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Vextir 

Umrœða um vexti er jafnan mikil í þjóð-
félaginu, og er það eðlilegt, enda mikið í 
húfi fyrir einstaklinga og fyrirtœki aukþess 
sem vextir hafa mikil almenn efnahagsleg 
áhrif Þessi umrœða fer víða fram. Hún 
tengist stjórnmálum og kjaramálum, og 
ýmis hagsmunasamtök láta sig hana miklu 
varða. Því er þó ekki að neita að oft eimir 
eftir af gamla tímanum í þessari umrœðu 
þegar vextir voru ákveðnir einhliða afstjórn-
völdum. Þá fœrist umrœðan gjarnan í upp-
hrópunarstíl eins og það hafi gleymst að í 
meginatriðum ráðast vextir nú á markaði. 

Því er þó ekki að neita að markaðurinn er 
um margt ófullkominn. Það á raunar við um 
alla markaði, en ekki síst um íslenska fjár-
magnsmarkaðinn sem er ungur að árum, og 
sumir hlutar hans eru enn að slíta barns-
skónum. Þrátt fyrir það vilja fáir hverfa aftur 
til eldra fyrirkomulags, og stöðugt fjölgar 
þeim þjóðum sem hafa tekið upp markaðs-
kerfi í peningamálum sínum. 

En hvað er það sem rœður vaxtamyndun á 
hinum íslenska markaði, og að hvaða leyti 
er hann ófullkominn? Hér verða nokkur 
atriði gerð að umtalsefni, en á engan hátt 
tœmandi. 

Þeir þungu straumar sem mestu ráða til 
lengdar eru framboð og eftirspurn. Mikil 
eftirspurn eftir lánsfé hækkar vexti þegar 

framboð er takmarkað, og ef framboð eykst 
meira en eftirspurn lœkka vextir. Margt 
getur þó haft áhrif a.m.k. um stundarsakir, 
til að breyta þessari mynd. 

Nýr þáttur sem vafalaust á eftir að hafa 
mikil áhrif á vaxtamyndun hérlendis er hin 
beina tenging við erlenda markaði sem 
frjálsir fjármagnsflutningar milli Íslands og 
annarra landa hafa í för með sér. Héðan í 
frá getum við ekki litið á íslenska markaðinn 
sem einangrað fyrirbœri. Misvœgi í vöxtum 
hér og erlendis mun hafa bein áhrif á gengi 
íslensku krónunnar. Reynslan hér er þó enn 
sú að íslenskur verðbréfamarkaður fyrir 
lengri skuldabréf bregðist seint við breyt-
ingum á erlendum mörkuðum. Þetta var t.d. 
mjög áberandi haustið 1993 þegar vextir 
hér voru orðnir mun hœrri en vextir erlendis 
og þurfti reyndar sérstakt átak ríkisvalds og 
Seðlabanka til að ná þeim niður. Vaxta-
hœkkanir sem byrjuðu erlendis snemma árs 
1994 fóru hins vegar ekki að hafa áhrif hér 
fyrr en eftir mitt ár, og sú umtalsverða 
lœkkun sem orðið hefur undanfarna mánuði 
á erlendum verðbréfamörkuðum hefur enn 
ekki skilað sér hingað. Skýring þessa er efa-
laust sú að verið er að koma þessum breyt-
ingum á skref fyrir skref og áhrif þeirra hafa 
ekki aðfullu náð aðfestast í sessi á íslenska 
fjármagnsmarkaðnum. 
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íslenski peningamarkaðurinn hefur hins 
vegar reynst mun viðkvœmari fyrir saman-
burði við útlönd. Á tímabili á síðastliðnum 
vetri voru vextir á peningamarkaði með því 
lœgsta sem sást í nágrannalöndunum og 
helstu viðskiptalöndum okkar. Þess gœtti 
mjög fljótt í auknu útstreymi gjaldeyris og 
þar með hœttu á þrýstingi á gengi íslensku 
krónunnar. Þegar vextir hœkkuðu hér á ný 
komst á meira jafnvœgi sem hefur verið við-
unandi fram til þess tíma að þetta er skrifað. 

En hvaða erlenda markaði eigum við að 
bera okkur saman við? Þeirri spurningu er 
ekki auðsvarað, enda vextir á hinum erlendu 
mörkuðum mismunandi eftir löndum. Lönd 
með sterkust hagkerfi og oft lœgsta vexti eru 
gjarnan mestu viðskiptalönd okkar og þá 
um leið í mestri samkeppni við íslenskt 
atvinnulíf. Reynslan sýnir þó að vextir í 
ýmsum nágrannaríkjum Þýskalands, svo að 
dœmi sé tekið, eru oft töluvert hœrri en þar 
þrátt fyrir það að undirliggjandi efnahags-
stœrðir séu sambœrilegar við Þýskaland. 
Þetta bendir til þess að vextir í hagkerfi 
okkar þurfi að vera nokkru hœrri en í öflug-
ustu hagkerfunum, a.m.k. þangað til traust á 
stöðugleikanum er orðið rótgróið hér á 
landi. Hér getur reynslan ein skorið úr. 

Ef litið er á strauma framboðs og eftir-
spurnar lánsfjár hér á landi að undanförnu 
má sjá að bein eftirspurn eftir lánsfé á inn-
lendum markaði hefur verið meiri en fram-
boðið. Áframboðshlið vegur auðvitað þyngst 
hreinn innlendur sparnaður, en þar er fjár-
munamyndun í lífeyrissjóðum mikilvœgust. 

Á eftirspurnarhlið vegur mikil l áns f já rþör f 
ríkissjóðs og sveitarfélaga mjög þungt, en 
því má alls ekki gleyma að lánsfjárþörf 
heimilanna hefur vaxið mjög undanfarin ár 
og hefur verið mun meiri en ríkissjóðs. 
Skuldasöfnun heimilanna hefur því átt 
mikinn þátt í tiltölulega háum vöxtum hér. 
Arangursríkasta leiðin til að ná vaxtajafn-
vœgi er því efalaust sú að efla sparnað í 

landinu, draga úr halla ríkissjóðs og sveitar-
félaga og draga úr miklum lántökum heimil-
anna. Til lengdar hlýtur það að vera keppi-
kefli að útgjöld landsmanna séu fjármögnuð 
í landinu sjálfu, en erlent lánsfé heyri til 
undantekninga, enda landið þegar allskuld-
sett erlendis. 

Eitt sérkenni á íslenska markaðnum sem 
vafalaust hefur áhrif á vexti er hin víðtœka 
verðtryggingfjárskuldbindinga. Í raun skiptir 
hún markaðnum í tvo hluta, þ.e. verðtryggð-
an og óverðtryggðan. Hin víðtœka verð-
trygging hér á landi hefur haft einangrandi 
áhrif fyrir markaðinn og fœlt erlenda fjár-
festa frá kaupum á íslenskum bréfum. Það 
hefur því orðið til þess að framboð lánsfjár 
á íslenskum verðbréfamarkaði hefur reynst 
minna en ella. Seðlabankinn hefur fyrir 
skömmu sett nýjar reglur um verðtryggingu 
sparifjár og láns f jár þar sem miðað er við 
að hverfa í áföngum frá verðtryggingu 
skemmri fjárskuldbindinga en sjö ára á 
útlánahlið bankakerfisins og að hverfa með 
öllu frá verðtryggingu innstœðna. 

Fleiri þœttir hafa áhrif á vaxtamyndun-
ina, og má þar nefna afkomu innlánsstofn-
ana sem verið hefur slök undanfarin ár. Fá-
keppni á markaðnum hefur og verið nokkuð 
áberandi. Hins vegar er ljóst að samkeppnin 
er mjög að aukast og augsýnilega mikill 
áhugi á að nýta sér ýmsar nýjungar sem 
verið hafa að ryðja sér til rúms á erlendum 
mörkuðum. Allt þetta hefur valdið því að 
hefðbundnir múrar verkaskiptingar á milli 
stofnana eða einstakra markaða eru að 
hrynja. Það leiðir væntanlega til eðlilegri 
vaxtamyndunar. 

Að lokum er rétt að staldra við þá spurn-
ingu að hve miklu leyti stofnanir eins og 
Seðlabankinn geti haft áhrif á þróun vaxta. 
Seðlabankar líta yfirleitt ekki á það sem 
hlutverk sitt að hafa bein áhrif á langtíma-
vexti og taka því ekki þátt í langtíma-
markaði. Langtímavextir ráða þó gjarnan 
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úrslitum um þróun efnahagsmála þannig að 
óbein áhrif á þá eru oft mikilvœg, og því er 
að þeim stefnt. Það er á peningamarkaðnum 
sem seðlabankar beita sér og reyna að hafa 
áhrif með viðskiptum á peningamarkaði og 
með eigin vöxtum í viðskiptum við innláns-
stofnanir, en með þeim má hafa bein og 
fljótvirk áhrif á stjórntœki peningamála. 
Það er hins vegar mjög mismunandi eftir 
löndum hversu víðtœk áhrif seðlabankar 
hafa á vaxtarófíð með aðgerðum sínum. 
Það fer m.a. eftir hefðum og þroska markað-
anna. Hér hefur Seðlabankinn stundað við-
skipti á verðbréfamarkaði fyrir langtíma-

bréf og leitast þannig við að hafa áhrif á 
langtímvexti. Fyrir Seðlabankann hefur það 
ekki verið góð reynsla. Á skammtímamark-
aði hefur Seðlabankinn hér eins og annars 
staðar verið áhrifameiri, en mikið skortir þó 
á að skilaboð bankans skili sér inn á aðra 
hluta markaðsins. 1 þeim efnum eigum við 
enn margt ólœrt. Hinu mega menn ekki 
gleyma að enginn seðlabanki getur til lengd-
ar andæft þeim efnahagsstraumum sem 
liggja undir í þjóðfélaginu og eiga sér 
orsakir í öðrum þáttum efnahagslífsins sem 
eru utan áhrifasviðs bankans. 

B.Í.G. 



Birgir Ísl. Gunnarsson 

Stöðugt verðlag er mikilvæg forsenda 
hagvaxtar 

Birgir Ísl. Gunnarsson seðlabankastjóri, formaður 
bankastjórnar Seðlabankans, flutti á ársfundi bankans 
24. apríl 1995 rœðu þá sem hér fer á eftir. 

Fyrir hönd bankastjórnar Seðlabankans býð ég 
ykkur öll velkomin á þennan 34. ársfund bank-
ans. Fundurinn er að venju haldinn í tilefni af því 
að reikningar bankans fyrir árið 1994 hafa í dag 
verið staðfestir af viðskiptaráðherra. Jafnframt 
hefur ársskýrsla bankans verið birt. Þar er að 
finna upplýsingar um starfsemi hans og afkomu 
auk ítarlegrar greinargerðar um þróun efnahags-
og peningamála á liðnu ári, svo og um stefnu og 
aðgerðir Seðlabankans. Ég mun nú gera grein 
fyrir nokkrum helstu þáttum í framvindu efna-
hagsmála á síðasta ári og hvernig horfur eru um 
þessar mundir. Mun ég þá einkum fjalla um það 
sem nánast tengist starfssviði Seðlabankans. 

Þróun þjóðarbúskapar 
Á árinu 1994 urðu þáttaskil í íslenskum efna-

hagsmálum. Eftir langt tímabil stöðnunar varð 
reyndar þegar vart breytinga til hins betra á árinu 
1993. Efnahagsþróunin á árinu 1994 varð svo 
mun hagstæðari en spáð hafði verið í upphafi 
ársins. Útflutningsframleiðslan jókst og við-
skiptakjör bötnuðu. Hvort tveggja leiddi til nær 
12% aukningar útflutningstekna. Þrátt fyrir sam-
drátt afla á heimamiðum varð aukning í sjávar-
vöruframleiðslu í heild. 

Þá jókst og útflutningur áls og kisiljárns. 
Athygli vekur ennfremur mikil aukning í ann-

arri útflutningsframleiðslu sem varð um 23,7%. 
Lágt raungengi og lægri raunvextir en á undan-
förnum árum hafa án efa haft örvandi áhrif í 
þessum efnum. Batnandi hagur í helstu 
viðskiptalöndum okkar hefur nú þegar skilað 
nokkru. Hagvöxtur í OECD-ríkjum er talinn 
hafa verið tæplega 3% á árinu, þar af innan 
Evrópusambandsins um 2,5% og í Banda-
ríkjunum um 3,9%. Innan Evrópusambandsins 
er þetta mikil breyting frá því á árinu 1993 
þegar samdráttur varð um 0,3%. 

Hagvöxtur á mælikvarða landsframleiðslu 
varð um 2,8% hér á landi á síðasta ári, en 
þjóðartekjur jukust meira vegna viðskiptakjara-
bata eða um 3,7%. Vöxtur þjóðarútgjalda varð 
hins vegar mun minni eða 0,9%. Viðskiptaaf-
gangur jókst því og varð um 2,3% af landsfram-
leiðslu. Hér er um mikla breytingu að ræða því 
að mörg undanfarin ár hefur viðskiptajöfnuður 
verið neikvæður eða þar til á árinu 1993 að hann 
varð jákvæður um 0,1 %. Hreinar erlendar skuldir 
þjóðarbúsins lækkuðu um 6% á árinu að raun-
gildi, og sem hlutfall af landsframleiðslu lækk-
uðu þær um nær eitt prósentustig. 

Á undanförnum árum hefur náðst mikill árang-
ur í baráttunni við verðbólguna. Á mælikvarða 
framfærsluvísitölu hækkaði verðlag um 1,5% 
milli ára og um 1,7% á árinu. Í sögulegu sam-
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hengi er þessi verðstöðugleiki merkilegur. Verð-
bólga hér á landi var fjórða árið í röð innan við 
10% og þriðja árið í röð innan við 5%. Verðbólg-
an var í fyrra lægri en í öllum helstu samkeppnis-
ríkjum og ein hin minnsta í OECD-ríkjunum. 

Þrátt fyrir þessa jákvæðu þróun í þjóðarbú-
skapnum, sem hér hefur verið gerð að umtals-
efni, er þó sitt hvað sem veldur áhyggjum. Þar 
má nefna að atvinnuleysi jókst á árinu og varð 
4,7% sem er meira en verið hefur í mjög langan 
tíma. Að vísu fjölgaði störfum um 1900 ársverk 
eða um 1,5%. Heildarframboð vinnuafls jókst þó 
meira eða um 2.500 ársverk sem er 1,9% aukn-
ing. Atvinnuleysi í mörgum viðskiptalöndum 
okkar er mun meira en hér á landi. Slíkt ástand er 
þó ekki viðunandi, og ber tvímælalaust að stefna 
að því hér á landi að draga verulega úr atvinnu-
leysinu til að komast hjá þeim félagslegu og 
efnahagslegu vandamálum sem því fylgja. 

Annað áhyggjuefni sem rétt er að nefna er 
halli hins opinbera. Ríkissjóðshalli hefur verið 
landlægur hér síðasta áratug. Á árinu 1994 varð 
halli ríkissjóðs 7,4 milljarðar króna sem þó var 
2,2 milljörðum króna minna en gert var ráð fyrir 
í fjárlögum. Minni halli varð fyrst og fremst 
vegna aukinna umsvifa í hagkerfinu. Tekjur 
urðu 5,2% hærri en gert var ráð fyrir í fjárlögum, 
en útgjöld fóru 2,8% fram úr fjárlögum. 

Auk ríkissjóðshallans hefur nú bæst við mikill 

halli sveitarfélaga. Samkvæmt þeim upplýsing-
um sem fyrir liggja var halli sveitarfélaga á árinu 
nær fimm milljörðum króna sem er svipað og 
1993. Þessi halli er um eða yfir 15% af tekjum 
sveitarfélaga. Nauðsynlegt er að sveitarstjórnir í 
landinu taki á þessum vanda. Það kann ekki 
góðri lukku að stýra ef sveitarfélögin eru rekin 
með halla árum saman. Rétt er að minna á að 
halli sveitarfélaga hefur sömu áhrif á lánsfjár-
markaði og halli ríkissjóðs. 

Evrópskar mœlistikur 
Í Maastricht-samningnum um sameiginlegt 

peningakerfi í Evrópu eru sett fimm skilyrði sem 
gert er ráð fyrir að þjóðir verði að uppfylla áður 
en til aðildar að peningakerfinu geti komið. 
Þessi skilyrði lúta ekki síst að stöðugleika í efna-
hagslífi hlutaðeigandi þjóða. Það er fróðlegt að 
bregða þessum mælistikum á íslenskt efnahags-
líf og sjá hvernig það stenst þennan evrópska 
samanburð miðað við tölur ársins 1994. 

Fyrsta skilyrðið er að halli hins opinbera sé 
undir 3% af landsframleiðslu. Hallinn hjá okkur 
var 3,9% á síðastliðnu ári, þannig að við upp-
fyllum ekki þetta skilyrði. í raun uppfylltu það 
einungis tvö Evrópusambandsríki, þ.e. Írland og 
Lúxemborg, en Þýskaland var nálægt því. Verst 

Aflaverðmæti, þjóðartekjur og 
útflutningstekjur 

Ársfjórðungslegt 
raungengi krónunnar 
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stóð Grikkland með 17,9%, og ég vil nú telja 
Svíþjóð í þessum hópi með 13,5%. 

Annað skilyrðið er að heildarskuldir hins 
opinbera séu undir 60% af landsframleiðslu. 
Þetta skilyrði stöndumst við með 52,9%, en 
aðeins fimm Evrópusambandsþjóðir gera það. 

Þriðja skilyrðið er að verðbólga sé undir 
meðaltali þeirra þriggja ríkja sem hafa minnsta 
verðbólgu að viðbættum 1,5 prósentustigum. Það 
meðaltal var 3,5% á síðasta ári, og uppfyllum við 
það skilyrði með 1,5% verðbólgu. Allmargar 
Evrópusambandsþjóðir uppfylla þetta skilyrði. 

Í fjórða lagi er það skilyrði sett að nafnvextir á 
langtímamarkaði séu undir meðaltali slíkra 
vaxta í þeim þremur ríkjum sem lægsta hafa 
verðbólgu að viðbættum 2 prósentustigum. 
Viðmiðun fyrir 1994 er þannig 9,7%. Ísland 
uppfyllir það skilyrði, og er þá miðað við reikn-
aða nafnvexti húsbréfa sem voru 7,1 %. Allmörg 
Evrópusambandsríki uppfylla þetta skilyrði. 

Fimmta skilyrðið er að gengi hafi verið 
stöðugt innan tiltekinna vikmarka í evrópska 
myntkerfinu í tvö ár. Við erum auðvitað ekki 
þátttakendur í því samstarfi, en munum í júlí á 
þessu ári uppfylla það skilyrði að hafa haldið 
genginu innan 2¼% vikmarka til hvorrar handar 
í tvö ár. Allmörg ríki uppfylla þetta skilyrði. 

Í rauninni er það svo að einungis eitt ríki, þ.e. 
Lúxemborg, uppfyllti öll skilyrði Maastricht-

samningsins 1994, en Þýskaland mun bætast í 
hópinn á þessu ári. Af þessu má sjá að Ísland 
uppfyllir fjögur skilyrði af fimm og stendur því 
vel í samfélagi þjóðanna þegar miðað er við 
þessa alþjóðlegu kvarða. 

Markmið Seðlabankans 
Helsta markmið Seðlabankans í stjórn pen-

ingamála er og verður að stuðla að stöðugu verð-
lagi, enda er það mikilvæg forsenda hagvaxtar og 
aukinnar atvinnu þegar til lengri tíma er litið. Á alþjóðavettvangi nýtur þetta markmið mjög ein-
dregins stuðnings, og hvarvetna er það efst á 
stefnuskrá seðlabanka. Kjölfesta stöðugs verðlags 
í opnu hagkerfi eins og hinu íslenska er stöðugt 
gengi. Gengisstefnan miðast við að halda genginu 
innan vikmarka sem nema 2¼% til hvorrar hand-
ar frá miðgengi. Seðlabankinn hefur haldið nafn-
gengi krónunnar innan þeirra marka. Eins og fyrr 
segir verða nú í júlí nk. liðin tvö ár frá ákvörðun 
um núverandi miðgengi, en gengisfesta hefur ríkt 
frá því síðla árs 1989 ef frá eru taldar tvær gengis-
lækkanir sem báðar áttu rætur í breyttum ytri skil-
yrðum. Raungengi krónunnar er eins og það hefur 
lægst orðið og ekki horfur á breytingum. 

Annað megineinkenni á stefnu bankans í 
peningamálum á sl. ári var viðleitni hans til að 
verja eftir föngum þá vaxtalækkun sem varð á 
lánsfjármarkaði á síðustu mánuðum ársins 1993 

Greiðslujöfnuður 
% Hlutföll af vergri landsframleiðslu hvers árs 
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og ríkar forsendur voru til á þeim tíma. í því 
skyni keypti bankinn á fyrri hluta ársins talsvert 
af langtímabréfum, en dró mjög úr þeim kaupum 
eftir því sem leið á árið. Sú slökun í peninga-
málum sem bankinn beitti sér fyrir hafði í 
árslokin lítt skilað sér í auknum fjárfestingum í 
atvinnulífinu. Hins vegar nýttu fyrirtæki af-
komubata til að greiða niður skuldir í allríkum 
mæli. Er það mjög í líkingu við það sem varð 
erlendis eftir að efnahagslífið tók að styrkjast. 

Það gjaldeyrisútstreymi sem varð á árinu má að 
verulegu leyti skýra með lækkun erlendra skulda 
fyrirtækja, auk þess sem kaup innlendra aðila á 
langtímabréfum erlendis urðu allmikil í kjölfar 
þess að hömlum var aflétt á því sviði í upphafi 
ársins. Slökun í peningamálum varð ekki til þess 
að auka peningamagn í umferð umfram það sem 
hóflegt má teljast. 

Þær aðstæður sem nú eru á fjármagnsmarkaði 
hafa gerbreytt öllu starfsumhverfi og starfsað-
ferðum Seðlabankans frá því sem var fyrir 
nokkrum árum. Ekki eru liðin nema 10 ár síðan 
Seðlabankinn ákvað alla vexti banka og spari-
sjóða. Nú ráðast vextir á markaði. Fyrir fáeinum 
árum var gjaldeyriseftirlitið ein stærsta deild 
Seðlabankans. Nú er sú deild ekki svipur hjá 
sjón. Þar til fyrir um tveimur árum ákvað Seðla-
bankinn daglegt gengi íslensku krónunnar gagn-
vart helstu gjaldmiðlum. Nú hefur gjaldeyris-
markaður tekið til starfa þar sem framboð og 
eftirspurn hefur áhrif á gengi frá degi til dags. 
Með öðrum orðum: Í stað beinna ákvarðana 
framfylgir bankinn nú peningamálastefnu sinni 
að langmestu leyti með óbeinum aðgerðum á 
markaði. Það krefst mikillar árvekni og skjótra 
viðbragða við aðstæðum hverju sinni. Á síðasta 
ári var skipulag bankans lagað að þessum nýju 
aðstæðum, og öll markaðsstarfsemi fer nú fram á 
einum stað í bankanum. 

Verðbréfamarkaður 
Mér þykir nú rétt að víkja að því hvernig 

ýmsir markaðir hafa þróast síðastliðið ár. Þar 
greini ég á milli verðbréfamarkaðar, peninga-
markaðar, þ.e. skuldbindingar innan árs, gjald-
eyrismarkaðar og bankamarkaðar. Vík ég fyrst 
að verðbréfamarkaði. Sem kunnugt er lækkuðu 
vextir mikið á þeim markaði haustið 1993 fyrir 
samstillt átak ríkisstjórnar og Seðlabankans. 
Seðlabankinn beitti sér á eftirmarkaði fyrir 
spariskírteini til þess að knýja fram vaxta-
lækkun. Aðrir vextir fylgdu í kjölfarið. Seðla-
bankinn hóf viðskipti með húsbréf snemma árs 
1994, og ávöxtun þeirra lækkaði til muna. Þegar 
leið á árið jukust hins vegar kaup Seðlabankans 
á húsbréfum verulega. Í byrjun júlí dró hann sig 
aftur á móti út af markaðnum og hefur ekki 

Yfirlit um vinnumarkað 1986-94 

Tekjur og gjöld hins opinbera 
% af landsframleiðslu 
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keypt húsbréf síðan. Ávöxtun húsbréfa hækkaði 
þá lítillega og sveiflaðist innan fremur þröngra 
marka fram í október, þegar umtalsverð hækkun 
varð. Undanfarna mánuði hefur ávöxtun þeirra 
legið á bilinu 5,8 - 5,9%. 

Framan af síðasta ári gekk vel að selja 
spariskírteini í útboðum ríkissjóðs, og vaxta-
markmið ríkisstjórnarinnar stóðst auðveldlega. 
Þegar leið á árið fór hins vegar að verða þyngra 
fyrir fæti. Fjárfestar urðu tregari til þess að sætta 
sig við vaxtamarkmiðið, en frá því var ekki 
hvikað. Afleiðingin varð sú að 10 ára spari-
skírteini hafa ekki selst í frumsölu síðan í júlí og 
5 ára spariskírteini ekki síðan 7. september. 
Ríkissjóður brást við með því að hefja útgáfu á 
ECU-tengdum bréfum sem boðin hafa verið út 
reglulega síðan í október, og hafa alls selst bréf 
fyrir liðlega 3,4 milljarða króna að meðtöldu því 
sem selt var með skiptikjörum í tengslum við 
innlausn spariskírteina í febrúarmánuði sl. 
Viðskipti Seðlabankans með spariskírteini hafa 
síðan í haust verið nánast eingöngu á þann veg 
að bankinn hefur keypt skírteini. Að mati 
bankans var spariskírteinaeign hans orðin of 
mikil þegar leið á árið. Bankinn dró þá úr 
kaupum sínum með því að lækka fjárhæð dag-
legra tilboða. Frá því snemma í desember hefur 
hann aðeins uppfyllt þau lágmarksskilyrði sem 
reglur Verðbréfaþingsins gera viðskiptavökum 
skylt að uppfylla. 

Enda þótt útgáfa spariskírteina hafi ekki 
gengið eins vel og vænst var, en heildarútgáfa 
þeirra á árinu nam 9,4 milljörðum króna að 
ECU-bréfum meðtöldum, þá hefur verðbréfa-
markaðurinn tekið greiðlega við skuldabréfum 
ýmissa annarra aðila sem bera hærri vexti. Á 
árinu voru gefin út húsbréf að fjárhæð 14 
milljarðar króna að markaðsvirði, en það er 3,3 
milljörðum króna meira en árið 1993. Þá jókst 
verðbréfaútgáfa sveitarfélaga, lánastofnana og 
fyrirtækja á innlendum markaði gífurlega, úr 3 
milljörðum króna 1993 í meira en 14 milljarða 
króna árið 1994. Þarf því engan að undra þótt 
ávöxtun á verðbréfamarkaði hafi leitað upp á við 
eftir því sem leið á árið. 

Segja má að vaxtaaðgerðin haustið 1993 hafi 
tekist vel. Sú staðreynd blasir við að innlendir 

aðilar hafa í töluverðum mæli tekið lán á inn-
lendum markaði til þess að endurgreiða erlend 
lán. Það hefðu þeir ekki gert nema af því að 
vaxtakjör innanlands voru orðin vel sam-
keppnisfær við það sem býðst erlendis. Til 
viðbótar þessu má nefna að erlent lánsfé 
innlánsstofnana til endurlána lækkaði um 12,6 
milljarða króna á árinu 1994, og vitað er að 
innlend fyrirtæki, sem greiddu upp erlend lán í 
gegnum bankana, gerðu það jafnvel fyrir 

Framfærs1uvísitala 
og lánskjaravísitala 

Breyting frá fyrri ársfjórðungi á 
% ársgrundvelli 

Hreinar skuldir ríkis og 
sveitarfélaga 
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gjalddaga. Ótvíræð merki eru því um að saman-
burður á lánskjörum hafi verið innlendum 
markaði í vil. Við fullkomið frelsi til fjármagns-
flutninga leiðir það þá líka af sjálfu sér að 
vaxtabreytingar erlendis hljóta að koma fram í 
innlendum vöxtum. Er hér komin önnur ástæða 
þess að vextir hafa færst upp á við á verð-
bréfamarkaði því að vextir á erlendum mörk-
uðum hafa hækkað verulega síðastliðið ár. Engar 
forsendur eru til þess að vextir geti almennt 
verið lægri hér á landi en annars staðar. Við 
verðum því héðan í frá háðari vaxtaþróun 
erlendis en verið hefur. Margt bendir reyndar til 
þess að vextir þurfi að vera um nokkurn tíma 
hærri í okkar hagkerfi meðan traust á stöðug-
leikanum er ekki orðið jafn rótgróið og í ýmsum 
löndum sem við berum okkur saman við. Um 
þetta höfum við dæmi af erlendum vettvangi þar 
sem þjóðir búa í efnahagslegu sambýli. Það er 
t.d. eftirtektarvert að vextir í Danmörku, Austur-
ríki og Hollandi eru jafnan töluvert hærri en í 
Þýskalandi þrátt fyrir stöðugleika í efnahagslífi 
þessara landa og það að gengi gjaldmiðla þeirra 
er nátengt gengi þýska marksins. 

Hér má skjóta því inn vegna vaxtastefnu 
stjórnvalda að í 5% markinu fólst ákvörðun um 
að taka lán erlendis ef íslenskir fjárfestar vildu 
ekki sætta sig við 5% vexti auk verðtryggingar. 
Ríkissjóður hefur tekið allmikið af erlendum 

lánum á árinu 1994 og það sem af er þessu ári 
eða samtals um 35 milljarða króna brúttó. Ekkert 
af þeim lánum hefur borið hærri raunvexti en 
5%. Frá sjónarmiði ríkissjóðs sem lántakanda 
hefur aðgerðin því tekist. 

Á árinu 1993 hóf ríkissjóður að bjóða út 
óverðtryggð skuldabréf til tveggja ára, svonefnd 
ríkisbréf, og gekk sala þeirra vel. Útistandandi 
fjárhæð ríkisbréfa er um 5,5 milljarðar króna. Að 
mati Seðlabankans var þessi útgáfa mikilvægt 
skref í þeirri viðleitni að draga úr verðtryggingu 
á skemmri skuldbindingum. Hefði bankinn 
kosið að lengra yrði gengið á þeirri braut og 
hafin útgáfa á a.m.k. þriggja ára óverðtryggðum 
ríkisbréfum. Þvert á móti lagðist útgáfa tveggja 
ára bréfanna niður síðla sumars vegna þess að 
ríkissjóður sætti sig þá ekki lengur við þau kjör 
sem í boði voru. Nú þegar kjarasamningar hafa 
náðst á almennum vinnumarkaði hefur trúin á 
stöðugleika styrkst. Er því mjög mikilvægt 
að mati Seðlabankans að hefja sem fyrst á ný 
útgáfu tveggja ára óverðtryggðra ríkisbréfa og 
síðan lengri bréfa svo fljótt sem kostur er. Væri 
það raunar í samræmi við yfirlýsingu fyrri 
ríkisstjórnar sem gefin var út í tengslum við 
kjarasamningana í febrúar sl. Í þessu samhengi 
má minna á að fyrir nokkru óskaði fyrrverandi 
ríkisstjórn eftir tillögum frá Seðlabankanum um 
það hvernig draga mætti úr verðtryggingu á 

Langt ímavext i r 1991-1994 
Raunávöxtun hvers mánaðar í % á ári 
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lánamarkaði. Þessar tillögur eru í smíðum, en 
rétt er þó að benda á að miklu varðar að 
ríkissjóður gefi út óverðtryggð skuldabréf þar 
sem lánstími verði lengdur í hæfilegum 
áföngum. 

Peningamarkaður 
Vík ég þá að peningamarkaðnum sem er 

ungur að árum. Uppbygging hans hófst á árinu 
1992. Grundvöllur hans er samningur milli fjár-
málaráðherra og Seðlabankans, sem lokaði fyrir 
yfirdrátt ríkissjóðs hjá bankanum. Hófust þá 
uppboð á ríkisvíxlum, en samningurinn gerir ráð 
fyrir því að ríkissjóður fjármagni lánsfjárþörf 
sína á innlendum og erlendum markaði. 

Á peningamarkaðnum hafa einnig orðið töluverðar 
breytingar. Ávöxtun ríkisvíxla lækkaði verulega 
frá hausti 1993 fram til vors 1994, en hefur 
hækkað jafnt og þétt síðan. Ávöxtun þriggja 
mánaða ríkisvíxla er nú 7,11% í síðasta útboði 
ríkissjóðs. 

Fjárhæð útistandandi ríkisvíxla er nú tæplega 
10 milljarðar króna, en nam 21,5 milljörðum 
króna í september sl. Síðustu mánuði hefur 
Seðlabankinn að jafnaði átt riflega helming úti-
standandi víxla. Markaðurinn er því ekki sér-
staklega öflugur og virðist mjög háður lausafjár-
stöðu innlánsstofnana. Þegar Seðlabankinn dró 

sig að mestu út af langtímamarkaði fyrir verð-
bréf varð peningamarkaðurinn þýðingarmeiri 
fyrir aðgerðir hans. Í ljósi þess og afnáms síðustu 
gjaldeyrishafta hefur bankinn til muna aukið 
virkni sína á peningamarkaði. Þetta kemur m.a. 
fram í meiri sveigjanleika en áður í ljósi mark-
aðsaðstæðna. Hins vegar er markaðurinn ungur 
að árum og fjárfestar á skammtímamarkaði fáir, 
þannig að Seðlabankinn er efins um að enn sem 
komið er geti ríkissjóður Íslands í sama mæli og 
ríkissjóðir annarra landa valið á milli skamm-
tíma- og langtímalána á heimamarkaði. Reynsla 
síðustu vikna staðfestir þetta. Af því leiðir að 
ríkissjóður mun í ár eins og hingað til þurfa að 
reiða sig á langtímamarkað í verulegum mæli til 
þess að mæta fjárþörf sinni að svo miklu leyti 
sem ekki verður treyst á erlenda markaði. 

Sé að öðru leyti reynt að draga saman þá 
reynslu sem nú er fengin af peninga- og verð-
bréfamörkuðum hér á landi má fullyrða að báðir 
þessir markaðir eigi enn eftir að þroskast veru-
lega. Þegar Seðlabankinn dró sig að mestu út af 
verðbréfamarkaðnum kom í ljós að sárlega 
vantar fleiri og öflugri viðskiptavaka með spari-
skírteini sem í raun eiga að vera kjölfesta þessa 
markaðar. Þá sýnir reynsla sl. árs að ekki er 
eingöngu unnt að treysta á vaxtaákvarðanir á 
peningamarkaði til að hafa áhrif á gjaldeyris-

Skammtímavextir 1991-1994 
Nafnávöxtun í lok hvers mánaðar í % á ári 
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strauma. Ljóst er að langtímavextir geta haft 
mikil áhrif á gjaldeyrisstreymi milli Íslands og 
annarra landa. 

Seðlabankar í öðrum löndum hafa oft átt 
viðskipti á langtímamarkaði á meðan markaður-
inn er að mótast, en síðan dregið sig í hlé. Þeir 
hafa síðan nær eingöngu einbeitt sér að 
peningamörkuðum og reyna á þann hátt að hafa 
áhrif á vexti. Seðlabankinn hefur verið þátt-
takandi á verðbréfamarkaði aðallega með spari-
skírteini frá árinu 1986. Bankinn hefur stefnt að 
því alla tíð að geta farið út af langtímamark-
aðnum og hefur verið nálægt því í reynd eins og 
fyrr segir frá því á miðju síðasta ári. Því er ekki 
að neita að í huga bankastjórnarinnar leikur nú 
mikill vafi á því hvort verðbréfamarkaðurinn sé 
orðinn nægilega þroskaður til þess að Seðla-
bankinn geti yfirgefið hann, og mun ég fjalla 
nánar um það síðar í máli mínu. 

Bankamarkaður 
Ég mun næst víkja nokkrum orðum að banka-

markaðnum. Bankavextir lækkuðu einnig á 
árinu, en fylgdu ekki að fullu lækkun annarra 
vaxta. Til þess liggja eflaust ýmsar ástæður, ekki 
síst sú staðreynd að bankarnir hafa verið að 
glíma við mikil útlánatöp og því þurft á meiri 
vaxtamun að halda en ella. 

Seðlabankinn hefur um nokkurra ára skeið 
borið saman innlenda og erlenda bankavexti. 
Þessi samanburður er ýmsum erfiðleikum háður 
þar sem erfitt er að finna fyllilega sambærileg 
form. Við núverandi aðstæður er þó hægt að 
draga þá ályktun að bankavextir á Íslandi séu 
almennt ekki áberandi hærri en í ýmsum löndum 
sem við berum okkur einatt saman við og jafnvel 
lægri en í sumum þeirra. Þá virðist jafnframt 
ljóst að meiri munur sé á vöxtum á hinum ýmsu 
formum í öðrum löndum en hér. Nefna má til 
dæmis að vextir á neyslulánum til almennings 
eru víða mun hærri en hér á landi, en vextir á 
lánum til fyrirtækja jafnframt lægri. Eflaust má 
búast við því að með vaxandi samkeppni frá 
erlendum bönkum muni vaxtafyrirkomulag hér-
lendis breytast í átt til þess sem algengast er 
annars staðar. Hið sama á raunar við um vaxta-
mun. 

Gjaldeyrismarkaður 
Vík ég þá næst að gjaldeyrismarkaðnum. 

Gjaldeyrismarkaði var komið á fót 1993, og í 
aðalatriðum hefur viðgangur hans orðið eins og 
vænst var. Á hinn bóginn er tilefni til að 
endurskoða starfsaðferðir hans þegar hann hefur 
runnið sitt bernskuskeið, og nú er einmitt unnið 
að slíkri endurskoðun í samráði við þátttak-
endur á markaðnum. Þrátt fyrir umtalsverðan 
afgang á viðskiptajöfnuði í fyrra varð verulegt 
gjaldeyrisútstreymi. Af þessum sökum rýrnaði 
gjaldeyrisforði Seðlabankans um 11 milljarða 
króna á árinu og gjaldeyrisstaða hans nettó um 
liðlega 14 milljarða króna. Ástæður fjármagns-
útstreymisins má einkum rekja til erlendra 
verðbréfakaupa Íslendinga sem námu um 7,8 
milljörðum króna nettó á árinu, til endur-
greiðslna á erlendum lánum og til framvirkrar 
sölu á gjaldeyri. Í lok ársins nam gjaldeyrisforði 
Seðlabankans rúmum 20 milljörðum króna. Við 
samanburð milli ára ber annars vegar að hafa í 
huga að þegar gjaldeyrismarkaðurinn tók til 
starfa var ráð fyrir því gert að hluti af gjald-
eyrisforða þjóðarinnar yrði varðveittur hjá við-
skiptabönkunum. Gjaldeyrisjöfnuður þeirra má 
vera 20% af eigin fé. Hins vegar ber að hyggja 
að því að í árslok 1993 var gjaldeyrisstaða 
Seðlabankans óvenju rúm. 

Gjaldeyrismarkaðurinn hefur gengið vel að 
mati Seðlabankans, og gengi krónunnar sýnir að 
nokkru gjaldeyrisstraumana. Gengi krónunnar 
seig um 1,72% á árinu 1994. Þróun gengis-
vísitölunnar einkenndist af jafnri hækkun allt 
tímabilið fremur en snöggum breytingum. Frá 
því voru þó undantekningar þegar Seðlabankinn 
greip til þess að styrkja sérstaklega gengi krón-
unnar og tryggja þannig að vísitala viki ekki of 
langt frá miðgengi. 

Ég hef nú í stórum dráttum gert grein fyrir 
þeim mörkuðum sem Seðlabankinn starfar á eða 
hefur áhrif á. í ársbyrjun 1995 kom til fram-
kvæmda síðasti áfangi í afnámi hafta á fjár-
magnshreyfingum á milli Íslands og annarra 
landa. Ísland hefur nú tengst erlendum fjár-
magnsmörkuðum á þann veg að náið samband 
hlýtur að vera milli vaxta hér á landi og erlendis 
eins og ég hef áður vikið að. Sambandið milli 
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Raunávöxtun útlána hjá 
bönkum og sparisjóðum 

vaxta á innlendum og erlendum skammtíma-
markaði er sérstaklega viðkvæmt. Seðlabankinn 
hefur talið rétt að hækka vexti á skammtíma-
skuldbindingum. Eftir þær hækkanir, sem orðið 
hafa undanfarnar vikur, eru innlendir skamm-
tímavextir nokkru hærri en gerist á flestum 
samkeppnisformum erlendis. Erfiðara er hins 
vegar að bera saman langtímavexti hér og 
erlendis vegna verðtryggingarinnar hér á landi. 
Þó eru ýmis teikn um að markaðurinn meti það 
svo að innlendir vextir séu tiltölulega lágir eins 
og ég hef þegar vikið að. Um það vitna m.a. 
miklar lántökur á innlendum verðbréfamarkaði. 
Nokkrar þjóðir gefa út verðtryggð ríkisskulda-
bréf, og má þar nefna Bretland, Kanada og 
Ástralíu. Undir lok ársins var ávöxtun þeirra 
5,4% í Ástralíu, 4,6% í Kanada, en 3,9% í Bret-
landi. Þá hafa Svíar verið að þreifa fyrir sér um 
útgáfu verðtryggðra ríkisskuldabréfa, og er 
ávöxtun 10 ára bréfa nú um 5,6%. 

Bankastofnanir 
Ég vík því næst nokkrum orðum að einstökum 

tegundum fjármálastofnana og byrja á bönkun-
um. Á síðastliðnu ári varð rúmlega 750 millj. kr. 
hagnaður eftir skatta hjá viðskiptabönkum og 
sparisjóðum eða arðsemi eigin fjár 3,9%. Þetta er 
mikill bati frá árinu 1993 þegar 167 millj. kr. tap 

varð hjá þessum stofnunum eða neikvæð arðsemi 
eigin fjár um 0,9%. Þrátt fyrir það varð arðsemin 
í fyrra of lítil. Skýring á þessum afkomubata er 
fyrst og fremst fólgin í lækkun afskriftaframlaga 
úr 6 milljörðum króna 1993 í 4,7 milljarða króna 
árið 1994. Framlag í afskriftasjóð var á síðast-
liðnu ári 1,85% af niðurstöðu efnahagsreiknings, 
en sambærileg tala var 0,87% fyrir 5 árum. Þess 
er að vænta að framlög í afskriftasjóði geti lækk-
að í náinni framtíð. Þess ber þó að geta að miðað 
við reynslu annarra landa er ekki hægt að búast 
við því að árleg framlög í afskriftareikninga út-
lána verði að jafnaði lægri en 1,0-1,5% af útlán-
um og ábyrgðum innlánsstofnana. 

í vetur lét Seðlabankinn semja sérstaka grein-
argerð um samkeppnisstöðu viðskiptabankanna. 
Kannað var hvorir nytu betri stöðu, ríkisvið-
skiptabankarnir eða einkabankinn. Athugunin 
náði ekki sérstaklega til sparisjóða, en í raun búa 
þeir að ýmsu leyti við sambærileg skilyrði og 
einkabankinn. Þeir þættir sem teknir voru til 
athugunar eru ríkisábyrgðir, ólík skattlagning og 
mismunandi arðsemiskröfur eigenda. Þessu 
starfi lauk í mars síðastliðnum, og voru fjármála-
ráðherra og viðskiptaráðherra sendar niður-
stöður Seðlabankans, svo og bönkunum sjálfum. 
Þessi greinargerð hefur verið nokkuð til umfjöll-
unar á opinberum vettvangi, og því mun ég ekki 
rekja efni hennar hér. Ég vil aðeins minna á að 
þar kemur fram að samkeppnisstaðan er ólík að 
því er varðar hvern þessara þátta. Í sumum 
tilvikum hallar á einkabanka, en í öðrum á ríkis-
viðskiptabanka. Ef jafna á þann mun sem fram 
kemur á samkeppnisstöðunni þarf að grípa til 
ákveðinna aðgerða, en hins vegar er ljóst að 
þessi aðstöðumunur verður ekki að fullu jafn-
aður nema með því að breyta ríkisviðskipta-
bönkunum í hlutafélög. 

Ljóst er að íslenskir bankar eru farnir að 
keppa innbyrðis um viðskipti í mun ríkari mæli 
en þeir hafa nokkru sinni gert. Þeir þurfa einnig 
að keppa um viðskipti við erlenda banka sem eru 
nokkuð umsvifamiklir á íslenskum markaði þótt 
þeir hafi ekki sett upp starfsstöðvar hér. Það er 
því eindregin skoðun Seðlabankans að nauðsyn-
legt sé að jafna starfsskilyrði íslenskra banka og 
tryggja að þau séu sambærileg við þau kjör sem 
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erlendir bankar búa við. Enginn vafi er á því að 
þetta hlýtur að verða mikilvægt verkefni á þessu 
kjörtímabili. 

Aðrar fjármálastofnanir 
Nýleg löggjöf um ýmsar aðrar fjármálastofn-

anir leggur Seðlabankanum margvíslegar skyldur 
á herðar gagnvart þeim. Kemur það ekki síst 
fram í vaxandi starfi bankaeftirlitsins sem hefur 
nú eftirlit með starfsemi þeirra með sambæri-
legum hætti og innlánsstofnunum. Fjárfestingar-
lánasjóðir voru með útlánastofn að fjárhæð 243 
milljarða króna í árslok 1994. Aukning á árinu 
varð um 8,9%. Vöxturinn skýrist að mestu af 
vaxandi útlánum húsnæðislánasjóða til einstakl-
inga. Íbúðalán til þeirra jukust um 19,4 milljarða 
á árinu eða um 13,6%. Hins vegar varð lítill 
vöxtur í útlánum atvinnuvegasjóða. Talið er að í 
6 stærstu atvinnuvegasjóðunum hafi hagnaður á 
árinu 1994 orðið til þess að arðsemi eigin fjár 
varð 5,9% í stað 4,6% neikvæðrar arðsemi 1993. 
Þessi afkomubati stafar öðru fremur af lækkun á 
framlögum í afskriftareikning. 

Áætlað er að ráðstöfunarfé lífeyrissjóðanna 
hafi numið 43 milljörðum króna á árinu 1994, en 
var 39,4 milljarðar árið 1993. Miklum hluta 
ráðstöfunarfjárins hefur á undanförnum árum 
verið varið til kaupa á skuldabréfum Húsnæðis-
stofnunar, en verulega dró úr kaupum þeirra á 
árinu 1994. Þannig keyptu lífeyrissjóðir húsbréf 
og húsnæðisbréf fyrir 12,9 milljarða króna 
samanborið við 19,4 milljarða króna á árinu 
1993. Áætlað er að kaup lífeyrissjóða á bréfum 
bæjar- og sveitarfélaga og atvinnuvegasjóða og 
skuldabréfum fyrirtækja hafi numið um 11,8 
milljörðum króna. Lánveitingar til sjóðfélaga 
námu tæplega 4,5 milljörðum króna á árinu, og 
hafa þær dregist nokkuð saman undanfarin tvö 
ár. Reiknað er með að lífeyrissjóðir hafi keypt 
skuldabréf erlendis fyrir um 3,6 milljarða, þar af 
skuldabréf útgefin af ríkissjóði erlendis fyrir um 
2 milljarða. Að auki keyptu lífeyrissjóðir hlut-
deildarskírteini í erlendum verðbréfasjóðum 
fyrir um 200 millj. kr. og erlend hlutabréf fyrir 
200 millj. kr. Erlendar fjárfestingar lífeyrissjóða 
námu því samtals um 4 milljörðum króna. T 
Seðlabankanum kemur þetta fram sem lækkun á 

gjaldeyrisforða. Frá sjónarmiði þjóðfélagsins í 
heild er hér alls ekki um slæman kost að ræða 
því að eignir myndast erlendis sem ganga á móti 
skuldum og gefa væntanlega af sér arð. Hins 
vegar er mikil ábyrgð þeirra sem taka ákvarðanir 
um slíkar fjárfestingar fyrir hönd lífeyrissjóð-
anna. Þrátt fyrir nútímakenningar um að æski-
legt sé að dreifa eignasafni slíkra sjóða mega 
menn ekki missa sjónar á því að skuldbindingar 
lífeyrissjóðanna eru í íslenskum krónum - oft 
verðtryggðum íslenskum krónum - þannig að 
gengisáhættan getur verið mikil nema lifeyris-
sjóðirnir tryggi sig gegn henni. Vitað er að 
lífeyrissjóðirnir fjárfestu mikið í skuldabréfum 
sem báru tiltölulega lága vexti í upphafi árs 
1994. Vegna vaxtahækkunar í Bandaríkjunum 
og reyndar á ýmsum öðrum erlendum mörk-
uðum og lækkunar á gengi Bandaríkjadals hafa 
ýmsir lífeyrissjóðir tapað á þessum viðskiptum 
ef þau væru gerð upp nú og bréfin metin á 
markaðsverði. Bókhaldsfyrirkomulag lífeyris-
sjóðanna leiðir þetta tap hins vegar ekki í ljós. 
Til að tryggja nauðsynlegt aðhald finnst mér vel 
koma til greina að skylda lífeyrissjóðina til að 
gera eigendum sínum grein fyrir því í tengslum 
við ársuppgjör hvernig til hefur tekist um slíkar 
fjárfestingar. Þá má og minna á það að lífeyris-
sjóðirnir eru nú einu fjármálastofnanirnar sem 
ekki búa við sérstaka löggjöf þar sem almennar 
leikreglur um starfsemina eru settar. 

Efnahagshorfur 
Ég mun þá að lokum víkja nokkuð að efna-

hagshorfum á þessu ári og í því sambandi gera 
að umtalsefni atriði sem Seðlabankinn hlýtur að 
leggja áherslu á. 

Þegar horft er yfir alþjóðasviðið er því al-
mennt spáð að sá efnahagsbati sem varð á síð-
asta ári muni halda áfram. Það er þó nokkuð mis-
munandi eftir svæðum. Efnahagslíf í Suðaustur-
Asíu hefur t.d. mjög blómgast á undanförnum 
árum, og svo mun áfram verða. Því er spáð að í 
iðnríkjunum muni hagvöxtur verða yfir 3% á 
árinu. Meðal þeirra eru helstu viðskiptaríki 
Íslendinga, þannig að líklegt er að viðskiptakjör 
okkar muni halda áfram að batna. Þó eru þar 
blikur á lofti. Vextir eru háir í sögulegu sam-
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hengi, m.a. vegna mikils ríkissjóðshalla víða. 
Það kann að hamla auknum fjárfestingum í 
atvinnulífinu. Atvinnuleysi er og hættulega 
mikið í sumum iðnríkjum. Órói á fjármagns-
mörkuðum, sem m.a. hefur birst í miklu falli 
Bandaríkjadals, kann og að hafa hamlandi áhrif 
á framþróun í okkar heimshluta. 

Flest bendir til þess að þróun efnahagsmála hér 
á landi verði áfram hagstæð á þessu ári. Við mat á 
slíkum spám ber auðvitað að hafa í huga hið 
fornkveðna að svipull er sjávarafli, og spár um 
hagvöxt hvíla mjög á forsendum um aflabrögð. 
Þjóðhagsstofnun spáir því að útflutningur vöru og 
þjónustu aukist um 2,9% og að viðskiptajöfnuður 
verði álíka hagstæður og á síðasta ári. Gert er ráð 
fyrir að landsframleiðsla aukist um 3%. Þá er þess 
að geta að nú ríkir mikil bjartsýni um að 
framkvæmdir á sviði orkufreks iðnaðar geti hafist 
á þessu ári þótt þær séu ekki teknar með í þeim 
spám sem hingað til hafa verið gerðar. 

Verðbólga verður lítil á árinu. Það kom á óvart 
að neysluvísitalan lækkaði milli mánaðanna mars 
og apríl. Reynslan hefur verið sú að kauphækk-
anir í kjarasamningum taki fljótlega að segja til 
sín í verðlagi. Þess vegna hafði Seðlabankinn 
spáð 0,5% hækkun vísitölu neysluverðs á milli 
mánaða, en í raun varð 0,1 % lækkun. Reyndar er 
erfitt að spá um verðbólgu frá mánuði til mán-
aðar, en margt bendir til þess að áhrifa kjarasamn-
inga muni gæta mun minna í verðlagi heldur en 
fordæmi eru til. Líklegt er að fyrirtækin hafi tekið 
á sig launahækkanir í meira mæli en áður, og á 
aukin samkeppni og bætt afkoma vafalaust þátt í 
þessu. Samkvæmt nýrri spá Seðlabankans er gert 
ráð fyrir að verðbólguhraðinn, mældur með 
þriggja mánaða hækkunum, muni þegar hann 
verður mestur ekki fara yfir 2,7% á þessu ári og 
að verðbólga á árinu verði 1,5%. 

Að því er ríkisfjármál snertir er þess að geta 
að fjármálaráðuneytið hefur nú lagt mat sitt á 
framvindu og horfur í ríkisfjármálum fyrir þetta 
ár. Helstu niðurstöður eru þær að þegar vegin eru 
saman áhrif kjarasamninga, hagstæðari efna-
hagshorfur og ýmsar breytingar eftir afgreiðslu 
fjárlaga muni afkoma ríkissjóðs verða í sam-
ræmi við niðurstöðu fjárlaga, þ.e. halli um 7,4 
milljarða króna sem er svipuð útkoma og 1994.1 

þessu sambandi er rétt að minna á að í yfirlýs-
ingu fyrrverandi ríkisstjórnar, sem gefin var út í 
tengslum við kjarasamningana, var réttur áskil-
inn til að auka tekjur eða draga úr útgjöldum til 
að eyða þeim áhrifum sem samningarnir hefðu á 
ríkissjóð. Seðlabankinn hlýtur að hvetja til þess 
að ný ríkisstjórn noti sér efni þessarar yfirlýs-
ingar, reyni að draga frekar úr halla ársins 1995 
og nýti til þess aukinn hagvöxt. Í ríkjunum í 
kringum okkur er nú hvarvetna höfð uppi við-
leitni til þess að nýta hagvöxt í þessu skyni, og er 
enginn vafi á því að ríkissjóður Íslands á að 
stefna að hinu sama. Á vegum fjármálaráðu-
neytisins hefur verið unnið að langtímaáætlun í 
ríkisfjármálum sem miðar að hallalausum fjár-
lögum. Mjög er brýnt að ná sem víðtækastri 
samstöðu um framkvæmd slíkrar áætlunar. 

Sem fyrr segir var það eitt af megineinkennum 
á stefnu bankans í peningamálum á síðastliðnu ári 
að verja þá vaxtalækkun sem varð á lánsfjármark-
aði síðla árs 1993. Ljóst er að ekki verður um sinn 
haldið öllu lengra á þeirri braut. Mikið útstreymi á 
gjaldeyri á síðastliðnu ári og tveimur fyrstu mán-
uðum þessa árs og erfiðleikar ríkissjóðs við að 
afla lánsfjár innanlands benda til þess. Á peninga-
markaði hefur reyndar þegar orðið breyting og 
vextir hækkað. Það hefur með öðru haft þau áhrif 
að gjaldeyrisútstreymi hefur stöðvast og gjald-
eyrisforðinn styrkst frá 10. mars sl. 

Ég hef áður getið þess að Seðlabankinn telur 
að reynsla síðustu mánaða hafi leitt í ljós að 
verðbréfamarkaðurinn þurfi enn um sinn að 
njóta stuðnings bankans. Síðastliðinn föstudag 
ákvað bankinn því að setja fram ný tilboð á eftir-
markaði fyrir spariskírteini og í mun hærri fjár-
hæðum en hann hafði gert frá því á síðastliðnu 
hausti. Ávöxtun í tilboðum bankans var hækkuð 
nokkuð frá því sem verið hefur að undanförnu, 
og í því sambandi hefur verið tekið mið af ávöxt-
un ýmissa annarra bréfa á langtímamarkaðnum. 
Hyggst bankinn í framhaldi af þessu halda uppi 
öflugri viðskiptavakt fyrir spariskírteini. Nauð-
synlegt er að í framtíðinni verði vextir sveigjan-
legri með tilliti til markaðsaðstæðna. Með 
þessari aðgerð vill Seðlabankinn leggja sitt af 
mörkum til að styrkja innlenda lánsfjáröflun 
ríkissjóðs, og ljóst er að ríkissjóður mun um sinn 



STÖÐUGT VERÐLAG ER MIKILVÆG FORSENDA HAGVAXTAR 17 

þurfa að sætta sig við hærri vexti á uppboðum 
spariskírteina. Bankinn telur mjög brýnt að gera 
spariskírteini aftur að kjölfestu innlends verð-
bréfamarkaðar og vaxtamyndunar á honum. 

Góðir ársfundargestir. Ég vil í lok máls míns 
þakka það góða samstarf sem Seðlabankinn 
hefur átt við stjórnvöld og forustumenn banka og 
sparisjóða og annarra fjármálastofnana. Ég vil 
sérstaklega þakka Sighvati Björgvinssyni, fyrr-
verandi viðskiptaráðherra, gott samstarf, en hann 

hefur ávallt sýnt málefnum bankans mikinn skiln-
ing. Ég vil jafnframt bjóða velkominn til starfa 
Finn Ingólfsson sem nú hefur tekið við starfi 
viðskiptaráðherra. Nauðsynlegt er að á hverjum 
tíma ríki gagnkvæmt traust og skilningur milli 
Seðlabankans annars vegar og stjórnvalda og 
forustumanna fjármálastofnana hins vegar. Það 
er grundvöllur þess að unnt sé að tryggja öflugan 
og heilbrigðan fjármagnsmarkað hér á landi og 
farsæla hagstjórn. 



Stjórn fiskveiða og nýting fiskstofna 

Gunnar Stefánsson tölfrœðingur á Hafrannsókna-
stofnun og Þórður Friðjónsson forstjóri Þjóðhags-
stofnunar fluttu erindi á ráðstefnu um langtíma-
nýtingu fiskstofna hinn 13.jan. sl. Eftirfarandi greinar 
eru byggðar á þessum erindum. 

Stjórn fiskveiða: Aflareglur og skyld mál 

eftir Gunnar Stefánsson 

Nýverið gekkst sjávarútvegsráðuneytið fyrir 
ráðstefnu undir heitinu „Viðreisn þorsk-
stofnsins". Tengd þessu efni er hagkvæm nýting 
fiskistofna og aflaregla, en það eru hugtök sem 
verða kynnt í eftirfarandi greinarkorni. Efnið 
verður tekið fyrir frá sjónarhóli ráðgjafa um 
fiskveiðar, og drepið verður á nokkur atriði sem 
varða efni ráðstefnunnar. Ítarlegri lýsingar á 
niðurstöðum má finna í skýrslu1 nefndar um 
hagkvæma nýtingu fiskstofna* og enn ítarlegri í 
erlendum ráðstefnugreinum.2-3 Í þessum 
greinum má einnig finna langan lista af ítarefni. 
Fjölmargir aðilar hafa rannsakað, reiknað og 
skrifað um líffræðileg4 og hagfræðileg5 atriði 
tengd stjórn fisk- og hvalveiða, og hafa líkönin 
sum verið tiltölulega einföld6 og allt upp í flókin 
fjölflota- og fjölstofna líkön.7 Hér er kynnt líkan 
þar sem reynt er að halda öllu eins einföldu og 

* Í ne fnd inn i át tu sæti B r y n j ó l f u r B ja rnason , f o r m a ð u r , Ásge i r 
Daníelsson, Friðrik Már Baldursson , G u n n a r S te fánsson , Hal ldór 
Árnason , J a k o b J a k o b s s o n , Kr i s t ján Þórar insson og Þórður 
Fr ið jónsson. 

hægt er, en teknir eru inn allir þeir líffræðilegir 
og efnahagslegir þættir sem talið er að geti haft 
veruleg áhrif á niðurstöður. 

Fiskveiðiráðgjöf er mismunandi eftir því hver 
er tilgangurinn með henni og hvaða forsendur og 
aðferðir eru notaðar. Miklu máli skiptir hvort 
rætt er um skammtímaráðgjöf eða verið er að 
kanna langtímamarkmið við nýtingu fiskistofna. 
Ýmsar áleitnar spurningar um nákvæmniskröfur 
og óvissu fylgja í kjölfar umræðu um fiskveiði-
ráðgjöf. Þannig heyrist alloft sagt að það sé svo 
mikil óvissa í því sem fiskifræðingar eða Haf-
rannsóknastofnun segir að ekkert sé að marka 
niðurstöðurnar. Hér skiptir verulega miklu máli 
við hvað er átt. Er átt við stofnmat? Er átt við 
ráðgjöf um afla, eða er átt við langtímastefnu? 
Við örlitla umhugsun kemur í ljós að óvissa í 
stofnmati þarf ekki að skipta meginmáli hvað 
nýtingu stofnsins varðar ef fylgt er nýtingar-
stefnu sem leiðir til stöðugleika í afla. Eins og 
fram kemur hér á eftir má einnig hafa efnistök 
þannig að tekið sé tillit til allra þessara óvissu-
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Ferli ráðgjafar 

þátta og þeir beinlínis hafðir inni í út-
reikningunum. 

Vert er að nefna nokkur dæmi um mismun-
andi ráðgjöf. Í fyrsta lagi má nefna tillögu um að 
dregið verði úr sókn og aflahámark fiskveiðiárið 
1993-94 verði 80 þúsund tonn. Í þessu tilviki 
hefur ráðgjafi komist að því að sókn sé of mikil 
miðað við fyrirfram gefnar forsendur og 80 
þúsund tonna kvóti muni draga úr sókninni. 
Ráðgjöf af þessari gerð er nokkuð algeng fyrir 
fiskistofna á Íslandsmiðum, og má nefna að 
ráðgjöf fyrir helstu botnfiska er á þessu formi.8 

Í öðru lagi má nefna ráðgjöf sem segir að ef 
veidd eru 100 þúsund tonn muni hrygningar-
stofninn minnka. Slík ráðgjöf er allt annars eðlis. 
Hér er aðeins sagt að ef veitt er tiltekið magn, þá 
hafi það tilteknar afleiðingar. Ekki er fólgin í 
orðalaginu nein formleg ráðgjöf um afla eða 
hvert æskilegt sé að stefna. Þessi gerð ráðgjafar 
er algeng í skýrslum á vegum Alþjóðahafrann-
sóknaráðsins (ICES), nema stofninn sé talinn 
undir líffræðilegum hættumörkum, en þá eru 
nefndar ákveðnar tölur.9 

Þriðja gerð ráðgjafar hefur verið í gangi hér 
fyrir nokkra stofna og má nefna dæmi: Ef ná 
skal hámarksafrakstri úr stofninum má ekki 
veiða nema 70 þúsund tonn á komandi ári. 

Í þessu tilviki liggur fyrir ákveðin nýtingarstefna 
því að í orðunum felst að stofninn sé nýttur 
þannig að reynt sé að ná hámarksafrakstri til 
lengri tíma litið. Niðurstaða ráðgjafans er að sú 
nýtingarstefna svari til 70 þúsund tonna afla á 

næsta ári. Sem dæmi um notkun þessarar teg-
undar af ráðgjöf getum við nefnt loðnu því að 
veiðum úr loðnustofninum er stjórnað á þennan 
hátt, þ.e. samkvæmt fyrirfram skilgreindri 
stefnu. Þar er raunar ekki miðað við hámarks-
afrakstur, heldur er miðað við að skilja eftir 400 
þúsund tonn til hrygningar. Hlutverk ráðgjafans 
verður allt annars eðlis þegar slíkar reglur liggja 
að baki. Þá gerir ráðgjafinn það eitt að meta 
stofnstærð og segja til um hvað nýtingarreglan 
gefur í afla. 

Ef haldið er áfram að ræða um ráðgjöf og 
skoðuð er fyrst hefðbundin ráðgjöf eins og kynnt 
er á hverju ári í skýrslum Hafrannsókna-
stofnunar (mynd 1), þá fer sú vinna þannig fram 
að byrjað er með gögn ársins um afla, mælingar 
úr aflanum og mælingar á stofninum. Gerð er 
tiltekin grunnúrvinnsla sem gefur stofnmat, þ.e. 
mat á stærð stofnsins. Að gefnu stofnmati er að 
sjálfsögðu hægt að spá fyrir um þróun stofns og 
afla á næsta ári miðað við tilteknar forsendur. 
Endanleg ráðgjöf getur síðan einfaldlega falist í 
aflaspánni sjálfri eða tiltekið ákveðinn afla, allt 
eftir því hvaða forsendur og markmið liggja að 
baki. 

En þetta segir ósköp lítið um nýtingarstefn-
una, enda vantar hana alveg í þessa mynd. Því 
má athuga hvað er hægt að gera til þess að meta 
áhrif tiltekinnar stefnumörkunar, en þá er verið 
að tala um útvíkkaða ráðgjöf í stað hinnar hefð-
bundnu árlegu ráðgjafar. Dæmi um slíkt próf-
unarferli fyrir nýtingarstefnu kemur fram í 

.Mynd 1 
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Mynd 2 

Útvíkkuð ráðgjöf 

mynd 2. Byrjað er með stofn í upphafi árs, gerðar 
eru mælingar á honum og þær gefa stofnmat. Sú 
nýtingarstefna sem verið er að skoða svarar til 
einhverrar reglu sem gefur okkur afla næsta árs. 
Þannig segir reglan einfaldlega hver aflinn á 
árinu á að vera, sbr. loðnuna. Að gefnum umhverf-
isskilyrðum, stofnstærð og afla má reikna stofn-
stærð í upphafi ársins á eftir. Þessu er fram haldið 
fyrir hvert ár af öðru og sett upp sem hermilíkan 
(e. simulation model) og keyrt áfram. Síðan eru 
prófaðar mismunandi aflareglur og athugað hver 
niðurstaðan verður í þróun stofns og afla til lengri 
tíma litið. Þegar kannaðar eru nýtingarstefnur á 
þennan hátt er brýnt að taka nokkuð langt tímabil 
því að nauðsynlegt er að fá fram áhrif þess að 
stofninn minnki eða stækki í upphafi. 

Nefnd um hagkvæma nýtingu fiskistofna skil-
aði fyrstu niðurstöðum á árinu 1993 og kannaði 
þá aðeins líffræðilega og efnahagslega þætti eins 
og þeir sneru að þorskstofninum einum. Það var 
nokkuð augljóst í þeirri bráðabirgðaskýrslu að 
ganga þyrfti lengra og taka tillit til ýmissa fjöl-
stofnaáhrifa, enda liggur beint við að spyrja hver 
áhrifin verði á aðra stofna, t.d. ef þorskstofninn 
stækkar. Hér verður aðeins lýst lokaskýrslunni 
sem nefndin skilaði vorið 1994 þar sem tekið er 
tillit til fjölstofnaáhrifa, en bráðabirgðaskýrslan 
er raunar hluti af lokaskýrslunni. 

Lýsa má lífkerfi því sem tengist þorski og 
þorskveiðum á einfaldan myndrænan hátt eins 
og á mynd 3. Þar sést í fyrsta lagi þorskurinn 
sem höfuðáhersla er lögð á. Ljóst er að til staðar 

Samhengi stofna í líffræðilíkani 
Mynd 3 
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er hrygningarstofn sem gefur af sér nýliðun á 
hverju ári. Þessir nýliðar vaxa upp og byrja á að 
verða ókynþroska hluti þorskstofnsins. Þetta stig 
er hér nefnt ungviði. Ungviðið verður svo 
kynþroska og verður hluti af hrygningarstofn-
inum. Að auki getur átt sér stað nokkurt sjálf-
rán.10 Til dæmis getur ungviðið étið yngstu 
seiðin, en einnig getur samkeppni komið til, og 
eldri fiskur getur étið seiði. 

Ef gögn um hrygningarstofn og nýliðun 
þorsks eru skoðuð kemur í ljós að nokkur til-
hneiging er til þess að nýliðun sé á tímabili betri 
nokkur ár í röð, en sé að jafnaði lélegri í nokkur 
ár á eftir. Vegna þessa virðast vera um það bil 10 
ára sveiflur í nýliðun. Fjölmargar kenningar hafa 
verið settar fram um orsakir þessa, og má nefna 
mikilvægi eldri fisks í stofninum, sveiflukennd 
áhrif veðurs eða hafstrauma og sólbletti, en of 
langt mál yrði að telja upp allar þær kenningar 
sem settar hafa verið fram af leikum og lærðum 
í þessu efni. Til þess að kanna áhrif af slíkum 
þáttum hefur verið prófað að setja í líkanið reglu-
legar sveiflur í nýliðun af völdum umhverfis. 

Nokkur umræða hefur orðið um svokallaðan 
þéttleikaháðan vöxt, en þá er átt við það fyrir-
bæri að þegar þorskum fjölgar hljóti þeir að vaxa 
hægar. Litlar vísbendingar eru tiltækar um þetta 
fyrirbæri, en þó er hugsanlegt að þorskur hafi 
vaxið hægar á fyrstu áratugum aldarinnar,11 og 
þess vegna hefur verið tekið tillit til þessa sem 
möguleika. Af stofnstærð undanfarinna áratuga 
virðist svo sem breytilegt fæðuframboð hafi 
verið þess eðlis að þegar næg fæða var til staðar, 
þá hafi hún verið yfirdrifin fyrir stóran þorsk-
stofn, en þegar fæða var ekki nægileg (loðnu-
stofn í lægð), þá hafi slíkt áhrif jafnvel þótt 
þorskstofninn sé lítill. 

En þorskurinn er ekki einn í sjónum. Þorskur 
étur loðnu,12 og þess vegna hefur loðnan verið 
sett inn í reikniverkið og samhengi stofnanna 
skoðað. Ljóst hefur verið nokkuð lengi að vöxtur 
einstaklinga í þorskstofninum er háður því hvað 
mikið er til af loðnu,13 og þess vegna er það sam-
band notað í framreikningunum. Mælingar eru 
tiltækar á náttúrulegum afföllum loðnu, og er 
reiknað með að þau hækki eða lækki í takt við 
stærð þorskstofnsins. Einnig er þekkt að 

loðnustofninn hafi hrunið eða að hann hafi 
a.m.k. orðið mjög lítill tvisvar á undanförnum 
áratug, um 1982 og 1989, og líklegast einhvern 
tíma á áttunda áratugnum líka.14 Tekið er tillit til 
þessa með því að gera ráð fyrir að sveiflur séu í 
loðnustofninum. 

Þá er eftir rækja, en það hefur líka legið fyrir 
nokkuð lengi að þorskurinn étur í fyrsta lagi 
rækju og í öðru lagi geti það haft áhrif á stofn-
stærð rækjunnar. Þetta kemur bæði fram í lélegri 
nýliðun og í afföllum á fullorðinni rækju.15 

Þessa þætti þarf að taka með, enda má ljóst vera 
að ef stækkun þorskstofns hefur veruleg áhrif á 
rækjuveiðar, þá er ekki jafnæskilegt að stækka 
þorskstofninn og ella. Með því að taka þorsk, 
rækju og loðnu inn í eitt líkan er búið að koma 
nokkrum böndum á það sem talin eru aðalatriði í 
því dæmi sem tengist þorskinum. 

Líkanið sem sett hefur verið fram er að 
langmestu leyti byggt á þekktum niðurstöðum 
rannsókna á lífkerfinu umhverfis landið þótt á 
stöku stað sé þannig ástatt að umtalsverð óvissa 
er á ferðum, og því hefur þurft að prófa fleiri 
kenningar en eina. 

Mynd 4 

Þorskafli og hrygningarstofn 

Því er svo við að bæta að hér eru settar inn 
fastar aflareglur fyrir loðnu og rækju. Loðnu-
aflinn ákvarðast einfaldlega af því að skilja eftir 
400 þúsund tonn til hrygningar á hverju ári. 
Rækjuaflinn í líkaninu miðast við að rækju-
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stofninn breytist ekki mikið við veiðarnar, en 
það er svipuð regla og hefur verið notuð. 

Þá vantar aðeins eitt til að geta reiknað sig 
áfram, en það er aflaregla eða nýtingarstefna 
fyrir þorsk. Málið snýst þá um að prófa mis-
munandi aflareglur fyrir þorskinn og athuga 
hvað gerist. 

En hvað er átt við með „aflareglu"? Aflaregla 
er einfaldlega aðferð til að reikna út afla næsta 
árs að gefinni stofnstærð. Brotna línan á mynd 4 
sýnir dæmi um slíkt. Hérna er hrygningarstofn 
settur á lárétta ásinn og aflinn á lóðrétta ásinn. 
Flestir myndu líklega telja tiltölulega eðlilegt að 
eftir því sem hrygningarstofninn stækkar mætti 
veiða meira. í sjálfu sér hefði verið hægt að miða 
við aðra hluti hér, t.d. veiðistofn eða skylda 
mælikvarða á stofnstærð. 

Hér þarf þó að bæta ýmsu við. Í fyrsta lagi 
þarf að gæta þess sérstaklega að taka ekki of 
mikinn afla, enda verður ekki settur inn raun-
verulegur hrygningarstofn þegar slíkri aflareglu 
er beitt, heldur mælikvarði á hann, og mælingar 
eru allar háðar skekkju. Þannig verður að gæta 
þess að óvissan valdi því ekki að veitt sé allt of 
mikið eitt árið og því þurfi að skera aflann mikið 
niður síðar. 

Á þessari sömu mynd er líka sýndur heill 
bogadreginn ferill sem er langtíma meðalafli. 
Það þýðir að ef hægt væri að halda hrygningar-
stofninum föstum í ákveðinni stærð um langt 
skeið, þá er þetta sá afli sem yrði spáð að jafnaði. 
Ljóst er að það er mikil óvissa og breytileiki í 
þessu kerfi, og því er ósköp lítið að marka þessa 
einu aflatölu sem slíka, og nauðsynlegt er að 
reikna einhver mörk á hana. 

Nú má í sjálfu sér komast að þeirri niðurstöðu 
að brotni ferillinn sé skynsamleg nýting á stofn-
inum miðað við tilteknar forsendur, en til við-
bótar því er samt ákveðinn raunveruleiki í þessu 
landi, pólitískur veruleiki, efnahagslegur veru-
leiki o.s.frv. Oft hefur heyrst fullyrt að ekki megi 
færa afla niður fyrir 200 þúsund tonn, 250, 150 
o.s.frv., og vakti talsverða kátínu þegar Brian 
Tobin, sjávarútvegsráðherra Kanada, nefndi slík 
rök á ofangreindri ráðstefnu því að flestir kann-
ast við þau. Hér er hins vegar komin aðferð til 
þess að prófa slíka hluti: Hvaða áhrif hefur það 

að setja tiltekinn lágmarksafla sem ekki á að fara 
niður fyrir? Það má byggja slíkt inn sem hluta af 
aflareglunni. Þannig má hugsa sér að láta aflann 
aukast eftir því sem stofninn vex, en fara þó 
aldrei niður fyrir einhvern tiltekinn lágmarks-
afla. Síðan má prófa mismunandi lágmark og 
athuga hvað gerist. 

Mynd 5 

Þróun þorskafla með aflareglu 
Afli í þús. tonna 

Í fyrstu atrennu er byrjað á því að sleppa allri 
óvissu og nota beina framreikninga eins og sýnt 
er á mynd 5. Hér sést í fyrsta lagi punktalína sem 
dæmi um hvað gerist ef sagt er sem svo að afli 
eigi ekki að fara niður fyrir 220 þúsund tonn. Þá 
yrði þróun þorskaflans spáð samkvæmt punkta-
línunni í framtíðinni, ef byggt er á beinum fram-
reikningum. Aflinn mun aukast á endanum, en 
hann helst í lágmarkinu mjög lengi og skríður 
svo upp í lokin. Ef skorið er meira niður strax má 
búast við að aflinn nái sér upp fyrr, og ef skorið 
er verulega mikið niður, í 100 þúsund tonn, þá 
má búast við því að aflinn aukist ennþá fyrr. 
Þannig sést að því meira sem skorið er niður og 
því fyrr sem það er gert, því fyrr nær stofninn sér 
upp og aflinn eykst þá líka. 

En það er augljóst í þessum reikningum að 
það vantar tiltekna mikilvæga hluti. í fyrsta lagi 
má vera ljóst að fyrst stofninn á svo erfitt með að 
ná sér upp við 220 þúsund tonna fastan afla, þá 
þýðir það líka að viðgangur hans getur brugðist 
til beggja vona. Stofninn gæti því líka farið 



minnkandi, einfaldlega vegna breytileika í um-
hverfi, og það verður að taka tillit til þessa. 

Í þessum framreikningum er miðað við tiltek-
ið samband milli hrygningarstofns og nýliðunar. 
Að sjálfsögðu er ljóst að mikill breytileiki er í 
nýliðun og umhverfisaðstæður ráða mjög miklu. 
Ef litið er á sögulega nýliðun samsvarandi því 
bili sem hrygningarstofninn hefur verið mældur 
á, þá sést þar meiri breytileiki í nýliðun vegna 
umhverfis heldur en vegna hrygningarstofns-
ins.16 Það er sjálfsagt að taka tillit til þessa. Á 
hinn bóginn er einnig vitað að við lítinn 
hrygningarstofn eru meiri líkur á lélegri nýliðun, 
og því má segja að það sé sennilegt að meðan 
hrygningarstofninn er lítill haldi hann áfram að 
gefa nokkuð oft lélega nýliðun, en af og til góða. 
Þegar hrygningarstofninn er stærri ætti hann að 
gefa heldur oftar góða nýliðun. 

skekkjum í stofnmati hafa áhrif á aflaþróun. 
Lítið er hægt að segja um muninn á þessum 
grönnu ferlum annað en það að þeir eru allir 
jafnlíklegir miðað við þær upplýsingar sem eru 
tiltækar nú. Hins vegar má gera þessa útreikn-
inga nokkur hundruð sinnum; þá er hægt að taka 
miðgildi og skoða línur þar sem helmingurinn af 
tilfellunum er fyrir ofan og helmingurinn fyrir 
neðan. Einn slíkur ferill er breiði miðjuferillinn á 
myndinni. Þá má draga þá ályktun að það séu 
helmingslíkur á því að verða fyrir ofan eða 
neðan 350 þúsund tonna afla, til lengri tíma litið, 
ef byrjað er á því að setja lágmarkið við 125 
þúsund tonn, en það er sú aflaregla sem liggur til 
grundvallar mynd 6. 

Á þessari sömu mynd eru sýnd 95% mörk, 
þ.e.a.s. 5% líkur eru á því að verða fyrir neðan 
neðstu breiðu línuna og 5% líkur á því að verða 
fyrir ofan þá efri. Þessar tvær línur gefa þá 
nokkra hugmynd um það hver er óvissan í lang-
tímaspá af þessu tagi. Til viðbótar eru gefnir 
25% og 75% ferlarnir. Ljóst er að lítið sem 
ekkert er að marka beina framreikninga á 
aflabrögðum og stofni nema tekið sé tillit til 
óvissunnar eins og sýnt er á 6. mynd. 

Leikmönnum kann að virðast sem hér sé á 
ferðinni magnaður svartigaldur, enda er verið að 
kanna áhrif veiðistefnunnar mörg ár fram í 
tímann, miklu lengra en mælingar ná. Því er rétt 
að benda á að allt sem hér er gert er í raun sára-

Með þessu móti er hægt að prófa sig áfram og 
segja að við þær tilteknu umhverfisaðstæður, 
þegar heppnin er með, þá aukist aflinn fljótlega. 
Ef óheppnin ræður ferðinni heldur hann hins 
vegar áfram að vera lítill. Þannig er sem sagt 
hægt að reikna sér ákveðna framtíð, þ.e. skoða 
tiltekinn móguleika á því hvernig framtíðin 
getur hugsanlega orðið, en það eru grönnu 
svörtu ferlarnir á mynd 6. Slíka reikninga er 
hægt að gera fyrir mismunandi umhverfisað-
stæður og prófa hvernig þær ásamt mismunandi 

Mynd 6 

Lágmark 125 þús. tonn 
Þorskafli 

Mynd 7 
Lágmark 175 þús. tonn 

Þorskafli 
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einfalt og hefur verið gert í töflureikni. Þannig 
eru engir galdrar í þessum reikningum, heldur er 
hér notuð vel þekkt líffræði og fiskifræði17 ásamt 
áhættugreiningu (e. risk analysis) sem er fengin 
að láni úr hagfræði og hefur verið mikið notuð 
þar.18 Bent skal á að flestir geta líklegast verið 
sammála um það að þó ekki sé hægt að spá fyrir 
um hver aflinn verði árið 2007, þá muni ljóst að 
hann verði á bilinu 0-1.000.000 tonn. Þannig er 
hægt að sjá þessa reikninga í öðru ljósi: Verið er 
að þrengja mörkin með því að nota tiltækar líf-
fræðilegar upplýsingar. 

Nú má halda áfram og prófa hvað gerist ef 
reynt er að láta aflann aldrei fara niður fyrir 175 
þúsund tonn. Þá verður sú breyting að þó að 
jafnaði - eða að meðaltali - megi búast við því 
að stofninn fari upp, þá eru tilteknar líkur á að 
hann standi ekki undir þessari veiði svo að stofn 
og afli fari minnkandi. Þetta fyrirbæri hefur 
verið kallað stofnhrun. Það má í sjálfu sér deila 
um nákvæma túlkun, en þetta er tiltölulega 
eðlilegt orðalag þegar stofninn stendur ekki 
lengur undir veiðinni og heldur áfram niður úr 
öllu valdi. Hér eru um 7% líkur á hruni. 

Mynd 8 

Lágmark 225 þús. tonn 
Þorskafli 

Ef ákveðið er að ekki sé hægt að halda sig við 
175 þúsund tonn á næstunni sem lágmark, heldur 
eigi að veiða 225 þúsund tonn undanbragðalaust, 
þá er nánast ógerningur að spá um afleiðing-
arnar, og allt getur gerst. Þannig eru rúmlega 
50% líkur á að stofninn hrynji. Í ljósi þess hve 

vinsælt er að spila í happdrætti á Íslandi má 
náttúrulega segja sem svo að heppnin gæti orðið 
með Íslendingum ef þessi leið yrði valin. 

Endanleg ákvörðun um það hvaða áhættu 
menn eru tilbúnir að taka er ekki einungis fiski-
fræðileg, heldur hefur ákvörðunin um nýtingar-
stefnu víðtækar þjóðfélagslegar afleiðingar. 
Þannig má til sanns vegar færa að hver og einn 
verði að gera upp við sjálfan sig hvaða áhætta sé 
viðunandi. Það hefur oft verið sagt að það að 
leika sér með þorskstofninn sé álíka og að 
stökkva út úr flugvél í fallhlíf. Flestum finnst 5% 
líkur vera ósköp lítið, en ef ein fallhlíf af hverjum 
20 er biluð fer það líklega að hafa nokkur áhrif á 
vinsældir fallhlífarstökksins. 

Í niðurstöðum nefndarinnar er tekið fram að 
það sé lágmarkskrafa að hámarksafli á hverju ári 
skuli alltaf vera valinn undir hættumörkum og 
hættumörkin séu metin við um 175 þúsund tonn 
núna. Lagt er til að fylgt verði fastri aflareglu við 
nýtingu þorskstofnsins, og hér hafa verið sýnd 
nokkur dæmi um aflareglu sem byggð er á 
hrygningarstofni. Það er að mörgu leyti eðlilegra 
að byggja á veiðistofni sem er núna í kringum 
600 þúsund tonn, og reglan sem er formlega 
mælt með er sú að miða hámarksafla við um 
22% af veiðistofni á hverju ári, en sú regla er 
einfaldlega veiðistofnsregla og miðar að sama 
marki og hrygningarstofnsreglan sem hér hefur 
aðallega verið fjallað um. 
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Hagkvæm nýting fiskstofna - Hagfræðilegur þáttur aflareglu 

eftir Þórð Friðjónsson 

Þ a ð e r d e g i n u m l jó sa ra að v ið re i sn þ o r s k -
s t o f n s i n s e r eit t b r ý n a s t a v e r k e f n i ð á sv ið i ís-
l e n s k r a e f n a h a g s m á l a á næs tu á r u m . Ekki þarf 
f r e k a r i v i tna v ið en að r e i k n a út h u g s a n l e g a n 
á v i n n i n g af þessu ve rke fn i . H a n n er allt að þ v í 
tu t tugu mi l l j a rða r k róna á ári. E ins o g v ið h a g -
n ý t u m þessa auð l ind nú f ó r n u m við m e ð ö ð r u m 
o r ð u m ár lega ná læg t tu t tugu m i l l j ö r ð u m króna . 
Til s a m a n b u r ð a r m á n e f n a að v e r ð m æ t i a l ls 
i ð n a ð a r v ö r u ú t f l u t n i n g s að s tó r ið ju m e ð t a l i n n i 
n a m u m 2 3 m i l l j ö r ð u m k róna á á r inu 1994. 

E i n n i g m á re ikna út til f rekar i ský r inga h v a ð 
s k y n s a m l e g h a g n ý t i n g a r s t e f n a f e lu r í sér í t onn-

u m talið. Þ a ð er ef til vill auðve lda ra að ski l ja 
tonn en k r ó n u r í þe s su s a m h e n g i . Þo r sks to fn inn 
á að geta g e f i ð af sér u m 3 5 0 þ ú s u n d tonn á ári, 
en áæ t l að er a ð a f l inn á h e i m a m i ð u m verð i 
aðe ins 160 þ ú s u n d tonn á þessu ári eða innan v ið 
h e l m i n g u r þe i r ra r ve ið i s e m s to fn inn er ta l inn 
ge ta bo r ið upp i ef s k y n s a m l e g a er s t að ið að 
n ý t i n g u h a n s . Til þe s s a ð n á þ v í m a r k m i ð i að 
þo r sks to fn inn skili hámarksa f r aks t r i er tal ið að 
h r y g n i n g a r s t o f n i n n þur f i að vera 7 0 0 - 8 0 0 þús -
u n d tonn og ve ið i s to fn inn 1 .400-1 .600 þ ú s u n d 
tonn . A f l a r e g l a s e m m i ð a s t v ið 2 2 % af ve ið i -
s tofn i gæf i þ v í ná læg t 3 5 0 þ ú s u n d tonna ársaf la . 
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Áætlað er hins vegar að hrygningarstofninn sé 
núna rúmlega 200 þúsund tonn og veiðistofninn 
um 600 þúsund tonn. 

Af þessu má sjá að það er himinn og haf á 
milli nýtingar þorskstofnsins eins og hún hefur 
verið um árabil og hagkvæmrar nýtingar, þótt 
skylt sé að geta þess að um margt hefur miðað í 
rétta átt á síðustu árum. Þetta liggur í augum 
uppi þótt vitaskuld megi deila um nákvæmni 
þeirra talna sem hér hafa verið nefndar. Ávinn-
ingur af endurreisn þorskstofnsins gæti verið 
heldur minni en umrædd fjárhæð vegna þess að 
efling hans kemur að nokkru niður á öðrum 
stofnum sem eru líffræðilega tengdir þorskinum. 
Er þá einkum átt við loðnu og rækju. Á móti 
vegur þó að öflugur þorskstofn treystir hag 
sjávarútvegs þar sem tekjur greinarinnar ykjust, 
kostnaður við veiðar minnkaði og framboð 
þorskafurða yrði jafnara. Því er ekki alveg ein-
falt að gera þetta dæmi upp í krónum og aurum. 

Þótt þannig sé óvíst að ávinningurinn sé ná-
kvæmlega tuttugu milljarðar króna er hitt víst að 
hann er meiri en svo að nokkur þurfi að velkjast 
í vafa um í hvaða átt eigi að stíga fyrstu skrefin 
frá þeim stað sem við erum á núna. Verkefnið 
verður í raun ekki verulega flókið að þessu leyti 
fyrr en að nokkrum árum liðnum, eftir að 
þorskstofninn hefur náð sér á strik, því fyrst þá 
fara að koma upp álitamál um hagkvæmustu 
samnýtingu þorskstofnsins og annarra tengdra 
stofna. 

En þó að ekki fari milli mála í hvaða átt eigi 
að halda við núverandi aðstæður er vandasamt 
að kortleggja í nánari atriðum bestu leiðirnar til 
hagkvæmrar nýtingar fiskstofnanna. Þetta stafar 
bæði af tæknilegum atriðum og pólitískum. 
Fiskifræðin og hagfræðin geta þó gefið mikil-
vægar leiðbeiningar um þetta efni. Gunnar Stef-
ánsson hefur hér á undan fjallað um fiskifræði-
leg sjónarmið í þessu sambandi, en ég mun hins 
vegar ræða þau hagfræðilegu. Jafnframt mun ég 
víkja að samskiptum sérfræðinga, stjórnmála-
manna og helstu hagsmunaaðila í þessum 
efnum. Ekki vinnst þó tími til að kafa djúpt í svo 
stuttu erindi. Ég hef því valið að taka fyrir fjögur 
meginatriði, en vísa að öðru leyti til skýrslunnar 
sem hér liggur frammi. Þessi atriði eru: 

1. Markmið við nýtingu fiskstofna 
2. Notkun fiskihagfræðilegra líkana til að móta 

nýtingarstefnu 
3. Stjórnunaraðferðir - aflareglur 
4. Samskipti sérfræðinga, stjórnmálamanna og 

hagsmunaaðila 
Hér á eftir mun ég fjalla nánar um hvert 

þessara atriða. 

Markmið við nýtingu fiskstofna 
Hagkvæmasta nýting fiskstofna er sú sem 

gefur mestan og jafnastan arð. Hámörkun hagn-
aðar í þjóðhagslegum skilningi er því leiðarljós í 
þessum efnum. Hagnaðurinn er mismunur á 

Mynd 1 

Afrakstur af þorski, rækju og loðnu í jafnstöðu 
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afurðaverðmæti og framleiðslukostnaði, og með 
því að reikna þennan mun fæst mat á mismun-
andi nýtingarkostum. Þetta er sýnt á mynd 1 sem 
fylgir hér með. Lóðrétti ásinn sýnir hagnaðinn, 
en af lárétta ásnum má lesa sóknarkostnaðinn. 
Hagnaður fer vaxandi framan af, nær hámarki og 
fer síðan minnkandi. Hagkvæmasta nýtingin er 
að sjálfsögðu þar sem ferillinn er í hæstu stöðu. 
Við erum nú töluvert langt fyrir neðan þessa 
stöðu. 

Afurðaverð, sóknarkostnaður og vextir eru 
lykilforsendur við ákvörðun á hagkvæmustu 
stærð fiskstofna, auk þess sem fiskifræðilegar 
forsendur eru þar vitanlega að baki. Þótt um 
þessar forsendur megi náttúrlega deila er að jafn-
aði ekki erfitt að komast að skynsamlegri 
niðurstöðu um það á hvaða bili er æskilegt að 
stofnstærðin sé þegar til langs tíma er litið. 

Tafla I. Hagkvœmasta stofnstœrð * 

Hrygningarstofn Verðmæti þorskstofns 
sem hámarkar hagnað í bestu stöðu 

Þúsund tonn Milljarðar króna 

Meðalverð 
afurða 1993 
5% hærra 

10% hærra 
25% hærra 

5% lægra 
10% lægra 

747 
717 
693 
639 
784 
831 

232 
268 
304 
414 
197 
163 

Hér er miðað við 5% vexti og teygni afla á sóknareiningu á móti 
stofni j a fn t og 0,7. 

Sem dæmi um þetta má nefna útreikninga 
Hafrannsóknastofnunar og Þjóðhagsstofnunar á 
hagkvæmustu stærð hrygningarstofns þorsks. Í þessum útreikningum var tekið tillit til samspils 
þorsks, rækju og loðnu. Reiknað var með 5% 
vöxtum og teygni afla á sóknareiningu á móti 
stofni jafnt og 0,7. Til nánari skýringa felur 
forsendan um teygnina í sér að afli á sóknar-
einingu eykst um 63% þegar nýtingarstofninn 
tvöfaldast. Niðurstöður, sem koma fram í töflu 
1, sýna að sá hrygningarstofn sem hámarkar 
hagnað liggur í aðalatriðum á bilinu 600-800 
þúsund tonn. Lægri talan sýnir hagkvæmasta 
stofn miðað við 25% hærra verðlag afurða en að 

meðaltali á árinu 1993, og hærri talan er byggð á 
10% lægra meðalverði. Afurðaverð á árinu 1993 
var lægra en oftast hefur verið. Þess vegna eru 
hér sýnd meiri frávik í átt til hækkunar en til 
lækkunar. 

Til samanburðar er verðmæti þorskstofnsins 
sýnt við sömu aðstæður. Verðmætið er frá því að 
vera rúmlega 150 milljarðar króna og að u.þ.b. 
400 milljörðum. Til þess að setja þessa fjárhæð í 
samhengi við algenga hagstærð má nefna að 
landsframleiðsla ársins 1994 var um 430 millj-
arðar króna. 

Þótt niðurstöður séu talsvert ólíkar eftir því á 
hvaða forsendum er byggt er ljóst að hagkvæm-
asta stofnstærð er langt frá því sem hún er nú. 
Frávikagreining á öðrum forsendum en afurða-
verði breytir ekki þessari heildarmynd. Eins og 
fram kom hér á undan er talið að hrygningar-
stofninn sé rúmlega 200 þúsund tonn um þessar 
mundir. 

Notkun fiskihagfrœðilegra líkana til að móta 
nýtingarstefnu 

Í þessu ljósi er ekki ýkja erfitt að ákveða 
hagkvæmustu stærð þorskstofnsins þegar til 
langs tíma er litið. Hins vegar er öllu erfiðara að 
sýna fram á hagkvæmustu leið að þessu mark-
miði. Ef hámörkun hagnaðar er eina markmiðið, 
ef engin vandkvæði eru á að fjármagna þorsk-
veiðibann og ef við höfum fulla trú á þeim 
líkönum sem við byggjum á er lausnin einföld: 
Bönnum þorskveiði í þrjú til fjögur ár eða þar til 
stofninn hefur náð sér á strik. Þá geta veiðar 
hafist að nýju við hagkvæmustu stærð þorsk-
stofnsins. Lánastofnanir myndu fjármagna tíma-
bundið tap í þeirri trú að þær fengju lánin endur-
greidd í fyllingu tímans. 

En raunveruleikinn er ekki svona vafninga-
laus. Nægir að nefna að verðmæti þorskafurða er 
um 16% af heildarútflutningstekjum landsmanna 
og erlendar skuldir þjóðarbúsins eru miklar. 
Jafnvel þó að við værum sannfærðir um að synd-
andi þorskur í sjó skilaði ríkulegum arði síðar er 
líklegt að erlendir bankamenn yrðu langleitir ef 
við reyndum að sannfæra þá um ágæti slíkrar 
fjárfestingar. Fyrir vikið er torvelt að fjármagna 
þorskveiðibann. Ef markmiðið er að auka ekki 
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erlendar skuldir verður jafnvægi að vera á við-
skiptajöfnuði. Í því felst að draga verður saman 
þjóðarútgjöld til að mæta lækkun útflutnings-
tekna. Ytrasta tilvik, enginn halli leyfður, leiddi 
til þess að þjóðarútgjöld minnkuðu tilsvarandi. 
Slíkur samdráttur fæli óhjákvæmilega í sér 
margs konar erfiðleika í þjóðarbúskapnum, 
meðal annars ykist atvinnuleysi verulega og 
hagur heimila versnaði. Við bætist að erfitt yrði 
að viðhalda þekkingu og hæfni í sjávarútvegi og 
jafnframt gætu markaðssambönd farið forgörð-
um. Þessa þætti er hins vegar ákaflega erfitt að 
meta til talna, en engu að síður er nauðsynlegt að 
huga að þeim við mat á nýtingarkostum. Þess 
vegna er skynsamlegt að skoða aðrar leiðir. Lík-
lega á hér við hið fornkveðna að betri er krókur 
en kelda. 

Þessar vangaveltur benda til þess að það sé 
skynsamlegt að velja aðrar leiðir en slík líkön 
mæla með ef fiskstofn er ekki talinn í bráðri 
hættu. En hvaða leiðir koma til álita? í umræddri 
skýrslu er lagt til að fylgt verði fyrirfram 
ákveðnum aflareglum sem beina fiskstofnum í 
hagkvæma stöðu. Tillagan fyrir þorsk var í aðal-
atriðum byggð á því, að árlegur hámarksafli sam-
svaraði um 22% af veiðistofni. Þar sem Gunnar 
Stefánsson hefur gert grein fyrir aflareglunni hér 
á undan get ég snúið mér beint að efnahags-
legum áhrifum þess að afli sé tekinn samkvæmt 
henni. 

Stjórnunaraðferðir - aflareglur 
Samstarfsnefnd Hafrannsóknastofnunar og 

Þjóðhagsstofnunar gerði ýmsar athuganir á 
umræddri aflareglu fyrir þorsk með því að líkja 
eftir þróun stofnsins þegar henni er beitt og 
reikna út áhrifin á efnahagslífið. Í þessum 
athugunum var ekki eingöngu miðað við afla-
regluna eins og hún kemur fyrir, heldur einnig 
bætt við skilyrði um lágmarksafla. Skýrsla 
nefndarinnar lýsir sérstaklega áhrifum aflaregl-
unnar miðað við 175 þúsund tonna lágmarksafla. 
Þar kemur fram að miklar líkur eru á að þorsk-
stofninn eflist smám saman í hagkvæmustu 
stofnstærð. Með sömu líkum birtast hagstæð 
áhrif á hagvöxt. En beiting aflareglunnar leiddi 
einnig til þess að 7% líkur væru á hruni stofnsins 

Mynd 2 

Lágmark 175 þús. tonn 
Heildarframlag í verga landsframleiðslu 

með óhjákvæmilegum afleiðingum fyrir þróun 
landsframleiðslu. 

Þessar niðurstöður eru dregnar saman á mynd 
2 sem fylgir hér með. Myndin er raunar kunnug-
leg eftir erindi Gunnars Stefánssonar. Á henni 
eru þrjár heilar gildar línur. Miðlínan sýnir 
miðgildi landsframleiðslu á hverju ári. Fyrir 
ofan efri línuna liggja hæstu 5% af gildum lands-
framleiðslunnar á hverju ári, og fyrir neðan neðri 
línuna liggja lægstu 5%. Slitróttu línurnar tvær 
marka hins vegar efri og neðri fjórðung gilda á 
hverju ári. Jafnframt eru teiknaðar nokkrar 
grannar línur sem sýna hugsanlegar sveiflur frá 
ári til árs. 

Við fyrstu sýn virðist þetta ekki vera 
óhagstæð mynd. Efasemdir vakna þó við nánari 
skoðun. Er áhættan óviðunandi með tilliti til 
mikilvægis þorskstofnsins? Er hægt að ná 
hraðari og tryggari árangri? Lítum fyrst á 
áhættuþáttinn. 

Á mynd 3 eru sýndar líkur á hruni 
þorskstofnsins miðað við að mismunandi afla sé 
haldið til streitu frá einu ári til annars. Þar kemur 
fram að líkur á hruni fara ört vaxandi þegar ár-
legur afli fer yfir 175 þúsund tonn. Líkurnar eru 
7% við 175 þúsund tonn, 15% við 190 þúsund 
tonn og 50% ef árlegur afli fer yfir 225 þúsund 
tonn. Af þessu má ráða að lagt er á tæpasta vað 
með því að halda 175 þúsund tonna heildarafla 
til streitu, ekki síst með tilliti til þess að aflinn 
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hefur tilhneigingu til að verða meiri en að er 
stefnt. 

Til að skýra þetta nánar er rétt að bregða upp 
tveimur myndum, annars vegar af þróun lands-
framleiðslu miðað við umrædda aflareglu með 
225 þúsund tonna lágmarksafla og hins vegar 
miðað við 125 þúsund tonna lágmarksafla. Fyrri 
myndin, með 225 þúsund tonna lágmarksafla, 
sýnir eins og við var að búast að líkur á bata eru 
ekki uppörvandi. Við þennan lágmarksafla 
hneigist þróun þorskstofnsins til að draga niður 
landsframleiðsluna. Þetta er auðvitað algerlega 
óviðunandi. Mun bjartara er yfir seinni mynd-

inni þar sem gert er ráð fyrir 125 þúsund tonna 
lágmarksafla. Þar eru líkur á hruni óverulegar og 
hagvöxturinn tekur kipp fyrr en ef lágmarks-
aflinn er bundinn við 175 þúsund tonn. 

Þessar myndir bera með sér að skynsamleg 
ákvörðun árlegs heildarafla þorsks liggi nú á bil-
inu 125-175 þúsund tonn. Með hærri tölunni er 
stofninum greinilega teflt í tvísýnu. Við erum 
líklega við brún hengiflugsins þar sem Kanada-
menn voru fyrir nokkrum árum. Við eigum að 
stíga nokkur skref til baka og halda okkur í 
öruggri fjarlægð frá brúninni. Í því ljósi er skilj-
anleg sú ákvörðun stjórnvalda að stefna að 160 
þúsund tonna heildarafla á þessu ári. Sú 
ákvörðun ætti að tryggja að aflinn færi ekki yfir 
175 þúsund tonn. Á hinn bóginn er því ekki að 
neita að aflareglan án skilyrða um lágmarksafla 
beindi þorskstofninum á hraðari og öruggari hátt í 
hagkvæma stöðu. En það eru fleiri rök fyrir því að 
beita aflareglunni án hliðarskilyrða um lágmarks-
afla. Er þá komið að samskiptum sérfræðinga, 
stjórnmálamanna og helstu hagsmunaaðila. 

Mynd 5 

Lágmark 125 þús. tonn 
Heildarframlag í verga landslramleiðslu 

Samskipti sérfrœðinga, stjórnmálamanna og 
hagsmunaaðila 

Hverjir eru eiginleikar góðrar aflareglu? Af 
því sem fram hefur komið hér á undan má ráða 
að þrennt skipti mestu máli. Reglan þarf að beina 
fiskstofni í hagkvæma stöðu, jafna sveiflur og 
koma í veg fyrir líkur á hruni stofns. 

Mynd 3 

Þorskur 
Líkur á hruni 

Mynd 4 

Lágmark 225 þús. tonn 
Heildarframlag í verga landsframleiðslu 
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Þetta er gott svo langt sem það nær. En fleira 
þarf að koma til. Mikilvægt er að aflareglan sé 
þannig úr garði gerð að hún stuðli að skilvirkum 
samskiptum sérfræðinga, stjórnmálamanna og 
hagsmunaaðila um aflaákvarðanir og valdi sem 
minnstu umróti og óvissu í efnahagslífinu. Til 
þess að hún þjóni þessu hlutverki er brýnt að hún 
sé einföld, auðskilin og lipur í framkvæmd. 

Það er auðvitað vandasamt að finna aflareglur 
sem fullnægja þessum skilyrðum. Aflaákvarð-
anir hafa mikla þýðingu fyrir þróun sjávar-
útvegs, byggðarlaga og þjóðarbúsins í heild, og 
því er ekki óeðlilegt að tekist sé á um þær. Átök 
og órói í tengslum við aflaákvarðanir á undan-
förnum árum eru skiljanleg í þessu ljósi. Við 
bætist svo að nauðsynlegt hefur verið að draga 
úr þorskveiðum, en það hefur magnað átökin, 
enda hafa þau fyrst og fremst snúist um 
ákvarðanir um þorskafla. Á öðrum sviðum hefur 
verið kyrrlátara, og reyndar hafa aflareglur í ein-
hverju formi verið að vinna sér sess. 

Mikill fengur væri í því að ná viðunandi sátt 
um aflareglu fyrir þorsk. Reglan þarf að leiða til 
þess að afli breytist í samræmi við ástand 
þorskstofnsins á hverjum tíma. Þannig geta þeir 
sem hagsmuna eiga að gæta séð fyrirfram hvert 
stefnir af upplýsingum um viðgang þorsk-
stofnsins og eigin mati. Athyglin beindist því 
fremur að ástandi þorskstofnsins eins og vera 
ber, en ekki stjórnvaldsákvörðuninni. Þetta er í 
raun og veru það sem hefur verið að gerast 
varðandi loðnu. Þar er farið eftir fyrirfram 
ákveðinni aflareglu, og umræða og athuganir 
snúast um ástand stofnsins, en ekki stjórnvalds-
ákvörðunina um hámarksafla. 

Til þess að fullnægja þessum skilyrðum svo 

vel sé þarf aflareglan fyrir þorsk að vera án lág-
marksafla. Ef miðað er við að afli fari ekki niður 
fyrir tiltekið mark er hætt við að framhald verði 
á uppákomum í tengslum við aflaákvarðanir í 
byrjun sumars hvert ár. Enginn vafi er á því að 
það er hagfellt fyrir alla aðila máls að komast hjá 
slíkum uppákomum, og jafnframt felur opnun 
hagkerfisins í sér að efnahagslífið er orðið 
viðkvæmara fyrir þeim en áður. Þess vegna er 
skynsamlegt að aflareglan fyrir þorsk verði föst 
hlutfallstala af veiðistofni þorsks á hverjum 
tíma án hliðarskilyrða um lágmarksafla. Þannig 
væri reglan einföld og auðskilin, og afla-
ákvarðanir væru í rökréttu samhengi við ástand 
þorskstofnsins eins og það er metið á hverjum 
tíma. 

Þótt hér sé mælt með fyrirfram ákveðinni 
aflareglu fyrir þorsk sem felur í sér að árlegur 
heildarafli samsvari 22% af veiðistofni, er rétt að 
vekja athygli á því að ekki er einhlítt að fylgja 
slíkri reglu við hvaða aðstæður sem er. Þetta á þó 
sérstaklega við um jaðartilvikin þegar stofninn 
er mjög lítill annars vegar og þegar hann er mjög 
stór hins vegar. Ef þorskstofninn minnkar til 
dæmis verulega frá því sem hann er nú hlýtur að 
reka að því að menn íhugi bann við veiðum. 
Þegar þorskstofninn hefur á hinn bóginn náð sér 
verulega á strik kæmi náttúrlega til álita að veiða 
meira en reglan segir til um, meðal annars ef 
afurðaverð er mjög hátt eða hagkvæmt þykir af 
öðrum ástæðum, til dæmis til að jafna sveiflur. 
Við slíkar aðstæður blasir jafnframt við hið 
ögrandi viðfangsefni að finna hagkvæma sam-
nýtingu þorsks og annarra tengdra tegunda. Ekki 
er þó líklegt að það viðfangsefni verði aðkall-
andi í bráð. 



Bjarni Bragi Jónsson 

Áhrif verðtryggingar lánsfjár á skulda-
og greiðslubyrði heimila 

Skýrsluefni úr skattframtölum lagði Sigurður Snœvarr 
í Þjóðhagsstofnun til. Gögn um efnahag heimila eru 
unnin af Kristjóni Kolbeins, en Gerður Ísberg aðstoð-
aði við töflugerð og teikningar. 

Tilefni þessarar greinar er umræða að undan-
förnu þess efnis, að samsetning lánskjara-
vísitölunnar fram til mars þessa árs, með 
þriðjungs gildi launavísitölu, á móti sama gildi 
vísitalna framfærslu- og byggingarkostnaðar 
hvorrar um sig, hafi staðið árangursríkum 
kjarasamningum fyrir þrifum. Í þessum um-
ræðum var gjarnan jafnað saman hlutfallslegri 
hækkun lánagreiðslna og launa, án tillits til tak-
markaðs hlutfallsvægis lánagreiðslna. Þá hefur 
verið farið mjög handahófslega með þetta hlut-
fallslega vægi og stundum beitt hreinum get-
gátum. Dæmi um slíka málsmeðferð er greinar-
gerð með yfirskriftinni Lánskjaravísitalan, sem 
Talnakönnun hf. gerði fyrir Verkamannafélagið 
Dagsbrún í ágúst-september fyrra árs. Mikilvægt 
hlýtur því að teljast að komast að traustri 
niðurstöðu um þær tölulegu stærðir, er gildi sem 
vogir fyrir áhrif verðtryggingar eða lánskjara 
almennt á heildarhag launþega og heimila. Þetta 
á jafnt við, þótt skipt hafi verið um viðmiðun 
verðtryggingar lána. Ennfremur hefur það efni, 
sem hér er reifað, sjálfstætt gildi til að varpa ljósi 
á stöðu og þróun efnahags heimilanna og þar 
með á skilyrði sparnaðar og skuldsetningar. 

Grein þessi var að meginstofni rituð, meðan 
lánskjaravísitalan hélt gildi sínu, samsett af 

þremur grunnvísitölum. Heiti hennar hefur verið 
látið halda sér í meginmáli greinarinnar, einnig í 
merkingu vísitölu neysluverðs, sem tengist og 
tekur við af henni í hliðstæðri notkun framvegis. 
Það á hins vegar að koma fram af samhenginu, 
hvort fjallað er um lánskjaravísitöluna með 
fyrri samsetningu sinni og sérstök vandamál 
henni tengd eða almennt um viðmiðun verð-
tryggingar. 

Í greinarlok er samandregið yfirlit um niður-
stöður greinarinnar og ályktanir af þeim dregnar. 

Stöðuuppgjör 

Lánskjaravísitalan breytir höfuðstól verð-
tryggðra lána, sem henni tengjast. Síðar gerist 
einfaldlega það, að þannig breyttur höfuðstóll 
fellur til greiðslu í smærri skömmtum afborgana 
og ávaxtast með föstum eða markaðstengdum 
vöxtum. Hagsmunaleg niðurstaða eða jöfnuður 
af breytingu vísitölunnar kemur þannig að fullu 
fram í stöðuuppgjöri á þeirri stundu, er breyt-
ingin tekur gildi. Vextir upp frá því eru ný 
verðgildismyndun fyrir fjármagnsþjónustu yfir 
tíma og háð markaðsaðstæðum hvers tíma, 
a.m.k. þegar um breytilega vexti hefur verið 
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samið, en sé um fasta vexti að ræða, er þó yfir-
leitt unnt að greiða upp lánin og endurfjármagna 
á nýjum vöxtum. 

Hér á eftir er settur fram efnahagur heimila og 
einstaklinga í árslok 1994, svo sem hann er nú 
áætlaður út frá þjóðarauðsskýrslum og uppgjöri 
lánakerfisins. Rauneignir heimila eru taldar 
íbúðir, að meðtöldum sumarbústöðum, og einka-
bifreiðar, en öllum húsmunum og heimilis-
tækjum er sleppt, enda þótt í þeim felist mikill 
auður, sem getur verið tilefni lántöku. Annar 
meginflokkur eigna eru fjáreignir og á móti þeim 
skuldir, sem til samans leiða til hreinnar 
fjáreignastöðu eða skuldar. Hrein eign lífeyris-
sjóða kemur inn í myndina, þar sem þeim er 
ætlað það eitt hlutverk að greiða fólki út lífeyri, 
og hafa heimilin því beina hagsmuni af ávöxtun 
þeirra. Er það í samræmi við þau nútímalegu 
gildisviðhorf, að einstaklingar miði hag sinn við 
ævitekjur í heild, enda væri annað einber skamm-
sýni. Bæði tilbrigðin eru þó sýnd, án lífeyris-
sjóða og með þeim. 

Efnahagsuppgjör þetta er háð ýmsum fyrir-
vörum af völdum ófullkominna heimilda, auk 
álitamála um gildi þess eða viðbótarþátta í því 
félagslega samhengi, sem umræðan tengist að 
jafnaði. Óbeina eign heimila í lífeyrissjóðum 
mætti hækka um rúma 100 milljarða umfram 
sjóðsmyndun fyrir metnum hreinum kröfum á 
ríki, sveitarfélög og aðra ábyrgðaraðila lífeyris, 

en þessar kröfur eru að réttu lagi lífeyrissjóðir í 
vörslu launagreiðenda. Sökum ábyrgðarinnar 
ávaxtast þessar innstæður hins vegar ekki 
launþegum beinlínis í hag. Þar á móti gætu 
skuldir heimila verið eitthvað ofáætlaðar, þar 
sem íbúðalán frá bönkum nema aðeins um 14 af 
57 milljarða bankalánum einstaklinga, eða um 
fjórðungi, en afgangsliðurinn ýmislegt gæti inni-
falið óflokkuð lán til hlutdeildar í eignum til 
atvinnurekstrar. 

Hlutabréf eru ekki meðtalin í fjáreignastöðu 
töflunnar, enda ekki lánastærðir að formi til. 
Heildarfjárhæð hlutabréfa, sem markaðsmat 
hefur verið lagt á, nemur nú nálægt 41 milljarði, 
og hafa þau í vaxandi mæli verið keypt á al-
mennum markaði og þannig haft áhrif á fjár-
eignastöðuna, ýmist með því að koma í stað 
fjáreignar eða valda skuldum. Ekki er þó unnt að 
sinni að leggja tölulegt mat á, hve mikil 
hlutafjáreign er til komin sem fjárfesting 
heimila, gagnstætt uppsöfnun í atvinnurekstri á 
löngum tíma, og bíður það mat því betra færis. 

Mannauður, fólginn í aukinni menntun, ætti 
að rökréttum skilningi að teljast til eigna, á 
móti fjármögnun hennar með lántökum frá 
Lánasjóði ísl. námsmanna, en útlán hans námu 
30,4 milljörðum í árslok 1993 og var spáð 35,9 
ma. 1994. Lausleg athugun á skýrslum Hag-
fræðistofnunar Háskólans þessa efnis benda til 
þess, að aukin menntun mannaflans á starfstíma 

Tafla 1. Efnahagur heimila án lífeyrissjóða og með þeim 

Hlutföll af Hlutföll af Hagur af Hagur af -4,9% 
Fjárhœðir heildareign heildareign 1 % breytingu breytingu 

Raun- og fjáreignir og skuldir: ma.kr. heimila % m. líf.sj. % ma. kr* ma. kr. ** 

Íbúðarhús 478,5 66,0 49,9 
Einkabifreiðar 64,0 8,8 6,7 
Rauneignir alls 542,5 74,8 56,6 

Fjáreignir 182,5 25,2 19,0 1,8 -8,9 
Skuldir -292,3 -40,3 -30,5 -2,9 14,3 
Hrein skuld heimila -109,8 -15,1 -11,5 -1,1 5,4 
Lífeyrissjóðir, fjáreign 234,4 32,3 24,4 2,3 -11,5 
Hrein fjáreign m. lífeyrissj 124,6 17,2 13,0 1,2 -6,1 

Heildareignir heimila 725,0 100,0 75,6 
Heildareignir heimila m. lífeyrissj 959,4 132,3 100,0 
Hrein eign heimila 432,7 59,7 45,1 
Hrein eign heimila m. lífeyrissj 667,1 92,0 69,5 
* E in inga rdæmi . ** M u n u r ný ju lánsk jarav ís i tö lunnar 1989 til lækkunar f rá hinni eldri . 
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LÍN nemi a.m.k. þeim fjárhæðum. Óeðlilegt 
má því teljast að láta námslánin verka til skerð-
ingar á efnahag heimila, enda þótt umhendis 
þyki að taka að sinni af skarið um slíka leið-
réttingu. 

Sýndar eru tvær hlutfallsskiptingar. Hin fyrri 
tekur mið af heildareignum heimila (=100), en 
hin síðari af þeim ásamt fjáreign lífeyrissjóða, 
þ.e. vergum heildareignum í hvoru tilviki. Af 
eignum heimilanna sjálfra nemur verðmæti 
íbúða og sumarhúsa svo til tveimur þriðju, en 
rauneignir alls þremur fjórðu og vergar 
fjáreignir heimila þá fjórðungi á móti. Heildar-
eign heimila skiptist í um 40% skuldir og 60% 
eigið fé. Þetta lítur út sem allgóð eiginfjárstaða 
og langt umfram það, sem atvinnulífið á við að 
búa. Algengt er þó á þeim vettvangi að nota 
rauneignir sem hlutfallsgrunn, og kemur í því 
samhengi 20% hrein skuld heimila á móti 80% 
eignu fé. Fyrra eiginfjárhlutfallið hefur farið 
lækkandi frá því að vera um 90% árin 1974-80, 
einkum með samhliða uppbyggingu eigna og 
skulda í krafti stóraukinna lántökufæra. Síðara 
hlutfallið var hins vegar hærra en 100 allt til 
1984, er skuldir fóru framúr fjáreignum heimila, 
og hefur framangreint 20% hlutfall hreinna 
skulda á móti rauneignum byggst upp síðan þá. 
Þessar hlutfallabreytingar eru þó ekki beinlínis 
merki um neikvæða þróun heildarhags, þar sem 
hrein eign á föstu verðlagi hefur farið, lengst af 
ört, vaxandi fram til 1990, en hefur dalað talsvert 
síðan þá og var áður í stöðnun árabilið 1981-85. 
Að meðtöldum lífeyrissjóðum stendur sá vöxtur 
hins vegar enn. Sú saga verður þó ekki rakin 
frekar hér, heldur er hún efni í sérstaka greinar-
gerð um efnahag heimila. 

Lífeyrissjóðir leggja 234 milljarða eða nærri 
þriðjung við heildareignir heimila og verða 
þannig nær fjórðungur af síðari viðmiðuninni, 
heildareignum heimila ásamt lífeyrissjóðum. 

Á þann kvarða nemur íbúðaeign aðeins helmingi 
heildar og aðrar eignir og skuldir heimilanna 
sjálfra samsvarandi lægra hlutfalli. Megin-
breytingin felst þó í því, að 15% nettóskuld 
heimila, á þeirra kvarða, snýst í 13% hreina 
fjáreign hins útvíkkaða heildarhags heimila. 
Þetta ræður úrslitum um heildstæðustu hags-

muni heimilageirans af verðtryggingu lánsfjár-
magns og raunvöxtum almennt séð. 

Einingardœmið sýnir áhrif hvers 1 % í raun-
vöxtum, hækkun lánskjaravísitölu eða þyngingu 
hennar við vogabreytingu, gerandi ráð fyrir, að 
allar fjárkröfur fylgi henni, sem er að sjálfsögðu 
einföldun. Þannig hefst 1,8 ma. kr. jákvæð ávöxt-
un upp úr breytingunni, en hún kostar 2,9 ma. 
ávöxtun skulda, eða hrein neikvæð áhrif á fjárhag 
heimilanna sjálfra um 1,1 ma. kr. Lífeyrissjóð-
irnir hagnast hins vegar um 2,3 ma. kr. á breyt-
ingunni og byggja með henni upp aukna getu til 
að greiða lífeyri síðar. Hrein heildarniðurstaða 
fyrir ævitekjur heimila, að yfirgnæfandi hluta 
launþega, er þannig 1,2 ma. kr. fyrir hverja 
hundraðseiningu. Einfaldara getur það varla 
verið: Þrengri ávöxtunarhagsmunir sýna rúmlega 
milljarðs hnekki á einingu, en víðari hagsmunir 
ríflega milljarðs ávinning. Þetta sýnir ljóslega, að 
launþegar og heimilageirinn í heild hefði ætíð 
hag af sem hæstum raunvöxtum með sama hætti 
og af sem hæstum raunlaunum. Mismunandi 
eignastaða og ávöxtunarjöfnuður stétta og aldurs-
flokka raska þessu ekki, enda má gera ráð fyrir, 
að unnt sé að jafna slíkan mun með tilfærslum, 
og stæði þó heildarávinningur eftir. Með þessu er 
þó ekki sagt, að rétt sé að knýja fram sem hæsta 
vexti. Hömlurnar eru í því efni hinar sömu og 
veita aðhald að raunlaunum, þær að of háar 
kröfur hamli fullri nýtingu framleiðsluafla og 
valdi atvinnu- og tekjubresti. Hvort tveggja þarf 
því að ákvarðast til jafnvægis á sveigjanlegum 
markaði án teljandi þvingunar. 

Seinna dœminu er ætlað að sýna þann hag eða 
óhag, sem breytingin á grunni lánskjaravísitöl-
unnar árið 1989 til desember í ár hefur haft, 
miðað við að allar fjárkröfur á báða bóga hafi 
verið tengdar lánskjaravísitölu. Áhrifin eru að 
vísu nokkuð ýkt við það, að munur vísitalnanna 
er reiknaður af fullum fjárstofnum í lok 1994, en 
gildir í reynd ekki í sama mæli um aukningar 
fjárstofna á síðari árunum, en svo er á báða bóga, 
annars vegar skulda og hins vegar lífeyrissjóða, 
svo að hrein útkoma raskast varla verulega. 
Skuldirnar gætu verið allt að 14 milljörðum 
lægri af völdum breytingarinnar, og er það sú 
hlið málsins, sem einblínt hefur verið á. Hrein 
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áhrif til hags fyrir heimilin eru þó ekki nema um 
5 milljarðar. Heildaráhrifin að meðtöldum líf-
eyrissjóðum koma hins vegar út sem óhagstæð 
fyrir heimilageirann um 6 milljarða. Hvort þessi 
hafa orðið áhrifin í reynd, er þó ógerlegt að 
segja. Sennilegt er, að innan nokkurs umþótt-
unartíma hafi markaðsvextir breyttst til mót-
vægis við breyttan vísitölugrundvöll. Á um-
ræddu tímabili urðu raunvextir mjög háir, og má 
telja mjög líklegt, að það hafi að hluta til gerst til 
mótvægis breytingu vísitölunnar í horf, sem af 
mörgum var talið óraunhæf túlkun verðlags. 

Aldurs- og hjúskaparflokkað 
stöðuuppgjör 

Algjörlega heildstætt stöðuuppgjör fullnægir 
ekki kröfum allra í hagsmunalegu tilliti, heldur 
hneigjast menn til þess að miða við nánar skil-
greinda flokka eftir aldri og fjölskylduaðstæðum 
og afstöðu eigna, skulda og tekna eða í öðru 
stéttarlegu tilliti. Sá efniviður, sem hér hefur 
verið reifaður, veitir ekkert færi á slíkum 
flokkuðum eða beltuðum samanburði. Slíkt efni 
fellur hins vegar til af úrvinnslu skattframtala. 
Varðar þá miklu, að heildarniðurstöður þess falli 
nærri þeim, sem fram koma í yfirlitinu hér á 
undan og unnar eru upp úr heildstæðum þjóðar-
auðs- og lánamarkaðarskýrslum. Svo er sem 
betur fer, gagnstætt landlægri vantrú á gildi 
skattefnis, og glæðir það vonir um batnandi 
framkvæmd skattalaga. Hér á eftir er í töflu 2 
stillt saman hliðstæðum liðum efnahags heimila 
og niðurstöðum skattframtala fyrir árið 1993. 

Rauneignir eru áþekkar báðum megin. Miklu 
meiri munur er á fjáreignum: 172 ma. 
samkvæmt lánakerfisskýrlum, en hliðstæðir liðir 
virðast 106 ma. samkvæmt leiðréttum 
framtölum, en sökum skattfrelsis innstæðna og 
verðbréfa mun enn fremur lítið hirt um rétt fram-
tal þess liðar. Á móti munar einnig talsverðu á 
skuldum einstaklinga: 267 ma. í lánaskýrslum á 
móti 238 í framtölum. Getur það komið heim við 
framansagt, að meira af skuldum einstaklinga 
við bankana ætti að flokkast á atvinnufyrirtæki 
þeirra og að sama skapi minna á heimilin. 
Skuldir vegna íbúðakaupa töldust 156 ma. í 
skattefninu, en 157 ma. við íbúðalánasjóði og 
banka í efnahag heimila, og að auki óþekkt hlut-
fall af 37 ma. skuld heimila beint við lífeyris-
sjóði, en ekki er víst að lán séu tilgreind sem 
íbúðalán í framtölum, nema réttur sé til vaxta-
bóta. Skattefnið býr yfir fleiri liðum, sem ekki 
eru beint sambærilegir við efnahagsyfirlitið hér 
að framan, og sumir leiðréttingareðlis. Að þeim 
meðtöldum eru heildareignir 740 milljarðar til 
samanburðar við 705 samkvæmt heildar-
skýrslum (725 árið 1994 skv. framanrituðu). 
Hrein eign í árslok 1993 í efnahag heimila 
reyndist nákvæmlega hin sama og nettóútkoma 
eignarskattstofns í skattefni, 438,6 milljarðar í 
báðum tilvikum. Af þessu virðist óhætt að draga 
þá ályktun, þrátt fyrir svolítið mismunandi innri 
samsetningu, að treysta megi á flokkun eigna og 
skulda í skattefninu, innbyrðis og að tiltölu við 
tekjur, aldur og hjúskaparstétt. 

Fyrir liggur úrvinnsla á eignarskattstofni og 
skuldum framteljenda, flokkuðum eftir hálftuga 
aldursflokkum og eftir eigna- og skuldaþrepum. 

Tafla 2. Hliðstœðir liðir efnahags heimila og skattframtala 1993 

Efnahagur heimila Ma. kr. 

Íbúðarhús 466,6 
Einkabifreiðar 66,7 
Fjáreignir 171,7 
Ofangreindir eignaliðir 705,1 
Eignir alls 705,1 
Skuldir 266,5 
Hrein eign 438,6 

Framtalsskýrslur Ma. kr. 
Húseignir 462,6 
Ökutæki 62,8 
Innstæður, verðbréf oþh 105,8 
Ofangreindir eignaliðir 631,2 
Eignir alls 740,0 
Skuldir 237,7 
Hrein eign 502,3 
Eignarskattstofn nettó 438,6 
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Efni þetta nýtist vel til að varpa ljósi á meðaltöl 
og afstöður eigna og skulda, svo sem þær þróast 
yfir æviskeið fólks, og verður hér gefið mynd-
rænt yfirlit yfir það. Af því má draga alltraustar 
ályktanir um almenna heilbrigði eignauppbygg-
ingar og eignaskiptingar. Torveldara er hins 
vegar að finna eða einangra ummerki um félags-
leg vandamál út frá þessu efni, en þó má finna 
vísbendingar í fjölda eigna- og skuldleysingja, 
þ.e. í 0-flokki á hvora hlið, svo og í fjölda fólks 
í mótsvarandi stigskiptingu eigna og skulda. 
Hér verður þó, í samræmi við tilgang þessa 
skrifs, einkum fjallað um hið fyrrgreinda til 
mats á almennri heilbrigði eigna- og skulda-
þróunar og -skiptingar, sem almenn lánskjör og 
verðtrygging með lánskjaravísitölu eiga þátt í 
að móta. Stuðst verður við línurit á myndum 1 -
6, en talnaefni þeirra er sett fram í töflu 3. 
Aðgreining er gerð milli ógiftra og hjóna, svo 
sem alsiða er, þar sem hagrænar og félagslegar 
aðstæður þessara flokka eru verulega ólíkar, og 
telst reglulegt sambýli með í hjónaflokknum, 
þ.e. eftir tveggja ára sambúð. Það dregur þó úr 
gildi þessarar aðgreiningar, að vaxandi fjöldi 
einstæðra foreldra býr við svipaðar aðstæður og 
brýningu og hjón og við skilnað eða fráfall 
maka færist fólk milli flokka að lítt breyttum 
stofni eigna og skulda. Til þess að sjá við þessu 
eru hjón meðhöndluð sem einstaklingar í síð-
ustu myndinni, þ.e. deilt með tveimur í meðal-

eignir og -skuldir þeirra og þær vegnar saman 
við meðaltöl ógiftra á grunni einstaklingafjölda 
í hvorum flokki. 

Fjöldi framteljenda eftir aldursflokkum með 
jákvæðan eignarskattstofn, þ.e. hreina eign 
umfram skuldir, og fjöldi með framtalda skuld, 
er sýndur á mynd 1, og er hvort atriðið óháð 
hinu. Heildarfjöldi slíkra framteljenda var 
39.168 ógiftir og 44.903 hjón, eða alls 128.974 
einstaklingar með jákvæða eign, og 32.087 
ógiftir og 42.729 hjón, eða alls 117.545 einstakl-
ingar með skuld. Auk þess er verulegur fjöldi 
eigna- eða skuldlaus, einkum í yngstu aldurs-
flokkunum. Fjöldi ógiftra er ráðandi í fyrstu 
tveimur aldursflokkunum, og er fjöldi með skuld 
talsvert meiri en með hreina eign frá 21-25 ára 
flokknum til og með 41-45 ára flokki, en úr því 
snýst afstaðan við. Fjöldi hjóna er ekki teljandi í 
fyrsta aldursflokki (miðað við aldur eiginmanns), 
en síðan eru skuldarar fleiri en hreineigendur 
fram til 41-45 ára aldurs eins og í tilviki ógiftra. 
Það er að sjálfsögðu Lánasjóður ísl. námsmanna, 
sem mestu ræður um svo mikinn fjölda skuldara 
framan af. Aldur miðast í öllum töflunum við 
áramót, það aldursár sem þá hefur náðst. Hafa 
ber í huga, að einstaklingafjöldi hjóna er tvö-
faldur við það, sem sýnt er. Meginskýring þess, 
hve mikið fækkar bæði eigendum og skuldurum 
ofan við 36-40 ára flokkinn, er einfaldlega 
aldursskipting þjóðarinnar, enda mjög fáir úr því 

Fjöldi framteljenda með eign eða skuld 
eftir aldursflokkum í árslok 1993 

Mynd 1 



Tafla 3. Eignir og skuldir eftir aldursflokkum samkvœmt skattframtölum í árslok 1993 

1 Fjöldi framteljenda eftir aldursflokkum og eignar-/skuldaraðild 1993 

-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76- Samtals 
Allir ógiftir: 
1 Hrein eign 99,6 292,5 516,4 964,1 1494,9 2240,7 3048,5 3650,1 3986,9 4214,9 4404,0 4002,9 2975,9 1439,7 
2 Skuld 56,8 552,5 1632,7 2196,8 2214.9 2023,1 1641,6 1309,3 1095,1 808,1 549,5 421,8 230,2 882,2 
3 Heildareign 156,4 845,0 2149.1 3160,9 3709.8 4263,8 4690,1 4959,4 5082,0 5023,0 4953,5 4424,7 3206,1 2321,9 
Öll hjón: 
4 Hrein eign 500,6 796,2 1404,3 2867,9 4719,3 6866,6 8320,6 9325,6 9839,8 9935,2 9623,5 8649,6 7059,4 6306,0 
5 Skuld 1567,7 3073,8 4446,2 4865,9 4538,9 3854,3 3036,9 2407,8 1747,0 1411,1 1083,3 661,2 422.6 3109,1 
6 Heildareign 2068,3 3870,0 5850,5 7733,8 9258,2 10720,9 11357,5 11733,4 11586,8 11346,3 10706.8 9310,8 7482,0 9415,1 

4 Meðaleign (hrein), -skuld og heildareign (verg) allra framteljenda sem einstaklinga 1993, þús.kr. 

-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76- Samtals 
Hrein eign: 
1 Skipt hjón 250,3 398,1 702,2 1434,0 2359,7 3433,3 4160,3 4662,8 4919,9 4967,6 4811,8 4324,8 3529,7 3153,0 
2 Allir einstaklingar 101,2 314,3 618,1 1292,7 2157,4 3179,4 3920,3 4428,5 4689,9 4771,4 4687,1 4196,7 3215,5 2416,3 
Skuld: 
3 Skipt hjón 783,9 1536,9 2223,1 2433,0 2269,5 1927,2 1518,5 1203,9 873,5 705,6 541,7 330,6 211,3 1554,6 
4 Allir einstaklingar 64,7 755,6 1955,8 2362,0 2256,7 1947,6 1545,0 1228,3 928,1 732,3 544,0 366,9 222,0 1265,4 
Heildareign: 
5 Skipt hjón 1034,2 1935,0 2925,3 3866,9 4629,1 5360,5 5678,8 5866,7 5793,4 5673,2 5353,4 4655,4 3741,0 4707,6 
6 Allir einstaklingar 166,0 1069,9 2573,9 3654,7 4414,1 5126.9 5465,3 5656,8 5618,0 5503,6 5231,1 4563,6 3437,5 3681.7 

5 Hundraðshlutföll hreinnar eignar og skuldar af heildareign allra framteljenda 1993 

-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76- Samtals 
Ógiftir: 
1 Hrein eign 64 35 24 31 40 53 65 74 78 84 89 90 93 62 
2 Skuld 36 65 76 69 60 47 35 26 22 16 11 10 7 38 
Hjón: 
3 Hrein eign 24 21 24 37 51 64 73 7 9 ' 85 88 90 93 94 67 
4 Skuld 76 79 76 63 49 36 27 21 15 12 10 7 6 33 
Allir: 
5 Hrein eign 61 29 24 35 49 62 72 78 83 87 90 92 94 66 
6 Skuld 39 71 76 65 51 38 28 22 17 13 10 8 6 34 

Hrein eign = jákvæður eignarskattstofn án tillits til neikvæðs. 
Tölur um ógifta í samtölum kafla 4 eru sömu og í kafla 3. 

-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76- Samtals 
Með jákvæðan eignarskattstofn: 
1 Ógiftir 4245 5752 3652 2905 2486 2363 2183 1840 1977 2287 2351 2526 4601 39168 
2 Hjón 68 1060 3082 4898 5845 5819 5113 3756 3583 3759 3146 2303 2471 44903 
3 Skipt hjón 136 2120 6164 9796 11690 11638 10226 7512 7166 7518 6292 4606 4942 89806 
4 Allir 4381 7872 9816 12701 14176 14001 12409 9352 9143 9805 8643 7132 9543 128974 
Með skuldir: 
5 Ógiftir 1557 6350 5772 4071 3014 2465 1964 1405 1355 1305 1050 851 928 32087 
6 Hjón 73 1632 4971 6506 6904 6123 4842 3234 2692 2507 1708 904 633 42729 
7 Skipt hjón 146 3264 9942 13012 13808 12246 9684 6468 5384 5014 3416 1808 1266 85458 
8 Allir 1703 9614 15714 17083 16822 14711 11648 7873 6739 6319 4466 2659 2194 117545 
Allir: 
9 Ógiftir 19766 14646 8833 5909 4439 3569 3064 2413 2433 2743 2840 3106 6965 80726 
10 Hjón 109 1904 5340 6875 7272 6596 5565 4009 3718 3889 3225 2349 2655 53506 
11 Skipt hjón 218 3808 10680 13750 14544 13192 11130 8018 7436 7778 6450 4698 5310 107012 
12 Allir 19984 18454 19513 19659 18983 16761 14194 10431 9869 10521 9290 7804 12275 187738 

-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76- Samtals 
Eign: 
1 Ógiftir 463,6 744,8 1249,0 1961,1 2669,3 3384,3 4278,8 4786,8 4906,4 5055,4 5320,1 4922.0 4504,9 2967,2 
2 Hjón 802,5 1430,2 2433,2 4025,5 5871,5 7783,5 9056,2 9953,8 10210,6 10278,8 9865,2 8822,4 7585,0 7514,1 
Skuld: 
3 Ógiftir 721,0 1274,3 2498,6 3188,6 3262,0 2929.2 2561,0 2248,6 1966.3 1698,7 1486,2 1539,4 1728,0 2219,4 
4 Hjón 2340,9 3586,1 4776,3 5141,9 4780,9 4152,0 3490,3 2984,8 2412,8 2188,9 2045,4 1718,1 1772,4 3893,2 

2 Meðaleign (hrein) og -skuld á framteljanda með jákvæðan eignarskattstofn eða skuld 1993, þús.kr. 

3 Meðaleign (hrein), -skuld og -heildareign (verg) á alla framteljendur 1993, þús.kr. 
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með enga eign eða skuld. Ekki er einhlítt að 
túlka þetta þversnið gegnum aldursflokkana sem 
þróun gegnum tíma, einkum þar sem eldri 
flokkarnir bjuggu áður við óverðtryggð lán og 
talsvert neikvæða raunvexti, en hinir yngri að 
mestu leyti við verðtryggð lán og jákvæða raun-
vexti. Getur það valdið því, að bæði fjöldi skuld-
ara og meðalskuld þeirra muni haldast lengur 
uppi eftir árunum en myndin bendir til. 

Meðaleign og -skuld þeirra framteljenda með 
jákvæða eign eða skuld, sem hér á undan er 
fjallað um, er sýnd á mynd 2. Bæði skuld og 
hrein eign hjóna er fyrri til að ná hámarki en hjá 
ógiftum. Uppbygging hreinnar eignar er talsvert 

örari hjá hjónum framan af, en í síðari aldurs-
flokkum lætur mjög nærri, að eign hjóna sé tvö-
föld á við ógiftra, en rýrni talsvert meira undir 
lokin. Meðalskuld ógiftra liggur þó í efri flokk-
unum furðu nærri meðalskuld hjóna, og heildar-
eign að sama skapi meiri á hvern einstakling. 
Skýrist þetta efalaust af því, að íbúðaþarfir séu 
tiltölulega meiri hjá einstæðum foreldrum og 
almennt upp úr rofnum hjónaböndum. Varla 
verður á móti mælt, að uppbygging eigna og af-
staða eigna og skulda þróist með mjög heil-
brigðum hætti, ef marka má aldursflokkaröðina, 
og það þótt skuldir héldust nokkru meir uppi en 
hún sýnir. Hafa ber í huga, að hér er fjallað um 

Mynd3 Meðaltal heildareigna, skulda og hreinnar eignar allra ógiftra 
M.kr. eftir aldursflokkum í árslok 1993 M.kr. 

Mynd 2 

Meðaleign og -skuld á framteljanda m. eign/skuld 
M.kr. eftir aldursflokkum í árslok 1993 M.kr. 
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Mynd 4 Meðaltal heildareigna, skulda og hreinnar eignar allra hjóna 
M.kr. eftir aldursflokkum í árslok 1993 M.kr. 

hreina eign eftir frádrátt skulda frá heildar-
eignum, svo að vergar eignir eru tvöfaldar við 
skuldir, þar sem línurnar skerast, og eiginfjár-
hlutfall við það mark því 50%, en stórvaxandi 
síðar, þ.e. frá og með 36-40 ára flokki hjóna og 
41-45 ára flokki ógiftra. Með því að leggja 
saman skuldir og hreina eign í hverjum aldurs-
flokki fengjust fram dæmigerð tilvik eða 
„týpur", en þó ekki frambærileg heildarmeðal-
töl, þar sem fjöldi skuldara og hreineigenda í 
hverjum aldursflokki er dálítið mismunandi. Því 
er ráðlegra að hverfa til heildarfjölda fram-
teljenda á báðar hliðar til samans. 

Þannig fæst innbyrðis sambærilegt yfirlit 
meðaleigna og skulda og hreinnar eignar á 
mynd 3 fyrir ógifta og mynd 4 fyrir hjón. 
Heildareign er þar bætt við sem samtölu skuldar 
og hreinnar eignar. Samhliða uppbygging eigna 
og skulda er ör fram til 26-30 ára aldurs, en upp 
frá því fer meira fyrir eiginfjármyndun, einkum 
hjá hjónum og þar framan af mun örari en hjá 
ógiftum. Skuldalínan verður upp frá þessum 
aldri nánast hin sama á einstakling hjá ógiftum 
og hjónum, en hrein eign og heildareignir verða 
á þann kvarða talsvert hærri hjá hjónum. Sá 
munur, sem hér kemur fram frá meðaltölum 
þeirra einna, sem eiga eða skulda, stafar af því að 
meðaltölin þynnast hér mun meira út hjá ógiftum 
en hjónum. Þar sem útþynningin veldur mun 
eigna og skulda til sömu áttar, ættu skulda- og 

eiginfjárhlutföll þó að standa lítið breytt í báðum 
tilvikum. Fyrirvara verður að gera við verulega 
eignarýrnun, sem fram kemur í elstu aldurs-
flokkunum. Hér er annars vegar um árganga að 
ræða, sem hafa haft á virkara skeiði sínu mun 
slakari auðgunarfæri en síðari aldursflokkar, 
sem að sama skapi munu væntanlega halda 
eignum sínum betur uppi. Hins vegar búa þessir 
árgangar að eldri eignum, sem geta verið vægar 
metnar og jafnvel vanmetnar að tiltölu við nýrri. 
Burtséð frá þessum ástæðum geta eignir rýrnað 
raunverulega við tekjubrest og aðrar aldurs-
bundnar ástæður, þ.á.m. að fólk vilji veita sér 
meira til lífsnautnar á eftirlaunaárunum og loks 
að greitt sé fyrirfram upp í arf. 

Heildarmynd eigna og skulda allra fram-
teljenda, ógiftra og hjóna, fæst aðeins með því 
að skipta hjónum upp í einstaklinga með helm-
ing eigna og skulda á hvort. Þetta er gert á mynd 
5. Heildareignir og hrein eign eru þar í flestum 
aldursflokkum talsvert hærri en hjá ógiftum og 
að sama skapi nokkru lægri en á einstakling í 
hjónum. Skuldir eru jafnframt ívið hærri framan 
af en hjá ógiftum, en ívið lægri frá 41-45 ára 
aldri, og öfugt gagnvart hjónum. Meðaltölin eru 
marklítil í allra fyrstu flokkunum sökum vægis 
eignar- og skuldlausra meðal ógiftra, og aldurs-
flokkunin skekkist lítið eitt við upplausn hjóna, 
einkum þannig að konurnar ættu að flokkast að 
hluta í lægri aldursflokk. Lögun línuritanna 
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Mynd 5 Meðaltal heildareigna, skulda og hreinnar 
M kr eignar einstaklinga í framtölum M kr 

eftir aldursflokkum í árslok 1993 

svipar mjög til beggja, ógiftra og þó einkum 
hjóna. í árgöngum vel fullorðinna liggur meðal-
tal heildareigna milli 5 og 6 milljóna, en skuldir 
ört fallandi frá 2 milljónum. Heildarmeðalskuld 
er nærri 1,3 milljónir, hrein eign rúmar 2,4 og 
heildareign nærri 3,7. Meðaltalið er hins vegar 
verulega útþynnt af fjölda eign- og skuldlausra í 
yngstu flokkunum. 

Við fyrsta álit á myndirnar sést, að framan af 
aukast skuldir mun örar en eign, svo að eigin-
fjárhlutfallið lækkar milli aldursflokka, einkum 
hjá ógiftum. Mynd 6 sýnir raunar bæði skulda-
og eiginfjárhlutföll af heildareign, skulda á 

vinstri kvarða og eiginfjár á hægri kvarða. Eigin-
fjárhlutfall ógiftra og allra lækkar framan frá í 
24% af heildareign í 26-30 ára flokknum, en hjá 
hjónum í 21% í 21-25 ára flokknum og mætir 
svo hlutfalli ógiftra í 26-30 ára flokki. Úr því fer 
eiginfjárhlutfallið hækkandi fram eftir öllum 
aldri. Það nær yfir 50% í 36-40 ára flokki hjóna 
og 41-45 ára flokki ógiftra. Það nær sem næst 
þremur fjórðu fyrir 46-50 ára hjón (73%) og 51 -
55 ára ógifta (74%). Hlutföll allra einstaklinga 
fylgja nánast ógiftum til 26-30 ára aldurs, en 
hjónum upp frá því. Að heildarmeðaltali reiknast 
eiginfjárhlutfallið 62% fyrir ógifta, 67% fyrir 

Mynd 6 Skulda- og eiginfjárhlutfall hjóna, ógiftra og allra einstaklinga 
Skuldir eftir aldursflokkum í árslok 1993 Hrein eign 



40 FJÁRMÁ LATÍ ÐIN DI 

hjón og 65,6% fyrir alla framteljendur sam-
kvæmt þessu skýrsluefni, þar sem miðað er við 
jákvæðan eignarskattstofn sem hreina eign, en 
sleppt annars vegar frádrætti neikvæðs stofns og 
hins vegar skattfrjálsum innstæðum og verðbréf-
um. Litlu munar, þótt þessir liðir séu teknir með 
í heildarmyndinni, en eiginfjárstaðan verður þó 
dálítið hagstæðari samkvæmt því: 65,4% fyrir 
ógifta, 68,8% fyrir gifta og 67,9% alls. 

Af þessu skýrsluefni um aldursbundnar 
eignir, skuldir og eiginfjárhlutföll virðist helst 
mega draga eftirfarandi ályktanir, sem verða að 
teljast hafa verulegt gildi til að kveða upp dóma 
um verðtryggingu lánsfjármagns og lánskjara-
vísitölu eftir gildi hennar í hálfan annan áratug: 

1. Þróun eignauppbyggingar og skulda- og 
eiginfjárhlutfalla virðist heilbrigð í aðaldráttum, 
svo sem hún birtist í framgangi þessara stærða 
yfir aldursflokkana. Svo væri enn frekar, ef 
menntun væri metin til verðs á móti námslánum, 
sem mest vega í yngri flokkunum, en væri síðan 
afskrifuð með árunum í líkingu við afborganir 
lánanna. Skuldir kunna framvegis að haldast 
nokkru betur uppi með árunum, en jafnframt er 
líklegt, að á móti þeim muni í vaxandi mæli 
standa hlutabréf, skuldabréf og aðrar fjáreignir. 

2. Ekki gefst færi á að meta, hvernig fjár-
eignir dreifist á aldursflokkana til beins mót-
vægis við áhrifum verðtryggingar og raunvaxta 
á skuldimar. Þó má ráða af líkum, að þær falli 
með vaxandi vægi á flokkana eftir 31-35 ára 
aldur, þegar meðalskuld er hætt að aukast, en 
eignir fara ört vaxandi, og að auki fylgir upp-
söfnun og ávöxtun lífeyrissjóða svipuðu 
mynstri, þar til eftirlaunaaldri er náð með 66-70 
ára flokkinum. Þær hagsmunaandstæður, sem 
þarna virðist um að ræða, leysast þó upp, sé 
tekið mið af ævihagsmunum hvers og eins. 

3. Almennt má þó gera ráð fyrir því, að íbúðir 
og aðra húseignir veiti einnig fullnægjandi 
verðlagsmótvægi við hækkun lánskjaravísitölu, 
e.t.v. mismikið eða misfljótt eftir því, hve 
mikinn þátt launahækkanir eiga beint í henni, en 
því fremur sem launatekjur eru veigamikill 
þáttur í eftirspurn íbúðarhúsnæðis og þar með 
verðáhrifum frá þeirri hlið. 

4. Félagsleg vandamál, sem kalla á sértæk 

úrræði, koma ekki fram í þessari úrvinnslu. 
Þeirra gætir þó í skýrsluefninu í meiri hækkun 
skulda en eigna síðustu árin, í vaxandi fjölda 
með neikvæða eign, að langmestum hluta í 
yngstu flokkunum, og að einhverju marki í mis-
skiptingu innan hvers aldursflokks. Miklu 
nánari athugunar þarf þó við til að meta, hvort 
þessi ummerki séu umfram eðlileg mörk, t.d. 
með hliðsjón af áhrifum Lánasjóðs ísl. náms-
manna og annarrar rýmkunar lánveitinga. Ljóst 
má þó vera, að stöðnun og lækkun rauntekna 
síðustu árin hefur haft talsverð áhrif til vand-
kvæða, sem að nokkru hefur þegar verið snúist 
við. Slíkar ráðstafanir, eins og skuldbreytingar 
með greiðsluvandalánum, virðast þó ekki hafa 
náð alveg að rótum vandans og því kallað á 
endurtekningu. Því kann að valda óhagstæðari 
tekjuþróun en vænst var, en raunsæ viðmiðun 
við tekjur hlýtur ætíð að vera önnur hlið úr-
lausnanna. 

Afstöður skulda(greiðslna) og tekna 

Meginhluti skulda almennings er sprottinn af 
lánum vegna húsnæðisöflunar. Húsnæði á fólk 
almennt til nota fyrir sig og fjölskyldu sína, en 
ekki til að leigja út eða selja. Því er það viðhorf 
ríkjandi að líta til lánakostnaðar á móti tekjum, 
án þess að horfa um leið til samjafnaðar við 
ávöxtun fjár eða verðhækkun eigna. Þessi 
einhliða samanburður við tekjur er stundum 
vandmeðfarinn, einkum þegar taka skal afstöðu 
til snöggra breytinga á skuldum, við hækkunar-
skref lánskjaravísitölu e.þ.h. Sem fyrr segir 
hættir mönnum til að bera hækkunarskref lána-
stofns í heild saman við hækkun árstekna, og má 
kenna til fréttamannahagfræði. Til þess að fá 
réttan samanburð þarf því annaðhvort að um-
skrifa tekjustrauminn til stofngildis í formi ævi-
tekna eða meta árlegan gjaldastraum, sem af 
skuldunum eða breytingum þeirra sprettur. 

Nokkurt álitamál er, hvernig þeim saman-
burði skuli hagað: 1. Stofnsamanburður. Sé 
miðað við nýtt lán fyrir fullum íbúðaþörfum til 
langframa, virðist eðlilegt að afvaxta tekjur 
nánast heillar starfsævi í allt að 40 árum til 
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núgildis, með aldursbundnum hækkunum sam-
kvæmt reynslu eða meðalævitekjum. Sé hins 
vegar gengið út frá meðalskuldum samkvæmt 
hagskýrslum, í heild eða ákveðnum þungvægum 
aldursflokkum, þarf að miða við eftirstandandi 
starfsævi meðaltals eða viðmiðunarflokks, t. d. 
nálægt 25 árum, en þá eitthvað hærri meðal-
tekjur en heildar. 2. Straumsamanburður. Taka 
má tvenns konar viðmiðanir: a. Raunvexti lána 
eingöngu, þar sem þeir eru hin eiginlegu gjöld 
eða kostnaður af skuldunum, en afborganir 
lækka skuldir og fela í sér hreina eignamyndun. 
b. Argreiðslur vaxta og afborgana, þar sem í 
þeim koma fram öll greiðsluáhrif af lánskjara-
vísitölunni og afborganir koma í stað afskrifta, 
að vísu í ýktri mynd, og komast þannig nær hús-
næðiskostnaði í heild. Með þessu virðist vaka 
fyrir mönnum að setja upp eins konar ráð-
deildarsamanburð húsnæðistengds kostnaðar, 
miðaðan fyrst og fremst við launatekjur, en í 
einangrun frá eignatekjum og endurmatsáhrifum 
á hag sömu manna. Samanburður af þessu tagi 
verður stöðugt úreltari í ljósi æ fjölbreyttari sam-
setningar heildarhags fólks, og verður í reynd 
aðeins nálgun við raunhæft mat áhrifa á slíkan 
heildarhag. 

Samkvæmt töflu 3, 2. kafla, sbr. mynd 2, nam 
meðalskuld ógiftra 2.219 þús.kr. í árslok 1993 
og hjóna 3.893 þ.kr., þ.e. þeirra sem töldu fram 
skuld eða jákvæða eign. Meðaltölin í skuldug-
ustu aldursflokkunum eru þó talsvert hærri: frá 

2,5 til 3,3 m.kr. í 26-50 ára flokkum ógiftra og 
frá 4,2 til 5,1 m.kr. í 26-45 ára flokkum hjóna. 
Þannig lætur nærri, að meðalskuld á hverja 
fyrirvinnu sé um 2-2,5 m.kr. Heildarskuld heim-
ila nam 266 milljörðum skv. lánamarkaðs-
skýrslum, og á móti 265 þúsunda mannfjölda 
nam það nokkurn veginn 1 m.kr. meðalskuld á 
mann, og getur það farið nærri samsvörun við 
skuldir hjóna miðað við meðalstærð hjónaheimila. 
Til samanburðar var meðaltekjuskattstofn hjóna 
2.722 þús.kr., einstæðra foreldra 1.086 þ.kr., ein-
hleypra barnlausra 945 þ.kr. og allra einstaklinga 
1.172 þ.kr. Stighækkun tekna og skulda fylgist 
náið að eftir aldursflokkum, raunar svo að tekj-
urnar hækka á undan, sem bendir til ráðdeildar. 
Eftirfarandi tafla 4 og myndir 7-10 eru settar 
fram til að styðjast við í vali á sem gildastri 
samsvörun milli skulda og tekna. Fram kemur, 
að meðalskuldir eru mjög nærri jafngildi við 
meðaltekjur á einu ári, eilítið lægri hjá ógiftum, 
hlutfall 0,94, en nokkru hærri hjá hjónum, hlut-
fall 1,12, og þá meðalhlutfall allra einstaklinga 
þar á milli, 1,05. Þrátt fyrir nokkra fylgni meðal-
skulda við tekjur eftir aldursflokkum sveiflast 
hlutfallið milli þeirra verulega yfir æviskeiðið. 
Fyrstu aldursflokkar ógiftra eru lítt farnir að 
skulda, og hinir síðustu bæði ógiftra og hjóna 
eru komnir niður fyrir helmings hlutfall skulda á 
móti tekjum. Hjón komast fljótt í gang með að 
skulda og byrja nærri einingarhlutfalli skulda 
við tekjur, en það hækkar í og yfir 1,5 á aldurs-

-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76- Samtals 
Ógif t i r : 

1 Meða l t ek ju r 466 ,4 819 ,8 1140,9 1317,3 1346,6 1431,7 1395,9 1362,4 1305,2 1188,9 1131,8 965 ,5 844,4 945 ,7 

2 Meða l sku ld 56 ,8 552,5 1632,7 2196,8 2214 ,9 2023,1 1641,6 1309,3 1095,1 808,1 549,5 421 ,8 230,2 882,2 

3 Meða l sku ld /meða l t ek ju r 0,12 0,67 1,43 1.67 1,64 1,41 1,18 0,96 0 ,84 0,68 0,49 0 ,44 0 ,27 0 ,93 

Hjón : 

4 Meða l t ek ju r 1817,9 2032,1 2417 ,6 2723,3 3025 ,6 3307 ,6 3244,8 3127 ,4 2928 ,2 2688 ,9 2450,3 1894,7 1707,8 2772 ,7 

5 Meða l sku ld 1567,7 3073,8 4446 ,2 4865 ,9 4538 ,9 3854 ,3 3036 ,9 2407 ,8 1747,0 1411,1 1083,3 661,2 422 ,6 3109,1 

6 Meða l sku ld /meða l t ek ju r 0,86 1,51 1,84 1,79 1,50 1,17 0 ,94 0 ,77 0,60 0,52 0,44 0,35 0,25 1,12 

Allir e instakl ingar: 

7 Meða l t ek ju r 4 7 2 , 6 847,1 1178,0 1379,8 1529.0 1648,2 1603,5 1525,0 1428,0 1310,5 1219,6 950 ,6 858,2 1210,9 
8 Meða l sku ld 64,7 755 ,6 1955,8 2362 ,0 2256 ,7 1947,6 1545,0 1228,3 928,1 732 ,3 544 ,0 366 ,9 222,0 1265,4 

9 Meða l sku ld /meða l t ek ju r 0 ,14 0 ,89 1,66 1,71 1,48 1,18 0,96 0,81 0,65 0,56 0,45 0 ,39 0,26 1,05 

Tafla 4. Meðaltekjur og meðalskuld framteljenda og hlutföll þeirra eftir aldursflokkum 1993 
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Mynd 7 

Meðalskuldir og -tekjur ogiftra 
Þ ú s . k r . eftir aldursflokkum 1993 Þ ú s . k r . 

bilinu 21-40 ára, og er beint meðalhlutfall þeirra 
flokka 1,66, en hæst nær það 1,84 í 26-30 ára 
flokknum. Ógiftir eru meira en fimm ára flokki á 
eftir, ná hlutfalli yfir 1,4 á 26-45 ára bilinu, með 
beint meðaltal þá 1,54, en eru einnig seinni að 
lækka hlutfall sitt fram eftir árunum. Meðaltöl 
tekna gilda hér um alla þá framteljendur, sem 
tekjur hafa, úrvinnsluhæfar og tölvutækar. 
Meðalskuldir gilda um nánast sama safn 
framteljenda, að meðtöldum skuldlausum, sbr. 
töflu 3, 1. kafla og mynd 1, en vægi þeirra er 
verulegt aðeins í lægstu flokkunum. 

Þessar afstöður úr raunverulegu skýrsluefni 
ógilda að dómi höfundar þær afstöður, sem 

reiknað var með í greinargerðinni „Lánskjara-
vísitalan", sem Talnakönnun hf. vann fyrir 
Verkamannafélagið Dagsbrún. Þar var stuðst við 
áður greinda skuld 1 m.kr. á mannsbarn, og gert 
að 4 m.kr. á meðalfjölskyldu, sem er ekki fjarri 
lagi á virkasta aldursskeiði. Hins vegar er tekið 
dæmi um mann, sem hefur 1 m.kr. á ári í laun, án 
tillits til þeirra meðaltala úr hagskýrslum, sem 
hér er fjallað um. Þeim samanburði er því hafn-
að hér. 

1. Stofnsamanburður: Þegar tengja skal 
saman stofn- og straumstærðir (skuldir og 
tekjur), er haganlegast að nota til þess venjulegar 
árgreiðslutöflur, er sýna núvirði árlegs fjár-

Meðalskuldir og -tekjur hjóna 
M.kr. eftir aldursflokkum í árslok 1993 M.kr. 
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streymis yfir tiltekinn tíma. Þarf þá annars vegar 
að velja viðeigandi lengd starfsævi og hins vegar 
þá vaxtakröfu, sem núvirðing miðist við. Hér 
fara á eftir helstu valkostir á báða bóga, starfs-
ævi á 5 ára bilum og vaxtakrafa í heilum prósent-
um. 

Tafla 5. Núvirði œvitekna sem margfeldi árstekna 

Starfsævi 6% 
Vaxtakrafa 

5% 4% 3% 
2 5 ár 12,8 14,1 15,6 17,4 
3 0 ár 13,8 15,4 17,3 19,6 
35 ár 14,5 16,4 18,7 21,5 
4 0 ár 15,0 17,2 19,8 23,1 

Margfeldið sýnir að sjálfsögðu hækkandi 
tölugildi með lengri starfsaldri, og jafnframt 
með lægri vöxtum, sem síðari tekjur eru afvaxt-
aðar með til núvirðis. Töflunni er stillt þannig 
upp, að sýni hækkandi gildi niður og út, og 
myndar samfellu, þannig að hvert botnlínugildi 
(40 ára) er áþekkt 2. línu næsta dálks (30 ára) við 
einnar prósentu lægri vexti. Starfsævin er meira 
í ætt við staðreyndir, miðuð frá mismunandi 
aldursflokkum til starfsloka 65-70 ára. Vaxta-
krafan er hins vegar fremur huglægt matsatriði, 
en þó tengt staðreyndum eins og áætlaðri hreinni 
ávöxtun lífeyrissjóða til langs tíma í lægri kant-
inn (t.d. 3%), en vöxtum húsnæðislána í efri 

Meðalskuldir og -tekjur á hvern einstakling 
Þús.kr. eftir aldursflokkum 1993 Þús.kr. 

Hlutfall meðalskulda af meðaltekjum 
Meðalskuldir/Meðaltekjur eftir aldursflokkum 1993 
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Mynd 11 

Margfeldi núgildis ævitekna af árstekjum 

kantinn (t.d. 5-6%). Ekki er fráleitt, að einstakl-
ingar taki fremur mið af hærri kostinum, sem 
þeir standa frammi fyrir í lántökum sínum, en þó 
er þar um misháa vexti að ræða í félagslega 
kerfinu og hinu almenna, og ennfremur breyti-
lega eftir vaxtakröfu af húsbréfum. Viðmiðun 
við lánsvexti fylgir sá kostur, að stofn- og 
straumsamanburðir svara hvor til annars. 

Samhengi þessara valkosta má sýna mynd-
rænt á ýmsa lund: með línuritum hverrar ævi-
lengdar eftir vaxtakröfum eða hverrar vaxta-
kröfu eftir ævilengdum. Þar sem millistigin geta 
verið nánast óendanlega mörg, og viðhorfin til 
vals þeirra sömuleiðis, þykir henta að teikna þau 
með hækkandi jafngildislínum margfeldisins 
(jafnhæðarlínum) í líkingu við upphleypt landa-
kort, svo sem gert er á mynd 11. Milli hverra 
tveggja lína fer margfeldið nokkuð jafnt hækk-
andi upp og til hægri á myndinni. 

Þessi margfeldi af árstekjum eru í töflu 6 
tengd við hlutföll skulda miðað við árstekjur, 
sem að heildarmeðaltali voru í kringum 1, en 
fyrir virkustu aldursflokkana með mesta fjöl-
skylduábyrgð allt upp í 1,84. Þessi hlutföll vega 
mismikið upp á móti fyrrgreindu margfeldi og 
verka þannig til að jafna það. Gert er ráð fyrir, að 
á móti meðalhlutfalli skulda og tekna í heild 
standi rúm hálf starfsævi eða 25 ár, á móti 
jöðrum skuldþyngstu aldursflokkanna 30 ár, á 
móti meðalhlutfalli fjögurra þyngstu 35 ár 
(þriggja í heildarmeðaltali, þar sem þyngstu 
flokkar ógiftra og hjóna falla saman), og loks á 
móti hámarkinu 40 ár. Þetta eru að sjálfsögðu 
stílfærðar staðreyndir, en nærri lagi. Árstekjur 
mismunandi aldursflokka, en ekki ævitekjur, 
ráða skulda/tekna-hlutfalli þeirra, en eru svo 
líkar heildarmeðaltali, að skekkir myndina ekki 
að ráði nema í yngstu flokkunum með hæstu 
hlutföllin, þar sem tekjur eru enn í örri hækkun. 
Eru þau hlutföll því ýtrustu tilvik að miða við. 
Látið er nægja að reikna með 5% og 3% vaxta-
kröfu. 

Hér er um að velja margfeldi frá því um 10 
upp í rúm 15, og er þá ýktustu og miður mark-
tækum afbrigðum sleppt. Heildarmeðaltölin 
liggja á bilinu 12,6-16,6, en skuldþungu aldurs-
flokkarnir á bilinu 10-14. Þessi margfeldi tengja 
saman hagsmuni launafólks af kauphækkun á 
því bili, sem hún veldur ekki almennri verðlags-
hækkun, og af hækkun lánskjaravísitölu og 
tengdra skulda af sömu orsök. Samkvæmt upp-
lýsingum Hagstofu olli hver 1% hækkun launa-
vísitölu um 0,53% beinni reikningslegri hækkun 
lánskjaravísitölu. Hlutfallið þarna á milli, sem er 
1,89% hækkun tekna á móti 1 % hækkun verð-

Tafla 6. Margfeldi núvirðis œvitekna og skuldastofns við 5% og 3% vexti 
Starfsœvi Ógiftir Hjón 

Skuld/tekjur 5% 3% Skuld/tekjur 5% 3% 

25 ár 0,93 15,2 18,7 1,12 12,6 15,5 
30 ár 1,41 10,9 13,9 1,50 10,3 13,1 
35 ár 1,54 10,6 14,0 1,66 9,9 13.0 
40 ár 1,67 10,3 13,8 1,84 9,3 

Allir 
12,6 

25 ár 1,05 13,4 16,6 
30 ár 1,48 10,4 13,2 
35 ár 1,62 10,1 13,3 
40 ár 1,71 10,1 13,5 
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tryggðra skulda, verkaði í sömu átt og ofangreint 
margfeldi. Margfeldi ævitekna miðað við skulda-
stofn á bilinu 10-15, magnaðist þannig í marg-
feldi hagsmunaáhrifa á bilinu 19-28 í jafngildum 
krónum talið. Það var þannig algjör fjarstæða, að 
verðtrygging með lánskjaravísitölu eyddi annars 
raunhæfri kjarabót. Sé hins vegar farið fram úr 
því marki, sem hér er enginn dómur lagður á, 
hver muni vera, koma önnur öfl til skjalanna til 
að eyða kjarabótinni gegnum almennt verðlag 
og hugsanlega gengi. 

2. Straumasamanburður: Hin aðferðin við 
samanburð tekna og skulda felst í því að bera 
vexti eða heildargreiðslur af lánunum saman við 
tekjurnar. Hér er að sjálfsögðu um víðfeðmt 
stærðaróf að ræða, eftir þeim margbreytilegu 
afstöðum, sem í gildi eru. Fræðilega séð er þetta 
bein andhverfa stöðusamanburðarins. Hér er þó 
fremur um að ræða að miða við raunverulega, 
greidda vexti heldur en huglæga vaxtaforsendu 
svo sem í fyrra tilvikinu. Um leið verður brýnna 
og jafnframt vandasamara að meta, hve miklar 
skuldir og greiðslur af þeim standa í sambandi 
við húsnæðisöflun og menntun fólks, en ekki 
aðra fjárfestingu. Þykir því rétt og í samræmi við 
aðra meðferð talnaefnisins að miða heildar-
fjárhæð skuldanna við samtölu þeirra samkvæmt 
framtölum og lækka skuldir heimila við banka 
að sama skapi, enda leikur grunur á, að talsvert 
hafi ratað í þann flokk, sem að réttu eigi að falla 
undir atvinnurekstur. Eftir því sem næst verður 
komist hafa vaxtakjör heimila verið sem hér 
segir hjá einstökum flokkum lánastofnana og í 
heild á árinu 1993. Vaxtafjárhæðir eru reiknaðar 
af áætlaðri meðalstöðu ársins, en því aðeins eru 
þær sambærilegar við tekjufjárhæðir þess. 

Tafla 7. Raunvextir af skuldum heimila 1993 

Stofnanir Skuldir, m.kr. Vextir % Vaxtafjárh. í 

Byggingarsjóðir 133.814 4,72 6.316 
Lífeyrissjóðir 34.862 6,14 2.141 
Lánasj. ísl. námsm. 29.298 1,00 293 
Bankakerfi 24.178 10,17 2.459 
Tryggingarfélög 2.066 10,25 212 
Verðbréfasjóðir 930 10,90 101 
Samtals 225.148 5,12 11.522 

Vaxtakjör heimila eru þannig samsett af mjög 
mismunandi ákvæðum, tengdum ríkisábyrgð og 
annarri fyrirgreiðslu og íhlutun ríkisvaldsins. Er 
þó síst undan þeim kjörum að kvarta, sem helst er 
unnt að hafa áhrif á með félagslegum þrýstingi. 
Innan byggingarsjóðanna er og breitt bil frá 2,5% 
í félagslega kerfinu, í 4,9% af almennum lánum 
og 6% af húsbréfalánum, 5% frá desember 1993. 
Virkir vextir þeirra af útborgaðri fjárhæð hafa þó 
lengst af verið nokkru hærri miðað við sölu hús-
bréfa með afföllum, en hér er miðað við formlega 
lánsfjárhæð, svo að vaxtafúlgan nær sömu hæð 
og með hærri vöxtum af lægra útborguðu fé. 
Vextir LÍN eru nýleg kjör, en af eldri lánum eru 
engir vextir, auk þess sem tekjuhemill verkar á 
endurgreiðslurnar. Þannig ríkir enn veruleg 
hólfun á þessum markaði. Langhæst eru kjörin á 
hinum almenna, íhlutunarlausa markaði, banka, 
tryggingarfélaga og verðbréfasjóða, um tvöföld 
á við meðaltalið. Munurinn stafar þó ekki ein-
göngu af opinberri ábyrgð og íhlutun á hlið lág-
vaxalánanna, heldur fást hávaxtaaðilarnir mest 
við ótryggari aukalán með afgangsveðum. 

Að svo misjöfnum vöxtum ofan á verulega 
mismunandi skuldir að tiltölu við tekjur getur 
vog vaxta af tekjum verið afar mismunandi. Til 
mats á samhenginu milli almennra hræringa í 
launum og lánskjörum verður þó að nægja að 
taka meðaltöl og helstu dæmigerð tilvik, en 
óhagstæðustu jaðartilvikin benda fremur til af-
markaðra, félagslegra vandamála. Því verður hér 
stuðst við sömu flokkun og hlutföll og notuð 
voru til að meta afstöðuna milli ævitekna og 
skuldastofns hér á undan, sbr. töflu 6, og miðað 
við 5%, 6% og 7% vexti, er hugsaðir séu sem 
dæmigerð meðaltöl lána, þar sem opinber sjóða-
lán séu mismikill meirihluti. Helstu lánalengdir 
eru 25 ár á húsbréfum og 40 ár á öðrum almenn-
um byggingarlánum, og lengri á félagslegum 
lánum, auk lánaflokka þarna á milli og ýmissa 
lánalengda frá bankakerfi og öðrum aðilum. 
Raunar er hvorki auðgert að festa hendur á 
ákveðinni lengd lána frá þessum síðast greindu 
aðilum, né heldur hefur lánalengdin þar skýra 
merkingu, þar eð lánum á því sviði er gjarnan 
breytt í önnur, fari greiðslur fram úr hófi miðað 
við tekjur. Getur því látið nærri að notast við 
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Tafla 8. Hlutföll lánagreiðslna af árstekjum % 

7.1. Raunvextir, aðeins 7.2. Argreiðslur vaxta og afborgana 

fimm ára bil í hátt við lengdir starfsævi hér að 
framan og tengja þau við mishá hlutföll skulda 
af árstekjum, svo sem þar er gert, þó til ein-
földunar aðeins við heildarmeðaltöl allra ein-
staklinga, ógiftra sem hjóna. Til enn frekari 
yfirsýnar um sennilegar afstöður má einnig beita 
þeim skuldahlutföllum öllum við 25 ára lána-
lengd, sem telst um leið sennileg, væntanleg 
starfsævi meðalskuldara. 

Út úr töflu 8 má lesa, að heildarmeðaltal raun-
vaxta, sem tengt er breytingum á lánskjaravísi-
tölu og vaxtaákvæðum, liggi á bilinu 5,3-7,4% 
af meðaltekjum. Samsvarandi hlutfall vaxta og 
afborgana liggur á bilinu 7,5-9%. Kemur það 
vel heim við samsvarandi vog árgreiðslna í 
vísitölu framfærslukostnaðar, sem nam 9,3% í 
desember síðast liðnum, og staðfestir þar með 
nálgunargildi þeirrar vogar. Hlutföll lána-
greiðslna af tekjum í skuldþyngri aldurs-
flokkunum eru að sjálfsögðu talsvert hærri, liggja 
á bilinu 7,4-12% fyrir vextina eina, en á bilinu 
10,5-14,7% fyrir lánagreiðslur í heild. Er þá 
komið að þeim 15% mörkum, sem oft hefur 
verið rætt um, að menn eigi að setja sér sem 
hámark við fjármögnun íbúðabygginga. 

Af þessum hlutföllum, ásamt því að hvert 1 % 
kauphækkunar leiddi beint til um 0,53% hækk-
unar lánskjaravísitölu, áður en verðhækkana-
skriða færi af stað, má draga þá ályktun, að 
hækkun lánagreiðslna vegi að almennu meðal-
tali aðeins upp um 5% af kauphækkuninni. 

Í skuldþyngstu aldursflokkunum getur þetta mót-
vægi farið upp í 6-8%, eftir því hve þung meðal-
vaxtakjörin eru. Svo takmarkað mótvægi getur 

þó engin áhrif haft á það, hvort vert sé að ná fram 
raunverulegri kauphækkun eða kaupmáttaraukn-
ingu. Öðru máli gegnir hins vegar um það stig 
kauphækkunar, sem ekki hefur skilyrði til að ná 
fram í mynd raunverulegs kaupmáttar, en allt 
leggst á sömu sveifina að eyða henni. 

Loks er vert að sýna yfirlit um lánagreiðslur 
til hinna opinberu íbúðarlánasjóða á vegum 
Húsnæðisstofnunar ríkisins. Þetta eru einu lána-
flokkarnir, sem: a) eru skýrt og örugglega tengdir 
íbúðafjármögnun, b) um eru veittar glöggar 
heimildir um áfallnar greiðslur vaxta og afborg-
ana og c) eru á valdi hins opinbera að ákvarða 
vaxta- og afborganakjör. Þannig eru þetta einu 
íbúðalánaflokkarnir, sem unnt er að gera ákveðn-
ar kröfur um til eins tiltekins aðila, þ.e. hins 
opinbera. Hins vegar hefur þeim kjörum þegar 
verið stýrt með slíkum árangri, að lánskjörin eru 
þar langt fyrir neðan samjöfnuð við önnur, svo 
að trauðla verður um bætt. 

Tafla 9. Greiðslur aflánum til opinberra 
íbúðalánasjóða 1993 og 1994. M.kr. 

Skuldahlutfall 5% 6% 7% Ar 5% 6% 7% 

1,05 5,3 6,3 7,4 25 7,5 8,2 9,0 
1,48 7,4 8,9 10,4 30 9,6 10,8 11,9 
1,62 8,1 9,7 11,3 35 9,9 11,2 12,5 
1,71 8,6 10,3 12,0 40 10,0 11,4 12,8 

1,05 25 7,5 8,2 9,0 
1,48 25 10,5 11,6 12,7 
1,62 25 11,5 12,7 13,9 
1,71 25 12,1 13,4 14,7 

1993 Vextir Afborganir Alls 
Byggingarsjóður ríkisins 3.144 2.760 5.904 
Húsbréfadeild 2.189 984 3.173 
Byggingarsj. verkamanna 298 170 468 
Samtals 5.631 3.914 9.575 

1994 
Byggingarsjóður ríkisins 3.074 2.496 5.570 
Húsbréfadeild 3.127 1.371 4.498 
Byggingarsj. verkamanna 638 426 1.064 
Samtals 6.839 4.293 11.132 
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Vextir 1993 ná hér ekki sömu fjárhæð og 
samkvæmt töflu 7. Skýrist það af því, að þar er 
reiknað með vaxtakjörum út frá stofni lánanna, 
en hér er um raunverulegar greiðslur að ræða. 
Með hækkandi lánastofni er jafnan nokkur töf á 
því, að áfallnir vextir komi til ársfjórðungslegrar 
greiðslu, auk þess sem greiðsludráttur og vanskil 
koma til skjalanna. Vextir byggingarsjóðanna 
nema 55% af heildinni í töflu 7, en aðeins 52%, 
ef þar væri reiknað með vaxtatölunni úr töflu 9. 
Rétt er að benda á, að töflur þessar eru misjafn-
lega byggðar upp og innbyrðis afstöður vaxta og 
afborgana því ekki sambærilegar milli þeirra, 
enda breytilegar eftir því sem líður á lánstíma, 
einkum á árgreiðslulánum, sem eru yfirgnæfandi. 
Niðurstaða töflu 9 fyrir 1993 er til samanburðar 
við 229,3 milljarða tekjuskattstofn eða 218,5 
milljarða ráðstöfunartekjur heimila og nemur 
4,1 % eða 4,3% af þeim viðmiðunum. Nema þau 
hlutföll aðeins um helmingi þeirra 7,5-9%, sem 
ráða má af töflu 8, eða 9,3% vog framfærslu- eða 
neysluverðsvísitölu. Kemur það og heim við 
það, að vextir byggingarsjóðs námu um helm-
ingi vaxtagjalda heimilanna, sbr. töflur 7 og 9. 

Rétt er að gera þann fyrirvara við ofangreind 
hlutföll lánagreiðslna og árstekna, og sömuleiðis 
hin áður greindu milli lánastofns og ævitekna, að 
skuldir heimila hafa aukist talsvert örar en tekjur á 
árinu 1994, væntanlega um nálægt 9% á móti 3%, 
og sömuleiðis lánagreiðslur, sbr. töflu 9. Af þeim 
sökum gætu öll tilvitnuð hlutföll og margfeldi 
hafa breyttst um nálægt 6% til óhagstæðari áttar. 
Þannig gæti um 10% hlutfall lánagreiðslna af 
tekjum hafa hækkað í 10,6%, eða 15% í 15,9%. 
Mótsvarandi því gætu margfeldi áhrifa kaup-
hækkana á laun og lán hafa lækkað úr t.d. 20 í tæp 
19, eða úr 28 í rúm 26. Þessi afstöðubreyting er, 
eins og öll þróunin fram að henni, samsett úr 
jákvæðum þætti aukinna tækifæra til lántöku, sem 
heimilin meta sér í hag, og neikvæðum þætti 
skuldasöfnunar af völdum tekjustöðnunar og til-
tölulega hárra raunvaxta. Breytingin gerir hinn 
félagslega vanda brýnni og færir hann skrefi nær 
því að teljast almennt vandamál í afstöðum launa-
og lánakjara. Þar fyrir er vandinn eftir sem áður 
aðeins til úrlausnar innan marka hins mögulega, 
en ekki eftir leiðum óskhyggju. 

Yfirlit um niðurstöður 

Fyrst voru teknir til athugunar hagsmunir heimil-
anna og þar með launþega almennt af verðtrygg-
ingu og raunvöxtum í ljósi efnahagsyfirlits ein-
staklinga og heimila sem heildar. Síðan var hlið-
stæð athugun gerð miðað við afstöður eigna og 
skulda samkvæmt skattframtölum, eftir aldurs-
flokkum og yfir starfsævina í heild, sem er 
fræðilega viðurkenndur og yfirgripsmestur 
mælikvarði. Loks voru afstöður skulda og tekna 
athugaðar á grundvelli sama skýrsluefnis og 
dregnar af þeim ályktanir um takmarkað mót-
vægi hækkunar skulda við hækkun ævitekna af 
völdum kjarabóta og um hækkun árlegra lána-
greiðslna á móti hækkun árstekna af sömu or-
sökum. 

1. Fjáreignastaða heimilanna 
Verðtrygging lánsfjár, sem og raunvextir 

almennt, hefur bein og milliliðalaus áhrif á fjár-
eignastöðu heimilanna, eins og raunar staða 
annarra geira, sem á heildina litið mótsvarar 
stöðu heimilanna. Það er gamalkunn staðreynd, 
að atvinnufyrirtækin eiga rauneignir: fasteignir, 
vélar og tæki og birgðir, en eru að miklum hluta 
í hreinni skuld þar á móti, og hið sama hefur gilt 
í vaxandi mæli um hið opinbera. Launþegarnir 
eða heimilin eiga þessar kröfur á heildina litið og 
hafa þannig hreinan hag af raunvöxtum og 
öryggi af verðtryggingu. Þetta er ekki öllum 
augljóst, þar sem skuldir heimila vega þungt á 
vissu aldursskeiði, en meirihluti fjáreignar á 
móti er bundinn í lífeyrissjóðum, sem eru ekki 
persónuleg eign, en eru varðveittir og ávaxtaðir 
sem réttindaeign launþega til þess að standa 
undir eftirlaunum síðar. Til þess eru í reynd varla 
aðrir kostir, þar sem hið opinbera er þegar í halla 
og mundi ekki valda þeirri byrði án gífurlega 
aukinnar og sennilega ógerlegrar skattheimtu. 
Þannig selja heimilin atvinnurekstrinum annars 
vegar vinnu og hins vegar fjármagnsþjónustu af 
fjársparnaði sínum, einkum af launum í bið hjá 
lífeyrissjóðunum. Lánakerfisskýrslur sýna, að 
skuldir heimilanna nema um 110 milljörðum 
króna umfram innstæður í eigin nafni, þ.e. 
fjáreignastaðan er neikvæð sem því nemur. Hér 
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virðast skuldir heimila þó fremur oftaldar á móti 
vantali hjá einstaklingsfyrirtækjum. Að með-
töldum 234 milljarða innstæðum lífeyrissjóða er 
hrein fjáreignastaða heimila hins vegar jákvæð 
um 125 milljarða, eða meira ef rétt er ályktað 
um oftal skulda. Af þessu leiðir, að þótt hagur 
heimilanna sjálfra virðist versna um milljarð við 
1% hækkun lánskjaravísitölu, batnar heildar-
hagur þeirra af henni um 1,2 ma. kr. að meðtal-
inni aukinni getu sjóða til greiðslu lífeyris. Að 
sama skapi skertist fjárhagur heimila í þessum 
víðara skilningi um einhverja milljarða af 
völdum breytingar lánskjaravísitölunnar 1989, 
þótt hún væri gerð í því skyni að hlífa skuld-
ugum heimilum sem og atvinnurekstri. Síðari 
vaxtabreytingar gefa þó tilefni til að ætla, að 
þær hafi að nokkru komið fram sem mótvægi 
markaðsafla við breytingu vísitölunnar, og er 
nákvæmt mat á áhrifum hennar því vafa undir-
orpið. 

2. Heildareignir og eiginfjárstaða heimilanna 
Heildareignir heimilanna voru taldar 725 

milljarðar um síðustu áramót, en með lifeyris-
sjóðum um 960 milljarðar, en þá er menntun eða 
mannauður, fjármagnaður með lánum frá 
Lánasjóði ísl. námsmanna, ekki talinn með, né 
heldur vaxandi hlutabréfaeign heimilanna. Af 
eign heimilanna sjálfra nema íbúðarhús nær 
tveimur þriðju, en rauneignir með bifreiðum 
þremur fjórðu, og þá fjáreignir fjórðungi. 
Skuldir nema 40% og hrein eign heimila 60% 
heildareigna, án mannauðs sem fyrr segir. Af 
heildareignum með lífeyrissjóðum nema eignir 
heimilanna þrem fjórðu, og þá lífeyrissjóðir 
fjórðungi. Af þessari stærri heild námu skuldir 
heimila 30,5% og eigið fé 69,5%. Hlýtur sú 
staða að teljast góð, en einnig skiptir máli, 
hvernig hún dreifist innbyrðis og að hún spillist 
ekki að ráði frá þessu. 

Í því efni greinarinnar, sem á eftir fer, er ein-
vörðungu fjallað um efnahag og tekjur á vett-
vangi heimilanna sjálfra, en ekki frekar um hlut-
deild lífeyrissjóða. Stuðst er við niðurstöður leið-
réttra skattframtala, sem koma nógu vel heim 
við heildarskýrslur um þjóðarauð og lánakerfi til 
að teljast nothæfar í þessu samhengi. 

3. Ferill eigna og skulda yfir starfsœvina 
Efni þessu er skipt niður á fimm ára aldurs-

flokka ógiftra og hjóna og einnig unnin úr því 
heildarmynd beggja. Það speglar þannig upp-
byggingu eigna og skulda yfir starfsævina og 
þróun hlutfallslegrar skulda- og eiginfjárstöðu. 
Helstu niðurstöður eru sem hér segir: Uppbygg-
ing eigna og þróun eiginfjárstöðu er á heildina 
litið með eðlilegum og heilbrigðum hætti yfir 
starfsævina. Frá því að skuldir nema 76% og 
hrein eign 24% í 26-30 ára flokknum þróast eig-
infjárstaðan ört upp eftir aldursstiganum, í helm-
ing í 36-40 ára flokki, yfir 70% hjá 46-50 ára og 
yfir 80% hjá 56-60 ára og 90% hjá 66-70 ára. 
Heildarmeðaltal er 66% eigið fé og 34% skuldir. 
Af þessu leiðir einnig yfirgnæfandi líkur á, að 
eignir fólks veiti yfirleitt fullt mótvægi verð-
hækkunar á móti uppfærslu skulda, og í fjár-
eignum út af fyrir sig í vaxandi mæli eftir því 
sem ofar færist í aldursstiganum. Með þessu er 
því að sjálfsögðu ekki neitað, að til séu jafnvel 
allmörg jaðartilvik, þar sem skuldir eru meiri en 
arðbærar eða nytsamar eignir, svo að um ein-
hliða hagsmuni gegn verðtryggingu og raun-
vöxtum sé að ræða. Einsýnt virðist þó af skýrslu-
efninu, að hér sé um að ræða afmarkað, félags-
legt vandamál til úrlausnar eftir sértækum leiðum, 
fremur en almenn skuldaþyngsli og okurkjör eða 
aðra ágalla á fjármagnsmarkaðnum sem slíkum. 

4. Afstöður skulda og tekna 
Samanburður á þessu sviði er oftast gerður 

milli skulda eða skuldagreiðslna annars vegar og 
tekna einstaklinga hins vegar. Í árslok 1993 nam 
meðalskuld ógiftra 882 þúsundum, hjóna 3.109 
þús. og allra einstaklinga í framtölum 1.265 þús. 
Tekjur ársins námu í sömu röð 946, 2.773 og 
1.211 þúsundum. Hlutfall skulda miðað við 
tekjur nam þannig 0,93, 1,12 og á heildina litið 
1,05. Hlutföllin eru þó mun hærri í virkustu 
aldursflokkunum, upp í 1,67 hjá ógiftum og 1,84 
hjá hjónum, en þá eru tekjur í örri hækkun og 
tiltölulega mikið af starfsævinni framundan. Þar 
sem skuldirnar eru stofnstærð í árslok, en 
tekjurnar straum- eða flæðistærð yfir árið, eru 
þessar stærðir brotsins ekki sambærilegar, heldur 
verður að gera hagsmunalegan samanburð launa-
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og skuldahækkunar á grundvelli hliðstæðra hug-
taka báðum megin, skulda á móti eignum eða 
árgreiðslna á móti tekjum, en oft er villst á því í 
almennri umræðu. 

4.1. Stofnsamanburður 
Velji menn að gera samanburðinn við hækkun 

heildarskuldar, sem stendur og greiðist niður yfir 
fleiri ár eða áratugi, er rökræn hliðstæða þess að 
miða við hækkun eftirkomandi ævitekna af 
sömu rót runna, enda má almennt gera ráð fyrir, 
að umsamin kauphækkun gangi ekki til baka. 
Ævitekjur eru margfeldi af árstekjum, hækkandi 
með lengri starfsævi og lægri vaxtakröfu, t.d. úr 
14,1 við 25 ár og 5% vexti í 17,2 við 40 ár og 
sömu vexti eða í 17,4 við 25 ár og 3%, eða upp í 
23 við 40 ár og 3%. Við það að velja sennilegar 
samstæður starfsævi og skulda/teknahlutfalls 
kemur fram margfeldi núvirðis ævitekna af skuld-
um á bilinu 10 til 15. Hvert 1% í kauphækkun 
leiddi að mati Hagstofu til 0,53% hækkunar láns-
kjaravísitölu, þótt hreyfði ekki verðlag að öðru 
leyti, eða á því bili sem svo er ekki. Heildar-
hagsmunir af kauphækkun eru því á bilinu 19-28 
faldir á við hækkun skulda, eða séð á hinn veg-
inn tapast aðeins 3,6-5,3% af kauphækkuninni í 
skuldahækkun. Þetta gat engin áhrif haft á, hvort 
vert væri að ná fram kauphækkun, væri hún að 
öðru leyti fáanleg að raunverulegum kaupmætti. 
Afstöður þessar gilda eftir sem áður við breytta 
viðmiðun verðtryggingar, þó með þeirri breyt-
ingu að hækkun skulda gerist af tilefni meiri 
kauphækkana en ella og með meiri töfum. 

4.2. Straumasamanburður 
Þessi samanburður ætti að leiða til áþekkrar 

niðurstöðu og hinn fyrri, að því tilskildu, að 
vaxtaforsendur séu svipaðar og lánalengd 
samsvari starfsævinni nokkurn veginn. Meðal-
raunvextir af skuldum heimila 1993 reiknast 
5,12%, nokkru hærri en meðalvextir bygg-
ingarsjóðanna, 4,72%, en talsvert lægri en vextir 
lífeyrissjóðanna, 6,14%. Aðrir vextir eru frá 1% 
hjá LÍN upp í 10-11% hjá bönkum o.fl. aðilum. 
Helstu lánalengdir eru 25 eða 40 ár, auk ýmissa 
skemmri, lengri eða þar á milli. Sennilegar sam-
stæður raunvaxta, á bilinu 5-7%, og lánalengdar 

í líkingu við eftirstandandi starfsævi sýna 
árgreiðslur vaxta og afborgana á bilinu 7,5-9% 
af tekjum að heildarmeðaltali, en 10-15% í 
skuldþyngstu aldursflokkunum, eftir nánara vali 
á forsendum. Sé jafnframt reiknað með, að láns-
kjaravísitala hækki um 0,53 fyrir hvert 1% í 
launahækkun, kemur fram, að um 4-5% af 
kauphækkun fari í skuldahækkun, en 5,5-8% við 
skilyrði skuldþyngstu flokkanna. Þetta er 
svolítið hærri niðurstaða en að framan, þar sem 
hér er meiri breidd í vaxtaforsendum. Það dregur 
þó ekki að neinu ráði úr hagsmunum af launa-
hækkun. Þessar niðurstöður eru og studdar af 
lánagreiðslum í húsnæðislánakerfinu, svo langt 
sem verða má. Þær koma einnig vel heim við 
vog lánagreiðslna í vísitölu framfærslukostnaðar 
eða nú neysluverðs, sem er um 9,3%. 

5. Meginniðurstaðan 
Draga má þá meginályktun af athuguninni, að 

hagsmunaleg áhrif lánskjaravísitölunnar með 
þrískiptingu voga í grunni frá 1989 hafi verið 
stórlega ýkt í umræðunni af þeirri einföldu 
ástæðu, að mönnum hafi yfirsést að velja réttar 
vogir til að túlka þessi áhrif. Raunar má með sanni 
segja, að þeim hafi verið snúið á hvolf miðað við 
heildstæðustu hagsmuni launþega og heimila af 
verðtryggingu lánsfjár. Vísitala neysluverðs gefur 
samkvæmt niðurstöðunum fullnægjandi mynd af 
þessum áhrifum, en sú útkoma er aðgengileg 
mönnum með hverri verðlagsspá í ljósi nýrra 
forsendna. Þar hefur farið mest fyrir áhrifum 
launahækkana á gengi og almennt verðlag, en 
að sáralitlum hluta á lánakostnað. Auk þess má 
minna á, að fyrri samsetning þriggja vísitalna 
sýndi hagstæða sveifluhegðun í hátt við breyti-
lega greiðslugetu launþega. Lengst af hafa mis-
munandi vísitölur sýnt svipaða þróun nema helst 
yfir árin 1989-90. Aukaleg hækkun lánskjara-
vísitölu nú hefði ekki gert meira en jafna að 
nokkru brenglunina frá þeim tíma. Loks má 
minna á, að launavægi lánskjaravísitölu gerði 
hana hæfari en ella sem lífeyrisviðmiðun, og 
hefur hún verið notuð þannig í vaxandi mæli hjá 
almennu lífeyrissjóðunum. Breytingin yfir til 
vísitölu neysluverðs kann því að gefa tilefni til 
endurskoðunar á þessari viðmiðun. 
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Hagkvæmasta myntsamsetning 
gjaldeyrisforða seðlabanka* 

Inngangur 

Gjaldeyrisforði seðlabanka samanstendur af 
erlendum eignum hans sem teljast markaðshæfar 
og aðgengilegar í þeim tilgangi að fjármagna 
greiðsluhalla við útlönd eða aðgerðir á gjald-
eyrismarkaði. Til hans teljast því gulleign bank-
ans, erlendur gjaldeyrir og aðrar markaðshæfar 
eignir í erlendri mynt. Meginhlutverk gjaldeyris-
forða er af tvennum, en þó nátengdum, toga. Í fyrsta lagi er hlutverk forðans að greiða fyrir 
erlendum viðskiptum, þ.e. að tryggja að engin 
truflun verði á greiðsluflæði gjaldeyrisskuld-
bindinga. Í öðru lagi auðveldar hann aðgerðir á 
gjaldeyrismarkaði í því skyni að koma í veg fyrir 
óæskilegar skammtímasveiflur í gengi hlut-
aðeigandi gjaldmiðils. Slíkar sveiflur geta m.a. 
verið tilkomnar vegna sveiflna í útflutn-
ingstekjum, innflutningsgreiðslum eða vegna 
fjármagnsflæðis. Þar sem óvissa ríkir um tíma-
setningu slíkra aðgerða er nauðsynlegt fyrir 
seðlabanka að halda tilteknu magni af einum eða 
fleiri erlendum gjaldmiðlum. 

Þörf seðlabanka fyrir gjaldeyrisforða ætti því 

Þær skoðani r sem hér k o m a f ram eru e ingöngu álit h ö f u n d a r og 
þu r f a ekki að fa ra s a m a n við skoðan i r S e ð l a b a n k a Ís lands . 
H ö f u n d u r vill nota t æ k i f æ r i ð og þakka Birgi Þór Runó l f s syn i , 
Jóni Dan íe l s syn i , G u ð m u n d i M a g n ú s s y n i . Má G u ð m u n d s s y n i , 
T ó m a s i Hanssyn i og T r y g g v a Þór Herber t s syn i fy r i r g ó ð a r 
ábend ingar . Allar villur, sem kunna að leynast í greininni , eru þó 
á ábyrgð hö funda r . 

að ráðast af þáttum eins og mikilvægi alþjóða-
viðskipta fyrir landið, sveiflum í greiðslujöfnuði, 
jaðarinnflutningshneigð hagkerfisins, fórnar-
kostnaði forðahaldsins og fyrirkomulagi gengis-
mála.1 Samsetning gjaldeyrisforðans ræðst hins 
vegar af þáttum eins og ávöxtun og áhættu gjald-
miðla, áhættufælni seðlabankans og viðskipta-
kostnaði auk ýmissa stjórnmálalegra og stofn-
analegra þátta. 

Í þessari grein er ætlunin að skoða myntsam-
setningu gjaldeyrisforða seðlabanka, og er 
Seðlabanki Íslands tekinn sem dæmi.2 Greinin 
skiptist í fimm hluta auk viðauka. í fyrsta hluta 
er sögulegri þróun myntsamsetningar seðlabanka 
stuttlega lýst, og fjallað er um helstu ákvörðunar-
þætti myntsamsetningar seðlabanka. í öðrum 
hluta er fjallað nánar um mismunandi viðhorf 
varðandi myntsamsetningu og lýst formlegri 
lausn á vandamáli seðlabanka við ákvörðun um 
myntsamsetningu forðans við mismunandi for-
sendur. Í þriðja hluta eru sýndir útreikningar á 
hagkvæmustu samsetningu gjaldeyrisforða Seðla-
banka Íslands á tímabilinu 1987 til 1993 miðað 

1 Til er f jö ldi r annsókna á ákvörðunarþá t tum stærðar g ja ldeyr is -
forða seð labanka . Sjá t.d. Frenkel og Jovanov ic (1981) , Heller og 
Kahn (1978) . Lande l l -Mi l l s (1989) , Leh to (1994) . L izondo og 
Mathieson (1987) og Roger (1993) . 

2 Þó að æski legur g ja ldeyr is forð i og hlutfal ls leg samse tn ing hans 
sé að ýmsu leyti s amtv innuð ákvarðanataka er yfirleitt gert ráð 
fyr i r þ v í að um tvær óháðar ákvarðanir sé að ræða. Þeirri he fð er 
fy lg t hér. 
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Tafla 1. Myntsamsetning gjaldeyrisforða 1987-1993 (%) 

Lönd Gjaldmiðill 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 Meðaltal 

Ísland U S D 43,2 46 ,5 45,6 42 ,8 41,6 32,7 36,1 41 ,2 
D E M 19,5 24,2 23,4 21,5 23,2 29,0 30,5 24,5 
G B P 0,4 0,8 4,5 7,2 1,5 4,8 2,6 3,1 
J P Y 15,5 16,6 14,6 12,2 13,1 9,8 9,5 13,1 
Aðr i r 21,4 11,9 11,9 16,3 20,6 23,7 21,3 18,1 

Iðnríki U S D 71,4 67,7 59,6 55,9 55,8 62,8 60,7 62 ,0 
D E M 15,9 17,3 22,5 21,9 20,0 16,3 19,7 19,1 
G B P 1,1 1,5 1,4 1,9 2,0 2,5 2,7 L 9 
J P Y 7,1 7,0 8,1 9,6 10,4 8,0 8,7 8,4 
Aðri r 4,5 6,5 8,4 10,7 11,8 10,4 8,2 8,6 

Þ róunar r ík i U S D 59,9 57 ,4 61 ,3 60,7 62,7 63,8 62 ,3 61 ,2 
D E M 10,8 11,4 10,9 11,6 10,8 10,8 11,4 11,1 
G B P 5,1 5,5 5,5 6,4 6,0 4,5 4,3 5,3 
J P Y 8,5 9,2 6,8 7,3 7,6 9,1 9,5 8,3 
Aðrir 15,7 16,5 15,5 14,0 12,9 11,8 12,5 14,1 

Öll ríki U S D 67,8 64,6 60,2 57,5 58,4 63,2 61,4 61,9 
D E M 14,3 15,5 18,8 18,6 16,5 14,1 16,1 16,3 
G B P 2,4 2,7 2,7 3,4 3,6 3,3 3,4 3,1 
J P Y 7,5 7,7 7,7 8,8 9,4 8,5 9,0 8,4 
Aðr i r 8,0 9,5 10,6 11,7 12,1 10,9 10,1 10,3 

aðeins. Sú mynt sem helst hefur komið í stað 
dollara er þýskt mark. Samanburður á myntsam-
setningu iðn- og þróunarríkja leiðir einnig í ljós 
að myntsamsetning þróunarríkja hefur verið til-
tölulega stöðugri en myntsamsetning iðnríkja. 
Þetta skýrist að verulegu leyti af þeirri staðreynd 
að samsetning gjaldeyrisforða ríkja með al-
þjóðamynt ræðst að miklu leyti af aðgerðum 
þeirra á gjaldeyrismarkaði fremur en að um sé að 
ræða grundvallarbreytingu á æskilegri mynt-
samsetningu.3 

Myntsamsetning gjaldeyrisforða Seðlabanka 
Íslands hefur breyst með álíka hætti og forði 

seðlabanka annarra iðnríkja. Hlutdeild dollara 
hefur minnkað nokkuð, en hlutdeild marks 
vaxið. Hins vegar sést að hlutdeild dollara er 
ávallt töluvert minni en hjá öðrum iðnríkjum, en 
hlutdeild jens nokkru meiri þótt hún hafi farið 

3 S t a ð a l f r á v i k í h lutfa l l i við meða lh lu tde i ld g j a ldmið l a er að 
meðal tal i um 13% hjá þ róunar r ík jum, en 2 5 % hjá iðnr ík jum. 

Heimild: Seðlabanki Íslands og IMF: Annual Report, ýmsir árgangar. 

við forsendur um mismunandi upplýsingar sem 
Seðlabankinn hefur yfir að ráða. Þessar niður-
stöður eru síðan bornar saman við raunverulega 
myntsamsetningu forðans. Í fjórða hluta er hlut-
fallsleg samsetning gjaldeyrisforða Seðlabank-
ans skýrð, miðað við tvö ólík líkön. Í fimmta 
hluta eru niðurstöður og lokaorð. 

1. Myntsamsetning gjaldeyrisforða 
seðlabanka 

1.1. Söguleg þróun 
Eins og sjá má í töflu 1 hefur hlutur Bandaríkja-
dollara í gjaldeyrisforða heimsins farið smám 
saman minnkandi, þótt enn vegi hann lang-
þyngst. Þróunin hjá iðn- og þróunarríkjum hefur 
þó verið ólík hvað þennan þátt varðar. Þegar iðn-
ríki eru skoðuð ein og sér sést að hlutdeild 
dollara hefur minnkað töluvert, en hins vegar 
hefur hlutdeild hans hjá þróunarríkjum aukist 
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minnkandi á síðustu árum. Einnig vekur athygli 
hversu sveiflukennd hlutdeild gjaldmiðla er, en 
staðalfrávik í hlutfalli við meðalhlutdeild gjald-
miðla er að meðaltali um 38%. Að mestum hluta 
skýrist þetta af miklum erlendum lántökum í ein-
staka myntum sem valda miklum sveiflum í 
myntsamsetningunni. 

1.2. Ákvörðunarþœttir myntsamsetningar 
Þegar kemur að myntsamsetningu gjaldeyris-

forðans eru aðallega tvö sjónarmið ráðandi. Hið 
fyrra gerir ráð fyrir að velja eigi samsetningu 
mynta á þann veg að lágmarka gengisáhættu 
forðans við gefna ávöxtun. Hér er um að ræða 
hefðbundið vandamál í fjármálum þar sem reynt 
er að velja saman körfu verðbréfa (eða gjald-
miðla) með því að bera saman ólíka ávöxtun og 
áhættu (e. mean-variance model).4 Þetta er hér 
kallað ávöxtunarsjónarmiðið. 

Síðara sjónarmiðið varðandi myntsamsetningu 
forðans leggur meiri áherslu á vægi einstakra 
mynta í viðskiptum hlutaðeigandi lands og í 
erlendri skuldastöðu. Hér er lögð megináhersla á 
viðskiptakostnað. í þessu tilviki ræðst samsetn-
ing forðans af myntsamsetningu erlendra við-
skipta og erlendra skulda. Þetta er hér kallað við-
skiptasjónarmiðið. Nánar er vikið að þessum 
tveimur ólíku sjónarmiðum í næsta kafla. 

2. Fræðilegur bakgrunnur 

2.1. Ávöxtunarsjónarmiðið 
Í þessu tilviki má segja að seðlabanki líti á 

gjaldeyrisforðann sem eign sem honum beri 
að ávaxta á sem hagkvæmastan hátt, þ.e. að 
lágmarka áhættu sem er samfara sveiflum í 
ávöxtun forðans miðað við ákveðið markmið 
um ávöxtun hans. Seðlabankinn finnur því þá 
samsetningu forðans sem lágmarkar væntan-
lega gengisáhættu við gefna ávöxtun og velur 
síðan þá samsetningu sem gefur honum þá 
ávöxtun og áhættu sem hann telur ásættan-
lega.5 Þetta vandamál hefur verið leyst fyrir 

4 Þetta er s jóna rmið sem æ fleiri seð labankar eru farni r að taka upp. 
Sjá t.d. Allen (1994) og D o w n e s (1989) . 

einstaka fjárfesta af þeim Markowitz (1952) 
og Tobin (1958), en er hér notað fyrir mynt-
samsetningu gjaldeyrisforða seðlabanka. 

Gefum okkur að mit sé raunveruleg ávöxtun 
gjaldmiðils i, i = 1 ,...,G, á tímabilinu t til t+1. 
Ávöxtun þessi er óþekkt á tíma t, en hægt er að 
rita væntanlega meðalávöxtun gjaldmiðils i sem 
μit Dreifni væntanlegrar ávöxtunar gjaldmiðils i 
á tímabilinu t til t+\ er táknuð með σiit og sam-
dreifni væntanlegrar ávöxtunar gjaldmiðla i og j 
með σijt Væntingar eru skilyrtar við upplýsingar 
sem eru fyrir hendi á tíma t og eru táknaðar með 
upplýsingamenginu Θt, þ.e. Et(mit) = E(mit | Θt) 
= μit þar sem E( ) er vongildisvirkinn. 

Vandamál seðlabanka er að velja saman safn 
gjaldmiðla á hverju tímabili þannig að samvegin 
dreifni gjaldeyrisforðans, við gefna væntanlega 
meðalávöxtun, sé lágmörkuð: 

5 Þar sem tel ja m á að g j a ldey r i smarkað i r séu sk i lv i rk i r (e. e f f i -
c ien t ) , ge tu r lítill seð labanki sem er verðtaki ekki haf t áhrif á 
þróun g ja ldmiðla . Hann getur hins vegar dregið úr gengisáhæt tu 
sinni m e ð réttri samsetn ingu galdeyr is forðans . 

þar sem σ2
Rt er dreifni gjaldeyrisforðans, μRt er 

væntanleg meðalávöxtun gjaldeyrisforðans og 
wit er hlutdeild gjaldmiðils i í forðanum. 

Ekki er til eingild lausn á þessu vandamáli þar 
sem hagkvæmasta samsetningin ræðst af þeirri 
áhættu sem seðlabankinn er tilbúinn að taka. 
Smekk seðlabankans fyrir áhættu er lýst með 
væntanlegu nytfalli hans. Safni þeirra myntsam-
setninga sem leysa ofangreint vandamál er hins 
vegar lýst með svo kölluðum hagkvæmnisjaðri 
(e. efficiency frontier). Mynd 1 lýsir dæmigerð-
um hagkvæmnisjaðri, EE, í plani ávöxtunar og 
staðalfráviks ávöxtunar. Í punkti A er sú samsetn-
ing forðans sem gefur lágmarks áhættu (e. mini-
mum variance portfolio). Þessi samsetning gefur 



H A G K V Æ M A S T A M Y N T S A M S E T N I N G G J A L D E Y R I S F O R Ð A S E Ð L A B A N K A 53 

af sér meðalávöxtun μA
R og áhættu σA

R. Þetta er sú 
samsetning sem yfirleitt er notuð sem viðmiðun 
(e. benchmark) við raunverulega samsetningu.6 

Þegar farið er til hægri eftir jaðrinum eru valdar 
samsetningar sem gefa meiri ávöxtun, en eru 
jafnframt áhættumeiri. Endanlegt val á hagkvæm-
ustu myntsamsetningu forðans ræðst síðan af því 
hve mikla áhættu seðlabankinn er tilbúinn að 
taka. Kúrfan UU sýnir nytfall seðlabankans sem 
lýsir þeim pörum ávöxtunar og áhættu sem hann 
er tilbúinn að velja. Sú samsetning forðans sem 
seðlabankinn telur eftirsóknarverðasta fæst þar 
sem kúrfan UU snertir EE ferilinn, í punktinum 
B með væntanlega meðalávöxtun μB

R og áhættu 
σB

R 

Nytfallið UU er fengið með því að gera ráð 
fyrir að seðlabankinn fái jákvæð nyt af ávöxtun 
gjaldeyrisforðans, en neikvæð nyt af dreifni 
ávöxtunarinnar. Einfalt nytfall sem hefur þessa 
eiginleika er: 

6 Sjá t.d. Horii (1986) . Ein rök fyr i r þv í að nota þessa myn t samse tn -
ingu sem v iðmiðun er sú að hægt er að skipta hvaða m y n t k ö r f u 
sem er í tvo hluta. Annar s vegar samse tn inguna sem l ágmarka r 
áhæt tu og hins vegar svoka l l aða s p á k a u p m e n n s k u s a m s e t n i n g u 
(e. specu la t ive por t fo l io ) . Ö n n u r rök fy r i r þ v í að nota þe s sa 
myn t samse tn ingu sem v iðmiðun er sú að þegar gert er ráð fyr i r 
þ v í að vax ta j a fnvægi milli l anda (UIP) haldi, þann ig að væntan-
leg ávöxtun g ja ldmið la er í ö l lum t i lv ikum sú sama, þá verður 
hagkvæmnis j aða r inn aðe ins einn punktur , myn t samse tn ing sem 
l ágmarka r áhættu (punktur A) . 

þar sem ρ er Arrow-Pratt mælikvarðinn á 
áhættufælni sem einnig mælir markaðsverð 
áhættunnar.8 

Þegar nytfall seðlabankans hefur verið skil-
greint er hægt að finna eingilda lausn á vanda-
málinu með því að hámarka (3) með tilliti til μRt, 
að því gefnu að σ2

Rt liggi á hagkvæmnisjaðrinum. 
Lausn þessa vandamáls má lýsa sem:9 

8 Hægt er að f inna hagkvæmus tu samse tn ingu g ja ldeyr i s forðans án 
þess að ski lgreina nytfal l seð labanka ef til er áhættulaus valkostur 
fyr i r bankann . Þá fæst bein lína ávöx tunar af áhættulausri eign 
sem snert i r h a g k v æ m n i s j a ð a r i n n í þe im punkt i s em g e f u r 
h a g k v æ m u s t u myn t samse tn inguna (punktur B á m y n d 1). Vanda-
mál ið hér er hins vegar að erfitt er að ski lgreina áhæt tu lausa eign 
fyr i r seð labanka . Því er þessi leið ekki farin hér. Sjá t.d. Rogcr 
(1993) o g B e n - B a s s a t (1980) . 

9 Sjá v iðauka B. 

Mynd I 

þar sem Wt* er vektor af hlutfallslegu vægi gjald-
miðla sem lágmarkar gengisáhættu forðans, Ωt 

er dreifnifylki ávöxtunar gjaldmiðla og Et(Xt)er 
vektor af væntri meðalávöxtun mynta umfram 
vænta meðalávöxtun lágmarksáhættu safnsins á 
tímabilinu t til t+1, skilyrt við Θt. Út frá jöfnu (4) 
má sjá að hægt er að skipta hagkvæmustu 
myntsamsetningu forðans í tvo hluta. Annars 
vegar þá samsetningu sem lágmarkar áhættu, 

Wt*, (punktur A á mynt 1) og hins vegar svo kall-
aða spákaupmennskusamsetningu, Ωt

-1 Et(Xt), 
(e. speculative portfolio). Þegar seðlabankinn er 
ekki tilbúinn að taka neina áhættu velur hann þá 
samsetningu sem lágmarkar áhættu. Hún ræðst 
eingöngu af hlutfallslegri áhættu einstakra gjald-
miðla gagnvart áhættu allra annarra mynta. Ef 
seðlabankinn er hins vegar tilbúinn að taka 
aukna áhættu fyrir meiri ávöxtun, ræðst sam-
setningin einnig af áhættuveginni ávöxtun ein-
stakra mynta umfram áhættuvegna ávöxtun ann-
arra gjaldmiðla. 

2.2. Útreikningur á raunávöxtun gjaldmiðla 
Levy og Sarnat (1975) hafa sýnt fram á að 

standi fjárfestar frammi fyrir mismunandi 
alþjóðlegu verði (t.d. vegna tolla, skatta og vara 
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sem eru ekki á alþjóðamarkaði og veldur því að 
kaupmáttarjafnvæginu (PPP) er ekki fullnægt til 
skamms tíma), þá mun hagkvæmasta samsetning 
alþjóðlegra eignasafna vera háð neyslumynstri 
fjárfestanna. Þetta hefur það í för með sér að 
vandamálið sem seðlabankar standa frammi fyrir 
sem alþjóðlegir fjárfestar er ólíkt vandamáli ein-
staklings. Fyrir einstaklinginn er sú forsenda 
gefin að hann keppist við að lágmarka sveiflur í 
ávöxtun í innlendri mynt.10 Fyrir seðlabanka er 
þetta hins vegar ekki svo einfalt, þar sem ekki er 
augljóst í hvaða mynt hann á að varðveita forð-
ann. Aður hefur þó komið fram að grundvallar-
hlutverk gjaldeyrisforðans sé að fjármagna halla 
á viðskiptum við útlönd. Samkvæmt því er rétt 
að meta forðann út frá raunverulegum kaup-
mætti innflutnings, þ.e. að meta forðann með 
vegnu innflutningsverði." Væntanleg raunávöxt-
un einstakra mynta er því fengin sem: 

þar sem rit eru nafnvextir af verðbréfi í mynt i 
sem er leyst út á tímanum t+1, eit er gengi gjald-
miðils i gagnvart innlendum gjaldmiðli, Pt = 

ΠN
i=1(eitPit

*)ait, er vegið innflutningsverð í inn-
lendri mynt, Pit

* er innflutningsverðlag í landi i í 
erlendri mynt, ait er vægi myntar i og N er fjöldi 
mynta í voginni.12 

Annað vandamál er hvernig skilgreina eigi 
vægi hverrar myntar, ait Fræðilega er réttast að 
miða við vægi gjaldmiðils hlutaðeigandi lands í 
viðskiptum, en yfirleitt er stuðst við vægi við-

10 Eða í þeirri mynt sem neysla e ins takl ings ins e r í. 
11 Þetta er fo r senda sem a lmennt er g e f i n í þessari f ræðigre in varð-

andi g ja ldeyr i s forða seð labanka . Hún á þó sérs taklega við seðla-
banka lítilla ríkja eins og Íslands. Sjá t.d. Ben-Bassa t (1980) , Horii 
(1986) og R ikkonen (1989) . 

12 Annar mögule ik i er að varðvei ta nafnvirði forðans . Í þv í tilviki er 
of tas t m iðað við að varðvei ta fo rðann í helstu inngr ipsmynt við-
k o m a n d i seð labanka , sem yfir lei t t er dollari . Ben-Bassa t (1980) 
re iknar út h a g k v æ m u s t u m y n t s a m s e t n i n g u m i ð a ð við raunvi rð i 
fyr i r seð labanka Ísraels, og n iðurs taða hans er sú að hlutdeild doll-
ara eigi að vera um 9 6 % . S a m s k o n a r n iðurs taða fæst fyr i r Seðla-
banka Íslands á t ímabi l inu 1987 til 1993 (dollari 9 8 % og mark 2%) . 
Einnig var re iknuð út h a g k v æ m a s t a samsetn ing fo rðans m i ð a ð v ið 
na fnávöx tun þar sem inngr ipsmynt in var sett saman eins og g ja ld-
eyr isvogin , þ.e. E C U 76%, dollari 18% og mark 6%. Þessi for-
senda gaf 3 3 % dollara , 3 8 % marka , 2 8 % p u n d a og 1 % j e n a . 

skiptanna sjálfra sem nálgun þar sem erfitt er að 
fá gögn um hlutfallslega notkun gjaldmiðla.13 Þó 
er ljóst að hér þarf ekki að vera um góða nálgun 
að ræða, sérstaklega þar sem dollari hefur mun 
meira vægi í alheimsviðskiptum en utanríkis-
viðskipti Bandaríkjanna segja til um. Dellas og 
Yoo (1991) urðu fyrstir til að notast við mynt-
vegna raunávöxtun gjaldmiðla, og sýndi saman-
burður þeirra á myntveginni og viðskiptaveginni 
raunávöxtun að viðskiptavegin raunávöxtun 
vanmetur töluvert hlutdeild dollara í hagkvæm-
ustu myntsamsetningunni. Af þessum sökum er 
hér notast við myntvegna raunávöxtun.14 

Til að reikna út væntanlega meðalávöxtun 
gjaldmiðla eru tvær leiðir farnar. Annars vegar 
er einfaldlega miðað við raunverulega ávöxtun 
gjaldmiðla, mit, sem er jafngilt því að gera ráð 
fyrir að seðlabankinn hafi fullkomnar upplýs-
ingar.15 Þar sem þetta er ekki raunhæf forsenda 
þá er einnig reiknuð út væntanleg ávöxtun gjald-
miðla. Aðferðin er byggð á því að gera ráð fyrir 
að þróun gjaldmiðla lúti ráfi (e. random walk) 
sem veldur því að besta spáin um framtíðarþróun 
gjaldmiðla er að gera ráð fyrir óbreyttu gengi. 
Til að spá fyrir um framtíðarþróun innflutnings-
verðlags var síðan stuðst við einfalt ARIMA-
líkan.16 

2.3. Forsendur ávöxtunarsjónarmiðs 
Rétt er að geta þess að útreikningar á 

hagkvæmustu samsetningu gjaldeyrisforðans eru 
byggðir á tveimur mikilvægum forsendum. Sú 
fyrri er að Ωt sé tiltölulega stöðugt yfir tíma. 
Réttmæti þessarar forsendu var kannað með 
ýmiss konar misdreifniprófum. Til að kanna 
hvort marktæk sjálffylgni væri í breytileika 
ávöxtunar mynta voru ARCH-líkön metin fyrir 
hvern gjaldmiðil. Kom í ljós að marktæk sjálf-
fylgni var í breytileika nafnávöxtunar erlendra 
mynta gagnvart krónu, en ekki í raunávöxtun 
erlendra mynta gagnvart krónu. Þetta bendir til 

13 Sjá t.d. Ben-Bassa t (1980) , R ikkonen (1989) og Horii (1986). 
14 Nánar i lýsing á g ö g n u m er í v iðauka A. 
15 Í f les tum rannsóknum er stuðst við raunveru lega ávöxtun g ja ld-

miðla . 
16 A R I M A - l í k a n i ð spáði betur en e infal t ráf l ikan. Sjá nánar í við-

auka C . 
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þess að samsetning forðans, byggð á raun-
ávöxtun mynta samkvæmt ávöxtunarsjónar-
miði, gefi hagkvæmustu samsetningu gjaldeyris-
forðans í þeim skilningi að upplýsingarnar eru 
notaðar á hagkvæmastan hátt. Hins vegar benda 
CHOW-próf á kerfisbreytingum í gögnunum á 
tímabilinu til þess að Ωt hafi ekki verið stöðugt 
á tímabilinu 1987 til 1993. Þessi niðurstaða 
bendir til þess að samsetning forðans út frá 
ávöxtunarsjónarmiði sé ekki nauðsynlega stöðug 
þegar mismunandi tímabil eru lögð til grund-
vallar og jafnvel að spágeta líkansins sé ekki 
góð. 

Hin forsenda líkansins er sú að ávöxtun og 
áhættu gjaldmiðla sé hægt að lýsa á fullnægjandi 
hátt með tveimur fyrstu vægjum (e. moments) 
líkindadreifingarinnar, þ.e. meðaltali og dreifni. 
Fyrir normaldreifða ávöxtun væri slíkt fullnægj-
andi, en sé ekki um normaldreifingu að ræða 
þarf að horfa á hærri vægi: skakkann (e. skew-
ness) og ferilrisið (e. kurtosis). Nú er almennt 
viðurkennt að ávöxtun gjaldmiðla, eins og önnur 
eignaverð, lúti ekki normaldreifingu, heldur sé 
hárisin (e. leptokurtic), þ.e. dreifingin hafi þykk-
ari hala en venjuleg normaldreifing.17 Til að 
kanna réttmæti þessarar forsendu var Bera-
Jarque normaldreifingarprófið notað. Í ljós kom 
að nafnávöxtun mynta gagnvart krónu er bæði 
skekkt og með þykkari hala en er í samræmi við 
normaldreifingu. Hins vegar var ekki hægt að 
hafna normaldreifingu fyrir raunávöxtun gjald-
miðla gagnvart krónu. Því virðist sem stað-
virðing nafnávöxtunar með innflutningsverði 
tryggi normaldreifða ávöxtun mynta gagnvart 
krónu á tímabilinu sem til skoðunar er. 

2.4. Viðskiptasjónarmiðið 
Dooley (1987) og Dooley, Lizondo og 

Mathieson (1989) hafa bent á að gera þurfi 
skýran greinarmun á samsetningu hreins og 
vergs gjaldeyrisforða, þar sem hreinn gjaldeyris-
forði er vergur forði að frádregnum skuldum 
hlutaðeigandi lands. Þannig sýna þeir Dooley, 
Lizondo og Mathieson að myntsamsetning 
hreins gjaldeyrisforða ræðst af ávöxtunarsjón-

17 Sjá t.d. de Vr ies (1994) . 

armiði, en myntsamsetning vergs gjaldeyris-
forða ræðst eingöngu af viðskiptakostnaði, þ.e. 
hlutdeild gjaldmiðla í erlendum viðskiptum og 
erlendri skuldastöðu þjóðarbúsins. 

Samkvæmt viðskiptasjónarmiðinu ræðst því 
myntsamsetning vergs gjaldeyrisforða af við-
skiptakostnaði sem hlýst af væntanlegu óhag-
ræði við að þurfa að kaupa og selja myntir á 
gjaldeyrismarkaði. Samsetningin er hins vegar 
óháð ávöxtun og áhættu mynta sem skiptir öllu 
máli samkvæmt ávöxtunarsjónarmiðinu. 

Formlega séð er nytfall seðlabankans nú: 

þar sem Ct er væntanlegur viðskiptakostnaður 
á tíma t sem hlýst af því að þurfa að skipta á 
milli gjaldmiðla til að fjármagna viðskiptaþörf 
þjóðarbúsins og greiðslu erlendra skulda. Ct 

ræðst svo aftur af því hversu oft seðlabankinn 
þarf að nota markaðinn til að skipta úr einum 
gjaldmiðli í annan til að standa skil á erlendum 
skuldbindingum, hvort sem um er að ræða fjár-
mögnun viðskipta eða greiðslu eldri skuld-
bindinga. 

Ef Ht er vektor af hlutdeild mynta í hreinum 
gjaldeyrisforða, þá sýna þeir Dooley, Lizondo 
og Mathieson fram á að: 

Hins vegar má lýsa hagkvæmastu hlutdeild 
gjaldmiðla í vergum gjaldeyrisforða sem: 

þar sem Tt er hlutdeild gjaldmiðla í erlendum 
viðskiptum og Dt er hlutdeild gjaldmiðla í er-
lendri skuldastöðu á tíma t. 

Út frá jöfnu (7) má sjá að myntsamsetning 
hreins gjaldeyrisforða ræðst af ávöxtun og 
áhættu mynta, en er hins vegar óháð viðskipta-
mynstri og skuldastöðu þjóðarbúsins. Myntsam-
setning vergs gjaldeyrisforða er hins vegar óháð 
ávöxtun og áhættu mynta, en ræðst alfarið af 
hlutdeild mynta í viðskiptum og erlendri skulda-
stöðu. Vandamálið við þetta er hins vegar, eins 
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Tafla 2. Gjaldmiðlasamsetning erlendra skulda og viðskipta í % 1987-1993 

Tafla 2.a. Gjaldmiðlasamsetning erlendra skulda 

Gjaldmiðill 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 Meðaltal 

USD 42,0 44,9 47,2 50,1 54,6 51.9 48,8 48,5 
DEM 16,7 18,3 22,8 22,5 20,3 18,7 17,6 19.6 
GBP 5,3 4,8 3,7 3,8 3,4 2,7 6,7 4,3 
JPY 15,0 13,3 10,0 8,7 8,9 11,7 11,2 11,3 
Aðrir 21,0 18,7 16,3 14,9 12,8 15,0 15,7 16,3 

Tafla 2.b. Gjaldmiðlasamsetning erlendra viðskipta 

Gjaldmiðill 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 Meðaltal 

USD 47,5 50,7 52,9 47,3 44,7 38,0 38,5 45,6 
DEM 14,5 11,8 12,3 13,0 12,2 14,2 11,9 12.8 
GBP 9,9 10,0 8,8 11,8 10,0 9,8 12,1 10,3 
JPY 3,9 3,5 3,9 3,3 4,5 5,1 8,1 4,6 
Aðrir 24,2 24,0 22,1 24,6 28,6 29,9 29,4 26,7 

Heimild: Seðlabanki Íslands. 

og Dooley (1987) bendir réttilega á, að það 
stofnanaumhverfi, sem ríkjandi er nær alls 
staðar, getur komið í veg fyrir að hægt sé að 
velja samsetningu hreins gjaldeyrisforða. 
Ástæðan er sú að yfirleitt eru það ekki sömu 
aðilar sem stjórna eigna- og skuldahliðinni. Þar 
að auki eru erlendar skuldir nánast eingöngu 
langtímaskuldbindingar, en eignamegin er að 
langmestu leyti um skammtímaeignir að ræða. 
Einnig benda rannsóknir til þess að viðskipta-
kostnaður sé nánast hverfandi á alþjóðagjald-
eyrismörkuðum, sérstaklega fyrir stærstu mynt-
irnar, en þær skipa langstærstan sess í samsetn-
ingu gjaldeyrisforða flestra landa.18 Því er ávöxt-
unarsjónarmiðið líklega ennþá viðeigandi þegar 
kemur að myntsamsetningu vergs gjaldeyris-
forða. 

Tafla 2 sýnir myntsamsetningu erlendrar 
skuldastöðu og erlendra viðskipta Íslands. Þar 
má sjá að myntsamsetning erlendra skulda hefur 
verið mjög lík að meðaltali myntsamsetningu 
gjaldeyrisforðans á tímabilinu 1987 til 1993. Hið 
sama má í raun segja um myntsamsetningu 

18 F o r m l e g a séð ætti v iðskip takos tnaður inn að l iggja á milli mis-
m u n a r á kaup- og sö lu t i lboðum annars vegar og f ráv ika f r á kross-
gengi hins vegar . Flestar rannsókni r benda til þess að viðskipta-
k o s t n a ð u r sé hve r f and i . S já u m f j ö l l u n í gre in e f t i r Þórar in G. 
Pétursson o g Helga Tómasson (1994) . 

erlendra viðskipta, nema hvað hlutdeild marks 
og jens er heldur minni, og á móti er hlutdeild 
pundsins og annarra mynta nokkru meiri. 

3. Hagkvæmasta gjaldmiðlasamsetning 
Seðlabankans frá ávöxtunarsjónarmiði 

Í þessum kafla eru sýndar niðurstöður á útreikn-
ingum á hagkvæmustu myntsamsetningu gjald-
eyrisforða Seðlabanka Íslands frá ávöxtunar-
sjónarmiði á tímabilinu 1987 til 1993.19 Til 
skoðunar eru fjórir gjaldmiðlar:20 Bandaríkja-
dollari, þýskt mark, breskt pund og japanskt jen, 
en hlutdeild þessara gjaldmiðla í heildarforð-
anum hefur verið rúmlega 80% að meðaltali á 
þessu tímabili.21 

Tvenns konar samsetning er reiknuð út miðað 
við mismunandi forsendur um upplýsingamengi 

19 Mynt samse tn ing fyr i r t ímabi l ið 1980 til 1986 var e innig skoðuð , 
og er hægt að nálgast þær n iðurs töður h já hö fund i . 

20 U p p h a f l e g a var ho l lensk t gyll ini og sv i s sneskur f rank i e inn ig 
með . Hins vegar var ákveð ið að s leppa gyllini vegna m j ö g hárrar 
j á k v æ ð r a r fylgni við þýskt mark . Svissneskur f ranki k o m í ö l lum 
t i lvikum út m e ð hlutfal ls legt vægi 0, þannig að h o n u m er s leppt 
hér. 

21 Þar sem aðeins f jó r i r g ja ldmið la r eru notaðir er farin sú leið að 
umbrey ta v o g u m þann ig að hlutdeild þessara g ja ldmiðla er ávallt 
samanlag t 100%. 
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Tafla 3. Hagkvæmasta samsetning gjaldeyrisforða Seðlabankans 1987-1993 
Miðað við myntvegna raunávöxtun 

Raunveruleg raunávöxtun Vœntanleg raunávöxtun 

Áhættufælni X 1,0 0,2 0,0 OC 1,0 0,2 0,0 
Ávöxtun 4,902 4,961 5,490 8,321 2,626 6,678 6,678 6.678 
Staðalfrávik 2,963 2,972 3,829 19,242 1,936 2,590 2,590 2,590 

USD 48% 47% 40% 0 % 62% 0 % 0% 0% 
DEM 28% 28% 20% 0 % 32% 0 % 0% 0% 
GBP 24% 24% 30% 0% 0 % 100% 100% 100% 

JPY 0% 1% 10% 100% 6% 0 % 0% 0% 
Alls 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Seðlabankans, Θt. í fyrsta lagi er einfaldlega gert 
ráð fyrir ful lkominni vissu, þannig að reiknuð er 
út hagkvæmas ta samsetning gja ldeyr is forðans 
miðað við raunverulega þróun gja ldmiðla á 
t ímabilinu sem til skoðunar er. Þar sem hér er 
ekki um raunhæfa forsendu að ræða er einnig 
re iknuð út hagkvæmas ta samsetning forðans 
miðað við spáða ávöxtun gjaldmiðla. Spálíkanið 
er fengið með þv í að gera ráð fyr i r að gengi 
gjaldmiðla lúti ráfi. Því verður besta spáin um 
f ramt íðarþróun gja ldmiðla e infa ldlega gengið 
eins og það er á hver jum tíma. Rannsóknir hafa 
sýnt að með þessu e infalda ráfl íkani gengur 
betur að spá fyrir um þróun gjaldmiðla út fyrir 
gagnat ímabil ið en með flóknari l íkönum.2 2 Til 
að spá fyr i r um innf lutningsverðlag í erlendri 
mynt er metið einfalt ARIMA-l íkan fyrir tíma-
bilið 1980 til 1986 og þá látið spá um þróun 
innflutningsverðlags á tímabilinu 1987 til 1993. 
Nánari lýsing á líkaninu er í viðauka C. 

Hagkvæmasta gjaldmiðlasamsetning forðans 
miðað við þessar tvær forsendur er sýnd í töflu 3. 
Sýndar eru f jórar mismunandi myntsamsetning-
ar miðað við mismunandi áhæt tufælni Seðla-
bankans, ρ. Fyrsti dálkur sýnir þá samsetningu 
sem lágmarkar áhættu, án þess að taka nokkurt 
tillit til ávöxtunar mynta (e. min imum variance 
portfol io) . Annar dálkur sýnir þá samsetningu 
sem fæst þegar Seðlabankinn vegur lágmarks-
áhættu- og spákaupmennskusa fn ið að jö fnu . 
Þriðji dálkur sýnir tiltölulega áhættumikla sam-
setningu, og sá fjórði sýnir spákaupmennskusam-
setninguna (e. speculative portfolio). 

Þegar miðað er við raunverulega ávöxtun 
mynta kemur í ljós að myntsamsetningin er ekki 
v iðkvæm fyrir forsendunni um áhættufælni 
Seðlabankans nema þegar um mjög áhættusamar 
f já r fes t ingar er að ræða. Hagkvæmas ta sam-
setning forðans miðað við spálíkanið er hins 
vegar mjög v iðkvæm fyrir forsendunni um 
áhættufælni Seðlabankans. 

Þegar miðað er við raunverulega ávöxtun 
mynta má einnig sjá að hægt er að ná aukinni 
raunávöxtun fyr i r t i l tölulega litla aukningu í 
áhættu, en það bendir til þess að hagkvæmnis-
jaðarinn sé til tölulega brattur nálægt samsetn-
ingunni sem lágmarkar áhættu. Þetta sést betur á 
mynd 2 sem sýnir hagkvæmnisjaðar inn miðað 
við raunverulega ávöxtun mynta. 

Munur á samsetningu lágmarksáhættusafns-

Mynd 2 

Hagkvæmnisjaðarinn fyrir 
Seðlabanka Íslands 1987-1993 

22 Sjá t.d. de Vries (1994). 
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ins miðað við raunverulega ávöxtun mynta 
annars vegar og spáða ávöxtun hins vegar liggur 
aðallega í hlutfallslegu vægi pundsins. Miðað 
við raunverulega ávöxtun mynta er hlutdeild 
pundsins nokkuð mikil, en miðað við væntan-
lega ávöxtun út frá spálíkani er hlutfallslegt vægi 
pundsins ekkert. Áhættumeiri samsetningar 
miðað við áætlaða ávöxtun innihalda hins vegar 
aðeins pund. Skýringuna á þessum ólíku niður-
stöðum má sjá í töflu 4. Hún sýnir ávöxtun og 
áhættu einstakra mynta og fylgni milli ávöxtunar 
gjaldmiðla miðað við raunverulega og væntan-
lega ávöxtun. 

Tafla 4. Ávöxtun og fylgni mynta 1987-1993 
Tafla 4.a. Miðað við raunverulega ávöxtun 

Staðal-
Ávöxtun frávik USD DEM GBP JPY 

USD 3,47 13,39 1,000 -0,729 -0,747 -0,034 
DEM 5,06 13,68 1,000 0,364 0,076 
GBP 7,61 16,59 1,000 0,091 
JPY 8,32 19,24 1,000 

Tafla 4.b. Miðað við vœnta ávöxtun 

Staðal-
Ávöxtun frávik USD DEM GBP JPY 

USD 2,51 2,28 1,000 0,154 0,729 0,606 
DEM 3,11 2,97 1,000 0.407 0,748 
GBP 6,68 2,59 1,000 0,738 
JPY 1,27 2,21 1,000 

í töflu 4.a sést að dollari og mark eru áhættu-
minnstu gjaldmiðlarnir og að fylgnin milli doll-
ara annars vegar og marks og punds hins vegar 
er mikil og neikvæð. Á sama tíma er tiltölulega 
lítil fylgni milli punds og marks. Þetta tvennt 
bendir strax til þess að hagvæmt sé að nota þessa 
þrjá gjaldmiðla saman í forðanum til að draga úr 
heildaráhættunni. Fyrir áhættumeiri samsetn-
ingar er hagkvæmt að auka vægi jensins þar sem 
það hefur hæsta ávöxtun. Þegar væntanleg ávöxt-
un er hins vegar skoðuð breytist myndin tölu-
vert. Nú er jenið með minnsta ávöxtun, og fylgni 
milli gjaldmiðla er orðin jákvæð. Fylgnin milli 
dollara og marks er lítil, og því er hagkvæmt að 
byggja forðann að mestu upp með dollara og 

marki. Fyrir áhættumeiri eignasöfn er hins vegar 
hagkvæmt að auka vægi pundsins sem hefur nú 
hæstu ávöxtunina. 

Við samanburð á hagkvæmustu samsetningu 
gjaldeyrisforðans, út frá ávöxtunarsjónarmiðinu, 
og raunverulegri meðalsamsetningu forðans á 
tímabilinu í töflu 1 sést að hlutdeild dollara og 
marks er nokkuð álíka, en hins vegar er hlutdeild 
punds og jens mjög ólík. Þar sem jenið er lang-
áhættumesti gjaldmiðillinn bendir meiri hlut-
deild jens til þess að raunveruleg samsetning 
forðans hafi verið áhættumeiri en hagkvæmasta 
samsetningin út frá raunverulegri ávöxtun 
mynta. Þetta er staðfest þegar ávöxtun og áhætta 
meðalsamsetningarinnar er reiknuð út. Raun-
ávöxtun meðalsamsetningarinnar mælist 4,89%, 
með staðalfrávik upp á 5,27%. Eins og sást í 
töflu 3 gefur hagkvæmasta samsetning forðans 
nánast sömu raunávöxtun, en hefur hins vegar 
mun minna staðalfrávik. Þetta gæti bent til þess 
að ávöxtunarsjónarmiðið sé ekki fullnægjandi 
lýsing á raunverulegri samsetningu forðans á 
tímabilinu sem til skoðunar er. 

4. Mat á samsetningu gjaldeyrisforðans 

Samanburður á raunverulegri myntsamsetningu 
gjaldeyrisforða og þeirri sem fæst út frá ávöxt-
unarsjónarmiðinu bendir til þess að aðrir þættir 
en ávöxtun og áhætta skýri samsetningu gjald-
eyrisforða Seðlabanka Íslands á undanförnum 
árum. Það er hins vegar áhugavert að prófa þetta 
nánar með formlegum hætti og um leið að prófa 
hvort viðskiptasjónarmiðið hafi þá ráðið mynt-
samsetningunni. Þetta er gert hér á tvennan hátt. Í fyrsta lagi er metið líkan þar sem hlutdeild 
gjaldmiðla í gjaldeyrisforðanum er skýrð með 
ávöxtun mynta, áhættu, hlutdeild í viðskiptum 
og hlutdeild í erlendum skuldum. Þannig er hægt 
að athuga hvort ávöxtunar- eða viðskiptasjónar-
miðið hafi haft marktæk áhrif á gjaldmiðla-
samsetningu forðans. Seinni aðferðin er kennd 
við Frankel (1982) og felst í því að prófa beint 
skilyrði sem ávöxtunarsjónarmiðið setur á 
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gögnin. í báðum tilvikum er notast við gögn 
fyrir tímabilið 1980 til 1993 þar sem tímabilið 
frá 1987 er of stutt. 

4.1. Samanburður á ávöxtun og viðskiptum sem 
viðmiðun við myntsamsetningu 

Í því líkani sem metið er hér er reynt að taka 
tillit til beggja þeirra sjónarmiða sem talin eru 
skipta máli við myntamsetningu gjaldeyrisforða 
seðlabanka. Þannig er hægt að meta hvort sjón-
armiðið hefur verið meira ráðandi í stjórn Seðla-
bankans á gjaldeyrisforðanum. Formlega séð er 
líkanið: 

(9) W=W(μ,σ,T,D); W μ , W T , WD>0, Wσ;<0, 

þar sem ρ, er ávöxtun gjaldmiðla, σ er áhætta 
gjaldmiðla, T er hlutdeild gjaldmiðla í erlendum 
viðskiptum og D er hlutdeild gjaldmiðla í er-
lendum skuldum. Þær niðurstöður sem sýndar 
eru í þessum hluta byggjast eingöngu á raun-
verulegri ávöxtun mynta, enda kom í ljós að 
niðurstöðurnar breyttust ekki í meginatriðum 
þegar notast var við spáða ávöxtun. 

Líkanið byggist á ársgögnum frá 1980 til 1993 
fyrir Bandaríkjadollara, þýskt mark, breskt pund 
og japanskt jen.23 Hér er því aðeins um 14 
athuganir fyrir hverja mynt að ræða. Þeirri 
aðferð er hins vegar fylgt að gera ráð fyrir því að 
ávöxtun, áhætta og hlutdeild í viðskiptum og 
skuldum hafi sömu áhrif á hlutdeild allra þessara 
mynta. Þannig er blandað saman tímaraðagögn-
um og þversniðsgögnum (e. pooling method) og 
athugunum fjölgað í 56. Fyrir þessu eru einnig 
hagfræðilegar ástæður því að líklegt er að 
ákvarðanir um hlutdeild mynta í gjaldeyris-
forðanum lúti sömu lögmálum, óháð því hvaða 
mynt er um að ræða. Mat á hverri jöfnu fyrir sig 
er hins vegar látið fylgja til frekari upplýsinga. 
Til að leyfa séráhrif á hverja mynt er fastanum 
leyft að vera mismunandi fyrir hvern gjaldmiðil. 
Þannig nást fram séreinkenni hverrar myntar í 
gjaldeyrisforðanum. Matslíkanið er línuleg nálg-
un við (9): 

23 Gögn fyrir myntsamsetningu erlendra viðskipta og skulda eru 
ekki til á hærri tíðni. 

Við mat á þessu líkani eru tvær aðferðir 
notaðar. í fyrsta lagi er líkanið einfaldlega metið 
með venjulegri aðferð minnstu kvaðrata (OLS). 
Þessi aðferð er einföld í framkvæmd, en byggist 
hins vegar á frekar ströngum forsendum. Þar 
skiptir mestu máli að ekki er gert ráð fyrir því að 
samtímafylgni sé milli ákvarðana um hlutdeild 
einstakra mynta í forðanum og að sveiflur í hlut-
deild einstakra mynta séu hinar sömu. Jafnvel 
þótt seinni forsendan geti vel staðist er augljóst 
að hlutdeild einnar myntar í forðanum er mjög 
háð hlutdeild annarra. Afleiðingar þessa fyrir 
matið með OLS eru þær að ályktanafræði byggð 
á staðalfrávikum OLS-metlanna verður röng. 
Seinni aðferðin tekur á þessu vandamáli. Hún 
byggist á almennri aðferð minnstu kvaðrata 
(GLS) sem leyfir bæði samtímafylgni milli hlut-
deilda gjaldmiðla og mismunandi dreifni í hlut-
deild gjaldmiðla í forðanum. 

Þeir Dooley, Lizondo og Mathieson (1989) 
reyna að skýra samsetningu gjaldeyrisforðans út 
frá viðskiptasjónarmiðinu eingöngu. Þeir benda 
á að þar sem hlutdeild gjaldmiðla í gjaldeyris-
forðanum, W, geti aðeins legið á bilinu (0,1), þá 
geti verið rangt að nota OLS eða sambærilegar 
aðferðir sem gera ráð fyrir að W geti legið hvar 
sem er á raunlínunni. Slíkt mat gefur bæði 
bjagað og ósamkvæmt mat. Þeir nota því Tobit-
aðferðir til að meta líkan sitt, en það leyfir að W 
taki aðeins gildi á bilinu (0,1). Til samanburðar 
meta þeir líkan sitt einnig með OLS, og bendir 
samanburður á niðurstöðum þessara matsað-
ferða til þess að OLS-matið hafi vanmetið áhrif 
viðskiptasjónarmiðsins á samsetningu gjald-
eyrisforðans. Þetta er athyglisvert í ljósi þess að 
allar fyrri rannsóknir á viðskiptasjónarmiðinu 
byggjast á OLS. 

Til að kanna áhrif þessa á matsniðurstöður 
þess líkans sem hér er birt var prófað hvort hægt 
væri að hafna þeirri tilgátu að afgangsliðirnir í 
OLS-matinu væru normaldreifðir. Sé ekki hægt 
að hafna því er líklegt að þetta vandamál sé ekki 
alvarlegs eðlis og óhætt sé að líta fram hjá því. 
Bera-Jarque-prófið fyrir normaldreifingu gaf 
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Tafla 5. Mat á hlutfallslegri eftirspurn eftir gjaldmiðlum 
Miðað við raunverulega ávöxtun mynta 1980-1993 

gildið 0,85 sem er langt undir krítískum mörkum. 
Þess vegna er hægt að gera ráð fyr i r því að 
afgangsliðirnir séu normaldreifðir og að álykt-
anir byggðar á matinu hér séu reistar á tiltölulega 
traustum grunni. 

Taf la 5 sýnir niðurstöður á mati l íkansins 
samkvæmt o fangre indum aðferðum. Taflan 
sýnir stikamatið, ásamt r-gildum, fyrir f jóra mis-
munandi fasta (einn fyrir hvern gjaldmiðil) og 
f jó ra sameiginlega stika á raunávöxtun, áhættu, 
hlutdeild í viðskiptum og hlutdeild í er lendum 
skuldum. Taflan sýnir einnig matið á dreifni lík-
ansins í heild og R2 , sem sýnir hlutfall breyti-
leika í hlutdeild mynta í gjaldeyrisforðanum sem 
líkanið nær að skýra. Þetta hlutfall hefur gildi 
hér þótt um samsett mat sé að ræða. Það sést í 
töflu 6 sem sýnir mat ið á dre i fnis t ikum hvers 
gjaldmiði ls , þ.e. hornalínustökin í ∑, breyti-
leikafylki afgangsl iðanna. Dreifnistikarnir virð-
ast mjög líkir hver öðrum, og því ætti að vera 
óhætt að gera ráð fyr i r að dreifnin í hlutdeild 
hvers gja ldmiði ls sé hin sama, en það gerir 
túlkun á ¯R2 mögulega. 

Efri hluti töflu 5 sýnir mat ið með OLS og 
neðri hlutinn mat ið m e ð GLS. Í ljós kom að 
mat ið með þessum tveimur aðferðum var nán-
ast hið sama; st ikamatið breytist lítið, og skýr-
ingarmáttur l íkananna er hinn sami. Í nokkrum 
tilvikum hækka r-gildin í GLS-matinu, og er það 
vegna neikvæðrar fylgni milli hlutdeildar mis-
munandi gjaldmiðla (sjá töflu 6). 

Fastinn við hlutdeild dollara er neikvæður og 
vel marktækur, og svo er einnig um fastann við 
hlutdeild punds og jens . Hins vegar er fastinn 
við markið ekki marktækur . Fastarnir eru 
nokkuð frábrugðnir hver öðrum, en það bendir 

til sérstakra áhrifa sem eru ekki sameiginleg með 
hlutdeild þessara f jögur ra gja ldmiðla . Stikinn 
við raunávöxtun er með röngu formerki, en hann 
er hins vegar algjörlega ómark tækur frá núlli. 
Það sama gildir um stikann við áhættu gjald-
miðla. Hins vegar eru stikarnir við hlutdeild 
mynta í er lendum viðskiptum og hlutdeild 
mynta í e r lendum skuldum vel marktækir og 
með rétt formerki í báðum tilvikum. 

Taf la 6 sýnir matið á dre i fn is t ikunum fyr i r 
hlutdeild hvers gjaldmiðils og samfylgnina milli 
hlutdeildar gja ldmiðlanna. Eins og áður he fur 
verið minnst á virðast sveiflur í hlutdeild þessara 
g ja ldmiðla vera nokkuð álíka. Samfylgnin er 
hins vegar ólík eftir því um hvaða tvo gjaldmiðla 
er að ræða, en í öllum tilvikum er hún þó nei-
kvæð. Mest ber á neikvæðri fylgni milli dollara 
annars vegar og annarra gjaldmiðla hins vegar. 
Þessar niðurstöður benda til þess að æskilegra sé 
að nota GLS-aðferðina sem tekur tillit til þess að 
fylgni er á milli hlutdeilda mynta í gjaldeyris-
forðanum. 

Tafla 6. Mat á dreifni og samfylgni 

Þessar niðurstöður benda ótvírætt til þess að 
Seðlabanki Íslands hafi í megindrát tum fylg t 
v iðskiptas jónarmiðinu við ákvörðun um sam-
setningu gjaldeyrisforða síns á tímabilinu 1980 

OLS -0,29** 0,01 -0,07** 0,06* -0,09 -0,10 0,87** 0,68** 0,95 0,04 
í-gildi -3,10 0,30 -2,73 2,23 -1,26 -0,81 5,53 4,20 
GLS -0.25** 0,01 -0,08** 0,06* -0,07 -0,03 0,86** 0,60** 0,95 0,04 
í-gildi -2,67 0,44 -2,91 2,06 -0,98 -0,27 5,40 3,67 

Ath . * (**) merk i r m a r k t æ k a n s t ika v ið 5 % ( 1 % ) ö rygg i sb i l . SE er s taða l f ráv ik j ö f n u n n a r . 

USD DEM GBP JPY 
^∑ii 0,028 0,021 0,015 0,022 

USD 1,000 
DEM -0,473 1,000 
GBP -0,341 -0,050 1,000 
JPY -0,441 -0,129 -0,063 1,000 
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Tafla 7. Mat á hlutfallslegri eftirspurn fyrir hvern gjaldmiðlil 
Miðað við raunverulega ávöxtun mynta 1980-1993 

USD -0,46 -0,41 0,51 1,36** 0,43 0,75 0,06 1,27 10,49 
t-gildi -1,77 -1,15 0,73 3,32 1,02 (0,00) 

DEM 0,00 -0,05 -0,22 1,06 0,64 0,44 0,04 1,13 3,55 
t-gildi 0,09 -0,34 -0,56 1,16 1,55 (0,05) 

GBP -0,06 0,08 0,06 1,09* -0,54 0,19 0,02 1,88 1,75 
t-gildi -1,32 -1,44 0,71 2,22 -1,74 (0,22) 

JPY 0,05 -0,07 -0,09 -0,72 1,15** 0,64 0,03 1,69 6,65 
t-gildi 1,52 -0,70 -0,71 -1,53 4,8 (0,01) 

Ath. * (**) merkir marktækan stika við 5% (1 %) öryggisbil. DW er fyrstu gráðu sjálffylgnipróf Durbins og Watsons. F-próf fyrir marktækni jöfnunnar í 
heild (p-gildi í svigum). 

til 1993. Ekki virðist hafa verið litið til ávöxtun-
ar og áhættu hverrar myntar við ákvörðun um 
gjaldmiðlasamsetninguna, heldur frekar á hlut-
deild mynta í viðskiptum og skuldastöðu. Þannig 
virðist bankinn hafa leitast við að setja forðann 
saman þannig að samsetningin sé sem líkust 
samsetningu skulda og viðskipta. Þetta er í sam-
ræmi við niðurstöður Dooleys (1987), Hellers og 
Knights (1978) og Dooleys, Lizondos og Mathie-
sons (1989) sem fá marktæk áhrif frá hlutdeild 
mynta í erlendum viðskiptum og skuldum og 
fyrirkomulagi gengismála á gjaldmiðlasamsetn-
inguna.24 

Að lokum er sýnt í töflu 7 mat á sams konar 
líkönum fyrir hvern einstakan gjaldmiðil. Hér er 
því aðeins um 14 athuganir að ræða eða 9 frí-
gráður, þannig að niðurstöður þessar ber að túlka 
með nokkrum fyrirvara. 

Jöfnurnar fyrir dollara og jen hafa mestan 
skýringarmátt, en jöfnurnar fyrir pund og mark 
mjög lítinn. Ekki er hægt að hafna þeirri tilgátu 
að allir stikar (nema fasti) séu ómarktækir í jöfn-
unum fyrir pund og mark. Fyrir dollara er hlut-
deild í erlendum viðskiptum eina marktæka 
skýristærðin, en aðrar ná því ekki að vera mark-
tækar. Hið sama gildir um pundið; aðeins hlut-
deild pundsins í erlendum viðskiptum nær því að 
vera marktæk, en það stendur mjög tæpt. Fyrir 

jenið er það hins vegar hlutdeild þess í erlendum 
skuldum sem nær því að vera marktæk. Fyrir 
markið nær engin stærð að vera marktæk. 

Þetta bendir til þess að hlutdeild dollara í 
gjaldeyrisforðanum hafi ráðist að miklu leyti af 
hlutdeild í erlendum viðskiptum. Það sama á við 
um pundið þó að skýringarmátturinn sé mun 
minni. Hins vegar hefur hlutdeild jensins ráðist 
að nokkru leyti af vægi í erlendri skuldastöðu. 
Það virðist því vera svo að hlutdeild dollara, og 
að einhverju leyti punds, í erlendum viðskiptum 
skýri marktækni erlendra viðskipta í líkaninu að 
ofan, en hlutdeild jens í erlendri skuldastöðu 
skýri marktækni erlendra skulda. 

4.2. Mat á „óbeinum" eftirspurnarföllum 
Þrátt fyrir það að gögnin virðast sterklega 

hafna ávöxtunarsjónarmiðinu er áhugavert að 
prófa formlega hvort hægt sé að hafna skilyrði 
sem ávöxtunarsjónarmiðið setur á þau með töl-
fræðilegu prófi. Slíkt próf er hægt að leiða út frá 
líkaninu sem lýst er í öðrum kafla um val seðla-
banka á hagkvæmustu samsetningu gjaldeyris-
forðans.25 

Jöfnu (4) má umrita sem „óbeint" eftirspurn-
arfall: 

24 Það er sammerkt með þessum rannsóknum að landaskipt ing 
erlendra viðskipta er notuð sem nálgun fyrir myntskipt ingu er-
lendra viðskipta. 

25 Það var Frankel (1982) sem fyrstur stakk upp á þessari aðferð. Sjá 
einnig Engel og Rodrigues (1989) og (1993) og Dumas (1994). 
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þar sem C er vektor af föstum.26 Samkvæmt 
jöfnu (11) ætti væntanleg raunávöxtun gjald-
miðla umfram væntanlega raunávöxtun viðmið-
unarmyntar á tímabilinu t til t+1, Et(Xt), að vera 
því meiri sem hlutdeild gjaldmiðilsins í forðan-
um er meiri. 

Frankel (1982) bendir á að séu væntingar 
myndaðar á hagkvæmasta hátt, verður dreifni-
fylki spávillunnar, εt ≡= Xt - Et(Xt), jafnt Ωt, þ.e.: 

26 Almennt séð er C ekki fasti, heldur háð Ωt (sjá jöfnu (4)). Hér er 
hins vegar gert ráð fyrir að Ωt sé tiltölulega stöðugt yfir tíma og C 
því meðhöndlað sem fasti. Önnur rök fyrir þessari ákvörðun eru 
að ekki er hægt að setja nein skilyrði á C og afgangsliðina. Sjá t.d. 
Engel og Rodrigues (1989, 1993). 

27 Sját.d. Frankel (1982). 
28 Sjá Engel og Rodrigucs (1989 og 1993). 
29 Sjá t.d. Dellas og Yoo (1991) og Engel og Rodrigucs (1989). 

Líkanið var einnig metið með ávöxtun forðans sem fæst út frá 
hagkvæmustu samsetningunni sem grunni. Niðurstöðumar voru 
nánast hinar sömu og þær sem sýndar eru hér. 

Tafla 8 sýnir niðurstöður matsins byggðar á 
raunverulegri ávöxtun gjaldmiðla fyrir óskilyrta 
eftirspurn eftir gjaldmiðlum. Notast er við árs-
fjórðungsgögn fyrir tímabilið 1981 til 1993. í 
ljós kemur að allir stikarnir eru ómarktækir frá 
núlli og að jöfnurnar hafa mjög lítinn skýringar-
mátt. Wald-próf á núlltilgátunni gefur prófgildið 
X2(8) = 4,02 [p = 0,26], þannig að ekki er hægt 

að hafna hliðarskilyrðinu í jöfnu (15). Við fyrstu 
sýn mætti líta á það sem vísbendingu um að 
ávöxtunarsjónarmiðið he fð i verið notað til hlið-
sjónar við ákvarðanir um samsetningu gjald-
eyrisforðans, en svo er ekki. Ástæðan er einfald-
lega sú að allir stikarnir í matinu eru ómarktækir 
frá núlli, og því er ekki hægt að hafna núlltilgát-
unni um að áhættufælni seðlabankans sé alls 
staðar hin sama. 

Tafla 8. Óbein eftirspurnarföll miðað við raun-
verulega ávöxtun mynta 

Ársfjórðungsgögn 1981:1 til 1993:4 

Tafla 8.a. Óskilyrt eftirspurn eftir gjaldmiðlum 

Til að fá mat á ρ er hægt að meta líkanið aftur 
með hliðarskilyrðinu B = ρΩt. Þegar það er gert 
fæst ̂ ρ = 4,0 (t-gildi = 0,616). Þetta gæti bent til 
þess að Seðlabankinn væri tiltölulega áhættufæl-
inn, en hins vegar er staðalfrávik matsins mjög 
hátt, og því er stikinn illa mældur og ómarktækur 
frá núlli sem er í samræmi við það að allir stikar 
óskilyrta líkansins eru ómarktækir frá núlli. 

Hér er því skilyrði sem hægt er að prófa töl-
fræðilega með því einfaldlega að keyra Xt á Wt. 
Það mat ætti að gefa stikafylki sem á að vera í 
beinu hlutfalli við dreifnifylki afgangsliðanna. 
Því er eftirfarandi líkan metið: 

prófað. Yfirleitt er gert ráð fyrir því að B sé fast 
yfir tíma, þ.e. að Ω sé fast.27 A síðustu árum 
hefur líkanið verið útvíkkað þannig að B er leyft 
að breytast yfir tíma, t.d. samkvæmt ARCH-
líkani.28 Hér er hins vegar gert ráð fyrir því að Ω 
sé stöðugt yfir tíma (sjá kafla 2.3), og því er B-
fylkið meðhöndlað sem fylki af föstum stikum. 

Núlltilgátan er bij = ρσij, þar sem bij og σij. eru 
{ij} stökin í B og Ω. Ef hægt er að hafna núlltil-
gátunni gefur það til kynna að hlutdeild mynta í 
gjaldeyrisforðanum hafi ekki ráðist af ávöxtun-
arsjónarmiðinu. Hér er farin sú leið að velja doll-
ara sem viðmiðunarmynt, þannig að raunávöxtun 
annarra mynta verður borin saman við raun-
ávöxtun dollara.29 

Háð stœrc i C WOEM WGBP vv JPY R2 

XDEM 
t -g i ld i 

- 0 , 0 0 1 

- 0 , 0 0 8 

0 , 3 8 3 

0 , 7 9 4 

- 1 , 2 9 5 

- 0 , 8 0 9 

- 0 , 2 7 0 

- 0 , 4 2 8 

0 , 0 2 1 

xGBP 
t -gi ldi 

- 0 , 1 6 8 

- 1 , 1 6 2 

0 , 7 6 2 

1 ,532 

- 1 , 3 2 2 

- 0 , 7 9 9 

0 , 3 4 8 

0 , 5 3 3 

0 , 0 6 1 

XJPY 

t -g i ld i 

- 0 , 0 5 5 

- 0 , 3 9 7 

0 , 6 4 2 

1 , 3 5 9 

- 2 , 2 2 9 

- 1 , 4 2 0 

0 , 1 3 6 

0 , 2 2 0 

0 , 0 6 9 

DEM GBP JPY 

DEM 0,05748 0,04303 0,03946 
GBP 0,05846 0,03071 
JPY 0,05268 

Ath. * (**) me rk i r m a r k t æ k a n st ika v ið 5 % (1 %) ö rygg i sb i l . 

Tafla 8.b. Breytileikafylki afgangsliðanna 
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Niðurstöður þessa mats benda því til þess að 
ávöxtunars jónarmiðið geti ekki skýrt hlutfalls-
lega eftirspurn Seðlabankans eftir gjaldmiðlum, 
en það er í samræmi við fyrra líkanið sem metið 
var. Þetta kemur einnig heim við aðrar rann-
sóknir á ávöxtunarsjónarmiðinu sem byggjast á 
sömu aðferð; gögnin ha fna j a fnan ávöxtunar-
sjónarmiðinu sterklega, hvort sem er fyrir ein-
staka f járfes ta eða seðlabanka. 

Engel og Rodrigues (1989) benda á að réttara 
sé að leyfa Ω að breytast yfir tíma. Rannsóknir 
þeirra benda hins vegar til þess að það breyti 
ekki þeirri niðurstöðu að ávöxtunarsjónarmiðinu 
sé hafnað. 3 0 Þeir prófa einnig hvort mæli-
skekkjur geti skýrt þessar neikvæðu niðurstöður, 
en svo er ekki. 

Önnur hugsanleg skýring gæti verið forsendan 
um upplýsingamengi Seðlabankans, Θt Hingað 
til hefur verið gert ráð fyrir að Θt innihaldi allar 
upplýsingar sem eru fyrir hendi á t ímanum t. Þar 
sem verið er að prófa ávöxtunarsjónarmiðið og 
fo rsenduna um hagsýnisvænt ingar (e. rational 
expectat ions) samtímis, gætu gögnin ha fnað 
síðari t i lgátunni sem gerir það að verkum að 
líkaninu er hafnað í heild. Í stað þess að gera ráð 
fyr i r að Seðlabankinn noti allar hugsanlegar 
upplýsingar er hægt að gera ráð fyrir því að hann 
hafi aðeins takmarkaðar upplýsingar , Фt, þar 
sem Фt ⊂ Θt og E(εt | <Þt) = 0. Фt inniheldur því 
aðeins hluta af upplýsingum Θt en áfram gildir 
að Seðlabankinn nýtir þær upplýsingar á sem 
bestan hátt og gerir ekki kerf i sbundnar spá-
skekkjur. M e ð því að nota spálíkanið sem lýst 
var í síðasta kafla er hægt að reikna spáða 
ávöxtun gjaldmiðla þar sem gert er ráð fyrir að 
Фt = {ln Pt-j}∞

j=0. Mat á líkaninu byggt á þessum 
gögnum er sýnt í töflu 9.31 

Matið á stikunum breytist nokkuð, og nokkrir 
þeirra verða nú marktækir. Hins vegar er sam-
bandið milli ávöxtunar mynta og ef t i rspurnar 
eft ir g ja ldmiðlum nokkuð mismunandi . Hlut-
deild jens er ávallt marktæk, en hefur hins vegar 

30 Þeir leyfa Ω að breytast samkvæmt ARCH-l íkaninu og í hlut-
falli við óvissu í hagkerf inu , mælda sem óvænta r sveif lur í 
peningamagni og oi íuverðum. 

3 i Sjá einnig Dellas og Yoo (1991), þótt þeir byggi niðurstöður sínar 
á öðrum rökum. 
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rangt formerki í sinni eigin jö fnu . Wald-próf ið á 
núlltilgátunni gefur nú prófgildið X2(8) = 10,57 
[p = 0,01 ], þannig að nú er hægt að hafna núlltil-
gátunni við 1 % öryggismörk. Tafla 9 .b sýnir hve 
dreifni afgangsl iðanna hefur minnkað mikið, 
eins og við má búast þar sem mesti breytileikinn 
kemur til vegna sveiflna á gengi g ja ldmiðla . 
Þessi breytileiki hverfur þegar notast er við ráf-
líkanið til að spá fyrir um gengi gjaldmiðla, en 
það líkan sér ekki fyrir þessar sveiflur í genginu. 

Tafla 9. Óbein eftirspurnarföll miðað við 
spáða ávöxtun 

Ársfjórðungsgögn 1981:1 til 1993:4 

Tafla 9.a. Óskilyrt eftirspurn eftir gjaldmiðlum 

Háð stœrð C WDEM WGBP WJPY R2 

XDEM -0,024 ** -0,026 -0,050 -0,093 * 0,095 
t - g i l d i -2,497 0,795 -0,456 -2,141 

XGRP -0,046 ** -0,048 -0,080 -0,277 ** 0,417 
t - g i l d i 4,341 -1,299 -0,652 -5,755 
X 

JPY 
0,001 ** 0,027 0,137 -0,414 ** 0,551 

t - g i l d i 0,066 0,614 0,919 -7,075 

Ath.: * (**) merkir marklækan stika við 5% (1%) öryggisbil. 

Tafla 9.b. Breytileikafylki afgangsliðanna 

Þ e g a r l í k a n i ð er m e t i ð a f t u r m e ð 
h l iða r sk i ly rð inu B =ρΩ fæst ̂ p = -405,3 (t-gildi 
= -4,23) og er stikinn marktækur f rá núlli. 
Áhættustikinn er mjög hár og neikvæður, en það 
væri áhyggjuefn i ef gögnin hefðu samþykkt 
hliðarskilyrðið. Þar sem hliðarskilyrðinu er 
hafnað hefur það enga þýðingu að þvinga það á 
gögnin, og því hefur matið á áhættufælni Seðla-
bankans enga þýðingu. 

Því virðist mega draga þá ályktun að ávöxtunar-
sjónarmiðið geti ekki skýrt ákvarðanir Seðlabank-
ans um myntsamsetningu gjaldeyrisforðans. Þetta 
er auðvitað í samræmi við niðurstöður fyrra lík-
ansins og samanburð á raunverulegri gjaldmiðla-
samsetningu forðans og þeirri hagkvæmustu. 

DEM GBP JPY 
DEM 0,00026 0,00019 0,00027 
GBP 0,00032 0,00030 
JPY 0,00047 
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5. Niðurstöður 

Á síðustu árum hafa seðlabankar í auknum mæli 
talið rétt að hafa ávöxtun og áhættu gjaldmiðla í 
huga þegar tekin er ákvörðun um hlutfallslega 
samsetningu gjaldeyrisforða þeirra. Til þess að ná 
því markmiði að gjaldeyrisforðinn gefi sem hag-
kvæmasta samsetningu ávöxtunar og áhættu hafa 
seðlabankar sett sig í spor fjárfestis sem velur hag-
kvæmustu eignasamsetningu heildarauðs síns út 
frá smekk sínum fyrir ávöxtun og áhættu. 

í þessari grein er þessi aðferð notuð til að finna 
hagkvæmustu samsetningu gjaldeyrisforða Seðla-
banka Íslands á tímabilinu 1987 til 1993 út frá 
þeirri forsendu að Seðlabankinn setji sér það 
markmið að reyna að halda myntveginni 
raunávöxtun forðans stöðugri. Þetta er hér kallað 
ávöxtunarsjónarmið. Sú myntsamsetning sem 
fæst á þennan hátt er síðan borin saman við raun-
verulega meðalsamsetningu á nefndu tímabili. Sá 
samanburður leiðir í ljós tiltölulega mikil frávik, 
sérstaklega þegar miðað er við raunverulega 
ávöxtun í stað áætlaðrar. Þetta bendir til þess að 
ávöxtunarsjónarmiðið hafi ekki ráðið miklu um 
myntsamsetningu gjaldeyrisforða Seðlabankans. 

í stað þess að horfa eingöngu til ávöxtunar og 
áhættu gjaldmiðla við val á myntsamsetningu 
gjaldeyrisforðans er mögulegt að samsetningunni 
sé hagað í samræmi við myntsamsetningu er-
lendra viðskipta og erlendra skulda. Þetta er hér 
kallað viðskiptasjónarmiðið. Þrátt fyrir það að 
höfundur telji ávöxtunarsjónarmiðið nálgast betur 
hagkvæmustu fjárfestingarstefnu seðlabanka á 
gjaldeyrisforða benda formleg próf ótvírætt til 
þess að viðskiptasjónarmiðið hafi verið haft til 
hliðsjónar við samsetningu gjaldeyrisforðans, en 
ávöxtunarsjónarmiðið hafi ekki skipt máli. Ómark-
tækni ávöxtunarsjónarmiðsins er síðan staðfest 
nánar þegar samsetning forðans er skýrð með töl-
fræðilegum líkönum sem gefa ótvírætt til kynna 
að gögnin hafni ávöxtunarsjónarmiðinu. 

Viðauki A. Lýsing á gögnum 

Gjaldeyrisforði 
Gjaldeyrisforðinn í heild. Gulleignin er höfð 

með þar sem hún er lítið hlutfall af heildar-

forðanum og er mjög stöðug yfir tíma. Gjald-
miðlasamsetning gjaldeyrisforðans er reiknuð 
sem hlutdeild einstaks gjaldmiðils í heildar-
forðanum. Heimild: Seðlabanki Íslands, eigin 
útreikningar og IMF: International Financial 
Statistics og Annual Report, ýmsir árgangar. 

Innflutn ingsverðlag 
Vegið neysluvöruverðlag í 15 helstu viðskipta-

löndum Íslands. Myntvegið innflutningsverðlag 
er reiknað með vægi gjaldmiðla í meðaltali gjald-
eyriskaupa og gjaldeyrissölu viðskiptabankanna. 
Innflutningsverðlag er því fengið samkvæmt: 
Pt

 =Π15
i=1(eitPit

*)ait, þar sem ei er gengi gjald-
miðils i gagnvart krónu, P* er neysluvöruverðlag 
í landi i og ai er vægi gjaldmiðils i í alþjóðavið-
skiptum. Heimild: Seðlabanki Íslands og IMF: 
International Financial Statistics. 

Myntsamsetning alþjóðaviðskipta og erlendra 
skulda 

Myntsamsetning alþjóðaviðskipta er reiknuð 
sem meðaltal gjaldeyriskaupa og sölu viðskipta-
banka í viðkomandi mynt í hlutfalli við meðaltal 
heildargjaldeyriskaupa og sölu. Myntsamsetning 
erlendrar skuldastöðu er reiknuð sem hlutdeild 
einstaks gjaldmiðils í erlendri skuldastöðu ríkis-
ins. Heimild: Seðlabanki Íslands. 

Avöxtun einstakra gjaldmiðla 
Raunávöxtun einstakra gjaldmiðla á Eurode-

posit-markaði. Meðaltal 3 mánaða. LIBOR-vextir 
fyrir 3 mánaða innlán í hverjum gjaldmiðli (fyrir 
GBP eru notaðir Paris interbank vextir). Raun-
veruleg raunávöxtun er reiknuð sem: 

þar sem m(. er raunveruleg raunávöxtun gjald-
miðils i, ri. eru nafnvextir á hlutaðeigandi bréfi, ei. 
er gengi krónunnar gagnvart gjaldmiðli i og P er 
innflutningsverðlag (skilgreint að ofan). Nafn-
ávöxtun einstakra gjaldmiðla er fengin á sama 
hátt nema hvað ekki er staðvirt með innflutn-
ingsverðlagi, heldur með gjaldmiðlavog. Allar 
prósentutölur eru ársgildi. Heimild: IMF: Inter-
national Financial Statistics og eigin útreikn-
ingar. 
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32 Sjá t.d. Horii (1986) . 

Dreifrit ávöxtunar einstakra gjaldmiðla 
Staðalfrávik breytinga á raunávöxtun á Euro-

deposit-markaði innan hvers tímabils, reiknað út 
frá mánaðargildum raunávöxtunar einstaks gjald-
miðils. Heimild: Eigin útreikningar. 

Viðauki B. Útleiðsla á hagkvæmustu 
samsetningu gjaldeyrisforðans 

Til að leysa líkanið er einfaldast að setja það 
fram á fylkjaformi. Gengisáhættu gjaldeyris-
forðans má þá rita sem: 

þar sem Wt = (wu,...,wGt)' er vektor af hlutfalls-
legu vægi gjaldmiðla og Ωt er (GxG) dreifnifylki 
ávöxtunar gjaldmiðla. 

Jafna (B.l) er lágmörkuð með tilliti til: 

þar sem Mt = (μ1t ,..., μGt)' er vektor af ávöxtun 
gjaldmiðla, c er (Cxl ) vektor af einum og O er 
(G x 1) vektor af núllum. 

Lausn þessa vandamáls felur í sér gjaldmiðla-
samsetningu sem liggur á hagkvæmnisjaðrinum 
fyrir gefna ávöxtun:32 

Með því að lágmarka (B.4) með tilliti til μRr má 
fá þá myntsamsetningu sem lágmarkar gengis-
áhættuna (punktur A á mynd 1): 

Ef við gefum okkur hins vegar að seðlabankinn 
sé ekki óendanlega áhættufælinn og sé því til-
búinn til að taka meiri áhættu til að auka ávöxtun 
forðans, þá fæst hagkvæmasta myntsamsetning-
in með því að hámarka nytfallið í jöfnu (3) í 
megintextanum með tilliti til μ*Rt og að gefinni 
jöfnu (B.4). Lausn þess vandamáls er lýst með: 

þar sem Wt* er fengið úr (B.5) og μ*Rt er sú ávöxt-
un sem samsvarar þeirri myntsamsetningu. 
Et(Xt) = Mt - cμ*Rt er því vektor af væntanlegri 
ávöxtun gjaldmiðla umfram ávöxtun samsetn-
ingarinnar sem lágmarkar áhættu á tímabilinu t 
til t+1. 

Fyrir gjaldmiðil k er lausnin því: 

Viðauki C. 
Væntanleg raunávöxtun gjaldmiðla 

Væntanlega raunávöxtun gjaldmiðils i má rita á 
eftirfarandi hátt (á lógariþma formi til einföldunar): 

Út frá jöfnu (C.l) má sjá að væntanleg raun-
ávöxtun byggist á spá um tvo þætti, annars vegar 
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þróun gengis viðkomandi gjaldmiðils og hins 
vegar um þróun innflutningsverðlags. 

Til að spá fyrir um gengisþróun er gert ráð 
fyrir að gjaldmiðlarnir fylgi 

(C.2) lne i t + 1 =ln eit+uit+1 

þar sem uit+1 er spáskekkja sem er dreifð (0, o2). 
Ef gefið er að uit+1 sé i.i.d., þá fylgir gengið ráfi 
(e. random walk). Þetta er í samræmi við 
rannsóknir á skammtímaþróun gjaldmiðla sem 
allar benda til þess að gjaldmiðlar séu ekki 
sístæðir (e. non-stationary), en að breyting gjald-
miðla sé sístæð. Þegar einingarrótarpróf (e. unit 
root test) er framkvæmt á gengi krónunnar gagn-
vart þeim gjaldmiðlum sem til athugunar eru 
hér, kom í ljós að ekki var hægt að hafna þeirri 
tilgátu að gengi krónunnar væri ekki sístætt og 
lyti því ráfi. 

Tafla C.1. Einingarrótarpróf á gengi krónunnar 
gagnvart ýmsum gjaldmiðlum 

Mánaðargögn: 1980:6-1994:6 

USD DEM GBP JPY 
ADF(4) án leitni -3,603 -2,602 -3,077 -2,820 
ADF(4) með leitni -2,194 -1,218 -1,540 -1,843 

Ráflíkanið segir að allar upplýsingar um 
framtíðarþróun gjaldmiðils i séu þegar komn-
ar fram í núverandi gengi. Því eru öll óvænt 
atvik geymd í spáskekkjunni uit+1 og besta spáin 
um framtíðarþróun gengisins er núgildandi 
gengi: 

(C.3) Et(ln eit+1) = ln eit. 

Að gefnum þessum forsendum byggir spá um 
raunávöxtun gjaldmiðils i einungis á spá um 
þróun innflutningsverðlags: 

(C.4) μit = rit - (Et(lnPt+1
*) - lnPt

*), 

þar sem P* = Pt
 =ΠN

i=1(Pit
*)ait Til að spá fyrir um inn-

flutningsverðlag í erlendri mynt er notað einfalt 
tímaraðalíkan. Verðlagsröðin er á sama hátt og 
gengi aðeins sístætt í breytingu. Með því að 
skoða sjálffylgnifall ∆lnPit

* og bera saman 
Akaike- og Schwartz-prófgildi var ákveðið að 
nota ARIMA(l,l ,0)-líkan til að meta spáð inn-
flutningsverðlag. 

Líkanið var metið með árstíðarleiðréttum 
mánaðargögnum fyrir tímabilið 1980:3 til 
1986:12. Matið gaf eftirfarandi niðurstöður: 

∆lnPt+1
*= 0,004+0,785 ∆lnPt

* 

(5,4) (13,1) 

R2 = 0,679, SE = 0,002, F(l ,80) = 172,489 (p = 
0,00), BG( 12) = 11,665 (p = 0,47), JB(2) = 0,023 
(p = 0,99), WHITE(2) = 1,245 (p = 0,54), 
CHOW(84,164) = 0,663 (p = 0,97), RMSE = 
0,001, Theil 's U = 0,175 

Jafnan er ágætlega skilgreind og spáir ágæt-
lega fyrir um breytingar í innflutningsverðlagi 
í erlendri mynt. Sjálffylgnipróf Breusch og 
Godfreys, normaldreifingarpróf Bera og Jar-
ques og misdreifnipróf Whites benda til þess 
að ekki sé hægt að hafna því að afgangsliðirnir 
séu normaldreifður hvítur hávaði. Þegar 
líkanið var látið spá fyrir tímabilið 1987:1 til 
1993:12 gaf spápróf Chows til kynna að ekki 
væri hægt að hafna þeirri tilgátu að spáðu 
stikarnir kæmu frá sama undirliggjandi líkani 
og því sem liggur að baki metna líkaninu. 
Thei l ' s U bendir til þess að ARIMA-líkanið 
spái betur fyrir utan gagnasafnið en einfalt 
ráflíkan. 

Ut frá jöfnu (C.5) er síðan hægt að finna vænt-
anlegt innflutningsverðlag sem: 

(C.6) Et(lnPt+1
*) = 0,004 + l,7851n Pt

*- 0,7851nPt+1 

Þessi jafna er síðan notuð til að reikna út 
væntanlega raunávöxtun gjaldmiðla fyrir tíma-
bilið 1987:1 til 1993:12 í þriðja hluta. 
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Tryggvi Þór Herbertsson 

Rætur hagvaxtar á Íslandi* 

Höfundur er forstöðumaður Hagfrœðistofnunar 
Háskóla Íslands. 

1. Inngangur 

Mikið hefur verið rætt og ritað um orsakir hag-
vaxtar undanfarin ár. Á Íslandi hefur hins vegar 
lítið verið reynt að meta áhrif einstakra fram-
leiðsluþátta á hagvöxt.1 Í þessari ritgerð er 
ætlunin að kynna helstu niðurstöður úr rannsókn 
höfundar á hagvexti á Íslandi frá 1945 fram til 
1980 auk þess sem birt er yfirlit yfir þau fræði 
sem stunduð eru í hagvaxtarrannsóknum. 

Klassísk hagvaxtarkenning gerir ráð fyrir að 
hagvöxtur stjórnist af fjármagnsstofni og vinnu-
afli sem þjóðir hafa yfir að ráða og einnig af 
utanaðkomandi tæknibreytingum. Fyrir þessa 
kenningu fékk Robert Solow Nóbelsverðlaunin 
1987. 

Allt frá skrifum Adams Smith (1776) um 
verkaskiptingu í títuprjónaverksmiðjunni hafa 
menn gert sér grein fyrir því að þekking og 
sérhæfing eru forsendur hagvaxtar þó svo að 
mannauður, þ.e. sú þekking sem vinnuaflið býr 
yfir, hafi ekki formlega verið hafður með í hag-

* Þessi r i tgerð er stytt endursögn á r i tgerðinni " G r o w t h Accoun t -
ing: An Al te rna t ive A p p r o a c h " sem birt ist í r i t röðinni Iceland 
Economic Papers í de sember 1994. Á h u g a s ö m u m lesendum er 
bent á að hægt er að fá tækni lega ú tgáfu af r i tgerðinni á he imas íðu 
h ö f u n d a r , h t tp : / /www.hag .h i . i s /~ t thh . H ö f u n d u r þ a k k a r G u ð -
mundi Magnússyn i , Jóni Daníelssyni , Þórarni G. Péturssyni o g 
Hermanni Bárðarsyni fyrir gagn legar a thugasemdi r . 

1 U n d a n t e k n i n g f r á þessu er dok to r s r i t ge rð G u ð m u n d a r G u n n -
arssonar (1990) . 

vaxtarlíkönum fyrr en á allra síðustu árum. í 
þeirri rannsókn sem hér er kynnt er leitast við að 
hluta hagvöxt niður í framlög frá mannauði, fjár-
magnsstofni, vinnuafli og ytri tæknibreytingum 
með svo kölluðu hagvaxtarbókhaldi (e. growth 
accounting). Hagvaxtarbókhald má rekja allt 
aftur til skrifa Solows (1957). Jafnvel þótt langur 
tími sé liðinn, ef miðað er við líftíma hag-
fræðikenninga, er aðferð Solows enn notuð 
þegar hluta á hagvöxt niður í framlög frá ólíkum 
framleiðsluþáttum. Veikburða fræðileg undir-
staða við hefðbundið hagvaxtarbókhald hefur 
hvatt undirritaðan til að þróa aðferð til að meta 
hlutdeild þeirra framleiðsluþátta sem nota þarf 
við bókhaldið. Í ritgerðinni er kynnt heildarjafn-
vægislíkan sem notað er til að finna skerf fram-
leiðsluþátta á Íslandi. Með því að nota hlut-
deildirnar er hagvexti á Íslandi á tímabilinu 
1946-1980 skipt niður. 

Það gefur auga leið að það er vandkvæðum 
bundið að mæla mannauð þjóðar. Margar leiðir 
hafa þó verið reyndar, og er ein hin algengasta 
að gefa sér þá forsendu að beint samhengi sé 
milli hlutfalls hvers árgangs fólks sem sest á 
skólabekk og mannauðs þjóðarinnar, sjá t.d. 
Barro og Lee (1993). Augljós galli á þessu er sá 
að hlutfall barna á grunnskólaaldri er tæpast 
góður mælikvarði á mannauð vinnuaflsins nú þó 
að það geti e.t.v. verið ágætur mælikvarði að 

http://www.hag.hi.is/~tthh
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nokkrum árum liðnum. í þessari rannsókn er 
augum beint að mannauði sem verður til vegna 
æðri menntunar. Gert er ráð fyrir að gæði mennt-
unarinnar (mannauðsins) sé í beinu hlutfalli við 
útgjöld hins opinbera til hennar. Með því að gefa 
sér þessa forsendu vinnst tvennt. Annars vegar 
má nota útgjöldin sem mælistiku á mannauðinn, 
og hins vegar er hægt að mæla þátt mannauðsins 
í hagvextinum. 

Ritgerðin er skipulögð á eftirfarandi hátt: í 2. 
kafla er stutt yfirlit yfir þrjár megingreinar 
empírískra hagvaxtarfræða, aðfall (e. conver-
gence), langtíma hagvöxt og hagvaxtarbókhald. 
Einnig er útskýrt hvernig hlutdeild fram-
leiðsluþátta er metin og hvernig hið eiginlega 
hagvaxtarbókhald er fært samkvæmt hefð-
bundinni aðferðafræði. í 3. kafla er hagfræði-
legt líkan kynnt ásamt forsendum þess. Líkanið 
er heildarjafnvægislíkan og í því þrír geirar, 
heimili, fyrirtæki og hið opinbera. Fyrirtækin 
starfa í nýklassísku framleiðsluumhverfi, þ.e.a.s. 
framleiðsluföll þeirra sýna fasta skalahag-
kvæmni í fjármagni og vinnuafli teknu saman, 
en vaxandi skalahagkvæmni þegar tekið hefur 
verið tillit til ytri áhrifa í umhverfinu. Ytri 
áhrifin stafa af fjárfestingu hins opinbera í 
mannauði vinnuaflsins. Gert er ráð fyrir því að 
orsakasamhengið milli fjárfestingar í mannauði 
og ytri áhrifa sé ekki samfellt, heldur gerist á 
tilteknu tímabili. Með því að notfæra sér þessa 
forsendu er komist hjá því að nota flæðistærð 
þegar sjálft tölfræðimatið er framkvæmt. Einnig 
rúmar líkanið þannig áhrif vegna starfsþjálfunar 
(e. learning by doing) og rýrnunar mannauðs. 
Gert er ráð fyrir því að fjárfesting hins opinbera 
í mannauði sé fjármögnuð með hlutfallslegum 
tekjuskatti á heimilin. 

Í 4. kafla er hagvaxtarbókhaldið fært og 
niðurstöður þess kynntar. Til samanburðar er 
hefðbundið líkan einnig metið að öðru leyti en 
því að það er metið í fyrsta mismun til að bægja 
frá hættu á delluaðhvarfi. Reiknuð er s.k. 
Divisia-vísitala fyrir heildarþáttaframleiðnina 
með því að nýta sér bæði hefðbundna aðferð og 
aðferðina sem kynnt er hér. Að lokum er 
hagvöxtur á Íslandi tímabilið 1946-1980 hlut-
aður niður í framlög frá framleiðsluþáttum. 

2. Yfirlit hagvaxtarfræða 

Hagvaxtarfræðin fást aðallega við þrjá megin-
flokka þegar kemur að því að kanna hvernig 
raunveruleikinn kemur heim við fræðin. Þetta 
eru aðfall, langtíma hagvöxtur og hagvaxtar-
bókhald. Aðfallsfræðin fjalla um það hvernig 
landsframleiðsla á mann vex hraðar meðal 
fátækra þjóða en hinna efnameiri, en það leiðir á 
endanum til þess að landsframleiðsla á mann 
verður jöfn milli landa. Hagvaxtarfræðingar 
hafa skipt aðfallskenningunni í s.k. algjört aðfall 
og skilyrt aðfall. Algjört aðfall hefur m.a. verið 
viðfangsefni fræðimannanna Barros (1984), 
Baumols (1986) og DeLongs (1988). í stuttu 
máli hefur raunveruleikinn hafnað kenningunni 
um algjört aðfall í nýklassíska líkaninu. Þessi 
niðurstaða varð m.a. til þess að hvetja hagvaxtar-
fræðinga til að leita nýrra leiða til að skýra 
hagvöxt. Vegurinn var síðan varðaður fyrir innri 
hagvaxtarfræðin með kenningum Romers 
(1986) og Lucas (1988). Dowerick og Nguyen 
(1989) og Barro og Sala-i-Martin (1992) héldu 
því hins vegar fram að nauðsynlegt væri að skil-
yrða jafnvægi (e. steady-state) hinna ólíku hag-
kerfa þegar aðfall væri skoðað. Hvert hagkerfi 
hefði mismunandi grundvallarstika, s.s. smekk 
og tækni, sem leiddi til ólíkra jafnvægja. Með 
því að notfæra sér þessa vitneskju tókst mönnum 
að sýna fram á aðfall og þar með að nýklassíska 
líkanið stæðist.2 

Mikið hefur verið skrifað um langtíma 
hagvöxt, allt frá Solow (1957) til Mankiws, 
Romers og Weils (1992). Áhrif nánast ótölulegs 
fjölda breyta á hagvöxt hafa verið skoðuð. Sem 
dæmi má nefna pólitískar aftökur, viðskipta-
hindranir og fjölda lögfræðinga á hverja 1000 
íbúa og auðvitað nýklassísku breyturnar, fjár-
magnsstofninn og vinnuaflið. 

Markmiðið með hagvaxtarbókhaldi er að 
skipta vexti landsframleiðslunnar (VLF) í fram-
lög frá þáttum sem notaðir eru í framleiðslunni. 
Afgangurinn, sem ekki er hægt að skýra með 
vexti í framleiðsluþáttum, er venjulega sagður 
vera framlag frá ytri tæknibreytingum, þ.e. frá 

2 Got t yfir l i t y f i r aðfa l l s f ræðin m á s já h já Barro og Sala- i -Mart in 
(1995) . 
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breytingum í heildarþáttaframleiðni. Sennilega 
má fremur líta á afganginn sem mælikvarða á 
það hve lítið við vitum um orsakir hagvaxtar en 
mælikvarða á framleiðni. Aðeins með því að 
gera tæknibreytingar að innri breytu eða með því 
að bæta við vel rökstuddum breytum, sem skýra 
afganginn, getur hagvaxtarbókhaldið öðlast 
virðingu sem fræðileg aðferð. 

Skipta má aðferðum sem notaðar eru við hag-
vaxtarbókhaldið í tvennt, bókhaldsaðferðir og 
mat á framleiðsluföllum. Bókhaldsaðferðir fel-
ast í því að finna hlutdeildir framleiðsluþátta í 
landsframleiðslu með því að skoða þjóðhags-
reikningana frá framleiðsluhlið. Jorgenson og 
Griliches (1967) stungu upp á þessari aðferð, og 
var hún þróuð áfram af Elias (1992). Í þessari 
ritgerð er fjallað um aðferðina með því að meta 
framleiðsluföll og reynt að endurbæta hana um 
leið. 

Þegar hlutdeildir framleiðsluþátta eru fundnar 
er framleiðslufall, sem sýnir fasta skalahag-
kvæmni á forminu ln yt = β0+β1T+αlnk t+(l-
α)lnnt+εt, yfirleitt metið með aðferð minnstu 
kvaðrata, þar sem y stendur fyrir VLF, T fyrir 
leitni, k fyrir fjármagnsstofninn, n fyrir fjölda 
vinnustunda og e fyrir afganga. Dæmigert mat á 
stikanum við fjármagnsstofninn er u.þ.b. einn 
þriðji, og þar af leiðandi er hlutdeild vinnuafls 
um tveir þriðju. 

Eftir að hlutdeildir framleiðsluþátta hafa verið 
metnar er hægt að framkvæma hið eiginlega 
hagvaxtarbókhald, en það felst í því að reikna 
heildarþáttaframleiðni (TFP) með formúlunni 
TḞPt = ẙt -^αkt-(l-^α)ṅt þar sem punkturinn táknar 
prósentubreytingu í viðkomandi breytu. Með 
þessari aðferð er framlag tæknibreytinga til hag-
vaxtar yfirleitt reiknað á bilinu 35-50%,3 en það 
er augljóslega of hátt ef haft er í huga að tækni-
breytingarnar eru ytri breyta í nýklassíska hag-
vaxtarlíkaninu og að við viljum finna rætur hag-
vaxtar innan fræðilegs ramma. 

Augljós galli á aðferðinni, sem hér hefur verið 
lýst, er að hana vantar stoð í fræðunum, þ.e. upp-
söfnun framleiðsluþáttanna er ekki skýrð innan 

líkansins. Annar galli er að tímaraðirnar sem 
notaðar eru við matið eru ekki sístæðar, en það 
leiðir til þess að klassíska ályktunarfræðin er 
ekki gild og hætta er á delluaðhvarfi.4 Framhjá 
þessari staðreynd hefur oftast verið litið, og er 
því tilefni til að ætla að niðurstöður séu oft ekki 
jafn áreiðanlegar og gefið er í skyn. 

3. Líkanið 

Hagkerfið, sem líkanið lýsir, samanstendur af 
heimilum eða fjölskyldum sem hafa óendan-
legan sjóndeildarhring. Heimilin nota eina 
vörutegund sem er framleidd af nýklassísku 
fyrirtæki. Heimilin geta annað af tvennu, neytt 
vörunnar eða fjárfest með henni. Framleiðsluföll 
fyrirtækjanna sýna fasta skalahagkvæmni í 
vinnuafli og fjármagni teknu saman, en að teknu 
tilliti til ytri áhrifa vegna fjárfestingar hins opin-
bera í mannauði heimilanna sýnir framleiðslufall 
þjóðfélagsins vaxandi skalahagkvæmni. Gert er 
ráð fyrir því að ytri áhrifin auki á framleiðni 
vinnuafls og fjármagns. Forsendan um aukna 
framleiðni vinnuafls vegna aukins mannauðs er 
hefðbundin og ekki meira um hana að segja. 
Forsendan um aukna framleiðni fjármagns er 
hins vegar óhefðbundnari, en hefur verið notuð 
bæði af Romer (1986) og Benhabib og Jovanovic 
(1991). Fjárfesting hins opinbera í mannauði er 
fjármögnuð með því að leggja hlutfallslegan 
tekjuskatt á vinnutekjur heimilanna. Skoðum nú 
nánar hvern hinna þriggja geira líkansins. 

Heimilin 
Heimilin bjóða fram vinnuafl og safna fram-
leiðnu fjármagni með sparnaði og leigja það 
síðan fyrirtækjunum og hámarka núvirt nyt sín. 

Fyrirtœkin 
Fyrirtækin nota vinnuafl og fjármagn sem þau 
leigja af heimilunum. Fyrirtækin hámarka 
hagnað sinn með því að ákvarða á hagkvæm-
an hátt eftirspurn sína eftir framleiðsluþáttum 
og framboð á afurðum. 

3 Sjá t.d. Chr is tensen, C u m m i n g s og Jo rgenson (1980) , Dougher ty 
(1991) , El ías (1992) og Y o u n g (1994) . 

4 Yf i r l i t y f i r s í s tæðni og de l l uaðhva r f er að f inna í grein e f t i r 
undir r i taðan i 2. hef t i Fjármálatíðinda 1994. 
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Hið opinbera 
Hið opinbera fjárfestir í mannauði heimilanna 
þar sem það er meðvitað um jákvæð ytri áhrif 
á afrakstur fjármagns og framleiðni vinnuafls 
vegna vaxtar í mannauði. Þar sem hvorki 
heimilin né fyrirtækin geta innbyrt ytri áhrifin 
verður hið opinbera að koma til sögunnar. 

Gert er ráð fyrir að til sé verð, framboð og eftir-
spurn eftir vinnuafli og fjármagni og markaðs-
verð jafni framboð og eftirspurn. Ef þessar 
forsendur standast er til samkeppnisjafnvægi í 
líkaninu. 

4. Niðurstöður 

Næsta skref er að meta með tölfræðilegum 
aðferðum hið svonefnda einfaldaða form líkans-
ins, kallað líkan A, sem lýst er í 3. kafla. í töflu 1 
má sjá niðurstöður matsins auk mats á 
hefðbundna líkaninu sem kallað er líkan B og 
lýst er í 2. kafla. 

Tafla 1. Hlutdeildirframleiðsluþátta 

Líkan A Líkan B 

Hlutdeild fjármagns 0,38 0,28 
Hlutdeild vinnuafls 0,62 0,72 
Hlutdeild ytri áhrifa (t = 2...9) 0,044 -

Staðkvæmdarteygni neyslu 1,51 -

Staðkvæmdarteygni vinnu 2,5 -

Eins og sést í töflunni er hlutdeild fjármagns 
u.þ.b. einn þriðji í báðum líkönunum, en það er 
nálægt því sem fræðin spá fyrir um. Hlutdeild 
vinnuafls er minni í líkani A en í hefðbundna 
líkaninu. Þetta gæti staðist þar sem gæðaþátt-
urinn (mannauðurinn) hefur verið einangraður 
í sérlið, ytri áhrif vegna mannauðsuppbygg-
ingar. Til gamans er staðkvæmdarteygni neyslu 
og vinnu sýnd, en mat á þessum stikum er 
aukaafurð við matið á heildarjafnvægislíkan-
inu. 

Eftir að hlutdeild framleiðsluþátta hefur verið 
metin er hægt að færa hið eiginlega hagvaxtar-
bókhald. Það felst í því að reikna breytingu í 
heildarþáttaframleiðni, annars vegar með jöfn-
unni sem sýnd er í 2. kafla ritgerðarinnar og hins 
vegar jöfnu fyrir líkanið sem hér er kynnt: 

Mynd 1 

Þróun heildarþáttaframleiðni á Íslandi 1946-1980 
1946=100 

þar sem g er prósentubreyting á útgjöldum hins 
opinbera til æðri menntunar. Eftir að breytingin í 
heildarþáttaframleiðni hefur verið reiknuð má 
hluta hagvöxtinn í framlög frá vexti í vinnuafli, 
fjármagni, ytri tæknibreytingum og ytri áhrifum 
vegna útgjalda til æðri menntunar. Í töflu 2 er að 
finna niðurstöður þessara reikninga, annars 
vegar fengnar með hefðbundinni aðferðafræði, 
líkan B, og hins vegar með þeirri aðferð sem hér 
er kynnt, líkan A. 
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Mynd 2 
Meðalhagvöxtur 1945-1980 hlutaður í framlag frá vinnuafli, 

ljármagni, mannauði og ytri tæknibreytingum 

Á mynd 1 hefur verið dregin Divisia-vísitala 
fyrir bæði líkönin, reiknuð út frá ytri breytingum 
á tækni. 

Á myndinni má sjá þróun heildarþáttafram-
leiðni á tímabilinu. Að því gefnu að stærð fram-
lagsins frá ytri tæknibreytingum til hagvaxtar sýni 
hve lítið við vitum um rætur hagvaxtar má nota 
heildarþáttaframleiðnina sem mælikvarða á gæði 
líkananna. Ef breyturnar í líkaninu skýra að fullu 
hagvöxtinn ætti vísitalan að vera fasti, dreginn í 
gegnum 100. Því f jær sem vísitalan er 100, þeim 
mun meira skýrir heildarþáttaframleiðnin. Á 
mynd 1 má sjá að líkan A nær mun betur að skýra 
hagvöxt en líkan B. Þetta er í samræmi við 
niðurstöðurnar í töflu 2 sem sýnir að framlag frá 
ytri tæknibreytingum skýrir 51% hagvaxtarins 
samkvæmt hefðbundinni aðferðafræði, en 16,6% 
ef aðferðin sem hér er kynnt er notuð. 

Meðalhagvöxtur á Íslandi á tímabilinu var 

u.þ.b. 4,45%. Ef við fylgjum Elias (1992) má setja 
niðurstöðurnar upp á myndrænan hátt, sjá mynd 2. 

Þessar niðurstöður sýna að arðsemi fram-
leiðsluþátta sem framlag til hagvaxtar á Íslandi er 
mest af fjármagni, þar næst af fjárfestingu hins 
opinbera í æðri menntun, í þriðja lagi af ytri tækni-
breytingum og að síðustu af vexti í vinnuafls-
stofninum. Ef við viljum hugleiða hagstjórnar-
aðgerðir í samhengi við þessar niðurstöður vill svo 
heppilega til að á tvo arðsömustu framleiðslu-
þættina getur hið opinbera haft bein áhrif. Fjár-
festingu má örva til þess að styrkja fjármagns-
stofninn, t.d. með því að gera fjárfestingar-
umhverfið sem vinsamlegast fjárfestum, þar á 
meðal laða að erlenda fjárfesta. Mannauðinn getur 
hið opinbera aukið með því að hvetja þjóðfélags-
þegnana til menntunar með ráðum og dáð, auk 
þess sem gæði menntunar má auka með auknum 
fjárframlögum til rannsókna og þróunarstarfa. 
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Þórhildur Hansdóttir 

Atvinnuleysi og vinnumarkaður 

Inngangur 

Einkenni þeirrar efnahagsstefnu sem iðnríki 
Vesturlanda fylgdu eftir síðari heimsstyrjöld var 
áhersla á fulla atvinnu. Fylgt var þeirri stefnu 
sem Keynes hafði mótað í kjölfar kreppunnar 
miklu og fólst í virkri eftirspurnarstjórn. Þessari 
stefnu var fylgt fram yfir 1970 þótt það kostaði 
e.t.v. að markmiðinu um stöðugt verðlag væri 
vikið til hliðar. Eftir að olíuverðskreppan skall á 
haustið 1973 jókst hins vegar verðbólgukostn-
aður fullrar atvinnu. Til að reyna að stemma 
stigu við verðbólgunni hófu stjórnvöld samdrátt-
araðgerðir, og afleiðing þess varð mikil verð-
bólga samfara miklu og vaxandi atvinnuleysi, 
svonefnd verðbólgukreppa (e. stagflation). 
Síðan hefur atvinnuleysi almennt verið mikið f 
Evrópu og gengið erfiðlega að ná því niður. 

Íslensk stjórnvöld höfðu lengi að höfuðmark-
miði að halda uppi fullri atvinnu, og var atvinnu-
leysi t.d. ekki nema 0,8% að meðaltali á áttunda 
áratugnum. Á meðan verðbólga þjakaði íslenskt 
efnahagslíf var því stöðug umframeftirspurn 
eftir vinnuafli, enda er 0,8% atvinnuleysi langt 
undir því sem kallað hefur verið 'eðlilegt' 
atvinnuleysi erlendis. 

Árið 1988 hófst eitt lengsta samdráttarskeið 
sem sögur fara af hérlendis, og samfara þessari 
lægð reis atvinnuleysisstigið úr 0,6% af mann-

afla árið 1988 í 4,7% árið 1994. En nú virðist 
sem þjóðarbúskapurinn hafi náð sér á strik eftir 
lægðina. Hagvöxtur á árinu 1994 var hinn sami 
og að meðaltali í öðrum aðildarríkjum OECD og 
verðbólga undir meðallagi. Verulegur afgangur 
var á viðskiptajöfnuði á síðasta ári, og flest 
bendir til þess að hann verði einnig hagstæður í 
ár. Hin stóra spurning sem blasir við aðilum ís-
lensks vinnumarkaðar er hvort atvinnuleysið nú 
stafi einungis af nýafstaðinni kreppu og muni 
því ganga niður með auknum hagvexti eða hvort 
það verði landlægt eins og raunin hefur orðið hjá 
nágrannaþjóðum okkar. Atvinnuleysisspá fyrir 
árið 1995 gefur ekki tilefni til mikillar bjartsýni. 
Þrátt fyrir batnandi tíð er spáð 4,3% atvinnu-
leysi, og skv. athugunum Þjóðhagsstofnunar 
virðast atvinnurekendur enn vilja fækka fólki. 
Því miður bendir reynsla annarra Evrópuþjóða 
til þess að hátt atvinnuleysisstig geti verið mjög 
þrálátt. Ef framvinda hérlendis verður svipuð og 
þar má búast við að atvinnuleysi verði brátt einn 
alvarlegasti hagstjónarvandi íslenskra stjórn-
valda. 

Hér á eftir verður farið yfir helstu einkenni 
atvinnuleysis á Íslandi um þessar mundir og 
hvernig það tengist skipulagi vinnumarkaðar, 
eftirspurnarstigi og atvinnuþróun. Einnig verður 
skoðað hvernig samsetning atvinnuleysis er hér 
á landi, hvort hún hafi breyst og hvort hún líkist 
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Mynd 1 Vísbendinsar um laus störf á vinnumarkaði 

því sem gerist í nágrannalöndunum. Út frá þessum 
hugleiðingum má svo finna bestu leið til að 
koma í veg fyrir að atvinnuleysi aukist hér á landi 
og til að vinna bug á því atvinnuleysi sem nú er. 

1. Hvað telst atvinnuleysi? 

Formleg skráning atvinnuleysis hófst hér á landi 
árið 1955. Opinberar tölur um atvinnuleysi eru 
byggðar á skrám vinnumiðlunarskrifstofa sem 
starfa í stærri kaupstöðum og sveitarfélögum. 
Hver sá sem sækir án árangurs um starf hjá 
vinnumiðlun er færður á sérstaka atvinnuleysis-
skrá. Skráning er forsenda þess að fólk fái 
greiddar atvinnuleysisbætur. Tölurnar greina 
fjölda atvinnuleysisdaga sem er umreiknaður til 
fjölda fólks. Erlendis er atvinnuleysi hins vegar 
yfirleitt metið með úrtakskönnunum, og hefur 
Hagstofa Íslands gert slíkar kannanir tvisvar á 
ári síðan 1991. Skilgreining Hagstofunnar á 
atvinnuleysi fylgir skilgreiningu Alþjóðavinnu-
málastofnunarinnar (ILO) og er önnur en sú sem 
notuð er við opinbera skráningu. Skilgreining 
ILO er þannig: 
• Fólk telst í vinnu ef það hefur unnið eina 

klukkustund eða meira í þeirri viku sem 
könnunin tekur til eða verið fjarverandi frá 
starfi sem það gegnir að öðru jöfnu. 

• Fólk telst atvinnulaust hafi það ekki atvinnu 
og uppfylli auk þess eitthvert eftirtalinna skil-
yrða: 

1. Hefur leitað sér vinnu sl. fjórar vikur og er 
tilbúið að hefja störf innan tveggja vikna frá 
því könnun er gerð. 

2. Hefur fengið starf, en ekki hafið vinnu. 
3. Bíður eftir að vera kallað til vinnu. 
4. Hefur gefist upp á að leita að atvinnu, en 

bjóðist starf er það reiðubúið að hefja vinnu 
innan tveggja vikna. 
í vinnumarkaðskönnunum þar sem notaðar 

eru skilgreiningar ILO er reynt að meta fjölda 
allra sem vilja vinna, en eru án vinnu á hverjum 
tíma. Hinar opinberu tölur ná ekki til þess hluta 
mannaflans sem hefur ekki verið á vinnu-
markaði, en vill hefja störf, þar sem hann hefur 
ekki rétt á bótum. Vinnumarkaðskannanir Hag-
stofunnar sýna því mun meira atvinnuleysi en 
opinberar tölur benda til. 

Hinar hefðbundnu atvinnuleysistölur sem 
Félagsmálaráðuneytið gefur út eru í neðstu línu í 
töflu 1. Það er rétt að ítreka að tölur vinnu-
markaðskönnunar Hagstofunnar og tölur Félags-
málaráðuneytisins um skráð atvinnuleysi eru 
ekki sambærilegar. Hinar fyrrnefndu tákna 
fjölda fólks sem er atvinnulaust á tilteknum 
tíma. Hinar síðarnefndu eru fengnar með því að 
telja saman alla skráða atvinnuleysisdaga í 
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Tafla 1. Samanburður á atvinnuleysistölum Hagstofunnar og opinberum tölum 

viðkomandi mánuði og deila í útkomuna með 
fjölda vinnudaga í mánuðinum. 

2. Samsetning atvinnuleysis á Íslandi 

Skipta má atvinnuleysi í tvo þætti: kerfislægt 
atvinnuleysi (e. structural unemployment) og 
hagsveifluatvinnuleysi (e. cyclical unemploy-
ment). Hið fyrra stafar af einhverjum vand-
kvæðum á starfsemi vinnumarkaðar og hefur því 
tilhneigingu til að vera afar þrálátt og erfitt 
viðureignar. Hið síðarnefnda er afleiðing sam-
dráttar og lagast yfirleitt af sjálfu sér með batn-
andi tíð. Helsti áhrifaþáttur kerfislægs atvinnu-
leysis er því skipulag og sveigjanleiki vinnu-
markaðar, en hagsveifluatvinnuleysis eftirspurnar-
stig í þjóðfélaginu. Mikið langtímaatvinnuleysi, 
staðbundið atvinnuleysi og atvinnuleysi ungs og 
ófaglærðs fólks eru talin einkenni kerfislægs 
atvinnuleysis. Til að geta greint hvort atvinnu-
leysi sé orðið kerfislægur vandi hérlendis þarf að 
afla nánari upplýsinga um samsetningu þess. 
Slík vitneskja leiðir til gleggri skilnings á orsök-
um og afleiðingum atvinnuleysis auk þess að 
gera allar aðgerðir gegn því markvissari. 

Atvinnuleysi eftir búsetu 
Atvinnuleysi var framan af mun meira á 

landsbyggðinni en á höfuðborgarsvæðinu. Það 
hefur hins vegar aukist meira á höfuðborgar-
svæðinu nú í seinni tíð, og árið 1994 var atvinnu-
leysisstigið nákvæmlega hið sama á báðum 
svæðum eða 4,7% af mannafla. Það sem af er árs 
1995 hefur atvinnuleysi verið nokkru meira á 

landsbyggðinni, en það stafar að öllum líkindum 
af hinni hefðbundnu árstíðasveiflu. Atvinnuleysi 
var mest á Norðurlandi eystra 1994, og hefur það 
verið svo síðan 1993, en frá byrjun níunda ára-
tugarins fram til 1989 var atvinnuleysi mest á 
Norðurlandi vestra. Atvinnuleysi jókst mjög á 
Suðurnesjum árin 1991 og 1992, en heldur dró 
úr því árið 1994. Vestfirðir hafa hins vegar 
sloppið hlutfallslega vel og voru með langlægsta 
atvinnuleysishlutfall árið 1994 eða 2,2%. Fram 
til ársins 1993 hafði atvinnuleysi þar aldrei farið 
yfir 1%. En þótt þar væri lægst atvinnuleysis-
hlutfall á landinu hefur atvinnuleysi farið stig-
vaxandi á Vestfjörðum eftir 1991. 

Atvinnuleysi eftir kyni 
Atvinnuleysi hefur aukist hjá báðum kynjum 

síðan 1991. Aukningin fór hraðar af stað hjá 
konum, hugsanlega vegna vaxandi atvinnuþátt-

Mynd 2 Atvinnuleysi eft ir 
landshlutum árið 1994 

% af vinnuafli Apr. 1991 Nóv. 1991 Apr. 1992 Nóv. 1992 Mars 1993 Nóv. 1993 Apr. 1994 
Vinnumarkaðskönnun Hagstofunnar: 
Atvinnulausir skv. skilgreiningu ILO 1.9 2.8 3.1 4.7 5.2 5.0 5.9 
Opinber skráning skv. Félagsmálaráðitneyti: 
Einstaklingar á skrá1 1,4 1.5 2.6 3,1 4.4 3.9 5.1 
Atvinnuleysisdagar2 1,4 1.6 2.9 3,3 5,4 4.7 5.6 

1 Fjöldi skráðra a tv innulausra sem hlutfall af he i lda r f jö lda fólks á v innumarkað i í apríl og nóvember 1991-1994 er miðaður við m e ð a l f j ö l d a 
a tv innulausra v ið upphaf og lok v iðkomandi m á n a ð a , en í mars 1993 við f jö lda í lok mánaðar ins . 

2 Re iknað af á æ t l u ð u m f jö lda ársverka. 

He imi ld : V i n n u m a r k a ð s k ö n n u n Hags to funna r . apríl 1994. 
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Mynd 3 Atvinnuleysi karla og kvenna á öllu landinu 1981 -94 

töku. Opinberar tölur sýna töluvert meira atvinnu-
leysi kvenna en karla eftir 1981, en munurinn er 
heldur minni skv. vinnumarkaðskönnunum Hag-
stofunnar. Atvinnuleysi kvenna hefur verið mun 
meira á landsbyggðinni en á höfuðborgarsvæð-
inu. Framan af var tiltölulega lítill munur á 
atvinnuleysi kynjanna á höfuðborgarsvæðinu á 
sama tíma og atvinnuleysi kvenna á landsbyggð-
inni var rúmlega helmingi meira en atvinnuleysi 
karla. Það má ætla að það hafi bæði stafað af 
minnkandi og mjög árstíðabundinni vinnu í 
frystihúsum landsins, en yfirleitt eru konur í 
meirihluta í slíkri vinnu. Árið 1994 var hins 
vegar munurinn á atvinnuleysi karla og kvenna 
nær jafn mikill á höfuðborgarsvæðinu og á 
landsbyggðinni. Að meðaltali yfir allt landið var 
atvinnuleysi kvenna 6,2% af mannafla árið 
1994, en atvinnuleysi karla 3,7%. Atvinnuleysi 
kvenna var til skamms tíma mest á Suður-
nesjum, en árið 1994 var atvinnuleysi kvenna 
mest á Norðurlandi eystra. Atvinnuleysi karla 
var mest á Norðurlandi eystra sama ár. 

Atvinnuleysi eftir atvinnugreinum 
Tafla 2 er unnin upp úr atvinnuleysiskönnun 

Félagsvísindastofnunar (1993). Eins og sjá má 
starfa langflestir hinna atvinnulausu sem þátt 
tóku í könnuninni við fiskvinnslu á landsbyggð-
inni, en við þjónustustörf á höfuðborgarsvæðinu. 

Það er í samræmi við hlutfallslegt mikilvægi 
þessara greina á hvoru svæði um sig. Atvinnu-
leysi í iðnaði virðist meira á höfuðborgarsvæð-
inu, en athyglisvert er að yfir 60% þeirra sem 
vinna við iðnað misstu vinnu vegna samdráttar 
eða gjaldþrots vinnuveitanda. í öðrum greinum 
er sama hlutfall yfirleitt um og rétt yfir 30% 
nema í verslun og samgöngum þar sem það fer 
upp í 52,6%. 53% þeirra sem vinna við fisk-
vinnslu misstu vinnu vegna tímabundins hráefna-
skorts. Almennt virðist sem um 80% hinna 
atvinnulausu hafi misst vinnu vegna slæms 
ástands á vinnumarkaði. Af því má álykta að um 
20% af heildaratvinnuleysi sé sjálfviljugt atvinnu-
leysi vegna atvinnuleitar eða annarra ástæðna. 

Tafla 2. Atvinnugreinar og búseta atvinnu-
lausra í febrúar 1993 

Allt Höfuð- Lauds-
Hlutfallstölur landið borgarsv. byggðin 
Landbúnaður 3,4 1,0 4.9 
Fiskveiðar 10.0 4,9 13.2 
Fiskvinnsla 28.5 7.8 41.6 
Byggingariðnaður. . . 8,0 14.0 4.1 
Annar iðnaður 10,7 13.1 9.2 
Verslun 6.6 11,1 3.7 
Samgöngur 3.2 3,9 2.7 
Opinber þjónusta . . . 9,6 14.1 6.8 
Önnur þjónusta 20,0 30,1 13.8 
Alls 100.0 100.0 100,0 
Heimild: Fé lagsv ís indas tofnun . 
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Atvinnuleysi eftir menntun og starfsstétt 
Í vinnumarkaðskönnunum Hagstofunnar 

kemur fram að atvinnuleysi er mest meðal þeirra 
sem hafa einungis grunnmenntun, næstmest hjá 
þeim sem hafa starfs- og framhaldsskóla-
menntun og minnst meðal háskólagengins fólks. 
Niðurstöðurnar eru svipaðar fyrir konur og 
karla. Atvinnuleysi hefur einnig aukist mest 
meðal þeirra sem hafa einungis grunnmenntun, 
en heldur minnkað meðal fólks með háskóla-
menntun. Svipaðar niðurstöður komu úr könnun 
Félagsvísindastofnunar HÍ. 

Eins og sjá má á töflu 3 er atvinnuleysi lang-
mest hjá þeim sem hafa einungis grunnskólapróf. 
Þá staðreynd að svo lítill hluti atvinnulausra hefur 
ekkert nám stundað má rekja til þess að á Íslandi 
er skólaskylda fyrir börn á grunnskólaaldri, og því 
hafa flestir Íslendingar grunnskólapróf. Sjá má að 
atvinnuleysi er meira meðal þeirra sem hafa 
verklega framhaldsmenntun en bóklega og lang-
minnst hjá fólki með háskólapróf. Atvinnuleysi 
háskólamenntaðs fólks er meira á höfuðborgar-
svæðinu en á landsbyggðinni, og skýrist það lík-
lega af því að hlutfallslega fleira háskólamenntað 
fólk vinnur á höfuðborgarsvæðinu. 

Tafla 3. Nám atvinnulausra eftir 72 ára aldur 

Allt Höfuð- Lands-
Hlutfallstölur landið borgarsv. byggðin 
Ekkert nám 8,0 6,1 9.3 
Grunnskólanám 54.0 46,5 58.8 
Starfsnám 10.4 8.3 11.7 
Bóklegt framhald . . . 10.0 12,5 8.5 
Verklegt framhald. . . 14.6 20.5 10,9 
Háskólanám 3,0 6.1 1,0 
Alls 100.0 100.0 100,0 
Heimi ld : Fé lagsv í s indas to fnun . 

Ef litið er á starfsstétt atvinnulausra má sjá 
svipaðar niðurstöður. Atvinnuleysi er langmest 
meðal verkamanna, en yfir helmingur allra 
atvinnulausra í 1000 manna úrtaki úr atvinnu-
leysisskrám 1992 voru verkamenn. Engin önnur 
starfsstétt nálgast verkamenn að þessu leyti, en 
gera má ráð fyrir að flestir verkamenn séu lítið 
menntaðir. Þær stéttir sem komast næst eru 
iðnaðarmenn, sjómenn og ófaglært afgreiðslu-
fólk. Í starfsstéttum þar sem gera má ráð fyrir 

að fyrirtæki hafi fjárfest í þjálfun og menntun 
starfsmanna var hlutfall atvinnulausra lágt, svo 
sem meðal stjórnenda eða þar sem fólk hefur 
sértæka þekkingu, t.d. háskólamenntað fólk. 

Tafla 4: Starfsstétt atvinnulausra 
1000 manna úrtak úr atvinnuleysisskrám í des. 1992 

Fjöldi Hlutfall 
Verkamenn 471 58.1 
Ófaglært afgreiðslufólk 51 6,3 
Iðnaðarmenn 73 9.0 
Verkstjórar/gæslumenn 24 3.0 
Almennt skrifstofufólk 32 4,0 
Bókarar/gjaldkerar 10 1,2 
Heilbrigðisstéttir 7 0,9 
Kennarar 8 1.0 
Fulltrúar/lægri stjórnendur 4 0.5 
Þjónustufólk 10 1,2 
Listamenn 4 0,5 
Sérfræðingar/háskólamenntaðir. 3 0.4 
Deildarstjórar/hærri stjórnendur. 9 1.1 
Sjómenn 67 8.3 
Bændur 8 1.0 
Sölumenn 11 1,4 
Nemar 3 0,4 
Fólk sem hefur aldrei haft vinnu 8 1,0 
Neita að svara/vita ekki 7 0,8 
Alls 810 100 
Heimild: Fé lagsv ís indas tofnun . 

Atvinnuleysi eftir aldri 
Atvinnuleysi hefur komið verst niður á ungu 

og ófaglærðu fólki í flestum OECD-löndum. Á 
árinu 1993 var meðaltal atvinnuleysis í OECD-
ríkjum 7,8% af mannafla. Sama ár var atvinnu-
leysishlutfall 15,3% meðal ungs fólks (15-24 
ára) eða tvöfalt hærra.1 Á Íslandi voru sambæri-
legar tölur 5,2% og 10,4%. Vandamálið er því 
hið sama hér á landi og í öðrum löndum OECD. 
Ástæður fyrir meira atvinnuleysi meðal ung-
menna eru aðallega þær að þau koma ný inn á 
vinnumarkaðinn og hafa enga starfsreynslu. 
Sum þeirra hafa ekki lokið framhaldsmenntun 
og eru því illa sett í þjóðfélagi þar sem stöðugt er 
krafist meiri menntunar og hæfni. Ungt fólk er auk 
þess líklegra til að standa stutt við hjá fyrirtækjum 

S a m r æ m d a r tölur fyrir O E C D . 
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og flytja sig meira milli starfa. Þar fyrir utan gildir 
oft sú regla við uppsagnir fyrirtækja að nýjum 
starfsmönnum er fyrst sagt upp. 

Í lok maí 1994 voru 6400 manns á atvinnu-
leysisskrá. Þar af voru 2767 manns eða um 43% 
yngri en 30 ára. Ef talið er á tugum voru langflestir 
hinna atvinnulausu á aldursbilinu 20-29 ára eða 
um 32,4%. Á aldursbilinu 15-24 ára, sem er notað 
til að mæla atvinnuleysi ungmenna í OECD-lönd-
um, voru 1835 einstaklingar á atvinnuleysisskrá í 
maí 1994 eða tæplega 29% allra atvinnulausra. 

Eins og sjá má í töflu 5 hefur atvinnuleysi 
aukist hlutfallslega í yngstu hópunum miðað við 
hina eldri. Atvinnuleysi 15-24 ára ungmenna 
var 16% alls atvinnuleysis árið 1988 þegar krepp-
an hófst, en var komið upp í 27,4% árið 1993 og 
tæp 29% í maí 1994. Þótt atvinnuleysi hafi auk-
ist í öllum aldurshópum hefur það minnkað 
hlutfallslega meðal elsta fólksins borið saman 
við hina yngri. Það bendir til þess að atvinnu-
leysið stafi ekki af auknum umskiptum á vinnu-
markaði, heldur af fækkun starfa, þar sem 
flestir þeirra sem eru nýir á vinnumarkaði eru 
ungt fólk. Því er líklegt að þeir sem á annað 
borð verða atvinnulausir verði það í lengri tíma 
en áður vegna lítils framboðs starfa. 

Atvinnuleysi eftir lengd atvinnuleysistímabils 
Löngum var mjög einkennandi fyrir atvinnu-

leysi hérlendis að atvinnuleysistímabil voru 
stutt, en flæði inn og út af atvinnuleysisskrá 
mikið. Sama gildir um atvinnuleysi í Banda-
ríkjunum þar sem meðallengd atvinnuleysis-

tímabils hefur verið mun styttri en almennt í 
Evrópu, en flæði meira. Skammtímaatvinnuleysi 
þykir almennt ekki áhyggjuefni þar sem það 
bendir til hreyfanleika í hagkerfinu og tryggir 
bætta samsvörun milli starfa annars vegar og 
getu fólks hins vegar. Langtímaatvinnuleysi 
veldur hins vegar meiri áhyggjum. Bæði er vitað 
að langvarandi atvinnuleysi hefur slæm áhrif á 
andlega og jafnvel líkamlega heilsu fólks og þar 
að auki hafa komið fram kenningar þar sem 
langímaatvinnuleysi er talið valda „skemmdum" 
á mannauði. Þessar skemmdir lýsa sér í því að 
fólk gleymir vinnubrögðum og missir niður 
áunna hæfni í starfi, menntun þess úreldist og 
það missir kjark og þor til að snúa aftur hérlendis 
inn á vinnumarkaðinn. Á síðustu árum hefur 
atvinnulausum hérlendis ekki einungis fjölgað, 
heldur hefur atvinnuleysistímabil að meðaltali 
lengst. Það er vísbending um að atvinnuleysi sé 
að verða þrálátara en áður hefur þekkst. Athugun 
á högum atvinnulausra sem gerð var um ára-
mótin 1992 og 1993 sýndi að langtímaatvinnu-
leysi, þ.e. lengra en 6 mánuðir, var tiltölulega 
fátítt á Íslandi. Í atvinnukönnun Hagstofunnar í 
apríl 1994 kemur hins vegar fram að 31,8% allra 
atvinnulausra hafa verið atvinnulaus í meira en 
6 mánuði og þar af 8,2% í 12-23 mánuði og 
5,5% í 2 ár eða lengur. 

Skv. opinberum tölum er hlutfall langtíma-
atvinnuleysis nokkru minna en í könnun Hag-
stofunnar. Það getur stafað af því að þeir sem 
hafa verið atvinnulausir lengi hafi fyrirgert bóta-
rétti eða missi hann einhvern hluta ársins. Eins 

Tafla 5. Aldursskipting atvinnulausra 
- hlutfallsleg skipting -

15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+ Alls 
1986 13.8 11,3 10,3 15.2 13.1 16.9 14.1 5.3 100.0 
1987 8,5 8.7 9,5 12.6 13,2 20.0 18.6 8.9 100.0 
1988 6.6 9.4 10,4 14,9 14.0 19.8 18.4 6.4 99.9 
1989 9,3 13,4 12,5 17,6 13,1 14.4 15.2 4.6 100,1 
1990 10.0 12,5 10,9 19,0 13.2 14.3 16.6 3.5 100,0 
1991 10,2 12.7 11,5 17.8 13,3 14.1 19.0 1,4 100,0 
1992 12.7 16,4 13,8 20,1 12,7 11,0 12.2 1,1 100,0 
1993 10,5 16.9 13,9 21,7 13.4 10.7 12.4 0.5 100.0 

Heimild: Hags tofa Ís lands. 
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Tafla 6. Atvinnuleysi eftir lengd þess 
- hlutfallstölur -

1 vika 2-3 4-12 13-25 1-251 26-38 39-51 52+ 26+ 

19862 88,1 11,9 
1987 85.9 14.1 
1988 87.6 12,4 
1989 82.2 17,8 
1990 7,1 12,5 28,8 22,6 71,0 13,5 7.4 8,1 29,0 
1991 7,6 14,9 32,5 20.2 75,2 8,9 4.9 11.0 24,8 
1992 8.9 12.6 33,5 23.5 78.5 10.3 4.8 6.4 21,5 
1993 6.8 13,3 32,5 22,4 75.0 10.7 7,0 7,3 25.0 
1994 5.7 10.3 32,9 24.5 73.4 11,6 5,7 9,3 26.6 

1 T ö l u r n a r s e m l iggja hé r að baki þ e s s u m h lu t fö l l um eru f e n g n a r m e ð því að taka ó v e g i ð meðal ta l a tv innu leys i s t a lna fyr i r f eb rúar . m a í , 
ágús t og n ó v e m b e r á h v e r j u ári. Þetta eru þv í ekki meða l t a l s tö lu r fyrir allt árið. Fyr i r 1994 er e i n u n g i s t ek ið meða l t a l af tö lum f y r i r 
f e b r ú a r og maí . 

2 Skipt ing milli v ikna var öðruvís i fyr i r árið 1990. og því eru aðeins birtar hei ldartölur . 

Heimi ld : Hags to fa Íslands. 

og sést í töflu 6 virðist langtímaatvinnuleysi hafa 
verið mest árið 1990 eða 29% og versnaði þá um 
rúmlega 10% milli ára. Skýringin á því er hins 
vegar ekki slæmt atvinnuástand árið 1990, heldur 
batnandi ástand, en atvinnuleysi minnkaði 
nokkuð milli áranna 1990 og 91. Langtíma-
atvinnuleysi var óvanalega hátt hlutfall af heildar-
atvinnuleysi seinni hluta árs 1990 og fyrri hluta 
árs 1991, einmitt þegar atvinnuástandið var að 
batna. Það stafar af því að fjöldi atvinnulausra 
minnkaði meira í þeim hópum sem höfðu verið 
styst atvinnulausir. Ef við tökum tillit til þessa 
þegar við lítum á árin 1990 og 1991 má sjá að 
hlutfall þeirra sem hafa verið atvinnulausir í 
meira en 26 vikur fer sívaxandi. 

Atvinnuleysi í nokkrum OECD-löndum 
Í töflu 7 má sjá þróun atvinnuleysis í nokkrum 

OECD-löndum undanfarin ár. Hin mikla aukning 
atvinnuleysis á Norðurlöndum er athyglisverð. 
Hún stafar m.a. af því að hið opinbera tók lengi 
við stórum hluta nýs vinnuafls í flestum norrænu 
löndunum, en þegar því þraut örindi við manna-
ráðningar fór atvinnuleysi stigvaxandi. Einnig 
má sjá að atvinnuleysisstig hefur verið mjög hátt 
í þó nokkurn tíma í löndum Evrópusambandsins, 
og er atvinnuleysi þar víðast orðið að kerfislægu 
vandamáli. Í töflu 8 sést hversu mikið langtíma-

atvinnuleysi og atvinnuleysi ungs fólks er í 
þessum löndum. Þótt Ísland standi enn mjög vel í 
samanburði við önnur lönd hvað þetta varðar, þá 
stafar það m.a. af því að atvinnuleysi hefur aðeins 
verið þekkt hér í stuttan tíma miðað við það sem 
víðast er erlendis. Við stöndum þó frammi fyrir 
þeirri staðreynd að samsetning atvinnuleysis á 
Íslandi er að nálgast það sem gerist í Evrópu. Það 

er því ekki ástæða til að fagna of snemma. 

Tafla 7. Þróun atvinnuleysis í nokkrum 
OECD-löndum2 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Bandaríkin 5,5 5,3 5,5 6,7 7.4 6.9 
Japan 2.5 2,3 2.1 2.1 2.2 2.5 
Þýskaland 7.6 6,9 6.0 6.7 7.7 8,9 
Frakkland 10.0 9,4 8.9 9.5 10.4 11.7 
Ítaiía 12.1 12,1 I 1,5 11.0 11.6 10,2 
UK 8,2 6.2 5.9 8,3 10.0 10,3 
Danmörk 8.6 9.3 9.5 10.4 11.1 12,1 
Finnland 4.5 3,5 3,5 7,6 13,1 18.2 
Ísland 0.6 1,6 1,8 L4 3.0 4.4 
Noregur 3.2 4.9 5.2 5,5 5,9 6.0 
Svíþjóð 1,6 1.4 1,6 2,9 5.3 8.2 
Evrópusamb. 10.3 9,3 8.7 9.2 10.3 11.3 
OECD 6.9 6,4 7,3 7.1 7.8 8,2 

Heimi ld : O E C D Economic out look. 1993. 

2 Þetta eru ekki s a m r æ m d a r a tv innuleys is tö lur , he ldur op inberar 
tölur hverrar þ jóðar um sig. 
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Tafla 8. Atvinnuleysi í OECD-löndum 19933 

Allir Ungt fólk Konur 
Laugtíma-
atv.leysi' 

Bandaríkin 6.7 13.3 6.5 1 1.2 
Japan 2,5 5.1 2.6 15,4 
Þýskaland 5.8 4.9 6.1 33,5 
Frakkland 11.6 24.6 13.7 36,1 
Ítalía 10.2 30.6 14.6 58,2 
Bretland 10,3 16,9 8.1 35.4 
Danmörk 10,4 11,4 11,3 27.0 
Finnland 17.7 30,8 15,6 8.2 
ísland 5.2 10,4 5.2 7.3 
Noregur 6.0 13,5 5,2 23,5 
Svíþjóð 8,1 18,4 6,6 8.0 
EFTA 7.4 12,6 7,0 13.1 
Evrópusamb. 10,6 20.6 12,2 42,2 
OECD 7.8 15.1 8,2 28,6 

1 Sem hlutfall af hei ldara tvinnuleysi 1992. 

Heimi ld : O E C D Jobs s tudy, 1994. 

Samantekt 
Ef við drögum saman niðurstöður þess sem að 

framan er sagt sést að atvinnuleysi hefur verið 
nokkuð misjafnt milli landssvæða, en munur 
milli höfuðborgarsvæðis annars vegar og lands-
byggðar hins vegar hefur minnkað nokkuð í 
seinni tíð. Gera má ráð fyrir að það stafi m.a. af 
flutningum fólks til höfuðborgarsvæðisins í 
atvinnuleit. Atvinnuleysi virðist ekki hafa náð að 
festa sig á einum stað frekar en öðrum til lengri 
tíma, og bendir það til þess að vinnuframboðið 
sé nokkuð sveigjanlegt hérlendis. Það kemur þó 
betur í ljós á næstu árum hvort atvinnuleysi muni 
áfram verða meira á Norðurlandi eystra en í 
öðrum landshlutum. Konum virðist skv. opin-
berum tölum hættara við atvinnuleysi en körlum. 
Atvinnuleysishlutfall kvenna er nokkuð hærra 
en karla í löndum Evrópusambandsins að meðal-
tali, en það virðist sveiflast nokkuð milli landa 
og getur varla talist einkennismerki kerfislægs 
atvinnuleysis. 

Flestir hinna atvinnulausu sem þátt tóku í 
könnun Félagsvísindastofnunar (1993) störfuðu 
við fiskvinnslu og ýmsar þjónustugreinar. Bæði 
Félagsvísindastofnun og Hagstofunni ber saman 

um að atvinnuleysi sé mest meðal ófaglærðra, 
þ.e. meðal fólks sem hefur eingöngu grunn-
skólapróf, og skv. 1000 manna úrtaki úr atvinnu-
leysisskrám árið 1992 var atvinnuleysi langmest 
meðal verkamanna. Þetta bendir til kerfislægs 
vanda sem stafar af breyttri atvinnuskiptingu 
og æ meiri kröfum um menntunarstig mann-
aflans. 

Atvinnuleysi virðist heldur vera að aukast 
hlutfallslega meðal ungs fólks, og sömuleiðis fer 
langtímaatvinnuleysi vaxandi. Þessar niður-
stöður styðja það að kerfislægt atvinnuleysi sé 
að verða vandamál hérlendis líkt og í löndum 
Evrópusambandsins. 

3. Eftirspurnarstig og hagsveiflu-
atvinnuleysi 

Eftirspurnarstig var lengi afar hátt hér á landi, 
og mátti að mestu leyti þakka það útfærslu land-
helginnar og sívaxandi afla og aflaverðmæti. 
Þau atvinnuleysistímabil sem Íslendingar urðu 
að þola hér á árum áður komu öll í kjölfar sam-
dráttar í landsframleiðslu, og atvinnulausum 
fækkaði fljótt þegar samdrátturinn gekk yfir. 
Þau sýndu því dæmigerð einkenni hagsveifluat-
vinnuleysis. Orsök samdráttarins var ætíð afla-
brestur eða verðfall fiskafurða á erlendum 
mörkuðum. Árið 1930 hófst kreppan mikla á 
verðfalli útfluttra afurða og sölutregðu á erlend-
um mörkuðum. Án þess að til séu nákvæmar 
atvinnuleysistölur fyrir þetta tímabil er áætlað 
að allt að þúsund verkamenn hafi gengið atvinnu-
lausir f Reykjavík á fjórða áratugnum, en íbúar 
voru þá 30-40 þúsund.4 Næsta niðursveifla varð 
á árunum 1949-52 vegna verðfalls sjávarafurða 
og hækkunar olíuverðs. Atvinnuleysisskráning 
hafði þá ekki hafist fyrir alvöru hérlendis, en 
skráðum atvinnulausum í Reykjavík í byrjun 
febrúar fjölgaði úr 3 árið 1947 í 718 árið 1952. 
Atvinnuleysið minnkaði þó fljótt aftur með 
auknum hagvexti. Síldaraflabresturinn 1967-69 
hafði í för með sér harðasta samdrátt eftir-
stríðsáranna, og dróst landsframleiðsla saman 

3 S a m r æ m d a r a tv innuleysis tö lur , tölur fyr i r Ísland frá Hags to funn i . 4 S igurður Snævar r , 1993. 
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um 6,8% á tveimur árum, en atvinnuleysi varð 
mest um 2,8%. Árið 1983 voru aflaheimildir 
skornar niður þar sem mjög hart hafði verið 
gengið að þorskstofninum áratuginn þar á undan. 
Atvinnuleysi fór þá hæst upp í 1,3% af mannafla 
árið 1984 og lækkaði fljótt með uppsveiflunni 
1986-87. 

Með rányrkju fiskistofna og aukinni vinnslu 
aflans hefur því hingað til tekist að rétta úr 
kútnum og auka aflaverðmæti og þar með 
landsframleiðslu. Atvinnuleysi hefur í kjölfarið 
minnkað á ný. En nú eru blikur á lofti sem 
benda til þess að atvinnuleysi sé að verða kerfis-
lægur vandi hér á landi eins og hjá nágranna-
þjóðum okkar og muni því ekki lagast af sjálfu 
sér með batnandi tíð. Þrátt fyrir það að sam-
drátturinn 1988 hafi einnig hafist með minnk-
andi veiðiheimildum og verðlækkun sjávar-
afurða á erlendum mörkuðum eru aðstæður í 
hagkerfinu og á vinnumarkaði um margt óhag-
stæðari nú en á fyrri samdráttartímum. Ekki 
verður lengur gengið á þorskstofninn ef ekki á 
að eyðileggja þessa mestu auðlind þjóðarinnar. 
Ef stöðugleiki á að haldast f efnahagsmálum 
geta ríkið og atvinnurekendur ekki lengur 
hleypt launahækkunum út í verðlag eða gengi 
og dregið þannig úr kaupmáttaraukningu. Hið 
opinbera getur ekki endalaust aukið vinnu-
aflsnotkun sína. Þótt hluti atvinnuleysisins eigi 
eftir að hverfa með aukinni eftirspurn benda öll 

sólarmerki til þess að töluvert atvinnuleysi eigi 
eftir að haldast sem kerfislægur vandi. 

4. Skipulag vinnumarkaðar 

Kerfislægt atvinnuleysi ræðst af virkni vinnu-
markaðar. Það atvinnuleysi sem telst kerfislægt 
er þrálátara og erfiðara viðureignar en hag-
sveifluatvinnuleysi sem má vinna á með 
hagstjórnartækjum um leið og lagt er til atlögu 
við almennan samdrátt. Skipulag vinnumarkaðar 
og sveigjanleiki vinnuframboðs eru þýðingar-
miklir þættir hvað varðar kerfislægt atvinnu-
leysi. Ef við lítum á skipulag vinnumarkaðar þá 
felst í því: 

1. Aðstæður á framboðshlið vinnumarkaðar. 
2. Aðstæður á eftirspurnarhlið vinnumarkaðar. 
3. Fyrirkomulag kjarasamninga. 
4. Viðhorf stjórnvalda til aðila vinnumarkaðar-

ins og atvinnuástands. 
5. Fyrirkomulag félagsmála, s.s. atvinnuleysis-

trygginga. 
6. Ákvæði vinnulöggjafar. 

Aðstœður á framboðshlið 
Aðstæður á framboðshlið taka til eftirtalinna 

atriða: 

Mynd4 Atvinnuleysi á Íslandi 1960-1994 
% % 
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• Samsetningar mannaflans m.t.t. aldurs, kyns 
og verklegrar og bóklegrar þekkingar. 

• Vaxtar mannaflans. 
• Almenns viðhorfs fólks til vinnu. 
• Stærðar og fjölda verkalýðsfélaga og mark-

miðs þeirra. 

Samsetning mannaflans 
Íslendingar eru ung þjóð í samanburði við 

aðrar þjóðir sem búa við svipað velferðarstig. 
Hærra hlutfall mannafla er undir 20 ára aldri 
(32,6% 1993) en meðal grannþjóða og minna 
hlutfall yfir 60 ára aldri (14,9% 1993). Það má 
búast við að langtímaatvinnuleysi eigi eftir að 
aukast hérlendis ef aldurssamsetning þjóðar-
innar breytist í átt til þess sem gerist annars 
staðar á Norðurlöndum, að öðru óbreyttu, þar 
sem atvinnuleysistímabil eldra fólks eru yfirleitt 
lengri. Eftirlaunaaldur er töluvert hærri hér en 
almennt gerist í Evrópu, og mun meira er um að 
ungt fóik vinni með námi. Hugmyndir sem hafa 
verið uppi um að lækka eftirlaunaaldur til að 
minnka atvinnuleysi hafa hlotið mjög misjafnar 
undirtektir. Það er þó ljóst að ef fólk kýs sjálft að 
láta af störfum fyrr en verið hefur getur það 
aukið rými fyrir yngra fólk á vinnumarkaði og er 
varla miklu dýrara fyrir ríkið en að greiða 
stórum hópi atvinnuleysisbætur. Þá hafa einnig 
komið fram kröfur um að reynt verði að minnka 
vinnu unglinga með skóla þar sem hún dragi úr 
atvinnumöguleikum þeirra sem em formlega á 
vinnumarkaði. Á þeirri hugmynd má finna bæði 
kosti og galla. Bent hefur verið á að það geri 
unglingum gott að komast í kynni við atvinnu-
lífið, auk þess sem fæstar fjölskyldur hafi ráð á 
að sjá elstu börnum sínum fyrir þeim vasapen-
ingum sem þau telja sig þarfnast. Á hinn bóginn 
má einnig gera því skóna að hægt sé að komast 
af með minna eyðslufé og að vinna með skóla 
dragi úr námsárangri. 

Árið 1960 var hlutfall giftra kvenna við störf 
utan heimilis 20%, en atvinnuþátttaka kvenna 
var komin upp í 76,1% árið 1993. Þetta er með 
því hæsta sem gerist meðal þjóða heimsins. 
Vaxandi atvinnuþátttaka kvenna á vafalaust þátt 
í því að atvinnuleysi er mun meira meðal kvenna 
en karla. Þessi munur er meiri hér en erlendis þar 

sem atvinnuþátttaka kvenna er almennt minni. 
Meira atvinnuleysi kvenna stafar þó eflaust að 
verulegum hluta af því að mun minna hlutfall 
kvenna er í stjórnenda- og embættismannastétt 
en karla, en það eru þær stéttir þar sem atvinnu-
leysi er einna minnst. Einnig fellur stærra hlut-
fall kvenna undir flokkinn ósérhæft starfsfólk, 
en eins og áður hefur komið fram er atvinnuleysi 
mest meðal ófaglærðra. Þessi mikli munur á 
atvinnuleysi karla og kvenna á vonandi eftir að 
minnka með vaxandi umsvifum kvenna í atvinnu-
lífinu og meira jafnræði kynjanna. 

Íslendingar eru almennt vel menntuð þjóð og 
rík af mannauði. Það er þó áberandi að atvinnu-
leysi er langmest meðal ófaglærðra, en það 
bendir til þess að enn megi auka við menntun 
íslensks vinnuafls, bæði bóklega og verklega. 
Það mun hafa mikil áhrif á atvinnustig í fram-
tíðinni hvernig haldið verður á spöðunum varð-
andi menntun ungs fólks í náinni framtíð. 

Vöxtur mannaflans og sveigjanleiki vinnuframboðs 
Fólksfjölgun hérlendis hefur verið með því 

allra mesta meðal vestrænna þjóða, og þessu til 
viðbótar hefur atvinnuþátttaka vaxið hratt, að 
mestu vegna aukinnar atvinnuþátttöku kvenna. 
Á móti hefur komið að mannaflinn hefur verið 
óvenjulega sveigjanlegur hérlendis og lagað sig 
nokkuð vel að atvinnustigi á hverjum tíma. 

Svo virðist sem fólk hafi leitað út á vinnu-
markaðinn í góðu árferði, en dregið sig út úr 
atvinnulífi þegar illa áraði, t.d. í nám, til dvalar 
erlendis eða til heimilisstarfa. Samdráttur hjá 
fyrirtækjum kom einnig lengi fremur fram sem 
fækkun vinnustunda heldur en í uppsögnum, 
enda nokkurt svigrúm hjá fyrirtækjum vegna 
hinnar löngu vinnuviku. Sameiginlegur vinnu-
markaður á Norðurlöndum hefur hjálpað til við 
að auka sveigjanleika vinnuframboðs þar sem á 
tímum lítillar vinnuaflseftirspurnar hérlendis 
hefur nokkur hluti íslensk vinnuafls sest að í 
Norður-Evrópu og létt þannig á þrýstingi á 
íslenskum vinnumarkaði. En undanfarin ár hafa 
sumir þeirra þátta sem hafa aukið sveigjanleika 
íslensks vinnuframboðs ekki verið virkir. í fyrsta 
lagi hefur ríkt alþjóðleg efnahagskreppa sem 
veldur því að fólk flyst síður búferlum til annarra 
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landa. í öðru lagi hafa lífskjör versnað svo mjög 
á síðustu árum að fæstar fjölskyldur geta leyft 
sér að hafa aðeins eina fyrirvinnu og því minna 
um að fólk hverfi frá þátttöku í atvinnulífi til 
heimilisstarfa. Sömuleiðis hafa breyttar reglur 
um námslán gert fólki, og þá sérstaklega fjöl-
skyldufólki, erfiðara fyrir að hefja langskóla-
nám. 

Viðhorf til vinnu 
Íslendingar eru þekktir fyrir að vera vinnu-

glöð þjóð, og lengi unnu Íslendingar um tíu 
stundum lengri vinnuviku en grannþjóðir okkar. 
Að vísu er talið að samanburður á unnum vinnu-
stundum hér og erlendis sé ekki fullkomlega 
marktækur þar sem hérlendis sé talin með óunn-
in yfirvinna og kaffitímar sem ekki sé talið með 
annars staðar. Vikulegur vinnutími hefur styst 
hérlendis á undanförnum árum. Skýringar á því 
geta verið aukin velmegun, hagræðing í rekstri 
fyrirtækja, aukin atvinnuþátttaka og breytt við-
horf til vinnu. Hin mikla yfirvinna sem hefur 
lengi tíðkast á vinnumarkaði hérlendis ætti að 
heyra sögunni til með vaxandi atvinnuleysi. 

Á meðan eftirspurnarstig í þjóðfélaginu var hátt og 
umframeftirspurn eftir vinnuafli ríkjandi var 
eðlilegt að fólk ynni umfram hina lögbundnu 
vinnuviku. En þegar staða fyrirtækja er almennt 
slæm og atvinnuástand einnig hlýtur fólk að 
spyrja sig að því hvort hin langa viðvera á vinnu-

stað sé réttlætanleg. Án þess að hafa töluleg 
gögn því til stuðnings má gera fastlega ráð fyrir 
að jaðarframleiðni þessara umframvinnustunda 
sé lítil sem engin. Áhugavert væri að athuga 
áhrif þess á framleiðslu ef taxtalaun væru hækkuð 
og yfirvinna að miklu leyti lögð af. 

Aðstœður á eftirspurnarhlið 
Aðstæður á eftirspurnarhlið vinnumarkaðar 

fela í sér eftirfarandi: 
1. Samkeppni á vöru og þjónustumarkaði. 
2. Umfang einstakra atvinnugreina. 
3. Stöðugleika heildareftirspurnar. 
4. Stærð og fjölda samtaka atvinnulífs/vinnu-

veitenda. 

Ef litið er lauslega á þessi atriði hvert um sig má 
nefna að samkeppni, bæði innlend og erlend, 
hefur heldur aukist í seinni tíð. Það hefur orðið 
til þess að fyrirtæki hafa gripið til hagræðingar í 
rekstri sem hefur m.a. bitnað á atvinnuástandi. 
Hins vegar mun aukin samkeppni og hagræðing 
í kjölfar hennar koma launþegum til góðs til 
langs tíma litið með lækkuðu vöruverði og aukn-
um gæðum. Hvað varðar umfang einstakra 
atvinnugreina dylst engum að sjávarútvegur 
hefur lengi verið leiðandi afl í íslensku þjóð-
félagi. Launagreiðslur í sjávarútvegi hafa því 
haft áhrif á aðrar atvinnugreinar þannig að 
góðæri í sjávarútvegi hafa fylgt hækkandi laun á 
almennum vinnumarkaði og öfugt. Kosturinn 
við þetta er að þar sem hlutaskiptakerfi sem 
tengir launakostnað og aflabrögð útgerðar hefur 
verið ráðandi í sjávarútvegi hafa raunlaun verið 
sveigjanlegri en ella. Gallinn er að sjálfsögðu sá 
að góðæri í sjávarútvegi fylgir ekki alltaf góðæri 
í öðrum atvinnugreinum. Þetta á einkum við 
útflutnings- og samkeppnisgreinar sem hafa 
lengi verið f skugga sjávarútvegs og þurft að líða 
fyrir stöðu hans í íslensku hagkerfi. 

Stöðugleiki heildareftirspurnar ræður m.a. 
því hversu eftirspurn eftir vinnuafli er sveiflu-
kennd. Hérlendis hefur atvinnuleysi verið af-
skaplega árstíðabundið, og má rekja það að 
mestu leyti til fiskvinnslufólks. Þegar hráefnis-
skortur verður í frystihúsum um miðjan vetur er 
lausráðnu fólki oft sagt upp tímabundið. Þannig 

M y n d 5 . ~ . 

Atvinna og mannafli 
1980-94 
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Mynd 6 Atvinnuleysi eftir mánuðum 1985-1994 

er atvinnuleysi alltaf mest í desember-janúar, 
en minnst síðsumars. Árstíðasveiflan sést varla 
í atvinnuleysistölum fyrir höfuðborgarsvæðið, 
en er þeim mun meira áberandi á landsbyggð-
inni. 

Vinnuveitendasamband Íslands (VSÍ) er 
heildarsamtök vinnuveitenda. Innan þeirra sam-
taka eru svo mörg smærri félög. Þess ber þó að 
geta að ríkisvaldið hefur löngum átt verulega 
aðild að kjarasamningum hérlendis. 

5. Verkalýðsfélög 

Fyrstu verkalýðsfélögin á Íslandi voru stofnuð 
árið 1894. Þetta voru sjómannafélög, enda var 
það einkum í sjávarútvegi sem kapítalískir fram-
leiðsluhættir þróuðust. Verkamannafélagið 
Dagsbrún var stofnað árið 1906, og hafði það 
ákveðnari verkalýðsstefnu en fyrirrennarar þess. 
Settir voru lágmarkstaxtar og reynt að koma í 
veg fyrir að menn utan félagsins byðu fram 
vinnu á lægra kaupi. Fyrstu heildarsamtök 
launafólks voru stofnuð 1907, en þau störfuðu 
aðeins til ársins 1910. Alþýðusamband Íslands 
(ASÍ) var svo stofnað árið 1916 af 6 verkalýðs-
félögum í Reykjavík og Hafnafirði. Innan ASÍ 
eru nú 8 landssambönd, og 32 félög eiga beina 

aðild að því. Árið 1989 var talið að um 63.000 
manns væru félagar í ASÍ, um 17.020 í BSRB og 
færri í öðrum samtökum.5 Alls er talið að um 
90-95% launafólks á Íslandi sé félagsbundið í 
einhverjum launþegasamtökum. Þetta hlutfall er 
án efa eitt það hæsta í heiminum, en einungis 
Norðurlönd ná því að komast nærri þessu hlut-
falli, Danmörk með 86% árið 1989 og Svíþjóð 
með 87,7%. í Bandaríkjunum var þetta hlutfall 
einungis 15,7% sama ár og í Frakklandi 12,0%, 
en önnur OECD-lönd lágu þarna á milli.6 

Í fæstum þessara landa er skylduaðild að 
verkalýðsfélögum, og er nú víða verið að draga 
úr henni. Þótt ýmsar breytingar hafi orðið á rétt-
indum og skyldum launþega hérlendis með 
tilkomu EES-samningsins breyttu hinar nýju 
reglur ekki miklu um störf og starfshætti stéttar-
félaga. Skv. EES-samningnum er ekki aðeins 
gert ráð fyrir að réttur launþega til þátttöku í 
stéttarfélögum sé virtur, heldur einnig réttur 
þeirra til að standa utan félaga. Sú meginregla 
gengur þvert á ákvæði íslenskra kjarasamninga 
um skylduaðild að hlutaðeigandi stéttarfélagi og 
jafnvel einnig á ákvæði um forgangsrétt félags-
manna stéttarfélags til vinnu, en slík ákvæði eru 
í flestum kjarasamningum á almennum vinnu-

5 Sigurður Snævar r , 1993. 
6 S igurður Snævar r , 1993. 
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markaði. Hún er þó ekki lagalega bindandi, en sá 
fyrirvari hefur verið gerður að taka verði tillit til 
ólíkra innlendra reglna, einkum að því er varðar 
hlutverk aðila vinnumarkaðarins og kjara-
samninga. Það má því segja að í raun sé skyldu-
aðild að stéttarfélögum hérlendis þrátt fyrir 
reglur EES.7 

Samanburðarrannsóknir benda til þess að 
vænlegasta skipulag verkalýðsfélaga sé annað-
hvort mikil miðstýring eða mikil valddreifing á 
vinnumarkaði. Með mikilli miðstýringu er meira 
tillit tekið til heildarinnar, og með valddreifingu 
ráða markaðsöflin fremur ferðinni þannig að 
raunlaun verða sveigjanlegri. Dæmi um hið fyrra 
er að finna á Norðurlöndum en hið síðara í 
Bandaríkjunum og Japan. Í löndum þar sem eru 
smá verkalýðsfélög sem semja hvert um sig 
virðist vera mest atvinnuleysi, t.d. í Bretlandi. 
Ekki er hægt að segja að verkalýðshreyfingin á 
Íslandi sé fullkomlega miðstýrð. Miðstjórnar-

vald ASÍ rýrist talsvert af því að endanlegt vald 
til að samþykkja kjarasamninga liggur hjá 
hverju aðildarfélagi um sig og miðstjórn ASI 
verður að leita eftir umboði frá hverju félagi til 
að semja fyrir þess hönd. Alls eru um 350 
stéttarfélög hérlendis, og gera flest þeirra sjálf-
stæða samninga. 

Það hefur verið talinn galli á verkalýðshreyf-
ingunni hérlendis að samið er um kaup og kjör 
eftir starfsgreinum eins og í Bretlandi og Dan-
mörku, en ekki eftir atvinnugreinum eins og í 
Japan og nú nýverið var tekið að gera í Svíþjóð. 
Það felst í þessu að hver atvinnurekandi þarf að 
semja við mörg stéttarfélög sem taka ekki alltaf 
mið af afkomu hans við kröfugerð. Þegar starfs-
greinaskipulagið er ráðandi er meiri hætta á að 
hver verkalýðsfélagi hafi hag af óhóflegum 
kaupkröfum. Þær stefna ekki atvinnu hans í 
beina hættu þar sem líklegt er að launagreiðslur 
til starfsgreinar hans séu ekki nema brot af 
heildarlaunakostnaði fyrirtækisins. Hættan er 
hins vegar sú að aðrar starfsstéttir vilja sitja við 
sama borð og fá sinn skerf af kökunni. Þegar 
samningum hefur verið lokið fyrir allar starfs-
stéttir getur atvinnurekandi lent í því að launa-

7 Sjá umf jö l l un Hra fnh i lda r S te fánsdót tu r í Hag, 5.tbl. 1994 

greiðslur séu orðnar mun hærri en fyrirtæki hans 
getur staðið undir. Ef hins vegar launþegar í 
hverri atvinnugrein eru saman í félagi munu 
samningar að öllum líkindum taka mið af 
afkomu þeirrar greinar á hverjum tíma þar sem 
annað myndi tefla atvinnu félagsmanna í beina 
hættu. 

Áhrif ríkisvalds á kjarasamninga hafa verið 
mikil á Íslandi, enda kjarni efnahagsaðgerða frá 
stríðslokum. Hér er annars vegar um að ræða 
aðgerðir til að greiða fyrir gerð kjarasamninga 
og hins vegar tekjustefnu sem ríkið hefur sett. 
Þar sem full atvinna hefur verið mikilvægt efna-
hagsmarkmið hérlendis allt frá stríðslokum 
hefur styrkur verkalýðsfélaga aukist. Þau þurftu 
lengi vel ekki að taka afleiðingum launahækk-
ana á atvinnustig, heldur vörpuðu allri slíkri 
ábyrgð á ríkisvaldið sem bjargaði vinnuveit-
endum með gengisfellingu eða peningaprentun. 
Þetta leiddi til mikillar þenslu, en atvinnuleysi 
var með þessu móti haldið niðri. Aðhaldssöm 
stefna stjórnvalda nú hin síðari ár hefur valdið 
því að verðbólgu hefur verið haldið í skefjum. 
Verkalýðsfélög hafa unnið að þessu með því að 
sýna sanngirni í samningum, enda er það ekki 
launþegum í hag að hleypa kauphækkunum út í 
verðlag og valda þannig þenslu. Með batnandi 
ástandi eykst hins vegar hætta á því að launa-
hækkanir fari á ný úr böndum. Breytingar á 
íslenskri verkalýðshreyfingu til atvinnugreina-
skipulags gætu átt þátt í því að fækka verkföllum 
og minnka hættu á verðbólgu og atvinnuleysi. Á 
þann hátt ynnu launþegar og vinnuveitendur 
saman að því að finna það launastig sem hver 
atvinnugrein gæti staðið undir án þess að leita á 
náðir ríkisvaldsins. 

6. Atvinnuleysistryggingar 

Atvinnuleysistryggingar hafa mikil áhrif á atferli 
aðila vinnumarkaðarins. Með þeim er dregið úr 
þeirri ógn sem stafar af atvinnuleysi, en jafn-
framt er dregið úr hvatanum til vinnu. Atvinnu-
leysistryggingar leiða þannig til hærri launa-
kostnaðar umfram það sem stafar beint af 
innheimtu tryggingargjalds. Á móti kemur að 



ATVINNULEYSI OG VINNUMARKAÐUR 87 

þær geta einnig stuðlað að stöðugri heildareftir-
spurn og þannig haft jákvæð áhrif á afkomu 
atvinnulífsins. í almannatryggingarlögum sem 
sett voru árið 1936 var gert ráð fyrir atvinnu-
leysistryggingum, en gildistöku þeirra ákvæða 
var frestað. Lögin gáfu hins vegar færi á stofnun 
atvinnuleysissjóða á vegum stéttarfélaga. At-
vinnuleysistryggingarnar voru hins vegar ekki 
lögleiddar fyrr en árið 1956 eftir að um þær var 
samið í kjarasamningum árið 1955. Til að fá 
atvinnuleysisbætur þarf fólk nú að láta skrá sig 
reglulega, og er sú skráning grundvöllur opin-
berra talna um atvinnuleysi. Réttur til bóta er 
takmarkaður, og þarf fólk að uppfylla eftirtalin 
skilyrði: 
1. Vera 16 ára eða eldra og yngra en 70 ára. 
2. Hafa unnið a.m.k. 425 dagvinnustundir í 

tryggingarskyldri vinnu á árinu til að fá rétt til 
skertra bóta og 1700 vinnustundir til að fá rétt 
til fullra bóta. 

3. Sanna með vottorði löggildrar vinnumiðlunar 
að það hafi verið án atvinnu í 3 eða fleiri 
vinnudaga. 
Sjálfstæðir atvinnurekendur, launafólk utan 

stéttarfélaga og námsfólk voru helstu ótryggðu 
hóparnir þar til 1. september 1993, en þá fjölgaði 
þeim sem áttu rétt á atvinnuleysisbótum. Nú 
þurfa bótaþegar ekki lengur að vera skráðir í 
verkalýðsfélagi til að fá bætur, og menn í eigin 
atvinnurekstri geta fengið bætur um leið og þeir 
hætta rekstri. Námsmenn eru hins vegar enn 
ótryggðir þar sem þeir þurfa að hafa stundað 
vinnu til að fá atvinnuleysisbætur. Sú regla 
gengur í raun þvert á hlutverk atvinnuleysistrygg-
ingakerfisins, en það er að veita þeim bætur sem 
ekki geta fengið vinnu. Breytingar urðu á reglum 
um búsetu með EES-samningnum. Aður var fólk 
skyldað til að dveljast á Íslandi til að halda 
bótarétti, en nú getur fólk haldið bótum við 
atvinnuleit erlendis í allt að 3 mánuði. Bótaréttur 
stofnast frá og með 1. skráningardegi á vinnu-
miðlun. Vikuleg skráning hjá vinnumiðlun er 
skilyrði þess að fá bætur, en í því felst að maður 
verður að vera að leita að starfi. Hinn atvinnu-
lausi hefur rétt til að hafna starfi svo framarlega 
sem hann hefur ekki unnið við þá starfsgrein 
áður og ekki sé um að ræða starf sem hlutað-

eigandi er menntaður eða faglærður til. Réttur til 
að segja nei er ótakmarkaður ef hinn atvinnu-
lausi getur sýnt fram á með læknisvottorði að 
vinnan sé hættuleg heilsu hans, en annars helst 
hann í 4 vikur. Bótatímabilið er takmarkað við 
36 vikur samfellt á ári, og eftir þann tíma fellur 
það niður í 16 vikur. Á sama tíma og bótaréttur-
inn var víkkaður voru þessar reglur mildaðar. Nú 
heldur viðkomandi rétti til bóta út árið ef hann 
hefur tekið þátt í námskeiðum sem boðið er upp 
á fyrir atvinnulausa í a.m.k. 8 vikur. Ekki er þess 
krafist að þátttaka í námskeiði sé á þessu 16 
vikna bótalausa tímabili, heldur má hún vera 
hvenær ársins sem er. Öllum þeim sem skráðir 
eru atvinnulausir hérlendis á að bjóðast þátttaka 
í slíkum námskeiðum. 

Tekjur Atvinnuleysistryggingasjóðs eru ann-
ars vegar tekjur af tryggingargjaldi, sem er 0,15% 
og lagt er á öll laun, og hins vegar beint framlag 
ríkissjóðs, en skv. lögum er það þrefalt hærra en 
tryggingargjaldið. Heildartekjur sjóðsins eru því 
0,6% af öllum greiddum launum, og voru tekjur 
hans 1.475 milljarðar króna árið 1991. Áætlað 
hefur verið að árlegar tekjur sjóðsins nægi til að 
fjármagna bætur samsvarandi því að allt að 3% 
mannafla séu atvinnulaus. Miðað við tekjur sjóðs-
ins síðustu ár getur hann þó ekki með góðu móti 
staðið undir meira en 2,5% atvinnuleysi.8 Í ljósi 
þess að atvinnuleysi hefur yfirleitt verið mun 
minna en þessu nemur mætti ætla að fjárhagsleg 
staða sjóðsins væri sterk. Sú er þó ekki raunin 
þar sem sjóðnum hefur verið gert að styrkja 
ýmsa starfsemi, sérstaklega að greiða lífeyri til 
aldraðra félaga í stéttarfélögum og veita fé til 
kaupa á misgóðum pappírum. Þegar þau útgjöld 
hafa verið dregin frá (325 millj.kr. 1992), þá 
stendur eftir að ef fjármögnun sjóðsins breytist 
ekki getur hann einungis greitt út atvinnu-
leysisbætur til um 1,8% af mannafla til lengri 
tíma litið. 

Erlendar rannsóknir sýna fram á jákvæð 
tengsl milli auðvelds aðgangs að atvinnuleysis-
bótum og atvinnuleysis. Í löndum Evrópusam-

8 G e f i ð að m e ð a l b æ t u r a tv innu laus ra hafi ver ið um 34 .000 kr. á 
mánuð i 1993 og að hver a tv innu leys i sp rósen ta sé um 1500 
manns . 
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bandsins virðist atvinnuleysi vera mun meira þar 
sem fólk fær atvinnuleysisbætur í ótakmarkaðan 
tíma heldur en þar sem atvinnuleysisbætur fást 
einungis í tiltekinn hámarkstíma. Einnig hefur 
fundist jákvætt samband á milli hlutfalls atvinnu-
leysisbóta og meðaltekna annars vegar og at-
vinnuleysis hins vegar, og virðist því sem háar 
atvinnuleysisbætur letji fólk að einhverju leyti til 
vinnu. Flestir eru þó sammála um nauðsyn þess 
að hafa atvinnuleysistryggingakerfi. 

Í alþjóðlegum samanburði virðast atvinnu-
leysisbætur hérlendis tiltölulega lágt hlutfall af 
vinnulaunum. Miðað við dagvinnulaun fékk 
atvinnulaus, einhleypur félagi í ASI um 50% af 
fyrri dagvinnulaunum í bætur eftir skatta árið 
1990, en maður með tvö börn og konu í fullri 
vinnu hefði haldið 80% af fyrri launum. Sem 
dæmi má nefna að í Svíþjóð voru sambærilegar 
tölur 85% og 93% og í Finnlandi 64% og 84%. 
Munurinn á milli einhleypa mannsins og heimil-
isföðurins liggur að verulegu leyti í greiðslum 
barnabótaauka.9 Gerð var athugun á tekjum 
atvinnulausra í vinnumarkaðskönnun Hagstof-
unnar í marslok 1993. Þar kom fram að meðal-
tekjur atvinnulausra voru 38.190 kr., en öryggis-
mörkin voru 10.372 kr. þar sem úrtakið var ekki 
nema 157 einstaklingar. Heildartekjur ein-
hleypra voru í sömu könnun að meðaltali 35.488 
kr. og mánaðartekjur atvinnulausra í sambúð og 
maka þeirra voru að meðaltali 108.185 kr. 
Afborganir, leiga eða greiðslur heim á mánuði 
voru að meðaltali 16.330 kr. Samkvæmt fyrr-
nefndri könnun hafði 58,6% atvinnulausra ekki 
gengið á fyrri eignir sínar, en 26,1 % höfðu gengið 
á sparifé, 3,8% selt húseign og 11,5% selt bif-
reið. 27,4% höfðu tekið lán vegna atvinnuleysis. 

Í könnun á högum og aðstæðum atvinnulausra 
á Íslandi sem gerð var af Félagsvísindastofnun 
HÍ í febrúar árið 1993 var niðurstaðan sú að 
meðalbætur atvinnulausra væru 34.000 kr. á 
mánuði og ekki nema 56,1 % þeirra sem svöruðu 
fengu yfirleitt bætur. Í þeirri könnun voru 
heildarfjölskyldutekjur atvinnulausra um 115 
þús. kr. í janúar 1993. Þar kom einnig fram að 
um 58% atvinnulausra hafði breytt neyslu-

9 Sigurður Snævarr , 1993. 

venjum sínum og um 40% hafði gengið á eignir 
eða sparifé. Um 30% hafði tekið neyslulán til 
framfærslu. Um 7% úrtakshópsins hafði fengið 
fjárhagsaðstoð hjá Félagsmálastofnun eða 
sveitarfélagi. Úrtak Félagsvísindastofnunar var 
1000 manns, og þar af svöruðu 810. 

Þar sem niðurstöður þessara tveggja kannana 
eru í miklu samræmi má telja þetta nokkuð 
trúverðugar tölur. Það má sjá að hinir atvinnu-
lausu hafa almennt mjög lágar tekjur, og ættu því 
atvinnuleysisbætur ekki að vera neinum hvöt til 
að neita vinnu. Í sumum tilvikum getur þó jafn-
vel borgað sig fyrir fólk að neita vinnu vegna 
þess aukakostnaðar sem það þarf að leggja í, svo 
sem vegna barnagæslu, fargjalda og vinnufatn-
aðar. Þeir sem til þekkja telja óalgengt hérlendis 
að fólk vilji ekki vinna. Helst er það þá fólk sem 
hefur einhverjar aðrar bætur frá félagslega 
kerfinu eða fólk sem endist mjög illa í vinnu af 
heilsufarslegum eða félagslegum ástæðum. Gera 
má ráð fyrir að sá hópur sem nýtur bóta, en er 
ekki virkur í atvinnuleit, stækki eftir því sem 
atvinnuleysið verður meira, enda eru þá mun 
minni líkur á að viðkomandi verði kallaður f 
vinnu. Þó að erfitt sé að mæla slíka hluti má svo 
gera ráð fyrir að svokallað svartamarkaðshag-
kerfi sé til hér á landi. Það þekkist að fólk fái 
vinnu sem er ekki gefin upp og geti því jafnframt 
haldið atvinnuleysisbótum. Hættast er við að 
þetta gerist hjá þeim sem eru nýbyrjaðir að 
stunda sjálfstæðan atvinnurekstur og hafa því 
enn bótarétt og hjá þeim sem stunda einhvers 
konar verktakavinnu. Þeir sem þetta stunda 
geta þó varla haldið bótum út árið þar sem það 
krefst þátttöku í 8 vikna námskeiðum á ári. 
Fleiri leiðir eru til að leika á kerfið, s.s. að útvega 
sér læknisvottorð til að geta sagt ótakmarkað nei 
við vinnu. 

Þótt séð sé fyrir helstu fjárhagslegum þörfum 
fólks þegar atvinnuleysistryggingakerfi er starf-
andi þarf einnig að koma í veg fyrir að fólk detti 
úr æfingu, ef svo má segja, við að vinna. Það 
hefur verið gert hérlendis með því að bjóða upp 
á námskeið fyrir atvinnulausa. Í Svíþjóð hefur 
verið í gangi mjög viðamikil atvinnustefna sem 
miðar að því að koma öllum atvinnulausum í 
vinnu eftir tiltekið atvinnuleysistímabil, og hefur 
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hún þótt reynast vel. Svíar hafa eytt miklum 
hluta þjóðartekna í þetta, en skv. Layard og 
Nickell (1991) hefur þessi stefna borgað sig 
með þeim sparnaði sem hlýst af fækkun at-
vinnulausra. Það er alltaf álitaefni hversu mikið 
er réttlætanlegt að leggja í aðgerðir af þessu 
tagi. En þrátt fyrir það að besta leiðin til að 
koma í veg fyrir atvinnuleysi sé að fjölga störf-
um á hinum frjálsa markaði, þá má færa rök 
fyrir því að vinnumarkaðsaðgerðir af þessu tagi 
taki því fram að halda fólki á atvinnuleysis-
bótum árum saman án þess að það skili nokkru 
aftur til þjóðfélagsins. Þar fyrir utan hefur það 
jákvæð áhrif á sjálfsmynd hvers manns að hafa 
starf með höndum. Ef atvinnuleysi er orðið 
mjög viðvarandi vandi í þjóðfélagi hlýtur að 
þurfa einhver afskipti til að gera það um tíma 
léttbærara án þess að litið sé fram hjá því að til 
lengri tíma verður atvinnuleysi ekki leyst á þann 
hátt. 

7. Atvinnuþróun og sveigjanleiki 
vinnumarkaðar 

Miklar breytingar hafa átt sér stað á vinnu-
aflsnotkun atvinnuveganna á þessari öld. Arið 
1860 lifði 80% þjóðarinnar á landbúnaði; árið 
1950 var þetta hlutfall komið niður í um 50% og 
er áætlað um 5% árið 1994. Þessi þróun hefur 
orðið þrátt fyrir aukna framleiðslu í landbún-
aði og stafar af nýrri tækni sem hefur leitt til 
mikillar framleiðniaukningar. Hlutur fiskveið-
anna hefur haldist nokkru betur, en þó hafa þær 
fremur minnkað hlut sinn í heildarvinnuafls-
notkun þrátt fyrir það að afli hafi farið stig-
vaxandi þangað til fyrir fáum árum. Iðnaður 
hefur einnig misst hlut í heildarvinnuafls-
notkun á síðustu áratugum, og er þar sömuleiðis 
aukin tækni og vaxandi notkun stórvirkra fram-
leiðslutækja sem veldur því að færri hendur þarf 
til að vinna sömu verk. En hvert hafa störfin 
farið? Ljóst er að hlutur þjónustugreina hefur 
vaxið gífurlega á síðari árum, og sú þróun hefur 
átt sér stað í öllum helstu iðnríkjum heims, enda 
má með réttu telja að þjónusturíki væri meira 

réttnefni en iðnríki! Allt frá 1963 þegar Hag-
stofan fór að vinna ítarlegar skýrslur um skipt-
ingu ársverka upp úr heimildum skattyfirvalda 
hefur breytingin orðið gífurleg hér á landi. Hlut-
deild landbúnaðar minnkaði mest eða um rúm-
lega 8% frá árinu 1963 til ársins 1994.10 Hlutur 
fiskveiða og vinnslu fór úr 16% í 11% og iðn-
aðar úr 16% í 12%. Hlutdeild samgangna og 
byggingarstarfsemi hefur einnig dregist saman. 
Aukning vinnuaflsnotkunar hefur hins vegar 
verið mest hjá hinu opinbera eða um 10%, og er 
hlutdeild hins opinbera í heildarvinnuaflsnotkun 
áætluð 19,5% árið 1994. Aðrar greinar, sem eru 
að mestu leyti þjónustugreinar, hafa einnig aukið 
hlutdeild sína og þá aðallega peningastofnanir 
og tryggingar. 

Þessar gífurlegu breytingar krefjast viss 
sveigjanleika af vinnumarkaðinum. Á fáum 
árum hefur íslenskt vinnuafl þurft að hverfa frá 
hefðbundnum framleiðslugreinum yfir í þjón-
ustugreinar þar sem yfirleitt er krafist mun meiri 
menntunar og ólíkra hæfileika. Sú staðreynd 
að ófaglært fólk er svo mikill hluti atvinnu-
lausra sem raun ber vitni sýnir að aukin 
menntun mannaflans er einna brýnust til þess 
að gera hann hæfari til að taka við komandi 
breytingum á atvinnumynstri. Tækniþróun og 
aukin alþjóðavæðing eru staðreyndir sem ekki 
verður litið fram hjá. Til að gera Íslendinga 
hæfari til samkeppni við aðrar þjóðir þarf að 
stunda nýsköpun, rannsóknir og þróun af 
miklum móði. Forsenda alls þessa er vel 
menntuð og upplýst þjóð, bæði á bóklegu og 
verklegu sviði. 

En þó að aðlögun mannaflans að breyttu 
umhverfi sé þýðingarmikil verður einnig að 
fjölga störfum fyrir hið vel menntaða fólk. 
Áætlað hefur verið að ríflega þrjú þúsund ný 
störf þurfi að koma til hér á ári hverju fram til 
aldamóta svo að unnt verði að taka við nýju 
fólki á vinnumarkaði án þess að atvinnuleysi 
aukist. Hið opinbera tók lengi við miklum hluta 
nýs vinnuafls og kom þannig í veg fyrir aukið 

10 Sjá Sverri Geirmundsson: Getur atvinnuskipting skýrt ástandið á 
vinnumarkaði?, Vísbending, 49 tbl. 1994. 
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M y n d 7 
Breytingar (%) á vinnuaflshlutdeild milli 1963 og 1994 

atvinnuleysi fyrr en raun bar vitni. Eins og 
staðan er nú hlýtur þessu hlutverki hins opin-
bera að vera lokið. Einn alvarlegasti efna-
hagsvandi þessarar þjóðar er mikill hallarekstur 
og skuldsetning hins opinbera, og það verður 
stærsta viðfangsefni nýskipaðrar stjórnar að 
ráða bót á þeim vanda. Það er því einkageirinn 
sem verður að langmestu leyti að standa undir 
nýjum störfum í framtíðinni. Þegar hefur verið 
lagður grunnur að því að fyrirtæki hérlendis 
geti starfað á mannsæmandi hátt með lækkun 
raungengis, vaxta og verðbólgu auk hagræð-
ingar í skattamálum. Árangur þessara breytinga 
má best sjá á batnandi hag iðnfyrirtækja og 
stórauknum útflutningi öðrum en fiskútflutn-
ingi. En vandinn er ekki leystur. Tryggja verður 
áframhaldandi stöðugleika sem grundvallast að 
nokkru leyti á samskiptum verkalýðsfélaga 
annars vegar og vinnuveitenda og hins opin-
bera hins vegar. Svo lengi sem launahækkanir 
fara ekki úr böndum verður vonandi hægt að 
koma í veg fyrir að þær leki beint út í verðlagið 
aftur og valdi hinni gamalkunnu skrúfu 
verðlags- og launahækkana. Þjóðhagsstofnun 
spáir því að nýundirritaðir kjarasamningar og 
aðgerðir ríkisstjórnarinnar í tengslum við þá 
valdi um 2,5% verðbólgu árin 1995 og 1996. 
Þrátt fyrir það að þessi verðbólga sé ekki hærri 
en spáð er að meðaltali í iðnríkjunum veldur 

hún þó því að kaupmáttur millitekjufólks 
stendur nánast í stað eða rýrnar. Sú staðreynd 
gefur ástæðu til að óttast launaskrið, ekki síst 
þegar litið er til þess að þessi verðbólguspá er 
háð því að ríkisfjármál og peningamál veiti 
nægilegt aðhald að efnahagslífinu og að launa-
þróunin í landinu í heild verði í samræmi við 
nýgerða kjarasamninga. 

Niðurs töður 

Atvinnuleysi á Íslandi ber öll merki þess að það 
sé orðið varanlegt. Löngum áður hefur atvinnu-
leysi verið einstaklega lítið hérlendis. Þau fáu 
atvinnuleysistímabil sem upp hafa komið hafa 
sýnt dæmigerð einkenni hagsveifluatvinnu-
leysis þannig að atvinnuleysið hefur horfið með 
batnandi tíð. Þó hafa þær aðferðir sem hafa 
verið notaðar til að halda atvinnuleysi niðri 
verið misgóðar, og má þar telja rányrkju á 
helstu fiskistofnum sem hafa haldið uppi 
hagvexti hérlendis til langs tíma, stóraukna 
vinnuaflsnotkun hins opinbera sem hefur um 
leið verið rekið með miklum og sívaxandi halla 
og síðast en ekki síst töluverða verðbólgu sem 
stafaði af því að launahækkunum var hleypt 
jafnóðum út í verðlagið með gengisfellingu og 
peningaprentun. Eins og ástandið er nú er ekki 
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við því að búast að nein þessara leiða verði til 
bjargar atvinnuástandinu. Mönnum er nú orðið 
ljóst að fiskistofnar við landið eru ekki óþrjót-
andi og hagvöxtur framtíðarinnar verður að eiga 
sér rætur annars staðar, a.m.k. að hluta til. 
Einnig virðist almenn sátt ríkja um það að draga 
verði úr umsvifum hins opinbera og halda 
verðlagi stöðugu. 

Ef litið er á atvinnuleysi í þeim Evrópu-
löndum þar sem ástandið á vinnumarkaði er 
einna verst má sjá nokkur einkenni kerfislægs 
vanda. Ýmis þessara einkenna eru farin að gera 
vart við sig hérlendis þó að enn sé það í litlum 
mæli. Hér er um að ræða atvinnuleysi ófaglærðs 
fólks, ungs fólks og vaxandi langtímaatvinnu-
leysi. Atvinnuleysi ófaglærðra stafar af breyttri 
atvinnuskiptingu og seinni aðlögun aðila vinnu-
markaðar að henni. Atvinnuleysi ungs fólks og 
langtímaatvinnuleysi stafar einkum af ónógri 
nýsköpun og kemur fram í því að framboð nýrra 
starfa verður minna en sú fjölgun sem á sér stað 
á vinnumarkaði. Þessi kerfislægi vandi mun ekki 
hverfa með auknum hagvexti, heldur þarf breyt-
ingar á starfsemi vinnumarkaðar. Auka þarf 
menntun mannaflans svo að komið verði til móts 
við þarfir atvinnulífsins. Einnig þarf að stuðla að 
nýsköpun og þróun í atvinnulífinu og laga það 
að þjóðfélagi þar sem frumframleiðslugreinarnar 
skipta æ minna máli. Það þarf að búa fyrir-
tækjum landsins stöðugleika og mannsæmandi 
aðstæður til að þau geti mætt vaxandi erlendri 
samkeppni. Og síðast en ekki síst þarf að ríkja 
sátt milli aðila á vinnumarkaði um að viðhalda 
þessum stöðugleika þannig að verðbólgan taki 
ekki völdin á ný. 

Það getur að sjálfsögðu tekið langan tíma að 
f jölga störfum nægilega til að halda uppi háu 
atvinnustigi og skapa svigrúm fyrir nýtt fólk 
á vinnumarkaði. Á meðan gæti borgað sig að 
leggja út í vissar atvinnuskapandi aðgerðir, svo 
sem að styrkja fyrirtæki til að taka fleira fólk í 
vinnu og að bjóða upp á starfsmenntun eða 
atvinnubótavinnu fyrir þá hópa sem atvinnuleysi 
hefur verst áhrif á, þ.e.a.s. ungt fólk sem hefur 
verið atvinnulaust í meira en ár. Svo lengi sem 
þessar aðgerðir kosta ríkið ekki meira en það 
sem sparast í atvinnuleysistryggingakerfinu eru 

þær af hinu góða þótt þær séu einungis skamm-
tímalausn á langtímavandamáli. 
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Þorvaldur Gylfason 

Umbætur í austri 

Nú eru liðin fimm ár frá falli Berlínarmúrsins. 
Sá atburður markaði eiginlega upphaf að enda-
lokunum á löngum valdaferli kommúnista í 
Austur-Evrópu og að nýrri sókn þjóðanna þar að 
betri kjörum og bjartari tíð í skjóli fullveldis, 
frelsis og markaðsbúskapar. Eftir fall múrsins 
varð ekki aftur snúið. Framsókn síðustu ára 
hefur þó ekki verið bundin við Austur-Evrópu, 
heldur er svipaða sögu að segja víðs vegar 
annars staðar að, svo sem frá Indlandi og Kína, 
þar sem þriðjungur mannkyns á heima, og frá 
öðrum Asíulöndum og einnig víða frá Suður-
Ameríku og Afríku. Nú hillir undir nýtt hag-
vaxtarskeið í heimsbúskapnum, nýja lífskjara-
byltingu, sem mun lyfta hundruðum milljóna 
manna. jafnvel heilum milljarði, upp úr fátækt 
og eymd og færa þeim nýja lífsfyllingu, sem 
hefur verið forréttindi tiltölulega fárra í fyrsta 
heiminum hingað til. 

Þessi umskipti munu gerbreyta landslaginu í 
heimsbúskapnum. Yfirburðir Vesturlanda munu 
dvína. Iðnríkin standa nú á bak við ríflega helm-
ing heimsframleiðslunnar. Hlutdeild þeirra 
verður trúlega komin niður undir þriðjung árið 
2020. Þróunarlönd í þriðja heiminum ásamt 
Austur-Evrópu og Sovétríkjunum sálugu í 
öðrum heimi munu þá framleiða tvo þriðju hluta 
allrar vöru og þjónustu í veröldinni. Kannski 
verður Kína aftur orðið mesta hagveldi heimsins 
eftir aldarfjórðung, eins og þetta fjölmenna og 
mikla land var öldum og árþúsundum saman 
allar götur fram til ársins 1850 eða þar um bil, 
þegar Bretar skutu Kínverjum aftur fyrir sig. 

Indland verður þá ef til vill ekki langt undan. 
Indónesía verður komin fram úr Þýzkalandi, 
Suður-Kórea og Taíland verða komin fram úr 
Frakklandi, Taívan og Brasilía verða komin 
fram úr Ítalíu, og Rússland verður komið upp 
fyrir Bretland. Hér er miðað við landsfram-
leiðslu á kaupmáttarmælikvarða (e. purchasing 
power parity, PPP) óháð fólksfjölda og gengið 
út frá nýrri langtímahagvaxtarspá Alþjóða-
bankans (Global Economic Prospects, 1994). 

Rannsóknir og ráðgjöf hagfræðinga víðs 
vegar um heim hafa átt verulegan þátt í þessum 
umskiptum. Þeir hafa öðrum fremur safnað 
rökum og reynslu, sem hafa sannfært almenning 
og stjórnvöld smám saman um yfirburði 
markaðsbúskapar umfram miðstjórn. Þetta verk 
hefur verið unnið að mestu leyti í kyrrþey í há-
skólum og rannsóknastofnunum um allan heim. 
mest í Ameríku og Evrópu, þar sem hagfræði er 
höfð í hávegum. Margir háskólahagfræðingar 
hafa einnig verið fengnir til að leggja á ráðin í 
Rússlandi og víða annars staðar í Austur-
Evrópu. Þeir hafa átt umtalsverðan þátt í þeim 
árangri, sem nú er í sjónmáli í þessum löndum, 
ekki sízt Jeffrey Sachs, sem er prófessor í hag-
fræði við Harvardháskóla. Hann hefur ekki að-
eins verið kvaddur til í Póllandi og Rússlandi, 
heldur einnig í Eistlandi og Mongólíu, svo að 
nokkur lönd séu nefnd úr safni hans. Alþjóða-
stofnanir hafa líka gert mikið gagn með því að 
miðla upplýsingum og fróðleik um hagfræði og 
efnahagsmál til almennings, stjórnmálamanna 
og embættismanna um allan heim, ýmist á eigin 
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spýtur eða í samvinnu við háskólamenn. Þessar 
stofnanir eiga allar mikinn og lofs- og þakkar-
verðan þátt í þeim gagngeru umskiptum, sem nú 
eru að eiga sér stað úti um allar jarðir, einkum 
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn (IMF) og Alþjóða-
bankinn (IBRD) í Washington, sem héldu báðir 
upp á hálfrar aldar afmæli sitt í Madríd fyrir 
nokkru, Efnahags- og framfarastofnunin 
(OECD) í París, Alþjóðaviðskiptastofnunin 
(áður GATT, nú World Trade Organization, 
WTO) og Fríverzlunarsamtök Evrópu (EFTA) í 
Genf og loks Evrópubankinn (EBRD) í London. 
Hér munar ef til vill ekki allra mest um fjárhags-
fyrirgreiðslu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og Al-
þjóðabankans, þótt hún hafi yfirleitt reynzt vel 
og stundum skipt sköpum, heldur einnig og ekki 
síður um fræðsluna, aðhaldið, uppbyggingar-
starfið og stefnumótunina, sem þessar stofnanir 
allar hafa átt mikinn þátt í um öll þessi lönd á 
liðnum árum. 

Framsókn síðustu ára hefur því ekki sprottið 
af sjálfri sér, heldur er hún ávöxtur mikillar 
vinnu að þessu marki. Arangurinn af þessu erfiði 
má m. a. ráða af því, að meðalævi mannkyns 
lengdist úr 53 árum í 65 ár frá 1960 til 1990. 
Takið eftir þessu: á þrjátíu árum minnkaði bilið 
á milli ævilengdar í ríku löndunum, þar sem 
mannsævin er um 77 ár að meðaltali, og í 
heiminum öllum um helming, það er að segja úr 
24 árum í 12. Aðrir félags- og lífsgæðavísar 
vitna líka um gríðarlegar framfarir á flestum 
sviðum. ekki sízt í heilbrigðis- og mennta-
málum. Barnadauði við f imm ára aldur 
minnkaði úr 195 í 96 af þúsundi í heiminum 
öllum frá 1960 til 1990. Börnum í gagnfræða-
skólum heimsins fjölgaði úr 31 % af hverjum ár-
gangi árið 1970 í 65% árið 1990.1 Umbætur í 
hagstjórn eiga umtalsverðan þátt í þessari bylt-
ingu. 

Talsmenn efnahagsumbóta eiga þó ávallt í 
vök að verjast gagnvart þeim, sem hagnast á 
óbreyttu ástandi og hirða lítt um almannahag. 
Umskiptin í Austur-Evrópu og annars staðar í 
heiminum um þessar mundir eru til marks um 

1 Sjá World Bank. World Development Report 1993. Oxford Uni-
versity Press. 

Tafla 1. Umskiptalöndin: 
Fólk, svœði og framleiðsla 

Þjóðarfram- VÞF á 
Fólks- Flatarmál leiðsla mann 1992 
fjöldi (þúsundir (VÞF) ($. kaup-
1992 ferkíló- á mann máttar-

Land (milljónir) metra) 1992 (S) kvarði) 

A l b a n í a 3 .4 29 
A r m e n í a 3,7 30 780 2 . 5 0 0 
Ase rba íds j an 7 .4 87 7 4 0 2 . 6 5 0 
Búlgar ía 8 ,5 111 1.330 5 . 1 3 0 
Eis t l and 1.6 4 5 2 .760 6 . 3 2 0 
G e o r g í a 5 ,5 70 850 2 . 4 7 0 
Hv í t a -Rúss l and 10 208 2 .930 6 . 8 4 0 
Kasaks t an 17 2 .717 4 . 7 8 0 
Kína 1.162 9 .561 4 7 0 1.910 
Kirgis is tan 4 .5 199 8 2 0 2 . 8 2 0 
L a o s 4 .4 237 2 5 0 1.930 
Let t land 2 .6 6 5 1.930 4 . 6 9 0 
Li tháen 3,8 65 1.310 3 . 7 1 0 
M o l d a v í a 4 .4 3 4 1.300 3 . 8 7 0 
M o n g ó l í a 2 ,3 1.567 
Pól land 38 3 1 3 1.910 4 . 8 8 0 
R ú m e n í a 2 3 2 3 8 1.130 2 . 7 5 0 
Rúss l and 149 17.075 2 .510 6 . 2 2 0 
S lóvak ía 5 ,3 4 9 1.930 5 . 6 2 0 
S lóven ía 2 ,0 20 6 . 5 4 0 
Tads j ik i s t an 5 .6 143 4 9 0 2 . 0 0 0 
T é k k l a n d 10 79 . 2 . 4 5 0 7 . 1 6 0 
T ú r k m e n i s t a n 3 ,9 4 8 8 1.230 3 . 9 5 0 
Úkra ína 52 6 0 4 1.820 5 . 0 1 0 
U n g v e r j a l a n d 10 9 3 2 .970 5 . 7 4 0 
Úsbekis tan 22 447 850 2 . 6 0 0 
V í e t n a m 6 9 3 3 0 
Alls/meðaltal 1.631 34.904 842 
H e i m u r i n n al lur 5 . 4 3 8 133.378 4 . 2 8 0 
Banda r ík in 255 9 . 3 7 3 23 .240 23 .120 

Heimild: Alþ jóðabank inn . Wor ld Deve lopmen t Report 1994, töf lur 
1 og 30. 

almennt undanhald eiginhagsmunaseggja undan 
skynsamlegum rökum og reynslu. Þeirri viður-
eign gat ekki lyktað öðruvísi í þessari lotu. í bar-
áttunni fyrir efnahagsumbótum og gegn 
almennri fátækt og eymd vinnst þó aldrei neinn 
fullnaðarsigur. Fyrr en varir fara sérhagsmuna-
seggirnir að færa sig upp á skaftið að nýju. Þá 
ríður á því, að lýðræðið sé virkt, þannig t. d. að 
kjördæmaskipan og kosningalög tryggi eðlilegt 
valdajafnvægi á milli ólíkra þjóðfélagshópa og 
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að skýrar reglur gildi um fjárreiður stjórnmála-
flokka til að koma í veg fyrir óeðlilegan aðstöðu-
mun og ójöfnuð, því að sérhagsmunir geta alla-
jafna ekki ógnað almannahag nema í skjóli al-
varlegra bresta í lýðsræðisskipaninni. 

Þessi grein fjallar um efnahagsumbæturnar í 
þeim löndum, sem eru nú á leiðinni frá miðstjórn 
til markaðsbúskapar. Þessi lönd byggir meira en 
fjórðungur mannkyns (tafla 1). Fyrsti kaflinn 
fjallar um aðdragandann að hruni áætlunarhag-
kerfanna. Þar er sú skoðun sett fram, að skip-
brotið hafi verið óumflýjanlegt og hafi reyndar 
legið í hlutarins eðli. Í lok kaflans er sagt frá um-
skiptavandanum og hvernig ýmsir þættir hans, 
svo sem óðaverðbólga og iðnframleiðsluhrun, 
tengjast innbyrðis. Í öðrum kafla er sagt nánar 
frá umskiptunum og umbótastarfinu. Þar eru 
einstakir þættir umbótastefnunnar raktir lið fyrir 
lið til meinsemdanna, sem urðu áætlunarbú-
skapnum að aldurtila, og settir í samhengi hver 
við annan. Þarna er fjallað um mikilvægi við-
skiptafrelsis, verðlagsumbóta, stöðugs verðlags, 
einkavæðingar og endurmenntunar auk annars. 

Í þriðja kafla er horft fram á veginn. Þar er sú 
skoðun sett fram, að Austur-Evrópuþjóðirnar 
geti átt bjarta framtíð í vændum, þótt þær þurfi 
að bera þungar byrðar frá fyrri tíð. Fyrstu 
köflunum tveim, meginmáli greinarinnar, er 
skipað þannig í undirkafla: 

I. Aðdragandinn II. Umskiptin 

Frá miðstjórn á markað 
(i) Viðskiptafrelsi 
(ii) Verðlagsumbætur 
(iii) Stöðugt verðlag 
(iv) Einkavæðing 
Betra fjármagn 
Meiri og betri þjónusta 
Minni og betri fyrirtæki 
Endurmenntun 

I. Aðdragandinn 

Umskiptin í Austur-Evrópu hafa verið alllengi í 
aðsigi. Hagfræðingar gátu séð það fyrir, að 

Sovétríkin myndu hrynja, enda spáðu margir 
endalokunum með réttum rökum mörgum árum 
fyrir fram, þótt tímasetningin væri á reiki. Þegar 
efnahagslífi lands er kippt úr sambandi við 
heimsmarkaðinn og landsbúskapurinn ein-
angrast frá umheiminum smátt og smátt, þá 
hleður óhagkvæmnin svo utan á sig að hagkerfið 
hlýtur að hrynja á endanum. Þetta gerist af 
ýmsum samvirkum ástæðum. Fjárfesting skilar 
litlum eða engum arði, svo að lélegt eða jafnvel 
næstum ónýtt fjármagn hrannast upp, unz hag-
kerfið kiknar loks undan eigin þunga. Al-
menningur rís upp gegn síversnandi lífskjörum 
miðað við aðrar þjóðir. Einræðisherrar og harð-
stjórar þurfa einlægt að láta í minni pokann. 
þegar allt kemur til alls. 

Það er til einföldunar hægt að fjalla um hrun 
Sovétveldisins og leppríkja þess undir fimm 
fyrirsögnum. 

1. Miðstjórn og ríkisrekstur 
Höfuðskyssan í hagstjórn Sovétríkjanna 

sálugu var bundin við miðstjórnarveldið og 
meðfylgjandi ríkisrekstur næstum allra fyrir-
tækja. Engin miðstjórn, hversu vel skipuð, sem 
hún kann að vera, getur ráðið framleiðslu heils 
hagkerfis og verðlagningu allra aðfanga og af-
urða, svo að vel fari. Til þess þarf einfaldlega 
meiri upplýsingar en nokkurt miðstjórnarbákn 
getur aflað og greint. Þetta risavaxna verkefni 
getur enginn leyst nema frjáls markaður, þar sem 
kaupin gerast yfirleitt án afskipta stjórnvalda. 

Á frjálsum og heilbrigðum markaði beinast at-
hafnir og viðskipti jafnan í þann farveg, sem 
frjóastur er með tilliti til þjóðarbúsins í heild. 
Þetta gerist af sjálfu sér. 

Markaðurinn hefur líka þann kost, að hann 
leysir fólk og fyrirtæki undan tilskipanavaldi 
miðstjórnarinnar. Undir miðstjórn þurfa ein-
staklingar og fyrirtæki að koma sér í mjúkinn hjá 
stjórnvöldum til að komast yfir gjaldeyri til að 
kaupa vörur erlendis frá eða til að komast til út-
landa eða þá til að fá bankalán eða vinnu. í 
markaðskerfi er engin þörf á slíkri undirgefni, 
því að þar ríkir frjáls samkeppni. Ef einn banki 
neitar þér um gjaldeyri eða lán af einhverjum 
ástæðum, þá reynirðu í öðrum. Ef einn vinnu-

1. Miðstjórn 
og ríkisrekstur 

2. Offjárfesting 
3. Þ j ó n u s t u f i r r i n g 
4. Ofvaxtarfíkn 
5. Fáfræði, fúsk 

og spilling 
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veitandi hefur enga vinnu handa þér, þá leitarðu 
til annars. Valdastéttin getur þá ekki keypt þig til 
fylgis við vondan málstað, að minnsta kosti ekki 
sjálfkrafa. Ein höfuðmeinsemd miðstjórnar-
skipulagsins er einmitt sú, að þar er valdastéttin 
eini vinnuveitandinn og hefur um leið ægivald 
yfir einstaklingnum. Miðstjórnin helgast ein-
mitt af þessu ofurvaldi. Miðstjórn og ein-
staklingsfrelsi eru andstæður, eins og Friedrich 
von Hayek færði frumleg og skynsamleg rök að 
í Leiðinni til ánauðar (1944).2 Markaðs-
búskapur útheimtir einkarekstur ekki aðeins til 
að tryggja viðunandi hagkvæmni í viðskiptum, 
rekstri og fjárfestingu, heldur einnig til að 
tryggja valddreifingu og koma í veg fyrir vald-
níðslu. 

2. Offjárfesting 
Iðnvæðing Sovétríkjanna útheimti gríðarlega 

fjárfestingu í verksmiðjum, vélum og tækjum. 
Þessi fjárfesting skilaði miklum tekjum framan 
af og átti þannig mikinn þátt í myndarlegri upp-
sveiflu í efnahagslífi Sovétríkjanna framan af 
valdaferli Leníns fyrst (1917-23) og síðan 
Stalíns (1923-53). Efnahagur Vesturlanda var 
hins vegar í molum á milli styrjaldanna vegna 
kreppunnar miklu á fjórða áratug aldarinnar. 

Á þeim árum jók þessi munur aðdráttarafl 
áætlunarbúskapar í augum margra velviljaðra 
Evrópumanna og annarra og fékk kommúnistum 
byr undir báða vængi. Með þennan samanburð 
að vopni auk hefðbundins vopnavalds tókst 
Sovétmönnum að leggja Austur-Evrópu undir 
sig eftir heimsstyrjöldina síðari. Hvað um það, 
öll þessi fjárfesting var knúin áfram af kald-
rifjuðum einræðisherrum, sem tóku lítið sem 
ekkert tillit til arðsemissjónarmiða. Þá varðaði 
ekki um slíkt. Af þessu hlaut að leiða fyrr eða 
síðar, að fjárfestingarflóðið og iðnvæðingin 
skiluðu rýrum eða engum arði, enda varð raunin 
sú.3 

Við þetta bættist svo það, að afskriftir og 

2 Sjá Fr iedr ich A. von Hayck. The Road to Serfdom, Rou t l edge . 
L o n d o n , 1944. Útdrá t tur úr bókinni birtist í ís lenzkri þýð ingu 
Óla f s Björnssonar . sérprent , 1945. 

3 Sjá Janos Kornai , The Socialist System. O x f o r d Univers i ty Press, 
1992. 

endurnýjun rúmuðust ekki í sovézkum þjóð-
hagsreikningum. Viðhald fastafjármuna var ekki 
talið til nytsamlegrar efnahagsstarfsemi. Nýfjár-
festing var framleiðsla samkvæmt skilgreiningu, 
en endurnýjun framleiðslutækjanna var það 
ekki. Af þessu leiddi ríka tilhneigingu til þess að 
reisa nýjar verksmiðjur, bara nógu margar og 
stórar, og halda þeim síðan ekki við, heldur láta 
þær grotna niður. Þannig dróst sovézkur iðnaður 
smám saman aftur úr iðnaði í Evrópu og 
Ameríku. Þessi iðnaðarstefna var ekki mótuð í 
hugsunarleysi, heldur var hún þvert á móti þaul-
hugsuð. Khrutsjov, sem varð aðalritari 
Kommúnistaflokksins eftir dauða Stalíns og 
þreifaði fyrstur fyrir sér um verulegar efnahags-
umbætur í Sovétríkjunum og var settur af fyrir 
vikið árið 1964, sagði einhverju sinni eitthvað á 
þá leið, að nógu mikið magn væri góðs ígildi. 
Hann ruglaðist sem sagt á magni og gæðum. Og 
enginn þorði að segja honum til. 

Sama hugsun stýrði húsnæðisstefnunni. 
Húsum var klambrað saman eftir fimm ára 
áætlunum miðstjórnarvaldsins, en húsnæðinu 
var síðan ekki haldið við. Nýbyggingar voru 
framleiðsla, en viðhald var það ekki. Og í ofaná-
lag var húsaleiga samkvæmt sovézkum lögum 
bundin við 3% af tekjum fólks. Af þessu hlauzt 
landlægur húsnæðishörgull og vanræksla á við-
haldi. Skorturinn færði skömmtunarstjórunum 
vald yfir fólki í húsnæðisvandræðum. Einmitt 
það vakti fyrir þeim í aðra röndina. Víða um 
Austur-Evrópu er húsakosturinn nú svo lélegur 
eftir langvarandi vanrækslu og niðurníðslu, að 
það væri yfirleitt ódýrara að rífa húsin og byggja 
ný en að gera þau upp að vestrænni fyrirmynd. 

Á hinn bóginn er efnahagur venjulegs fólks enn 
svo þröngur í þessum löndum, að það hefði ekki 
ráð á að búa í sams konar híbýlum og tíðkast í 
Evrópu og Ameríku. Ekki enn. 

3. Þjónustufirring 
Þung áherzla var frá fyrstu dögum Sovét-

veldisins líka lögð á iðnað og landbúnað. hina 
„hefðbundnu atvinnuvegi", sem svo voru 
nefndir. Þessa sér jafnvel stað í þjóðfána Sovét-
ríkjanna sálugu, þar sem hamarinn og sigðin 
tákna iðnað og landbúnað. „Frumframleiðsla" 
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skyldi vera burðarás atvinnulífsins, en þjónusta 
var á hinn bóginn minna en einskis metin, bæði 
í þjóðhagsreikningum og í hugmyndafræði 
kommúnista. Þeir, sem unnu þjónustustörf, t. a. 
m. lögfræðingar og prestar. voru kallaðir afætur 
og annað í þeim dúr í Izvestíu og Prövdu, en 
læknar voru yfirleitt látnir í friði að öðru leyti en 
því, að þeim voru greidd miklu lægri laun en 
ófaglærðum verkamönnum. Þessu andrúmslofti 
fylgdi nánast fullkomin vanræksla í hvers kyns 
þjónustu. Jafnvel símaskrár voru bannaðar. 
Símar voru því gagnslausir, jafnvel þegar hægt 
var að ná sóni og sambandi. Einkafyrirtæki 
hefðu ekki getað náð fótfestu, þótt þau hefðu 
verið leyfð. því að það er að sjálfsögðu ekki 
hægt að reka fyrirtæki án síma. Annað var eftir 
þessu. Fjármálaþjónusta var nánast engin önnur 
en miðstýrðir fjármagnsflutningar á milli ríkis-
ins og fyrir tækja innbyrðis, heldur tíðkuðust 
vöruskipti eins og á miðöldum. Hvert fyrirtæki 
þurfti því að stunda sjálfsþurftarbúskap með 
því að birgja sig upp af öllu því. sem þurfti til 
framleiðslunnar. Af þessu leiddi margfalt 
birgðahald í fyrirtækjum á við það, sem þekkist 
í Evrópu og Ameríku, og mikið óhagræði af 
þeim völdum. Það var erfitt að færa fé á milli 
staða, því að útibú bankanna voru ekki tengd 
innbyrðis með tölvum. Tékkhefti voru svo að 
segja óþekkt, að ekki sé talað um krítarkort og 
aðra æðri f jármálaþjónustu við fólk og fyrir-
tæki. Menn urðu að rogast með reiðufé á milli 
staða. Tryggingar voru líka af skornum 
skammti. Samgöngur voru að vísu allgreiðar. 
en óöruggar. Þú gazt átt það á hættu að þurfa að 
bíða dögum saman eftir flugferð innan lands, ef 
forkólfum Flokksins þóknaðist að nota sætið 
þitt til sinna þarfa. Það var kannski eins gott, 
því að innanlandsflug með Aeroflot var bein-
línis lífshættulegt vegna lélegs viðhalds og 
drykkjuskapar flugmanna auk annars. Stjórn-
völd sögðu ekki frá tíðum flugslysum frekar en 
frá iðulegum uppþotum. Einn tilgangur síma-
sambandsleysisins var einmitt að koma í veg 
fyrir, að sjónarvottar gætu símað þvílík tíðindi 
til vina sinna annars staðar í landinu. Það er 
sama, hvað nefnt er: næstum allt var lært á eina 
bók. 

Ferðaútvegur er nú orðinn mesti og fjölmenn-
asti atvinnuvegur heims, en hann hafði engin 
vaxtarskilyrði í Sovétríkjunum og lagsríkjum 
þeirra, þar sem ferðalög til útlanda voru bönnuð 
öðrum en nokkrum útvöldum og erlendum 
ferðamönnum var helzt ekki hleypt inn í landið 
nema í hópum og þá undir ströngu eftirliti. 
Ýmsar hömlur voru einnig lagðar á ferðalög 
innanlands. Hótelin voru yfirleitt óhrein og 
óþægileg í alla staði. Veitingahúsin reyndu iðu-
lega að flæma viðskiptavinina burt, þótt þau 
væru tóm, því að þá gátu „þjónarnir" selt matar-
birgðirnar á uppsprengdu verði út um bakdyrnar. 
Alþekkt ólund sovézkra sölumanna og þjónustu-
fólks yfirleitt átti sér raunar einfalda efnahags-
lega skýringu. Þegar verðlagi er haldið langt 
undir eðlilegu markaðsverði, þá hefur seljandinn 
tak á kaupandanum. Neytendur þurfa þá að slást 
um hylli framleiðenda. Áætlunarbúskapur er að 
þessu leyti draumur framleiðandans. Þegar verði 
er á hinn bóginn haldið yfir réttu markaðsverði, 
eins og tíðkast víða vegna ófullkominnar sam-
keppni í markaðsbúskap, snýst dæmið við: þá 
nær kaupandinn undirtökunum. Framleiðendur 
þurfa þá að keppa um hylli neytenda með því að 
auglýsa vörur sínar og þjónustu. Neytandinn 
ræður ferðinni. Auglýsingar voru óþarfar undir 
miðstjórn. 

Hugmyndafræðilegur fjandskapur sovét-
valdsins við þjónustustarfsemi hlaut að enda 
með ósköpum. Þjóðarbúskapur án þjónustu er 
eins og olíulaus vél. Gangurinn verður æ 
skrykkjóttari í olíuleysinu, unz vélin stöðvast á 
endanum. Þjónusta hefur reyndar verið helzti 
vaxtarbroddur efnahagslífsins á Vesturlöndum 
síðustu áratugi. Hún er komin fram úr iðnaði í 
iðnríkjum heimsins. Þau ættu því heldur að kall-
ast þjónusturíki að réttu lagi. Tveir þriðju hlutar 
landsframleiðslunnar í fyrsta heiminum eru 
þjónusta og tveir fimmtu hlutar framleiðslunnar 
í þróunarlöndum þriðja heimsins, en aðeins um 
þriðjungur í kommúnistalöndunum fyrrverandi 
(mynd l).4 En nú er þetta byrjað að breytast. 
Árið 1994 skilaði þjónusta í fyrsta skipti meiru 
en iðnaður til þjóðarframleiðslu Rússa (eða 

4 Heimild : A lþ jóðabank inn , World D e v e l o p m e n t R e p o r t 1994. 
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Mynd 1 

Hlutdeild þjónustu í landsframleiðslu í nokkrum löndum 1992 (í %) 

rösklega helmingi af framleiðslunni á móti 
tæpum þriðjungi), enda hafa margs konar 
þjónustufyrirtæki sprottið upp eins og gorkúlur 
þar austur frá síðustu misseri, á meðan iðnaðar-
framleiðslan hefur skroppið saman með braki og 
brestum. Þetta eru gagnger umskipti. Takið eftir 
því, að margar súlurnar á myndinni væru enn 
styttri, ef tölurnar tækju t. d. til ársins 1989, því 
að þjónustugeirinn byrjaði að blómstra strax við 
upphaf umskiptaferilsins árið 1990 í mörgum 
þessara landa. 

Svo er ein hlið enn á frumframleiðslu-
dýrkuninni. Í Sovétríkjunum fyrrverandi og 
fylgilöndum þeirra var umhverfi lands og sjávar 
spillt á alla lund í þágu framleiðslunnar. Eitur-
efnum var dælt út í andrúmsloftið í afar stórum 
stíl. Aralvatn, eitt stærsta stöðuvatn heims, var 
þurrkað upp að miklu leyti fyrir mistök voldugra 
baðmullarbænda í Úsbekistan og bandamanna 
þeirra í Flokknum þar suður frá. Vatnið hefur 
rýrnað um næstum helming að flatarmáli og um 
þrjá fjórðu að rúmmáli. Saltfokið af sjávar-
botninum hefur brennt akrana allt um kring, 
kippt stoðunum undan ávaxtaframleiðslunni, 
sem var áður fyrr helzti atvinnuvegur fólksins 
þar. og valdið alvarlegu heilsutjóni mikils fjölda 

fólks. einkum leitt til maga- og lungnasjúkdóma. 
Kjarnaúrgangi var dengt í stöðuvötn nálægt 
mannabyggðum, m. a. í nágrenni Finnlands. 
Kjarnorkuverin voru svo illa gerð, að af þeim 
stafar mikil hætta langt út fyrir landamæri 
eigendanna. Verið alræmda í Tsérnóbýl í 
Úkraínu er aðeins tindur jakans. Olíuleiðslur 
leka í jarðveg, ár og vötn og spilla dýralífi og 
landbúnaði, nú síðast í Norður-Rússlandi, en 
samt var og er stöðugt verið að leggja nýjar 
leiðslur í stað þess að stöðva lekann í eldri 
lögnum og styrkja þær. Í hugarheimi áætlunar-
smiðanna var ekkert rúm fyrir umhverfisvernd, 
og þá ekki heldur í þjóðhagsreikningum, ekki 
frekar en fyrir viðhald véla, tækja og húsa. Öll 
þessi spjöll munu leggja mikinn kostnað á nú-
lifandi og næstu kynslóð í þessum löndum og í 
nálægum byggðum á Norðurlöndum og annars 
staðar í Evrópu. 

4. Ofvaxtarfíkn 
Nógu mikið magn er góðs ígildi, sagði 

Khrutsjov. Þessi hugmynd átti líka þátt í þeirri 
áráttu að hafa fyrirtækin sem fæst og stærst. 
Mestur hluti þess varnings, sem var á boðstólum 
í Sovétríkjunum. var framleiddur á einum stað. 
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Eitt fyrirtæki framleiddi t. a. m. allar saumavélar 
handa næstum þrjú hundruð milljónum manna 
um öll Sovétríkin. Hafi það verið hagkvæmt að 
hafa fyrirtækin svona myndarleg að vöxtum, þá 
var stórrekstrarhagræðinu fórnað á altari ein-
okunar. Saumavélaverksmiðjan þurfti ekki að 
óttast samkeppni, því að hún var ein um hituna. 
Hún framleiddi vélar. sem engum hefði komið 
til hugar að kaupa á frjálsum markaði. Þetta átti 
við um mikinn hluta sovézkrar framleiðslu. 
Hún var svo léleg, að hún var yfirleitt allsendis 
óhæf til útflutnings, og hún var dýr miðað við 
gæði. því að samkeppnisaðhald var lítið sem 
ekkert. 

Meðalstórt iðnfyrirtæki í Sovétríkjunum fyrr-
verandi hafði um 1.000 manns í vinnu og meðal-
samyrkjubú um 500-600 manns. Til saman-
burðar vinnur innan við fimmti hver maður á 
Vesturlöndum í svo fjölmennum fyrirtækjum. 
Þessi ofuráherzla á stórrekstur í kommúnista-
löndunum stafaði reyndarekki fyrst og fremst af 
áhuga yfirstéttarinnar á hagkvæmni í fram-
leiðslu. enda hefðu þeir leyft innlenda og erlenda 
samkeppni, ef þeir hefðu haft snefil af skilningi 
eða áhuga á aukinni hagkvæmni. Nei, þeim 
fannst það bara yfirleitt þægilegra að hafa stjórn 
á tiltölulega fáum risafyrirtækjum en fjöl-
mörgum smáfyrirtækjum. Það var þeirra hag-
kvæmni."1 

5. Fáfrœði, fúsk og spilling 
Einokun ríkisvaldsins á vinnumarkaði tók á sig 
ýmsar myndir. Hún birtist m. a. í því, að yfir-
stjórn fyrirtækja, ráðuneyta og ríkisstofnana var 
iðulega falin óhæfum, spilltum og fáfróðum 
mönnum. Þessir menn hlóðu alls kyns for-
réttindum undir sjálfa sig og hver undir annan til 
að firra sig þeirri fátækt, sem þeir lögðu á aðra, 
og létu undirmenn vinna verkin sín. Það var 
stöðutákn í þessum hópi að vinna helzt aldrei 
nokkurt verk. Þessir valdsmenn höfðu flestir 
hverjir ekki komið til útlanda nema þá helzt til 
annarra kommúnistalanda. Þeir voru yfirleitt 

ekki læsir á erlend tungumál og höfðu því alls 
kyns ranghugmyndir um heiminn í kringum sig. 
Venjulegt fólk dró þá sundur og saman í háði í 
eldhúsinu heima hjá sér. einkum þegar leið á 
valdatíma Bréznefs (1964-82). en þeir vissu ekki 
af því og hefðu ekki botnað í því hvort sem er. 
Þeir lögðu lamandi hönd á umbótatilraunir 
undirmanna sinna, en þær voru þó yfirleitt 
hvorki fugl né fiskur, þangað til allt var um 
seinan. Þeir lifðu lífinu ljúgandi. Þeir keyrðu 
Sovétríkin í kaf. 

Með tímanum reyndist hvert eitt af ofan-
greindum atriðum Sovétríkjunum dýrkeypt. Og 
þegar allt þetta lagðist á eina sveif, þá hlaut efna-
hagur landsins að leggjast í rúst. Það gat ekki 
endað öðruvísi. Það er sérstaklega mikilvægt í 
þessu sambandi að gera sér grein fyrir því, að 
hrun framleiðslunnar í öllum þessum löndum, 
síðan umbæturnar hófust 1989-91. stafar ekki af 
umbótunum sjálfum, heldur þvert á móti af 
yfirgengilegri óstjórn efnahagsmála marga ára-
tugi aftur í tímann, 74 ár í Sovétríkjunum. Þau 
lönd. þar sem umbæturnar hafa verið rýrastar og 
hægastar, svo sem Hvíta-Rússland, Úkraína og 
nokkur önnur suðurríki gömlu Sovétríkjanna, 
hafa einmitt mátt þola mestan samdrátt síðustu 
ár. Þau lönd. sem hafa á hinn bóginn ráðizt í 
mestar og skjótastar umbætur, t. a. m. Pólland, 
Tékkland og Ungverjaland, hafa yfirleitt sætt 
minni samdrætti í landsframleiðslu og eru nú 
byrjuð að rétta úr kútnum. Arið 1994 fór þjóðar-
framleiðsla aftur vaxandi alls staðar í Mið- og 
Austur-Evrópu nema í Búlgaríu samkvæmt 
opinberum hagskýrslum (mynd 2).6 Sama máli 
gegnir um Eystrasaltslöndin þrjú, Eistland, Lett-
land og Litháen. Þar eru mestu erfiðleikarnir því 
liðnir hjá. Takið eftir því, að ferlarnir á mynd 2 
eru allir eins og sigð í laginu; það er að vísu 
stigsmunur á þeim, en enginn eðlismunur. Í Rússlandi. Hvíta-Rússlandi, Úkraínu, Moldavíu 
og suðurríkjum Sovétríkjanna fyrrverandi heldur 
framleiðslan á hinn bóginn víðast hvar áfram 
að minnka, af því að nauðsynlegar umbætur hafa 

5 Sjá grein h ö f u n d a r ásamt A r n e Jon Isachsen og Carl B. Hami l ton . 
. .Unders tanding The Market E c o n o m y — Aspects of P lann ing . " 
Journal of World Trade 26. ok tóbe r 1992. bls. 25-33 . 

6 Heimi ld : Alþ jóðag ja ldeyr i s s jóður inn . World Economic Outlook. 
október 1994. 
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Mynd 2 

Mið- og Austur-Evrópa: Ferill landsframleiðslunnar 1989-94 

þar dregizt á langinn, en samdrátturinn hefur þó 
hægt á sér (mynd 3).7 Takið eftir því, að allir 
ferlarnir á mynd 3 eru einnig nauðalíkir í laginu; 
ekkert land sker sig úr hópnum. 

Þessar myndir, 2 og 3, verður að skoða með 
þeim mikilvæga fyrirvara. að opinberar hagtölur 
gera yfirleitt of mikið úr samdrætti fram-
leiðslunnar í umskiptalöndunum. Framleiðsla 
nýrra þjónustufyrirtækja kemur ekki öll fram í 
þessum tölum; hún er vanmetin enn sem fyrr, 
því að það tekur sinn tíma að koma þjóðhags-
reikningum eins og öðru í nútímalegt horf. Sumt 
af þeirri framleiðslu, sem hrundi, var lítils og 
stundum minna en einskis virði. Það er t. a. m. 
engin eftirsjá að samdrætti hergagnaframleiðsl-
unnar í Rússlandi, þvert á móti. Aðrir hagvísar 
benda til sömu áttar. Í Póllandi stóð neyzla 
heimilanna í stað 1990-91, þótt skráð þjóðar-
framleiðsla hryndi.8 

7 Heimild: Alþjóðagjaldcyrissjóðurinn, World Economic Outlook, 
október 1994. Sjá John Wi l l i amson , „Output Co l l apse in Eastern 
Europe ." 1. kafl i í Lasz lo Somogy i (ritsij.), The Political Econo-
my of the Transition Process in Easiern Europe. Edward Elgar . 
L o n d o n . 1993. Sjá e inn ig Ol iv ie r B lancha rd . M a x i m B o y c k o . 
Marek D a b r o w s k i . Rud ige r D o r n b u s c h . R icha rd Layard og 
Andre i Shle i fer . Post-Communist Reform: Pain and Progress. 
M I T Press. 1994. 

Það er líka eftirtektarvert í þessu viðfangi, að 
þau lönd, sem hafa misst verðlagsþróunina úr 
böndum, hafa yfirleitt mátt þola meiri samdrátt í 
framleiðslu en hin, sem tókst að komast hjá óða-
verðbólgu (mynd 4).9 Ungverjaland, Tékkland 
og Slóvakía héldu verðbólgu í skefjum og upp-
skáru minnstan samdrátt, eins og sjá má í suð-
vesturhorni myndarinnar. Úkraína, Tadsjikistan, 
Armenía og Georgía urðu hins vegar óðaverð-
bólgu að bráð og meðfylgjandi framleiðsluhruni 
og eru þess vegna í norðausturhorninu. Þetta 
mynztur er tölfræðilega marktækt: fylgnin á 
milli stærðanna á myndinni er 0,68. Þetta kann 
(en þarf þó ekki endilega) að benda til þess, að 
mikil verðbólga hafi að öðru jöfnu raskað fram-
leiðslunni á umskiptaskeiðinu í þessum löndum, 
alveg eins og mikil verðbólga virðist undir 
venjulegum kringumstæðum yfirleitt hneigjast 
til að spilla hagvexti, þegar til langs tíma er 
litið.10 Hugsum okkur bónda, sem á dráttarvél og 
þarf að hafa peninga við höndina til að kaupa 

S Sjá J e f f r ey Sachs. Poland's Jump to a Market Economy. MIT 
Press . Cambr idge . Massachuse t t s , 1994. 

9 Heimild: Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn. World Economic Outlook. 
október 1994. 
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eldsneyti og varahluti til að halda vélinni gang-
andi frá degi til dags. Verðbólga rýrir verðgildi 
peninganna og dregur þá um leið úr getu bónd-
ans til að halda vélinni við. Kyrrstæðar dráttar-
vélar úti um allar sveitir Rússlands og víðar bera 
þessu vitni. Þetta er eitt dæmi um það, hvernig 
verðbólga getur bitnað á framleiðslu og hag-
vexti." 

Á sama tíma hefur atvinnuleysi aukizt veru-
lega í næstum öllum umskiptalöndunum (mynd 
5).12 Óvegið meðaltal atvinnuleysis jókst úr 5% 
af mannafla árið 1990 upp í 12% árið 1994 í 
löndunum á myndinni. Sums staðar, t. d. í Tékk-
landi, hefur tekizt að halda skráðu atvinnuleysi 
í skefjum þrátt fyrir róttæka uppstokkun í efna-
hagslífinu. Annars staðar, t. d. í Rússlandi, er 

10 Sjá Stanley Fischer . . .Growth. Mac roeconomics . and Deve lop-
inent ." NBER Macroeconomics Annual 1991. bls. 329-364 . og 
. .The Role of M a c r o e c o n o m i c Factors in G r o w t h , " Journal of 
Monetary Economics 32. 1993. bls. 485 -512 . S já e innig gre inar 
hö funda r . „ Inf la t ion, Growth . and External Debt: A View of the 
Landscape . " World Economy 14. sep tember 1991, bls. 279-298 , 
og „Verðbó lga . hagvöx tur og er lendar skuldi r ." Fjármálatíðindi 
36. 2. hef t i . maí-ágús t 1989. bls. 115-121. 

11 Sjá grein h ö f u n d a r . „The Path of Output f r o m Plan to Marke t , " 
Working Paper 94 /71 . Internat ional Mone ta ry F u n d . j ú n í 1994. 

12 Heimild: Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn. World Economic Outlook, 
ok tóbc r 1994. 

lítið skráð atvinnuleysi enn sem komið er þvert á 
móti til marks um of hægar umbætur í mörgum 
greinum. Pólland er dæmigert fyrir umskipta-
löndin í heild: þar hefur atvinnuleysið aukizt úr 
6% af mannafla upp í 17% síðan 1990, en nú er 
von til þess, að atvinna þar geti byrjað að glæð-
ast á ný. Í Evrópusambandinu hefur atvinnu-
lausum fjölgað úr 9% í 11% af mannafla á sama 
tíma. 

Fátækt heimilanna er enn sem komið er yfir-
leitt líka sárari en áður. Þetta má m. a. ráða af 
því, að hlutdeild matar í neyzluútgjöldum heim-
ilanna hefur aukizt talsvert í flestum umskipta-
löndunum síðan 1989, með því að naumari fjár-
ráð knýja heimilin til að draga heldur úr öðrum 
útgjöldum til að eiga fyrir mat. Matarhlutfallið 
hefur síðan þá hækkað úr 38% í 46% í Rússlandi 
og var rösklega 40% í Eistlandi, næstum 50% í 
Úkraínu og yfir 60% í Litháen 1993.13 Til 
samanburðar er hlutdeild matar í neyzluút-
gjöldum heimilanna í hátekjulöndunum innan 
OECD að meðaltali nálægt fimmtungi. 

Umbótaferillinn hefur verið margvíslegur og 

13 Sjá International Monetary Fund, World Economic Outlook, 
október 1994. töllu 16. 

Mynd 3 

Sovétríkin fyrrverandi og Mið-Asía: Ferill landsframleiðslunnar 1990-94 
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Mynd 4 

misjafn eftir löndum. Sums staðar voru menn 
löngu lagðir af stað frá miðstjórn til markaðsbú-
skapar, áður en múrinn var brotinn niður í 
Berlín. Þetta á einkum við um Ungverjaland, þar 
sem markaðsbúskapur á sumum sviðum fór 
saman við áætlunarbúskap á öðrum allt frá árinu 
1968. Þetta má m. a. ráða af því, að þjónusta 
gegnir nú næstum því jafnmiklu hlutverki í 
þjóðarbúskap Ungverja eins og í iðnríkjunum 
(mynd 1). Þar í landi var talsvert svigrúm til 
einkarekstrar, ekki aðeins í landbúnaði eins og í 
Póllandi, heldur einnig í öðrum greinum. 

Kína er kafli út af fyrir sig. Þar hafa róttækar 
umbætur átt sér stað síðast liðinn hálfan annan 
áratug, eða allar götur síðan 1979. Þær voru 
hafnar á því að færa bújarðir yfir í einkaeign til 
að örva frumkvæði og hagkvæmni í landbúnaði. 
Einkavæðing kínverskra bújarða var auðveld í 
framkvæmd, af því að þær eru yfirleitt ekki 
stórar, og hún bar mikinn og skjótan árangur.14 

Á hinn bóginn hefur gengið erfiðlega að færa 

14 Sjá Leszek Ba lce rowicz , „ E c o n o m i c Trans i t ion in Central and 
Eastern Europe: Compar i sons and Lessons ," Second Annual Lec-
ture Presented by the International Finance Corporation. sér-
prent. desember 1993. Sjá einnig Jeff rey Sachs og Wing T. Woo , 
„Russia and China ." Economic Policy 18. apríl 1994. bls. 101-145. 

rússneskan landbúnað yfir í einkaeign einmitt 
vegna þess, hve samyrkjubúin í Rússlandi eru 
risastór og seljast því illa. Hvað um það, góð 
reynsla af markaðslausnum í landbúnaði hvatti 
Kínverja til að ráðast í róttækar umbætur á 
ýmsum öðrum sviðum, m. a. með því að stuðla 
að stofnun nýrra einkafyrirtækja, oft í samvinnu 
við erlend fyrirtæki (e. joint ventures). Með 
erlent fjármagn og erlenda tækni og sérþekkingu 
að bakhjarli og leiðarljósi hefur nýr geiri öflugra 
einkafyrirtækja vaxið upp við hlið gömlu ríkis-
fyrirtækjanna. Þessi nýju og blómlegu einka-
fyrirtæki eru nú vaxtarbroddurinn í kínversku 
efnahagslífi og helzta uppspretta mikils hag-
vaxtar þarna austur frá. Þjóðarframleiðsla á 
mann í Kína hefur aukizt um 7'/2% á ári síðan 
1980. Það þýðir þreföldun á 15 árum. Gömlu 
ríkisfyrirtækin eiga þó eftir sem áður við alvar-
leg vandamál að stríða og ramba í hrönnum á 
gjaldþrotsbarmi, enda var stofnað til þeirra og 
starfið þar alla tíð rækt að sovézkri fyrirmynd. 

Víetnamar hafa fetað svipaða slóð og Kín-
verjar síðan 1989 og einnig náð ágætum árangri. 

Í Víetnam starfa nú t. a. m. margir nýir einka-
bankar og mörg erlend bankaútibú við hlið 
gömlu ríkisbankanna. Það á eftir að koma í ljós, 

Frá miðstjórn á markað: Samdráttur og verðbólga 1989-94 
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Umskiptalöndin: Atvinnuleysi 1990-94 (í %) 

hvort kommúnistaflokkur landsins leggur í að 
sleppa yfirráðum yfir ríkisbönkunum. 

II. Umskiptin 

Sjúkdómsgreiningin, sem var reifuð í kaflanum 
hér á undan, leiðir svo að segja sjálfkrafa til sam-
svarandi flokkunar á sjúkdómsmeðferðinni. þar 
sem hver þáttur meðferðarinnar samsvarar hverju 
sjúkdómseinkenni. Þannig er hægt að fjalla um 
höfuðdrættina í þeim efnahagsumbótum, sem nú 
standa yfir í áætlunarhagkerfunum fyrrverandi, 
undir fimm höfuðfyrirsögnum. 

1. Frá miðstjórn á markað 
Mestu varðar að sjálfsögðu að hætta miðstjórn 

og ríkisrekstri og taka upp markaðsbúskap og 
einkarekstur í staðinn. Þetta er líka kjarninn í 
umbótastarfinu í öllum þessum löndum. Fernt 
skiptir trúlega mestu máli í þessu sambandi. 

Viðskiptafrelsi . Í fyrsta lagi þarf að stofna til 
sem frjálsastra viðskipta innanlands og við um-
heiminn til að tryggja eðlilegt samræmi á milli 
innlendrar verðlagningar og markaðsverðs úti í 
heimi.15 Þess vegna þarf að létta hömlum af inn-

lendum viðskiptum og af innflutningi og út-
flutningi. Olía var t. d. seld á sjöunda hluta 
heimsmarkaðsverðs í Sovétríkjunum fyrr-
verandi fram að falli gamla veldisins. Af þessu 
leiddi gríðarlega sóun og umhverfismengun í 
ofanálag. Allt of mikilli olíu var brennt í iðn-
fyrirtækjum, af því að hún kostaði þau allt of 
lítið. Olíunotkun á hverja framleiðslueiningu 
var að minnsta kosti tvöfalt meiri í Sovét-
ríkjunum en í iðnríkjunum í vestri. Heimilin 
fóru líka illa með olíu, af því að verðlagningin 
var svo langt frá réttu lagi. Sovétmenn misstu af 
miklum gjaldeyristekjum, hörðum gjaldeyri, 
sem þá sárvantaði þó, því að þeir hefðu getað 
fengið sjö sinnum hærra verð fyrir olíuna með 
því að flytja hana út á heimsmarkað frekar en að 
sólunda henni á heimavelli eða selja hana 
bandamönnum sínum fyrir brot af réttu verði. 
Nú eru Rússar búnir að hækka olíuverðið heima 
fyrir upp í helming af heimsmarkaðsverði eða 

15 Sjá grein h ö f u n d a r . . .Output Ga ins f rom E c o n o m i c Liberal iza-
t ion: A S imple Formula . " 4. kafl i í Laszlo Somogy i (ri tstj .) . The 
Political Economy of the Transition Process in Eastern Europe. 
Edward Elgar . London , 1993. Greinin birtist e innig í ís lenzkri 
þýð ingu G u ð m u n d a r Óla f s sonar . „ F r a m l e i ð s l u a u k n i n g vegna 
f r já lsar i v iðskipta : Einföld regla ." Fjármálatíðindi 39. 3. hef t i . 
ágús t -desember 1992. bls. 211-226. 

Mynd 5 
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Mynd 6 

Mið- og Austur-Evrópa: Verðlagsþróun 1990-94 (1989 = 100) 

þar um bil og ætla sér að fara alla leið. Þessi 
leiðrétting hefur knúið kaupendur að rússneskri 
olíu í lepplöndunum fyrrverandi til að brenna 
minni olíu en áður og breyta framleiðsluháttum 
sínum í samræmi við það; þetta er einmitt ein 
orsök framleiðsluhrunsins í þessum löndum. 
Rússar leyfa einnig innflutning landbúnaðaraf-
urða og nú orðið næstum alls annars til að reyna 
að halda innlendu verðlagi í skefjum. Rússn-
eska ríkisstjórnin gerir líka ýmislegt til að inn-
leiða eðlilega viðskiptahætti á innlendum bú-
vörumarkaði. Hún styrkir bændur til að selja af-
urðir sínar beint til neytenda fram hjá einkasölu-
samtökum gamla flokksbændaveldisins til að 
reyna að brjóta gamla veldið á bak aftur. Hvað 
sem öðru líður, kann stjórnin í Moskvu að velja 
sér viðskiptavini til sveita. 

Verðlagsumbœtur. Í öðru lagi þarf að koma á 
verðlagsumbótum innanlands með því að gefa 
verðlag frjálst, svo að verðhlutföll, vextir og 
gengi fái að ráðast eðlilega af framboði og eftir-
spurn. Undir miðstjórn var næstum öllu verði 
haldið niðri með handafli. Vöxtum var í orði 
kveðnu haldið niðri af hugulsemi við lántak-
endur án tillits til þess, að lágum vöxtum fylgir 
lítill sparnaður. Af þessu hlauzt ekki aðeins 

óhagfelld fjárfesting, heldur einnig lánsfjár-
skortur, sem gerði nómenklatúrunni kleift að 
skammta lánsfé eftir geðþótta. Gengi rúblunnar 
og annarra austrænna gjaldmiðla var með líku 
lagi haldið of háu af hugulsemi við þá, sem 
kaupa vörur og aðföng erlendis frá, en þá var 
ekki horft til þess, að of hátt gengi (það er undir-
verð á erlendum gjaldeyri) bitnar á útflutningi. 
Af þessu leiddi landlægan gjaldeyrisskort og 
skömmtun. Sama máli gegndi um húsaleigu, 
sem var allt of lág eins og áður var lýst, og um 
verðlag yfirleitt. Vöruverði var haldið niðri með 
valdboði af hugulsemi við verkafólk, eða svo 
sögðu valdhafarnir, án tillits til þess, að lágu 
verði fylgir ævinlega lítið og lélegt framboð. 
Skorturinn kallaði á skömmtun allra skapaðra 
hluta. Skömmtunin varð smám saman viða-
mikill liður í valdstjórninni. 

Þegar verðlag var svo loksins gefið frjálst, 
hlaut það að rjúka upp úr öllu valdi. Öll mið-
stjórnarríkin fyrrverandi hafa mátt þola mikla 
verðbólgu framan af umbótatímanum, en hún 
hefur nú hjaðnað verulega í Mið- og Austur-
Evrópu, mest í Tékklandi, þar sem hún mældist 
í einsstafstölu 1994. Verðbólgan hefur þó alls 
ekki stafað af umbótunum, öðru nær, enda hefur 
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hún verið mest í þeim löndum, sem hafa farið 
hægast í sakirnar (myndir 6, 7 og 8).16 Hún 
kraumaði áratugum saman alls staðar undir yfir-
borðinu, eins og ráða mátti af þrálátri umfram-
eftirspurn eftir vörum og þjónustu og enda-
lausum biðröðum í öllum þessum löndum, en 
verðbólgunni var haldið leyndri með handafli til 
mikils skaða fyrir efnahagslífið. Fyrir utan 
skömmtunina fólst skaðinn einkum í því, að 
verðbólgan afskræmdi verðkerfið: heilbrigð 
markaðsverðmyndun fékk ekki að njóta sín með 
því að beina viðskiptum og framkvæmdum í 
frjóan jarðveg, heldur tók valdastéttin allar 
ákvarðanir um verð og magn á eigin spýtur og 
virti markaðsöflin að vettugi. Verðbólgan nú er 
því liður í nauðsynlegri hreingerningu, en hún 
verður að líða hjá. Umbæturnar hafa einmitt 
skapað skilyrði til þess að útrýma verðbólgu, 
ljósri sem leyndri, úr efnahagslífi þessara 
landa.17 

Stöðugt verðlag. Í þriðja lagi er það sem sagt 
nauðsynlegt að gera ráðstafanir til þess, að verð-

bólgan á umskiptatímanum nái ekki að festa 
rætur. Mestu skiptir að halda peningaframboði í 
skefjum og tryggja sæmilegt jafnvægi í f jár-
málum ríkis og byggða. Bezta leiðin til þess er 
að gera seðlabankana sjálfstæða gagnvart stundar-
hagsmunum ístöðulausra stjórnmálamanna, fela 
stjórn bankanna í hendur hæfum, reyndum, 
óháðum og vel menntuðum mönnum og setja 
jafnframt skýrar og einfaldar reglur um stjórn 
peningamála. Hér er stjórnvöldum mikill vandi á 
höndum. Framleiðsluhrunið í umskiptalöndun-
um hefur leitt til skatttekjutjóns, sem kallar á 
peningaprentun til að jafna metin að einhverju 
leyti. Við þetta bætist löngunin víða til að forða 
ríkisfyrirtækjum frá gjaldþroti með því að prenta 
peninga handa þeim. Af þessu má sjá, að verð-
bólgan á umskiptaskeiðinu er af þrennum toga: 
(i) bæld verðbólga (e. repressed inflation) frá 
fyrri tíð, (ii) kostnaðarverðbólga vegna fram-
leiðslumissis og (iii) eftirspurnarverðbólga vegna 
peningaprentunar. Mikil brögð hafa t. d. verið að 
peningaprentun í Rússlandi og Rúmeníu og í enn 

16 Heimild: Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn. World Economic Outlook. 
ok tóbe r 1994. 

17 Sjá Michae l Bruno. . .Stabilization and R e f o r m in Eastern Europe: 
A Pre l iminary Investigation." ' IMF Staff Papers 39, d e s e m b e r 

1992. bls. 741-777 . Sjá e innig Olivier Blanchard. Rudiger Dorn-
busch. Paul Krugman , Richard Layard og Lawrence S u m m e r s . 
Reform in Eastern Europe, M I T Press, 1991. 

Mynd 7 

Sovétríkin fyrrverandi og Mið-Asía: Verðlagsþróun 1990-94 (1990 = 100) 
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Mynd 8 

Umskiptalönd: Meðalverðbólga á ári 1990-94 (f %) 

ríkari mæli í Hvíta-Rússlandi og Úkraínu, þar 
sem verðbólgan var talin nema 10.000% 1994. 

Ríkisforstjórarnir kyrja allir sama söng: þið 
verðið að prenta peninga handa okkur, segja 
þeir, af því að annars missir verkafólkið 
vinnuna. Vandinn hér er þó flóknari en þetta. 
Hann er m. a. fólginn í því, að þessir menn 
kunna ekkert til fyrirtækjarekstrar í markaðshag-
kerfi. Það er til einskis að prenta peninga handa 
þeim. Það er þess vegna nauðsynlegt að koma 
þeim burt úr forstjórastöðum og ráða heldur hæft 
fólk til þeirra verka. Þá er von til þess, að hægt sé 
að koma einhverju viti í rekstur þessara fyrir-
tækja. Það er einmitt höfuðtilgangur einka-
væðingar að greiða þannig fyrir endur-
skipulagningu og umbótum í rekstri. Verkafólki 
er enginn greiði gerður með því að hlekkja það 
við láglaunastörf í lélegum fyrirtækjum. Það er 
þvert á móti hagur þessa fólks, að fyrirtækin 
verði gerð upp. ef þau eiga ekki fyrir skuldum. 
og komist þannig í hendur nýrra eigenda og 
hæfra stjórnenda, sem geta skipulagt reksturinn 
upp á nýtt og lagt grunninn að góðri og vel laun-
aðri vinnu í endurfæddum fyrirtækjum. Núver-
andi ríkisforstjórar reyna flestir að ala á þeim 
misskilningi, að verkafólkið missi vinnuna við 

gjaldþrot. Svo er þó yfirleitt ekki. Þeir, sem 
missa vinnuna og eiga að missa hana og fá sér 
önnur og ábyrgðarminni verk að vinna, eru for-
stjórarnir sjálfir. Einkavæðing er einmitt til þess 
að koma því til leiðar. 

Einkavœðing. Í fjórða lagi er sem sé þörf á því 
að færa ríkisfyrirtæki yfir í einkaeign. Þetta á 
ekki aðeins við um risavaxin iðnfyrirtæki og 
samyrkjubú, lítil og meðalstór verzlunar- og 
þjónustufyrirtæki, svo sem veitingahús og við-
gerðarverkstæði og íbúðir og verksmiðjur af 
öllum stærðum og gerðum, heldur einnig og ekki 
síður um banka og aðrar fjármálastofnanir, sam-
göngufyrirtæki, tryggingafélög og fyrirtæki í 
ýmiss konar rekstri, sem hefur síðustu ár verið að 
flytjast smám saman úr ríkiseigu í einkaeign í 
markaðshagkerfum heimsins. Einkavæðing er 
ekki takmark í sjálfri sér, heldur leið að öðru 
marki: frjálsum og heilbrigðum markaðsbúskap. 
Engri þjóð hefur tekizt að sameina almennan 
ríkisrekstur og markaðsbúskap. Vilji menn endi-
lega búa við ríkisrekstur, verða þeir að sætta sig 
við miðstjórn. Þar liggur hundurinn grafinn. 

Einkavæðingu er ætlað að stuðla að hagræð-
ingu í rekstri og fjárfestingu. Reynsla síðustu ára 
virðist benda til þess, að einkafyrirtæki séu að 
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öðru jöfnu yfirleitt betur rekin en ríkisfyrirtæki, 
þegar allt er skoðað. Ríkisfyrirtækjum er hættara 
við offjárfestingu og of miklu mannahaldi en 
einkafyrirtækjum. Þetta samhengi hlutanna var 
ekki ljóst fyrir nokkrum árum. Þá virtist engin 
regla vera til um það, hvort rekstrarformið 
reyndist yfirleitt betur. Ríkisfyrirtæki voru talin 
geta leikið allar listir eftir einkafyrirtækjum, sem 
hafa umfram allt arðsemi að leiðarljósi. Fræði-
lega séð er ekkert við þetta að athuga. Og þó: ef 
eiginleikar einkarekstrar eru keppikeflið, er þá 
ekki hampaminnst að taka upp einkarekstur í 
staðinn fyrir að leita annarra leiða, sem koma í 
sama stað niður? 

Einkavæðing er líka valddreifingartæki. 
Einkarekstur dregur úr samþjöppun valds á fáar 
hendur, svo sem hætt er við í ríkisrekstri. Einka-
eignarhald framleiðslutækja er því óaðskiljan-
legur hluti markaðsbúskapar í blönduðu hag-
kerfi. Einkavæðingu er ætlað að dreifa eignar-
haldi fyrirtækja á sem flestar hendur, t. d. með 
því að breyta þeim fyrst í hlutafélög og selja 
síðan hlut ríkisins í félögunum á almennum 
markaði. Einmitt þetta hefur verið gert t. d. í Pól-
landi, Ungverjalandi, Tékklandi og Rússlandi til 
að laða fólkið í þessum löndum til að kaupa 
hlutabréf í fyrirtækjum eða til að þiggja slík bréf 
án endurgjalds. Þá er brýnt að búa þannig um 
hnútana í löggjöf og leikreglum, að fáeinir fjár-
sterkir einstaklingar eða forréttindahópar geti 
ekki sölsað fyrrverandi ríkisfyrirtæki undir sig 
og hindrað heilbrigða samkeppni. Eins þarf að 
sjá til þess, að fyrirtæki séu ekki seld þóknan-
legum viðskiptavinum stjórnvalda við vildar-
kjörum, þ. e. undir eðlilegu markaðsverði, svo 
sem allmikil brögð hafa þó verið að. Þess eru 
mörg dæmi. að ríkisforstjórar og flokksmenn 
hafi hrifsað fyrirtæki til sín í leyfisleysi og 
komizt upp með það. Eignarnám af þessu tagi 
hefur skiljanlega dregið úr stuðningi almennings 
við einkavæðingu og torveldað umbótastarfið. 

Á hinn bóginn er fjárþörf ríkisins ekki alltaf 
haldbær röksemd fyrir sölu ríkisfyrirtækja. 
Ríkiseignir gefa af sér arð, ef allt er með felldu. 
Þennan arð missir ríkið við einkavæðingu. Ef 
markaðsverð ríkisfyrirtækis jafngildir núvirði 
arðsins af rekstri fyrirtækisins í framtíðinni, hafa 

tekjur af sölu fyrirtækisins engin áhrif á afkomu 
ríkisins til langs tíma litið. Þvert á móti getur 
einkavæðing veikt fjárhag ríkisins til lengdar, 
séu ríkisfyrirtæki seld undir sannvirði til að 
koma þeim út.18 

Víðtæk einkavæðing er viðamikill þáttur í 
efnahagsumbótum allra umskiptalandanna, en 
hún hefur reynzt ýmsum erfiðleikum bundin. 
Ágreiningur um eignarrétt vegna ófullnægjandi 
eða óljósra laga, reynsluleysi og fjárskortur hafa 
tafið framkvæmdina, t. d. í Póllandi og Ung-
verjalandi. Pólverjar reyndu fyrst að einkavæða 
ríkisfyrirtækin eitt og eitt að brezkri fyrirmynd, en 
þeir komust brátt að því, að það tekur óratíma. 
Þeir brugðust við þessum töfum með laga-
setningu til að flýta fyrir. Nokkur ríkisfyrirtæki, 
200 talsins, voru afhent nýjum fjárfestingarsjóð-
um, sem voru gerðir að almenningseign með því 
að dreifa hlutabréfum í sjóðunum til fólks. Hluta-
bréf í öðrum fyrirtækjum, 400 alls, voru boðin al-
menningi til kaups. Einkavæðing ríkisfyrirtækja 
og stofnun nýrra einkafyrirtækja hafa leitt til þess, 
að nú á drjúgum meira en helmingur landsfram-
leiðslunnar í Póllandi upptök sín í einkageiranum 
líkt og í Ungverjalandi (mynd 9).19 

Mörg pólsk fyrirtæki hafa engu að síður 
haldizt áfram í ríkiseign. Það hefur þó ekki 
komið að eins mikilli sök og vænta mætti, því að 
gagngerar umbætur í bankarekstri árið 1991 
knúðu ríkisfyrirtækin til að taka sig á. Fram að 
þeim tíma stóð lánsfjáraðgangur fyrirtækja yfir-
leitt í öfugu hlutfalli við hagnað þeirra, af því að 
bankarnir voru notaðir til að borga skuldir út-
valinna viðskiptavina og bjarga þeim frá gjald-
þroti. Stjórnmálahagsmunir réðu mestu um út-
lánastefnuna. Eftir endurskipulagningu banka-
kerfisins 1991 snerist þetta við. Síðan þá hefur 
lánsfjáraðgangur fyrirtækja staðið í nokkurn 

18 Nánar er f j a l l að u m e inkavæð ingu í grein h ö f u n d a r ásamt Arne 
Jon Isachsen og Carl B. Hamil ton , „Privat izat ion in Central and 
Eastern E u r o p e , " Skandinaviska Enskilda Banken Quarterly 
Review. 1-2. 1992. bls. 13-21. Greinin birtist e innig í íslenzkri 
þýð ingu Birgis Árnasona r , „ E i n k a v æ ð i n g í A u s t u r - E v r ó p u , " 
Fjármálatíðindi 39 . 3. hef t i , ágús t -desember 1992, bls. 233-241 . 
Sjá einnig grein hö funda r , „Bankar : Úr ríkiseigu í e inkae ign . " 
Fjármálatíðindi 40 . 1. hef t i , janúar-apr í l 1993, bls. 36-44. Sjá 
loks Internat ional Mone ta ry Fund. World Economic Outlook, 6. 
kaf la , ok tóber 1993. 

19 Heimi ld : Evrópubank inn , Transition Report 1994. 
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Mynd 9 

Umskiptalöndin: Hlutdeild einkageirans í vergri landsframleiðslu um mitt ár 1994 (í %) 

veginn réttu hlutfalli við hagnað. Nú eru 
bankarnir sem sé byrjaðir að haga útlánum 
sínum í samræmi við arðsemissjónarmið. Nú 
geta búskussarnir ekki lengur reitt sig á bankalán 
til að bjarga sér frá gjaldþroti. Þannig er hægt að 
nota umbætur í bankarekstri til að knýja á um 
framfarir í rekstri atvinnufyrirtækja.20 

Einkavæðing ríkisfyrirtækja hefur gengið enn 
hægar í Búlgaríu og Rúmeníu. þar sem um 
helmingur smáfyrirtækja (svo sem verzlanir, 
veitingahús og hótel) hefur verið seldur, en að-
eins fáein stór og meðalstór fyrirtæki hafa verið 
seld þar enn sem komið er. Rúmenar hafa velt 
vöngum yfir því, hvort hentugra sé að endur-
skipuleggja ríkisfyrirtækin fyrst og selja þau svo 
eða öfugt. Síðari kosturinn virðist henta þeim 
betur, því að einkavæðing er forsenda endur-
skipulagningar. Sé gömlu stjórnendunum gefið 
tækifæri til að endurskipuleggja fyrirtækin fyrst, 
tefur það fyrir og gefur þeim færi á að hygla 
sjálfum sér og sínum. Fyrri leiðin hefur verið 
farin í Austur-Þýzkalandi eftir sameininguna, en 

20 Sjá Brian Pinto og Sweder van Wijnbergen. „Ownersh ip and 
Corporate Control in Poland: Why State Firms Defied the Odds." 
handrit. 1994. 

þar er nægur mannskapur að vestan til að endur-
skipuleggja fyrirtækin fyrst og selja þau svo, 
enda hefur einkavæðingin gengið hratt og vel 
þar. Þess er vænzt, að henni verði lokið snemma 
árs 1995. 

Tékkar hafa líka látið hendur standa fram úr 
ermum. Ríkisfyrirtæki hafa verið seld í þúsunda-
tali, ýmist beint eða á uppboði. Kaupréttarseðlar 
(e. vouchers), sem ríkisstjórnin dreifði ýmist 
ókeypis til almennings eða veitti fólki jafnan 
kost á að kaupa fyrir andvirði einnar viku launa, 
voru gjaldgengir í þessum viðskiptum og gátu 
auk þess gengið kaupum og sölum milli fólks. 
Sumir seldu, en aðrir vildu heldur eiga hlutabréf. 
Um áramótin 1994/95 voru fjórir fimmtu hlutar 
tékkneskra ríkisfyrirtækja komnir í einkaeign, 
en hlutdeild einkarekstrar í atvinnulífi landsins 
var innan við 2% fyrir fimm árum. Sölutekjurnar 
hafa m. a. verið notaðar til að bæta bönkum út-
lánatap frá fyrri tíð og til að leggja þeim til nýtt 
hlutafé. 

Rússar hafa líka gengið rösklega til verks 
síðan 1992. Þeir hafa nú þegar selt einkaaðilum 
dágóðan hluta um 250.000 lítilla og meðalstórra 
fyrirtækja, sem sveitarfélög áttu áður. Mörgum 
stórfyrirtækjum í eigu ríkisins hefur verið breytt 
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í hlutafélög til að greiða fyrir einkavæðingu 
þeirra. Fólk getur keypt sér hlut í þessum fyrir-
tækjum með kaupréttarseðlum. Nú á meira en 
fjórði hver Rússi hlutabréf í einkafyrirtækjum. 
Það eru mikil umskipti á skömmum tíma í landi, 
þar sem atvinnufyrirtæki í einkaeign voru nánast 
óþekkt og óhugsandi fyrir örfáum árum. Hér er 
þó ekki allt sem sýnist, því að einkavæðing 
rússneskra ríkisfyrirtækja hefur ekki enn leitt til 
nægilegrar endurnýjunar og uppstokkunar í 
rekstri þessara fyrirtækja. Allt of mörgum óhæf-
um stjórnendum af gamla skólanum hefur tekizt 
að halda velli þrátt fyrir eigendaskipti, sumpart 
vegna þess að nýju hlutafélögin eru lokuð og 
hlutahafaskráin leynileg. Hið sama á reyndar við 
um sovézka embættisveldið frá einræðistím-
anum: það situr kyrrt, þótt lýðræði ríki nú í land-
inu. Þetta á einnig við um flest hin löndin í mis-
ríkum mæli. 

Einkavæðingin hefur líka gengið greiðlega í 
Eystrasaltslöndunum. en með svipuðum ann-
mörkum og í Rússlandi. Miklu hægar hefur 
miðað í Úkraínu og í suðurríkjum gömlu Sovét-
ríkjanna, en nú loksins virðist þó aðeins vera 
farið að rofa til á þeim slóðum. 

Þessir fjórir þættir, sem hafa verið reifaðir hér að 
framan - viðskiptafrelsi, verðlagsumbætur, 
stöðugt verðlag og einkavæðing - skipta máli 
hver í sínu lagi, og þeir styðja líka hver annan 
eins og hlutar í vél. 
• Verðlagsumbætur fela í sér afnám alls kyns 

niðurgreiðslna og stuðla um leið að betra jafn-
vægi í búskap ríkisins og að stöðugu verðlagi 
eftirspurnarmegin í hagkerfinu. Afnám niður-
greiðslna knýr fyrirtæki jafnframt til hag-
ræðingar í rekstri og fjárfestingu og til þess að 
ná kostnaði niður, og það stuðlar aftur að 
stöðugra verðlagi framboðsmegin í hagkerfinu. 

• Stöðugt verðlag greiðir svo að sínu leyti fyrir 
verðlagsumbótum. Mikil verðbólga ruglar 
fólk í ríminu: þá er erfitt að greina breytt verð-
hlutföll frá almennri hækkun verðlags. Verð-
kerfið skilar betri árangri. þegar verðlag er 
stöðugt. Þá flytja breytingar á verðhlutföllum 
óbrengluð boð um það, hvað hlutirnir kosta í 

raun og veru, svo að fólk fer betur með fé. 
Stöðugu verðlagi fylgja yfirleitt að öðru jöfnu 
jákvæðir raunvextir og rétt skráð gengi, svo 
að fyrirtæki fara þá betur með fjármagn og 
erlend viðskipti þróast eðlilega. 

• Einkavæðing greiðir fyrir verðlagsumbótum 
með því að kalla á endurbætur í rekstri og 
stuðlar jafnframt að stöðugu verðlagi með því 
að soga ofgnótt peninga úr umferð. Ofgnótt 
peninga (e. monetary overhang) er hin hliðin 
á uppsafnaðri umframeftirspurn eftir vörum 
og þjónustu í umskiptalöndunum. Það vantaði 
ekki, að peningar væru prentaðir undir mið-
stjórn, en vöruskorturinn sá til þess, að 
peningarnir komust ekki í umferð. Þegar 
markaðsbúskapur komst á, flæddi þetta fé út á 
markaðinn og út í verðlagið. Án einka-
væðingar hefði verðbólgan orðið enn meiri. 

• Viðskiptafrelsi stuðlar að stöðugu verðlagi. 
Aukin samkeppni erlendis frá knýr innlenda 
framleiðendur til að stilla verðlagningu í hóf. 
Aukinn innflutningur eykur framboð vöru og 
þjónustu heima fyrir og laðar með því móti al-
mennt verðlag niður á við. 

• Viðskiptafrelsi út á við treystir verðlagsum-
bætur í sessi inn á við með því að færa inn-
lenda verðlagningu til betra samræmis við 
heimsmarkaðsverð, en það er jafnan bezti 
mælikvarðinn á það, hvað hlutirnir kosta. 
Þannig sjá fyrirtæki sér hag í að flytja út af-
urðir, sem hærra verð fæst fyrir erlendis en 
heima, og flytja inn aðföng, sem eru ódýrari í 
útlöndum en heima. Jafnframt leiðast 
neytendur til þess að beina kaupum sínum frá 
dýrum innlendum vörum að ódýrari inn-
flutningi og draga um leið úr notkun þeirra 
hluta, sem voru óeðlilega ódýrir áður sam-
kvæmt ákvörðun stjórnvalda (t. d. olía). 

2. Betra fjármagn 
Hagvöxtur, það er vöxtur framleiðslu á mann, 

er af tvennu tagi. Annars vegar stafar hann af 
auknum sparnaði. því að með því að leggja fé til 
hliðar búa menn í haginn fyrir framtíðina, sé 
sparifénu varið til hagfelldrar fjárfestingar. Hins 
vegar sprettur hagvöxtur af betri nýtingu þess 
fjármagns, sem fyrir er, og annarra framleiðslu-
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þátta. Með því að búa betur að sínu búa menn 
líka í haginn fyrir framtíðina. Hagvöxtur er 
spurning um hvort tveggja, magn og gæði. 

Sovétveldið vanrækti hvort tveggja. Þar var 
að vísu reynt af miklum mætti að auka fjár-
magnsstofninn sem mest í stað þess að bæta 
hann. Áherzlan var sem sagt lögð á magn, en 
ekki gæði. En til þess að magnaukningin kæmi 
að fullum notum. hefði fjármunamyndunin þurft 
að vera hagkvæm, þ . e . a . s . í samræmi við þarfir 
og óskir neytenda. Þess var ekki gætt. Sovézkur 
þungaiðnaður var sannarlega ekki byggður upp 
að óskum neytenda. Fjármunamyndunin fór þó 
alls ekki öll í súginn. Sovétmenn lögðu t. a. m. 
mikið upp úr fjárfestingu í mannauði.21 

Menntun, tækni og vísindi eru öflug tæki til að 
bæta fjármagn og framleiðslu. En miklu meira 
þarf þó til þess, ekki sízt þættina fjóra, sem taldir 
voru að framan: viðskiptafrelsi, verðlagsum-
bætur, stöðugt verðlag og einkarekstur. Þetta 
fernt má þess vegna auk annars skoða sem leiðir 
til hagvaxtar. 

Höfuðatriðið hér er að sjá til þess, að fjár-
festing skili eðlilegum arði og bæti þannig fjár-
magnsstofninn, sem fyrir er. og skjóti þá um leið 
styrkari stoðum undir framleiðsluna fram í 
tímann. Þetta er því aðeins hægt, að bankar og 
aðrar fjármálastofnanir starfi með heilbrigðum 
hætti. Hér munar mest um það, að ákvarðanir 
banka og sjóða um útlán séu umfram allt reistar 
á arðsemiskröfum án tillits til stjórnmálahags-
muna, svo að sparifé almennings geti borið eðli-
legan ávöxt. Sé þessa ekki gætt. þá fer fjárfesting 
í súginn, framleiðslan styðst við æ lakari fjár-
muni og dvín þá líka smám saman, og sparnaður 
heimilanna þverr um leið vegna ófullnægjandi 
ávöxtunar, ekki í einu vetfangi að vísu, heldur 
smátt og smátt - og stundum svo hægt, að margir 
taka ekki einu sinni eftir því fyrr en eftir dúk og 
disk. Þetta er kjarninn í hagkvæmnisrökunum 
fyrir einkavæðingu ríkisbanka. Eina leiðin til að 
tryggja arðbæran bankarekstur er að koma 
stjórnmálamönnum burt úr bönkunum. Bankar 
eiga ekki að vera félagsmálastofnanir. 

21 Það kemur að vísu ekki n e m a að h á l f u m no tum að kunna að lesa 
og skrifa . ef menn fá ekki að lesa og skr i fa það. sem þeim sýnist . 
en við skulum lála það l iggja á milli hluta hér. 

Skattgreiðendur eru nauðugir hluthafar í ríkis-
bönkum. Ef ríkisbanki er illa rekinn og efnir til 
útlánatjóns, þá neyðast skattgreiðendur til að 
borga brúsann, hvort sem þeim líkar það vel eða 
illa. Þeir eiga þess engan kost að sveigja stjórn-
endur bankans að betri stefnu nema óbeint í al-
mennum kosningum til löggjafarþings. Eigend-
urnir eru svo að segja varnarlausir gagnvart 
óhæfum bankastjórnendum. Ef einkabanki er 
hins vegar illa rekinn og tapar fé, þá er það 
skattgreiðendum yfirleitt óviðkomandi, nema 
bankakerfið í heild sé í hættu. Hluthafar einka-
bankans geta brugðizt við vandanum annað-
hvort með því að knýja á um breytta bankastjórn 
eða stefnu á hluthafafundi eða þá með því að 
selja hlut sinn í bankanum til að firra sig enn 
frekara tjóni. Þetta er höfuðstyrkur heilbrigðra 
einkabanka. 

Svo er önnur hlið á þessu máli og lýtur að 
fjármagnsmarkaðinum í heild. Það er engin 
tilviljun, að þróunarlönd búa við miklu meiri 
verðbólgu en iðnríkin í okkar heimshluta. 
Meðalverðbólga árin 1980-92 var aðeins um 
4% á ári í hátekjulöndum heimsins, en hún var 
76% í löndum með lágar tekjur og miðlungs-
tekjur samkvæmt flokkun Alþjóðabankans.22 

Þetta liggur m. a. í því, að fjármagns-
markaðurinn hefur yfirleitt ekki náð neinum 
umtalsverðum þroska í öðrum og þriðja 
heiminum. Stjórnvöld þar eiga því ekki kost á 
að brúa bilið á milli gjalda og tekna í búskap 
ríkis og byggða með innlendum lántökum. eins 
og tíðkast í iðnríkjunum, heldur neyðast þau til 
að taka lán í útlöndum eða prenta peninga í 
staðinn og hleypa verðlagi upp á við með því 
móti. Við þetta bætist svo það, að fjölskrúðugur 
fjármagnsmarkaður er nauðsynleg uppspretta 
áhættufjár handa fyrirtækjum og dregur þannig 
úr þörf þeirra fyrir lánsfé og peningaprentun. 
Þess vegna ríður á því, að tilskipanalöndunum 
fyrrverandi takist að byggja upp öflugt einka-
bankakerfi og fjölbreyttan fjármagnsmarkað 
sem fyrst, enda er stefnt að því í nánast öllum 
þessum löndum. 

22 Sjá W o r l d Bank. W o r l d Development Report 1993. töf lu 1. 
Oxfo rd Univers i ty Press. 
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3. Meiri og betri þjónusta 
Þörfina fyrir einkabanka og styrkar fjármála-

stofnanir í markaðslöndunum nýju er hægt að 
virða fyrir sér af öðrum sjónarhóli. Þetta er 
spurning um þjónustu, og þjónusta er smurolía 
efnahagslífsins. Rökin fyrir betri fjármála-
þjónustu er hægt að heimfæra á alls kyns þjón-
ustu aðra: samgöngur, tryggingar, verzlun, 
auglýsingar og þannig áfram. Á þessu sviði 
hefur ástandið batnað mikið að undanförnu. 

Tökum Úkraínu til dæmis. Þar búa yfir 50 
milljónir manna (tafla 1). Innanlandsflugið er að 
vísu ennþá með gamla laginu: úr sér gengnar 
sovézkar flugvélar og áhafnir þeirra veita far-
þegum ekki mikla öryggiskennd og ekki heldur 
einföldustu þægindi, þvert á móti. Öðru máli 
gegnir hins vegar um millilandaflugið, því að 
það er nú komið í hendur nýs flugfélags, sern 
flýgur nýjum Boeingvélum á milli höfuð-
borgarinnar Kíev og fjölmargra annarra 
evrópskra borga. Nýja flugfélagið er ríkisfyrir-
tæki með erlendri eignaraðild. Í Albaníu er verið 
að setja upp nýtt símakerfi, svo að annað dæmi 
sé tekið, enda var gamla kerfið gagnslaust. Alls 
staðar er verið að endurreisa gömul gistihús og 
byggja ný til að laða útlendinga að þessum 
löndum og efla samskipti við eiiend fyrirtæki. 
Með sama áframhaldi munu innviðir efnahags-
lífsins í öllum þessum löndum taka stakka-
skiptum á næstu árum. Þá mun efnahagsstarf-
semin öll ganga greiðar. Og lífið verður miklu 
þægilegra fyrir mikinn fjölda fólks. Það er til 
mikils að vinna. 

4. Minni og betri fyrirtœki 
Sovézka flugfélagið Aeroflot var stærsta flug-

félag heims fyrir fáeinum árum. Nú hefur þessu 
fyrirtæki verið skipt í fjölmörg smærri félög, 
sem fljúga um öll Sovétríkin fyrrverandi í sam-
keppni hvert við annað og um allan heim. Með 
þessu móti er reynt að stuðla að hagkvæmri 
verkaskiptingu, bættum rekstri og betri þjónustu. 
Og þannig er yfirleitt reynt að blása lífi í at-
vinnureksturinn í öllum þessum löndum. 

Óhóflegum stórrekstri fylgja ýmis alvarleg 
vandamál. Eitt þeirra er. að stjórnendur fjarlægj-
ast starfsmenn og viðskiptavini. Annað er 

valdið. sem fylgir stærðinni. Úti um allt Rúss-
land og alla Rúmeníu eru fyrirtæki víða svo stór, 
að þau myndu draga heil byggðarlög og hundruð 
þúsunda, stundum milljónir manna, með sér í 
fallinu, ef stjórnvöld hættu að prenta peninga og 
fella (eða hætta að styðja) gengið til að halda 
fyrirtækjunum á floti. Forstjórar þessara fyrir-
tækja hafa því tak á stjórnmálamönnunum. Þetta 
tangarhald er að miklu leyti skýringin á því, 
hvers vegna Rússum og Rúmenum (og Hvít-
Rússum og Úkraínumönnum) hefur gengið verr 
að hemja verðbólguna en mörgum nágrönnum 
þeirra síðustu misseri. Svo virðist sem hægt sé 
að rekja gengishrun rúblunnar í október síðast 
liðnum (1994) nokkurn veginn beint til þessa 
fyrirbæris. Til að hægt sé að ná tökum á verð-
bólgunni í Rússlandi og Rúmeníu og víðar um 
þessi lönd, verður því að hnekkja veldi for-
stjóranna með því að skipta fyrirtækjunum upp í 
smærri og viðráðanlegri einingar. Einkavæðing 
er aðferð til þess. 

Svo er eitt enn. Stórreksturinn, ríkisbú-
skapurinn og þjónustufirringin við áætlunarbú-
skap eru angar á sama meiði. Þjónusta er yfirleitt 
þess eðlis, að smárekstur og einkarekstur eiga 
betur við. Það er engin tilviljun, að rakarastofur, 
veitingahús og viðgerðarverkstæði eru næstum 
alltaf fámenn einkafyrirtæki. Ofuráherzla á stór-
rekstur og ríkisbúskap leiðir til vanrækslu á 
þjónustu. Smækkun fyrirtækja ásamt einka-
væðingu greiðir því fyrir meiri og betri þjónustu 
í umskiptalöndunum. Þetta hangir saman. 

5. Endurmenntun 
Eitt brýnasta verkefnið, sem þjóðirnar í austri 

standa nú frammi fyrir, er að tryggja sér greiðan 
aðgang að þeirri verkkunnáttu, tækni og 
þekkingu, sem lífskjarabyltingin í iðnríkjunum 
síðast liðna hálfa öld er sprottin af. Mikilvægi 
frjálsra viðskipta felst m. a. í þessu. Millilanda-
viðskipti snúast ekki um það eitt að skiptast á 
vörum, þjónustu og fjármagni, heldur einnig á 
þekkingu, skoðunum og hugmyndum. Aukin 
viðskipti opna heiminn og bregða birtu inn í af-
kima, þar sem ella væri áfram myrkur. Áhugi 
Austur-Evrópuþjóðanna á því að laða til sín 
erlent fjármagn og erlend fyrirtæki helgast m. a. 
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af þessu. Í þessu ljósi þarf að skoða brennandi 
áhuga Austur-Evrópuþjóðanna á aðild að 
Evrópusambandinu eins fljótt og hægt er. Fólkið 
vill fylgjast með. Það er ekki aðeins að hugsa um 
vestræn lífskjör og landvarnir. 

Almenn menntun var yfirleitt ágæt í áætlunar-
löndunum, ekki sízt í raunvísindum, en ein grein 
varð út undan: hagfræði. Sú hagfræði, sem var 
kennd í háskólum áætlunarlandanna, var verri en 
engin. Hún var þvættingur og átti ekkert skylt við 
raunverulegt efnahagslíf, hvorki við miðstjórn 
né markaðsbúskap. Austur-evrópskir mennta-
menn voru þess vegna fákunnandi um einföld-
ustu atriði varðandi efnahagsmál, en sumir lásu 
þó smyglaðar bækur og lærðu af þeim. Síðustu 
árin fyrir umskiptin voru fáein vestræn hag-
fræðirit til á helztu háskólabókasöfnum í Sovét-
ríkjunum sálugu, sum jafnvel þýdd á rússnesku, 
en þeim var ekki haldið að stúdentum. 

Nú er öldin önnur. Hagfræði og viðskiptafræði 
eru eftirsóttar námsgreinar í háskólum mið-
stjórnarlandanna fyrrverandi. Erlendir háskólar 
hafa sett upp útibú í fjölmörgum borgum, þar 
á meðal Varsjá, Rígu, Pétursborg, Moskvu og 
Kíev. Alþjóðastofnanir leggja mikla rækt við 
endurhæfingu embættis- og stjórnmálamanna og 
hafa reyndar sett sérstaka sameiginlega mennta-
stofnun á laggirnar í þessu skyni í Vínarborg 
(e. Joint Vienna Institute). Þar voru á árinu 1993 
haldin námskeið handa 2.200 manns. Þar að auki 
eru haldin námskeið í hagfræði á vegum þessara 
stofnana handa fjölda fólks víða í Mið- og Austur-
Evrópu og Mið-Asíu. Þetta starf hefur smitað út 
frá sér með því að opna augu manna fyrir nauðsyn 
endurmenntunar einnig í öðrum heimshlutum, 
t.d. í Afríku. EFTA hefur haldið hagfræðinám-
skeið í sama tilgangi víða í Austur-Evrópu: í 
Eistlandi. Lettlandi, Albaníu og Rúmeníu. Tak-
markið er að hjálpa fólki til sjálfshjálpar. 

III. Áframhaldið 

Langvarandi óstjórn ristir djúp sár í efnahags- og 
sálarlíf þjóða. Svo djúp sár geta verið lengi að 
gróa. Alröng efnahagsstefna í áætlunarlönd-
unum fyrrverandi lagði þungar byrðar á fólkið í 

þessum löndum. Þessar byrðar verður fólkið að 
bera lengi enn, þótt flestum þeirra, sem bundu 
byrðarnar, en þó ekki nærri öllum, hafi verið rutt 
úr vegi. Fjölmargir hafa tapað mestum hluta 
sparifjár síns í verðbólgu síðustu ára. Verð-
bólgubálið kyntu gömlu valdhafarnir. Fjöldi 
fólks hefur líka mátt líða enn sárari fátækt en 
áður vegna framleiðsluhrunsins, sem fyrri vald-
hafar báru líka ábyrgð á. Glæpaaldan, sem hefur 
gengið yfir öll umskiptalöndin, er sömuleiðis að 
einhverju leyti arfur frá stjórnartíð kommúnista, 
bæði ofbeldisglæpir og auðgunarbrot. Sumpart 
eru sömu menn að verki, en spilling og doði í 
dómskerfi margra þessara landa virðast koma í 
veg fyrir, að lögum sé komið yfir þá. Skýringin á 
þessu fyrirbæri þarf ekki endilega að vera 
bundin við glæpaeðli viðkomandi einstaklinga, 
heldur er hún að nokkru leyti kerfislæg. Þegar 
mikil forréttindi eru tekin af fólki. jafnvel lögleg 
forréttindi, bregzt það stundum glæpsamlega við 
sviptingunni. Þetta hefur gerzt t. d. í Nígeríu. Þar 
hafa ýmsir þeirra, sem auðguðust skyndilega á 
hækkun olíuverðs á áttunda áratugnum og 
framan af hinum níunda, brugðið á fjárglæfra og 
glæpi til að bæta sér upp tekjumissinn vegna 
olíuverðslækkunar síðustu ára. Ítrekuð 
skemmdarverk bænda og sjómanna í Frakklandi 
og á Spáni og víðar um Evrópu til að mótmæla 
auknum matvælainnflutningi og meðfylgjandi 
forréttindasviptingu eru angi á sama meiði. Þessi 
hætta steðjar að flestum þjóðfélögum, þar sem 
harðsnúnir hagsmunahópar ná að festa rætur. 
Sérstaklega alvarleg hætta stafar af illa fengnum 
forréttindum. 

Síðast liðin 50 ár hafa verið lengsta samfellda 
friðar- og framfaraskeið í sögu Vesturlanda. 
Stofnanir og innviðir vestræns samfélags, lög 
þess og leikreglur, hafa þokazt smám saman í 
núverandi horf. Þessi dýrmæti tími fór til spillis 
í Austur-Evrópu. Þegar miðstjórnarlöndin hófu 
göngu sína í átt til markaðsbúskapar, bjuggu þau 
ekki aðeins við hrörlegt framleiðslufjármagn og 
gerspillta náttúru, heldur einnig við hlutdræga 
dómstóla, óstarfhæft banka- og fjármálakerfi, 
ónýta fjölmiðla og veikt viðskipta- og vinnusið-
ferði. Þessar samfélagsstofnanir þarf að byggja 
frá grunni. Það tekur tíma. Vanþroski þessara 
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stofnana (e. institutional immaturity) stendur 
öllum umskiptalöndunum fyrir þrifum.23 

Engu að síður er ástæða til bjartsýni, þegar til 
langs tíma er litið. Við höfum séð. að um-
bæturnar eru byrjaðar að bera árangur í mörgum 
þessara landa, þótt því fylgi sannarlega mikill 
sársauki um tíma, bæði fátækt og félagslegt 
ranglæti. Umbæturnar eru þar að auki líklegar til 
þess að efla hagvöxt, þegar fram í sækir. Hag-
vöxtur ræðst af sparnaði heimilanna og hag-
kvæmni fyrirtækjanna, eins og áður var lýst. 
Umbæturnar austur frá miða einmitt að því að 
efla hagkvæmni og sparnað og langtímahagvöxt 
um leið. Þannig fóru Austur-Asíuþjóðirnar að 
því að lyfta sér upp úr árþúsundafátækt. Austur-
Evrópuþjóðirnar geta gert þetta líka. Þetta er 
þeim í sjálfsvald sett að miklu leyti. en þó ekki 
öllu, því að þær þurfa bæði góðan félagsskap og 
frið. Það myndi því hjálpa þeim mikið, ef iðn-
ríkin opnuðu markaði sína fyrir þeim, vefnaðar-
og búvörumarkaðinn ekki sízt, og veittu þeim 
síðan inngöngu í Evrópusambandið. Það er loka-
takmark Austur-Evrópulandanna á leið þeirra frá 
miðstjórn til markaðsbúskapar. 

Það væri skammsýni af hálfu iðnríkjanna að 
greiða ekki fyrir aðgangi Austur-Evrópu-
þjóðanna að vestrænum mörkuðum og fyrir inn-
göngu þeirra í Evrópusambandið. Það er okkur 
sjálfum í hag. og þá einnig Norður-Ameríku og 
Japan. að draga úr viðskiptahömlum gagnvart 
Austur-Evrópu. Aukin viðskipti munu ekki bitna 
á atvinnu og framleiðslu í Vestur-Evrópu. þegar 
til langs tíma er litið, öðru nær, því að ný vinna í 
nýjum greinum kemur í stað þeirrar, sem hverfur 
vegna aukinnar samkeppni að austan.24 Vestur-
Evrópumenn eiga í rauninni tveggja kosta völ: 
að kaupa vörur og þjónustu af nágrönnum sínum 

23 Sjá Þráinn Egge r t s son . Economic Behavior and Institutions. 
C a m b r i d g e Univers i ty Press. 1990. 

24 Sjá Pal le Ande r sen og Peter Dit tus . „Trade and E m p l o y m e n t : 
C a n W e A f f o r d Bet ter M a r k e t A c c e s s for Eas te rn E u r o p e ? " . 
Working; Paper 17. Österreichische Nationalbank. september 
(1994) . Sjá e inn ig Richard B a l d w i n . Towards an Integrated 
Europe. Cent re for E c o n o m i c Policy Rescarch and C a m b r i d g e 
Univers i ty Press. 1994. og Per M. W i j k m a n . " E F T A Coun t r i e s , " 
4. kafl i í C. Randal l Henn ing . Eduard Hochrei ter og Gary C. Huf-
bauer . Reviving the European Union. Institute for International 
Economics . Wash ing ton . 1994. 

í austurhluta álfunnar eða fá þá milljónum 
saman vestur yfir í örvæntingarfullri leit að at-
vinnu. Þetta er samt ekki allt. Ef svo illa færi. að 
Austur-Evrópa hrektist af réttri leið og aftur 
sækti þar í fyrra horf, hagstjórn með hervaldi, þá 
myndi þvílíkur afturkippur leggja að nýju 
þungar byrðar á Vesturveldin. Það er því vænleg 
„fjárfesting í friði" að stuðla með tiltækum 
ráðum að heillavænlegri efnahagsþróun í 
Austur-Evrópu. Hagur okkar allra er í húfi. 

Gangan frá miðstjórn á markað er enginn dans á 
rósum. Afangastaðurinn er engin paradís og 
áningarstaðirnir ennþá síður. Í Póllandi, Ung-
verjalandi, Litháen og Slóvakíu eru gamlir 
kommúnistar aftur komnir til valda, nú undir 
merkjum markaðsbúskapar og lýðræðis. í 
Búlgaríu og Rúmeníu slepptu þeir aldrei völdum í 
raun og veru, heldur skiptu um skoðun og forystu. 

Hvers vegna hefur gömlum andófsmönnum 
ekki tekizt að festa sig í sessi? Svarið liggur 
sumpart í spurningunni. Gamlir andófsmenn eru 
margir hve r j i r - einmitt það - gamlir og þreyttir. 
Þeir eru að vísu í aðra röndina dáðir fyrir dirfsku, 
en þeir eru líka litnir hornauga, af því að hug-
rekki þeirra afhjúpaði hugleysi hinna. Sumir 
þeirra voru dæmdir til að moka kol eða þvo 
glugga í 20-30 ár. líf þeirra var lagt í rúst. og þá 
var þeim allt í einu þeytt inn á þing og í ríkis-
stjórn. Þetta var ójafn leikur. Í fyrstu „frjálsu" 
kosningunum í Póllandi var Kommúnista-
flokknum skammtaður meiri hluti þingsæta fyrir 
fram. Þegar andófsmenn úr Samstöðu og banda-
menn þeirra komust til valda þar í landi, töldu 
þeir nauðsynlegt að hlífa fyrri valdhöfum til að 
halda friðinn. Svipaðan vanda þurftu Þjóðverjar 
einnig að glíma við eftir heimsstyrjöldina síðari 
- og Argentína eftir stjórn herforingjanna. Í Ungverjalandi og Litháen voru það þó aðallega 
vonbrigði með umskiptin, sem ruddu gömlum 
kommúnistum braut til valda á ný. Eignarnám 
nómenklatúrunnar í nafni einkavæðingar og 
markaðsbúskapar vakti óhug meðal fjölda fólks. 
Mörgum fannst, að eina leiðin til andófs gegn 
eignarnáminu væri að kjósa gamla liðið yfir sig 
aftur. Annað var ekki í boði. Margir kjósendur 
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settu efnahagshrunið í samband við umskiptin 
og sáu ekki samhengið aftur í tímann. 

Þessi vandi er ekki bundinn við umskipta-
löndin. Um allan heim eru kjósendur alltaf að 
dæma ríkisstjórnir af gangi efnahagsmála frá 
degi til dags, jafnvel þótt efnahagsástandið 
hverju sinni ráðist að miklu leyti af atburðum. 

sem stjórnvöld hafa engin áhrif á, og af ákvörð-
unum frá fyrri tíð. Þetta er einn alvarlegasti veik-
leiki lýðræðisskipulagsins. Við honum er ekkert 
að gera nema uppfræða fólkið. Almannafræðsla 
er þess vegna eitt brýnasta verkefnið í umskipta-
löndunum og annars staðar á byggðu bóli. Þar er 
ennþá langt í land. 



Aðalsteinn J. Magnússon 

Áhrif af opnun fjármagnsmarkaðar á 
valkosti fjárfesta og fjármagnsflæði 

Inngangur 

Breytingar á fjármálamörkuðum frá 
eftirstríðsárum til þessa 

Á undanförnum árum hafa miklar breytingar 
orðið á íslenskum fjármagns- og gjaldeyris-
markaði í átt til frjálsræðis. Breytingarnar hafa á 
einn eða annan hátt haft áhrif á landsmenn alla. 
Nægir að nefna bættan aðgang almennings og 
fyrirtækja að fjármagnsmarkaðinum og vöxtum í 
auknu samræmi við áhættu. 

Fjármálaumhverfið hérlendis líkist nú vegna 
ofangreindra breytinga meira umhverfi í öðrum 
vestrænum lýðræðisríkjum. En hversu vel er 
íslenskur fjármagnsmarkaður nú tengdur alþjóð-
legum mörkuðum í þeim skilningi að ekki 
myndist óeðlileg tækifæri til ávöxtunar (arbi-
trage). Þetta er mikilvæg spurning frá sjónarhóli 
fjárfesta sem leitast verður við að svara. Ef fjár-
magnsmarkaðurinn er aðgreindur frá erlendum 
mörkuðum, hvort heldur vegna eðlis hans, tækni-
eða lagahindrana, má reikna með betri ávöxt-
unarmöguleikum en eðlilegt getur talist á skil-
virkum fjármagnsmarkaði. 

Nauðsynlegt er að meta skilning almennings 
og viðbrögð við nýju umhverfi. Breytt og aukin 
þátttaka hans getur orðið til að styrkja íslenskan 
fjármagnsmarkað, en getur einnig grafið undan 
markaðinum ef almenningur telur að von sé á 

ávöxtun erlendis umfram það sem eðlilegt getur 
talist. Flestum er umhugað að fjárfest sé af fyrir-
hyggju og varfærni, bæði frá sjónarhóli einstakl-
inga og heildarinnar. Tilgangur þessarar greinar 
er að hugleiða hver gætu orðið líkleg viðbrögð 
almennra fjárfesta og stofnana við nýjum 
aðstæðum og tækifærum í viðskiptum með erlend 
verðbréf. Á sama hátt verður leitast við að útskýra 
hvert viðhorf erlendra fjárfesta er til íslenskra 
verðbréfa og hvað gæti laðað að erlent fjármagn. 

Samspil ólíkra þátta stuðlaði að afnámi þess 
fyrirkomulags sem ríkti í alþjóðlegum fjármagns-
viðskiptum eftir síðari heimsstyrjöld. Fyrir-
komulag þetta uppfyllti ekki lengur kröfur þátt-
takenda á fjármagnsmarkaðinum. Þrýstingur 
myndaðist og kallaði á breyttar reglur. Aukin 
tækni og hugmyndaflug skóp ný fjárfestingar-
tækifæri og flutti til fjármagn. Það var því aug-
ljóst að það verndaða og lokaða fyrirkomulag, 
sem ríkt hafði á fjármagnsmarkaðinum, innlend-
um og alþjóðlegum, stæðist ekki tímans tönn. 

Einstaka þætti má tilgreina sem stuðluðu að 
ofangreindum breytingum, svo sem mikið út-
streymi dollara frá Bandaríkjunum. Útstreymið 
stafaði af aðferð bandarískra stjórnvalda við að 
fjármagna útgjöld, m.a. vegna Víetnamstríðsins, 
og vilja almennings og stjórnvalda annarra landa 
til að nota og halda eignum í dollurum. Magn 
dollara í umferð utan hagkerfis Bandaríkjanna 



varð slíkt að Bandaríkjamenn sáu sér að lokum 
ekki fært að binda verð hans við gull þótt slíkt 
væri ein undirstaða þess alþjóðlega gengiskerfis 
sem verið hafði. Bandaríkjamenn óttuðust þegar 
í forsetatíð Kennedys afleiðingar þess að eigend-
ur dollara utan Bandaríkjanna vildu snögglega 
losna við þá. Fast gengi dollara miðað við gull 
krafðist ennfremur meiri aga en hægt var að 
sýna. Vestræn ríki studdu við þessar breytingar á 
fjármagnsmarkaðinum með því að slaka á 
höftum, og markaðurinn varð stöðugt alþjóð-
legri og fjölskrúðugri. 

Breytingar á íslenskum lögum 
Eitt af því sem mestu skiptir fyrir íslenska 

fjárfesta eru breytingar í átt til frjálsræðis hvað 
varðar fjárfestingar í erlendum verðbréfum. í 
samningnum um Evrópska efnahagssvæðið er 
tilgreint frelsi í viðskiptum með þjónustu, þar 
með talið fjármálaþjónustu. Skilyrði frjálsra 
viðskipta á fjármagnsmarkaði er frelsi í fjár-
magnshreyfingum. Til þess að frjálsar fjármagns-
hreyfingar geti átt sér stað verða t.d. gjald-
eyrisviðskipti að vera án hindrana. Um 
gjaldeyrisviðskipti og önnur atriði, sem tengjast 
fjárfestingum milli landa, hafa undanfarið verið 
sett lög hérlendis sem taka mið af alþjóðlegu 
fjármálaumhverfi. Helstu lagabreytingar sem 
varða íslenska fjárfesta er hyggjast fjárfesta í 
verðbréfum útgefnum af aðilum með annað rík-
isfang og/eða í erlendri mynt, svo og erlendra 
aðila sem vilja fjárfesta í íslenskum verðbréfum, 
verða raktar hér stuttlega fyrir þá sem hafa áhuga 
á að kynna sér löggjöfina nánar. 

í 2. gr. laga nr. 87/1992 segir að gjaldeyris-
viðskipti vegna fjármagnshreyfinga skuli vera 
óheft nema annað sé ákveðið í lögum. Frá þessu 
eru undantekningar, m.a. sú að Seðlabankanum, 
að höfðu samráði við viðskiptaráðuneytið, er 
heimilt að takmarka eða stöðva gjaldeyrisvið-
skipti sem tengjast skammtímaskuldbindingum 
tímabundið ef þær valda óstöðugleika í gengis-
og peningamálum að mati bankans. 

Önnur mikilvæg breyting varð með lögum um 
viðskiptabanka og sparisjóði nr. 43/1993. Lög 
þessi samræma starfskilyrði ofangreindra stofn-
ana starfsskilyrðum á EES-svæðinu. Hin nýju 

lög um viðskiptabanka og sparisjóði taka við af 
fjölmörgum lögum sem falla úr gildi, og er slík 
einföldun mikilsverð fyrir alla þá er starfa og 
fjárfesta á íslenskum fjármagnsmarkaði. 

I lögum nr. 123/1993 um lánastofnanir aðrar 
en viðskiptabanka og sparisjóði (fjárfestingar-
banka) eru samræmdar reglur um starfsemi 
þeirra innbyrðis, en þessar stofnanir lutu áður 
aðgreindum lögum. 

Fjórða breytingin sem hefur veruleg áhrif á 
íslenskan fjármagnsmarkað með tilliti til val-
kosta fjárfesta felst í lögum nr. 34/1991 og 
breytingum með lögum nr. 121/1993 um fjár-
festingar erlendra aðila í atvinnustarfsemi. Enn-
fremur ber að nefna lög um verðbréfaviðskipti, 
sem öðluðust gildi 1. júlí 1993, og lög um 
Verðbréfaþing Íslands sem öðluðust gildi 1. júlí 
1993. Allar þessar breytingar hafa mikil áhrif á 
aðstæður íslenskra fjárfesta og skipulag fjár-
magnsmarkaðarins. 

Íslenskur fjarmagnsmarkaður er nú að mestu 
leyti samræmdur alþjóðlegum markaði hvað 
varðar lagalegt umhverfi, en fjárfestingar erlendra 
aðila verða þó ennþá takmarkaðar því að þær eru 
ekki heimilar í útgerð, frumvinnslu afla og orku-
búskap. 

Líklegt er að viðskipti með erlend verðbréf 
aukist töluvert þegar almenningur og fyrirtæki 
venjast viðskiptum með erlend skammtíma-
skuldabréf og víxla. Mikilvægt var því það 
markaðsjafnvægi sem ríkti þegar síðustu höftin, 
er tóku til ofangreindra skammtímabréfa, voru 
afnumin um síðustu áramót svo að þróun 
viðskipta verði sem eðlilegust og miklar fjár-
magnstilfærslur valdi ekki óróa. Nýta verður 
tiltæk stjórntæki til þess að vaxtamunur og gengi 
stuðli ekki að miklum tilfærslum fjármagns í 
upphafi viðskipta. Jafnframt mætti brýna fyrir 
öllum aðilum að sýna yfirvegun í fjárfestingum. 

Dreifing hlutafjáreignar 
og jafnvægisskilyrði 

Dreifing hlutafjáreignar 
Alþjóðleg dreifing verðbréfaeignar skilar 

meiri arði á hverja áhættueiningu en fjárfesting 
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sem einvörðungu er geymd í íslenskum verð-
bréfum, fylgist erlendu fjárfestingartækifærin og 
hin íslensku ekki fullkomlega að. Ljóst er einnig 
að munur er á milli svæða/landa hvað varðar 
arðsemi og tímasetningu ávöxtunar. Eru margar 
ástæður fyrir þessum mun, og verður fjallað um 
þær ítarlegar á öðrum stað í þessum texta. Gróf-
lega má segja að muninum milli svæða sé við-
haldið vegna viðskipta- og fjárstreymishindrana 
ásamt mismunandi aðgerðum stjórnvalda ólíkra 
ríkja í fjármálum og peningamálum. 

Fræðin sem útskýra hvernig áhættudreifing 
eykur hag fjárfesta voru fyrst útskýrð af 
hagfræðingnum Harry Markowitz, og eru þau 
kölluð eignasafnskenningin (e. portfolio theory). 
Markowitz er nýlegur nóbelsverðlaunahafi, og 
svo er einnig William Sharpe sem þróaði út frá 
eignasafnskenningunni líkan til að verðleggja 
fjáreignir með því að finna m.a. fórnarkostnað 
við hæfi. Seinna líkanið er kallað „Capital Asset 
Pricing Model" (CAPM) eða líkan af verð-
myndun fjáreigna. 

Í algengustu mynd sinni byggist líkanið af 
verðmyndun fjáreigna á forsendum sem lengst af 
hafa verið fjarri á Íslandi. Nú nálgast umhverfið 
nægjanlega forsendurnar til að líkanið verði 
áhugavert. Gert er ráð fyrir í forsendum að fjár-
magnsmarkaðurinn sé fullkomlega skilvirkur og 
að til séu áhættulaus verðbréf, sbr. ríkisskuldabréf. 

Kostir dreifðrar hlutafjáreignar 
Meðalnafnávöxtun á bandaríska hlutfjármark-

aðinum var um 12,1 % á árunum 1926 til 1988 og 
samsvarar 8,8% raunávöxtun því að meðal-
verðbólga var á sama tíma tæplega 3,1%.' 
Meðalraunávöxtun þessi væri vissulega há ef 
ekki kæmi til óvissa vegna þess að á hverju ein-
stöku ári er ekki hægt að segja til um ávöxtunina 
með neinni vissu. Ef verðbólgan er dregin frá 
áhættulausri fjárfestingu í skammtíma ríkisvíxli 
fæst þóknun fyrir að fresta neyslu. Ef sú raun-
ávöxtun ríkisvíxils er dregin frá raunávöxtun 
hlutabréfasafns fást 8,4% sem er þóknun vegna 

1 Tö lu l ega r upp lýs inga r no t aða r í þe s sum ka f l a til að skýra 
e i g n a s a f n s k e n n i n g u m á finna í Brealy, R. A. og Myers , S. C . 
(1991), Principles of Corporate Finance (4. útg.). McGraw-Hi l I , 
London . 

þess að fjárfestir veit ekki nákvæmlega hver 
staða hans verður að ári. Raunávöxtun upp á 
8,4% er því notuð til viðmiðunar og tilgreind 
sem grunnáhættuþóknun í Bandaríkjunum. 

Í raun má meta óvissu hlutabréfaeigandans 
með því að skoða dreifingu á ávöxtun hluta-
bréfa. Vitað er að ofangreint tímabil var staðal-
frávik meðaldreifðrar arðsemi hlutabréfasafns, 
sem innihélt öll bandarísk hlutabréf í þeim 
hlutföllum sem þau komu fyrir á markaðnum, 
20,9%. 

Staðalfrávik dreifingar vaxta af hinu banda-
ríska hlutabréfasafni, sem greint hefur verið frá, 
er samt minni en staðalfrávik flestra þeirra bréfa 
sem safnið mynda. Hvernig getur safnið haft 
minni áhættu en einstök bréf? Svarið felst í því 
að breytileiki afraksturs einstakra bréfa er settur 
saman úr tveimur þáttum. Fyrri þátturinn á við 
öll bréfin og hefur áhrif á afkomu allra fyrir-
tækja, en seinni þátturinn er sértækur fyrir hvert 
fyrirtæki. Sameiginlegi þátturinn eða frumbreyt-
an hefur áhrif á allan markaðinn og endurspeglast 
í ofangreindu staðalfráviki upp á 20,9%. Seinni 
þátturinn kemur ekki fram því að hann er já-
kvæður fyrir sum fyrirtæki, en neikvæður fyrir 
önnur og jafnast því út í stóru safni. 

Einstaklingur sem kaupir bréf í nokkrum 
hlutafélögum má búast við að fá markaðsmeðal-
tal ávöxtunar og staðalfrávik hlutabréfasafns. Sú 
áhætta sem felst í fráviki hlutabréfasafnsins er 
kölluð markaðsáhætta eða kerfisbundin áhætta 
vegna hinna sameiginlegu frumbreyta sem hafa 
áhrif á allan markaðinn. Áhættan sem tengd er 
hverju einstöku hlutafélagi sérstaklega er kölluð 
sértæk eða ókerfisbundin áhætta. 

Fyrir þessa síðasttöldu áhættu er ekki greitt 
sérstaklega á markaðnum í formi hærri ávöxt-
unar þar sem einstaklingar geta losað sig undan 
henni með því að dreifa eign sinni á nokkur 
hlutafélög. Verð einstakra hlutabréfa í jafnvægi 
endurspeglar einungis kerfisbundna áhættu eða 
fylgni við þætti sem stjórna ávöxtun á mark-
aðnum öllum samtímis. Þar af leiðir að ef fjárfest 
er í bréfum eins félags eða fárra er afvöxtunar-
stuðullinn, sem endurspeglar áhættu, hærri en 
hann þyrfti að vera. Fjárfestir sem treystir á 
ofangreinda aðferð mun að öllum líkindum tapa 
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fé í samanburði við þann sem dreifir hlutafjár-
eign sinni að öðru óbreyttu. 

Hvarf sértækra eða ókerfisbundinna áhættu-
þátta í hlutabréfasjóði eða safni ræðst af því að 
ekkert samband er á milli sérstakra áhættuvalda 
einstakra fyrirtækja. Einu fyrirtæki gengur vel 
þegar öðru fyrirtæki gengur illa, og breytileikinn 
í afrakstri minnkar þó að arðsemin geri það ekki. 
Einstaklingur þarf ekki að eiga bréf í mörgum 
félögum til að losa sig undan sérlegri áhættu; 
nægjanlegt er að eiga bréf í tíu til fimmtán 
fyrirtækjum sem valin eru af handahófi. Með 
dreifingu bera fjárfestar ekki áhættu umfram 
arðsemi, en taka verður tillit til kostnaðar vegna 
umsjónar með verðbréfasafni. 

Æskilegt er að einstaklingar dreifi bréfum 
sem mest milli atvinnugreina, en einnig lands-
svæða eða hagkerfa. Kerfisbundna áhættan 
minnkar ef fjárfestingarsvæðið stækkar, ef dreif-
ing hlutabréfanna er ókerfisbundin, því að sam-
dreifni minnkar. Kerfisbundin áhætta er því ekki 
óbreytanleg stærð fremur en sértæk áhætta því 
að stækka má fjárfestingarsvæðið þar til öll 
útgefin hlutabréf hvar á landi sem þau eru út-
gefin koma til greina í safninu. Sérstakir sveiflu-
hvatar á hlutabréfamarkaði verða af þessum 
sökum minna ráðandi á hverjum tíma. 

Hversu álitleg arðsemi hlutabréfa er í ljósi 
áhættu er greint með því að skoða fylgni dreif-
ingar á afrakstri hlutabréfanna við markaðinn og 
reikna út sérstakan stuðul. Stuðullinn sem fæst 
og táknaður er með beta (f3) segir til um hversu 
margar grunneiningar af áhættuþóknun umfram 
vexti af áhættulausu bréfi tiltekið hlutabréf skal 
bera. Hlutabréfasafn sem endurspeglar markað-
inn, þ.e. inniheldur nægjanlegan fjölda bréfa sem 
ekki eru valin kerfisbundið, hefur betagildið einn. 
Dreifingu á afrakstri þess svipar til afraksturs af 
markaðssafni, og hvor dreifingin fylgir hinni. 

Samkvæmt líkaninu um verðmyndun eigna 
fjárfesta einstaklingar í vel dreifðu hlutabréfa-
safni, en hafa líka möguleika á áhættulausri fjár-
festingu, þ.e. ríkisvíxlum. Eignasafn einstakl-
ings sem fjárfestir einvörðungu í ríkisvíxlum 
hefur betagildið núll, enda er fjárfestingin án 
áhættu. Einstaklingur sem setur allt sitt í hluta-
bréfasafn ætti að fá einfalda áhættuþóknun til 

viðbótar við ávöxtun ríkisvíxils því að betagildið 
er einn. Einstök hlutabréf hafa oftast betagildi í 
nálægð við einn, og ætti ávöxtunin að vera í sam-
ræmi við það, hærri en markaðsávöxtun ef gildið 
er hærra en einn og lægri ef gildið er undir einum. 

Erfitt er að áætla betagildi íslenskra fyrirtækja 
um þessar mundir út frá takmörkuðum upplýs-
ingum, en þó hefur verið hafist handa.2 Annað 
vandamál er stærð einnar einingar af áhættuþókn-
un á íslenska hlutabréfamarkaðinum. Eins og fyrr 
sagði er talið að 8,4% raunávöxtun sé góð nálgun 
fyrir bandaríska markaðinn, en stærðin er í eðli 
sínu breytileg. Ef markaðurinn er í jafnvægi ætti 
ein eining af áhættuþóknun að samsvara mis-
muninum á ríkisverðbréfi og hlutabréfasafni. 

Út frá ofansögðu gætu íslensk hlutabréf verið 
aðlaðandi kostur fyrir erlenda fjárfesta vegna 
lítillar fylgni íslenskra grunnatvinnuvega við 
aðra atvinnustarfsemi. Viðbrögð íslenska hag-
kerfisins við alþjóðlegum hagsveiflum ættu að 
vera dempuð því að þau stjórnast að verulegu 
leyti af afkomu sjávarútvegsins þó hagkerfið sé 
tiltölulega opið. Á móti kemur að eftir meiru er 
slægjast fyrir íslenska fjárfesta með erlendri fjár-
festingu. 

Alþjóðlegt umhverfi 
Líkanið af verðmyndun fjáreigna var 

upphaflega hannað miðað við forsendur skil-
virks markaðar. Alþjóðlegt umhverfi og alþjóð-
leg útgáfa líkansins inniheldur hinsvegar breytur 
eins og gengisáhættu, hömlur á fjármagnsflutn-
ingum og verðbólgu. Þessar breytur eru ekki 
auðveldar viðfangs, og gefa endurbættar útgáfur 
líkansins framsæknum fyrirtækjum lítið sam-
keppnisforskot hvað varðar val á fórnarkostnaði. 
Fjárfestar nota því jafnan einföldustu og upp-
haflegu útgáfuna og hafa ekki áhuga á að greiða 
fyrir gagnslitla líkanasmíði. Forsendurnar eru 
því ennþá vandamál sem formælendur alþjóð-
legrar dreifingar hlutafjáreignar, vegna minni 
samdreifni, hafa ekki kynnt nægjanlega. 

Hlutafjárdreifing er einungis hluti þess afls 
sem hvetur til fjárfestingar á alþjóðlegum mark-

2 Ót ta r G u ð j ó n s s o n (1993) , „Betagi ldi ís lenskra h lu ta fé laga ." Vís-
bending (40). 



aði. Erlendir aðilar fjárfesta t.d. mun minna í 
bandarískum hlutabréfum en gera mætti ráð fyrir 
samkvæmt eignasafnskenningunni. Einnig má 
sjá að fjárfestar hafa á hverjum tíma mun meiri 
áhuga á afmörkuðum svæðum sem njóta mikils 
hagvaxtar, svo sem Kyrrahafsjaðrinum (e. Paci-
fic rim) um þessar mundir, en sem samsvarar fjár-
festingum samkvæmt líkaninu af verðmyndun 
fjáreigna. 

Vextir, verðbólga og gengi 
Fyrir íslenska fjárfesta er aukin samhæfing 

fjármagnsmarkaða aðalatriði ef þeir hyggjast 
fjárfesta erlendis því að áhættan minnkar. Í ljósi 
þess hve nýlega breytingar til frjálsræðis hafa átt 
sér stað og hversu lítill íslenskur markaður er í 
raun er ástæða til að skoða helstu jafnvægisskil-
yrði (e. parity conditions) sem segja til um hvort 
hindranir séu til staðar eða ekki. Gildir einu frá 
sjónarhóli fjárfestis, sem fjárfestir jafnt til 
skemmri sem lengri tíma, hvort hindranir eru til 
staðar vegna eðlis markaðarins, laga eða tækni, 
heldur einungis að þær hafa áhrif á arðsemi. Af 
þessum sökum er ekki farið út í að greina hvort 
breytingar á forsendum jafnvægisskilyrðanna 
gefa merki um hindranir og skort á samhæfingu, 
enda er slíkt vandamál utan við megintilgang 
þessarar greinar. 

Raungengi gjaldmiðla ákvarðast í grundvallar-

atriðum af þjóðhagfræðilegum breytum, svo 
sem verðlagi og þjóðartekjum sem hafa áhrif á 
vexti. Vaxtamunur hefur áhrif á gengi, og að 
óbreyttu mundi hækkun raunvaxta á Íslandi, t.d. 
vegna hagvaxtar umfram önnur svæði, leiða til 
gengishækkunar krónunnar ef fjármagnsflutn-
ingar eru frjálsir. Ef gengi er ekki gert kleift að 
sýna svörun við vaxtabreytingum mun gengis-
hagnaður eða tap ekki leiðrétta mismun á ávöxt-
un milli landa. Lönd verða þá misjafnlega eftir-
sóknarverð frá sjónarhóli fjárfesta, og tækifæri 
skapast fyrir óeðlilega ávöxtun ef fjármagns-
streymi er ekki heft. 

Hægt er að styðjast við eignasafnskenning-
una, þegar fjárfest er erlendis, ef vextir og gengi 
sýna svörun við markaðsaðstæðum, þ.e. aðstæð-
um á gjaldeyris- og peningamarkaði. Þegar 
opnað hefur verið fyrir fjármagnsstreymi milli 
landa verða gengisbreytingar háðar vaxtabreyt-
ingum sem ákvarðast síðan af stjórn peninga-
mála og ríkisfjármála, en einnig af öðrum ytri 
þáttum. Fróðlegt er því að skoða hvort jafnvægi 
ríki milli heimamarkaðar og erlendra markaða 
og gengið jafni út mismun á ávöxtun milli landa. 
Oftast eru fleiri breytur teknar inn í ofangreint 
samspil til útskýringar á frávikum, en frá sjónar-
hóli fjárfesta er spurningin einfaldlega hvort 
bein svörun sé milli vaxta og gengis. 

Myndir 1-3 sýna skráð gengi krónunnar gagn-

Myndi Gengi Bandaríkjadals skv. vaxtamun 
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Mynd2 Gengi jens skv. vaxtamun 

vart Bandaríkjadal, þýsku marki og jeni saman-
borið við gengi reiknað samkvæmt jöfnu sem 
sýnir bein tengsl milli nafnvaxta og gengis á 
fullkomnum markaði. Ef fjármagnsmarkaður á 
Íslandi væri tengdur alþjóðlegum mörkuðum, án 

allra hindrana, gæfi nafnvaxtamunur spá um 
breytingar á framtíðarmarkaðsgengi. Gefin er sú 
forsenda að skekkjur í þeirri gengisspá jafngildi 
núlli að meðaltali sem alltítt er. 

Eðlilegast væri að nota 90 daga eurocurrency3 

vexti fyrir báða gjaldmiðla sem bornir eru saman 
því að skekkja vegna skattlagningar nær ekki til 
ofangreindra reikninga. En þar sem ekki eru til 
krónu-eurocurrency-vextir eru ríkisvíxlar notaðir 
til að fá 90 daga óverðtryggða örugga ávöxtun í 
krónum án skatta til samanburðar. Með því að 
nota ríkisvíxlana vinnst það að tímalengd til 
gjalddaga er stöðluð og að skattur verður ekki 
skekkjuvaldur. Í myndunum kemur bæði fram 
greinileg breyting á skráðu gengi vegna gengis-
fellingar um mitt ár 1993 og snöggar breytingar 
á spáðu gengi vegna verulegra breytinga á vaxta-
kjörum sem ekki eru samstiga milli landa. 

Notaðar voru upplýsingar um vexti fyrir allar 
útgáfur af 90 daga ríkisvíxlum frá fyrstu útgáfu 
06.11.92 til útáfunnar 03.06.94. Eurocurrency-

tilboðin höfðu sama útgáfudag og víxlarnir. 
Samanburðarhæfni ávöxtunarkostanna var því 
eins og best varð á kosið. 

Hvernig á að túlka niðurstöðurnar sem sýndar 
eru? Samspil fjármagnsmarkaðar hér heima og 
erlendis á tímabilinu 1974 til 1991 bendir ekki til 
skilvirks markaðar, en frávik voru samt minni á 
tímabilinu 1984 til 1991,4 Minni frávik benda til 
þess að íslenskur markaður sé að laga sig að 
erlendum mörkuðum jafnframt því að verðbólga 
hér á landi nálgist nú verðbólgu í samanburðar-
löndum. 

Það er helst athyglisvert við myndirnar hér að 
ofan að skráð gengi þýsks marks endurspeglar 
ekki eins vel og gengi dollara og jens þá lækkun 
á nafnvöxtum sem varð hérlendis síðast á því 
tímabili sem sýnt er. Nafnvextir á mörkum og 
jenum fóru frekar lækkandi, en ekki eins hratt og 
nafnvextir ríkisvíxla. Vextir á dollurum fóru 
hins vegar hækkandi síðustu mánuði ársins, og 
endurspeglar lækkandi gengi dollara vel aukinn 
vaxtamun. Einnig sést að bæði vextir og gengi 
jens var sérlega stöðugt á fyrra hluta síðasta árs 
og gott samræmi þar á milli. Ekki skal hér ráðið 
í hver sé ástæða þess að gengi marksins lækkar 

3 F j á r m u n i r t i lgre indir í er lendri myn t s e m lánaði r eru milli 
l ánas to fnana og stærri aðila á f j á r m a g n s m a r k a ð i . 

4 Þórarinn G. Pétursson og Helgi Tómasson (1994) , Small national 
financial markets in transition: The case of Iceland. Hagf ræð i -
s tofnun Háskó la Íslands (2). 
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ekki í samræmi við aukinn nafnvaxtamun, en ef 
reiknað er með skilvirkum markaði er skýringin 
væntingar um minni verðbólgu í Þýskalandi. 

Raunvaxtamunur og raungengi hafa afgerandi 
áhrif bæði á magn og stefnu fjárstreymis milli 
landa, og breytingar á hvoru tveggja er erfitt að 
sjá fyrir. Því verður sá sem fjárfestir í erlendum 
verðbréfum að kljást við mun flóknari aðstæður 
en sá sem fjárfestir heima fyrir, og flóknari 
aðstæður krefjast hærri vaxta. 

Markaðsgengi gjaldmiðla verður fyrir áhrif-
um sem fyrr segir af væntingum um gengis-
breytingar, ríkisaðgerðir og verðbólgu sem eiga 
síðan pólitískar og þjóðfélagslegar rætur. Jafn-
framt má gera ráð fyrir því að spákaupmennska 
geti haft áhrif á gengið. íslenskur fjárfestir á 
erlendum markaði, sem fjárfestir til skemmri 
tíma, býr því við meira óöryggi - nema hann 
grípi til viðeigandi ráðstafana - en sá sem fjár-
festir einvörðungu í verðbréfum á heimamark-
aði. Sá sem fjárfestir í erlendum verðbréfum 
hlýtur því alltaf að krefjast hærri ávöxtunar. 

Á sama hátt er það vandamál fyrir íslenska fjár-
festa sem fjárfesta tímabundið erlendis ef gengi 
er tregbreytilegt, verðbólga meiri hérlendis en 
erlendis og raungengi hækkar. 

Verðlagsþróun á að vera áhyggjuefni fyrir þá 
sem fjárfesta erlendis því að ólíklegt er að gjald-
miðlar sýni sjálfkrafa og samstundis misgengi í 

verðlagsþróun milli landa. Ef raungengið rís um 
tíma mun það leiða til gengistaps og heildartaps 
samanborið við önnur tækifæri, hafi vextir 
erlendis ekki gefið ávöxtun til viðbótar sem 
þessu nemur. 

Hægt væri að fjarlægja alla áhættu af 
hlutabréfaeign ef fullkomin neikvæð fylgni væri 
milli afraksturs bréfa tveggja fyrirtækja. Sams 
konar áhættuminnkun mætti framkalla ef fylgni 
gengis og veðbréfamarkaðar væri fullkomlega 
neikvæð. Ef svo ólíklega vildi til með samspil 
gengis og vaxta yrði það þó ekki vitað fyrirfram 
því að öll vitneskja byggist á hreyfingum sem 
verða ekki séðar fyrir. Víst er þó að fylgni milli 
markaða er langt frá því að vera fullkomin,5 og 
því er hugsanlega eftir einhverju að slægjast með 
alþjóðlegri dreifingu eigna. 

Er ávöxtun í samræmi við áhættu á erlendum 
verðbréfum ? 

Vegna aukinnar áhættu verða þeir sem fjár-
festa erlendis að fá greitt sérstaklega. Utan Vestur-
landa verður pólitísk áhætta oftast meiri, og fæst 
þá töluvert hærri ávöxtun. Skortur á fjármagni 
og verðbólga er tíðum ástæða hærri vaxta í þróun-

5 Bailey, W . og Stulz . R. (1990) . „Benef i t s of international diversi-
f ica t ion: T h c case of Paci f ic basin stock marke t . " Journal of port-
folio management. 

Mynd 3 Gengi þýsks marks skv. vaxtamun 
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arlöndum, og er það oft vísbending um pólitíska 
hættu. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að 
umframávöxtun er ekkert annað en umbun fyrir 
aukna áhættu. Afkoma þeirra sem meiri áhættu 
kjósa og fá hærri vexti er því að jafnaði ekki 
betri en hinna sem minni áhættu kjósa og fjár-
festa t.d. í eigin gjaldmiðli án gengisáhættu og 
pólitískrar hættu. 

Þegar ólík ávöxtun er borin saman verður að 
gera það með tilliti til áhættu. Slíkt er sjaldnast 
raunin þegar um samanburð á ávöxtunarkostum 
milli landa er að ræða. Pólitísk áhætta og gengis-
áhætta gleymast þegar erlendir fjárfestingar-
kostir eru skoðaðir. Óreyndir fjárfestar gleyma 
ekki aðeins eðlilegum sveiflum í gengi hluta-
bréfa, heldur gleymast líka oft stórir skellir, t.d. 
þeir sem stjórnvöld í fjarlægum löndum gætu 
látið dynja á einstökum fyrirtækjum og fjár-
festum. Ekki verður farið náið út í einstaka 
áhættuþætti sem bíða íslenskra fjárfesta erlendis, 
en benda má á að sum þeirra landa sem nú þykja 
álitleg eru ekki fullkomlega gengin markaðs-
hagkerfinu á hönd. Þessi lönd lúta töluverðri 
miðstýringu, og stjórnvöld eiga í basli með 
óánægjuraddir heima fyrir.6-7 

Áhœtta af erlendum verðbréfaviðskiptum 
Mismunur á ávöxtun milli landa verður vegna 

mismunandi efnahagsástands, mismunandi 
skattaálagningar, hindrana á fjármagnsflæði og 
gengisáhættu ásamt annarri áhættu, þar með tal-
inni stjórnmálaáhættu. Í stjórmálaáhættu felst 
skortur á vilja ríkisstjórna til að standa við skuld-
bindingar fyrri stjórna með einum eða öðrum 
hætti.8 Umræðan um áhættu er oft ómarkviss þar 
sem ekki eru skýrar línur um heiti eða nákvæma 
skilgreiningu. Lesanda er bent á að orðið stjórn-
málaáhætta er oft notað í mun víðari merkingu 
annars staðar. 

Skilgreina má áhættu af erlendum viðskiptum 
sem hættuna á því að breytingar í tilteknu landi 
hafi áhrif á verðmæti viðskipta eða fjárhagslegra 

6 „Asia S u r v e y " (1993) , The Economist 30. o k t . - 5 . nóv. 
7 „Fines point to parano ia a h e a d " (1994) , Financial Times, helgar-

blað 2. og 3. apríl . 
8 Ó l a f u r Í s le i f sson (1993) , „ L á n s h æ f i og l áns t raus t . " Fjár-

málatíðindi XL (2). 

skuldbindinga. í grófum dráttum má skipta áhættu 
annarri en beinni stjórnmálaáhættu í tvo þætti. 
Í öðrum þættinum felast atriði sem hægt er að fá 
vísbendingu um með því að skoða hagstærðir, 
svo sem atvinnuleysi og verðlagsþróun. Hinn 
þátturinn er dýpri og snertir eðli hlutaðeigandi 
þjóðfélags, sögu þess og sálarfræði. Athuga ber 
að efnahagsleg áhætta og aðrir þjóðfélagslegir 
þættir hafa siðan aftur áhrif á stjórnmálaáhættu 
eins og hún er skilgreind hér að ofan. 

Vaxtamunur milli landa 
Í raun er ágóði af dreifingu hlutafjáreignar 

kannski minnstur hluti þrýstingsins til að kaupa 
alþjóðleg bréf því að sá ágóði getur verið lítill 
samanborið við gengisáhættu og pólitíska áhættu. 

Í þessu samhengi virðist skipta mestu máli að 
hagvöxtur er mismikill milli svæða, og getur 
munað töluverðu, en tengsl eru milli hagvaxtar 
og raunvaxta. Mismunur á raunávöxtun óvald-
aðra (e. uncovered) fjárfestinga, þ.e.a.s. þegar 
ekki er notaður framvirkur gjaldeyrissamningur, 
stafar af mismunandi aðgerðum stjórnvalda, 
ósamstiga viðskiptasveiflum og þjóðfélagsleg-
um breytingum. 

Nafnvextir sem fjárfestar fylgjast að jafnaði 
mest með mótast af raunvöxtum og verðbólgu. 
Hinn mikli hagvöxtur í sumum ríkjum Suð-
austur-Asíu heldur raunvöxtum þar hærri en í 
vestrænum ríkjum, og fjárfestar leita þangað. 
Búast má áfram við háum vöxtum á þessu 
svæði jafnvel þótt töluvert innstreymi fjármagns 
eigi sér stað. En ekki er ljóst hvort fjárfestar 
geri sér vel grein fyrir töluverðri pólitískri 
áhættu og gengisáhættu sem fylgir þessum 
mörkuðum. 

Hagvöxtur byggist bæði á efnahagslegu og 
stjórnmálalegu frelsi, en mörg ríki þar sem 
hagvöxtur er nú hvað mestur uppfylla ekki bæði 
þessi skilyrði.9 Flest ríki í Suðaustur-Asíu nema 
Kína búa við mikið efnahagslegt frelsi, en það 
gerir einstaklingum kleift að skuldbinda sig með 
samningum sem þeir kjósa sjálfir og eru þeim 
hagstæðir. Hins vegar búa flest hinna nýlega 

9 „ W h y vot ing is good for y o u . " (1994) . The Economist 27. á g . -
2. sept . 
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iðnvæddu ríkja við lítið stjórnmálalegt frelsi sem 
er forsenda fyrir góðri afkomu ríkjanna til lengri 
tíma. Ástæðan er sú að eignaréttur er einungis 
tryggður þar sem einstaklingar njóta fullra rétt-
inda. Það er því ekki enn úr því skorið hvort 
þeim sem ávaxta fé sitt í þessum löndum og 
afkomendum þeirra verði gert kleift að njóta 
afrakstursins. 

Ekki er vænlegt til árangurs í erlendum fjár-
festingum að huga um of að nafnávöxtuninni. Ef 
nafnvaxtahækkun endurspeglar raunvaxtahækk-
un kemur verðmæti viðkomandi gjaldmiðils til 
með að aukast. Á hinn bóginn mun nafnvaxta-
hækkun vegna þess að markaðurinn býst við 
aukinni verðbólgu leiða til verðfalls á gjaldmiðl-
inum. 

Aðstæður innlendra fjárfesta 

Hagnaðartœkifæri 
Samdreifni vaxta á íslenskum fjármagns-

markaði og erlendum er takmörkuð að því leyti 
sem íslenski markaðurinn stjórnast af innri þætti, 
þ.e. fiskveiðum. Af þessum sökum hlýtur að 
vera töluverður þrýstingur að flytja hluta verð-
bréfaeignar yfir í erlend verðbréf samkvæmt 
eignasafnskenningunni. 

Eignadreifing 
Hversu mikið af sparifé því sem geymt er í 

verðbréfum fer úr landi fer nokkuð eftir því 
hvernig eignarkarfa sparnaðar einstaklinga og 
lífeyrissjóða lítur út með tilliti til skiptingar milli 
hlutabréfa og skuldabréfa. Nú fjárfesta lífeyris-
sjóðirnir að mestu leyti í skuldabréfum, en þeir 
verða að huga að arðsemi og öryggi nýrra 
möguleika, svo og neyslumynstri sjóðþega. Með 
neyslumynstri er átt við hvort verið er að safna 
til lengri eða skemmri tíma. Þegar safnað er til 
lengri tíma verða hlutabréf álitlegri kostur, og 
ýtir það undir fjárfestingar erlendis. 

Skuldabréf 
Raunávöxtun á þriggja mánaða ríkisvíxlum 

var 23. nóvember 1994 nokkru hærri hér en í 
Bandaríkjunum, Þýskalandi og Japan, en lægri 
annars staðar á Norðurlöndum að Finnlandi 
undanskildu. Sama var að segja um raunvaxta-
mun á fimm ára spariskírteinum, nema hvað 
raunvextir eru hærri alls staðar á Norðurlönd-
um þennan dag. Nafnávöxtun á þriggja mánaða 
ríkisvíxlum í lok október var hins vegar 3% 
hærri í Svíþjóð og 1,4% hærri í Noregi. Í Dan-
mörku báru víxlarnir á sama tíma 0,6% hærri 
nafnvexti og í Finnland 0,3% hærri. Nafnvextir 
í Bandaríkjunum og Þýskalandi voru aðeins 

Samanburður á hlutabréfavísitölu Morgan Stanley 
World Index og þingvísitölu Verðbréfaþings Íslands 
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lægri en hér í lok október og í Japan töluvert 
lægri.10 

Vaxtamunur hér að ofan gefur góða mynd af 
því ástandi sem ríkti umrædda daga því að eðli-
legt má telja að bera saman erlenda og innlenda 
raunvexti, innlenda verðtryggða og erlenda 
verðtryggða eða nafnvexti á báðum stöðum, en 
ekki erlenda nafnvexti og innlenda verðtryggða 
að viðbættri verðbólguspá. Samkvæmt þessu 
hafa verbólguvæntingar og hækkun nafnvaxta á 
erlendum bréfum engin áhrif á vexti verð-
tryggðra bréfa hérlendis." Þessi niðurstaða er í 
samræmi við hin almennu Fisher-hrif. 

Er þessi vaxtamunur í samræmi við það sem 
vænta mátti? Ýmislegt bendir til að vextir ættu 
að vera hærri í hagkerfum með litla og full-
komna fjármagnsmarkaði. Af því leiðir að ís-
lenskir fjárfestar sem þurfa ekki eða vilja ekki 
taka gengis- og vaxtaáhættu eru líklegir til að 
kaupa stöðluð íslensk skuldabréf, svo sem rík-
isverðbréf, húsnæðisbréf og bankabréf, til að 
varðveita fjármuni um lengri eða skemmri tíma. 
Hugsanlegt er þó að miklar eignir lífeyrissjóð-
anna neyði þá til að fjárfesta erlendis þegar fram 
í sækir.12 Skuldabréf í erlendri mynt eru hins 
vegar álitleg ef stunduð eru viðskipti erlendis og 
aðili óskar að gæta jafnvægis á milli skulda og 
eigna í erlendri mynt. 

Stærri fjárfestar íslenskir ættu að meta þá 
punkta sem íslensk skuldabréf eru líkleg til að 
gefa án gengishættu umfram önnur sambærileg 
bréf erlend. Það hlýtur að fæla frá að minna er að 
jafnaði hægt að vita um erlenda útgefendur, eða 
útgáfur skuldabréfa, heldur en íslenskar útgáfur. 
Einnig geta komið til vandamál vegna lögsögu 
ef ágreiningur kemur upp varðandi erlend verð-
bréf. Allt eru þetta þó tæknileg vandamál sem 
fjárfestar eins og lífeyrissjóðir munu yfirstíga. 

Hlutabréf 
Til að athuga hversu vænlegt það er að dreifa 

10 Peningar , gengi o g g re iðs lu jö fnuður . (2. n ó v e m b e r 1994) Skýrs la 
Seð labanka . 

11 M á r G u ð m u n d s s o n . (5. ok tóbe r 1994). J a f n v æ g i innlendra verð-
t ryggðra og e r lendra ó v e r ð t r y g g ð r a vaxta . Seð labanki Íslands. 
Hagf ræðide i ld . 

12 G u ð m u n d u r G u ð m u n d s s o n (1993) . „L í f ey r i s s jóð i r og hag-
ke r f ið . " Fjármálatíðindi X L (1). 

hlutafjáreign bæði hér heima og erlendis var 
borin saman hlutabréfavísitala Verðbréfaþings 
Íslands (VÞ) og hlutabréfavísitala Morgan Stan-

ley World Index (MS) frá 1. janúar 1993 til 31. 
maí 1994 og hlutabréfavísitala Verðbréfa-
markaðar Íslandsbanka (VÍB) og MS frá 1. 
janúar 1991 til 31. maí 1994. Takmark fjárfesta 
er að minnka staðalfrávikið sem sýnt er í töfl-
unni hér að neðan sem mest því að það mælir 
óvissu um afkomu. Hagstæð ávöxtun miðað við 
áhættu fæst ef staðalfrávikið er í lágmarki. 
Gengið er út frá því að fjárfestirinn sé áhættu-
fælinn og vilji lágmarksáhættu. 
Í töflu 1 og 3 er ekki tekið tillit til gengis 
krónu gagnvart dal á skráningardegi, en það er 
gert í töflu 2 og 4. Efri línan í hverri töflu sýnir 
hversu hátt hlutfall af heildarhlutafjáreign er 
bundið í íslenska safninu, en neðri línan sýnir 
staðalfrávik. 

Samkvæmt samanburði á hlutabréfavísitölum 
MS og VÞ er hagstæðast að fjárfesta til um það 
bil helminga í hlutabréfum hérlendis og erlendis, 
hvort heldur við tökum gengisáhættu með eða 
ekki. Ef ekki er leiðrétt með gengi er áhættan 

Tafla 1. (MS í $ - VÞ í kr.) 

Tafla2. (MSíkr. - VÞ í kr.) 

Tafla 3. (MS í$- VÍB í kr.) 

Tafla 4. (MSíkr. - VÍB í kr.) 

0% 10% 20% 50% 40% 5 0 % 60% 70% 50% 90% 100% 
V Þ V Þ V Þ V Þ V Þ V Þ VÞ VÞ V Þ V Þ V Þ 

36,1 29,9 24,3 20,0 18,1 19,1 22,7 27,9 34,0 40,6 47,4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 50% 90% 100% 
V Þ V Þ V Þ V Þ V Þ V Þ V Þ V Þ VÞ V Þ VÞ 

42,9 36,5 30,7 26,0 23,1 22,6 24,8 29,0 34,5 40,7 47,43 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
VÍB VÍB VÍB VÍB VÍB VÍB VÍB VÍB VÍB VÍB VÍB 

129,7 113,2 97,0 81,1 65,7 51,1 38,6 30,6 30,9 39,3 52 ,04 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

VÍB VÍB VÍB VÍB VÍB VÍB VÍB VÍB VÍB VÍB VÍB 

111,4 96.8 82,5 68.4 55,0 42,7 33,0 28,4 31,3 40,2 52,0, 
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minnst þegar erlenda safnið er 60% hluta-
fjáreignar, en íslenska safnið 40%. Athuga 
verður vel að hlutföllin breytast ef annað tímabil 
er skoðað. 

Eðlilegt er að dreifa eign í samræmi við stærð 
markaða að öðru óbreyttu, og erlent hlutabréfa-
safn ætti af þeirri ástæðu að vera jafn vænlegt 
hér að minnsta kosti. Algeng niðurstaða úr hlið-
stæðum rannsóknum erlendis bendir til þess að 
hagkvæmt sé að fjárfesta 20% til 30% í erlend-
um eignum til að fá sem hagstæðasta ávöxtun 
miðað við áhættu. Aukinn stöðugleiki getur 
orðið af slíkri fjárfestingu því að hagkerfið 
verður ekki eins viðkvæmt fyrir áföllum þegar 
eignir eru að hluta dreifðar alþjóðlega.13 

Verðmæti gjaldmiðils hefur áhrif á upphaflega 
eignadreifingu, en ef um langtíma fjárfestingar 
er að ræða er ekki eðlilegt að færa til fjárfest-
ingar eftir styrk gjaldmiðla. 

Samanburðurinn á MS- og VÍB-hlutabréfa-
vísitölunum leiðir til niðurstöðu sem er í sam-
ræmi við erlendar rannsóknir, og fæst hagstæð-
asta ávöxtunin með því að hafa 70% hlutabréfa í 
VÍB-safni og 30% í MS-safni. Niðurstaðan 
breytist ekki þó samanburðurinn sé í krónum. 
Ekki er þörf að leiðrétta vegna gengisbreytinga, 
enda er um langtíma fjárfestingu að ræða og 
verið að bera saman vísitölur, sbr. töflur 2 og 4. 

Niðurstaða er þó mjög viðkvæm með tilliti til 
þess tímabils sem valið er. Ef árið 1990 væri t.d. 
tekið með í greininguna yrði fjárfesta ráðlagt að 
hafa mun hærra hlutfall í erlendum hlutabréfum. 
Staðalfrávikið fyrir VÍB-vísitöluna var margfalt 
það árið miðað við árin eftir 1990. Ástæða hás 
staðalfráviks er mikil hækkun vísitölu VIB árið 
1990. Því má færa rök fyrir því að eðlilegast 
hefði verið að hafa lægra hlutfall í erlendum 
bréfum þvert á niðurstöðu, þ.e. ef árið 1990 er 
tekið með. 

Eðlilegt getur talist að hefja greininguna í 
upphafi árs 1991 hérlendis frekar en 1990 þar 
sem fyrra árið var óvenjulegt miðað við tíma-
bilið frá lokum þess árs til dagsins í dag. Frá 

13 W i l l i a m s o n , John and Reisen , He lmut (1994) , Pension funds, 
capital controls and macroeconomic stability. O E C D w o r k i n g 
papers . II(47). Paris. 

upphafi árs 1991 hefur staðalfrávik VÍB-
vísitölunnar verið stöðugra frá ári til árs og 
líkara því sem eðlilegt getur talist á þroskuðum 
markaði. Staðalfrávikið árið 1990 var meira en 
sexfalt hærra en árið 1991. Það verður líka að 
taka tillit til aldurs markaðarins og hafa meira 
vægi á seinni ár því markaðurinn ásamt stofn-
unum og löggjöf eru í örri framþróun. En rétt er 
að benda á að staðalfrávik MS-safnsins er hærra 
fyrir tímabilið janúar 1991 til júní 1994 en 
janúar 1990 til júní 1994. 

Gagnrýna má útreikningana hér að ofan vegna 
þess að staðalfrávik eykst þegar gagnaraðir rísa 
eða falla stöðugt um tíma. Ef litið er á mynd 4 
sést að Morgan Stanley-vísitalan rís nokkuð 
jafnt, en ekki verður sama sagt um vístölu Verð-
bréfaþings. Álitamál er hvernig meðhöndla ætti 
gagnaraðir sem þessar til að afmá kerfisbundna 
breytingu. Einnig er spurning hvort það þjónaði 
tilgangi útreiknings á áhættu að reyna að lækka 
frávikin þótt fræðilega sé það aðlaðandi. 

Sýnt hefur verið að alþjóðleg dreifing hluta-
fjáreignar er ekki eins mikil og eignasafnskenn-
ingin gerir ráð fyrir. Bandaríkjamenn héldu t.d. 
93,8% af hlutafjárfjárfestingu sinni heima og því 
einungis 6,2% erlendis í desember 1989. Sam-
svarandi tölur fyrir Breta og Japani voru 18% og 
1,9%.14 Ef Bandaríkjamenn væntu um 2,4% 
hærri ávöxtunar af heimamarkaði en Japans-
markaði og 1,1% hærri en á Bretlandsmarkaði, 
þá skýrir það fullkomlega að Bandaríkjamenn 
héldu aðeins 1,31% af sínu hlutafé í japönskum 
bréfum og 5,9% í breskum. 

Vaxtamunur heimalandi í hag étur fljótt upp 
gróðann af alþjóðlegri dreifingu. Hitt er svo 
annað mál hversu rökrétt sú ályktun er að ávöxt-
un muni verða betri heima fyrir. Skýringa á 
þessum væntingum er hugsanlega að leita í mis-
munandi skattameðferð milli landa, hindrunum 
og kostnaði, en skýringargildi þessara breyta 
hefur ekki reynst mikið. Talið er að fjárfestar séu 
hreinlega vilhallir og ofmeti heimamarkað. Hin 

14 Kenneth R. French og J a m e s M. Poterba (1991) , „ Inves tor Diver-
sif icat ion and International Equity Marke t s . " American Econom-
ic Review. Papers and Proceedings of the Hundred and Third 
Annual Meeting. Maíhe f t i . 
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skýringin er líka til, að fjárfestar hafi minni 
þekkingu á alþjóðlegum markaði og því virðist 
ávöxtunin heima fyrir betri miðað við áhættu. 
Fjárfestar eru með öðrum orðum vilhallir og 
kjósa frekar að fjárfesta á heimamarkaði að öðru 
jöfnu. 

Þarfir lífeyrissjóða 
Lífeyrissjóðir þurfa öðru fremur að hafa örugga 

afkomu til að standa skil á föstum greiðslum 
til lífeyrisþega. Stjórnendur sjóðanna ættu því að 
festa mikinn hluta eigna í öruggum skulda-
bréfum og reyna að hafa lengd (e. duration) 
eignahliðar þá sömu og lengd skuldbindinga. Ef 
lengd skuldbindinga og eigna er hin sama er 
vaxtaáhætta engin. Ráða má í lengd skuldabréfa-
safns með því að breyta samsetningu með tilliti 
til gjalddaga, afborgana vaxta og höfuðstóls. 

Lífeyrissjóður gæti viljað leita úr landi til að 
lagfæra lengd skuldabréfasafns því að hugsan-
lega er framboði langtímabréfa ábótavant ef 
stjórnun lengdar á að vera virk. Lengd bréfs eins 
og ríkisvíxils er jöfn þeim tíma sem eftir er til 
gjalddaga, og ef um arðgreiðslur er að ræða 
dregur úr lengdinni. Lengd skuldabréfasafns er 
jöfn vegnu meðaltali lengda einstakra bréfa. 

Eigendur lífeyrissjóða krefjast þess að ávöxt-
un sé eins há og mögulegt er. Sjóðstjórar ættu 
því að festa hluta sjóðsins í hlutabréfum og 
hugsanlega öðrum fjárfestingarkostum með meiri 
áhættu. Áhættufjárfestingar eiga ekki að vera of 
mikill hluti heildarfjárfestinga lífeyrissjóða, en 
hlutafjáreign íslenskra lífeyrissjóða er ákaflega 
takmörkuð. 

Eðlilegt er að eignasamsetning breytist eitt-
hvað og hlutafjáreign aukist, sérstaklega þegar 
lífeyrissjóðirnir stækka og meira af þekkingu og 
upplýsingum safnast saman innan þeirra. Hluti 
af fjárfestingu lífeyrissjóðanna verður því eðli-
lega erlendis, og færa má rök fyrir því að ekki 
aðeins verðmyndun á hlutabréfunum, heldur líka 
verðmætamyndun vegna undirliggjandi eigna 
gæti raskast ef ekki væri frjálst að fjárfesta í 
erlendum bréfum. 

Áhættudreifing er markmið sem stefna ber að 
og eðlilegt að hluti eigna lífeyrissjóðs sé lagður í 
erlend verðbréf. Hvort sem verið er að fjárfesta í 

hlutabréfum eða skuldabréfum á að taka bréf 
með háa einkunn og vel þekkt einkenni því að 
annars er verið að taka áhættu sem samrýmist 
ekki hlutverki lífeyrissjóða. Hafa ber í huga að 
verðbréf á skilvirkum markaði bera vexti í sam-
ræmi við áhættu og forsenda þess að fara inn á 
markað er sú að hann sé skilvirkur. Líklegt er að 
kunnugleiki lífeyrissjóðanna við þau skuldabréf 
sem þeir fjárfesta í núna muni stuðla að frekari 
kaupum á þeim. 

Aðstæður erlendra fjárfesta 

Hafa erlendir fjárfestar áhuga á íslenskum 
hlutahréfum ? 

Dreifing hlutafjáreignar Íslendinga á alþjóð-
legum grunni veldur hagstæðari ávöxtun miðað 
við áhættu vegna skorts á samdreifni. Af sömu 
ástæðu hljóta erlendir aðilar að geta hagnast á 
fjárfestingum í hlutabréfum hérlendis. Spurn-
ingin er hversu mikill þessi ávinningur er og 
hversu mikið hann vegur upp á móti þeirri 
áhættu sem eignasafnskenningin tekur ekki til. 

Ef litið er á stærð íslensks markaðar er aug-
ljóst að vægi hans í alþjóðlegu hlutabréfasafni 
yrði ekki mikið. Þá uppfyllir hann ekki heldur 
skilyrði hins fullkomna markaðar eins og best 
verður á kosið. Þessu til viðbótar verður að 
benda á að gengisáhætta er til staðar þó hún vegi 
ekki þungt þegar um langtímafjárfestingar er að 
ræða. 

Jafnframt er ljóst að erlendum aðilum getur 
ekki geðjast að þeirri stefnu Íslendinga að banna 
alfarið fjárfestingar þeirra í fiskveiðum, fisk-
vinnslu og virkjunarréttindum um ókomna fram-
tíð og fjárfestingu í orkuvinnslu og dreifingu 
fram til 1996. Með þessu er sýnt að stjórnmála-
leg áhætta sé til staðar. Niðurstaðan er að útlend-
ingar munu ekki hafa mikinn áhuga á íslenskum 
hlutabréfum út frá hlutafjárdreifingu. Verndar-
stefna sem á sér ekki skýrar hagfræðilegar for-
sendur, pólitísk áhætta og gengisáhætta mun 
fæla flesta frá. 

Raungengi eins og það er nú gæti laðað að 
erlenda fjárfesta, en á móti kemur að hlutabréf 
eru langtíma fjárfesting og reikna má með að 
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raungengi leiti jafnvægis. Þó má benda á að lágt 
raungengi dollara stuðlaði mjög að fjárfestingu í 
Bandaríkjunum á síðasta áratug. Annað sem 
gæti laðað að erlenda fjárfesta eru tengsl milli 
fyrirtækja, þ.e.a.s. til að tryggja viðskipti og/eða 
hráefni. 

Hafa erlendir fjárfestar áhuga á íslenskum 
skuldabréfum? 

Miklu bjartara er yfir íslenskum skuldabréfa-
markaði hvað varðar fjárfestingar erlendra aðila. 
Fullvíst má telja að há ávöxtun íslenskra skulda-
bréfa muni laða að erlenda fjárfesta. Nafnvextir 
og raunvextir munu að öllum líkindum verða 
samkeppnisfærir (sjá umfjöllun um vexti) við 
það sem best er boðið í sambærilegum áhættu-
flokkum erlendis. 

Ef ekki verður boðið upp á bréf í erlendum 
gjaldmiðlum er mikil framþróun í gerð fram-
virkra gengissamninga og því vonandi að erlend-
ir aðilar geti fljótlega hafið regluleg kaup á 
ríkisskuldabréfum án áhættu. Lánshæfni ríkis-
sjóðs hefur verið tekin út bæði af Standard and 
Poor og Moody's svo að ekki er það hindrun, en 
vinna þyrfti að því að veita meiri og betri upp-
lýsingar um einkaaðila á stöðluðu formi. Það 
sem hindrar kaup erlendra aðila á skuldabréfum 
af einkaaðilum er smæð markaðarins, ótrygg af-
koma og skortur á stöðluðum upplýsingum. 

Mestar líkur eru á að skuldabréfasala íslenskra 
aðila til erlendra í framtíðinni muni koma til 
vegna náinna tengsla eða mikilla sérverkefna sem 
verða tekin rækilega út áður en til framkvæmda 
kemur. í stærri verkefnum er hægt að gefa veð í 
tekjustreymi, en almennt munu erlendir aðilar 
líta á framtíðarafkomu útgefanda þegar þeir 
ákveða kaup. Hugsanlegt er að hindranir á hluta-
fjárkaupum muni ýta undir skuldabréfaútgáfu í 
þeim geirum atvinnulífsins sem erlendir aðilar 
hafa áhuga á, en ekki beinan aðgang að. Lán 
erlendra aðila mundu væntanlega vera með 
kvöðum til að tryggja áhrif í rekstri lánþega. 

Hvort heldur er um að ræða skuldabréf eða 
hlutabréf hlýtur að vera mikilvægt fyrir íslensk-
an fjármagnsmarkað að viðskipti í framvirkum 
samningum taki sem mestum og örustum breyt-
ingum. Mat hinna erlendu fjárfesta á íslenskum 

bréfum verður þá einfaldara og gæti beinst frekar 
að lántakendunum og afkomu þeirra. Það mætti 
einnig hugsa sér að þess yrði kostur fyrir erlenda 
fjárfesta að gefa út skuldabréf hérlendis og taka 
fyrir krónur án þess að taka verulega gengis-
áhættu. 

Skattlagning 
Af OECD-löndum er Ísland hið eina sem 

skattleggur ekki vaxtatekjur og arð aðeins að 
hluta. Frá samræmingarsjónarmiði má telja 
eðlilegt að skattleggja tekjurnar því að það mun 
ekki breyta núverandi fjármagnsflæði verulega. 
Það er þó umhugsunarefni fyrir þá sem vilja efla 
íslenskan atvinnurekstur og hlutabréfamarkað 
hvort tvísköttun sé eðlileg þar sem fyrirtæki 
greiða nú þegar skatta af hagnaði. Tvísköttun 
arðs ýtir undir aukna skuldsetningu fyrirtækja. 

Ef arður af hlutafé verður skattlagður eru til-
lögur þær um ígildisaðferð sem lagðar hafa verið 
fram hentug lausn til að komast hjá tvísköttun.15 

Með ígildisaðferð kemur skattur af arði hluta-
félags til frádráttar útreiknuðum skatti einstakl-
ings í samræmi við eignarhluta þegar hann telur 
fram. Ekki er þá um tvísköttun að ræða þótt hún 
tíðkist víða, svo sem í Bandarikjunum. Einfaldar 
og skýrar reglur sem staðið er við eru alltaf til 
fyrirmyndar og nauðsynlegar ef laða á að erlenda 
fjárfesta. Ef hægt væri að bæta afkomu íslenskra 
fyrirtækja með því að minnka álögur og skatt-
leggja frekar hagnað einstaklinga myndi sú 
ráðstöfun stuðla að fjárfestingu erlendra aðila. 

Fjármagnsstreymi 

Hversu mikið er fjárfest erlendis? 
Til að meta hversu miklar fjárfestingar 

Íslendinga í erlendum verðbréfum eru og 
hvernig þær eru að breytast eru fjárfestingarnar 
skilgreindar sem lán Íslendinga til útlendinga, 
hvort heldur þau eru í gjaldeyri eða krónum, svo 
og erlend hlutabréfakaup Íslendinga. Endur-
greiðslur á lánum og endursala á verðbréfum úr 

15 M á r G u ð m u n d s s o n (25. s e p t e m b e r 1991). Skýrs la f o r m a n n s 
ne fnda r u m skat t lagningu f j á rmagns t ekna . Óútgef in . 
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landi er dregin frá. Talin eru með lán íslenskra 
aðila til annarra innlendra aðila, ef viðskipta-
vaki er erlendur, að frádregnum endurgreiðsl-
um. Samkvæmt ofansögðu eru skuldabréf í 
íslenskum krónum gefin út af Nordic Invest-
ment Bank (NIB) og skuldabréf gefin út af 
ríkissjóði í Bandaríkjadölum talin með ef kaup-
endur eru íslenskir. 

Ekki er hægt að greina í sundur hverjir eru 
kaupendur að erlendum verðbréfum skilgreind-
um hér að framan. Tölurnar eru samtölur hugsan-
legra kaupenda, t.d. einkaaðila, lífeyrissjóða, 
stofnana, tryggingarfélaga og fjárfestingarsjóða. 
Hversu háar tölurnar eru á fyrrihluta árs 1994 
skýrist að einhverju leyti af NIB-bréfunum og 
erlendri útgáfu ríkissjóðs. 

Þróunin sem sést á súluritinu (mynd 5) er 
mjög athyglisverð þar sem munur kaups og sölu 
á erlendum verðbréfum af hálfu íslenskra fjár-
festa minnkar verulega á þriðja ársfjórðungi í 
fyrra. Engin breyting virðist hafa orðið um 
áramótin hvað varðar nettókaup á erlendum 
verðbréfum, þar sem nettókaup voru aðeins 
gerð fyrir 802 milljónir kr. á fyrsta ársfjórðungi 
í ár. 

Að einhverju leyti má skýra minnkun í 
kaupum út frá aðstæðum, svo sem í gengis-
málum, þ.e.a.s. lágu raungengi. En fleira gæti 
komið til, svo sem að íslenskir fjárfestar séu nú 

íhaldssamari þar sem meiri reynsla er fengin af 
erlendum verðbréfaviðskiptum. Bent hefur verið 
á að kostnaður við viðskiptin hafi verið tölu-
verður og ef magn viðskipta er lítið hverju sinni 
er eðlilegt að dragi úr áhuga. 

Athygli hefur beinst að fjárfestingum lífeyris-
sjóðanna, enda er mikilvægi þeirra á fjármagns-
markaði hér sem annars staðar á Vesturlöndum 
stöðugt að aukast. Jafnframt má gera ráð fyrir 
því að þeir hafi meiri möguleika en einstaklingar 
á að fjárfesta erlendis þar sem þeir geta vegna 
stærðar sinnar aflað meiri upplýsinga og fengið 
betri þjónustu. Ráðstöfunarfé lífeyrissjóðanna 
var 1993 um 38 milljarðar og 1994 yfir 40 millj-
arðar. 

Hversu mikið lífeyrissjóðirnir kaupa á næst-
unni af erlendum bréfum ræðst af þeim mark-
aðsöflum sem talað hefur verið um, en jafnframt 
af reglum lífeyrissjóðanna og öðrum skuldbind-
ingum. Margir lífeyrissjóðir hafa nú þegar breytt 
reglugerðunum, og hafa SAL-sjóðirnir sett inn 
ákvæði sem heimilar fjárfestingar í erlendum 
verðbréfum upp að 5% af hreinni eign.16 Mjög er 
ólíklegt að þessar heimildir verði notaðar að 
fullu meðan sjóðirnir kynna sér aðstæður og 
möguleika. 

16 Hra fn M a g n ú s s o n (1994) , „Er lendar f j á r f e s t i n g a r . " Fréttabréf 
Sambands almennra lífeyrissjóða (45). 

Mynd 5 Nettókaup innlendra aðila á erlendum verðbréfum 
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Ólíklegt er að núverandi eignir sjóðanna verði 
seldar til að dreifa eigninni alþjóðlega. Líklegra 
er að hluti ráðstöfunarfjár verði notaður til að 
byggja upp alþjóðlegt verðbréfasafn að því 
marki sem sjóðirnir heimila sjálfum sér. Það 
mun því taka nokkur ár fyrir SAL-sjóðina t.d. að 
ná erlendri fjárfestingu sem nemur 5% af hreinni 
eign, en hún samsvarar nú 3,5 milljörðum. Til 
samanburðar er 5% af hreinni eign allra lífeyris-
sjóða 10,4 milljarðar. 

Reikna má með að útstreymi verði töluvert 
fyrst í stað meðan fjármagnseigendur breyta 
verðbréfasöfnum sínum. Kemur til bæði aukið 
frjálsræði og að reynsla í erlendum verðbréfavið-
skiptum, ásamt framboði og ráðgjöf, vex hröðum 
skrefum. Talað hefur verið um að erlendar fjár-
festingar lífeyrissjóðanna yrðu einungis örfá 
prósent af ráðstöfunarfé. Ef 5% ráðstöfunarfjár 
allra lífeyrissjóðanna verður að jafnaði notað til 
að kaupa erlend verðbréf er verið að ræða um 
rúma 2 milljarða á ári. 

Árið 1994 voru kaup á erlendum verðbréfum 
7.798 milljónir nettó. Sú fjárhæð sem hér er birt 
sem nettókaup á erlendum verðbréfum gæti verið 
hærri en búist var við vegna mismunandi skil-
greiningar á erlendum verðbréfakaupum. Yfir-
lýsingar um að nota t.d. að hámarki 5% af 
ráðstöfunarfé lífeyrissjóða til erlendra verðbréfa-
kaupa nær eingöngu til hlutabréfa og skulda-
bréfa erlendra aðila útgefinna í erlendri mynt. 
Sumir þeir sem að verðbréfakaupunum koma 
skilgreina ekki öll NIB-bréf og skuldabréf 
ríkissjóðs í erlendri mynt sem erlend. 

Það væri æskilegt að framhald yrði á þeirri 
íhaldssemi sem einkennt hefur fjárfestingar í 
erlendum verðbréfum. Það er ástæða til að ætla 
að svo verði og fjárfestar nýti sér varfærnislega 
möguleikann til að kaupa skammtímaskuldabréf, 
samanber fyrstu tölur um kaup á árinu 1995. 
Meiri reynsla er nú til staðar, og kostnaður við 
viðskipti ætti að hamla meira kaupum á skamm-
tímaskuldabréfum en kaupum á hlutabréfum. 

Einnig má benda á að afar oft er verið að fjár-
festa í skammtímabréfum til að geyma fjármuni 
á öruggan hátt og líklegra að þeir sem vilja 
geyma fjármuni kjósi íslensk bréf. Það er þó for-
senda fyrir eðlilegu magni viðskipta í erlendum 

bréfum að skammtímavextir hérlendis séu í jafn-
vægi við skammtímavexti erlendis að öðru 
óbreyttu. 

Niðurstöður 

Í þessari grein er gengið út frá því að íslenskur 
fjármagnsmarkaður muni halda áfram hinni 
hröðu aðlögun sinni að alþjóðlegum fjármagns-
markaði. Búist er við að fjármagnshreyfingar, 
gengi og vextir muni lúta markaðslögmálum og 
að sú þróun muni gera erlendum aðilum auð-
veldara að fjárfesta hér. Hins vegar er erfitt að 
sjá hvern hag erlendir aðilar hefðu nú af því að 
fjárfesta á íslenskum hlutafjármarkaði. Ekki er 
þó útilokað að einhverjir vilji fjárfesta hér vegna 
annarra hagsmuna en vaxta af verðbréfum, t.d. 
vegna hráefnisöflunar. 

Skuldabréf gefin út af stjórnvöldum munu 
væntanlega eiga greiða leið inn á erlenda mark-
aði ef vextir eru samkeppnishæfir því að þau 
hafa hlotið hagstæða alþjóðlega einkunn. Hætt-
unni er þó boðið heim ef íslensk stjórnvöld 
gerast af þessum sökum og vegna pólitísks 
þrýstings einhvers konar milliliðir um útvegun 
fjármagns. Að sjálfsögðu er eðlilegt að ríkis-
sjóður nýti sér aðgang að lánsfé sem ber vexti í 
samræmi við áhættu ef arðsöm verkefni liggja 
fyrir. 

Verðtrygging íslenskra skuldabréfa veldur því 
að innlendir fjárfestar ættu að kjósa íslensk bréf 
að öðru óbreyttu, enda er ávöxtunin örugg við 
skilyrði frjálsra fjármagnsflutninga og fljótandi 
gengis. Verðtrygging, fast gengi og frjálsir fjár-
magnsflutningar ættu að gera íslensk skuldabréf 
álitlegri fyrir íslenska og erlenda fjárfesta. 

Það er ljóst að á móti hagnaði af alþjóðlegri 
dreifmgu og meiri hagvexti á öðrum svæðum sitja 
fjárfestar uppi með aukna áhættu, t.d. pólitíska. 
Lítið er vitað með vissu um hagvöxt fyrirfram, 
gengi gjaldmiðla er háð mörgum breytum, verð 
hlutabréfa er slembistærð og óvinsælar pólitískar 
ákvarðanir gera ekki boð á undan sér. Ef mark-
aðurinn verður alþjóðlegri og það dregur úr 
áhættunni mun síðan að líkindum einnig draga 
úr ágóðanum. 
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Gera má ráð fyrir að íslenskir f járfestar hafi 
meiri áhuga á er lendum hlutabréfum en komið 
hefur f ram í kaupum þeirra hingað til. Hversu 
stórtækir þeir verða í kaupum sínum er óráðið, 
en miðað við reynslu, pólitískt umhverfi og þá 
áhættu sem þeir verða að kljást við má reikna 
með íhaldssamri og varkárri afstöðu. Lágt gengi 
krónunnar kemur til með að hamla kaupum fyrst 
í stað. Fjárfestar vita flestir að betra er að kanna 
dýpið þó svo að eflaust fari einhverjir óvarlega. 

Heildarkaup á er lendum verðbréfum ættu að 
vera í samræmi við það sem gerst hefur undan-
farið. Ekki er ástæða til að vænta fráhvarfs frá 
þeirri braut sem mörkuð hefur verið. Fjárfestar 
hafa nú haft töluverðan tíma til að kynnast er-
lendum mörkuðum. Möguleiki Íslendinga til að 
f járfesta erlendis og fyrir erlenda aðila að koma 
inn á íslenskan markað stuðlar að því að fé ávaxt-
ist eðlilega og sé notað í arðbærar f ramkvæmdir . 
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Helgi Ólafsson 

Áfallnar skuldbindingar lífeyrissjóða 
og lánakerfið 1967-1993 

Grein þessi er byggð á skýrslu sem unnin var fyrir 
hagfræðideild Seðlabankans og lokið í janúar 1995. 
Töluverðar breytingar hafa hér verið gerðar frá með-
ferð efnis í skýrslunni til að gera það aðgengilegra, og 
ýmsum nýjum upplýsingum aukið við. 

1. Inngangur og efnisumfjöllun 

Mikil umræða hefur átt sér stað að undanförnu 
um starfshætti lífeyrissjóða í kjölfar skýrslu-
gerða bankaeftirlits Seðlabankans um rekstrar-
og efnahagsstöðu þeirra, en skýrslur um þetta 
efni hafa verið gefnar út um árin 1991-1993. 
Málið er tvíþætt og snýr annars vegar að rekstri 
almennra lífeyrissjóða þar sem lífeyrisgreiðslur 
byggjast alfarið á ráðdeild í rekstri og góðri 
ávöxtun höfuðstóls og hins vegar að vanda-
málum lífeyrissjóða þar sem launagreiðendur 
taka ábyrgð á lífeyri starfsmanna sinna með 
ávísun á tilheyrandi greiðsluvanda í framtíðinni, 
eins og nú horfir gagnvart lífeyrissjóðum starfs-
manna ríkis og sveitarfélaga. Önnur þýðingar-
mikil hlið á þessu máli er svo reikningsleg 
meðferð á áföllnum skuldbindingum, annars 
vegar í formi sjóðsmyndunar bankanna til fram-
tíðarráðstöfunar, hins vegar í mynd ófrágeng-
inna framtíðarskuldbindinga ríkis og sveitar-
félaga. Ófrágengnar skuldbindingar opinberu 
aðilanna voru um 100 milljarðar króna í árslok 

1993. Þessar fjárhæðir eru ekki taldar með í 
skýrslum um lánakerfið þar sem þær hafa ekki 
verið greiddar inn í neinn formlegan sjóð. Líf-
eyrissjóðirnir eru ein helsta uppspretta peninga-
legs sparnaðar í landinu, og var hlutdeild þeirra í 
stöðu hans 41% í árslok 1993 samkvæmt upp-
gjöri lánakerfisins. Þar af leiðir að þeir eru 
einnig ein helsta driffjöður fjárfestingar í land-
inu. Með tilfærslu ofangreindra 100 milljarða 
króna inn á lífeyriskerfið mundi stofn peninga-
legs sparnaðar hækka úr 497 milljörðum króna í 
árslok 1993 í 597 milljarða og hlutdeild lífeyris-
kerfisins í sparnaðarstofninum þar með hækka 
úr 41% í 51%. Þetta hlutfall mundi svo enn 
hækka um 1 %, upp í 52%, ef sjóðir bankanna, 
sem voru um 6,5 milljarðar króna, færðust til 
innan lánakerfisins, yfir á lífeyrissjóði. Þessi 
viðbótarskuldastaða opinberu aðilanna er í raun 
lántaka hjá launþegum þeirra eða lífeyrissjóð-
unum, sem teljast til heimilageirans, og gætu 
tengst lífeyrissjóðunum formlega og fallið þannig 
undir lánakerfið, og mundu skuldir þeirra þá 
hækka að sama skapi. Þegar svo stór skuld-



132 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

setning skilar sér ekki inn í hefðbundið uppgjör 
fjármálakerfisins vakna efasemdir um skilvirkni 
í reikningshaldi hins opinbera og spurning um á 
hvaða forsendum unnt sé að sniðganga form-
legan frágang á jafn mikilvægum skuldbind-
ingum. 

Enda þótt lífeyriskrafan myndist ekki í einu 
vetfangi, heldur dreifist yfir allt tímabilið, og 
útreikningar skuldbindinga séu háðir ýmsum 
óvissuþáttum, og því ekki hárnákvæmir, er 
skuldastaðan samt nægilega ljós á hverjum tíma 
til að eiga erindi inn í lánakerfið, t.d. á sömu 
forsendum og lífeyrisábyrgðarsjóðir bankanna. 
Jafnframt er eðlilegt að gaumgæfa rót þeirra 
annmarka sem virðast vera á skipulagi og starfs-
háttum þessara lífeyrissjóða. Hér á eftir verður 
nánar vikið að tilurð, tilgangi og niðurstöðum 
rannsóknar þeirrar sem greinin byggist á. 

Eins og ljóst má vera af þessari umfjöllun, 
tengist athugunin annars vegar framsetningu 
á peningalegum sparnaði og útlánum innan 
lánakerfisins á hverjum tíma, og hins vegar 
þeim áhrifum sem innfærsla áfallinna skuld-
bindinga inn á lánakerfið mundi hafa á niður-
stöður og flokkun fjármagnsnotkunar í þjóð-
félaginu. 

Til umfjöllunar voru einungis þeir lífeyris-
sjóðir þar sem launagreiðendur ábyrgjast lífeyri 
starfsmanna sinna. Ábyrgðin er fólgin í því að 
áunnið hlutfall lífeyris af launum við starfslok 
haldist óbreytt að verðgildi á eftirlaunatímanum. 
Þeir aðilar sem ábyrgjast lífeyri starfsmanna á 
þennan hátt eru ríkissjóður, ríkisstofnanir og 
fyrirtæki í eigu ríkisins, öll stærstu sveitarfélögin 
ásamt stofnunum og fyrirtækjum í eigu þeirra, 
mörg hinna smærri sveitarfélaga, allir bankarnir 
og einhverjir sparisjóðanna. Einkafyrirtæki sem 
voru í þessum hópi hafa hætt að ábyrgjast lífeyri 
á þennan hátt og lokað hlutaðeigandi sjóðum. 
Þau standa þó við skuldbindingar sínar gagnvart 
starfsmönnum sem voru í lífeyrissjóðunum 
þegar þeim var lokað. Starfsmenn ýmissa aðila 
utan ríkisgeirans eru innan vébanda Lífeyris-
sjóðs starfsmanna ríkisins samkvæmt sérstöku 
ákvæði í lögum sjóðsins, og eru stærstu hóparnir 
sveitarfélög, sjúkrastofnanir, elli- og hjúkrunar-
heimili, félagasamtök og lánastofnanir (spari-

sjóðir). Þessir aðilar bera sjálfir fulla ábyrgð 
á lífeyri starfsmanna sinna. Þetta ber að hafa 
í huga þegar skuldbindingar ríkissjóðs gagn-
vart Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins eru skoð-
aðar. 

Verkefnið spannaði tímabilið frá 1967 til 
1993. Skort hefur faglega úttekt á áföllnum 
skuldbindingum yfir mestan hluta tímabilsins, 
enda þótt árleg úttekt á lífeyrisskuldbindingum 
megi teljast jafn sjálfsögð og önnur fjárhags-
uppgjör lögaðila og ætti að vera hluti af efna-
hagsuppgjöri. Úttektir hafa ekki verið gerðar 
reglulega nema á allra seinustu árum, en árlega 
hjá lífeyrissjóðum ríkisins frá 1989. Svipað er 
ástatt um bankakerfið og sum stærstu sveitar-
félögin. Þurfti því að áætla stöðuna 1967-1988. 
Þar sem áætlunartímabilið er langt, hefði þetta 
varla verið kleift sökum hættu á mikilli bjögun, 
ef ekki hefði verið til tenging á langri leið. 
Til er útreikningur á heildarskuldbindingum 
Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins á árinu 1978. 
Með þeim niðurstöðum var unnt annars vegar 
að brúa bilið milli 1978 og 1989 og hins vegar 
framlengja áætlunina til 1967. Áætlanir um 
samsvarandi skuldbindingar annarra lífeyris-
sjóða voru síðan byggðar á þessum niður-
stöðum, nema lífeyrissjóða starfsmanna bank-
anna, en þar voru einnig til tengibrýr hjá Eftir-
launasjóði starfsmanna Landsbankans og 
Seðlabankans sem nýttust til áætlunar fyrir alla 
bankana. 

Grundvöllur talnaefnis í athuguninni er settur 
fram í tveimur töflum í greinarlok. í töflu 8 er 
samantekið yfirlit um áfallnar skuldbindingar og 
hreina eign þeirra fimm flokka launagreiðenda 
sem ábyrgjast lífeyri starfsmanna, þ.e. ríkisins, 
Reykjavíkurborgar, annarra sveitarfélaga, banka 
og fyrirtækja. Nær taflan yfir allt tímabilið 1967-
1993 og er á verðlagi hvers árs, en brúttó- og 
nettóskuldbindingar í heild umreiknaðar til verð-
lags 1993 með lánskjaravísitölu. Í töflu 9 er 
sundurliðun á brúttóskuldbindingum lífeyris-
sjóða ríkisins og hreinni eign þeirra til greiðslu 
lífeyris. Sundurliðunin er sett fram til sérstakrar 
skoðunar þar sem áfallnar skuldbindingar þessara 
sjóða voru um 84% af heild lífeyrisábyrgðasjóða 
1993. 
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2. Staða lífeyrissjóða 

Eins og fram kom í inngangi eru helstu niður-
stöður þær í hnotskurn að ríkissjóður og sveitar-
félög eru afar skuldsett vegna lífeyrisskuld-
bindinga án mótsvarandi sjóðsmyndunar, svo 
að heildarskuld þeirra var orðin um 100 millj-
arðar króna nettó í árslok 1992 og 1993. Banka-
stofnanir hafa myndað sjóði til mótvægis 
áföllnum skuldbindingum og fyrirtækin hafa 
hætt lífeyrisábyrgð. Eftir að reglulegir útreikn-
ingar á áföllnum lífeyrisskuldbindingum hófust, 
í kringum 1990, gerðu bankarnir þær ráðstaf-
anir að mynda reikningslegan sjóð á móti 
ógreiddum uppsöfnuðum lífeyrisskuldbind-
ingum, sem geymdur er í hverjum banka fyrir 

sig og greitt er úr eftir því sem skuldbindingar 
falla til. 

Uppsöfnuð vandamál vegna áfallinna lífeyris-
skuldbindinga hvíla því á seinustu árum af full-
um þunga á opinberum aðilum, ríki og sveitar-
félögum ásamt fyrirtækjum þeirra og stofn-
unum. Þetta kemur skýrt í ljós í töflum 8 og 9 
eins og vitnað var til áður. 

Áfallnar skuldbindingar allra lífeyrissjóða eru 
sýndar í töflu 1 á verðlagi í árslok 1993 ásamt 
árlegri aukningu skuldbindinga í milljörðum 
króna og hlutföllum. Þegar litið er á árlegar 
hreyfingar má greina áhrif ýmissa sveiflna í 
efnahagsmálum, heist verðbólgu. Aðrar orsakir, 
sem helst snúa að réttindum sjóðsfélaga, verða 
til umfjöllunar aftar. 

Tafla 1. Ábyrgðarlífeyrissjóðir alls: 
Staða áfallinna skuldbindinga og höfuðstóls 1967-93 á verðlagi 1993 

Staða í árslok í milljörðum kr. Árleg hlutfallsaukning Vísitölur 1968=100 

Ár 
Brúttóst. Höfuðst. Nettóst. Brúttóst. Höfuðst. Nettóst. Brúttó- Raun- Brúttóst. x Höfuð-

Ár Ma. kr. Ma. kr. Ma. kr. % % % staða vextir raunvextir stóll 

1967 30 ,76 5 ,80 24 ,96 
1968 31,70 5 ,82 25 ,88 3,1 0 ,3 3,7 100 100 100 100 
1969 29,77 5,41 24 ,36 -6,1 -7,1 -5 ,9 94 98 92 93 
1970 33,49 5 ,30 28 ,19 12,5 -1,9 15,7 106 98 104 91 
1971 43 ,62 6 ,45 37,17 30,2 21,7 31 ,9 138 104 143 111 
1972 48 ,67 6,64 4 2 , 0 3 11,6 2,9 13,1 154 105 161 114 
1973 49 ,39 6 ,43 42 ,96 1,5 -3,2 2,2 156 100 156 110 
1974 50,61 5,67 4 4 , 9 3 2,5 -11,7 4 ,6 160 90 144 97 
1975 44,51 5 ,26 39 ,26 -12 ,0 -7,4 -12 ,6 140 86 120 90 
1976 46 ,02 5 ,65 40 ,37 3,4 7,5 2,8 145 85 123 97 
1977 56 ,80 6,35 50,45 23 ,4 12,4 25 ,0 179 83 148 109 
1978 63 ,04 6 ,93 56,11 11,0 9,1 11,2 199 79 157 119 
1979 64 ,90 7 ,30 57 ,59 2,9 5,4 2 ,6 205 81 167 125 
1980 69,17 8,04 61 ,13 6,6 10,1 6,1 218 84 183 138 
1981 74,41 9 ,39 65 ,02 7,6 16,8 6 ,4 235 86 201 161 
1982 76 ,43 11,13 65,31 2,7 18,5 0,4 241 88 212 191 
1983 70,85 12,64 58 ,22 -7 ,3 13,6 -10 ,9 223 90 201 217 
1984 79,17 14,91 64 ,26 11,7 17,9 10,4 250 92 230 256 
1985 83 ,90 16,75 67 ,16 6,0 12,4 4 ,5 265 97 256 288 
1986 100,62 19,46 81,16 19,9 16,2 20,9 317 102 323 334 
1987 118,32 24 ,13 94 ,20 17,6 24,0 16,1 373 109 407 415 
1988 126,69 27,15 99 ,53 7,1 12,5 5,7 400 118 471 467 
1989 125,69 30,41 95 ,29 -0,8 12,0 -4 ,3 396 123 489 522 
1990 129,10 32,88 96,21 2,7 8,1 1,0 407 129 526 565 
1991 132,37 35,40 96,97 2,5 7,7 0,8 418 138 575 608 
1992 139,58 38 ,73 100,84 5,4 9,4 4 ,0 440 147 645 665 
1993 142,52 41 ,94 100,58 2,1 8,3 -0 ,3 450 156 700 720 
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Mynd 1 

Ábyrgðarlífeyrissjóðir alls: Staða áfallinna 
skuldbindinga og höfuðstóls á verðlagi 1993 

Árslokastaða hvers árs í töflu 1, í milljörðum 
króna, er sett upp til yfirlitsskoðunar í mynd 1 
þar sem höfuðstóll og nettóstaða skuldbindinga 
mynda samtals brúttóstöðuna í súlnaritinu. 

Vísitölur skuldbindingastöðu og höfuðstóls, í 
samræmi við niðurstöður árslokaverðmætis í 
töflu 1, eru sýndar í mynd 2, og hefur skuld-
bindingastaðan verið margfölduð með uppsafn-

aðri raunávöxtun lífeyrissjóðanna. Höfuðstóll-
inn tekur áberandi stökk í lok áttunda áratugarins 
þegar verðtrygging fjárskuldbindinga verður 
almenn. Það er þó ekki fyrr en um miðjan níunda 
áratuginn sem ávöxtunarvísitala höfuðstólsins 
nær heildarhækkun umfram vísitölu brúttóstöð-
unnar og heldur svo áfram til loka tímabilsins. 
Hægfara breytingar fyrst í stað stafa af miklum 

Mynd2 Ábyrgðarlífeyrissjóðir alls: Vísitölur skuldbindingastöðu og 
höfuðstóls 1968-93 á verðlagi 1993 
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Mynd 3 Ábyrgðarlífeyrissjóðir alls: Vísitölur raunvaxtareiknaðrar 
brúttóstöðu og höfuðstóls 1968-93 á verðlagi 1993 

fjölda óverðtryggðra lána í fórum lífeyrissjóð-
anna sem voru enn að brenna upp á verðbólgu-
bálinu í upphafi verðtryggingar. Seinna stökkið 
sýnir stórbætta ávöxtun og jafnframt verulega 
hækkun lífeyrisábyrgðarsjóða bankanna, sbr. 
töflu 8. 

Til frekari skýringar á innbyrðis fylgni talna-
raða lífeyrissjóðanna er margfeldi vísitalna 
brúttóskuldbindinga og raunávöxtunar sýnt til 
samanburðar við vísitölur höfuðstóls á mynd 3, 
og eru talnaraðir þessara vísitalna fengnar úr 
fjórum öftustu dálkum töflu 1. 

Skýringartilraunin byggist á því að tveir 
meginþættir móti framvindu höfuðstólsins, þ.e. 
iðgjöld sem safnast upp í hátt við brúttóskuld-
bindingar og raunávöxtun þessara uppsöfnuðu 
iðgjalda. Ekki verður annað séð en þessir þættir 
nái að skýra þróun höfuðstólsins allvel. 

Til frekari samanburðar eru eftirfarandi upp-
lýsingar um raunvexti og áhrif þeirra á stöðu 
höfuðstóls gagnvart skuldbindingum. Meðal-
raunávöxtun höfuðstóls lífeyrissjóðanna á tíma-
bilinu 1968-1993 var 1,72% á ári, en hún var 
afar misjöfn frá ári til árs eins og fram kemur í 
vísitöludálki í töflu 1 og fjallað hefur verið um í 
skýringum að framan. Meðalraunávöxtun spari-
skírteina á tímabilinu 1968-1993 var 5,89%, en 
samkvæmt sömu reikniaðferð hefði sú raun-

ávöxtun átt að fleyta höfuðstólnum upp í u.þ.b. 
80% af brúttóstöðu skuldbindinga í árslok 1993 
í stað u.þ.b. 30%. Við skoðun á hlutfalli 
höfuðstóls af brúttó skuldbindingum þarf að taka 
tillit til þess að staðan er hagstæðari en ella 
vegna árlegra ábyrgðargreiðslna launagreiðenda 
með lífeyri. Ríkissjóður hefur t.d. greitt að jafn-
aði rúman milljarð króna á ári í þessum tilgangi 
á tímabilinu 1988-1993 á verðlagi hvers árs. 

Höfuðstóll og áfallnar skuldbindingar lífeyris-
sjóða ríkisins eru sýndar í töflu 2 á sama hátt og 
í töflu 1. Tölurnar um fjölda ríkisstarfsmanna 
eru áætlaðar að nokkuru þar sem skýrar marka-
línur liggja ekki á milli þeirra og starfsmanna 
sveitarfélaga, en hreyfingar milli ára ættu þó 
ekki að raskast að ráði. 

Við samanburð á töflum 1 og 2 sést hve vægi 
lífeyrissjóða ríkisins er mikið og undangengnar 
skýringar á heildarskuldbindingum lífeyrissjóða 
falla meir að þeim en öðrum, enda eru þeir 
þungamiðjan í lífeyrisábyrgðakerfinu. Nettó-
skuldbindingar lífeyrissjóða ríkisins voru frá 
77% til 84% af heildinni yfir allt tímabilið. 
Einna minnstar voru þær á árabilinu 1975-1983, 
rúmlega 77%. Á sama tíma og fjöldi ársverka 
tæplega þrefaldaðist (2,8) rúmlega fjórfölduðust 
(4,2) áfallnar lífeyrisskuldbindingar miðað við 
upphafs- og lokaár í töflu 2. Þetta er eðlilegt þar 
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sem ör fjölgun starfsmanna hefur minni áhrif til 
viðbótar við lífeyrisskuldbindingar fyrstu árin, 
en þunginn eykst eftir því sem líður á starfs-
ævina þar sem öldrunin bætist við fjöldann í 
myndun skuldbindinganna. Slakinn á hlutfalli 
höfuðstólsins 1973-1984, miðað við skuld-
bindingarnar, tengist sömu hagsveiflum og getið 
var í skýringum við töflu 1. 

Tafla 2. Lífeyrissjóðir ríkisins: 
Á fa l lnar skuldbindingar og ársverk 1967-93 

Staða í árslok á verðlagi 1993 Mannafli á 
launaskrá 

hjá ríki Ár 
Brúttóstaða Höfuðstóll Nettóstaða 

Ma. kr Ma. kr. Ma. kr. 

Mannafli á 
launaskrá 

hjá ríki 
1967 24,10 4,27 19,83 6.981 
1968 24,77 4,28 20,49 7.597 
1969 23,07 3,96 19,11 8.047 
1970 26,02 3,86 22,16 8.656 
1971 34,24 4,79 29,45 9.135 
1972 38,25 4,95 33,30 9.732 
1973 38,67 4,80 33,87 10.515 
1974 39,48 4,19 35,30 11.156 
1975 34,27 3,93 30,34 11.708 
1976 35,30 4,19 31,11 12.776 
1977 43,92 4,69 39,23 13.336 
1978 48,74 5,03 43,71 13.701 
1979 49,90 5,19 44,71 14.206 
1980 53,04 5,58 47,46 14.707 
1981 56,97 6,30 50,66 16.825 
1982 58,20 7,68 50,52 17.081 
1983 53,18 8,34 44,84 17.238 
1984 59,61 9,58 50,03 16.725 
1985 63,04 10,61 52,43 17.564 
1986 76,31 12,29 64,02 18.407 
1987 89,68 13,75 75,93 19.518 
1988 96,00 15,23 80,77 19.465 
1989 94,51 16,86 77,65 19.614 
1990 96,80 17,92 78,88 20.063 
1991 98,99 19,16 79,83 19.997 
1992 104,77 20,89 83,88 19.862 
1993 106,21 22,21 84,00 19.815 

Hækkun höfuðstólsins er, einkum frá 1986, 
afleiðing betri ávöxtunar þótt lífeyrissjóðir rík-
isins hafi ekki náð sama meðalárangri í lokin og 
heildin. Úrslitaáhrif hefur þó það að ríkisstarfs-
mönnum hætti að fjölga, en fjöldi þeirra hefur 
nánast staðið í stað frá 1987. 

Til að auðvelda samanburð á mismunandi 
skuldastöðu lífeyrissjóðanna í árslok 1993 er 

tafla 3 sett hér fram, en tölur um allt tímabilið er 
að finna í töflu 8. Taflan sýnir hlutföll höfuðstóls 
af áföllnum skuldbindingum. Þarna sést vel hve 
staða höfuðstóls lífeyrissjóða ríkisins er mun 
lakari en staða heildarinnar. Lífeyrissjóðir 
sveitarfélaga eru með svipaða stöðu eða 21,1% 
þótt staða Reykjavíkurborgar sé miklu lakari. 
Aðhald bankanna hefur skilað nær því jöfnuði í 
lokin, og fyrirtækin eru einnig á góðri leið með 
að vinna höfuðstólinn upp í átt til jafnaðar. 

Tafla 3. Sundurliðun skuldbindinga 
og höfuðstóls á lífeyrissjóði 1993 

Áf.brúttóskb. Höfuðstóll Höfuðstóll % 

Lífeyrsjóðir ríkisins. 106.207 22.205 20,9 
Reykjavíkurborg . . . 12.810 1.416 11,0 
Önnur sveitarfélög. . 7.651 2.899 37,9 
Bankar 13.989 13.951 99,7 
Fyrirtæki 1.862 1.464 78,6 
Alls: 142.519 41.935 29,4 

Við skoðun á stöðu lífeyrissjóða ríkisins 
kemur fram að frá 1967 til 1980 versnar hún eins 
og hjá öðrum lífeyrissjóðum. Frá þeim tíma fer 
staðan aftur hægt batnandi, en dregst samt aftur 
úr heildinni. Ymsar ástæður valda þessari gliðn-
un og síðar nálgun á milli skuldbindinga og 
höfuðstóls. Þær helstu eru skakkaföll af völdum 
verðbólgu eins og getið hefur verið að framan. 
Aðrir þættir eru aukin lífeyrisréttindi og hækk-
aður meðalaldur án þess að hlutfall iðgjalda í 
sjóðina hafi hækkað til jafns við auknar skyldur 
þeirra. Ævilengd hefur aukist verulega á stuttum 
tíma; t.d. hefur hún hækkað um tæp 16% hjá 65 
ára og eldri á tímabilinu frá 1966-70 til 1992-93. 
Lífeyrir er nú greiddur af síðustu launum í stað 
meðallauna áður, lífeyrishlutfall hefur hækkað 
og aldur við lífeyristöku lækkað svo að aðal-
atriðin séu nefnd. Þessar breytingar hafa orðið á 
löngu tímabili, og hefði jafnóðum þurft að 
hækka iðgjöld til lífeyrissjóðanna til að mæta 
auknum kostnaði, en þau hafa verið 10% af 
launum hjá þeim flestum allan tímann. 

Batnandi staða frá 1980, eða í hálfan annan 
áratug, á rætur sínar að rekja til betri ávöxtunar 
höfuðstóls eins og áður hefur verið gerð grein 
fyrir, jafnframt því sem sjóðurinn hefur „yngst" 
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eitthvað um tíma með örri fjölgun opinberra 
starfsmanna í yngri aldursflokkum, og mun róð-
urinn þá þyngjast smám saman á ný við frekari 
„öldrun" og framhald stöðnunar eða jafnvel 
fækkun starfsmanna. Nefnd á vegum fjármála-
ráðherra, sem gerði samanburð á launakjörum 
opinberra starfsmanna og skilaði áliti í apríl 
1986, taldi aukalega lífeyrisásbyrgð ríkisins 
samsvara tvöföldun iðgjalda. Jón Erlingur Þor-
láksson tryggingafræðingur telur þörf fyrir 
heildariðgjöld nú vera í námunda við 25% af 
launum ef stöðva á aukningu áfallinna nettó-
skuldbindinga. 

3. Samanburður lífeyrisskuldbindinga 
við aðrar hagstærðir 

Til að öðlast tilfinningu fyrir þunga áfallinna 
lífeyrisskuldbindinga er nauðsynlegt að bera þær 
saman við aðrar stærðir í hagkerfinu. Áfallnar 
skuldbindingar allra lífeyrissjóða eru í töflu 4 
bornar saman við verga landsframleiðslu sömu 
ára, heildarfjármagn í lánakerfinu og innlent 
lánsfjármagn myndað af peningalegum sparnaði 
í landinu. Yfir allt tímabilið nema þær 17-26% af 
vergri landsframleiðslu og risa hæst 1987-1989, 
en á árunum 1986-1987 verða miklar launa-

Tafla 4. Ábyrgðarlí feyrissjóðir alls: 
Áfallnar nettóskuldbindingar sem hlutfail af: 

Vergri Heildarfjár- Innlendu 

Ár 
landsfram- magni lánsfjár-

Ár leiðslu lánakerfis magni 
% % % 

1967 16.9 
1968 18.7 16,1 25,1 
1969 17,6 17,1 24,3 
1970 19,1 20,8 26.9 
1971 20,2 22.8 29,3 
1972 21,4 24,7 31,1 
1973 20,1 24,2 30,6 
1974 22,2 23,6 34,9 
1975 19,3 20,0 33.9 
1976 18,0 19,8 32,7 
1977 20,4 22,9 36,7 
1978 21,7 23,2 38,1 
1979 23,0 24,8 39,3 
1980 22,2 23,3 38,5 
1981 22,4 23.9 36,8 
1982 23,2 19,4 35,5 
1983 21,3 16,7 30,4 
1984 20,7 15,2 29,6 
1985 22,2 16,3 29,4 
1986 23,2 18,9 31,2 
1987 25.4 20,4 31,2 
1988 26.4 19,4 30.2 
1989 25,1 16,6 26.0 
1990 23,3 16.2 24.0 
1991 23.4 15,3 22,1 
1992 24,5 14.5 21,4 
1993 24,5 13,5 20,2 

Mynd 4 

Ábyrgðarlífeyrissjóðir alls: Hlutfall áfallinna 
nettóskuldbindinga af VLF og fjármagn lánakerfis 
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hækkanir umfram hækkun framfærslukostnaðar 
sem hjaðna eftir 1988 og áfram til loka tíma-
bilsins. Í hlutfalli af samtölum lánakerfis verða 
þær um 14-25%, lægstar 1993 og 20-39% af 
innlendu lánsfé, einnig lægstar 1993, en á rnilli 
1990 og 1993 hækkar innlent lánsfé um 40%, 
erlendar skuldir um 46% á sama tíma, en láns-
kjaravísitalan hækkaði aðeins um rúm 13%. 
Eðlismunur er á samanburði við verga lands-
framleiðslu annars vegar þar sem hún er flæði-
stærð sem rís og hnígur í takt við framleiðslu-
starfsemina, og lánakerfið hins vegar, sem er 
stofnstærð og því af sama toga og áfallnar skuld-
bindingar. Líta má á samanburðinn við VLF sem 
viðmiðunarstöðu við heildargreiðslugetu þjóð-
félagsins á hverjum tíma. Mynd 4 er myndræn 
uppsetning á töflu 4 og sýnir iðukast sveiflna 
einkar vel. 

Á sama máta og heildarlífeyrisskuldbindingar 
eru bornar saman við heildarstærðir í hagkerfinu 
er eðlilegt að skuldbindingar lífeyrissjóða rík-
isins séu bornar saman við heildarstærðir í 
ríkiskerfinu, og er það gert í töflu 5 þar sem þær 
eru bornar saman við tekjur ríkissjóðs og skulda-
stöðu hans í lánakerfinu. Hlutfallið af tekjum 
ríkissjóðs er lægst 57% 1976 og hæst 81% 1987 
og 1993 og endurspeglar það sömu hagsveiflur 
og hagstærðir og gerð hafa verið skil áður. Öllu 
meiri sveiflur eru í hlutföllum skuldbindinga af 
skuldastöðu ríkisins í lánakerfinu. Flest árin eru 
skuldbindingarnar hærri en skuldastaðan og 
munurinn geypilegur á tíðum. Ástæðan fyrir 
sveiflunni frá 1980 er að frá því ári hafa útlán til 
ríkisgeirans verið flokkuð að nýju vegna til-
færslu á skuldum fyrirtækja í eigu ríkisins yfir á 
fyrirtækjageirann. Hækkar fyrirtækjageirinn því 
sem mismuninum nemur. Tímabilin fyrir og eftir 
1980 eru að þessu leyti ekki sambærileg. Sein-
ustu ár hafa skuldir ríkissjóðs vaxið ört og 
ábyrgðir á lífeyri því farið hraðminnkandi að 
hlutfalli við þær og aldrei verið lægri en seinustu 
tvö árin í þessum samanburði. Þessi dálkur sýnir 
því umfram allt sveiflukennda og hækkandi 
lánastöðu ríkissjóðs, en alls ekki að ábyrgða-
staðan í lífeyriskerfinu hafi farið minnkandi. 
Lægst eru hlutföllin seinustu þrjú árin eins og í 
töflu 4 sem vísar þar bæði til lækkandi skuld-

bindinga banka og fyrirtækja og aukins sparn-
aðar umfram aðra aukningu lífeyrisskuldbind-
inga. 

Tafla 5. Lífeyrissjóðir ríkisins: Áfa l lnar 
nettóskuldbindingar sem hlutfall af: 

Skuldastöðu 
ríkis í lánakerfi 

Ár 
Tekjum Skulda- Hlutfall 

Ár ríkissj. staða áf.skuldb. 
% M. kr. % 

1967 
1968 6 4 , 0 18 238,1 
1969 65 ,9 2 6 190,1 
1970 68 ,5 27 248 ,7 
1971 68 .5 36 253 ,0 
1972 65 ,7 5 5 221,1 
1973 6 4 , 2 81 197,3 
1974 67 ,8 177 144,5 
1975 61 ,2 3 1 5 99,1 
1976 57,1 451 90 ,3 
1977 67 ,2 651 103,5 
1978 6 8 , 0 1.193 93 ,3 
1979 7 0 , 0 1.601 108,5 
1980 71,1 7 5 3 371 ,0 
1981 70,1 9 9 6 4 4 3 , 8 
1982 68 ,8 2 . 3 7 5 299 ,4 
1983 68 ,8 6 .060 184,8 
1984 64 ,9 8 .665 165,5 
1985 72 ,9 13 .176 159,0 
1986 73 ,4 2 1 . 2 8 4 138,6 
1987 8 1 , 8 - 30 .175 141,8 
1988 7 7 , 0 4 1 . 0 7 9 133,6 
1989 77,1 5 9 . 9 6 8 105,3 
1990 73 ,4 6 7 . 4 7 2 103,1 
1991 7 2 , 0 83 .518 91 ,3 
1992 76 ,6 9 8 . 0 7 3 82,8 
1993 81 ,4 122 .721 68 ,4 

4. Lánakerfið og áfallnar skuldbindingar 
lífeyrissjóða 

Tengsl lífeyrissjóða við lánakerfið eins og það er 
nú í framsetningu Seðlabanka Íslands byggist á 
reikningsuppgjöri lífeyrissjóðanna á hverjum 
tíma. Höfuðstóllinn telst skuld lífeyrissjóða við 
heimilin, en eignir þeirra að mestum hluta útlán 
til ríkisgeirans, sveitarfélaga, atvinnufyrirtækja, 
heimila og lánastofnana auk sjóðs til greiðslu 
lífeyris. 
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Áfallnar skuldbindingar hafa enn ekki verið 
teknar inn í lánakerfið þótt þær séu í eðli sínu 
jafn raunveruleg staðreynd og annað fjármagn í 
kerfinu. Breytir þá engu þótt form þessara 
skulda sé frábrugðið þeim sem fyrir eru. Það sem 
til þarf er breyting á „bókhaldslegri" meðferð 
áfallinna skuldbindinga hjá skuldunautunum og 
í uppgjöri lánakerfisins. 

Einn hluti af lífeyrisskuldbindingum utan líf-
eyrissjóðauppgjörs nær þó inn í lánakerfið. Eru 
það sjóðir bankanna, sbr. töflu 6 og töflu 8. 
Þessir sjóðir eru hluti af efnahag bankanna og 
þar með inni í lánakerfinu, en vegna uppgjörs-
aðferða og flokkunar á efnahag lenda þeir ekki á 
réttum stað, þ.e. í lífeyrishlutanum, og innláns-
staða heimila eykst því ekki að sama skapi né 
heldur samsvarandi staða lífeyrissjóða. 

Nettóstaða lífeyrisskuldbindinga, sem ekki 
eru innan reikningshalds lífeyrissjóðanna, er 
sýnd í töflu 6. Áfallnar lífeyrisskuldbindingar 
sýna árlega vöntun á inneign heimilageirans í 
lánakerfinu, en endanleg viðbót við lánakerfið 
eru skuldbindingar, aðrar en sjóðir bankanna. 
Eðlilegasta flokkunin er að þessar skuldbind-
ingar og sjóðir séu færð til eignar í lífeyris-
sjóðahluta lánakerfisins þar sem öll tengsl liggja 
þangað. Þannig mundu eignir lífeyrissjóðanna 
hækka sem nemur viðbótarfjárhæðinni, en hún 
jafnframt færast á útlán til geira þeirra launa-
greiðenda sem ábyrgjast lífeyri starfsmanna 
sinna og inneignar starfsmannanna sjálfra, þ.e. 
heimilageirans í þessum lífeyrissjóðum. 

Ef ekki er talið að áfallnar lífeyrisskuldbind-
ingar eigi heima í dálki lífeyrissjóða, þar sem 

Tafla 6. Á fal lnar skuldbindingar lífeyrissjóða og banka færðar á lífeyrissjóði 
í peningalegum sparnaði, m. kr. 

Staða lífeyrissjóða í upphafi og viðbœtur Peningal. sparnaður 

Ár 
Lífeyrissj. 
upph.staða 

Áfallnar 
Lífeyrissj. 

lífeyrisskuldb. 
Bankasj. 

Lífeyrissj. 
ný staða 

Fyrri 
staða 

Ný staða 
án banka 

Erlent 
lánsfé 

Lánakerj 
samtals 

1967 45 
1968 24 54 78 216 270 
1969 29 63 92 259 322 
1970 30 85 115 317 402 93 495 
1971 40 115 155 392 507 113 620 
1972 55 153 208 493 646 128 774 
1973 77 203 280 662 865 174 1.039 
1974 114 326 1 441 932 1.258 446 1.704 
1975 171 404 1 576 1.192 1.596 826 2.422 
1976 260 528 1 789 1.614 2.142 1.053 3.195 
1977 402 867 2 1.271 2.359 3.226 1.423 4.649 
1978 649 1.429 4 2.082 3.747 5.176 2.410 7.586 
1979 1.045 2.237 8 3.290 5.691 7.928 3.321 11.249 
1980 1.865 3.598 16 5.479 9.348 12.946 6.066 19.012 
1981 3.403 5.673 28 9.104 15.429 21.102 8.271 29.373 
1982 6.555 9.191 39 15.785 25.868 35.059 21.619 56.678 
1983 12.577 14.543 140 27.260 47.912 62.455 39.126 101.581 
1984 17.330 18.415 256 36.001 62.242 80.657 59.087 139.744 
1985 26.682 26.830 469 53.981 91.221 118.051 73.689 191.740 
1986 35.109 37.396 679 73.184 119.824 157.220 78.210 235.430 
1987 50.283 53.086 2.067 105.436 170.173 223.259 89.980 313.239 
1988 71.933 67.631 2.947 142.511 223.974 291.605 124.564 416.169 
1989 102.085 77.502 4.172 183.759 297.770 375.272 168.626 543.898 
1990 125.569 84.870 5.254 215.693 353.881 438.751 171.006 609.757 
1991 153.954 92.660 6.187 252.801 419.807 512.467 185.761 698.228 
1992 177.473 97.603 6.804 281.880 456.758 554.361 216.361 770.722 
1993 209.403 100.584 6.475 316.462 496.988 597.572 249.981 847.553 
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Tafla 7. Áfallnar skuldbindingar lífeyrissjóða skuldfœrðar á ríki, sveitarfélög og „aðra aðila" 
í útlánaflokkun lánakerfis1 

Ríkissjóður og ríkisstofnanir Sveitarfélög og stofnanir „Aðrir" ´Ú t lána f l . lánakerfis Hækkun 

Ár 
Staða 
M. kr. 

Áf.skuldl 
M. kr. 

Ný staða 
M. kr. 

Fyrri staða 
'M. kr. 

Áf. skb. 
M. kr. 

Ný staða 
M. kr. 

Áf.skb. 
M. kr. 

Fyrri staða 
M. kr. 

Ný staða 
M. kr. 

útlánafl 
% 

1967 36 8 2 

1968 18 43 61 15 8 23 3 337 391 16,1 
1969 26 49 75 17 10 27 3 368 431 17,1 
1970 27 67 94 20 14 34 4 410 495 20,8 
1971 36 91 127 24 19 4 3 5 505 620 22,8 
1972 55 122 177 29 25 54 7 621 774 24,7 
1973 81 160 241 34 33 67 10 836 1.039 24 ,2 
1974 177 256 4 3 3 59 52 111 18 1.378 1.704 23 ,6 
1975 315 312 627 91 64 155 28 2.018 2.422 20,0 
1976 451 407 858 121 84 205 37 2.667 3.195 19,8 
1977 651 674 1.325 177 137 314 56 3 .782 4 .649 22 ,9 
1978 1.193 1.113 2 .306 308 224 532 92 6.157 7 .586 23 ,2 
1979 1.601 1.737 3.338 445 349 794 151 9 .012 11.249 24,8 
1980 753 2 .794 3.547 901 559 1.460 245 15.414 19.012 23,3 
1981 996 4.421 5 .417 1.477 881 2.358 372 23 .700 29 .373 23,9 
1982 2 .375 7 .110 9 .485 3 .122 1.444 4 .566 637 47 .487 56 .678 19,4 

1983 6 .060 11.201 17.261 5 .259 2.226 7.485 1.115 87.038 101.581 16,7 
1984 8 .665 14.336 23.001 6 .348 2 .843 9.191 1.235 121.329 139.744 15,2 
1985 13.176 20 .948 34 .124 8 .276 4.141 12.417 1.741 164.910 191.740 16,3 
1986 21 .284 29 .498 50 .782 10.056 5 .848 15.904 2 .050 198.034 235 .430 18,9 
1987 30 .175 42.791 72 .966 11.894 8 .512 20 .406 1.783 260 .153 313.239 20 ,4 

1988 41 .079 54.881 95 .960 16.136 10.961 27 .097 1.789 348.538 416 .169 19,4 
1989 59 .968 63.161 123.129 21 .455 12.594 34 .049 1.747 466 .396 543 .898 16,6 
1990 67 .472 69 .579 137.051 22 .684 13.836 36 .520 1.455 524 .887 609 .757 16,2 

1991 83.518 76 .284 159.802 25 .612 14.976 40 .588 1.400 605.568 698.228 15,3 
1992 98 .073 81.186 179.259 28 .766 15.964 44 .730 4 5 3 673 .119 770 .722 14,5 
1993 122.721 84 .002 206 .723 33 .435 16.146 49.581 4 3 6 746 .969 847 .553 13,5 

endanleg niðurstaða er ekki föst tala, mætti setja 
þær upp til sérstakrar færslu í lánakerfinu við 
hlið lífeyrissjóða. Við breytingar á hvorn veginn 
sem er mundu fjárhæðirnar í töflu 6 færast inn á 
skuldastöðu lánakerfisins samkvæmt sundur-
liðun í töflu 7. Ný niðurstaða eigna og skulda í 
lánakerfinu samkvæmt töflum 6 og 7 hækkar á 
bilinu frá 13-25% eftir árum, en lækkar samfellt 
seinustu fimm árin. Sömu orsakir liggja þar til 
grundvallar og fram komu í umsögn um töflu 4, 
þ.e. verulega aukinn sparnaður innanlands ásamt 
enn meiri hækkunum erlendra skulda, hvort 
tveggja langt umfram innlendar verðlagshækk-
anir og áfallnar skuldbindingar lífeyrissjóða, 
jafnvel þótt þær hafi hækkað nokkuð umfram 
verðlagshækkanir. 

1 „ A ð r i r " eru bankar og fyr i r tæki , sbr. töf lu 8. 
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C l a e s s e n 

B a n k a e f t i r l i t S e ð l a b a n k a n s , R a g n a r H a f l i ð a s o n 
T ö l f r æ ð i d e i l d S e ð l a b a n k a n s , B ö ð v a r Þ ó r i s s o n 
S e ð l a b a n k i n n : á r s s k ý r s l u r , H a g t ö l u r m á n a ð a r i n s o. f l . 
Þ j ó ð h a g s s t o f n u n : Fré t tabréf , Þ j ó ð h a g s r e i k n i n g a r 1945-

1992, a t v i n n u v e g a s k ý r s l u r o. fl . 
H a g s t o f a Ís lands: L a n d s h a g i r 1994 o. f l . 
F j á r m á l a r á ð u n e y t i ð : S k ý r s l u r u m r í k i s f j á r m á l 1989-

1994 , f r u m v a r p til f j á r l a g a 1995 
Við tö l v i ð ý m s a að i l a t e n g d a reks t r i l í f e y r i s s j ó ð a 

Aðstoð veittu: 
Bja rn i Brag i J ó n s s o n , S e ð l a b a n k a Íslands 
K r i s t j ó n K o l b e i n s , S e ð l a b a n k a Íslands 
Bja rn i G u ð m u n d s s o n t r y g g i n g a f r æ ð i n g u r 
J ó n E r l i n g u r Þ o r l á k s s o n t r y g g i n g a f r æ ð i n g u r 



Tafla 8. Á fal lnar skuldbindingar lífeyrissjóða með ábyrgð launagreiðenda 1967-1993. Verðlag hvers árs í milljónum kr. ' 

Ríkissjóður og ríkisstofnanir Reykjavíkurborg Önnur sveitarfélög2 

1 Fei t le traðar tölur í á f ö l l n u m sku ldb ind ingum eru rauntölur , en aðrar áæt laðar eða b landaðar raun tö lum o g áæt lunum 
2 S u m a r tölur óvissar , t.d. hö fðu áfa l lnar sku ldb ind ingar e ins kaups taðar aldrei ver ið re iknaðar þegar töf lur voru f r ágengnar og þurft i að áæt la þ æ r m e ð hl iðsjón af ö ð r u m . 

Ár 
Áf. skuldb. Höfuð- Áf. skb. Áf. skb. Höfuð- Áf skb. Áf. skb. Höfuð- Áf. skb. Áf. skb. Höfuð- Sjóðir Áf. skb. Áf skb. Höfuð- Áf.skb. Áf skb. Höfuðst., Áfallnar Áfallnar skuldb. 

Ár brúlló stóll nettó brúttó stóll nettó brúttó stóll nettó brúttó stóll banka nettó brúttó stóll nettó brúttó sjóðir skb.nettó brúttó nettó 
1967 4 4 8 36 5 1 5 3 0 3 3 1 1 1 0 0 56 11 45 30 ,76 24 ,96 

1968 5 2 9 4 3 6 1 5 4 0 3 3 1 2 1 0 1 66 12 5 4 31 ,70 25 ,88 

1969 6 0 10 4 9 7 1 6 4 1 4 5 2 3 1 1 1 77 14 6 3 29 ,77 24 ,36 

1970 7 9 12 6 7 10 1 9 6 1 5 6 2 4 2 1 1 101 16 85 33 ,49 28 ,19 

1971 106 15 91 13 1 12 8 1 7 6 2 4 2 1 1 135 20 115 4 3 , 6 2 37 ,17 

1972 140 18 122 17 1 16 10 1 9 8 3 6 3 1 2 178 24 153 48 ,67 4 2 , 0 3 

1973 182 2 3 160 2 2 2 21 13 1 12 12 3 8 4 1 2 2 3 3 30 2 0 3 4 9 , 3 9 4 2 , 9 6 

1974 2 8 6 30 256 35 2 33 21 2 19 19 4 1 14 6 2 4 367 41 326 50,61 4 4 , 9 3 

1975 3 5 3 4 0 312 4 3 2 41 25 3 2 3 30 6 1 2 3 7 2 5 4 5 8 54 4 0 4 44 ,51 39 ,26 

1976 462 55 4 0 7 56 3 5 4 3 3 4 30 41 8 1 32 9 4 6 6 0 2 74 5 2 8 4 6 , 0 2 40 ,37 

1977 7 5 5 81 6 7 4 92 4 88 54 5 4 9 60 12 2 4 6 15 5 10 9 7 6 109 867 56 ,80 50 ,45 

1978 1.241 128 1.113 151 8 143 89 9 81 9 9 20 4 75 25 8 17 1.605 176 1.429 63 ,04 56,11 

1979 1.939 202 1.737 236 13 2 2 3 140 14 126 168 33 8 127 39 15 24 2 .521 2 8 4 2 .237 6 4 , 9 0 57 ,59 

1980 3 .122 3 2 9 2 .794 3 8 0 2 0 360 2 2 5 26 199 2 8 2 57 16 2 0 8 6 2 25 37 4 .072 4 7 3 3 .598 69 ,17 61 ,13 

1981 4 .971 5 5 0 4 .421 605 32 5 7 3 358 50 308 4 5 9 117 28 315 99 4 2 57 6 .493 8 1 9 5 . 6 7 3 74,41 65 ,02 

1982 8 .191 1.081 7 . 1 1 0 998 5 2 945 5 9 0 91 4 9 9 814 2 2 7 3 9 5 4 9 163 75 88 10.757 1.566 9 .191 7 6 , 4 3 65,31 

1983 13.286 2 .084 11.201 1.618 163 1.455 958 186 771 1 .573 4 4 6 140 9 8 7 265 138 127 17.700 3 .157 14.543 7 0 , 8 5 58 ,22 

1984 17.082 2 .745 14.336 2 .081 2 1 2 1.868 1.231 2 5 6 975 1.952 612 256 1.084 341 189 152 22 .687 4 . 2 7 2 18.415 79 ,17 64 ,26 

1985 25 .187 4 . 2 3 9 2 0 . 9 4 8 3 .068 3 3 5 2 . 7 3 3 1.816 4 0 7 1.408 2 .947 9 5 5 4 6 9 1.523 5 0 3 285 218 33.521 6 .691 2 6 . 8 3 0 83 ,90 67 ,16 

1986 3 5 . 1 6 0 5 . 6 6 2 29 .498 4 . 2 8 3 4 2 4 3 .859 2 .535 5 4 5 1.989 3 . 6 8 4 1.281 6 7 9 1.723 702 375 326 4 6 . 3 6 3 8 .967 3 7 . 3 9 6 100,62 81 ,16 

1987 50 .538 7 .747 42 .791 6 .156 515 5 .641 3 .643 7 7 2 2 .871 5 . 3 3 6 1.976 2 .067 1.293 1.009 5 1 8 491 66 .682 13.597 5 3 . 0 8 6 118,32 9 4 , 2 0 

1988 6 5 . 2 3 0 10.348 54.881 7 .945 6 2 3 7 .322 4 . 7 0 2 1.064 3 .639 6 .903 2 .770 2 .947 1.186 1.302 6 9 9 6 0 3 86 .082 18.451 67 .631 126,69 9 9 , 5 3 

1989 76 .871 13.710 63.161 9 .363 837 8 .526 5 .541 1.473 4 . 0 6 8 8 .924 3 .592 4 . 1 7 2 1.160 1.534 9 4 8 5 8 7 102.234 2 4 . 7 3 2 7 7 . 5 0 2 125,69 95 ,29 

1990 8 5 . 3 8 9 15.810 6 9 . 5 7 9 10 .380 888 9 .492 6 .143 1.799 4 . 3 4 4 10.261 4 .129 5 . 2 5 4 877 1.701 1 .123 5 7 8 113.874 2 9 . 0 0 4 84 .870 129,10 96,21 

1991 9 4 . 5 9 7 18.313 7 6 . 2 8 4 11.397 1.086 10.311 6 .794 2 .129 4 . 6 6 5 11.819 4 .799 6 .187 8 3 3 1.881 1.314 5 6 8 126.488 33 .828 9 2 . 6 6 0 132,37 96 ,97 

1992 101 .405 2 0 . 2 1 9 81 .186 12 .273 1.235 11.038 7 . 3 2 0 2 .395 4 . 9 2 6 12.291 5.451 6 . 8 0 4 36 1.800 1.384 4 1 7 135.090 37 .487 9 7 . 6 0 3 139,58 100,84 

1993 106.207 2 2 . 2 0 5 84 .002 12 .810 1.416 11.394 7.651 2 ,899 4 . 7 5 2 13.989 7 .476 6 .475 3 8 1.862 1 .464 398 142.519 4 1 . 9 3 5 100.584 142,52 100,58 



Tafla 9. Áfallnar brúttóskuldbindingar Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins yfirfærðar á aðra lífeyrissjóði ríkisins og hrein eign til greiðslu l í feyris1 

Áfallnar skuldbindingar 
Lífeyrissjóðs stm. ríkisins 

Áfallnar skuldb. annarra líf.sj. ríkis útfœrðar hlutf. Lífeyrissjóðs ríkis Áfallnar skuld-
bindingar samtals 

Höfuðstóll (hrein eign) lífeyrissjóða ríkisins til greiðstu lífeyris3 Áfallnar skuldbindingar 
Lífeyrissjóðs stm. ríkisins Lífeyrissj. hjúkrunark. Lífeyrissj. alþingism. Lífeyrissj. ráðherra 

Áfallnar skuld-
bindingar samtals Líf. ríkisins Líf. hjúkrk. Líf. alþm. Líf. ráðh. Lífeyrissj. ríkis alls 

Ár 
Verð ársins Verð 1993 

M. kr.2 Ma. kr. 
Verð ársinsVerð 1993 

M. kr. Ma. kr. 
Verð ársinsVerð 1993 Verð ársins Verð 1993 

M. kr. Ma. kr. M. kr. Ma. kr. 
Verð ársins 

M.kr. 
Verð 1993 

Ma. kr. 
Verð ársins 

M.kr. 
Verð ársinsVerð ársinsVerð ársins 

M. kr. M. kr. M. kr. 
Verð ársins 

M. kr. 
Verð 1993 

Ma. kr. 

1967 3 9 21 ,4 4 2 ,0 1 0 ,6 0 0,1 44 2 4 , 1 0 7 ,5 0 ,3 0,1 8 4 ,27 

1968 4 6 22 ,0 4 2,1 1 0 ,6 0 0,1 52 24 ,77 8,6 0 ,3 0,1 9 4 ,28 

1969 5 3 20 ,5 5 1,9 2 0 ,6 0 0,1 60 23 ,07 9 ,8 0 ,4 0,1 10 3 ,96 

1970 7 0 23,1 7 2 ,2 2 0 ,7 0 0,1 7 9 26 ,02 11,5 0,1 0,1 12 3 ,86 

1971 94 30 ,4 9 2 ,9 3 0,9 0 0,1 106 34 ,24 14,1 0 ,6 0,1 15 4 ,79 

1972 124 34 ,0 12 3,2 4 1,0 0 0,1 140 38 ,25 17,1 0,8 0 ,2 18 4 ,95 

1973 162 34 ,3 15 3,2 5 1,0 1 0,1 182 38 ,67 21 ,4 1,1 0,2 23 4 ,80 

1974 254 35,1 2 4 3 ,3 7 1,0 1 0,1 2 8 6 39 ,48 28 ,4 1,6 0 ,3 30 4 ,19 

1975 3 1 3 30,4 2 9 2 ,9 9 0 ,9 1 0,1 3 5 3 34 ,27 37,7 2 ,3 0 ,4 4 0 3 ,93 

1976 4 1 0 31 ,3 39 3,0 12 0 ,9 1 0,1 462 35 ,30 51 ,0 3,2 0,6 55 4 , 1 9 

1977 6 7 0 39 ,0 6 3 3,7 19 1,1 2 0,1 7 5 5 4 3 , 9 2 74 ,9 4 ,9 0,8 81 4 ,69 

1978 1.102 4 3 , 3 104 4,1 31 1,2 4 0,2 1.241 4 8 , 7 4 118,2 8,2 1,8 128 5 ,03 

1979 1.721 4 4 , 3 162 4 ,2 4 9 1,3 6 0 ,2 1.939 4 9 , 9 0 186,0 13,3 2 ,2 2 0 2 5 ,19 

1980 2 . 7 7 2 47,1 261 4 ,4 7 9 1,3 10 0 ,2 3 .122 5 3 , 0 4 303 ,5 22 ,0 3,2 3 2 9 5 ,58 

1981 4 . 4 1 3 5 0 , 6 4 1 6 4 ,8 126 1,4 16 0 ,2 4 .971 56 ,97 5 1 0 4 0 5 5 0 6 ,30 

1982 7 .272 51 ,7 6 8 5 4 ,9 2 0 7 1,5 2 6 0,2 8 .191 58 ,20 1.003 78 1.081 7 ,68 

1983 11.795 47 ,2 1.112 4 ,5 336 1,3 4 3 0 ,2 13.286 53 ,18 1.928 156 2 .084 8 ,34 

1984 15.165 52 ,9 1.429 5,0 4 3 2 1,5 55 0 ,2 17.082 59,61 2 .525 2 2 0 2 .745 9 ,58 

1985 22 .361 56 ,0 2 .107 5,3 6 3 7 1,6 81 0 ,2 2 5 . 1 8 7 6 3 , 0 4 3.881 3 5 8 4 . 2 3 9 10,61 

1986 3 1 . 2 1 5 67 ,7 2 . 9 4 2 6 ,4 890 1,9 113 0 ,2 3 5 . 1 6 0 76,31 5 . 1 5 5 5 0 7 5 . 6 6 2 12,29 

1987 4 4 . 8 6 8 79 ,6 4 .229 7,5 1.279 2 ,3 163 0 ,3 5 0 . 5 3 8 89 ,68 7 .009 7 3 8 7 .747 13,75 

1988 57.911 85 ,2 5 .458 8 ,0 1.650 2 ,4 2 1 0 0 ,3 6 5 . 2 3 0 96 ,00 9 . 3 1 5 1.033 10.348 15,23 

1989 6 8 . 2 4 6 83 ,9 6 .432 7 ,9 1.945 2 ,4 2 4 8 0 ,3 76 .871 94 ,51 12.318 1.392 13 .710 16,86 

1990 7 5 . 6 5 6 85 ,8 7 .376 8 ,4 2 . 0 8 6 2 ,4 2 7 1 0 ,3 8 5 . 3 8 9 96 ,80 14.076 1.734 15.810 17,92 

1991 8 3 . 6 7 2 8 7 , 6 8 . 3 9 7 8 ,8 2 . 2 3 3 2 ,3 2 9 5 0 ,3 9 4 . 5 9 7 98 ,99 16.263 2 . 0 5 0 18.313 19,16 

1992 9 0 . 1 0 3 93 ,1 8 .689 9 ,0 2 .309 2,4 3 0 4 0 ,3 101 .405 104 ,77 17.830 2 .390 2 0 . 2 1 9 20 ,89 

1993 9 4 . 1 7 0 94 ,2 9 . 3 9 8 9 ,4 2 . 3 3 2 2 ,3 3 0 7 0 ,3 106 .207 106,21 19.455 2 .750 2 2 . 2 0 5 22,21 

1 Feitletraðar tölur í áföllnum skuldbindingum eru rauntölur, en aðrar áætlaðar. 
2 Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, Lífeyrissjóður barnakennara, Lífeyrissjóður ljósmæðra. 
3 Höfuðstóll er tekinn úr reikningum lífeyrissjóðanna. 






