búvöruviðskipta sem fall af sparnaðarhlutfalli 

og framleiðni fjármagns. Tímatengt líkan 128 
Framleiðsluaukning vegna frjálsari búvöruviðskipta sem fall af búvöruvernd 

og verðnæmi iðnaðarvöru. Ótímatengt líkan 126 
Heildartilfærslur í tengslum við landbúnaðarstefnu OECD-landanna, 1992 117 
Heildartilfærslur til landbúnaðar í OECD-löndum, 1992 119 
Vinnuafl í landbúnaði OECD-landa sem hlutfall af heildarvinnuafli, 1870-1990 134 
Virðisauki í landbúnaði OECD-landa sem hlutfall af VLF, 1960-1990 134 

Fjárfestingar innlendra aðila erlendis 
og erlendra aðila hér á landi 1990-1993 

Árlegar fjárfestingar erlendra aðila í hlutaðeigandi löndum í hlutfalli af VLF 221 
Árlegar fjárfestingar hlutaðeigandi landa erlendis í hlutfalli af VLF 220 
Eignir erlendra aðila í atvinnurekstri hérlendis. Staða í lok árs eftir atvinnugreinum 218 
Eignir erlendra aðila í atvinnurekstri hérlendis. Staða í lok árs eftir löndum 218 
Eignir Íslendinga í atvinnurekstri erlendis. Staða í árslok eftir atvinnugreinum 217 
Eignir Íslendinga í atvinnurekstri erlendis. Staða í árslok eftir löndum 215 
Tekjur erlendra aðila af fjárfestingum hérlendis 219 
Tekjur Íslendinga af fjárfestingum erlendis 219 

Grunnfé og stjórn peningamála 
Einfalt líkan af samhengi helstu peningastærða 82 
Fylgni og frávikagreining liða úr reikningum Seðlabankans 1987-1993 85 
Þróun peningamagns og skyldra stærða síðustu tvo áratugi 83 

Landnýting og landgræðslustörf 
Sauðfjárbúið á Gautlöndum 29 

Líkan af islensku efnahagslífi, gert með VAR-aðferð 
Metna π = βα'-fylkið 228 
Metnu samþættingarvektorarnir, þ.e. β-fylkið 228 
Metnu villuleiðréttingarliðirnir, þ.e. α-fylkið 228 
Próf fyrir f jölda samþættingarvektora 228 
Próf fyrir sístæðni raða 227 
Ýmis próf á afgangsliðum 228 

Spariskírteini ríkissjóðs á t ímamótum 
Eigendur spariskírteina 1980-1993 67 
Sala spariskírteina á uppboðum 1992-1994 66 



Samanburður á vöxtum spariskírteina og öðrum vöxtum 66 
Útistandandi spariskírteini flokkuð á lánastofnanir og einkaaðila (í %) 67 
Verðmæti helstu verðbréfa á íslenskum verðbréfamarkaði 1984-1994 68 
Viðskipti á Verðbréfaþingi Íslands í m.kr 66 
Yfirlit yfír verðtryggð spariskírteini ríkissjóðs 69 
Ýmsar upplýsingar um áskriítarkerfið 68 
Ýmsar upplýsingar um spariskírteini og happdrættisbréf 66 

Útlánaafskriftir og -töp innlánsstofnana 
og fjárfestingarlánasjóða 

Kröfur í þrotabú, úthlutun og töp 1985-93 167 
Útlánaafskriftir á Norðurlöndum sem hlutfall af vergri landsframleiðslu 1989-93 170 
Útlánaafskriftir innlánsstofnana á Norðurlöndum 169 
Útlánaafskriftir í % af útlánum og ábyrgðum 167 
Útlánaafskrifitir og -töp innlánsstofnana og fjárfestingarlánasjóða i milljörðum króna 

árin 1987-1993 166 
Útlánaafskriftir og -töp viðskiptabanka eftir greinum 168 

Verðbréfasjóðir 
Efnahagsyfirlit verðbréfasjóða 198 
Fjöldi starfandi sjóðsdeilda 197 
Hrein sala hlutdeildarskírteina eftir ársQórðungum á verðlagi hvers tíma 199 
Rekstrarkostnaður verðbréfasjóðanna 208 
Verðbréfaeignarsamsetning sjóðanna 1987-1989 í % 203 
Verðbréfaeignarsamsetning sjóðanna 1990-1994 í % 203 
Þróunin frá októberbyrjun 1993 til loka september 1994 201 

Verðjöfnun í sjávarútvegi í 25 ár 
Nettóinngreiðslur/útgreiðslur vegna verðjöfnunar 1970-1993 77 

Verðtryggingarmisvægi innlánsstofnana 
á árunum 1980-1993 

Flokkun eigna og skulda banka og sparisjóða 46 
Flokkun eigna og skulda Búnaðarbankans á verðlagi hvers árs 48 
Flokkun eigna og skulda Íslandsbanka á verðlagi hvers árs 47 
Flokkun eigna og skulda Landsbankans á verðlagi hvers árs 47 
Flokkun eigna og skulda sparisjóða á verðlagi hvers árs 48 
Jöfnuður eigna og skulda banka og sparisjóða 46 
Jöfnuður eigna og skulda banka og sparisjóða eftir stöðutölum á verðlagi hvers árs 

oghlutfol lum af heildareignum og eigin fé 47 
Jöfnuður eigna og skulda Búnaðarbankans eftir stöðutölum á verðlagi hvers árs 

og hlutfollum af heildareignum og eigin fé 49 
Jöfnuður eigna og skulda íslandsbanka eftir stöðutölum á verðlagi hvers árs 

oghlutföl lum af heildareignum og eigin fé 49 
Jöfnuður eigna og skulda Landsbankans eftir stöðutölum á verðlagi hvers árs 

og hlutföllum af heildareignum og eigin fé 48 
Jöfnuður eigna og skulda sparisjóða eftir stöðutölum á verðlagi hvers árs 

og hlutföllum af heildareignum og eigin fé 49 

Vöggugja f i r lýðveldisins 
Gjaldeyrishreyfingar 150 
Hagvaxtartímabil 1901-1945 148 
Þjóðarframleiðsla og mannljöldi 1945 147 
Þjóðarframleiðsla og rauntekjuaukning 1940-1944 151 


