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Breytt framkvæmd 

Á þessu hausti gerði Seðlabankinn tvær 
mikilvægar breytingar á framkvœmd stefnunnar 

í gengismálum. Breytingarþessar voru 
gerðar í samráði við ríkisstjórnina, og rétt er 
að taka fram að gengisfesta er áfram stefna 
ríkisstjórnarinnar og Seðlabankans. Þessar 
breytingar snertu gengisskráningarvogina og 
vikmörk gengisins, og verður hér gerð nokkur 
grein fyrir þeim. 

Haustið 1991 mótuðu ríkisstjórnin og 
Seðlabankinn stefnu í gengismálum sem var 

kynn t í sérstakri fréttatilkynningu viðskiptaráðuneytisins. 
Þar kom fram að stefnu stöðugs 

gengis, sem fylgt hafði verið frá árslokum 
1989, yrði áfram fylgt og ákvarðanir á 

öðrum sviðum efnahagsmála skyldu taka. mið 
af því. Þar var undirstrikuð nauðsyn þess að 
byggja upp gjaldeyris- og peningamarkaði 
og að auka svigrúm Seðlabankans til sveigjanlegrar 

vaxtastefnu, ekki sist á skammtímamarkaði. 

Í framhaldi af þessu var ákveðið að breyta 
gengisvoginni og taka ECU inn í hana, og 
skyldi vægi ECU vera 76%, Bandaríkjadals 
18% og japansks jens 6%. Tekið var sérstaklegafram 

að þessi breyting undirstrikaði að 
verið vœri að leggja grunninn að tengingu 
íslensku krónunnar við ECU. Þessi gengisskráningarvog 

tók mið af þeirri þróun sem átt 
hafði sér stað í gengismálum Evrópu um 
nokkurt skeið á undan. Þá hafði undanfarin 
misseri ríkt innbyrðis stöðugleiki myntanna í 

á gengisstefnu 

evrópska myntkerfinu, og Norðurlönd höfðu 
tengt myntir sínar við ECU. 

Forsendur fyrir ákvörðuninni um nýja 
gengisvog frá ársbyrjun 1992 hafa smám 
saman verið að breytast. Haustið 1992 fór 
breska pundið á flot, og ECU-tenging Norðurlandamynta 

rofnaði. Sumarið 1993 var slakað 
verulega á gengisfestu í Evrópu þegar vikmörk 

flestra Evrópumynta voru víkkuð í 15% 
til beggja handa. Þegar ljóst varð að Noregur 
myndi ekki ganga í Evrópubandalagið var og 
fyrirsjáanlegt að mynt mikilvægs viðskipta 
og samkeppnislands myndi verða utan ECU í 
næstu framtíð. Af þessum sökum taldi Seðla-
bankinn nauðsynlegt að skipta um opinbera 
gengisskráningarvog. 

Hin nýja gengisskráningarvog er samsett af 
16 myntum. Vægi einstakra gjaldmiðla er 
byggt á hlutdeild hlutaðeigandi landa í vöru 
og þjónustu viðskiptum Íslands á árinu 1994. 
Við þessar breytingar jókst vægi Bandaríkjadals 

og bresks punds talsvert. Norðurlandamyntir, 
sem ekki voru hluti af ECU, voru 

teknar inn í vogina nú, en vœgi meginlandsmynta 
Evrópu minnkaði umtalsvert, aðallega 

fransks franka og þýsks marks. Vægi japansks 
jens jókst um rúm 2 prósentustig. Aukning á 
vœgi Bandaríkjadals á aðallega rœtur að 
rekja til mikilvœgis hans í þjónustuviðskiptum. 

Þau viðskipti eru nú mikilvægur þáttur í 
utanríkisviðskiptum Íslendinga, og því þótti 
rétt að taka beint tillit til þjónustuviðskipta í 



gengisvog hér á landi, en það hefur ekki verið 
gert áður. Aformað er að endurnýja gengisvogina 

framvegis einu sinni á ári í ljósi samsetningar 
utanríkisviðskipta árið áður. 

Auk breytingar á gengisskráningarvoginni 
voru vikmörk gengisins víkkuð í 6% til 
hvorrar áttarfrá miðgildi. Þegar millibankamarkaður 

með gjaldeyri var stofnsettur hér í 
lok maí 1993 var ákveðið að hafa mjög þröng 
vikmörk og senda þannig skýr skilaboð um að 
tilkoma millibankamarkaðar fyrir gjaldeyri 
fœli ekki í sér fráhvarf frá stefnu stöðugs 
gengis. Vikmörkin voru þvi ákveðin 2¼% 
til hvorrar áttar, en slík vikmörk voru þá 
algengust í Evrópu. Forsendur fyrir svo 
þröngum vikmörkum hafa nú breyst verulega. 
Millibankamarkaður fyrir gjaldeyri hefur 
verið starfandi í rúmlega tvö og hálft ár, og 
flestum er nú ljóst að hann breytir ekki 
gengisstefnunni. Þá hafa flest aðildarlönd að 
evrópska myntkerfinu horfið frá 2¼% vikmörkum 

eins og fyrr segir. Reynsla annarra 
þjóða sýnir og að þröng vikmörk geta valdið 
erfiðleikum þegar um frjálsa fjármagnsflutninga 

er að rœða því að það hefur reynst mikil 
freisting fyrir spákaupmenn að gera atlögu að 
gjaldmiðli sem er farinn að nálgast vikmörk, 
og þröng mörk ýta undir slíka þróun 

Ákvörðun um 6% vikmörk er tekin með það 
í huga að unnt sé að mæta þeim sveiflum 

sem breytilegar gjaldeyristekjur og fjármagnsstraumar 
geta valdið á gjaldeyrismarkaði án 

þess að óhóflegar sveiflur verði á vöxtum. 
Slík atvik heyra til algjörra undantekninga. 
Víkkun vikmarka í 6% til hvorrar handar 

felur ekki í sér að gengi krónunnar muni 
sveiflast að staðaldri meira en verið hefur, og 
sú er einmitt reynslan þœr vikur sem liðnar 
eru síðan vikmörkum var breytt. 

Þessar breytingar voru rœkilega kynntar 
og gerð grein fyrir því að hér vœri fyrst og 
fremst um tæknilegar breytingar að ræða sem 
œtlaðar væru til að treysta grundvöll stefnunnar 

í gengismálum. Reynslan hefur og orðið 
sú að markaðirnir hafa viðurkennt breytingarnar, 

og hafa þær á engan hátt haft áhrif 
á gengi og gjaldeyrisstrauma. 

Stöðugleiki í gengismálum hefur skilað 
miklum árangri í lœkkun verðbólgu og 
myndun trausts ramma fyrir atvinnustarfsemi 
í landinu. Ekkert í núverandi aðstæðum kallar 
á fráhvarf frá þeirri stefnu, enda er afgangur 
í viðskiptum við útlönd og raungengi og verðbólga 

í sögulegu lágmarki. Afar mikilvægt er 
að standa vörð um stöðugleikann; ella er hætt. 
við að sá vaxtarbroddur í efnahagslífinu, sem 
greinilega hefur bært á sér að undanförnu og 
felur í sér drjúga sköpun atvinnutækifæra, 
verði kæfður. 

B.Í.G. 



Bjarni Bragi Jónsson 

Skipulagsumbætur til lausnar fjármála-
vanda hins opinbera 

Inngangur og yfirlit 
Um nærfellt aldarfjórðungs skeið hefur ríkissjóðshalli 

og skuldasöfnun ríkisins verið regla 
fremur en undantekning, og hallinn oft reynst 
verulegur. í örfáum tilvikum mætti telja hallann 
æskilegt markmið sveiflujöfnunar, fyrirfram eða 
eftir á að hyggja sökum snöggs afturkipps. Hallinn 

hefur hins vegar ekki almennt verið sveiflueðlis, 
svo að jafnast hafi upp í góðæri, heldur að 

mestu reynst vera kerfislægur halli, sem svo er 
kallað. Sem slíkur hefur hann leitt til samfelldrar 
skuldasöfnunar, haft verðbólguáhrif á tíma 
beinnar peningalegrar fjármögnunar og síðan 
hækkunaráhrif á vexti og þar með dregið ríkissjóð 

út í sjálfmagnandi skulda- og vaxtagildru. 
Lengst af var ekki stefnt á halla í fjárlögum, en 
þótt svo hafi verið gert nokkur síðustu árin, er 
það ekki viðurkenning hallans sem markmiðs 
heldur uppgjöf fyrir óviðráðanleik þeirra afla, er 
mynda hann. Enda þótt stefnufesta í opinberum 
fjármálum sé ófrávíkjanlegt skilyrði árangurs, 
sýnir reynslan glöggt, að hún hrekkur skammt, 
nema studd verði skilvirkari skipulagsháttum. 
Lofsverð viðleitni til umbóta er þegar í gangi, en 
hér verður þó leitað enn annarra og róttækari 
lausna. 

Fjöllun hér á eftir um strangari stjórnarfarslegar 
aðhaldsreglur leiðir til þeirrar niðurstöðu, 

að þær muni þó ekki nægja til að tryggja jöfnuð 

í ríkisbúskapnum, þar sem þensluöflin finni sér 
farveg frá þensluhneigð þjónustu- og réttindakerfa 

um tillögur ráðuneyta og inn í fjárlagafrumvarp 
ríkisstjórnarinnar sjálfrar. Þá eru og 

taldir meinbugir á hvorri tveggja, einhliða stefnu 
skattahækkana eða niðurskurðar útgjalda og þjónustu. 

Viðleitni til hagræðingar, samningsstjórnunar 
og útboða þjónustuþátta er góðra gjalda 

verð, en borin von að hún leysi allan vanda, enda 
varðar opinber fjármálastjóra fyrst og fremst 
ráðstöfun verðmæta með hliðsjón af markmiðum 

og mörkuðum. Meginlausnin er því talin 
felast í greiningu ríkisgeirans í nokkur undirkerfi, 

þar sem afstaða er tekin, eftir eðli málsins 
í hverju tilviki, til stigs eða hlutfalls opinbers 
stuðnings á móti kostnaðarhlutdeild njótenda. 
Tryggingafyrirkomulag kemur þar mjög til álita 
sem og tekjutenging iðgjalda eða þjónustugjalda, 

svo og val um sjálfsábyrgð að hæfilegu 
marki og settum viðeigandi tryggingum. Heilbrigðiskerfið 

er skýrast dæmi um þetta, þar sem 
tölvuskrá mætti sjúkrakostnað hvers einstaklings 

yfir ár hvert og beita stigbreytilegri sjálfkostun 
eftir hæð árlegs reiknings. Hliðstæðum 

meginreglum mætti svo að breyttu breytanda 
beita við lífeyristryggingar, atvinnutryggingar, 
menntunarþjónustu og fleiri þjónustu- og tilfærsluþætti. 

Hliðstæður þessar þarf þó að meta 
nánar og ákvarða útfærslu þeirra í framkvæmd í 
hverju tilviki. Tilgangur þessara tillöguhugmynda 
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er ekki aðeins sá að jafna skaðvænan hallarekstur 
hins opinbera heldur einnig að ráða bót á 

vanmætti þess til að ráða vel fram úr kjarnaverkefnum 
sínum og koma fram áhrifameiri félagslegum aðgerðum. 

Fyrst, og áður en beinar tillöguhugmyndir séu 
settar fram, skal þó fjallað nokkuð um setningu 
efnahagsmarkmiða og fræðileg viðhorf til opinberra 

fjármála og úrlausna á þeim vettvangi. 

Efnahagsmarkmið í opinberum fjármálum 
Heildstæð markmið í opinberum fjármálum eru 
efnahagsleg í eðli sínu, miðast við áhrif þeirra á 
hið ytra efnahagslíf. Áhrifin eru þó misjafnlega 
bein og fljótvirk eftir miðlunarleiðum þeirra og 
hugsanlegum mótvægum verkunum, háðum viðtöku 

aðgerða meðal almennings. Afstaða manna 
til markmiða í fjármálum er mjög háð skilningi 
þeirra á þessu orsakasambandi, sem og gildismati 

þeirra og hagsmunum. Borgaraleg einkahagsstefna 
sem og klassísk hagfræði lögðu 

áherslu á takmörkun opinberra umsvifa og skattbyrðar 
af þeim og þar með skuldasöfnunar, sem 

hlyti að leiða til skatta síðar. Ennfremur var 
skuldasöfnun til herþarfa og stríðsrekstrar talin 
til helstu verðbólguvalda, sem hafa þurfti hemil 
á. Félagsleg heildarhyggja var mun djarftækari 
og þensluhneigðari, svo að henni tengdist orðspor 

um ábyrgðarskort í fjármálum, sem enn 
eimir eftir af, þótt margt hafi snúist við í þeim 
efnum. Keynesisk hagfrœði kom til skjalanna 
fyrir stríð og losaði um aðhaldssöm tök hinnar 
klassísku. Útgjöld og halli töldust stefna til atvinnubóta 

fremur en verðbólgu, og aukin skuldsetning 
milli innlendra aðila taldist ekki alvarlegt 

mál, að minnsta kosti ekki í bili. Þannig 
fékkst tímabundin réttlæting fyrir skuldasöfnun, 
fram úr fjárhæð þjóðarframleiðslu í sumum 
tilvikum, enda bæði fjör og frelsi í húfi í stríðinu. 
Þetta leiddi hins vegar til einhliða valkosta í 
peninga- og efnahagsmálum og fórnar almennra 
jafnvægismarkmiða fyrir lága vexti í þágu ríkiskassans. 

Fram kom kenning um, að hátt stig 
ríkisútgjalda, t.d. yfir 25% af þjóðartekjum. 
mundi valda sífelldri verðbólgu og ætti að setja 

þeim hámark við það, en það hlaut ekki verulegan 
stuðning. Niðurstaðan varð að lyktum sú, 

að lítið bil varð milli þessara helstu hagfræðistefna 
að því er varðar ríkishalla og skuldasöfnun, 

þótt einstaka menn bíti sig enn í hið 
grófara tilbrigði Keynesisma. 

Síðustu áratugina hefur véfenging aðhaldsþarfar 
komið úr annarri og óvæntri átt og tekur 

einkum á sig tvær myndir. Önnur er kennd við 
jafngildishugmynd Ricardos og á rót í þeirri 
ábendingu hans, að menn kunni að auka sparnað 
sinn á móti ríkishallanum til þess að eiga fyrir 
hækkuðum sköttum síðar, sem leiða muni af 
uppgreiðslu skuldarinnar. Af því hafa sumir 
dregið þá ályktun, að ríkishallinn dragi sjálfkrafa 
til sín eigin fjármögnun án hækkunar vaxta eða 
aukins viðskiptahalla út á við. Enda þótt einhverrar 

tilhneigingar gæti í þessa átt, gefur það 
ekkert tilefni til alhæfinga um umfang áhrifanna, 
né heldur hafa hagrannsóknir leitt slíkt samband 
í ljós. Áhrifa af þessu tagi gætir sennilega helst, 
þegar jafnvægi hefur ríkt lengi, en er skyndilega 
rofið, að telja má til takmarkaðs tíma. Allt öðru 
máli gegnir, þegar lengi hefur verið látið reka á 
reiðanum og mat manna á horfunum er því afar 
mismunandi. Ýmis dæmi eru um tímabundnar, 
mótvægar breytingar opinbers sparnaðar og 
einkasparnaðar, svo að hrein áhrif ríkishalla á 
vexti og viðskiptajöfnuð hafa, reynst lítil um 
sinn, en ekki svo að myndi neina almenna reglu 
eða lögmál. Verður því enn sem fyrr að gera ráð 
fyrir, að sparnaður eða halli hvors geirans um sig 
myndist eftir sínum skilyrðum og hafi tiltölulega 
sjálfstæð og þar með samleggjanleg áhrif á fjármagnsmarkað 

og viðskiptajöfnuð. 
Hin kenningin lýtur að tvíátta áhrifum skattákvœða 

á raunverulegar skatttekjur. Hækkaðir 
skattstigar þurfi ekki nauðsynlega að ná inn 
auknum skatttekjum sökum andspyrnu þegnanna, 

sem kemur fram í hagræðingu framtala og 
beinum undandrætti þrátt fyrir viðurlög, færslu 
starfskrafta yfir í neðanjarðarhagkerfið og slakari 

vinnusókn og framtaki. Hugmyndin um þetta 
samband er m.a. sett fram á svokallaðri Laffer-kúrfu, 

sem sýnir hámark skatttekna á vissu skattstigi, 
en lækkandi við bæði lækkun og hækkun 

skattstiga frá því. Í þessu felst verðmætt innsæi, 
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sem viðsjált getur þó verið að gefa tölulegt gildi, 
svo mismunandi sem nýtingarstig einstakra 
skattstofna getur verið. Fræðimenn telja þetta 
hugtak ýmist oftúlkað, mistúlkað eða afflutt. 
Alvarlegust er sú oftúlkun, að með lækkun 
skatta megi auka hvatningar í þeim mæli, að 
leiði til stóraukirmar þjóðarframleiðslu, jafnvel 
langt umfram það sem vannýtt afkastageta segir 
til um, svo að auknar ríkistekjur þar af nægi til 
að jafna hallann. Ráðlegt er að vísu að meta áhrif 
skattákvæða á skattskil og athafnasemi, en á 
traustum tölfræðilegum grunni en ekki með 
einhliða staðhæfingum. Að baki slíkum staðhæfingum 

hefur og gjarnan búið neikvætt mat á 
gildi opinberra útgjalda og viðleitni til að þvinga 
hið opinbera til sparnaðar og niðurskurðar. Togstreita 

milli stefnumiða lágrar skattbyrði og 
mikilla útgjalda, og því stundum samhliða eftirsókn 

beggja, hefur valdið miklu um þrálátan 
ríkishalla hér heima sem erlendis og valdið 
ómældum skaða. 

Að teknu hóflega varkáru tilliti til slíkra 
fleygra fræðihugmynda er þó mest hald í jarðbundnari 

starfsaðferðum hagrannsókna og 
markmiðssetninga á grundvelli þeirra. Á þeim 
vettvangi takast einkum á tvenns konar stefnuviðhorf, 

tengd skilsmuninum milli (keynesískra) 
eftirspurnaráhrifa og framboðs- og framtaksáhrifa 

(reistra á nýklassískum og svokölluðum 
„supply-side" kenningum). Álitamálið tengist 
jafnframt því, hvort mikið atvinnuleysi og nýliðin 

kyrrstaða í atvinnulífi er fremur talið eiga 
rót að rekja til brests í heildstæðri eftirspurn eða 
vöntunar á virku framtaki. Út frá fyrrgreinda 
viðhorfinu gæti aukning útgjalda eða skatteftirgjöf, 

með auknum halla ríkissjóðs, enn orðið til 
bóta, og væri það líklegra, ef samdrátturinn væri 
ferskur. Öðru máli gegnir, þegar stöðnun eða 
tregur hagvöxtur hefur staðið lengi og safnað 
langvarandi halla upp í mikla skuldabyrði og þar 
með valdið vaxtahækkun og slævt framtak. Út 
frá síðar greinda viðhorfinu er þá úrslitaatriði að 
brjótast út úr þessari sjálfheldu með jöfnun halla, 
er veiti færi á lækkun vaxta. Endurbatinn, sem 
nú stendur, getur veitt færi á að ná þessum 
árangri eftir síðari og seinvirkari leiðinni, sem 
jafnframt vekur vonir um traustari bata fram á 

við. Þetta er í meginatriðum viðhorf flestra vestrænna 
ríkja og alþjóðastofnana um þessar 

mundir. 

Stjórnarfarslegar aðhaldsreglur 
Hver er þá skýring þess, að jöfnuður í búskap 
hins opinbera verður ekki niðurstaðan? Augljóst 
má vera, að bjargálna þjóðarbúskapur á að geta 
náð jöfnuði í opinberum búskap í meðalárferði, 
þegar ekki eru sérstakar ástæður til sveiflujöfnunar 

milli ára. Skýringin má einfaldlega teljast 
sú, að jöfnuðurinn, afgangur eða halli, er ekki 
ákveðinn sérstaklega., heldur er samandregin 
niðurstaða af fjölmörgum ákvörðunum með 
beinni og óbeinni aðild margvíslegra stofnana 
og einstaklinga, sem flestir hafa hug á og hag af 
að taka við auknum útgjöldum hins opinbera, en 
verjast sköttum. Á útgjaldahlið felst skýringin 
að miklum hluta í þeirri viðteknu reglu að veita 
borguranum rétt til altækrar greiðslu kostnaðar 
af mjög víðtœkum þjónustu- og tilfœrslugreinum. 

Á þeim grunni er linnulaus kröfugerð og 
þensluhneigð að verki, auðskilin út f rá þeirri 
hagrænu skýringu, að þjónustan er almennt ekki 
verðlögð, en metnaður og frömunarhneigð starfs-
liðs og ráðamanna hliðstæð því sem gerist í 
markaðstengda geiranum. Nærtækasta hugmyndin 

er að mæta þessari hneigð með ströngu, 
stjórnarfarslegu aðhaldi, og telst harka og 
hæfileiki til að segja nei til verðmætra eiginleika 
fjármálastjórnenda, ráðherra jafnt sem embættismanna, 

þeim til eðlilegra óvinsælda meðal 
þeirra, sem fyrir verða. 

Hugmyndir um ósveigjanlegar, stjórnarfarslegar 
aðhaldsreglur hafa því eðlilega verið ræddar 

og sumar að einhverju leyti reyndar í framkvæmd. 
Hér skilur á milli þess, hvort löggjafar-

og fjárveitingarvaldið sjálft á í hlut eða stofnanir 
framkvæmdavaldsins. Hið fyrrgreinda getur að 
sjálfsögðu ætíð sett sér sínar reglur og breytt 
þeim, nema teknar séu upp í stjórnarskrá. Varla 
kemur því til álita í þingræðisríkjum að banna 
löggjafarþinginu að setja fjárlög með halla og 
lántökuþörf, með þeim harða ósveigjanleika sem 
því fylgir. Hins vegar getur verið til bóta að setja 
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reglur um svigrúm þingmanna innan þeirrar 
heildarumgerðar, sem unnið er með. Gætu þær 
verið sem hér segir: 
1. Jafnaðarstærð fjárlaga, afgangur eða halli, sé 

afgreidd fyrst og sérstaklega. 
2. Útgjaldatillögum, sem fara út fyrir þann 

ramma, fylgi tillögur um skatttekjur, þjónustugjöld 
eða lækkun annarra útgjalda. 

Vafasamt er þó, að slíkar tillögur leysi mikinn 
vanda, þar sem þegar er settur viss kvóti fyrir 
svigrúmi einstakra þingmanna í fjárlagagerðinni. 

Að auki er heldur óviðfelldið að tengja 
breytingartillögur þannig saman og hætt við 
vandræðalegum skattskæklum og ófrjóu karpi 
um samanburð einstakra útgjalda. Með reglum 
af þessu tagi er raunar gert ráð fyrir þeirri hugmynd 

um fjárlagagerð, að á hverju ári sé fé veitt 
óháð fyrra fordæmi eða bindandi reglum, en sú 
hugmynd er orðin að mestu úrelt. Þess í stað 
myndast meginhluti útgjaldaáformanna af lögbundnum 

réttindum og starfsháttum þjónustukerfa, 
og þau borin fram af hlutaðeigandi fagráðuneytum. 

Fjármálaleg veila þessara laga- og 
reglusetninga hefur lengst af verið sú, að þær 
hafa lagt ríkinu á herðar fortakslausar og altækar 
skuldbindingar um greiðslu tiltekinna kostnaðarþátta 

einstaklinga, samtaka og fyrirtækja, í 
stað þess að vera ákvæði um að leggja þessum 
aðilum til nánar ákveðinn stuðning eftir aðstæðum 

og getu. Með þessu hefur fjárveitingarvaldið 
verið reyrt í viðjar fyrirfram gefinna skuldbindinga 

og þar með í reynd sem næst afnumið í 
skilningi viljaákvörðunar löggjafans innan heildstæðs 

ramma fjárlaganna. 
Til þess hins vegar að snúast gegn þeirri 

þensluhneigð, sem stafar frá sjálfum þjónustukerfunum 
og þeim hagsmunahópum, sem að 

baki þeim standa, hefur verið reynt að setja 
greiðslum til hlutaðeigandi stofnana eða skjólstæðinga 

þeirra ákveðin og ósveigjanleg fjárhæðamörk. 
Þannig skyldi hneppa þær í þrengingar 

og svelta þær til grenningar, ef út af yrði 
brugðið. Gallinn við þessa aðferð reynist hins 
vegar sá, að sé aðhaldinu ekki komið fram við 
sjálfa stjórnendur stofnananna, með stöðumissi 
eða viðlíka viðúrlögum, bitna þrengingarnar á 
einstökum rétthöfum, og er það í senn óréttlátt 

og stangast beinlínis á við löghelguð réttindi 
þeirra. 

Miklu vænlegra til árangurs virðist því að 
takast á hendur að skilgreina afstöðuna milli 
sértœkra réttinda- og útgjaldalaga annars vegar 
og fjárlaga hins vegar, með þeim hætti að varðveiti 

sveigjanleika fjárlagagerðar og svigrúmið 
til fjárlagastefnu. Þetta verður einkum gert með 
því að: 
l .Skilgreina aðlögunarsvigrúm útgjalda, sem 

stofnunum sé skylt að beita. 
2. Skilgreina heimildir til töku þjónustugjalda, 

svo að komist verði hjá niðurskurði verðmætrar þjónustu. 

Það fer svo eftir eðli hvers útgjaldasviðs, hvor 
leiðin sé æskilegri. Þar sem þjónusta er veitt, 
sem hið opinbera einokar í reynd, mundi mun 
meira velferðartjón og rangsleitni hljótast af því 
að skera hana niður en af því að taka þjónustugjald 

í nokkrum hlutfallslegum mæli. í heilbrigðiskerfinu 
og hliðstæðum greinum ætti taka 

þjónustugjalda því að hafa forgang. Þegar um 
beinar tilfærslur er að ræða, er slíku ekki til að 
dreifa, en stigbreytileg tekjutenging getur í talsverðum 

mæli komið í staðinn. Nánar verður 
vikið síðar að framkvæmdaratriðum skipulagsbreytinga 

af þessu tagi. 

Skattauka-, niðurskurðar- og báknastefnur 
í umræðu þessa efnis verður varla undan því 
vikist að taka til nánari meðferðar helstu stefnur, 
sem uppi eru til lausnar vandanum. Þar má helst 
greina á milli skattaukastefnu og niðurskurðarstefnu, 

en að auki er ástæða til að víkja með 
gagnrýnum hætti að því, sem kalla mætti báknastefnu, 

einkum í samhengi við hin ýmsu form, 
sem niðurskurðurinn tekur á sig. 

Skattaukastefnan mun af ýmsum talin allra 
meina bót. Frá því viðhorfi er nœgjanlegt skattþol 

enn fyrir hendi, ýmist hjá atvinnulífinu eða 
skattborgurunum, en á hinn bóginn ekki talið 
félagslega verjandi að kosta velferðarkerfið með 
neinum öðrum hætti. Einkum hafa málsvarar 
opinberra starfsmanna gengið fram fyrir skjöldu 
í þessu efni. Gagnvart þeim aðilum, sem hafa 
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atvinnu og tekjur af opinberri þjónustu, ætti þó 
ekki að þurfa frekar vitnanna við en að benda til 
þeirrar tregðu, sem reynst hefur vera á víðtækri 
pólitískri samstöðu um aukna skattheimtu til 
þess bæði að jafna ríkishallann og losa þjónustuna 

úr spennitreyju. Fjölbreyttari kostun hennar 
eða fjármögnun ætti því að stuðla að fullnægjandi 

þjónustustigi og þar með aukinni atvinnu 
og tekjum í greininni. 

Skattar eru almennt séð miklum annmörkum 
háðir, þar sem þeir eru lagðir á tilteknar tegundir 
verðmæta, oftast í veralega mismiklum mæli, til 
þess að kosta aðrar, sem látnar eru frítt af hendi 
eða því sem næst. Þeir verka því brenglandi á 
valið milli vöru- og þjónustutegunda, og þá 
einkum gagnvart þeim, sem gerðar eru að frjálsum 

gæðum. Jafnvel þótt jafnvægi ríkti í þessu 
tilliti milli einstakra tegunda, og finna megi einstaka 

skattstofna, sem séu vannýttir og gætu út 
af fyrír sig gefið meira, getur skattbyrðin rekist á 
letjandi heildarmörk. Nokkuð ljóst má vera, að 
mikilvœgustu skattstofnarnir, virðisaukaskattur 
og tekjuskattur, eru ofan við efri mörk hins œskilega, 

hvetjandi til undanbragða og undandráttar 
og letjandi til vinnu og framtaks, og þá alveg sérstaklega 

þegar áhrifum þeirra slær saman í útseldri 
vinnu. Fjármagnstekjuskattur er háður alþjóðlegu 

samstarfi til að verða virkur án fjármagnsflótta, 
og auðlindaskattur eða veiðigjöld, 

sem einhverju að ráði mundu skila, hljóta að 
útheimta verulegan undirbúnings- og aðlögunartíma. 

Loks er hætt við því, að einhliða lausn eftir 
leið skattauka mundi taka brýninguna af leitun 
vænlegri leiða. 

Niðurskurðarstefnan er sú, sem nú er í meginatriðum 
reynt að fylgja. A henni eru þó miklir 

meinbugir, einkum tengdir þeim starfsháttum, 
sem heilbrigðiskerfinu era settir. Þeir eru tengdir 
þeirri þversögn, að ríkið greiðir þjðnustuna 
oftast að heita má upp í topp, enda þótt hún 
sé veitt í þágu einstaklinganna hvers um sig. 
Sjálfgefið er, að ríkið verður að ákveða og setja 
einhverjar hömlur við því, hvernig það ver fjármunum 

sínum. Niðurstaðan verður sú, að ríkisvaldið 
ákveður neikvætt, hve miklar aðgerðir 

séu framdar á einstaklingunum, en jákvætt sjálfræði 
þeirra í því efni er þar með rokið út í veður 

og vind. Afleiðingarnar verða stórsleggjulegar 
heildarákvarðanir um fjölda starfsmanna, yfirvinnustig, 

leyfilegan fjölda aðgerða, lengingar 
biðlista og lokanir vel búinna og rándýrra deilda 
og heilla stofnana. í þessu kemur fram það átakanlega 

öfugstreymi, að í stað hvatningar til afkasta 
og góðrar þjónustu er atgervi forustusveitar 

heilbrigðismála beitt til þess að takmarka 
hana af sem mestri hugkvæmni, til að 

stýra biðlistum í stað þess að lækna af þeim. Þar 
sem ríkið hefur einokað rekstur aðgerðasjúkrahúsa, 

á fólk sjaldnast í önnur hús að venda, og þá 
því aðeins með greiðslu fulls kostnaðar í hliðstæðum 

stofnunum erlendis, enda þótt ríkið hafi 
tekið af því fólki sem öðrum skattpening til að 
kosta heilbrigðistryggingarnar í heild. 

Af þessari sáru reynslu þykir því rétt að draga 
eftirfarandi ályktanir: 
1. Ríkisvaldið er vanhæft til þess að forgangsraða 

heill og heilsu einstaklinganna og meta velferð 
eins framar annars, umfram það að fyrirbyggja 
augljósa og dýra misnotkun þjónustunnar. 

2. Siðferðilega óverjandi er að neita um aðgerðir 
gegn greiðslu kostnaðar, enda er afkastagetan 
almennt fullnægjandi og því ekki tekin frá 
öðrum. 

3. Innbyrðis samræmi og sanngirni útheimtir, að 
skilgreindir séu almennir skilmálar kostnaðarhlutdeildar 

af opinberu framlagi, og megni 
heilbrigðiskerfið að jafna framboð og eftirspurn 

á þeim grunni, svo sem er almenn krafa 
til starfsemi í sið- og skynvæddu markaðskerfi. 

4. Rökrétt niðurstaða af þessu er tryggingarkerfi 
eða annað kerfi blandaðrar kostnaðarhlutdeildar, 

í stað þess misbeitta samneyslukerfis, 
sem nú ríkir. Af því leiðir jafnframt bætta 
möguleika á fjölbreyttara og sveigjanlegra 
rekstrarkerfi og rekstraraðild. 
Báknastefna mætti sú kallast, sem ríkisvaldið 

hefur leiðst út í með því að byggja helstu stofnanirnar 
upp og reka á eigin vegum, gjarnan af 

stærð og afköstum, sem miðast við allt landið. 
Henni til réttlætingar er hampað flóknu sérfræðingaveldi 

og verkaskiptingu, og samræmingu til að nýta mannvirki og tæki sem best og 
komast hjá tvíverknaði. Sjálfsagt hefur þetta 
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nokkuð til síns máls, og virða ber það, sem vel er 
gert í þessu efni. Báknastefna á vegum ríkisins 
og stærstu bæjarfélaganna virðist þó ekki bundin 
við alvarlega viðleitni til samræmingar, heldur 
hafi að hluta til verið útkoman af kapphlaupi 
smákóngavelda. Dæmin eru ljósust af uppbyggingu 

heilbrigðiskerfisins. Kostunum fylgja 
einnig ýmsar viðsjárverðar tilhneigingar stofnanabákna 

til skrifræðis og skriffinnsku, gangaráps 
og málskrafsfunda með deildri og oft óskilvirkri 

ábyrgð og miður manneskjulegu yfirbragði. 
Í krafti þessarar stefnu hefur lengi verið 
amast við daggjaldasjúkrahúsum sveitarfélaga, 
þar sem þau hefðu áhuga á að veita sem mesta og 
fyllsta þjónustu, og æ fleiri þeirra dregin inn 
undir beint skömmtunarvald á fjárlögum, sem 
þótti hentara til aðhalds. Með þessu var öllum jákvœðum 

afkastamœlikvörðum hins vegar snúið í 
andhverfu sína, og hlýtur það til lengdar að gera 
meira en vega upp hin jákvæðu aðhaldsáhrif. 
Sjúkrahús á landsbyggðinni hafa síðan verið í æ 
vonlausari samkeppni við miðbáknin, þvert á þá 
almennu reglu, að þjónusta á heimavettvangi 
nýtist betur og sé ódýrari að nálgast. 

Ein alvarlegasta hliðin á báknastefnunni er sú, 
að einokun hins opinbera á starfseminni getur af 
sér afleidda einokun heilbrigðisstéttanna, sem 
við það starfa, hverrar um sig. Þær skiptast á um 
að taka kerfið kverkataki og sjúklingana í gíslingu, 

þegar kjarabótaviðleitni þeirra rekst á nauðsyn 
sparnaðar í rekstri. Af þessum sökum eru 

stórir hlutar heilbrigðiskerfisins, og þó einkum 
sjúkrahúsin, í lamasessi langtímum saman, ýmist 
af völdum sparnaðarlokana eða verkfalla. Sé 
litið á kerfið sem öryggis- og björgunarkerfi, má 
ljóst vera, að ekki. er meira á það að treysta en 
þegar verst gegnir. Einkarekstur mundi bjóða 
upp á langtum sveigjanlegri viðbrögð við vinnudeilum, 

m.a. þeim að eigendur héldu starfseminni 
uppi. Ein leiðin til lausnar þessum þætti 

vandans gæti þó að sjálfsögðu verið sú að afnema 
verkfallsrétt heilbrigðisstéttanna, einkum 

hinn furðulega rétt til að halda stöðum sínum og 
fríðindum um leið og hafnað er að gegna vinnuskyldunum. 

Um það eiga að vísu fleiri stéttir 
óskilið mál, en útkoman er sérstaklega óviðunandi 

í heilbrigðiskerfinu. 

Auðgert mun að stefna sérfræðiáliti um kosti 
stórrekstrar fram gegn þessum rökum, meðfram 
með vísun til enn stærri stofnana erlendis. En þar 
munu þær vera smærri jafnt sem stærri eftir 
aðstæðum og hagræði, og geta verið mun stærri 
án þess að leiða af sér einokun. Augu sérfræðinga 

og stjórnenda eru oftast blind á eigin sök. 
Minna má á, að austantjalds helgaðist stærð 
bákna víða ekki af tæknilegri eða markaðslegri 
kjörstöðu, heldur af einhliða hagrœði af að 
safna svo miklu í senn undir skipunarvald frá 
toppnum, og minnir það grunsamlega mikið á 
aðstæðurnar hér. Hér er þó ekki ætlunin að 
kveða upp neinn fullnaðardóm um kosti misjafnlega 

stórra eininga, heldur að benda á, að þar til 
tilfœrslu- eða tryggingakerfið verður aðgreint 
frá stofnanarekstrinum, fæst engin marktæk 
reynsla á sambærilegt gildi þeirra. Telja má víst, 
að smáar eða meðalstórar stofnanir í eigu lækna, 
fleiri heilbrigðisstétta eða heilsuverndarsamtaka 
geti búið yfir miklum kostum og áunnið sér vinsældir 

umfram hinar stærstu. 
Að undanförnu hefur talsvert verið reynt að 

berja í bresti bákna og opinbers rekstrar yfirleitt 
með hagræðingu, útboðum verkþátta, samningsstjórnun 

og skipulagningu eftir markmiðum 
o.s.frv. í hátt við nútíma rekstrarfræði. Viðleitnin 

til þessa er góðra gjalda verð, þótt á þessu 
sviði geti verið hætt við uppskafningshætti. Þó 
virðist borin von, að með aðgerðum af þessu tagi 
takist nokkurn tímann að leysa allan fjármálavandann, 

og er grein í ritinu Economist 20. maí 
1995 til vitnis um það. Í og með virðist mega 
skýra það með því, að kjarni fjármálavandans 
felist, þrátt fyrir alla annmarka í stjórnun og 
skipulagi, fyrst og fremst í stefnu og stjóra á 
ráðstöfun verðmæta. 

Loks hefur það bjargráð verið reynt að ná 
jöfnuði innan ramma langtímaáætlunar um 
ríkisfjármál. Aðferðin felst í því að framskrifa 
allar þekktar þróunarhneigðir og skyggnast um, 
hvort hallast muni á milli vaxandi tekna og 
fyrirsjáanlegra útgjalda. Á þeim grundvelli skal 
svo reynt að móta stefnu um aðgerðir, sem komi 
á jöfnuði yfir lengri tíma litið. Veilur þessarar 
aðferðar eru hins vegar þær, að of auðvelt er að 
láta blekkjast af spávexti tekna og yfirsjást um 
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leið, hve ört almenn óskhyggja ungar út gjöldum. 

Slíkt skipulegt vanmat viðsjárverðra hneigða 
yfir lengri tíma býður ekki upp á neinar úrlausnir, 

heldur getur frekar verið til þess fallið, að 
erfiðum lausnum sé slegið á frest. Með þessu 
viðhorfi er fremur stefnt á stigbreytilegar úrlausnir 

(gradualisma), sem illa gáfust í baráttunni 
við verðbólguna. Úrslitum ræður, að fundin 

séu skipulagsform, er séu hæf til að snúast við 
viðfangsefnum og vanda. Skipulagsveilur dagsins 

í dag blasa við, og ber að leggja til tafarlausrar 
atlögu við þœr, en ekki að vatna þær út í 

framskrift til langs tíma. 

Geiraskipt jafnaðarkerfi sem umgerð 
lausnar 

Hér á undan hefur verið rökstutt, að engin ein 
stórtæk aðgerð eða aðferð dugi til þess að koma 
jöfnuði áfjárhag ríkissjóðs eða hins opinbera í 
heild. Þó má með sanni segja, að allar skynsamlegar 

aðgerðir séu nauðsynlegar og komi til góða 
að vissu marki. En til þess að beita þeim markvisst 

til fullnægjandi niðurstöðu þarf að mynda 
þá umgerð meginhugmynda skipulags og kerfa, 
er stilli saman kraftana til að valda vandanum. 
Menn verða að gera sér ljóst, að það er risavaxið 
verkefni að taka um 40% af þjóðartekjunum til 
sameiginlegrar ráðstöfunar, og vinnst ekki, ef 
hugur alls þorra fólks er við það bundinn að 
gramsa í þeim sjóði, en leggja sem minnst af 
mörkum. Reynslan hefur þegar letrað ljóst á 
vegginn, að sú ríkishugmynd í þágu velferðarkeifisins 

er þegar gjaldþrota. 
Hér er stungið upp á að beita þeirri umgerð, 

sem kalla má geiraskipt jafnaðarkeifi eða sem 
mesta nálgun jafnaðar innan hvers málefnalegs 
undirgeira um sig. Í því felst að skipta starfsemi 
hins opinbera í undirkerfi eða geira, gera sér 
skýra mynd af njótendum hvers þeirra um sig og 
virkja hag þeirra og hug til þess að ná tekjuöflun 
svo nærri jöfnuði sem unnt reynist. Út frá þeirri 
yfirsýn verði reynt að meta hlutlægt, hve mikið 
tilkall hver þessara undirgeira eigi til hreins 
stuðnings úr sjóðum samfélagsins. Andmælin 
láta ekki á sér standa: hinir bágstöddu hafi ekkert 

að reiða fram. En þetta er barnaleg einföldun út 
frá ýtrustu tilvikum, en með slíkum málflutningi 
eru kröfupólitíkusar þegar komnir á leið með að 
leggja ráðdeild og manndóm fólks í rúst. Svo 
dæmi sé tekið, eru sjúklingar almennt ekki 
sérstök manntegund, heldur illa staddir í dag á 
móti því að vera vel haldnir í gær og á morgun. 
Vandinn felst einkum í tímajöfnun milli tekna 
og útgjalda einstaklinga og heimila, sem leyst er 
úr ýmist með tryggingum eða sparnaði. Ekki er 
því víst, svo að gróft dæmi sé tekið, að til stórfelldra 

vandræða horfði, þótt ríkið hætti greiðslu 
almenns sjúkrakostnaðar og lækkaði skatta á 
móti. Framtakssamir menn með fjármagn á bak 
við sig, svo sem lífeyrissjóðina, mundu stofna til 
frjálsra sjúkratrygginga með verulegri kostnaðarhlutdeild 

sjúklinga, og slíkur markaður fyrir 
þjónustuna mundi halda uppi miklu strangari 
kostnaðargát en nú er og slá verulega á sóun. 
Samfélagið mundi að vísu sitja uppi með þá, 
sem orðnir væru ótryggingarhæfir, í bili og að 
einhverju leyti til frambúðar. Slík jafnaðarkerfi 
undirgeira geta gert undraverk, svo sem fjármögnun 

vegaframkvæmda með notendagjöldum 
er skýrast dæmi um. Gagnstætt dæmi um niðurrif 

fólst í því, þegar almannatryggingagjaldið var 
lagt af fyrir um tveimur áratugum með þeim 
rökum, að það væri orðið sem næst að engu, í 
stað þess að byggja upp að nýju á þeim grunni. 

Ein helsta meginregla efnahagslífsins er sú, að 
söluverð gœða svari kostnaði þeirra, og með því 
séu fœrðar sönnur á réttlætingu þess að framleiða 

þau. Öll gæði, sem niðurgreidd eru og seld 
á undirverði, hneigjast til að verða ofnotuð 
miðað við fórnarkostnað. Þetta á auðvitað helst 
við, þar sem samfélagið breytir gæðunum beinlínis 

úr knöppum, hagrænum gæðum í frjáls 
gæði í líkingu við loft og vatn. Félagsleg rök 
fyrir að tryggja fólk gegn neyð, heilsufarslega og 
framfærsnilega, ásamt þeirri barnatrú, að öll 
heilsufarsáföll komi að utan og ofan, hafa hins 
vegar verið brengluð til þess horfs, að heilbrigðisþjónustan 

sé veitt nánast gjaldfrítt. Réttara 
er, að sjúkdómar og slys eru að stórum hluta 

sjálfskaparvíti, og því brýnt að halda fólki til 
ábyrgðar á almennu heilbrigði sínu, svo og þeim 
er slysum og áverkum valda. Það er ekkert óeðli-
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legt eða hættulegt við, að fólk greiði sjúkrakostnað 
sinn svo sem annan kostnað af framfærslu 

og lífsháttum, heldur aðeins að hann ofgeri 
ekki fjárhag þess eða verði tilefni þess að 

trassa heilsuvernd. 
Meginreglur geiraskipts jafnaðar eru því þær 

að koma á eins mikilli sjálfkostun af hálfu notenda 
og gerlegt og sanngjarnt má telja. Hlutfall 

gjaldtöku af kostnaði getur verið sveigjanlegt 
með tilliti til ársútgjalda einstaklings af þjónustunni 

og jafnframt til tekna hans. Beita má tryggingarfyrirkomulagi 
og sjálfsábyrgð að æskilegu 

marki. Útfærslan getur verið mismunandi milli 
útgjaldaflokka, allt frá því að engri gjaldtöku sé 
beitt og til þess að allur kostnaðurinn sé tekinn 
með gjöldum. Meginreglurnar eiga best við um 
heilbrigðisgeirann og dæmin af honum eru skýrust 

og verða útfærð hér nánar, en nánari útfærsla 
í öðrum undirgeirum hlýtur að fara eftir eðli 
vandans í hverjum um sig. 

Undirgeirar og úrlausnir 
Gera má tilraun til að flokka opinbera starfsemi 
með hliðsjón af hagrænum hugtökum, og eru 
helstu flokkarnir þá þessir: 
1. Mótandi og uppbyggjandi starfsemi, fjárfestingareðlis: 

uppeldis-, mennta-, íþrótta- og 
menningarmál. 

2. Endurnýjandi starfsemi, viðhaldseðlis: heilbrigðismál 
og sjúkra- og slysatryggingarmál. 

3. Tekjutryggingar eða tilfærslur til einkaneyslu: 
lífeyris-, atvinnu- og aðrar tryggingar gegn 
tekjubresti eða tilfærslur fyrir nauðþurftum. 

4. Önnur opinber þjónusta, samneyslueðlis: almenn 
stjórnsýsla, réttar- og löggæsla, samgöngu-

og fjarskiptamál og önnur almenn 
grunngerð. 
Um aðgerðir til að nálgast jöfnuð á vettvangi 

hvers undirgeira má reyna að alhæfa svo sem hér 
fer á eftir. Þó ber að undirstrika, að meginhugmyndin 

stendur ekki né fellur með einstökum 
tæknilegum útfærslum. Hafi menn hins vegar 
tileinkað sér meginhugmyndina, spretta ýmsar 
útfærsluhugmyndir af henni, og eru stjórnendur 
og starfandi sérfræðingar í ríkisfjármálum best 

hæfir til að ráða þeim til lykta í framkvæmdaratriðum. 

1. Mennta- og menningarmál. Það hlutverk 
skólakerfisins að jafna upphafsstöðu hverrar 
nýrrar kynslóðar og yfirstíga mun efnahags- og 
þjóðfélagsaðstöðu þrengir mjög svigrúmið til 
þess að beita námsgjöldum, einkum á lægri 
skólastigum. Sveitarfélög, foreldrafélög og önnur 
áhugasamtök ættu þó að hafa talsverðu hlutverki 
að gegna við að búa betur að almennum skólum 
en forskriftir laga segja til um. Svigrúm til hóflegra 

skólagjalda er og rýmra, eftir því sem ofar 
dregur í stiganum, tekjur nemenda verða rýmri 
og námslán almennt veitt. Lífsstíll skólanema 
gefur a.m.k. ekki tilefni til að hafna skólagjöldum 

með öllu, enda sé þeim ætlað að bæta 
aðstöðu skólanna ekki síður en jöfnuð ríkissjóðs 
og sveitarfélaga. Um aðrar menningarstofnanir 
gildir fyrst og fremst að hámarka þjónustugjöld, 
aðgangseyri og framlög áhugaaðila og taka að 
því gefnu afstöðu til þess, hve mikinn stuðning 
sé vert að veita starfseminni. 

2. Heilbrigðismál. Aformuðum sparnaði verður 
að ná með öðrum aðferðum en einhliða niðurskurði 

af hálfu ríkisvaldsins á kostnað almennrar 
velferðar. Úrlausnir greinast í nokkra 

þætti og viðmiðanir, er í vissum tilvikum gætu 
tekið á sig tryggingarform: 
1. Öllum nánar skilgreindum heilbrigðiskostnaði 

verði safnað á tryggingarreikning hvers 
manns eða hjóna, og sé tryggt með vökulu 
eftirliti, að óhóf og lystisemdir komist þar 
ekki inn, og gætu almennir heimilis- eða 
heilsugæslulæknar átt hlut að því, samanber 
tilvísanakerfið. Þessi heildarreikningur kæmi 
í stað margvíslegrar og nokkuð handahófskenndrar 

hlutdeildar í afmörkuðum liðum. 
2. Upp að vissu lágu marki greiði sjúklingar 

kostnaðinn að fullu, en með hækkandi árskostnaði 
greiði sjúklingar hlutfallslega minna, 

en ríkið meira, þar til öll viðbótin fellur á það. 
3. Tekjutengja mætti þetta hlutdeildarkerfi, 

þannig að sérstök hlutfallakúrfa gildi innan 
hvers tekjuflokks, hugsanlega einnig með 
hliðsjón af eignum, en hafna verður ótrúlega 
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lágum tekjum miðað við sýnilega neyslu, 
eignir og aðra aðstöðu. Reynslan kann því að 
leiða í ljós, að heimildum skattkerfisins sé 
almennt ekki treystandi fyrir þessu álagi, og 
yrðu sjúklingar þá beinlínis að sækja um 
framlög lífeyristrygginga eða sveitarfélags í 
þessu skyni. Ennfremur ber að varast að auka 
svo á tekjutengingar á heildina litið, að sjálfsbjargarhvötin 

bíði verulegan hnekki af. 
4. Verði formleg tryggingaleið valin, yrði lagt á 

talsvert hærra tryggingariðgjald en svarar lágmarki 
samkvæmt 1. lið, til þess að skila æskilegri 

hlutdeild í heildarkostnaði, en undir því 
fyrirkomulagi gæti hinn tryggði skráð sig fyrir 
vissri sjálfsábyrgð og fengið metna lækkun 
iðgjalds á móti, en hann gæti þurft að setja 
tryggingar fyrir því að rísa undir þeirri 
ábyrgð. Hér er af settu ráði ekki stungið upp 
á nánar tilteknum talnalegum viðmiðunum 
eða greiðslufyrirkomulagi innan hvers árs, 
þar sem þau atriði heyra til fullvinnslu hugmyndanna 

til framkvæmdar. Ljóst er, að tölvuvædd uppsetning 
sjúkrareikninga útheimtir 

alllangan undirbúning, sem þyrfti að hefjast 
sem fyrst, en í millitíðinni yrði að notast við 
einhvers konar nálgun í líkingu við gildandi 
hlutdeildir í kostnaði. 

3. Lífeyristryggingar. Meginkjarni þessa sviðs, 
lífeyrissjóðirnir, eru að mestu á réttri leið, og 
hafa þeir fjármagnað mest af þeim vanda, sem 
ríkishallinn veldur. Ríkisvaldið ætti því að leggja 
höfuðáherslu á eftirlit og öryggi í þágu meðlimanna, 

svo og að vinna af lagni að lipurri tilfærslum 
réttinda og auknu valfrelsi. Aðalveila 

sjóðanna liggur hins vegar hjá hinu opinbera 
sjálfu og felst í því, að með ábyrgð sinni á lífeyrisgreiðslum, 

tengdum síðustu launum uppfærðum, 
skuldar það starfsmönnum sínum meirihluta 

lífeyrisréttindanna beint í stað þess að 
safna þeim upp í sjóði. Að þessu leyti eru þau 
fyllri en í einkageiranum og bæta upp lægri laun 
en þar. Málið er þannig í sjálfheldu kjarasamninga 

hins opinbera og samanburðar þeirra við 
einkageirann. Það bíður hins vegar ekki sér til 
bóta. Því verður ríkisvaldið að leysa málið með 
almennt gildri aðgerð og leiða í lög bann við 

slíkum formlausum skuldbindingum af vinnu 
unninni frá tilteknum tíma, sem sé skammt 
undan. Verður þá óhjákvæmilegt að höggva á 
hnútinn með aðgreiningu fyrri og síðari lífeyrisskuldbindinga, 

einhvem launauppbót og væntanlega 
hærri iðgjöldum innan þeirra marka og 

síðan fullri ábyrgð starfsmanna á afdrifum sjóðs 
síns. Ríkishallinn mun þá koma þegar fram í 
fullu veldi sínu, og honum yrði þá að mæta jafnharðan 

í stað þess að láta hann vofa yfir síðar. 
Aðrar úrbætur í lífeyristryggingum hljóta að 
felast í því að fylgja enn fastar fram skyldunni til 
að leggja fyrir í lífeyrissjóð, svo að bein opinber 
framfærsla geti senn orðið að mestu úr sögunni 
sem úrræði aldraðra og öryrkja. 

Atvinnuleysistryggingar eru enn reistar á þeim 
eftirstríðskenningum, að atvinnuleysi sé einvörðungu 

sprottið af bresti. virkrar heildareftirspurnar, 
sem hitti fyrir fólk, er sé fært og fúst til 

vinnu. Jafnvel ríflegar atvinnuleysisbætur hafi 
engin teljandi áhrif til að draga úr þeim ærlega 
vilja. Ennfremur að viðhald tekjustigs og einkaneyslu 

með bótagreiðslum sé til fallið að rífa 
atvinnulífið upp úr þeirri efnahagslægð, sem 
atvinnubresti valdi. Til þess að tryggja „aldrei 
framar atvinnuleysi" voru víða um Vesturlönd 
sett mjög einhliða stefnumarkandi lög um viðhald 

fullrar atvinnu. Hér á landi var Atvinnuleysistryggingasjóði 
komið á sem niðurstöðu 

kjarasamninga árið 1955, og var fjármögnun að 
mestu lögð á ríkið, en stjórn og útfærsla falin 
stéttarfélögunum. Lengst af ríkti hins vegar ofeftirspurn 

eftir vinnuafli, svo að sjóðurinn myndaði 
verulegan, samfelldan sparnað, en skráning 

atvinnuleysis og bætur fyrir það voru vægt sótt. 
Hefur því almennt verið talið til þessa, að skráning 

atvinnuleysis vanmeti það. 
Allt hefur þetta stórbreytst og jafnvel snúist í 

andhverfu sína, hérlendis sem erlendis og þó 
seinna hér. Hið raunverulega atvinnuleysisvandamál 

hefur í grunninn myndast við togstreitu milli 
kjarastreitu launþegasamtaka og opinbers aðhalds 

til stöðugleika. Það hefur svo magnast frá 
einni hagsveiflu til annarrar af völdum hvers 
konar tregðu og ósveigjanleika í aðlögun að og 
endurkomu á starfsvettvang. Ríkan þátt í því 
eiga stéttasamtökin með því að viðhalda ósveigj-
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anleika í launahlutföllum og hindra með ýmsum 
hætti aðlögun að breyttum þörfum á vinnumarkaði, 

svo og með því að taka lítt eða ekki 
tillit til atvinnuþarfa þeirra, sem þegar eru úti í 
kuldanum. Atvinnutryggingarnar auka svo enn á 
tregðuna, einkum ef ríflegar eru, með því að 
venja fólk við þægilegt, en að vísu knappt, framfæri 

af þessu tagi, sem því er frjálst að drýgja 
með dulinni atvinnu og sjálfsbjörg, svo að atvinnulausir 

verða vinnufælnir í æ meira mæli. 
Þannig virðist atvinnuleysi mun fremur vera 
orðið ofmetið með skráningunum. Það lætur að 
líkum, að því ríflegar sem fólki er borgað fyrir 
að vera atvinnulaust, þeim mun líklegra er það 
til að halda áfram að vera það og sækja ekki 
aftur út úr því ástandi. Þessi regla virðist óyggjandi 

staðfest af hagskýrslum ytra. Atvinnuleysisbætur 
eru þannig óðum að breytast í sjálftekinn 

framfærslustyrk. Manndómi vaxandi hluta 
verkafólks er hætt við að drabbast niður við hagræði 

þess að taka slíkan lífeyri á þurru og hafa 
um leið frelsi til að sýsla heima og taka að sér 
dulda iðju. 

Það hefur staðið í vegi fyrir úrlausnum, að á 
þessu sviði er ríkisvaldið í spennitreyju fjögurra 
áratuga kjarasamninga, en borgar þó reikninginn 
nánast eitt sér. Verður því að taka af skarið og 
setja atvinnutryggingum nýjar reglur og viðmiðanir 

undir opinberri stjórn, en ekki stéttarfélaga, 
og er þróun í þá átt raunar þegar hafin. Til 

þess að sérstakar atvinnuleysistryggingar teljist 
hæfar sem slíkar, verða þær að uppfylla tryggingafræðilegar 

meginreglur, þannig að iðgjöld 
og bætur standist á til lengdar, um leið og 
sveiflur milli ára eða yfir hagsveiflu séu jafnaðar, 

og útiloka verður siðferðisveilur og misnotkun. 
Launþegar myndu almennt ekki kaupa 

atvinnutryggingar á kostnaðarverði með þeirri 
framkvæmd, sem nú er tíðkuð. Sveiflugjarnar og 
ótryggar atvinnugreinar ættu að öðru jöfnu að 
greiða hærra kaup sem því svarar að taka á sig 
tímabundið atvinnuleysi eða tryggja sig fyrir því 
ella. Takist ekki að leggja slíkan grunn að at-

vinnutryggingum, t.d. í því formi að láta aðilum 
vinnumarkaðarins eftir að reka og kosta kerfið, 
verður að teljast réttara að sameina þœr almennum 

tekjutryggingum, háðum fyllri greiningu á 
ástæðum og með skyldu til að bæta sig og þjálfa 
og iðja nokkuð gagnlegt. 

Með þessum varnaðarorðum og tillöguhug-
myndum er auðvitað engan veginn sagt allt, sem 
segja þarf um hinn mikla hagræna og félagslega 
vanda tekju- og lífeyristrygginga. Væri fyllsta 
ástæða til þess að fela sérfræðingum rækilega 
grundvallarrannsókn á samhengi félagslegs 
stuðnings og hagrœnna hvatninga eða eftir atvikum 

að heimfæra niðurstöður erlendra rannsókna 
upp á hérlendar aðstæður. 

4. Önnur opinber þjónustusvið. Almennt samneyslueðli 
starfseminnar gerir örðugt að beita 

umræddum meginreglum í verulegum mæli. Þó 
eru vegamál þar á meðal, sem að mestu eru fjármögnuð 

með veggjöldum, eða endanlega að 
fullu með greiðslu lána út á þær tekjur. Sumar 
greinar eru reknar í fyrirtækjaformi og heyra 
þannig ekki til samneyslu, en koma til greina til 
einkavæðingar. Loks kann að vera færi á að taka 
þannig einstaka starfsþætti út úr til einkavæddra 
lausna, og gerist það að nokkru sjálfkrafa, 
samanber einkavædda öryggisgæslu. Í slíkum 
lausnum á þessu sviði virðist þó ekki felast 
mjög verulegt svigrúm til að bæta opinberan 
fjárhag. 

Hér hefur ekkert verið fjallað um byrðar af 
landbúnaði eða öðrum stuðningi við atvinnurekstur, 

enda á hann með tímanum að vera á leið 
út af fjárlögum. Hér er um eins konar óbeinar 
tekjutryggingar að ræða, og ættu þær sem slíkar 
helst heima undir 3. lið, og gildi um þær sömu 
meginreglur að breyttu breytanda. Hér er þó sem 
fyrr segir ekki ætlunin að stinga upp á sértækum 
úrlausnum allra þátta fjármálavandans, heldur 
að vekja máls á veigamiklum meginreglum, sem 
beita megi með árangri við hin ýmsu sérgreindu 
viðfangsefni. 



Ólafur Ís lei fsson 

Lánstraust á alþjóðlegum markaði 

Á alþjóðlegum fjármálamörkuðum gætir mjög 
starfsemi svonefndra matsfyrirtækja sem gegna 
því hlutverki að greina áhættu í fjármálaviðskiptum 

og greina þannig sauði frá höfrum í 
viðskiptalífinu. Í þessari grein verður fjallað um 
starfsemi matsfyrirtækja, uppruna atvinnugreinarinnar 

og viðgang, starfshætti fyrirtækjanna og 
einkunnagjöf. Jafnframt verður greint frá áliti 
matsfyrirtækja á Íslandi sem lántakanda á alþjóðlegum markaði. 

1. S törf og s ta r f shæt t i r m a t s f y r i r t æ k j a ' 
Fjármálamarkaðir hafa á umliðnum árum gerst 
æ margbreytilegri. Sífellt bætast við ný viðskiptasvið, 

og þátttakendum á markaði fjölgar að sama 
skapi. Þetta hefur leitt af sér vaxandi eftirspurn 
eftir upplýsingum um lántakendur og mat á 
áhættu í lánasamningum. Hinn eilífi vandi fjárfesta, 

banka og annarra fjármálastofnana felst í 
því að sérhverri fjárskuldbindingu fylgir hætta 
á vanskilum. En hversu mikil áhætta? Þeirri 
spurningu verður ekki svarað nema með því að 
kanna hagi hvers lántakanda og meta á þann hátt 
horfur á því, að staðið verði við samninga. Þetta 
útheimtir fé og fyrirhöfn, og þannig hefur skapast 

grundvöllur fyrir sérhæfingu í því að meta 
áhættu í hvers kyns fjármálaviðskiptum. 

1 Marg t í þessum kafla er sótt til yf ir l i tsgreinar Cantors og Packers 
(1994). 

Fyrirtæki, sem meta áhættu tengda lánasamningum, 
verða í þessari grein nefnd matsfyrirtæki. 

Kjarninn í starfi þeirra felst í því að meta lánshæfi 
lántakenda og birta niðurstöður opinberlega. 
Hugtakið lánshæfi má skilgreina á þann 

veg að það feli í sér líkur á því að lántaki standi 
við skuldbindingar um greiðslur samkvæmt 
ákvæðum lánssamnings. 2 Enda þótt bregða 
megi mælistiku á hugtakið lánshæfi að einhverju 
marki kallar það engu að síður á huglægt mat, 
t.d. á vilja ríkisstjórnar til að efna lánssamninga 
sem í sumum tilvikum eru gerðir af fyrri stjórnvöldum. 

Lánshæfi og lánstraust ræðst og af 
viðhorfi til framvindu mála á ókominni tíð. í því 
sambandi koma til skjalanna þættir sem getur 
reynst erfitt að mæla. 

Bandarísku fyrirtækin Moody's Investors 
Service og Standard and Poor's Corporation (oft 
einungis nefnd Moody's og S&P) standa fremst 
meðal þeirra sem starfa að áhættumati á alþjóðlegum 

markaði. Uppruni Moody's er rakinn til 
þess að John nokkur Moody hóf árið 1909 að 
gefa út mat á skuldabréfum járnbrautarfélaga 
vestanhafs, og ári síðar færði hann út kvíarnar og 
tók að meta skuldabréf almenningsveitna og iðnfyrirtækja. 

Fyrirtækið Standard and Poor's varð 
til með sameiningu tveggja fyrirtækja 1941, 
Poor's Publishing Company og Standard Statis-

2 Orðið lántaki getur í þessari grein j a f n t átt við útgefanda skulda-
bréfs sem eiginlegan aðila að lánssanmingi . Lánssamningur getur 
á sama hátt jafnt átt við samning um skuldabréfau tgáfu . 
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tics Company sem hófu að gefa út lánshæfismat 
1916 og 1922. Upphaf starfsemi af þessu tagi í 
Bandaríkjunum er rakið lil miðrar 19. aldar. en 
þá stofnaði maður að nafni Louis Tappan fyrirtæki 

í New York sem ætlað var að meta getu 
kaupmanna til að standa í skilum. og var framtak 
þetta andsvar við fjárhagskreppu sem reið yfir 
1837 með tilheyrandi vanefndum á lánasamningum. 

Fyrirtæki Tappans varð með tímanum 
að fyrirtækinu Dun og Bradstreet sem gerðist 
árið 1962 eigandi Moody's Investors Service. 
Standard & Poor's er í eigu hins kunna fyrirtækis 

McGraw-Hill sem leggur í útgáfustörfum 
sínum m.a. áherslu á upplýsingar á sviði viðskiptalífs. 

Önnur kunn bandarísk fyrirtæki, sem 
gefa út lánshæfismat. eru Fitch Investors Service 
og Duff and Phelps Credit Rating Co., oft kölluð 
einungis Fitch og Duff. Af öðrum fyrirtækjum á 
þessu sviði má nefna evrópska fyrirtækið IBCA 
og Thompson Bankwatch. en þessi fyrirtæki 
hafa sérhæft sig í mati á lánshæfi fjármálastofnana. 

Ýmsar stofnanir af þessu tagi starfa í Japan, 
og eru þeirra kunnastar á Vesturlöndum Japanese 

Credit Rating Agency (JCRA) og Nippon 
Investors Service (NIS). 

Í þessari grein verður einkum tekið mið af 

starfsemi Moody's og Standard & Poor's, enda 
eru þau kunnust þeirra fyrirtækja sem starfa á 
þessu sviði um þessar mundir. Enda þótt niðurstöður 

fyrirtækjanna séu ekki alltaf óumdeildar 
leggja bankar og fjármálastofnanir á borð við 
lífeyrissjóði. tryggingafélög og fjárfestingarsjóði 
um heim allan lánshæfiseinkunnir Moody's og 
Standard & Poor's að verulegu leyti til grundvallar 

við ákvarðanir um útlán og verðbréfakaup. 
Bæði fyrirtækin hafa höfuðstöðvar í New 

York, en reka útibú víða um heim, og starfa um 
700 manns hjá hvoru fyrirtæki um sig. 

Enda þótt mat á lántakendum hafi upphaflega 
einkum beinst að atvinnufyrirtækjum hefur svo 
farið að starfsemi matsfyrirtækja beinist jafnframt 

að ríkjum, sveitarlélögum og fjármálastofnunum 
á borð við banka og verðbréfasjóði. Að 

formi til birtist matið í lánshæfiseinkunn ásamt 
greinargerð. Viðtekið er að birta jafnframt framtíðarhorfur 

um einkunnina, og geta þær eðli 
málsins samkvæmt verið stöðugar, batnandi eða 
hnignandi. Með því að vextir og afborganir 
greiðast á komandi tíð felur lánshæfiseinkunn í 
sér afstöðu til framtíðarinnar, en er ekki bundin 
við líðandi stund. 

Lánshæfiseinkunnir falla í tvo meginflokka, 

Tafla 1 
Lánshœfiseinkunnir til langs tíma 

Einkannir í f j á r f e s t i ngar f lokk i Einkunnir í spákaupmennskuflokki 
S&P Moody's Merking S&P Moody's Merking 

og aðrir einkunnar og aðrir einkunnar 
AAA Aaa Hæsta einkunn. BB+ Bal Greiðslur líklegar. 

afburðagóð bréf BB 
BB-

Ba2 
Ba3 

en óvissar 

AA+ Aal Há einkunn, B+ B 1 Mikil áhætta 
AA Aa2 mjög góð bréf B B2 
AA- Aa3 B- B3 

A+ A1 Einkunn í góðu CCC+ Yfirvofandi hætta 
A A2 meðallagi. mikil CCC Caa á vanskilum eða 
A- A3 greiðslugeta CCC- í vanskilum 

BBB+ Baal Miðlungseinkunn. 
BBB Baa2 viðunandi C Ca Komið í gjaldþrot 
BBB- Baa3 greiðslugeta D D eða vanskil 
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fjárfestingarflokk (e. investment grade) og spákaupmennskuflokk 
(e. speculative grade). Lánshæfiseinkunnir 

eiga að formi til við tiltekin 
skuldabréf, en í reynd taka þær til útgefanda 
bréfanna. Tvö helstu matsfyrirtækin nota eilítið 
mismunandi einkunnakerfi, en á milli þeirra 
ríkir samsvörun eins og sýnt er í töflu 1. 

Fyrr á tíð birtu matsfyrirtæki niðurstöður um 
lánshæfi lántakendum að kostnaðarlausu og öfluðu 

tekna með sölu á útgáfuritum. Í byrjun áttunda 
áratugarins varð sú breyting með aukinni 

spurn eftir þjónustu matsfyrirtækja að þau tóku að 
krefja lántakendur um þóknun fyrir störf sín. Slíkt 
fyrirkomulag styðst við það sjónarmið að lánshæfiseinkunn 

geti greitt götu lántakanda inn á 
markað og hugsanlega lækkað vaxtakostnað. Svo 
kann að virðast sem fyrirkomulag, þar sem lántakendur 

greiða fyrir þjónustu matsfyrirtækja, sé 
hvatning til þess að fyrirtækin veili viðskiptavinum 

sínum hærri lánshæfiseinkunnir en efni standi 
til. A móti þessu kemur að orðstír matsfyrirtækja 
er undir því kominn að einkunnir þeirra séu raunhæfar 

og fullnægi gæðakröfum fjárfesta. 
Aður en matsfyrirtæki birtir lánshæfiseinkunn 

um nýjan lántakanda fara venjulega fram ítarlegar 
viðræður milli aðila í þvf skyni að bregða 

ljósi á hagi lántakanda og hæfi hans tii að standa 
við fyrirhugaða fjárskuldbindingu. 3 Sérstök 
nefnd, skipuð starfsmönnum matsfyrirtækis, 
tekur ákvörðun um mat eftir að hún hefur fjallað 
um tillögu um einkunn sem gerð er af hálfu sérfræðings 

fyrirtækisins í málefnum lántakans. 
Einkunnin er fyrst kynnt lántaka og síðan opinberlega. 

Að jafnaði á lántaki kost á að áfrýja 
ákvörðun, en þess er þá að gæta að yfirleitt hefur 
hann átt þess kost að koma á framfæri við matsfyrirtækið 

öllum helstu atriðum sem máli skipta 
og stuðlað gætu að sem hæstri einkunn. Matsfyrirtækin 

gefa oftlega út einkunnir fyrir aðila 
þótt ekki hafi verið farið fram á lánshæfismat. 
Þykir ýmsum þessi háttur orka tvímælis, og er 
því haldið fram að hann sé einvörðungu hafður 
uppi til að auka tekjur fyrirtækjanna með því að 
knýja aðila til að afla sér formlegs mats. 

3 M o o d y ' s Investors Service: Moody's Rating Process. 1989. Standard & Poor ' s : I n t e rna t iona l Debt Rating Services. 

Enda þótt lánshæfiseinkunnum hafi í fyrstu 
einkum verið ætlað að veita almennar vísbendingar 

fjárfestum sem áttu þess ekki kost að 
kanna sjálfir hagi lántakenda hafa einkunnir 
þessar smátt og smátt fengið aukið vægi. Þannig 
hafa margir öflugir stofnanafjárfestar á borð við 
verðbréfasjóði og lífeyrissjóði gert lánshæfiseinkunnir 

matsfyrirtækja að viðmiðun í fjárfestingarstefnu 
og starfsreglum. Að sama skapi 

sjást lánshæfiseinkunnir iðulega í fjármálasamningum 
af margvíslegu tagi milli lántaka og 

fjárfesta. 
Lánshæfiseinkunnir hafa þannig öðlast fastan 

sess á fjármálamörkuðum og orðið að fastri viðmiðun 
sem ekki verður komist framhjá. Á bandarískum 

fjármálamörkuðum hefur gætt þeirrar 
tilhneigingar að eftirlitsstofnanir á verðbréfamarkaði 

noti lánshæfiseinkunnir í vaxandi mæli 
í reglum og stjórnvaldsákvörðunum um verðbréfaviðskipti. 

Hefðbundin notkun lánshæfiseinkunna 
í þessu sambandi felur í sér að greina á 

milli lántaka í fjárfestingarflokki og spákaupmennskuflokki. 
Sem dæmi má nefna að 1936 

var bandarískum bönkum bannað að eiga skuldabréf 
í spákaupmennskuflokki. og varð þannig 

einkunnin BBB lágmarksviðmiðun um gæði 
bréfa í eignasafni banka. 4 Bann þetta hafði víðtækar 

afleiðingar, enda lá um helmingur hinna 
nálega 2000 skuldabréfa, sem þá voru skráð í 
kauphöllinni í New York, neðan við tilskilin 
mörk. Reglan sem bannar bönkum að eiga bréf, 
önnur en þau sem fullnægja fyrrgreindri gæðakröfu, 

er í fullu gildi. og var aukið við hana árið 
1989 þegar lögfest var á Bandaríkjaþingi að hún 
tæki jafnframt til sparisjóða sem þá höfðu ratað í 
mikla erfiðleika. 

Mörg fleiri dæmi mætti nefna um beitingu 
lánshæfiseinkunna í regluverki um fjármál. Árið 
1993 var lagt til af hálfu Baselnefndarinnar á 
sviði bankaeftirlits að alþjóðlegir viðskiptabankar, 
sem ættu viðskipti með verðbréf, ættu sérstakt 
eigið fé til að mæta eignum í verðbréfum sem að 

4 Bann þetta leysti af hólmi vægari reglu frá þv í fyrr í kreppunni . 
en ár ið 1931 var bönkum ger t að skr i fa niður skuldabréf m e ð 
lakari e inkunn en B B B á markaðsvirði og lækka eigið fé svarandi 
til he lmings af bókfærðu tapi. 
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gæðum næðu ekki fjárfestingarflokki eða lágmarkseinkunninni 
BBB, og á þessi tillaga sér 

samsvörun í tilskipun Evrópuráðsins um eigið fé 
fjárfestingarfyrirtækja og lánastofnana sem starfa 
innan Evrópubandalagsins. 3 Svo að tekið sé 
dæmi um notkun lánshæfiseinkunna í reglum 
um verðbréfamarkaðinn má nefna að bandaríska 
verðbréfastofnunin Securities and Exchange 
Commission, SEC. ákvað árið 1982 að slaka á 
kröfum um upplýsingar af hálfu útgefenda 
verðbréfa með lánshæfismat BBB eða betra. 
Síðasta dæmið, sem hér skal nefnt um notkun 
lánshæfiseinkunna í reglum opinberra aðila 
vestanhafs, lýtur að lífeyrissjóðum, en 1988 var 
þeim heimilað að festa fé í verðbréfum tryggðum 

með eignum, öðrum en fasteignum, enda 
hefðu slík bréf lánshæfiseinkunnina A að 
minnsta kosti. 

Notendur lánshæfiseinkunna, hvort sem þeir 
eru fjárfestar, eftirlitsstofnanir eða aðrir, vænta 
þess að þær séu traustar viðmiðanir er styðjast 
megi við þegar bera þarf saman ólíka kosti sem 
kunna að bjóðast við lánveitingar eða verðbréfakaup. 

Jafnframt þurfa einkunnir að gefa til 
kynna bein líkindi þess að tiltekin fjárkrafa verði 
greidd. Athuganir byggðar á gögnum Moody's 
og Standard & Poor's sýna að lánshæfiseinkunnir 

þessara fyrirtækja gefa glögga mynd af mismunandi 
lánsáhættu, enda reynast vanskil hafa 

verið því minni sem lánshæfiseinkunnir eru betri. 
Má sem dæmi nefna nýlega athugun Moody's á 
vanskilum á skuldabréfum bandarískra fyrirtækja.6 

Áreiðanleika lánshæfismats má m.a. ráða 
af hlutfallslegum vanskilum fyrirtækja í einstökum 

einkunnaflokkum eftir því hve langur tími er 
liðinn frá því að einkunnin var gefin (sjá töflu 2, 
Hlutfallsleg vanskil fyrirtœkja eftir einkunnum 
1970-1994). 

5 Ti lskipun nr. 93 /6 /EBE um e ig inf já rkröfur f já r fes t ingar fyr i r tækja 
og lánas tofnana . 15. mars 1993. 

6 M o o d y ' s Investors Service: Corporate Bond Defaults and D e f a u l t 
Rates 1 9 7 0 - 1 9 9 4 . j a n ú a r 1995. A thugun M o o d y ' s er reist á 
gögnum varðandi liðlega 4 8 0 0 lántakendur . Á þe im aldarfjórðungi sem rannsóknin tekur til komu fram vanskil á lánum 640 
fy r i r tæk ja . þar af í tv ígang h já 21 fyr i r tæki . Á þessu tímabili 
komu f ram vanskil hjá t ve imur fy r i r tæk jum með lánshæfiseinkunn í f jár fes t ingarf lokki . 

Tafla 2 
Hlutfallsleg vanskil fyrirtœkja 

eftir einkunnum 1970-1994 
Árafjöldi frá útgáfu einkunnar 

E inkunn / 5 10 15 20 
AAA 0.0 0.1 0.7 1.6 2.3 
AA 0.0 0.3 0.8 1.5 2.1 
A 0.0 0.6 1.8 3.3 4.7 
BBB 0.2 1.9 4.7 7.7 10.8 
BB 1.7 11-7 18,4 24.0 27.8 
B 7.9 26.5 36.7 40,2 42.0 

Heimild: M o o d y ' s Investors Service: C o r p o r a t e Bond Defaults 
and D e f a u l t Rates 1970-1994. j anúar 1995. 

Eins og sjá má af töflunni eru eins árs vanskil 
engin í einkunnaflokkunum A og hærri. Taflan 
sýnir jafnframt hvernig vanskil vaxa þegar tímaviðmiðun 

lengist. Í einkunnaflokknum AAA 
mælast innan við 1 % vanskil á tíu ára tímabili. 
Vanskilahlutfall í A-flokki mælist 1.8% á tíu 
árum. Taflan sýnir, að vanskil vaxa jafnan með 
lægri lánshæfiseinkunn, en sú regla er þó ekki án 
undantekninga, ef bornir eru saman tveir hæstu 
einkunnaflokkarnir yfir langt tímabil. A hinn 
bóginn hefur vanskilahlutfall í einstökum einkunnaflokkum 

farið hækkandi á umliðnum 
árum. Stafar það vísast meðfram öðru af því að 
fyrirtæki hafa almennt orðið skuldugri en áður. 
Hvað sem líður skýringum á þessu kann hærra 
vanskilahlutfall að benda til þess að dregið hafi 
verið úr lánshæfiskröfum og einstakar einkunnir 
gefi til kynna meiri líkindi á vanskilum en áður. 

2. Lánshæfiseinkunnir ríkja 
Meðal nýrra lántakenda á alþjóðamörkuðum á 
undanförnum árum eru ýmis ríki. Lánshæfiseinkunnir 

ríkja njóta jafnan nokkurrar athygli, 
enda eru þau oftlega meðal stærstu lántakenda á 
alþjóðamörkuðum og einkunnir þeirra mynda 
eins konar þak sem aðrir lántakendur frá sama 
landi komast ekki upp fyrir. Ríki afla sér lánshæfiseinkunnar 

af sömu ástæðum og aðrir lán-

7 Margt í þessum kaf la er sótt til g re inar Cantors og Packers 
(1995). 
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takendur. Þau vilja skapa sér aðgang að lánamörkuðum 

og lækka vaxtakostnað. Hinn almenni 
skuldabréfamarkaður í Bandaríkjunum (Yankee-markaðurinn 

sem svo er nefndur) krefst þess í 
reynd að skuldabréfaútgáfur séu studdar lánshæfiseinkunnum 

fyrirtækjanna Moody's og 
Standard & Poor's, enda þótt hér sé ekki um lögformlega 

kröfu að ræða. Bandaríkjamarkaður er 
því í raun lokaður öðrum en þeim sem hafa 
fengið einkunn viðurkenndra matsfyrirtækja. 
Ísland er nærtækt dæmi um ríki sem óskað 
hefur eftir formlegu mati af hálfu Moody's og 
Standard & Poor's til að opna sér leið inn á 
þennan markað, en hauslið 1993 varfarið fram á 
slíkt mat til að undirbúa skuldabréfaútgáfu rfkissjóðs 

sem fram fór snemma árs 1994. 
Á öðrum mörkuðum þar sem álit matsfyrirlækja 

er ekki skilyrði fyrir útgáfu skuldabréfa 
kann lánshæfiseinkunn að greiða fyrir sölu bréfa 
og stuðla að því að fjárfestar sætti sig við lægri 
ávöxtunarkröfu en ella. 

Þá hefur færst í vöxt á undanförnum árum að 
gefnar séu lánshæfiseinkunnir tengdar skuldbindingum 

í eigin gjaldmiðli ríkja. Þetta á sér 
rætur í aukinni spurn alþjóðlegra fjárfesta eftir 
skuldabréfum gefnum út í heimagjaldmiðli útgefenda 

auk hinna alþjóðlegu gjaldmiðla. Lánshæfiseinkunnir 
fyrir skuldabréf ríkja í innlendri 

mynt hafa til þessa aldrei verið lægri en einkunnir 
fyrir útgáfur í erlendri mynt, en hafa oftlega 

verið hærri (sjá töflu 3, Langtímaeinkunnir 
fyrir skuldbindingar nokkurra ríkja í erlendri 
mynt og heimamynt). 

Stjórnvöld hafa á ýmsan hátt betri skilyrði til 
að standa við skuldbindingar í heimamynt en í 
erlendri mynt, enda hafa þau skattlagningarvald 
og jafnvel færi á útgáfu peninga ef í harðbakka 
slær. Þrátt fyrir þetta geta ríkisverðbréf í innlendri 

mynt ekki talist laus við áhættu. 8 Verður 
vikið nánar að vanefndum á skuldbindingum 
ríkja í innlendri mynt síðar. 

Tafla 3 
Langtímaeinkunnir fyrir skuldabréf nokkurra 

ríkja í erlendri mynt og heimamynt 

8 Sjá M o o d y ' s Special Commen t : Rating Domestic-Currency government Debt. 10. de sember 1992. Þar er þv í h a f n a ð að ríkisverðbréf í innlendri mynt séu áhæt tu laus og m.a. ne fnd sem 
dæmi um vanskil á innlendum skuldbindingum þvingaðar skuldbreytingar ríkissjóða Argent ínu og Brasilíu 1989 og breyt ing á 
fyr i rkomulagi verðtryggingar af hálfu Brasilíu 1986. 

Standard & Poor's Moody's 
Í erlendri Í inn/endri Í erlendri Í innlendri 

Ríki mynt mynt mynt mynt 
1. Fjárfestingarflokkur 
Austurríki AAA AAA Aaa -

Bandaríkin AAA AAA Aaa Aaa 
Bretland AAA AAA Aaa Aaa 
Frakkland AAA AAA Aaa Aaa 
Holland AAA AAA Aaa -

Japan AAA AAA Aaa Aaa 
Lúxemborg AAA AAA Aaa -

Noregur AAA AAA Aal Aaa 
Singapúr AAA AAA Aa2 -

Sviss AAA AAA Aaa -

Þýskaland AAA AAA Aaa Aaa 

Belgía AA+ AAA Aal 
Danmörk AA+ AAA Aal Aaa 
Kanada AA+ AAA Aa2 Aal 
Svíþjóð AA+ AAA Aa3 Aal 
Taívan AA+ - Aa3 -

Ástralía AA AAA Aa2 Aaa 
Bennúda AA - Aal -

írland AA AAA Aa2 Aaa 
Ítalía AA AAA Al AI 
Nýja-Sjáland AA AAA Aa2 Aaa 
Spánn AA AAA Aa2 -

Finnland AA- AAA Aa2 
Kýpur AA- - - -

Kórea AA- - A1 -

Portúgal AA- AAA A1 -

Malasía A+ AA+ A1 _ 

Hong Kong A A+ A3 -

ísland A - A2 -

Malta A - A2 -

Taíland A - A2 -

Tékkland A - Baal -

Chile A- AA Baal -

ísrael* A- - A3 -

Indónesía BBB _ Baa3 _ 
Kína BBB - A3 -

Grikkland BBB- - Baa3 -

Kólumbía BBB- A+ Baa3 -
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II. Spákaupmennskuflokkur 

Heimildir: Standard & Poor ' s : Sovereign Ratings. nóvember 1995. 
M o o d y ' s investors Service: European Money Markets Guide, desem-
ber 1995. M o o d y ' s Investors Service: Global Ratings G u i d e , de s e m -
ber 1995. 
* S & P hækkaði Ísrael í A- í de sember 1995. 

Það var þegar árið 1919 að Moody's tók að 
meta lánshæfi ríkja. A því ári birti fyrirtækið álit 
á lánshæfi landa á borð við Bretland. Frakkland. 

Ítalíu, Japan og Kína. A fyrstu áratugum aldarinnar 
blómstruðu alþjóðleg skuldabréfaviðskipti. 

og á árinu 1929, rétt í þann mund sem heimskreppan 
skall á. voru af hálfu Moody's gefnar út 

lánshæfiseinkunnir fyrir um 50 ríkisstjórnir. Þessi 
starfsemi þurrkaðist út með heimskreppunni, og 
eftir heimsstyrjöldina síðari datt starfsemi alþjóðlegra 

skuldabréfamarkaða upp fyrir. Það var 
ekki fyrr en á áttunda áratugnum að markaðirnir 
tóku að glæðast lífi að nýju. Um miðjan níunda 
áratuginn voru þó ekki nema fimmtán erlend ríki 
sem tóku lán á bandarískum markaði og öfluðu 
sér lánshæfiseinkunna í því skyni. Þessi ríki voru 
í hópi þeirra sem telja má traustustu lántakendur 
sem um getur. Önnur ríki með öflugan efnahag 
gátu aflað lánsfjár til langs tíma á hinum svonefnda 

Evrópumarkaði sem er utan gjaldmiðilslögsögu 
einstakra ríkja og þannig vaxinn að 

lánshæfiseinkunn er ekki nauðsynleg forsenda 
fyrir skuldabréfaútgáfu. Enn önnur ríki, sem 
e.t.v. bjuggu við lakara lánstraust. öfluðu erlends 
lánsfjár með því að taka bankalán eða selja 
skuldabréf í lokuðum útgáfum, ætluðum völdum 

hópi fjárfesta sem ekki gerðu kröfu um lánshæfiseinkunn. 

A síðastliðnum tíu árum hefur fjöldi ríkja 
sem taka lán á bandarískum markaði þrefaldast, 
eftir því sem markaðurinn hefur orðið lántakendum 

hagstæðari, og hefur á fjórða tug ríkja 
bæst við þau fimmtán sem fyrir voru. Starfsemi 
matsfyrirtækja á sviði einkunnagjafar fyrir ríki 
hefur færst í svipað horf og fyrir kreppuna 
miklu, og meta Moody's og Standard & Poor's 
lánshæfi fyrir á sjötta tug ríkja um þessar 
mundir. Aukinn fjöldi ríkja hefur valdið 
lækkun meðallánshæfiseinkunnar, og hverfast 
einkunnir á tíunda áratugnum um miðgildið 
BBB-/Baa3, sem eru lægstu einkunnir í fjárfestingarflokki. 

Fram að 1985 voru yfirleitt 
ekki metin önnur ríki en þau sem hafa 

lánshæfiseinkunnina AAA. 
Því fer fjarri að lánveitingar til ríkja séu lausar 

við áhættu. Aðeins tvisvar á þessari öld kveður 
nokkuð að erlendum lántökum af hálfu ríkissjóða, 

það er á þriðja tug aldarinnar og svo 
undanfarin ár. Í heimskreppunni skall á alda 
vanefnda í alþjóðlegum lánasamningum, og um 
hálfur þriðji tugur landa rataði á tímabilinu 
fram til 1935 í vanskil á skuldabréfum gefnum 
út á alþjóðlegum markaði. Á Bandaríkjamarkaði 
kvað í kreppunni jafnvel rammar að vanefndum 

á skuldabréfum ríkja á hlutfallslegan mælikvarða 
en vanefndum af hálfu bandarfskra fyrir-

tækja. Í fjárhæðum talið höfðu um 70% af skuldum 
ríkja, sem stofnað var til í Bandaríkjunum á 

árabilinu 1926-29, ratað í vanskil við lok árs 
1937. Á sama mælikvarða höfðu fram til ársins 
1944 aðeins orðið vanskil á um 30% af skuldum 
bandarískra fyrirtækja sem stofnað var til milli 
1926 og 1929. Vanskil ríkja í kreppunni kom 
mörgum í opna skjöldu. Þeirra á meðal var matsfyrirtækið 

Moody's, en meirihluti vanskilaríkja 
hafði árið 1929 lánshæfiseinkunn í fjárfestingarflokki 

hjá því fyrirtæki. 9 

Reynsla síðari tíma bendir ekki síður til þess 
að áhættusamt sé að lána ríkjum. Rannsókn gerð 
af hálfu Standard & Poor's, sem tók til skuldbindinga 

72 ríkja í innlendri mynt og erlendri. 

9 Cantor og Packer (1995). 

Indland BB+ - Baa3 
Slóvakía BB+ - Baa3 
Ungverjaland BB+ - Bal 
Urúgvæ BB+ - Bal 
Filippseyjar BB BBB+ Ba2 
Mexíkó BB BBB+ Ba2 
Pólland BB - Baa3 
Suður-Afríka BB - Baa3 
Argentína BB- BBB- B1 
Paragvæ BB- BBB- -

Brasilía B+ . B1 
Jórdanía B+ BBB- Ba3 
Pakistan B+ - B1 
Tyrkland B+ - Ba3 
Venesúela B+ - Ba2 
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leiddi í ljós að vanskil höfðu orðið hjá þrjátíu og 
einu rfki á tímabilinu 1970-1995 1 0 (sjá töflu 4, 
Vanskil í lánasamningum ríkja frá 1970 samkvœmt 

athugun Standard & Poor's). Ekkert 
þessara ríkja hafði hlotið lánshæfiseinkunn hjá 
viðurkenndu matsfyrirtæki áður en kom til vanskilanna, 

en um þriðjungur þeirra hefur síðan 
verið metinn af hálfu Moody's og Standard & 
Poor's. 

Vanskil á lánum ríkja hafa reynst misjafnlega 
algeng eftir því hvers kyns skuldin er. Taflan 
sýnir að vanskil á erlendum skuldbindingum 
(33 talsins) hafa verið algengari en vanskil á 
innlendum lánum (9 talsins). Vanskil á innlendum 

lánum skrifast á fimm þeirra ríkja sem 
rannsóknin tók til. Þessi ríki eru Argentína, 
Brasilía (bæði tilgreind þrisvar), Mjanmar 
(Burma), Rússland og Víetnam. Vanskilin hafa 
ýmist stafað af því að nýir valdhafar hafa haft 
lánaskuldbindingar forvera sinna að engu eins 
og í Rússlandi og Víetnam eða vanskil hafa 
orðið í tengslum við efnahagsaðgerðir til að 
vinna bug á óðaverðbólgu eins og í Argentínu 
og Brasilíu. 

Tafla 4 
Vanskil í lánasamningum ríkja frá 1970 
samkvœmt athugun Standard & Poor's 

Ár sem vanskil áttu sér stað 
Skuldbinding Skuldabréf Bankalán 
í innlendum í erlendum í erlendum 

Ríki gjaldmiðli gjaldmiðli gjaldmiðli 
Argentína 
Bólivía 
Brasilía 
Búlgaría 
Dóminíkanska 

lýðveldið 
Ekvador 
Filippseyjar 
Fílabeinsströndin 

1982/89/90 

1986/89/91 

1982 
1980 
1983 
1990 

1982 
1983 
1983 
1985 

Duggan (19951 bendir á að bæta megi við þennan vanskilal ista: 
Alsír (1994) . Chi le (1983) . Kongó" (1986) . Kúba (1982-84) . 
Egypta land (1986) , Gabon (1987) , Gva temala (1987) . L íber ía 
(1983-84) , Malav í (1982) , M ó s a m b í k (1987) . Norður -Kórea 
(1987). Síerra Leóne (1984). Súdan (1981). Trínidad og T ó b a g ó 
(1989) . og Zai re (1995). 

Hondúras 1981 
Írak 1990 
Íran 1978/92 
Jamaíka 1978 
Júgóslavía 1992 1983 
Kostaríka 1989 1983 
Marokkó 1983 
Mexíkó 1982 
Mjanmar (Burma) 1984 
Nígería 1983 
Níkarakva 1983 
Panama 1987 1983 
Perú 1978 
Pólland 1981 
Rúmenía 1981 
Sovétr./Rússland 1993 1991 
Suður-Afríka 1985 
Tyrkland 1978 
Urúgvæ 1983 
Venesúela 1982 
Víetnam 1975 1985 
Zimbabwe 1980 

Heimild: Standard & Poor ' s Credit Analysis Service: Local Currency 
Debt Ratings Criteria: An Update, nóvember 1994. 

Af fyrrgreindum 33 skiptum, þar sem vanskil 
urðu á erlendum lánaskuldbindingum eru 

29 vegna skuldbreytinga í bönkum, og kallar 
Standard & Poor's að um vanskil hafi verið að 
ræða þar eð kröfuhafar hafi á endanum tapað fé 
í tengslum við skuldbreytingarnar. Taflan sýnir 
vanskil af hálfu fjögurra landa á skuldabréfaútgáfum 

í erlendri mynt, þar af var ein (Zimbabwe) 
í eigu alþjóðlegra aðila og gekk kaupum 

og sölum á markaði. 
Matsfyrirtækjum er sérstakur vandi á höndum 

við að ætlast á um hversu mikils trausts einstök 
ríki kunni að vera verð, enda er lánshæfiseinkunnum 

fyrirtækjanna ætlað að endurspegla 
getu og jafnframt vilja stjórnvalda til að greiða 
af lánum hins opinbera á tilsettum tíma. Það er 
því ekki að furða þótt fyrirtækin greini oftlega 
á um hversu mikils trausts einstök lönd kunni 
að vera verð og birti einkunnir þar sem allmiklu 
munar milli fyrirtækjanna. Sem dæmi má taka 
álit Moody's og Standard & Poor's á Mexíkó 
áður en fjármálakreppan reið þar yfir 1994-95. 

Standard & Poor's leit horfurnar bjartari 
augum en Moody's og gaf einkunnina BB+ 
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(lækkuð síðar í BB ). en Moody's gaf Ba2. Þarna 
munar einu þrepi í einkunn. en fyrirtækin voru 
sammála um að skuldbindingar Mexíkós féllu í 
áhættuflokk. Í töflu 3 má finna ýmis lönd þar 
sem fyrirtækjum ber ekki saman. Nærtæk dæmi 
eru Noregur, Svíþjóð og Finnland. 

Þrátt fyrir það að auðvelt sé að benda á dæmi 
þess að matsfyrirtæki greini á um einstök lönd 
á það sér eðlilegar skýringar. Slíkur munur 
verður því algengari sem landið stendur neðar 
í einkunnaskalanum og álitaefni varðandi lánshæfið 

eru fleiri ." Lánshæfi ríkja er tiltölulega 
nýtt svið þar sem matsfyrirtækin eru sumpart 
að feta ókunna stigu, lántakendur af þessu tagi 
eru ekki margir, a.m.k. ekki í samanburði við 
fjölda annarra lántakenda sem flestir hverjir eru 
atvinnufyrirtæki. Þar að auki er vafalaust á 
ýmsan hátt erfiðara að meta lánshæfi ríkja en 
fyrirtækja, enda þarf til að koma mat á vilja 
stjórnvalda til að halda í heiðri skuldbindingar 
ríkisins. Í slíku mati verður að fara út fyrir svið 
hagfræðinnar og beita huglægri virðingu á stjórnmálakerfi, 

þjóðfélagsgerð og tengsl landsins út 
á við. 1 2 

3. Lánshæfiseinkunnir fyrir Ísland 
Eins og áður segir var í tengslum við undirbúning 

skuldabréfaútgáfu ríkissjóðs á bandarískum 
markaði, sem ráðgerð var snemma árs 1994, leitað 

eftir því við Moody's og Standard & Poor's 
haustið 1993 að fyrirtækin gæfu út lánshæfiseinkunn 

fyrir Ísland, nánar tiltekið lánaskuldbindingar 
ríkissjóðs í erlendri mynt. Áður höfðu 

fyrirtækin birt lánshæfiseinkunnir til langs tíma, 
þ.e. A af hálfu Standard & Poor's og A2 af hálfu 
Moody's, en án þess að eftir því hefði verið sérstaklega 

leitað af hálfu íslenskra stjórnvalda. 
Fyrirtækin hafa á hinn bóginn ekki gefið út mat 
á innlendum lánaskuldbindingum ríkissjóðs. 

11 Um forsendur við mat á lánshæfi r íkja sjá nánar grein höfundar . 
Ó l a f u r Ísleifsson (1993). 

12 Þv í má bæta við að k röfuhaf i kann að eiga á hættu að verða fyrir 
meira tapi í vanski lum af há l fu ríkis en fyr i r tækis , enda s tendur 
hann yfirleitt mun lakar að vígi við að ganga að e ignum skuldara 
í fyr ra t i l fel l inu. M u n u r á fy r i r tæk jum og r ík jum sem lántak-
endum er ræddur f ræði lega m.a. af Bulow og Rogoff (1989). 

Síðla árs 1993 áttu fulltrúar fyrirtækjanna hvors 
um sig viðræður við fulltrúa stjórnvalda hér á 
landi. Fyrirtækin kynntu hvort um sig álit sitt 
snemma árs 1994, og reyndust hinar formlegu 
lánshæfiseinkunnir, sem fyrirtækin gáfu út að 
ósk íslenskra stjórnvalda, hinar sömu og fyrirtækin 

höfðu áður gefið ótilkvödd allt frá árinu 
1989. Með útgáfu formlegra lánshæfiseinkunna 
til langs tíma af hálfu Moody's og Standard & 
Poor's hafði Ísland bæst í hóp þeirra ríkja sem 
metin eru á viðurkenndan alþjóðlegan mælikvarða 
sem notaður er af fjárfestum um heim allan. 

Þá liggur beint við að spyrja: Hvaða áliti lýsa 
fyrirtækin á Íslandi sem lántakanda á alþjóðlegum 

markaði? Lánshæfiseinkunnir Íslands, A2 
hjá Moody's og A hjá Standard & Poor's, standa 
jafnfætis hvor annarri í einkunnaskala fyrirtækjanna, 

og ber þeim því saman í megindráttum 
um mat á áhættu fyrir lánveitendur ríkissjóðs á 
alþjóðamörkuðum. Fyrirtækin hafa jafnframt 
gefið Íslandi sömu einkunn frá upphafi þó að 
misjafnlega hafi árað á tímabilinu. 1 3 

Merkingu einkunnarinnar A hjá Standard & 
Poor's er lýst svo: „Einkunnin lýsir miklu hœfi til 
að greiða vexti og endurgreiða höfuðstól, enda 
þótt hœfið sé í meira mœli talið undirorpið óhagstœðum 

breytingum á aðstœðum og hagskilyrðum 
en á við um hœrri einkunnir,"14 

Moody's lýsir einkunninni A með þessum 
hætti: „Skuldabréf með einkunnina A eru gœdd 
mörgum hagstæðum eiginleikum sem prýða 
góða fjárfestingu, og mega slík bréf teljast í 
góðu meðallagi. Aðstœður sem stuðla að öryggi 
höfuðstóls og vaxta eru taldar viðunandi, en 
jafnframt eru fyrir hendi þœttir sem gætu leitt 
til aukinnar áhættu einhvern tíma í f r a m t í ð i n n i ' ' 

13 Greinargerðir um Ísland hafa birst af há l fu Slandard & Poor ' s í 
t ímaritinu Credi tweek International 5. j anúar 1987. 3. apríl 1989. 
4 . mars 1991. 3. ágúst 1992 auk skýrslu fyrir tækisins í ritröðinni 
Sovere ign . febrúar 1994. Gre inargerð i r M o o d y ' s ha fa birst í 
M o o d y ' s Sovereign Credit Report í j ú n í 1989. desember 1992 og 
desember 1994 

14 Standard & Poo r ' s : Debt Rating Definitions. j ú n í 1992. Um 
merk ingu lánshæf ise inkunna sjá e innig grein höfundar . Ólafur 
Ísleifsson (1993). 

15 M o o d y ' s Investors Scrvice: European Money Markets Guide. 
n ó v e m b e r 1995. 
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Þá er næst að spyrja: Hvernig rökstyðja matsfyrirtækin 
Moody's og Standard & Poor's niðurstöður 

sínar varðandi Ísland? Standard & Poor's 
reið á vaðið og kynnti formlega lánshæfiseinkunn 

fyrir Ísland með tilkynningu 20. janúar 
1994 þar sem birt er langtímaeinkunnin A og 
skammtímaeinkunnin A-l . Þar segir m.a. í lauslegri þýðingu: 1 6 

„Einkunnirnar eru studdar háum 
lífsgœðum í landinu og langri lýðrœðishefð. Þær 
takmarkast af því hversu berskjaldað efnahagslífið 

er fyrir áföllum í sjávarútvegi og af þungri 
erlendri skuldabyrði." Ennfremur segir að þegar 
litið sé fram á veginn megi „búast við við bœtt 
stjórnkerfi fiskveiða og viðeigandi aðgerðir á 
sviði hagstjórnar dragi úr áhrifum af ytri áföllum 

á efnahagslífið". Þá segir: „Enda þótt sjávarútvegurinn 
hafi fœrt Íslandi verulegan auð gegnum 

tíðina hafa sveiflur í sjávarfangi stuðlað að 
umtalsverðum sviptingum í rauntekjum og á 
viðskiptajöfnuði. Eftir fremur hœga framleiðsluaukningu 

um 1% 1993 er búist við að landsframleiðsla 
dragist saman að raungildi 1994 áður en 

byrjar að rœtast úr aftur 1995." 
„Sé litið á hina jákvœðu hlið mála ber þess að 

gœta að eftir tveggja stafa verðbólgu um áratuga 
skeið hefur aðhaldssöm stefna í peningamálum 

og hófsamlegir kjarasamningar lœkkað 
verðbólgu í 4% 1993 og vœntanlega 2,5% á 
árinu 1994'' Þá er vakin athygli á því að ólíkt 
því sem áður hafi gerst í langvinnum efnahags-
lægðum á Íslandi hafi að þessu sinni tekist að 
draga úr halla á viðskiptajöfnuði úr nærri 5% af 
landsframleiðslu árið 1991 í aðeins 0,8% 1993, 
enda hafi dregið mjög verulega úr innflutningi. 
Hlutfall erlendra skulda af útflutningi hafi vegna 
stöðnunar í útflutningstekjum mældum í Bandaríkjadölum 

hækkað verulega frá 1990. 
Loks segir í tilkynningu Standard & Poor's: 

„Þrátt fyrir erfiðleika í efnahagslífinu á Íslandi 
hefur umtalsverð hreyfing orðið í þá átt að auka 
frjálsrœði í fjármálum og opna innlendan fjármálamarkað 

fyrir erlendum viðskiptum. Þetta 
ætti að stuðla að því að tengja þjóðarbúskap 
Íslendinga ríkjum Evrópska efnahagssvœðisins. 

16 Standard & Poor ' s : I c e l a n d ' s f i r s t Yankee issue rated 'A' by S&P. 
New York. 20. j anúar 1994. 

Á sama tíma œttu hagstjórnaraðgerðir, sem felast 
í því að lœkka vexti og lækka skatta á fyrirtækjum, 

að stuðla að auknum hagvexti og aukinni atvinnu." 
Moody's Investors Service gerði grein fyrir 

niðurstöðu sinni um lánshæfiseinkunnina A2 
fyrir ísland í tilkynningu 31. janúar 1994. Þar 
segir m.a. í lauslegri þýðingu: 1 7 

„Ísland er með einar alhœstu tekjur á mann í 
heimi og býr við mjög stöðugt stjórnlakerfi. 
Landið er á hinn bóginn mjög háð einum atvinnuvegi, 

þ.e. sjávarútvegi. er hvílir á náttúruauðlind, 
sem er háður náttúruskilyrðum sem 

enginn fœr ráðið við.´´ 

„Íslensk stjórnvöld hafa tekið þá erfiðu en 
óhjákvœmilegu ákvörðun að koma á umtalsverðum 

skipulagsumbótum í efnahagslífinu á 
undanförnum árum. Mikilvœgt er að tekist 
hefur að lækka verðbólgu, sem löngum hefur 
verið mikil, niður fyrir 5%, aðallega með því 
að hverfa frá beitingu gengisfellingar til að 
gera útflutning samkeppnishœfan. Fjármála-
kerfið hefur verið sveigt að lögmálum markaðarins, 

m.a. með því að draga úr vaxtaniðurgreiðslum 
og stýringu útlána, hverfa frá yfirdrætti 

ríkissjóðs í Seðlabanka og með því að 
draga úr verðtryggingu.''' Bent er á að nokkurt 
atvinnuleysi hafi hlotist af þessari aðlögun og að 
dregið hafi úr launakröfum í kjölfarið. 

Moody's bendir á það í greinargerð sinni að 
„lánshœfiseinkunn Íslands endurspegli jafnframt 

tiltölulega mikiar skuldir í hlutfalli við 
tekjur og útflutning borið saman við önnur lönd 
í sama einkunnaflokki''. Ennfremur segir: „Lánshœfiseinkunnin 

tekur mið af því hversu gjaldeyrisöflun 
ræðst mjög af einum ráðandi atvinnuvegi, 

þar sem kann að geta sveiflna og lítils 
vaxtar. Sjávarafli skilar um fjórum fimmtu af 
vöruútflutningi, og verður þess vegna að stjórna 
fiskveiðum af varkárni með langtímasjónarmið 
fyrir augum. Sjávarútvegur veitir viðbótartekjur 
með óbeinum hætti með skiptum við þjónustu 
og tæknigreinar. Ofveiði hefur ógnað helsta fiskstofninum, 

þorski, og hefur neytt stjórnvöld til 

17 M o o d y ' s Investor Service: Moody's Assigns A2 Ratings to Notes 
of Republic of I ce land . New York. 31. j anúar 1994. 
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að gangast fyrir stórfelldum niðurskurði í aflaheimildum 
fiskveiðiárið 1992/93 og enn frekar 

1993/94." Moody's lýsti því áliti í upphafi árs 
1994, rétt eins og Standard & Poor's, að samdráttur 

yrði í landsframleiðslu að raungildi, og 
var það álit væntanlega reist á spám innlendra 
aðila. Moody's lýsti ennfremur þeirri skoðun að 
sveigjanleiki þjóðarbúskaparins drægi úr tekjurýrnun 

og áhrifum á viðskiptahalla. Í niðurlagi 
tilkynningar Moody's segir: „Fylgst verður 
áfram með því hvort skerðing aflaheimilda leiði 
til þess að stofninn rétti við eins og vœnst er og 
útflutningur um leið. Að sama skapi verður 
fylgst með framkvœmd áforma um að efla 
útflutningstekjur af öðrum greinum en fiskveiðum. 

Moody's býst við að stjórnvöld haldi 
jafnframt fast við skuldbindingar sínar um 
endurbœtur í fjármálakerfi og í ríkisfjármálum 
sem kunni að valda nokkuð auknu atvinnuleysi 
og lœkkun rauntekna." 

Álit fyrirtækjanna tveggja á hagskilyrðum 
hér á landi er mjög of ið sama far. Myndirnar 
sem þau draga upp eru í öllum aðaldráttum 
áþekkar hvor annarri. Í stuttu máli segja fyrirtækin 

kost og löst á landinu. Fyrirtækin viðurkenna 
styrk efnahagslífsins eins og hann birtist í 

háum þjóðartekjum á mann, og þau benda á lýðræðishefð 
og festu í stjórnmálalífi. Þau fara 

viðurkenningarorðum um vaxtarmegin atvinnulífsins 
og árangur stjórnvalda við hagstjórn sem 

birtist í lágri verðbólgu og bættum jöfnuði í 
utanríkisviðskiptum. Þau ljúka lofsorði á skipulagsumbætur 

í efnahagslífinu, m.a. aukið frjálsræði 
á fjármálamörkuðum, opnun efnahagslífsins 

og að horfið hefur verið í auknum mæli að 
markaði í stað miðstýringar. Á hinn bóginn lýsa 
þau áhyggjum af einhæfu atvinnulífi sem er 
háð viðkvæmum auðlindum hafsins og stendur 
stöðug hætta- af áföllum vegna breytinga á náttúruskilyrðum 

og ytri markaðsaðstæðum. Fyrirtækin 
telja erlendar skuldir standa landinu fyrir 

þrifum. 
Moody's og Standard & Poor's gefa Íslandi 

einnig lánshæfiseinkunnir til skamms tíma. 
Þessar einkunnir eru gefnar út í tengslum við 
útgáfu ríkissjóðs á víxlum á Evrópumarkaði. 
Samkvæmt endurnýjuðum útgáfusamningi frá 

1995 er ríkissjóði heimilt að gefa út víxla fyrir 
allt að 500 milljónir Bandaríkjadala. Moody's 
gefur ríkissjóði hæstu skammtímaeinkunn 
(auðkennd með tákninu P-l), en Standard & 
Poor's gefur ríkissjóði einnig trausta lánshæfiseinkunn 

í hæsta flokki (auðkennda með tákninu 
A-l) . Síðarnefnda fyrirtækið hefur á hinn 
bóginn ekki treyst sér til að veita útgáfu 
ríkissjóðs hina sérstöku viðurkenningu sem það 
gefur albestu útgáfum (auðkennd með A-1+), 
enda er það ekki gert nema útgefandi bréfa hafi 
langtímaeinkunn eigi lægri en A+ sem er einu 
þrepi ofan við langtímaeinkunn Íslands eins og 
hún hefur verið fram til þessa. Umræddar 
einkunnir lýsa því áliti fyrirtækjanna að ríkissjóður 

sé traustur útgefandi bréfa á skammtímamarkaði. 
Enda þótt þess sé formlega ekki krafist 

að lántakendur séu studdir lánshæfiseinkunnum 
eru þær í reynd forsenda fyrir útgáfu á þessum 
markaði. Engum blöðum er um það að fletta, að 
skammtímaeinkunnir Moody's og Standard & 
Poor's hafa stuðlað að því að tryggja hagstæð 
kjör á skammtímavíxlum ríkissjóðs, sem gefnir 
hafa verið út allt frá 1985. 

4. Lokaorð 
Lánstraust Íslands byggist á styrk þjóðarbúskap-
arins, innviðum hagkerfisins, sköpunarmætti í 
atvinnulífi, sveigjanleika og horfum um hagvöxt 
í framtíðinni. Fullyrða má að Íslendingar njóta 
öruggrar skilvísi sinnar. Staða Íslands á alþjóðamörkuðum 

ræðst einnig af þróun þýðingarmikilla 
þátta eins og skuldastöðu gagnvart útlöndum. Er 
að sjálfsögðu eftir því tekið af hálfu erlendra 
aðila sem fylgjast með framvindu hér á landi 
þegar skuldaþróun þjóðarbúsins snýst við eins 
og raunin hefur orðið síðustu ár, en jafnframt fer 
ekki fram hjá neinum að skuldir ríkisins hafa 
farið vaxandi á sama tíma. 

Í áliti bandarísku fyrirtækjanna tveggja, 
Moody's og Standard & Poor's, á Íslandi eins 
og það birtist í lánshæfiseinkunnum þeirra og 
skýrslum felst að þau telja áhættu tengda landinu 

vera nokkru meiri en í flestum iðnríkjum, 
m.a. vegna smæðar þjóðarbúsins og tiltölulega 



LÁNSTRAUST Á ALÞJOÐLEGUM MARKADI 169 
einhæfs atvinnulífs. Engu að síður skipa þessi 
fyrirtæki landinu á bekk meðal traustra lántakenda 

á alþjóðavettvangi þótt þau telji ýmsa lántakendur 
öruggari en Ísland. 

Eins og fram kemur í áliti matsfyrirtækjanna 
tveggja og rakið er í þessari grein hefur Ísland 
að ýmsu leyti góð skilyrði til að treysta stöðu 
sína á alþjóðamarkaði og bæta á komandi 
tímum. Enginn vafi er á því að útgáfa formlegrar 

lánshæfiseinkunnar fyrir Ísland til langs 
tíma snemma árs 1994 af hálfu fyrirtækjanna 
Moody's og Standard & Poor's var markverður 
áfangi í fjármálasögu landsins. Með því var 
staðfest gott álit' sem Ísland hefur á undanförnum 

árum öðlast sem fullgildur aðili á alþjóðlegum lánamarkaði. 
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Þorvaldur Gylfason 

Viðskipti austurs og vesturs 
Hversu frjáls ? Hversu fljótt? * 

EFTA hefur gegnt mikilvægu hlutverki í hagsögu 
Evrópu á þessari öld með því að stuðla 

ötullega að frjálsari og meiri millilandaviðskiptum 
í álfunni. Með þessu móti hafa Fríverzlunarsamtök 

Evrópu, eins og þau heita fullu 
nafni, lagt drjúgan og lofsverðan skerf til aukinnar 

hagsældar og framfara í aðildarlöndum 
sínum. Þetta á ekki sízt við um Ísland, þar sem 
viðskiptafrelsi hefur oft átt erfitt uppdráttar 
vegna ónógs skilnings á kostum fríverzlunar og 
einnig vegna verndarfíknar og fordóma, allar 
götur síðan Jón Sigurðsson forseti hóf fána viðskiptafrelsis 

á loft fyrir 150 árum. 1 

Í þessari grein ætla ég að leggja mesta áherzlu 
á þrennt. Fyrst ætla ég að fjalla um framlag 
fríverzlunar til efnahagsumbóta og aukins hagvaxtar 

í heiminum. Millilandaviðskipti auka 
ekki aðeins tekjur einstaklinga og lyfta þá lífskjörum 

almennings um leið, eins og alþekkt 
hefur verið síðan á dögum Adams Smith og 
Davids Ricardo á 18. og 19. öld, heldur geta 

* Þessi grein er efnis lega samhl jóða erindi. sem höfundur inn flutti 
á 35 ára a fmæl i s fund i EFTA í G e n f 9.-10, m a r z 1995. Frum-
gerð in birtist á ensku í Emi l E m s ( r i t s t j . ) . 35 Years of Free 
t rade in Europe: Messages for the Future. European Free Trade 

Associat ion. Genf . 1995. Höfundur inn þakkar Harry F lam. Gyl fa 
Þ. Gís lasyni . Carl B. Hami l ion . Helga Skúla Kjar tanssyni og 
Arne Jon Isachsen fyrir ábendingar . 

1 Sjá Jón Sigurðsson. ..Um verzlun á Ís landi ." Ný félagsrit. þriðja 
ár. 1843. Endurprent í Sverr ir Jakobsson (ritstj.). Af blöðum Jóns 

forseta. A lmenna bókafé lagið . Reyk jav ík . 1994. 

viðskipti einnig örvað vöxt tekna á mann með 
tímanum, jafnvel varanlega, ef nýjar kenningar 
um „innri" hagvöxt reynast réttar. 2 Hjá því 
verður þó ekki komizt, að aukið viðskiptafrelsi 
dragi úr framleiðslu í þeim fyrirtækjum, sem 
standast ekki samkeppni innanlands eða utan að. 
Þess vegna ríður á að gaumgæfa feril framleiðslunnar 

í heild fyrir og eftir gagnger umskipti eins 
og þau, sem nú standa yfir í Mið- og Austur-Evrópu, 

og meðan á þeim stendur. 
Í annan stað ætla ég að fjalla um nokkur frumskilyrði 

árangursríkra umskipta frá miðstjórn til 
markaðsbúskapar í Mið- og Austur-Evrópu og 
annars staðar, þar á meðal nauðsynlega eflingu 
útflutnings og innflutnings. Þróun efnahagsmála 
í áætlunarhagkerfunum fyrrverandi síðustu ár 
leiðir mig að þeirri niðurstöðu, að miklar og örar 
framfarir hafi átt sér stað í mörgum greinum þar 
austur frá og varðveizla og áframhald þessa 
árangurs kunni að ýmsu leyti að vera háð vilja 
Evrópusambandsins (ESB) og EFTA til að 
verða við óskum og þörfum Mið- og Austur-Evrópuríkjanna 

með því meðal annars að ráðast 
sem fyrst í ýmsar brýnar umbætur heima fyrir. 
Ég mun sem sé færa rök að því, að þörfin fyrir 

2 Sjá t . d . Paul Romer . „ Increas ing Returns and Long-Run 
G r o w t h . " Jmtrnal of Political Economy 94 . o k t ó b e r 1986. 
bls . 1002-1037. og Robert E. Lucas. Jr.. . .Making a Miracle." 
E conometr ica 61. marz 1993. 251-272. 
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viðskipti og umskipti í Evrópu sé ekki bundin 
við mið- og austurhluta álfunnar. 
Í þriðja og síðasta lagi ætla ég að fjalla stuttlega 

um umbótahraðann. Hversu hratt væri 
hyggilegast að beina Mið- og Austur-Evrópulöndum 

inn í meginstraum Evrópusamstarfsins? 
Á það að gerast í áföngum eða í einum 

rykk? Svarið verður: því fyrr, því betra. Þá mega 
Vestur-Evrópuþjóðir hvorki vanrækja efnahagsumbætur, 

sem eru nauðsynlegar til að halda 
áfram með og ljúka við efnahagssamrunann í 
Evrópu, né heldur draga þær um of á langinn. 
Ef umskipti í einum rykk (e. shock therapy) voru 
og eru enn yfirleitt talin vænlegri til árangurs en 
hægar umbætur í áföngum á leiðinni frá miðstjórn 

til markaðsbúskapar í Mið- og Austur-Evrópu, 
og úr því að umskipti í einum rykk hafa 

einnig yfirleitt reynzt bera betri árangur, þegar 
alls er gætt, eins og nú virðist ljóst af reynslu 
síðustu 3-5 ára að dæma, hví skyldu þá hæggengar 

umbætur í áföngum ennþá vera efstar á 
dagskipan efnahagsmála í Vestur-Evrópu? 

I. Viðskipti, umbætur og hagvöxtur 
Efnahagsumbætur eins og þær, sem Mið- og 
Austur-Evrópuþjóðir hafa ráðizt í, síðan Berlínarmúrinn 

féll 1989, hvíla á fimm höfuðforsendum: 
(i) endurmenntun; (ii) einkavæðingu; (iii) 

verðlagsumbótum; (iv) stöðugu verðlagi; og (v) 
viðskiptafrelsi. Endurmenntun og einkavæðing 
eru nauðsynlegar til að umbæta vinnuafl, fjármagn 

og stjórnun. Hitt þrennt er nauðsynlegt til 
að auka hagkvæmni í efnahagslífinu almennt. 
Viðskiptahluta umbótanna ætti þannig að skoða 
í víðu samhengi. Hér er ekki aðeins átt við frjáls 
viðskipti með vörur, þjónustu, fjármagn og 
vinnuafl („hið fjórþætta frelsi"), heldur einnig 
frjáls og frjó upplýsinga-, hugmynda- og skoðanaskipti. 

Frumskilyrðin fimm fyrir efnahagsumbótum 
ættum við ekki að skoða sem markmið í sjálfum 
sér, heldur sem leiðir að einu marki, sem er 
hagkvæmur og réttlátur markaðsbúskapur á 
grundvelli valddreifingar og einkaeignar. Þessar 
fimm forsendur eru ekki eins og réttir á matseðli, 

þar sem hægt er að velja einn eða tvo rétti og 
sleppa hinum. Forsendur umskiptanna eru ein 
órofa heild, þar sem hver forsendan styður aðra. 
Þetta á ekki sízt við um frjáls viðskipti: þau 
styrkja hinar stoðirnar fjórar. Fríverzlun er 
menntun, með því að hún opnar gáttir og 
glugga og hleypir ljósinu fram og eflir þannig 
gagnkvæman skilning og virðingu milli þjóða. 
Viðskiptafrelsi auðveldar einnig einkavæðingu, 
þegar heimamarkaður er minni en svo, að ríkið 
geti með góðu móti selt stór og meðalstór fyrirtæki 
í hendur innlendra einkaaðila. Frjáls viðskipti 

stuðla ennfremur að verðlagsumbótum 
með því að færa verðlag og verðhlutföll heima 
fyrir til betra samræmis við heimsmarkaðsverð 
og draga þannig úr bjögun verðlagningar og 
viðskipta og þá um leið úr ýmiss konar óhagræði 
af þeim völdum. Síðast en ekki sízt veitir fríverzlun 

innlendu verðlagi strangt aðhald að öðru 
jöfnu og stuðlar með því móti að stöðugu verðlagi. 

Allt þetta skiptir sköpum í hagkvæmum 
markaðsbúskap með batnandi lífskjör almennings 

að leiðarljósi. 3 

Vöxtur framleiðslu á mann er runninn af 
tveim rótum: fjármagni í víðum skilningi og 
nýtingu þess. Hagvöxt er sem sé hægt að rekja til 
fjármagns og gæða, og þá er mannauðurinn talinn 

með. Viðskipti eru áhrifarík aðferð til að 
bæta nýtingu framleiðslugæðanna heima fyrir og 
tryggja sem mesta þjóðarframleiðslu við fulla 
atvinnu með því að færa innlend verðhlutföll til 
betra samræmis við heimsmarkaðsverð, sem er 
bezti mælikvarðinn á raunverulegt verðmæti 
hlutanna. Með því að draga úr bjögun og bæta 
nýtingu geta viðskipti einnig orðið gjöful uppspretta 

hagvaxtar með tímanum. Á því getur t. a. 
m. varla leikið neinn vafi, að mikil aukning 
alþjóðaviðskipta síðast liðna hálfa öld innan 
vébanda GATT (nú WTO 4) og einnig af völdum 
Evrópusambandsins, EFTA og annarra svæðisbundinna 

efnahags- og viðskiptasamtaka hefur 
átt snaran þátt í miklum hagvexti í heimsbú-

3 Sjá Arne Jon Isachsen. Carl B. Hamil ton og Þorvaldur Gyl fason . 
Markaðsbúskapur, Heimskringla . háskólafor lag Máls og menn-
ingar, 1994. 18. kafli . 

4 Alþ jóðav iðsk ip tas to fnun in ( W o r i d Trade Organization) leysti 
G A T T af hólmi í ársbyr jun 1995. 
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skapnum á þessu tímabili. Hlutfall útflutnings í 
heimsframleiðslunni hefur aukizt um helming, 
úr 14% í 21%, síðan 1970. Afburðalöndin 5 í 
Austur-Asíu (Hong Kong, Indónesía, Japan, 
Kórea, Malasía, Singapúr, Taíland og Taívan) 
eru annað skýrt dæmi. A meðan hlutdeild þeirra 
í heildarútflutningi þróunarlandanna hefur aukizt 

úr 12% í 56% síðan 1965, hefur þessum 
Asíulöndum tekizt að mjókka tekjubilið, sem 
skilur þau sem heild frá iðnríkjunum innan 
OECD, um helming. 6 Ör vöxtur útflutnings og 
innflutnings þessara landa átti næstum örugglega 

talsverðan þátt í að tryggja þennan árangur 
auk sparaaðar, hagkvæmrar fjárfestingar, meiri 
og betri menntunar og gagngerra skipulagsumbóta. 

Af þessu má ráða, að frjáls viðskipti auka ekki 
aðeins framleiðslu í eitt skipti fyrir öll, heldur 
örva þau einnig vöxt hennar með tímanum. Engu 
að síður hlaut framleiðslan að minnka, áður en 
hún gæti aftur byrjað að aukast í Mið- og Austur-Evrópu. 

Til þess liggja ýmsar gildar ástæður. 
Frjáls viðskipti leiða óhjákvæmilega til tímabundins 

atvinnuleysis, þegar fyrirtæki, sem 

Þessi átta lönd eru nefnd . .h igh-performance Asian e c o n o m i e s " á 
ensku. T a k i ð ef t i r því . að Japan er í þessum hópi og einnig í 
O E C D - h ó p n u m . 
S j á The East Asian Miracle. Economic Growth and Public 
Policy. A lþ jóðabank inn og Oxford University Press. 1993. Sjá 
einnig grein höfundar . . .Heimur úr haf t i . " Hagmál 1994. 

standast ekki samkeppni, þurfa að leggja upp 
laupana. Aðhaldsaðgerðir stjórnvalda til að 
stuðla að stöðugu verðlagi knýja greiðsluþrota 
fyrirtæki til að hætta rekstri, þegar niðurgreiðslur af 

almannafé og lán við neikvæðum raunvöxtum 
þrýtur. Einkavæðing krefst þess, að 

óhæfum forstjórum sé vikið til hliðar til að rýma 
fyrir hæfum og vel menntuðum forastumönnum. 
Allt þetta og ýmislegt fleira skýrir það, hvers 
vegna framleiðsla, tekjur og atvinna hljóta að 
skreppa saman á fyrsta skeiði umskiptanna frá 
miðstjórn á markað. Mikilvægasta orsök framleiðsluhrunsins 

í áætlunarhagkerfunum fyrrverandi 
er engu að síður uppsafnaður kostnaður 

vegna yfirgengilegrar óstjórnar efnahagsmála 
um áratugabil. Tímabundið framleiðslutap á 
umskiptaskeiðinu er að minnsta kosti ekki hægt 
að nota sem afsökun fyrir því að fresta eða 
heykjast á efnahagsumbótum, sem munu á endanum 

leiða til varanlegrar framleiðsluaukningar, 
bæði kyrrar og kvikrar. 

Ferill framleiðslunnar frá miðstjórn á markað 
er eins og sigð í laginu, eins og sýnt er á mynd 1. 
Efnahagslegri stöðnun eða þaðan af verra á 
valdatíma kommúnista fylgir hnignun eða jafnvel 

hrun á umskiptaskeiðinu og síðan uppsveifla 
og ör hagvöxtur. Þessi almenna lýsing á ekki 
aðeins við róttækar umbætur í efnahagsmálum 
eins og þær, sem ráðizt hefur verið í um alla 
Mið- og Austur-Evrópu (og á Nýja-Sjálandi 

Mynd 1 

Ferill framleiðslunnar frá miðstjórn til markaðsbúskapar 
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síðan 1984), heldur á hún einnig við afmarkaðar 
umbætur eins og t. d. aukna fríverzlun í Vestur-Evrópu 

og annars staðar. Varanleg aukning 
framleiðslunnar („kyrrhagurinn") er lóðrétta 
fjarlægðin á milli punktanna E og F á myndinni. 
Hagvaxtaraukinn til langs tíma litið („kvikhagurinn") 

er hallamunurinn á línustykkinu, sem 
rís til norðausturs frá punktinum F, og lárétta 
stykkinu, sem endar í E. 

Til skamms tíma töldu ýmsir þeirra, sem hafa 
fjallað mest um þróun mála í Mið- og Austur-
Evrópu, að atburðalýsingin að ofan helgaðist af 
óraunhæfri bjartsýni, og spáðu þá því, að framleiðsluhrunið 

í Austur-Evrópu - ekki sízt í 
Sovétríkjunum sálugu - myndi leiða til ólýsanlegra 

hörmunga í efnahags-, stjórnmála- og 
þjóðlífi þessara landa, nema horfið yrði sem 
allra fyrst frá viðreisnarstefnunni, sem hvíldi á 
verðlags- og viðskiptaumbótum, einkavæðingu 
og aðgerðum til að stuðla að stöðugu verðlagi. 
Reynsla síðustu ára virðist þó benda til þess, að 
slík svartsýni hafi ekki átt rétt á sér, sannarlega 
ekki í Mið- og Austur-Evrópu og ekki heldur í 
Eystrasaltsríkjunum. Eins og sýnt er á mynd 2, 
hefur ferill framleiðslunnar fram að þessu verið í 
laginu eins og stykkið EG á mynd 1. Samdráttur 
framleiðslunnar í fyrstu hefur ekki aðeins stöðvazt, 

heldur er framleiðslan nú í örum vexti alls 
staðar. Öll löndin á svæðinu hafa fylgt svipuðum 
ferli, þótt lögun sigðarblaðsins hafi ekki verið 

nákvæmlega eins í þeim öllum. 7 Auk þess er 
uppsveiflan í framleiðslu Mið- og Austur-Evrópulandanna 

næstum örugglega vanmetin á 
mynd 2, því að þjónusta er vantalin í opinberum 
hagskýrslum. Þetta á einnig við um Sovétríkin 
fyrrverandi, þar sem umbæturnar fóru mun 
hægar af stað og framleiðsluhrunið varð meira 
en í fyrrum fylgilöndum þeirra. Í Rússlandi og 
víða annars staðar í Sovétríkjunum sálugu, nú 
Samveldi sjálfstæðra ríkja (að Eystrasaltslöndunum 

undanskildum), virðist hafa hægt nokkuð 
á samdrætti framleiðslunnar síðustu mánuði, og 
framleiðslan fer nú sums staðar aftur vaxandi. 

Þannig virðist þróun framleiðslunnar síðustu 
3-5 ár benda til þess, þegar á heildina er litið, að 
því víðtækari, gagngerari og skjótari sem 
umbæturnar hafa verið, þeim mun minna hafi 
framleiðslutjónið orðið og þeim mun örari efnahagsbati 

og hagvöxtur. 8 Þetta hafa einmitt verið 
ein aðalrökin fyrir hröðum og róttækum umbótum. 

Önnur rök voru þau, að hægum umbót-

7 Sjá Þorvaldur Gylfason. . .Umbæiur í austri ." Fjármálatíðindi 42. 
j anúar - jún í 1995. Greinin hefur einnig birzt á ensku undir heit inu 
. .Reforms in Eastern Europe'". Journal of World Trade 29. j ú n í 
1995. og á sænsku . . .Reformer i öst ." í Ekonomisk polilik. EN vanbok till Assar 

Lindbeck. SNS förlag. S tokkhólmi 1995. Sjá e innig 
International Monetary Fund. World Economic Outlook. október 
1994. og European Bank for Reconstruct ion and Development . 
Transition Report. október 1994. 
Sjá t. d. J e f f r ey D. Sachs. Poland's Jump to a M a r k e t Economy. 
MIT Press 1994. 

Mynd 2 

Mið- og Austur-Evrópa og Sovétríkin fyrrverandi 
1990=100 Ferill framleiðslunnar 1990-94 
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um fylgdi hætta á því, að gamla forréttindastéttin, 
nómenklatúran, fengi þá ráðrúm til að 

spilla fyrir eða aftra umbótunum. Hvað sem því 
líður, virðist sambandið á milli umbótahraða og 
árangurs augljóslega eiga við um þann hluta 
umbótanna, sem snýr að nauðsyn þess að halda 
verðbólgu í skefjum. Þau lönd, sem náðu mestum 

árangri í viðureign við verðbólguarfinn frá 
fyrri valdhöfum (t. d. Tékkland, Ungverjaland 
og Pólland), hafa orðið fyrir minnstu framleiðslutjóni. 

Þau lönd, sem urðu hins vegar mikilli 
verðbólgu að bráð, hafa einnig mátt þola mestan 
framleiðslumissi. 9 

II. Forsendur á rangurs r íkra umsk ip ta 
Til að fá glögga mynd af framförum Mið- og 
Austur-Evrópulandanna í krafti þeirra efnahagsumbóta, 

sem þar hafa átt sér stað síðustu ár 
(nema í Ungverjalandi, þar sem umbæturnar 
hófust 1968), er nauðsynlegt að velta fyrir sér 
nokkrum forsendum árangursríkra umskipta og 
athuga, hversu vel þessum forsendum hefur 
verið fullnægt í reynd. 

Forsendur efnahagsumbóta er hægt að flokka 

með ýmsum hætti. Hér ætla ég að leggja 
áherzlu á fjögur frumskilyrði, en þau eru: (i) ör 
vöxtur útflutnings í skjóli skynsamlegrar gengisstefnu 

og stöðugs verðlags til að tryggja raunhæft 
gengi gjaldmiðilsins; (ii) mikill sparnaður, 

hagkvæm fjárfesting og heilbrigður einkarekstur 
atvinnufyrirtækja auk flestra eða allra 

banka og annarra fjármálastofnana; (iii) ör 
vöxtur þjónustu, sem leysir dvínandi og óhagkvæma 

atvinnuvegi af hólmi, einkum landbúnað 
og þungaiðnað; og (iv) styrkar stofnanir 

og traustir innviðir efnahagslífsins í víðum 
skilningi, þar á meðal traust umgerð um víðtæka 

ráðfærslu og sátt á milli ólíkra þjóðfélagshópa 
og óháðir og hæfir embættismenn, 

ekki sízt sjálfstæðir seðlabankamenn, sem láta 
ekki stjórnast af þröngum stjórnmálasjónarmiðum 

og sérhagsmunum. 
Þessi skilyrði eiga ekki aðeins við um sovézk 

hagkerfi. íslenzkt efnahagslíf fullnægði t . a . m . 
engu þessara skilyrða um langt árabil og fullnægir 
fæstum þeirra enn þann dag í dag, enda hefur hagvöxtur 

á Íslandi hægt mjög á sér, og lífskjör þjóðarinnar 
hafa versnað að sama skapi borið saman 

við önnur OECD-lönd, en það er annað mál. 1 0 

9 S já Internat ional Monetary Fund. W o r l d E c o n o m i c Outlook. 
október 1994. mynd 22. 

10 Sjá r i tge rðasöfn hö funda r . t . d . Hugkvœmni og réttlæti. Hið 
íslenzka bókmenntafé lag . Reykjavík 1993. en þar og í fyrri söfn-
unum tveim er fjallað um þennan vanda IVá ýmsum hl iðum. 

Mynd 3 

Mið- og Austur-Evrópa og f jögur Evrópusambandslönd 
Útflutningur sem hlutfall af vergri landsframleiðslu 1993 (í %) 
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Vöxtur útflutnings. í fyrsta lagi hafa öll Mið- og 
Austur-Evrópulöndin náð að auka utanríkisviðskipti 

sín mjög myndarlega síðustu ár þrátt 
fyr i r hrun C O M E C O N . " Eystrasaltslöndin og 
Slóvakía fluttu allt að tveim þriðju hlutum landsframleiðslu 

sinnar út til annarra landa 1993 og 
Rússland meira en þr ið jung (mynd 3). Þessar 
tölur eru háar miðað við Vestur-Evrópu. Útflutningur 

Frakklands nam t. d. 23% af landsframleiðslu 
eins og í Rúmeníu. Takið einnig eftir því, 

að útf lutningur Ír lands skarar f ram úr h inum 
ESB-löndunum þrem á myndinni . Útflutningur 
Mið- og Austur-Evrópulandanna stenzt ja fnvel 
samanburð við afburðalöndin í Asíu öll nema 
þrjú (Singapúr, Hong Kong og Malasíu), en þá 
þarf að vísu að hygg ja að því, að austurevrópsku 

útf lutningstölurnar eru svolítið ýktar 
vegna endurútflutnings. Hvað sem því líður er 
mikil þörf á enn frekari aukningu útflutnings frá 
Mið- og Austur-Evrópu, e inkum auknum búvöruútflutningi. 

Uppgangurinn í utanríkisviðskiptum Mið- og 
Austur-Evrópulandanna sýnir meðal annars, að 
þessum löndum hefur tekizt að f inna og nema 
nýja út f lu tningsmarkaði í Ves tur-Evrópu og 

11 Hér e r átt v i ð e f n a h a g s - o g v i ð s k i p t a b a n d a l a g kommúnistaríkjanna f y r r v e r a n d i . öð ru n a f n i C M E A ( C o u n c i l f o r M u t u a l Economic A s s i s t a n c e ) . 

einnig að af tra verðbólgunni, sem þau fengu að 
mestu leyti í arf f rá fyrri valdhöfum, frá því að 
hækka raungengi gja ldmiðlanna svo mjög , að 
útf lutningsvext inum væri ógnað. Þetta hefur á 
hinn bóginn leitt til þess, að gengi gjaldmiðlanna 
hefur yfirleitt ekki verið notað sem akkeri við 
stjórn peningamála , heldur he fu r nafngengið 
þvert á móti verið lagað að innlendri verðlagsþróun 

til að halda raungenginu niðri og tryggja 
ú t f lu tn ingsa tv innuvegunum góða samkeppnisstöðu 

með því móti. Þessi angi útflutningsstefnunnar 
he fu r að sínu leyti torveldað viðnám 

stjórnvalda gegn verðbólgu, svo að hún hefur af 
þessum sökum og öðrum verið allt of mikil 
(mynd 4). 

Sparnaður og fjárfesting. Við ört hækkandi 
verðlag og lágar tekjur hefur það ekki reynzt 
auðvelt að örva innlendan sparnað í Mið- og 
Austur-Evrópu. Fjárfesting hefur engu að síður 
verið b lómleg í mörgum löndum á svæðinu, 
sumpart vegna innstreymis erlends f j á rmagns , 
en annars staðar, einkum í Albaníu og Lettlandi, 
hefur hins vegar allt of lítil f járfest ing átt sér stað 
(mynd 5). Eistlendingar hafa fest f é til j a fns við 
afburðalöndin í Asíu. Mikill hluti fjárfestingarinnar, 

sem nú er að eiga sér stað í þessum löndum, 
sprettur upp úr nýjum, arðsæknum einkageira, 

sem hefur vaxið á örfáum árum úr nánast 
engu upp í he lming landsframleiðslunnar eða 

Mynd 4 

Mið- og Austur-Evrópa 
M e ð a l v e r ð b ó l g a á ári 1 9 9 0 - 9 4 (í %) 
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meira alls staðar nema í Búlgaríu og Rúmeníu 
(mynd 6). 

Ólíkt ríkisfjárfestingunni f rá fyrri tíð virðist 
fjárfesting einkafyrirtækjanna nú munu efla og 
bæta framleiðslufjármagnið verulega og styrkja 
með því móti innviði og undirstöður efnahagslífsins 

í löndum Mið- og Austur-Evrópu. A sama 
tíma hafa viðskiptabankar um allt svæðið verið 
færðir í einkaeign eða að minnsta kosti verið 
látnir sæta meiri samkeppni innan lands eða utan 

að til að auka hagkvæmni í bankarekstri og stuðla 
þannig að betri nýtingu fjármagns. í Tékklandi 
og Slóvakíu eru t. d. allir viðskiptabankar nú 
komnir í einkaeign nema einn (Slóvakíski sparisjóðurinn, 

Slovak Savings Bank). Í Ungverjalandi 

er þess krafizt samkvæmt lögum um viðskiptabanka, 
að dregið sé úr ríkiseign í öllum 

bönkum nema einum (Þjóðarsparisjóðnum, 
National Savings Bank) niður fyrir fjórðungseignarhlut 

fyrir árslok 1997. í Rúmeníu starfa nú 

Mynd 5 
Mið- og Austur-Evrópa og f jögur Evrópusambandslönd 

Fjárfesting sem hlutfall af vergri landsframleiðslu 1993 (í %) 

Mynd 6 

Mið- og Austur-Evrópa 
Hlutdeild einkarekstrar í vergri landsframleiðslu á miðju ári 1994 (í %) 
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fjórir ríkisbankar við hlið fjölmargra einkabanka 
og fimm erlendra banka. 1 2 

Vöxtur þjónustu. Síðan umbæturnar hófust, 
hefur þjónustustarfsemi af öllu tagi vaxið mjög 
fiskur um hrygg í Mið- og Austur-Evrópu og 
einnig víða um gömlu Sovétríkin. Þetta er eðlilegt. 

Þjónusta stendur á bak við um tvo þriðju 
hluta landsframleiðslunnar að jafnaði í iðnríkjunum, 

borið saman við um 40% af landsframleiðslu 
að meðaltali í þróunarlöndum. Þjónusta 

er ekki aðeins smurolía efnahagslífsins; 
þjónusta er framleiðsla. Þjónusta er nú helzti 
vaxtarbroddur heimsframleiðslunnar. Í Rússlandi 

er þjónusta af ýmsu tagi nú t. d. orðin 
helmingi meiri en iðnaðarframleiðsla. Í Bandaríkjunum, 

þar sem bílaiðnaður var til skamms 
tíma ein helzta undirstaða efnahagslífsins, eru 
listamenn nú orðið fimm sinnum fleiri en bílverkamenn. 

Mynd 7 sýnir, að þjónustustarfsemi í Mið- og 
Austur-Evrópu var þegar árið 1992 orðin miklu 
meiri en hún var á valdatíma kommúnista, en þá 
var hún vanmetin og vanrækt með illum afleiðingum. 

Hún hefur haldið áfram að dafna síðan 
1992. Aðrir atvinnuvegir þurfa þá að skreppa 
saman miðað við þjónustu til að rýma fyrir 
henni. Auk margvíslegs þungaiðnaðar, svo sem 

12 Sjá European Bank for Recons t ruc t ion and Deve lopmen t . 
Transition Report, október 1994. 

hergagnaframleiðslu, þarf einkum landbúnaður 
að dragast saman, svo að hlutdeild hans í landsframleiðslu 

verði helzt ekki meiri en í Vestur-Evrópu. 
Það kann e. t. v. að koma á óvart, að 

mynd 8 sýnir, að aðeins þrjár þjóðir Mið- og 
Austur-Evrópu (Albanar, Rúmenar og Litháar) 
stunda meiri landbúnað en Grikkir. Ennfremur 
sækja Tékkar, Slóvakar, Ungverjar og Pólverjar 
allir minna til landbúnaðar en Írar. Það er því e. 
t. v. ekki með góðu móti hægt að halda því fram, 
að Mið- og Austur-Evrópulöndin séu enn of háð 
landbúnaði borið saman við Evrópusambandið í 
heild, þar sem hlutdeild landbúnaðar í landsframleiðslu 

er aðeins um 3%, og eigi því ekki 
erindi í sambandið fyrr en síðar. 

innviðir. Síðasta atriðið á listanum liggur e. t . 
v. ekki í augum uppi til jafns við hin fyrri. Góður 
árangur í efnahagsmálum verður að hvíla á 
traustri undirstöðu og styrkum innviðum í víðum 
skilningi, og hann getur því aðeins orðið varanlegur, 

að ávöxtum umbótanna sé skipt sæmilega 
jafnt á milli ólíkra þjóðfélagshópa, einnig þeirra 
sem verst eru settir. Mikilvægi heilbrigðs og 
öflugs einkabankakerfis hefur þegar verið nefnt 
sem dæmi, en margt fleira þarf til. Aðrar stofnanir 

samfélagsins, aðrir innviðir, sem kunna að 
skipta sköpum fyrir varanlegan, vel heppnaðan 
hagvöxt, eru (a) almenn menntun; (b) þokkalegur 

jöfnuður í skiptingu jarðnæðis auk annars; 
(c) góð rekstrarskilyrði handa litlum og meðal-

Mynd 7 

Mið- og Austur-Evrópa 
Framlag þjónustu til vergrar landsframleiðslu 1992 (í %) 
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stórum fyrirtækjum; (d) viðunandi húsnæði 
handa lágtekjufólki; (e) sveigjanlegt vinnumarkaðsskipulag; 

(f) hæfir, heiðarlegir og sjálfstæðir 
embættismenn á vettvangi efnahagsmála; 

og (g) víðtæk samskipti og samvinna milli ríkisins 
og einkafyrirtækja og einnig á milli ólíkra 

þjóðfélagshópa. Þessi einkenni eru meðal mikilvægustu 
hornsteina hagkerfisins í afburðalöndunum 

í Austur-Asíu að dómi Alþjóðabankans. 1 3 

Varðandi lið (e) á listanum að ofan er vert að 
veita því eftirtekt, að í Japan, Kóreu, Singapúr 
og Taívan (og einnig að nokkru leyti í Malasíu) 
var starfsgreinaskipulag verklýðsfélaga af því 
tagi, sem tíðkast víðast hvar í Vestur-Evrópu 
(nema í Sviss), afnumið og fyrirtækjaskipulag 
lögleitt í staðinn til að koma í veg fyrir stofnun 
og eflingu stórra og voldugra verkalýðssamtaka á 
landsvísu vog til að draga þannig úr hættunni á 
óraunhæfum kaupkröfum, ófriði á vinnumarkaði 
og atvinnuleysi. Á þennan hátt var reynt - og 
tókst! - að tryggja, að launakjör væru í eðlilegu 
samræmi við afkomu og greiðslugetu fyrirtækjanna, 

svo að launþegar sæju sér þá hag í 
að efla fyrirtækin, sem veita þeim vinnu. Þessi 
skipan vinnumarkaðsmála í Austur-Asíu er veru-

1 3 S j á The East Asian Mirarle. Economic Growth and Public Policy. 
Alþjóðabank inn og Oxford University Press 1993. 4. kafl i . 

lega frábrugðin vestur-evrópskum vinnumarkaði, 
þar sem launamyndunin hefur yfirleitt 

borið meiri keim af miðstjórn en markaðsbúskap. 
Ósveigjanleikinn á vestur-evrópskum 

vinnumarkaði hefur trúlega átt talsverðan þátt 
í miklu og þrálátu atvinnuleysi í álfunni og áður 
fyrr í allmikilli verðbólgu, á meðan atvinnuleysi 
hefur á hinn bóginn verið lítið í Austur-Asíulöndunum 

og verðlag tiltölulega stöðugt. 
Eins og Chou En-lai er sagður hafa sagt, þegar 

hann var spurður álits á frönsku byltingunni, er 
allt of snemmt að fella dóm um það, hversu vel 
Mið- og Austur-Evrópulöndunum hefur tekizt 
að styrkja innviði efnahagslífsins á þeim stutta 
tíma, sem liðinn er, síðan umbæturnar þar 
hófust. Stofnanir, sem hafa þróazt á löngum tíma 
annars staðar, eins og t. d. hæft, heiðarlegt, sjálfstætt 

og ábyrgt embættislið, er ekki hægt að 
byggja upp á einni nóttu. Samt er hægt að fá 
miklu áorkað á skömmum tíma, og það hefur 
einmitt tekizt í Mið- og Austur-Evrópu. 

Nokkur dæmi verða látin duga. Einkavæðing 
hefur hlúð að vexti lítilla og meðalstórra 
fyrirtækja um allt svæðið og virðist munu binda 
enda á risareksturinn og meðfylgjandi einokun, 
sem voru höfuðeinkenni óhagkvæmninnar, sem 
lagði sovétkerfið í auðn á endanum. Dreifing eða 
sala kaupréttarseðla til almennings hefur leitt til 

Mynd 8 

Mið- og Austur-Evrópa og f jögur Evrópusambandslönd 
Framlag landbúnaðar til vergrar landsframleiðslu 1993 (í %) 
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almennrar hlutabréfaeignar, svo almennrar, að 
hlutabréfaeign meðal almennings er nú tiltölulega 

algengari víða um Mið- og Austur-Evrópu 
en í Vestur-Evrópu og Norður-Ameríku. Líkt og 
í Hong Kong og Argentínu hefur eins konar 
myntráð (e. currency board) verið sett á laggirnar 

í Eistlandi til að reyna að innsigla fast 
gengi eistnesku krónunnar gagnvart þýzku 
marki. 1 4 Eistlendingar hafa einnig lögfest meira 
frjálsræði í viðskiptum en flestar eða allar aðrar 
Evrópuþjóðir, þar á meðal fríverzlun með land-
búnaðarafurðir. Þetta gerir Finnum kleift að 
flykkjast suður yfir flóann til Eistlands um 
helgar til að kaupa mat við miklu lægra verði en 
heima hjá sér, og það er dágóð búbót handa 
láglaunafólki í atvinnuleysinu þar. Lettar hafa 
með líku lagi tekið upp sveigjanlegustu vinnumarkaðsskipan 

í álfunni, svo að þar er nú samið 
um kaup og kjör á hverjum vinnustað fyrir sig 
líkt og í Austur-Asíu án afskipta verklýðsfélaga 
á starfs- eða landsvísu. Tékkar eru búnir að 
einkavæða alla viðskiptabanka sína, eins og 
áður sagði, og þannig áfram. Þetta er óneitanlega 
vel af sér vikið. Við þetta bætist svo það, að 
almenn menntun er í ágætu lagi um allt svæðið, 
einkum í tæknigreinum. 

Þrátt fyrir allt þetta er við því að búast, að 
veikir innviðir kunni e . t . v . einna helzt að vera 
taldir standa í vegi fyrir inngöngu Mið- og 
Austur-Evrópuríkjanna í Evrópusambandið á 
næstu árum. Þetta knýr enn frekar á um áframhald 

kerfisumbótanna í Mið- og Austur-Evrópu, 
e . t . v . í austur-asískum anda eftir því, sem við á. 

Af því, sem hér hefur verið sagt, má sjá, að hinar 
róttæku og skjótu umbætur síðustu 3-5 ára hafa 

14 M y n t r á ð g e f u r úl seðla og mynt með er lendan g ja ldmiði l að 
bakhjarl i og skiptir innlendri mynt fyr ir er lenda við föstu gengi . 
Önnur hlutverk hefur ráðið ekki . Myntráði e r óheimil t að veita 
ríki. r í k i s fy r i r tæk jum eða v iðsk ip tabönkum lán. Það e r óháð 
seð labanka og á þv í að vera ónæmt fyrir þe im þrýst ingi . sem 
bankinn kynni að verða fyrir. Það he fu r ekki st jórn á peningum í 
u m f e r ð og ekki heldur eftirlit með v iðskip tabönkum. Litháar hafa 
e inn ig sett e ins konar myntráð á laggirnar. Færeyingar hafa búið 
við m y n t r á ð síðan 1940. Myntráð getur s tarfað við hl ið seðla-
banka eða í s t a ð hans. Sjá Steve H. Hanke. Lars Jonung og Kurt 
Schuler . Russian Currency and Finance: ,a Currency Board 
Approach to Reform. Routhledge. London og New York 1993. 
1. kafl i . 

að ýmsu mikilsverðu leyti mjókkað bilið, sem 
skilur efnahagslíf Mið- og Austur-Evrópuþjóðanna 

frá Vestur-Evrópu. Utflutningur, einkafjárfesting 
og þjónusta hafa þanizt út, um leið og 

verið er að umbyggja ýmsa innviði mið- og 
austur-evrópsks efnahagslífs eða jafnvel byggja 
þá frá grunni. Á sama tíma hefur landsframleiðsla 

í Mið- og Austur-Evrópu að vísu dregizt 
enn lengra aftur úr vestur-evrópskri framleiðslu 
síðan 1990, eins og sýnt var á mynd 2, en bilið 
fer nú aftur minnkandi vegna mikils hagvaxtar 
þarna austur frá. 

En hversu langt að baki eru þá löndin í Mið-
og Austur-Evrópu? Mynd 9 sýnir mat Alþjóðabankans 

á vergri landsframleiðslu á mann að 
teknu tilliti til ólíks kaupmáttar gjaldmiðla milli 
landa. Grunneiningin í þessum samanburði er 
kaupmáttur Bandaríkjadals á heimavelli. 1 5 Þessi 
kaupmáttarleiðrétting minnkar tekjubilið á milli 
ríkra landa og fátækra. Þannig eykst hlutdeild 
miðlungs- og lágtekjulanda í heimsframleiðslunni 

úr 20% upp í 40% á þennan mælikvarða, 
borið saman við hefðbundna þjóðhagsreikninga, 
sem taka ekki mið af ólíkum kaupmætti gjaldmiðla. 

Á kaupmáttarmælikvarðann eru þjóðartekjur á mann 
í fjórum ríkustu löndum Mið- og 

Austur-Evrópu aðeins um 10-25% neðan við 
tekjur á mann í Grikklandi, sem er fátækasta 
landið í Evrópusambandinu. Tékkland, sem var 
auðugt iðnríki á evrópska vísu árin milli heimsstríðanna, 

stendur nær Grikklandi en Eistlandi á 
þennan kvarða. Tekjubilið innbyrðis í Mið- og 
Austur-Evrópu, frá Rúmeníu til Tékklands, er 
mjórra í dollurum en gapið á milli Grikklands og 
Spánar, þótt hlutfallsmunurinn á Rúmeníu og 
Tékklandi sé að vísu miklu meiri en munurinn á 
Grikklandi og Spáni. 

Ef þessi kaupmáttarmælikvarði á þjóðartekjur 
á mann er tekinn alvarlega, svo sem mér sýnist 
réttmætt, en þó með ýmsum fyrirvörum, þá 
standa Mið- og Austur-Evrópulöndin e . t .v . ekki 
eins langt að baki öðrum Evrópulöndum og þau 
eru yfirleitt talin gera á grundvelli hefðbundinna 

15 Tékkneska súlan á myndinni sýnir . að landsframleiðsla á mann í 
Tékklandi dygði til að kaupa vörur og þjónustu, sem hægt væri að 
fá fyrir 7700 dollara í Bandar fk junum. og þannig á f r am. 
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þjóðhagsreikninga. Þessar tekjumælingar, ásamt 
talsverðum hagvaxtarmun, sem mun mjókka 
tekjubilið enn frekar á næstu árum, ef svo fer, 
sem horfir, virðast því veikja þau rök, að langur 
tími, jafnvel 20-30 ár, þurfi að líða, áður en Mið-
og Austur-Evrópulöndin verði tæk inn í Evrópusambandið.16 

Á hinn bóginn eru gömlu ríkisfyrirtækin 
og framleiðslufjármagnsstofninn í 

Mið- og Austur-Evrópu yfirleitt lítils virði, eins 
og t . a . m . reynslan af sameiningu Þýzkalands 
vitnar um. Óhæfir stjórnendur og óhagkvæm 
fjárfesting um áratugabil hlutu að veikja fjármagnsgrundvöll 

efnahagslífsins í þessum löndum. 
Það kostar fé og tekur tíma að bæta þennan 

skaða og byggja skaddaða stofna upp að 
nýju, ekki aðeins skert fjármagn, heldur einnig 
skemmda náttúru. 

III. Hversu fljótt? 
Full aðild að Evrópusambandinu er yfirlýstur 
lokaáfangi á leið Mið- og Austur-Evrópulandanna 

frá miðstjórn til markaðsbúskapar. Þetta 
lokatakmark þeirra leggur þunga ábyrgð á 

herðar Evrópusambandsins. Sambandið verður 
að vera reiðubúið til að taka við Mið- og Austur-Evrópulöndunum, 

þegar þau eru tilbúin til inngöngu. 
Hið sama á við um EFTA og Evrópska 

efnahagssvæðið (EEA), því að þau kunna að 
vera hinn ákjósanlegasti áningarstaður - „biðstofa" 

og „þjálfunarstöð", eins og Per Wijkman 
hefur orðað það 1 7 - á ferð þeirra að fullri aðild. 

Hversu lengi ætti þá að láta Mið- og Austur-Evrópulöndin 
bíða utan við hliðið? Ég tel, að 

það ætti að hleypa þeim inn sem allra fyrst eftir 
strangri tímatöflu, e. t. v. fyrir árið 2010, sumum 
þeirra jafnvel fyrir 2001, einkum Eystrasalts-
löndunum, Visegradhópnum (Tékklandi, Slóvakíu, 

Ungverjalandi og Póllandi) og Slóveníu. 
Þessi skoðun er að nokkru leyti reist á brýnni 
þörf þessara landa fyrir góðan félagsskap og 
góða umgerð um áframhaldandi framsókn þeirra 
að velferð og friði heima fyrir og um alla 
Evrópu. Eins og Assar Lindbeck sagði skömmu 
fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu Svía um aðild þeirra 
að Evrópusambandinu, þá er sambandið mikilvægara 

en svo, að hægt sé að skilja það eftir í 
höndunum á núverandi aðildarlöndum. Fólkið í 

16 Sjá Richard Baldwin . Towards an In tegra ted Europe. Ccnter for 
Economic Policy Research. London 1994. 

17 Sjá Per Magnus Wi jkman. ..EFTA Countries." 4. kafli í C. Randall 
Henning , Eduard Hochrei ter og Garv Clyde H u f b a u e r (ritstj .) , 
Reviv ing the European Union. Institute for International Eco-
nomics og Seðlabanki Austurríkis 1994. 

Mynd 9 

Mið- og Austur-Evrópa og f jögur Evrópusambandslönd 
Verg þjóðarframleiðsla á mann ($, kaupmáttarjafnvægi) 1993 
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Mið- og Austur-Evrópu á ekki að spyrja að 
því, hvað Evrópusambandið getur gert fyrir það. 
Það á að spyrja, hvað það geti gert fyrir sambandið. 

Þannig ættu núverandi og tilvonandi 
aðilar Evrópusambandsins að hugsa. Þess vegna 
ættu þeir einnig að spyrja sjálfa sig að því, hvað 
þeir þurfi að gera til að greiða fyrir stækkun 
Evrópusambandsins austur á bóginn. 

Mér sýnist Evrópusambandið þurfa mest á því 
að halda að ráðast í róttækar breytingar á sameiginlegri 

landbúnaðarstefnu sinni (e. Common 
Agricultural Policy, CAP) og byggðastefnu, sem 
felur í sér mikil fjárútlát til fátækustu aðildarlandanna 

og til einstakra svæða til að stuðla að 
efnahags- og félagslegri samkennd („cohesion" 
er þetta kallað á Evrópusambandsmáli). Þessir 
tveir gjaldaliðir námu 54% og 32% af heildarútgjöldum 

samkvæmt fjárlögum Evrópusambandsins 
1992, eða samtals 86%.18 Við núverandi 

skipan myndi kostnaðaraukinn vegna inngöngu 
Mið- og Austur-Evrópuríkjanna í Evrópusambandið 

steypa sambandinu í brátt gjaldþrot. 
Þegar Evrópusambandið stendur frammi fyrir 
miklum efnahagserfiðleikum eins og nú, þar á 
meðal þrálátu atvinnuleysi, sem mælist í tveggjastafatölum 

í mörgum aðildarlöndum, og miklum 
fjárlagahalla, sem getur leitt til óbærilegrar 
aukningar ríkisskulda í álfunni, þá verður sambandið 

að horfast í augu við þjóðhagslegar 
afleiðingar landbúnaðar- og byggðastefnunnar 
og ráðast að rótum vandans. 1 9 

Talið er t. d., að afnám búvöruviðskiptahafta í 
Evrópu myndi skapa 2-4 milljónir nýrra starfa í 
álfunni. 2 0 Þetta mat leiðir af landbúnaðarstefnu, 

18 Sjá Richard Baldvvin. Towards an Integrated Europe . Center for 
Economic Policy Research. London 1994. tafla 7.1. bls. 162. 

19 Sjá Þorva ldur Gyl fason . . .Búverndars tefnan í Evrópu: Hvað hún 
kostar og hvert hún leiðir." Fjármálaiíðindi 41. j anúar - jún í 1994. 
Greinin he fu r e innig birzt á ensku undir heitinu The Macroeco-
nomics of European Agriculture, Pr inceton Studies in Inter-
national Financc No. 78. International Finance Sect ion. Princeton 
Universi ty. apríl 1995. 

20 S já H u g o Dicke . Júrgen B. Donges , Egbert Gerken og Grant 
Kirkpat r ick , „The Economic Ef fec i s of Agr icul tura l Policy in 
West G e r m a n y . " Weltwirtschaftliches Archiv 124. júní 1988. Sjá 
einnig In temát ional Mone ta ry Fund. Tlie Common Agricullural 
Policy of the European Community. Principles. and Conse-

c/uences, cf t i r Ju l ius Rosenbla t t , T h o m a s Maye r . Kasper 
Bar tho ldy , D imi t r io s D e m e k a s . S a n j e e v G u p t a og Lesl ie Lip-
schitz. Occasional P a p e r 6 2 . Wash ing ton D.C.. nóvembcr 1988. 

sem einkennist af mikilli óhagkvæmni vegna 
ofverndar og heldur matvælaverði til neytenda 
langt yfir eðlilegu lagi og dregur þá um leið úr 
kaupmætti heimilanna, annarri framleiðslu, tekjum 

og atvinnu. Sérhagsmunir einnar milljónar 
bænda í Frakklandi og fáeinna milljóna til viðbótar 

annars staðar í sambandinu, sveitamanna 
sem leggja höfuðkapp á að halda í óbreytt 
ástand, mega ekki fá að standa í vegi fyrir 
nauðsynlegum umbótum í landbúnaðar- og 
byggðamálum og útiloka með því móti 110 
milljónir manna í Mið- og Austur-Evrópu og 
Eystrasaltslöndunum frá aðild að Evrópusambandinu, 

allra sízt þegar Ný-Sjálendingar eru 
búnir að ryðja brautina með því að sýna það í 
reynd, að umbætur af því tagi, sem Evrópusambandið 

þarf svo mjög á að halda sjálfs sín vegna 
og annarra, leiða til sterkari, stoltari og betri 
landbúnaðar en áður. 2 1 Evrópusambandið verður 
að opna markaði sína fyrir alls kyns vörum og 
þjónustu frá Mið- og Austur-Evrópu (og einnig 
frá Norður-Afríku), þar á meðal landbúnaðarafurðum, 

nema sambandið vilji heldur flytja inn 
vinnuafl frá þessum löndum. 2 2 * 
Þetta- leiðir mig að lokaþætti þessa máls. Ef 
skjót umskipti frá miðstjórn til markaðsbúskapar 

voru og eru enn áfallaminnsta umbótaleiðin 
í Mið- og Austur-Evrópu, þá hljótum við 

að þurfa að spyrja okkur að því, hvers vegna við 
ættum ekki að hafa sama háttinn á við umskipan 
vinnulöggjafarinnar og landbúnaðarstefnunnar í 
Vestur-Evrópu. Ef umbætur í einum rykk voru 
og eru affarasælastar í Mið- og Austur-Evrópu, 
m. a. með þeim mikilvægu rökum, að of hæg 
aðlögun myndi aðeins draga sársaukann á 
langinn og hlaða undir sérhagsmunahópa með 
því að gefa þeim tækifæri og tíma til að berjast 
gegn og spilla fyrir umbótum, hví skyldum við 
þá ekki beita sömu rökum í eigin ranni? 

Svarið er ljóst í mínum huga. Hér er meira í 
húfi en svo, að silagangur sé réttlætanlegur. 

21 Sjá O E C D . New Zealand, O E C D Economic Surveys. París 1991. 
22 Sjá András Inotai, „Central and Eastern Europe ." 6. kafli í C. 

Randall Henning , Eduard Hochrei ter og Gary Clyde Hufbauer 
(ritstj.). Reviving the European Union. institute for International 
Economics og Seðlabanki Austurr íkis 1994. 
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Vestur-Evrópulöndin þurfa mjög á því að halda 
að finna lausn á atvinnuleysisvandanum. Þau 
þurfa líka að finna góða leið til þess að veita 
Mið- og Austur-Evrópulöndum inngöngu í 
Evrópusambandið eins fljótt og hægt er. Bezta 
leiðin til að tryggja hvort tveggja í senn er að 
ráðast í róttækar skipulagsumbætur á vinnumarkaði 

og í landbúnaði, ekki einhvern tíma í 
framtíðinni, heldur nú þegar. Aðlögunarkostnaðurinn, 

sem myndi leiða af umskipan landbúnaðar-
og byggðastefnunnar, er líklega léttvægur 

í samanburði við hugsanlega hörmulegar 
afleiðingar stjórnmálaupplausnar í Mið-

og Austur-Evrópu, ef þjóðimar þar stæðu enn á 
ný frammi fyrir ógnun að utan og væru ekki enn 
orðnar fullgildir aðilar að Evrópusambandinu. 

Hinn mikli árangur, sem skjótar og gagngerar 
umbætur hafa skilað Mið- og Austur-Evrópuþjóðunum 

á skömmum tíma síðustu 3-5 ár, ætti 
að örva umbótasinna annars staðar til dáða. 
Góðir viðreisnarmenn eins og þeir, sem mestum 
árangri hafa náð í Mið- og Austur-Evrópu, 
spyrja ekki að því, hvað þeir þurfi að gera til að 
ná endurkjöri. Þeir gera það, sem þeir telja rétt, 
og ganga jafnframt úr skugga um, að umbæturn-

ar verði ekki aftur teknar. Dugmiklum umbótamönnum 
er oft hafnað í frjálsum kosningum, af 

því að grundvallarbreytingar á innviðum efnahagslífsins 
bera ekki ávöxt fyrr en að nokkrum 

tíma liðnum. En þeir geta líka stundum komið 
aftur. 

Við Vestur-Evrópumenn getum lært mikið af 
grönnum okkar í mið- og austurhluta álfunnar. 
Það er því okkur sjálfum í hag að veita þeim 
inngöngu í Evrópusambandið sem fyrst. Við 
þurfum hvorir á hinum að halda. Við getum 
t.a.m. lært ýmislegt af þeim um skjótar og árangursríkar 

efnahagsumbætur. Hverjir geta fjallað 
af meiri reynslu og meiri áhrifaþunga um nauðsynlegar 

umbætur í evrópskum landbúnaðarmálum 
en Eistlendingar, sem fylgja nú frjálslyndustu 

landbúnaðarstefnu í allri Evrópu? Og 
hverjir geta fjallað af meiri reynslu og meiri 
þunga um nauðsynlegar vinnumarkaðsumbætur 
en Lettar, sem hafa lögfest frjálslegasta vinnumarkaðsfyrirkomulag 

í álfunni? Því að í Evrópusambandinu, 
ekki síður en í öðrum lýðræðislegum 

félagsskap, skiptir þjóðarframleiðsla eða 
fólksfjöldi ekki mestu máli, heldur máttur hug-
myndanna. 



Jón Óskar Þorsteinsson 

Erlend fjárfesting á Íslandi 
Höfundur er hagfræðingur og starfar á Hagfrœði-
stofnun Háskóla Ís lands . 

Inngangur 
Oft og lengi hefur verið deilt harkalega um 
erlenda fjárfestingu. Oftar en ekki er umræðan 
þrungin tilfinningum og þjóðerniskennd, en 
hagfræðileg rök látin sitja á hakanum. Þar sem 
erlend fjárfesting getur haft mikil áhrif á 
efnahagslíf þjóðar er mikilvægt að átta sig sem 
best á öllum þáttum hennar, kostum og göllum. 

Umræðan um erlenda fjárfestingu hefur aukist 
mjög á síðustu árum, ekki síst vegna stórfelldrar 
aukningar hennar. Helsta efni þeirrar umræðu 
er hvaða afleiðingar erlend fjárfesting hefur á 
efnahag þjóða og afkomu fyrirtækja, hvers 
vegna erlend fjárfesting hefur aukist svo gríðarlega, 

hvernig unnt sé að hafa áhrif á erlenda 
fjárfestingu og hvaða stjórnvaldsaðgerðir séu 
heppilegastar? Í köflunum hér á eftir verður 
leitast við að finna svör við þessum spurningum. 
Einnig verður staða Íslands metin sérstaklega, 
s.s. hvaða erlenda fjárfestingu er líklegast að 

Íslendingar geti fengið hingað og hvaða fjárfesting 
kæmi okkur best. Þá er saga erlendrar 

fjárfestingar rakin að hluta, bæði á heimsvísu og 
á Íslandi. 

Saga er lendrar f j á r f e s t inga r á Ís landi 
Frá einokun til frjálsrœðis, frá frjálsrœði 

til hafta. Tímabilið 1788-1930 

Verslun og útgerð 
Í upphafi 17. aldar komu Danir á einokunarverslun 

hér á landi í anda ríkjandi viðskiptastefnu, 
merkantílisma, og helst sú skipan í nær 

tvær aldir eða frá 1602 og allt til 1787.1 Á þeim 
tíma er að ryðja sér til rúms nýtt viðhorf í alþjóðaviðskiptum, 

frjálslynd verslunarstefna í 
anda Adams Smith. Ný viðhorf stjórnvalda, tap 
á Íslandsversluninni og barátta Íslendinga undir 
forystu Skúla Magnússonar hefur ráðið mestu 
um að horfið var frá einokun. 2 

Tímabilið frá því að einokun lauk 1787 og til 
ársins 1855 er kennt við fríhöndlun. Þótt einokuninni 

væri lokið máttu ekki aðrir en þegnar 
Danakonungs stunda verslun á Íslandi. Það 
breyttist árið 1854 þegar ákveðið var með lögum 

1 Fyrir e inokunar t ímabi l ið versluðu ý m s a r þjóðir við Í s lendinga , 
t.d. höfðu Englendingar og Þjóðver jar mikil umsvif hér á 15. og 
16. öld. 

2 Óla fur Björnsson , 1982. 
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að allra þjóða menn mættu stunda verslun hér á 
landi. Vegna fátæktar og fjármagnsskorts Íslendinga 

hélst einokun Dana fyrst um sinn, en 
verslun fer að færast á hendur innlendra manna á 
síðustu tveimur áratugum aldarinnar. Stofnun 
Sparisjóðs Reykjavíkur (1872) og fyrsta bankans, 

Landsbanka Íslands (1886), stuðlaði mjög 
að þessu. Einnig má nefna stofnun kaupfélaga, 
en hið fyrsta þeirra var stofnað í Þingeyjarsýslu 
árið 1882. Á næstu áratugum fjölgaði kaupfélögum 

mikið, og naut sú hreyfing stuðnings fjársterkra 
aðila í Englandi, t.d. Louis Zöllner. 

Um aldamótin var innan við 20% smávöru-
verslunar í höndum erlendra aðila. Hins vegar er 
heildverslun nær öll í höndum útlendinga allt til 
1906 þegar símasamband við útlönd kemst á. 
Með tilkomu Íslandsbanka, sem settur var á laggirnar 

árið 1904 með erlendu stofnfé, streymdi 
erlent fjármagn inn í landið og bætti úr þeim 
fjármagnsskorti sem fram til þess tíma hafði 
verið dragbítur framfara. Upp frá því og sérstaklega 

á árum fyrri heimsstyrjaldarinnar dregur 
enn úr eignum erlendra aðila bundnum í verslun. 
í lok stríðsins var verslun á Íslandi nær öll komin 
í hendur innlendra aðila. 

Erlendir verslunarmenn fjárfestu í mörgu öðru 
en verslun á síðasta hluta nítjándu aldar og í upphafi 

þeirrar tuttugustu. Þess eru dæmi að útlendir 
kaupmenn hafi fjármagnað útgerðir, t.d. Louis 
Zöllner. Hann var af dönsku bergi brotinn og 
stundaði margvíslegan atvinnurekstur á Íslandi, 
s.s. verslun, útgerð og sauðasölu. Fjárfesting 
hans til þessarar atvinnustarfsemi var mikil, og 
einnig lagði hann til tíu prósent stofnhlutafjár í 
Íslandsbanka að andvirði 200 þúsund íslenskra 
króna. Telja má víst að á árunum um 1905 hafi 
Zöllner haft gríðarlegt fjármagn bundið í viðskiptum 

við Íslendinga og væntanlega aldrei 
undir einni milljón króna, sem samsvaraði á þeim 
tíma verði 8-10 togara. En fjárfesting hans tókst 
ekki vel til lengdar, og á endanum hefur hann 
tapað verulegum fjármunum. 3 

Annað stórt félag, sem útlendingar áttu aðild 
að, var hið umdeilda Milljónafélag sem reyndar 
hét P. J. Thorsteinsson & Co. Það var í eigu 

3 Helgi Skúli Kjar tansson, 1986. 

Péturs J. Thorsteinssonar, Thors Jensen og 
danska stórkaupmannsins Aage Moller. Þeir 
stofnuðu félagið árið 1907 í þeim tilgangi að 
stunda útgerð og verslun frá Íslandi. Félagið rak 
um tíma stórfellda útgerð frá Viðey, en varð 
gjaldþrota 1914, og kom það afar illa við Íslandsbanka.4 

Hér er aðeins minnst á lítið brot erlendra aðila 
er fjárfestu hér í tengslum við verslun og útgerð. 
Þeir voru margir, og höfðu umsvif þeirra mikil 
áhrif á Íslandi. Þar má nefna Sænsk-íslenska 
frystihúsið sem var stofnað 1930 og var annað 
tveggja frystihúsa á Íslandi allt til ársins 1935. 5 

Meðal annars rekstrar útlendinga hér á þessum 
árum má nefna olíuverslun, myllur, stórfellda útgerð 

við Íslandsstrendur og millilandaskip. 

Íslandsbanki 
Iðnbyltingin á Íslandi hófst árið 1905 þegar 

togarar fóru að taka við af seglskipum. Forsenda 
togaraútgerðarinnar var stofnun Íslandsbanka 
(1904), en hún var að miklu leyti fjármögnuð af 
honum. Tilkoma bankans var atvinnulífi Íslendinga 

mikil lyftistöng, en saga hans varð ekki 
löng því að honum var lokað 3. febrúar 1930 
eftir að hann hafði átt í miklum erfiðleikum nær 
allan 3. áratuginn. 

Forsaga Íslandsbanka var sú að árið 1899 
buðust tveir danskir menn, Ludvig Arntzen og 
Alexander Warbug, til að hafa forgöngu um 
stofnun hlutaljárbanka gegn því að bankinn hlyti 
tiltekin réttindi. Hófust miklar og langvinnar 
deilur sem snerust t.d. um það hvort leyfa ætti 
erlendan rekstur og hver afdrif Landsbankans 
yrðu. Vildu sumir efla hann og banna erlendan 
banka, en aðrir vildu sameina Landsbankann 
hinum nýja banka. Þeir sem kusu að efla Landsbankann 

vildu að landsjóður tæki erlent lán til að 
unnt yrði að tryggja aukna seðlaútgáfu með gullfæti, 

en það hafði þá ekki verið gert. Slík ráðstöfun 
hefði aukið áhættu landsjóðs verulega og 

ekki aukið fjármagnið að sama skapi og nýr 
hlutafjárbanki. Einnig er líklegt að Íslendingar 

4 Gengi h lu tabréfa í Í s landsbanka lækkaði úr 101 árið 1912 í 8 0 
árið 1914 (Óla fur Björnsson , 1981). 

5 Þess m á geta að árið 1944 voru frystihúsin orðin 62 (Heimir Þor 
leifsson, 1986). 
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hefðu orðið að sæta slæmum kjörum á alþjóðlegum 

lánamörkuðum vegna þess hve efnahagslífið 
hér var fábrotið og þekking erlendra aðila á 

staðháttum takmörkuð. Útlánsvextir Landsbankans 
hefðu því þurft að vera mjög háir, hefði 

hann átt að standa undir láninu. 
Lyktir málsins urðu þær að árið 1901 samþykkti 

Alþingi lög sem konungur staðfesti ári 
síðar. Í þeim var heimiluð stofnun banka með 
hlutafé allt að þrjár milljónir, sem Íslendingar 
skyldu hafa 6 mánaða forkaupsrétt á. Bankanum 
var heimiluð seðlaútgáfa, en Landsbankinn var 
ekki lagður niður. Til að tryggja íslensk áhrif var 
kveðið á um það í lögum að 3 af 7 mönnum í 
stjórn skyldu kjörnir af Alþingi og oddamaður 
væri ráðgjafi Íslands. Það er athyglisvert hve 
hinir erlendu aðilar tóku lítinn þátt í rekstri 
bankans. Íslendingar réðu að jafnaði öllu í stjórn 
og á aðalfundi. Heyrði til undantekninga að 
erlendir hluthafar kæmu hingað gagngert til 
fundarsetu. Þess í stað sátu fyrir þeirra hönd innlendir 

aðilar sem ráðfærðu sig reyndar við 
erlendu hluthafana í hinum veigameiri málum í 
gegnum ritsímann eftir að hann kom til landsins 
árið 1906. 

Erfiðlega gekk að safna innlendu hlutafé, og 
munu aðeins 55 þús. kr. hafa safnast sem reyndar 
kom ekki á óvart því að fjármagn var mjög af 
skornum skammti hérlendis. Þá nýtti landsjóður 
ekki forkaupsrétt sinn að 2/5 hlutafjárins. Einnig 
gekk erfiðlega að safna hlutafé erlendis, en 25. 
sept. 1903, aðeins fimm dögum áður en endanlegur 

frestur til að safna nægilegu hlutafé rann 
út, hafði tekist að stofna hlutafélagið með 

lágmarks hlutafé að upphæð tveimur milljónum 
króna. 6 

Tilkoma Íslandsbanka varð íslensku athafnalífi 
afar mikilvæg lyftistöng. Hlutaféð, sem strax 

árið 1907 var aukið í þrjár milljónir 7 var á þeim 
tíma gríðarlega mikið og nær allt komið erlendis 
frá. Til marks um umfang bankans má nefna að 

6 Ís landsbanki tók til s tarfa 7. jún í 1904. Bankinn var fyrst til húsa 
í Ingólfshvoli á horni Pósthússtrætis og Hafnars t ræt is , en síðar 
við Austurs t ræt i í húsi sem nú hýsir Hé raðsdóm Reyk jav íku r . 
Útibú f rá bankanum voru á Akureyr i , Ísafirði , Seyðisf i rði (1904) 
og Ves tmannaey jum (1919). 

7 Óla fur Björnsson, 1981. 

útflutningsverðmæti afurða í eigu Íslendinga 
fyrstu 10 ár aldarinnar sveifluðust milli 7 og 11 
milljóna króna og þjóðarframleiðslan árið 1904 
var 26,3 millj.kr. 8 Hið nýja erlenda fjármagn, 
sem samsvaraði verðmæti 16-24 togara, vakti 
íslenskt efnahagslíf af dvala og varð grundvöllur 
iðnbyltingar á Íslandi. Ólafur Björnsson (1981) 
metur það svo að ef bankinn hefði ekki verið 
stofnaður hefði iðnbyltingin á Íslandi frestast um 
a.m.k. tvo áratugi. „Myndi áhrifa þeirra lakari 
lífskjara, sem af slíkri töf hefðu leitt, vafalaust 
gæta verulega enn í dag." (bls. 27). 

Andstaða gegn Íslandsbanka var oft mikil, sérstaklega 
þegar fram liðu stundir. Varla leið eitt 

þing þannig að ekki væri deilt um bankann og 
lögð fram frumvörp sem þrengdu kost hans. 
Honum var t.d. gert skylt að yfirfæra fé frá Íslandi 
til Danmerkur fyrir Landsbankann. Fyrst um sinn 
þurfti hann aðeins að gegna þeirri skyldu ef innstæður 

væru fyrir hendi, en þegar þær þraut ákvað 
Alþingi að það skipti ekki máli, Íslandsbanki 
skyldi yfirfæra fé hvað sem innstæðum liði.9 

Neikvæð viðhorf til Íslandsbanka má að 
nokkru leyti rekja til þjóðerniskenndar, enda var 
bankinn áhrifamikill og hafði meðal annars lengi 
vel einn rétt til útgáfu peninga sem einna helst 
fór fyrir brjóstið á andstæðingum bankans. 1 0 Þá 
var mörgum illa við að erlendir aðilar fengju 
greiddan arð og töldu hann meiri en hann raunverulega 

var. Þeir sem slíkt hugðu áttuðu sig 
ekki á því að Íslendingar fóru með völdin í 
bankanum og ákváðu arðgreiðslurnar sem voru 
jafnan hóflegar og hafa ekki gefið eigendum 
hlutabréfanna nema sanngjarna ávöxtun. 
Á síðustu starfsárum Íslandsbanka fóru Framsóknarflokkur 

og Alþýðuflokkur með völd.11 

Þessir flokkar komu því til leiðar að Lands-
8 Þ jóðhagss to fnun , 1992. 
9 Á s t r íðsárunum ríkti meiri verðbólga á Íslandi en t.d. í D a n m ö r k u . 

en gengi k rónunnar var haldið föstu. og leiddi það til mik i l s 
úts t reymis gja ldeyr is . Drógust er lendar innstæður Í s landsbanka 
verulega saman eða úr 10 mi l l jónum í árslok 1918 niður í skuld 
uppá 3,5 mil l jónir í árslok 1920 (Óla fur Björnsson, 1981). Má 
segja að hið opinbera hafi notað bankann til að aðs toða við að 
halda gengi k rónunnar fös tu . Ó l a f u r he ldur þv í f r a m að þessi 
kvöð , sem reynda r var a fnumin 1921, hafi reynst b a n k a n u m 
óviðráðanleg. 

10 Ís landsbanki greiddi fyrir seðlaútgáfurét t inn í landsjóð. 
11 Árin 1927-31 var Framsóknarf lokkur inn við völd og naut til þess 

hlut leysis Alþýðuf lokks . 
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bankinn, helsti keppinautur Íslandsbanka, 1 2 fékk 
betri samkeppnisstöðu, s.s. ríkisábyrgð á inneignir. 

Áður hafði seðlaútgáfuréttur Íslandsbanka 
verið afnuminn (1921) og seðladeild 

Landsbankans heimiluð seðlaútgáfa. En nú gerði 
stjórnin bankanum erfiðara um vik að innkalla 
seðlana og Landsbankinn neitaði seint á árinu 
1929 að endurkaupa víxla Íslandsbanka. Einnig 
kom stjórn þessara sömu flokka í veg fyrir að 
Íslandsbanki yrði endurreistur með nýju hlutafé 
og umbreytingu skulda í hlutafé. en sú var tillaga 
sjálfstæðismanna. Ekki tókst framsóknarmönnum 

þó algerlega það ætlunarverk sitt að taka 
bankann til gjaldþrotaskipta. Þess í stað var 

Íslandsbanki sameinaður nýjum banka. Útvegsbankanum, 
sem var að fullu í eigu Íslendinga. 

Hlutafé Íslandsbanka var afskrifað, og hluthafar 
töpuðu fé sínu. Sú leið sem farin var getur varla 
talist gæfuleg, að koma bankanum á kné og reisa 
hann svo við í líki ríkisstofnunar. 1 3 Má víst telja 
að þar hafi það hugarfar ríkt að losna við erlendan 

einkabanka og færa völdin algerlega til hins 
opinbera, enda þannig hægara um vik að hjálpa 
vonlausum fyrirtækjum og flokksgæðingum. 

Íslendingar hafa sopið seyðið af þessum málalyktum 
síðan. Í stað einkabanka, sem verður að 

lúta markaðslögmálum, kom botnlaus hít háð 
duttlungum m i s v i t u r r a stjórnmálamanna. 

Hér skal því ekki haldið fram að aðgerðir 
stjórnvalda hafi verið eina ástæða þess hvernig 
fór fyrir Íslandsbanka. Fleira kom þar til, s.s. 
verðlækkun sjávarafurða (1920). Þyngst hafa þó 
vegið ákvarðanir hins opinbera. Nefna má fleiri 
atriði en þau sem hér hefur verið minnst á, s.s. 
gengishækkun (1925) og þá ákvörðun stjórnvalda 

að leysa til sín gullforða Íslandsbanka á 
nafnverði sem var langt undir raunvirði. Hinu 
síðarnefnda má líkja við eignaupptöku. 1 4 

Ólafur Björnsson (1981) bendir á að erfitt hafi 
verið fyrir Íslendinga að fá lán erlendis á fjórða 
áratug aldarinnar, og telur hann að skipan mála 

12 Landsbankinn var ekki eini samkeppnisaði l inn því að Búnaðar-
bankinn var s t o fnaðu r 1929. Hann fékk auðvi tað einnig r íkis-
ábyrgðir en var f raman af lítill í sn iðum. Einnig voru starfandi 
nokkrir sparisjóðir . 

13 Útvegsbanki var reyndar fyrst í stað hlutafé lag að meir ihluta í e igu r íkissjóðs. en 1957 var hann gerður að r íkisbanka. 
14 Ó l a f u r Björnsson. 1981. 

varðandi Íslandsbanka hafi skipt verulegu máli. 
Af þeim sökum telur hann líklegt að sú ákvörðun 
stjórnvalda að loka bankanum geti talist til alvarlegustu 

fjármálamistaka Íslendinga. 
Eilífur hringlandaháttur, valdníðsla, andúð og 

hentistefna stjórnvalda í málefnum Íslandsbanka 
hefur vart verið til þess fallin að laða að erlenda 
fjárfesta og fá þá til að hætta fé sínu á Íslandi. 
Merki þess hafa þó væntanlega ekki komið berlega 

í ljós af tveimur ástæðum helstum. í fyrsta 
lagi var kreppa gengin í garð. og dró úr fjárfestingum 

um allan heim af hennar völdum. Í 
öðru lagi gætti ekki lengur sama frjálsræðis og 
áður í milliríkjaviðskiptum, og farið var að gera 
erlendum fjárfestum erfiðara fyrir undir markvissri 

stjórn Framsóknarflokksins. 
Það er sorglegt til þess að vita að Íslendingar 

hafa nær alla öldina þurft að búa við ofríki ríkisrekinna 
banka sem hafa gert tilraunir til einkareksturs 
illmögulegar. Að mati Þorvalds Gylfasonar 

(1995) hafa 45 milljarðar króna horfið í af-
skriftir og útlánatap í banka- og sjóðakerfinu. 
Við þetta bætast óeðlilegir samkeppnishættir. 
Ragnar Önundarson (1995) framkvæmdastjóri 
Íslandsbanka segir að ríkisreknir bankar og aðrar 
lánastofnanir á vegum hins opinbera fái um 
3.600 milljónir króna á ári í ólögmætan styrk í 
formi arðgreiðsluleysis og undanþágu frá ríkisábyrgðargjaldi. 

Ekki er líklegt að erlendir aðilar 
muni reyna að ná fótfestu á peningamarkaði hér 
á landi meðan hið opinbera hegðar sér á þann 
hátt sem það gerir nú. Er mál til komið að þessu 
misrétti linni, m.a. með einkavæðingu ríkisbankanna. 

Síld- og hvalveiðar Norðmanna 
Norðmenn stunduðu síldarútgerð frá Íslandi 

allt frá árinu 1868 þegar þeir hófu síldveiðar við 
Austfirði. Heimir Þorleifsson (1972) segir að þá 
hafi hafist „uppgangstímar á Austfjörðum, 
einkum á Seyðisfirði, en þar kvað mikið að 
norska athafnamanninum Otto Wathne" (bls. 
47). Margt fólk fluttist til sjávarsíðunnar og hóf 
vinnu hjá norskum útgerðarmönnum, en ekki 
leið á löngu þar til Íslendingar voru búnir að 
tileinka sér tækni Norðmanna og stofnuðu eigin 
útgerð. fyrst norðanlands um 1880. Um 1890 
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minnkar afli verulega og dregur því úr umsvifum 
Norðmanna uns afli glæðist aftur 

skömmu eftir aldamótin, meðal annars vegna 
nýrrar tækni. 

Eftir að síldveiðar hófust hér á landi að nýju 
svo að einhverju næmi var töluvert um erlenda 
fjárfestingu, aðallega frá Noregi. Hin nýja tækni 
fól í sér nýja tegund skipa, ný veiðarfæri, heipinót. 

og nýja vinnsluaðferð, bræðslu. Siglufjörður 
reyndist snemma liggja vel við síldarmiðum, 
og þar risu söltunarplön og bræðslur, 

fyrst aðallega í eigu Norðmanna. 
Til að koma upp síldarbræðslu þurfti töluvert 

fjármagn sem ekki lá á lausu hér á landi. Fyrstu 
síldarbræðslurnar voru reistar á árunum 1910-
11. Ein þeirra hét Siglufjords Sildeolje og Guano-
fabrik A/S og var af fullkomnustu gerð. Við 
hana unnu að jafnaði 50 manns. 1 5 Arið 1925 eru 
síldarverksmiðjurnar sjö talsins, þar af aðeins 
ein að fullu í eigu Íslendinga. Hlutfall Íslendinga 
fer ekki að glæðast verulega fyrr en árið 1930 
með tilkomu síldarbræðslna í eigu Alliance, 
Kveldúlfs og ríkisins. 

Norðmenn þurftu að sækja út fyrir íslenska 
landhelgi, enda var þeim lögum samkvæmt 
bannað að veiða innan hennar. Allnokkur 
brestur mun þó hafa verið á framkvæmd þessa 
ákvæðis, og einnig mun hafa gengið erfiðlega að 
innheimta opinber gjöld af síldarspekulöntunum 
norsku. 1 6 

Mikill hluti síldargróðans hvarf úr landi, og 
sárnaði mörgum það. Þjóðhagsstofnun (1992) 
áætlar t.d. að á árunum 1901-15 hafi um 50% af 
heildarverðmætum saltsíldarútflutnings verið í 
eigu erlendra aðila. Íslensk stjórnvöld reyndu að 
auðvelda innlendum aðilum samkeppnina. t.d. 
með því að hækka sektir við landhelgisbrotum 
og hækka tolla á tunnur og salt. Í framhaldi af 
því fer íslenskum aðilum í síldarútgerð að vaxa 
fiskur um hrygg, en þeir vinna ekki meira af saltsíld 

en Norðmenn fyrr en árið 1916. Norðmenn 
svöruðu hertum aðgerðum Íslendinga í sömu 
mynt og hækkuðu m.a. toll af íslensku kjöti á 
árunum 1922-24. 1 7 

15 Heimir Þorleifsson, 1986. 
16 Heimir Þorleifsson, 1986. 
17 Heimir Þorleifsson. 1986. 
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Af þróun síldveiðanna má glögglega sjá afleiðingar 

ótakmarkaðrar sóknar í endurnýjanlega 
fiskistofna. þ.e. offjárfestingar og ofveiði. 

Að sjálfsögðu hefði verið vænlegra fyrir Íslendinga 
að hafa betri stjórn á veiðunum, en því var 

auðvitað ekki að skipta á þessum árum. 
Vissulega var gott að fá norskt fjármagn og 

norska verkþekkingu inn í landið, en að því er 
síldveiðar varðar hefði verið farsælla fyrir Ís-
lendinga að takmarka fjárfestingar þeirra og umsvif. 

Það á sérstaklega við um síldveiðarnar þar 
sem Norðmenn kepptu við íslenska aðila um aðstöðu 

og takmörkuðu umsvif innlendra aðila 
sem höfðu á þessum árum betri aðgang að fjármagni 

en áður vegna tilkomu Íslandsbanka. 
Norðmenn stunduðu einnig hvalveiðar í 

stórum stíl frá Íslandi. Hvalstöðvar risu á Vestfjörðum 
og Austfjörðum, aðallega í eigu Norðmanna, 
og voru þær alls 13 á árunum 1883-1915.18 

Stærsta hvalveiðistöðin mun hafa verið 
stöð í eigu Elefsens sem hann reisti á Asknesi 
við Mjóafjörð, og mun hún raunar hafa verið 
stærsta hvalveiðistöð í heimi. 1 9 Við hana störfuðu 

á annað hundrað manns, helmingurinn Íslendingar. 
Sem fyrr andaði oft köldu í garð 

þeirra erlendu aðila sem áttu hvalstöðvarnar. 
Mönnum þótti sárt að það væru ekki Íslendingar 
sem ættu stöðvarnar. Þeir sáu ekki tekjur landsmanna 

af stöðvunum og áttuðu sig ekki á að 
Íslendingar hefðu hvorki fjármagn né verkþekkingu 

til að standa að slíkum rekstri. 
Trausti Einarsson telur víst að hvalstöðvarnar 

hafi skilað umtalsverðum hagnaði. Hann metur 
það svo að vænt hlutafé þeirra hafi verið um 3.6 
milljónir króna og tekjur Íslendinga um 1,5 
milljónir sem er ekki mjög mikið. Þjóðhagsstofnun 

notar aðra aðferð en Trausti og áætlar 
tekjur íslendinga nærri 4,9 milljónum króna. 
Hvor talan er rétt er engan veginn hægt að segja. 
Þessi sömu ár nam verðmæti tollaðra hvalafurða 
í eigu Norðmanna 19,5 milljónum króna. Eins 
og sjá má á mynd 1 eru útflutningstekjur erlendra 

aðila ekki mikill hluti heildarútflutnings-
tekna. 

18 Trausti Einarsson. 1986. 
19 Heimi r Þorleifsson. 1972. 
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Samkvæmt heimildum Þjóðhagsstofnunar eru 
tekjur erlendra aðila svo til engar eftir 1916. Hér er 
hugsanlega um vanmat að ræða þar sem Norðmenn 

ráku t.d. síldarbræðslur töluvert lengur. Nær 
útilokað er að meta áhrif erlendrar fjárfestingar á 
hagstærðir þessa tíma, en Þjóðhagsstofnun (1992) 
telur að þjóðarframleiðsla hafi á tímabilinu 1901-
14 aukist að meðaltali um 3,9% á ári, staðið í stað 
á tímabilinu 1914-20 og aukist um 6% 1920-30. 

Rekja má stórstígar tækniframfarir á Íslandi 
beint til umsvifa Norðmanna. Íslendingar lærðu 
ekki aðeins veiðarnar því að með veiðimönnunum 

komu norskir iðnaðarmenn og kenndu 
mörgum Íslendingum iðn sína, t.d. málmsmíði. 
Jón Böðvarsson (1986) segir um þá Íslendinga 
sem námu af Norðmönnum: „...reyndust þeir 
síðar miklir hagleiksmenn og stólpar í atvinnulífi..." 

(bls. 290); hann heldur áfram og segir að 
í kjölfar komu norskra iðnaðarmanna til landsins 
„varð eins konar iðnbylting" (bls. 290). Árið 
1913 voru hvalveiðar bannaðar um 10 ára skeið 
frá og með árinu 1915. Með því lagðist af nýting 
hvalastofnsins við Ísland, og fóru Íslendingar 
ekki að hafa tekjur að ráði af honum fyrr en eftir 
seinni heimsstyrjöldina. Norðmenn höfðu 
gengið mjög nærri stofninum, en það var ekki 
eina ástæðan fyrir friðuninni, heldur sárnaði 
mönnum einnig að íslenskir aðilar hefðu ekki 
meiri tekjur af stöðvunum. 

Margt hið sama má segja um hvalveiðar 
Norðmanna og síldveiðar þeirra. Til lengri tíma 
litið hefði verið hagkvæmara að takmarka veiðar 
þeirra og fjárfestingu. En það var ekki gert, og 
afleiðingar óheftrar sóknar komu glögglega í 
ljós, hrun stofnsins og aðeins skammgóður ábati. 

Fossar Íslands 
Einhverjar mestu framkvæmdir, sem erlendir 

aðilar fyrirhuguðu hér á landi, tengdust fossamálinu 
svonefnda sem bar hátt á fyrsta áratug 

aldarinnar. Stóð til að virkja vatnsföllin til rafmagnsframleiðslu, 
ýmist fyrir byggðarlög eða 

stóriðju. Erlendir aðilar sáu sér leik á borði og 
sóttust mjög eftir fossaréttindum og því að mega 
reisa hér stóriðju og vatnsaflsver. Munu þeir 
hafa eytt töluverðum fjármunum til undirbúnings 

þessa, en ekkert varð úr framkvæmdum 
fyrr en með tilkomu álversins í Straumsvík. 

Allt frá aldamótum var vitað að miklir möguleikar 
væru í óbeislaðri orku íslenskra fallvatna. 

Meðal þeirra sem áttuðu sig snemma á því voru 
Hannes Hafstein og Einar Benediktsson eins og 
sjá má í kvæðum þeirra. 

Nokkur brögð voru að því að Íslendingar og 
útlendingar festu kaup á fallvötnunum. Þeir 
hugsuðu sér gott til glóðarinnar, keyptu ódýrt og 
væntu þess að geta selt dýru verði þegar hefja 
ætti hér stóriðju. Einar Benediktsson var einn 
þeirra sem áttuðu sig á þessum möguleika. Hann 
fjárfesti mikið sjálfur og reyndi að kynna kosti 
landsins erlendis, oft meira af kappi en forsjá. 
Ekki voru allir sáttir við að menn græddu á þessari 

spákaupmennsku, og vildu margir að ríkið 
eignaðist árnar og réttinn til virkjunar. 

Árið 1907 voru sett lög sem kváðu á um að 
þau félög, sem fengju fossaréttindi á Íslandi, 
yrðu að hafa aðsetur hér og meirihluti stjórnar 
yrði að vera skipaður þegnum Danaveldis. Í 
kjölfar þess voru stofnuð tvö félög, Fossahlutafélagið 

Ísland, stofnað 1909, aðallega af dönsk-
um aðilum, og Títan, stofnað 1914, að mestu 
leyti í eigu Norðmanna. Innlendir og erlendir 
aðilar virðast hafa lagt töluvert fjármagn í þessi 
félög sem tóku til við að kaupa fossa landsins. 
Spunnust miklar deilur um þessi áform. Má þar 
nefna hina rómantísku sögu um Sigríði Tómas-

M y n d 1 
Skipting útflutningsverðmæta 1901-15 
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dóttur og tilraunir hennar til að bjarga Gullfossi 
úr klóm hinna erlendu fjárfesta. 

Margir andstæðingar fossafélaganna voru 
hræddir við erlent vinnuafl og áhrif þess og töldu 
að flytja þyrfti inn marga verkamenn til að 
manna stóriðju. Ólíklegt er að þessar hrakspár 
hefðu ræst því að verkfæru fólki fjölgaði stöðugt 
og tækniframfarir urðu í landbúnaði. Líklega 
hefði fyrst í stað þurft að flytja inn erlent vinnuafl, 

en þegar Íslendingar hefðu náð að læra tökin 
hefði þorri þess fólks flutt aftur til síns heima, 
og þeir, sem eftir hefðu orðið, hefðu kryddað 
íslenskt þjóðlíf. Reyndar kom það í ljós á þriðja 
áratug aldarinnar þegar verulegt atvinnuleysi 
varð hér, að gott hefði verið að hafa stóriðju. 
Einnig er athyglisvert að margir bændur og útgerðarmenn 

voru á móti miklum virkjunarframkvæmdum 
því að þeir voru ekki áfjáðir í að fá 

frekari samkeppni um vinnuaflið. 
Skriður kemst á málið árið 1917 þegar fossafélögin 

fara að sækja um heimildir til virkjana 
sem hefðu kallað á verulegar fjárfestingar er-
lendra aðila. Miklar deilur spruttu á þingi um 
það hvort veita ætti leyfið, og bar mikið á 
hræðslu í garð erlends fjármagns og vinnuafls. 
Lyktir málsins urðu þær að það var sett í nefnd 
sem skilaði af sér árið 1919. Þó var endanlegri 
skipan skotið á frest. 

Í kosningum árið 1919 var hart deilt um fossamálið. 
Annars vegar greindi menn á um eignarrétt 

á fossum, hvort hann ætti að vera í höndum 
hins opinbera eða landeigenda. Hins vegar deildu 
menn um ágæti erlends fjármagns til virkjana og 
stóriðju og voru annaðhvort innilokunar- eða 
opingáttarmenn. 

Málið hélt áfram að velkjast, og það var ekki 
fyrr en árið 1923 sem vatnalög eru sett, og 
tveimur árum seinna eru sérleyfislög samþykkt. 
Þá hafði verulega dregið úr áhuga erlendra fjárfesta 

því að á þessum árum ruddi sér til rúms ný 
tækni sem gerði ýmsa áður fyrirhugaða stóriðju 
óarðbæra. 2 0 Einnig kom það til að árið 1919 
þótti ljóst að sérleyfislög þau, sem setja átti, yrðu 
allströng og ekki vilhöll erlendu fjármagni. 
Niðurstaðan varð sú, og ekkert varð af fyrirhug-

2 0 Helst var ura að ræða sal tpétursframleiðslu til áburðarframleiðslu . 

uðum fjárfestingum erlendra aðila þótt tvisvar 
hafi verið veitt heimild til að hefja hér framkvæmdir, 

fyrst árið 1926. þegar samþykkt var á 
Alþingi veiting sérleyfis til virkjunar fallvatna í 
Arnarfirði, og síðar árið 1927, þegar Títan fékk 
sérleyfi til virkjunar Urriðafoss í Þjórsá og til að 
leggja járnbraut milli Reykjavíkur og Þjórsár. 2 1 

Upp úr 1920 var nokkuð deilt í Reykjavík um 
næstu skref í virkjunarmálum. Niðurstaðan varð 
sú að bæjarstjórn Reykjavíkur ákvað árið 1933 
að ráðast í að virkja Sogið og afla fjár til þess 
með lánum. Arið 1932 höfðu erlendir aðilar 
boðist til að reisa Sogsvirkjun gegn 25 ára sérleyfi, 

en Sjálfstæðisflokkurinn lagðist gegn því 
og vildi að opinberir aðilar stæðu að framkvæmdum.22 

Segja má að táknrænn endir fossamálsins hafi 
verið þegar ríkissjóður keypti vatnsréttindin í 
Þjórsá af Títan árið 1951 og greiddi fyrir það 
200 þúsund íslenskar krónur til innlendra aðila 
og 600 þúsund norskar krónur til erlendra 
aðila. 2 3 

Líklegt má telja að það hafi verið mistök að 
veita erlendum aðilum ekki fyrr heimild til 
virkjunar fyrir stóriðju því að líklega hefði hún 
risið hér þó að margt bendi til þess að hún hefði 
ekki orðið langlíf. Einnig er óvíst hve miklar 
framkvæmdir hefðu orðið hér ef lögin hefðu náð 
fyrr fram. Svo virðist sem fossafélögin, er hugðu 
á framkvæmdir, hafi haft verulegt fjármagn til 
ráðstöfunar og þeim verið full alvara að hefja hér 
töluverðan iðnað. Þó er ólíklegt að hér hefðu 
risið það margar stóriðjur að náttúru eða menningu 

stæði veruleg ógn af. Frekar hefði tækifærum 
landsmanna fjölgað, þeir kynnst rekstri 

alþjóðlegra stórfyrirtækja og fjölbreytni atvinnuveganna 
aukist. Mikið fjármagn hefði flust 

til landsins, og verkþekking erlends starfsfólks 
hefði nýst landi og þjóð til framfara. Ekki var 
heldur hætta á að virkjanirnar hefðu skert möguleika 

Íslendinga til að virkja í eigin þarfir þar eð 
aðeins lítill hluti af svonefndri hagkvæmustu 
virkjanlegri orku hefur nú þegar verið virkjaður 
og er ekki gert ráð fyrir að virkja þurfi frekar á 

21 Sigurður Ragnarsson. 1975. 
22 Hannes H. Gissurarson. 1992. 
23 Sigurður Ragnarsson, 1975. 
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næstu árum. nema til komi veruleg aukning stóriðju. 
Stóriðja í upphafi aldarinnar hefði hugsanlega 
orðið til þess að önnur stóriðja hefði komið 

hingað fyrr en ella og Íslendingar ekki þurft að 
bíða allt til 7. áratugarins eftir henni. 

Á móti kemur að ekki hefði verið hagkvæmt 
að erlendir aðilar næðu undir sig eignarrétti á 
öllum fallvötnum landsins. Það hefði dregið úr 
þjóðhagslega hagkvæmum framkvæmdum og 
flutt fjármagn úr landi því að yfirleitt greiddu útlendingar 

lítið fyrir sinn hlut, en væntu þess að 
geta selt hann dýru verði. 

Endalaust má deila um það hvort rétt hafi 
verið að stefna að ríkisreknum raforkuverum til 
framleiðslu til almenningsnota. Hvort væru 
Íslendingar betur settir með Landsvirkjun eða 
erlendan staðgengil? 2 4 Hins vegar er ljóst að hið 
opinbera þarf að setja reglur á þeim mörkuðum 
þar sem náttúruleg einokun ríkir, 2 5' eins og oft 
gildir um raforkuframleiðslu vegna mikils fasts 
kostnaðar, en tiltölulega lágs breytilegs kostnaðar. 

Við slíkar markaðsaðstæður er óheft samkeppni 
þjóðhagslega óhagkvæm því að hún 

dregur of mörg fyrirtæki inn á markaðinn. 
Ýmis rök hníga að því að óhagkvæmt sé fyrir 

ríkið að reisa og reka raforkuver sem framleiði 
fyrir stóriðju. Ef ríkið virkjar fyrir stóriðju er 
mögulegt að það krefji stóriðjuna um „of lágt" 
verð á raforkunni og slíkt bitni á hinum almenna 
neytanda í formi hærra verðs. Þessu er hugsanlega 

öfugt farið, þ.e. að stóriðja geti greitt niður 
raforkuverð til almennra neytenda. Hvort sem 
verðið er of hátt eða of lágt. þá bjagar rangt verð 
notkun framleiðsluþátta og dregur úr velferð. Ef 
almennur vilji er fyrir stóriðju geta stjórnmálamenn 

freistast til að bjóða lágt verð sem veldur 
óhagræði, en veitir óverskuldaðar vinsældir. 
Afar erfitt er að finna rétt verð, og hefur t.d. 
Hagfræðistofnun (1990) bent á að líklega hafi 

24 Önnur saga er það að réttast væri að e inkavæða Landsvirkjun sem 
allra fyrst og leyfa er lendum aðilum að f jár fes ta í fyrir tækinu. Það 
er hægt að e inkavæða Landsv i rk jun á ý m s a vegu . en hér skal 
árét tað að ekki er farsælt að leyfa óhef ta samkeppni . 

25 Skilgreina má náttúrulega einokun sem aðs tæður þar sem heildar-
f ramle iðs lukos tnaður hækkar ef tvö eða fleiri fyrir tæki f ramleiða 
í s tað eins fyrir tækis. M.ö.o. meðalkostnaðarfer i l l fyr i r tækis er 
sífellt lækkandi . og því getur eitt fyrir tæki uppfyl l t ef t i rspurnina 
með minni ti lkostnaði en tvö eða fleiri. 

Landsvirkjun ekki beitt réttum aðferðum við útreikning 
á orkuverði til stóriðju. Ef ríkið veitir 

stóriðju hagstætt raforkuverð er í raun um auknar 
skattaálögur á almenning að ræða. Slíkur 

skattpeningur er óbeint eyrnamerktur stóriðjunni. 
Einnig er þess konar skattur óhagkvæmur 
því að hann leiðir til þess að framleiðsluþættirnir 

eru ekki notaðir á hagkvæmasta 
hátt. Taka verður tillit til þessa þáttar og margra 
annarra óbeinna þátta þegar þjóðhagsleg hagkvæmni 

stóriðju er metin. 
Hugsanleg leið er að leyfa stóriðjunni að reisa 

sína eigin virkjun. Þannig er einnig dregið úr 
áhættu ríkisins sem sæti uppi með mikla ónýtta 
orku og óhagkvæma fjárfestingu í virkjunum ef 
stóriðjan hætti rekstri . 2 6 Einnig er augljóst að 
nýting virkjana ræður miklu um orkuverð. Því 
hækkar orkuverð til hins almenna notanda ef 
ríkið reisir virkjanir, ætlaðar stóriðju, sem ekkert 
verður úr. Þar að auki er fjármagn ekki notað á 
hagkvæmasta hátt ef offjárfest er í virkjunum 
sem skila ekki arði . 2 7 Ríkið gæti notað fjármagnið 

betur eða hætt við að auka erlendar 
skuldir. 

Á hinn bóginn gæti verið hagkvæmara að 
ríkið sæi um virkjunina, ef stóriðja er þjóðhagslega 

hagkvæm. þótt einkafyrirtæki kæmist að 
þeirri niðurstöðu við arðsemismat sitt að raforkuver 

til fyrirhugaðrar stóriðju skilaði ekki 
viðunandi arði. Við þessar aðstæður er hugsanlega 

réttlætanlegt að ríkið reisi raforkuver og 
greiði niður raforkuverðið, enda vegi jákvæð 
áhrif stóriðjunnar upp á móti. Slík áhrif þyrftu að 
vera umtalsverð því að auðvitað verður að taka 
tillit til fórnarkostnaðar vegna raforkuversins, 
þ.e. ríkið gæti eytt í arðbærari fjárfestingu en raforkuver. 

Einnig þarf að taka tillit til þess að verð 
á orkuverum ætluðum til framleiðslu á rafmagni 
til almennra nota getur hækkað ef þær þarf að 
reisa á óhagkvæmari stað en ella vegna virkjana 
reistra til stóriðju. 

Frá sjónarhóli stóriðjunnar getur verið gott að 
kaupa raforku af ríkinu. Því fylgir minni fjár-

26 Líklega mætti f inna einhver not fyrir a.m.k. hluta orkunnar , en 
ólíklegi að hátt verð fengist fyrir hana. 

27 Árið 1994 n á m u sku ld i r Landsv i rk junar 52.7 mi l l jö rðum og 
vaxtagjöld 3 .3 mi l l jö rðum. 
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festingaráhætta, hugsanlega lægra verð og 
rekstraröryggi. Hér verður ekki farið nánar í 
hagkvæmasta fyrirkomulag eða þjóðhagsleg 
áhrif stóriðju og virkjana. 

Kreppa og lífseig haftastefna 
Þegar kreppan gengur í garð fer að gæta gjaldeyrisskorts. 

Af þeim sökum var tekin upp haftastefna 
og innflutningur háður leyfum. Hér er 

langt því frá um séríslenskt fyrirbrigði að ræða; 
svipaðri stefnu var fylgt um víða veröld. Einn 
veigamikill munur er þó á aðgerðum íslenskra 
stjórnvalda og annarra. Höftunum var haldið 
lengur hér en víðast annars staðar, og það hefur 
bitnað á kjörum almennings. 2 8 Þegar reynt var 
að draga úr höftum eftir kreppuna kom stríð, og 
þegar reynt var að draga úr höftum að stríði 
loknu tók að gæta skorts á gjaldeyri og höftin 
voru endurvakin. 

Í þessum kafla hafa verið skoðaðir nokkuð 
gaumgæfilega helstu þættir tengdir erlendri fjár-
festingu á Íslandi á árunum frá 1870 til 1930. 
Framhaldið er þekktara, og í þetta sinn verður 
ekki fjallað um það. 

Markmið erlendra fjárfesta. 
Möguleikar Íslands 

Segja má að markmið erlendra fjárfesta séu þrjú: 
• að nálgast framleiðsluþætti; 
• að nálgast markaði; 
• að bæta skilvirkni. 
Framleiðsluþáttum, sem fyrirtæki sækjast eftir, 

má skipta í mannlega og náttúrulega. Mannlegi 
þátturinn felst helst í lágum launum eða þekkingu, 

en náttúrulegi þátturinn í náttúruauðlindum 
á borð við ódýra raforku og námur. 

Fyrirtæki geta bætt skilvirkni sína með því að 
framleiða mismunandi vörur eða vöruhluta sitt í 
hvoru landinu. Með því að framleiða vinnuafls-
freka afurð í landi, sem býður upp á ódýrt vinnuafl. 

og fjármagnsfreka vöru í landi. sem hefur að 

28 G u ð m u n d u r Magnússon . 1992. 
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bjóða ódýrt fjármagn, geta stjórnendur hámarkað 

hagnað fyrirtækisins í heild. 
Margir þættir ráða ákvörðunum fyrirtækis um 

það hvort eigi að fjárfesta erlendis og í hvaða 
landi. Þeim má gróflega skipta í tvennt, innri og 
ytri þætti. Flókið getur reynst að greina innri 
þættina, en þeir eru ekki til umfjöllunar hér, 
heldur ytri áhrifaþættir. Þeim má skipta í 4 
flokka, og hefur helstu þáttunum verið safnað í 
töflur 1 til 6. 

Tafla 1 
Áhrifaþœttir erlendrar fjárfestingar 

• Markaðsþættir 
• Viðskiptahindranir 
• Kostnaðarþættir 
• Fjárfestingarumhverfi 

Heimild: Czinkota o.fl. (1994). 

Markaðsþættir 
Á heimsvísu eru markaðsþættir og vaxtarvilji 

fyrirtækja veigamesti hvati þeirra til að fjárfesta 
erlendis. Heimamarkaður takmarkar oft vöxt 
fyrirtækja, og því er þeim nauðsynlegt að leita út 
fyrir landsteinana, ætli þau að viðhalda eða auka 
sölu afurða sinna. Oft er erlend fjárfesting 
nauðsynlegur þáttur við slíka markaðssókn í 
nýjum löndum. Einnig má nefna áherslu sumra 
fyrirtækja að vera nærri viðskiptavinum sínum 
til að geta þjónað þeim betur og fjárfestingar 
tengdar því markmiði. 

Tafla 2 
Áhrifaþœttir erlendrar fjárfestingar 
Markaðsþættir 
• Stærð markaðar 
• Vöxtur markaðar 
• Viðhald markaðshlutdeildar 
• Koma framleiðsluvöru móðurfyrirtækis á markað 
• Nálægð tækniþekkingar 
• Nálægð við viðskiptavini 
• Óskir viðskiptavina 
• Heimamarkaður vill innlendar 

framleiðsluvörur 
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Ein fljótvirkasta og oft besta leiðin til að ná 
fótfestu á erlendum markaði er að kaupa sig inn 
í þarlend fyrirtæki. Margt getur áunnist á þann 
hátt; þannig fæst t.d. fólk sem hefur þekkingu á 
heimamarkaðinum, hægt er að spara í kynningarkostnaði 

og dregið getur úr andstöðu innlendra.29 

Í þessu samhengi má benda á mikilvægi 
hlutabréfamarkaðar. Verðbréfaþing Íslands 

hefur eflst á síðustu árum, en er ekki enn nægilega 
stórt og virkt. 4. des. 1995 voru skráð á 

Verðbréfaþingi Íslands 26 fyrirtæki og hlutabréfasjóðir, 
en það er aðeins brot af þeim fyrirtækjum 

sem eru á markaðinum og ættu fullt 
erindi inn á þingið. Af þessum 26 fyrirtækjum 
og sjóðum eru 9 sjávarútvegsfyrirtæki, og nær 
allir hinir aðilarnir eiga hlut í sjávarútvegsfyrirtækjum. 

Þar sem landslög banna eignaraðild 
erlendra aðila í sjávarútvegsfyrirtækjum er 
hæpið að erlendir aðilar geti komið með fjármagn 

inn í rekstur íslenskra fyrirtækja nema þau 
losi sig við eign sína í sjávarútvegsfyrirtækjum. 
Skiptir þá ekki máli hvort hagkvæmt eða óhagkvæmt 

er að selja eignarhlutinn, hversu stóran 
hluta erlendi aðilinn kaupir eða hversu mikill 
hluti af eignum fyrirtækisins er bundinn í sjávarútvegi. 

Ekki þarf að fara mörgum orðum um 
óhagræði þessa fyrirkomulags. 3 0 Þar sem innlend 

fyrirtæki vantar sárlega fjármagn er 
nauðsynlegt að efla hlutabréfamarkaðinn og 
gera erlendum aðilum kleift að fjárfesta gegnum 
hann hvort sem um er að ræða beina fjárfestingu 
eða verðbréfaviðskipti. 

íslenskur markaður er ekki stór. Því er ólíklegt 
að mörg fyrirtæki fjárfesti hér á landi til að 

ná markaðsstöðu. Helst væri um að ræða útibú 
frá ýmsum þjónustuaðilum, s.s. bönkum og 
tryggingarfyrirtækjum, sem kalla ekki á mikið 
fjármagn til fjárfestingar hér á landi. Möguleikar 
okkar hafa þó aukist með tilkomu EES og gætu 
enn aukist með inngöngu í ESB. Ef vara er framleidd 

hér á landi fær hún íslenskt upprunavott-

29 Sbr. t i lboð Irwing Oil í hlutabréf Olís . 
30 Lög um bann við eignaraði ld er lendra aðila að s jávarútvegsfyr i r 

t æ k j u m eru margbro t in . K ö n n u n á vegum v iðsk ip ta ráðuneyt i s 
staðfestir þetta. Hún leiddi í ljós að erlendir aðilar eiga bæði beinan 
og óbeinan hlut í s jávarútvegsfyrir tækjum. Því m á bæta við að í lögfræðiáliti embætt is ríkislögmanns kom f ram að óbein er lend f jár-
festing leyfði ekki sviptingu veiðirét tar (. .Óbein er lend" , 1995). 

orð; þannig geta aðilar utan EES komist inn á 
markað EES-landanna með því að fjárfesta í 
framleiðslueiningum hér á landi. Flest önnur 
lönd innan EES liggja þó betur við vegna fjarlægðar 

Íslands við önnur markaðssvæði og 
óhagstæðra flutningsgjalda. Það er þó kostur að 
auðveldara getur verið fyrir fyrirtæki, sem teljast 
stór á íslenskan mælikvarða, en þættu ekki líkleg 
til afreka í mun harðari samkeppni í öðrum 
löndum innan EES, að ná markaði hér á landi. 
Fyrirtæki geta því hugsanlega notað Ísland sem 
stökkpall inn á hið mikilvæga markaðssvæði 
EES. Aðild Íslands að Evrópusambandinu 
myndi auka möguleikana á þessu sviði, þar sem 
aðgangur að mörkuðum yrði enn betur tryggður 
en er með EES. 

Með aðild að EES hefur samkeppnisstaða 
orkufreks iðnaðar á Íslandi batnað. Nú gefst 
tollfrjáls aðgangur að stórum og mikilvægum 
mörkuðum sem fyrirtækjum, sem staðsett eru 
t.d. í S-Ameríku, eru lokaðir. Því hefur markaðsþátturinn 

í erlendri fjárfestingu aukist með 
tilkomu EES og myndi aukast enn með aðild að 
ESB. 

Tollabandalög margra ríkja geta glætt erlenda 
fjárfestingu í löndum innan bandalagsins, ef til 
vill ekki í öllum löndunum, en a.m.k. á svæðinu. 

Í kjölfar tollabandalags ESB-landanna á 6. áratugnum 
jókst erlend fjárfesting mjög í þeim sex 

löndum sem upphaflega stofnuðu Evrópusambandið. 
Bæði jókst fjárfesting frá löndum innan 

svæðisins og frá löndum utan þess. 3 1 Hætt er við 
að innlend fjárfesting í löndum, sem eru ekki í 
tollabandalagi, dragist saman þar sem fyrirtæki í 
þeim löndum vilja frekar komast inn á markaðina 

og fjárfesta því erlendis, þ.e. innan tollabandalagsins, 
í stað þess að fjárfesta heima fyrir. 

Þessi hefur orðið raunin í Svíþjóð og Noregi á 
síðustu árum. Jafnframt hafa erlendir aðilar lítið 
fjárfest í þessum löndum. Talið er að aðild Svíþjóðar 

að ESB breyti þessari þróun þar, en fjárflótti 
haldi áfram frá Noregi. 

Fyrirtæki sækjast oft eftir þekkingu með fjárfestingum 
sínum. A þessu sviði eiga Íslendingar 

möguleika og þá helst í hugbúnaðargerð, orku-

31 Yannopoulos . 1990. 
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vinnslu, fiskveiðum, fiskvinnslu og ýmsum 
öðrum greinum tengdum sjávarútvegi. Því 
miður höfum við ekki náð að virkja og þróa 
tækniþekkingu okkar nægilega mikið. Ástæðan 
er ekki síst lág framlög til R&Þ og menntamála. 
Afleiðingarnar í menntamálunum eru m.a. þær 
að nær öll háskólamenntun á efsta stigi er fengin 
erlendis og ekki er staðið nægilega að rannsóknum 

innan Háskólans eða á öðrum rannsóknarstofnunum. 
Fyrirtæki reyna einnig að fjárfesta á svæðum 

sem geta borið vörunni gott vitni, sbr. skóframleiðendur 
í Mílanó og framleiðendur hálfleiðara 

í Silicondal í Kaliforníu. Ef Íslendingum tekst að 
byggja og kynna landið sem „grænt" land og/eða 
miðstöð sjávarútvegs og vinnslu er hugsanlegt 
að ýmsir aðilar vildu framleiða hér til þess eins 
að geta merkt vöruna Íslandi. 

Viðskiptahindranir settar af stjórnvöldum 
Stjórnvöld geta beitt viðskiptahindrunum til 

að laða til sín erlenda fjárfesta. Fyrir tilverknað 
hindrana getur verið hagkvæmt fyrir fyrirtæki, 
sem vill ná fótfestu á markaði erlendis, að fjárfesta 

í framleiðslueiningum á þeim markaði og 
komast þannig framhjá hindrunum stjórnvalda. 
Víða hafa stjórnvöld beitt þess konar hindrunum, 

og er ESB gott dæmi um það. Oft er þó 
aðaltilgangur þeirra að hindra innflutning, en 
ekki að laða að erlenda fjárfestingu. Því hefur 
það gerst að innflutningshöft, sem vernda áttu 
innlenda framleiðslu, hafa orðið til þess að 
erlend fyrirtæki hafa fjárfest í landinu. 

Tafla 3 
Áhrifaþœttir erlendrar fjárfestingar 

Viðskiptahindranir 
• Tollar 
• Innflutningstakmarkanir 
• Óbeinar innflutningshindranir 
• Ýmsar reglur 

Slíkar hindranir eru afar vafasamar. Þær valda 
því m.a. að lönd nota framleiðsluþætti sína ekki 
á hagkvæmasta hátt, þau sérhæfa sig ekki í fram-
leiðslu þar sem þau hafa hlutfallslega yfirburði. 

Þá eykst viðskiptakostnaður þegar reynt er að 
koma hindrunum á (rentusókn) og þegar reynt er 
að komast framhjá þeim. Allt veldur þetta hærra 
vöruverði og minni þjóðhagslegri velferð en 
annars væri ef engar hindranir væru til staðar. 
Ekki er víst að allir tapi sé litið til skamms tíma. 
Ef þjóð, sem leggur viðskiptahindranir á. er 
sterk og fjárfesting í landinu eykst verulega geta 
hliðarverkanir orðið henni hagstæðar. En til 
langs tíma litið valda hindranir því að þar sem 
varan er ekki framleidd á hagkvæmasta stað 
verður hún dýrari en ella og velferð heimsbúskaparins 

verður minni en hún gæti verið. 3 2 

Markaðir Íslendinga eru ekki svo stórir að 
stjórnvöld hér á landi geti beitt hindrunum til að 
laða að erlenda fjárfesta. Hins vegar hafa stjórnvöld 

verið lagin við að beita hindrunum til að 
vernda vonlausa innlenda starfsemi, og má nefna 
suma þætti landbúnaðar í því samhengi. 

Kostnaðarþættir 
í könnun Aflvaka Reykjavíkur hf. (1994) á 

samkeppnisstöðu Íslands kom íslenskt vinnuafl 
vel út og varð í öðru sæti af þeim 23 sem samanburðurinn 

náði til. Það sem var einna jákvæðast 
voru lág laun og lítill skortur á vinnuafli. Auðvitað 
eru lág laun og atvinnuleysi ekki fagnaðarefni, 
en forsendur hækkaðra launa og meiri atvinnu 
eru bætt staða fyrirtækja og efnahags almennt. 
Skref í þá átt eru aukin umsvif erlendra aðila. 

Tafla 4 
Áhrifaþættir erlendrar fjárfestingar 

Kostnaðarþœttir 
• Verð og magn vinnuafls 
• Verð og magn náttúruauðlinda 
• Aðgangur að fjármagni 
• Verð og magn annarra aðfanga 
• Tækniþekking 
• Lægri flutningskostnaður 
• Aðstoð stjórnvalda 
• Nálægð við birgja 

32 Hér er langt frá þv í að um n á k v æ m a eða algilda út l is tun á 
a f le ið ingum viðskiptahindrana sé að ræða. 
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í kos tnaðarþá t tum stóriðju l iggur helsti styrkur 
Ís lendinga. V ið e igum að geta boðið tiltölulega 

ódýra r a fo rku í ö ruggu e fnahagsumhver f i . 
Sjávarauðlindin er einnig vel nýtanleg og hugsanlega 

fýs i l eg ef t i r að reglur um eignaraði ld hafa 
ver ið r ý m k a ð a r . Aðra r ná t tú ruauðl ind i r eru af 
s k o r n u m s k a m m t i s a m k v æ m t þv í sem best e r 
vitað. 

S t jórnvöld geta laðað að er lenda f já r fes ta m e ð 
því að lækka k o s t n a ð þe i r ra og þann ig ger t 
s t a r f sumhver f i þeirra ákjósanlegt . Skipta m á aðgerðum 

h ins op inbe ra við að laða að e r lenda 
f j á r f e s t a í þ r já flokka. 

• E f n a h a g s l e g hva tn ing 
• F já rhags leg hva tn ing 
• Óbein hvatning 
E f n a h a g s l e g hva tn ing felst í ska t t a reg lum, 

of tast sérs tökum afskr i f tareglum, skat tafrádrætt i , 
ska t t a f r í ð indum og/eða lægri ska t tp rósen tu . 
F já rhags leg hva tn ing felst m.a. í ókeypis landi 
eða bygg ingum, lánum og lánaábyrgðum. Óbein 
hva tn ing getur fa l is t í loforði hins opinbera um 
viðskipt i eða vörn gegn s amkeppn i , t .d. m e ð 
tol lum og inn f lu tn ings takmörkunum. 

Það ber að fa ra var lega í að veita e r l e n d u m 
aði lum sérstakar ívilnanir. Of t bjaga sl íkar íhlutanir 

m a r k a ð i n n og f r amle iðs lu fy r i r tæk ja . Af 
þessu hlýst óhagræði sem oft á t íðum er ekki 
auðgre inanlegt , en vegur á móti hagræðinu sem 
hlýst af er lendri f j á r fes t ingu . Samkeppn i ge tur 
skaðas t , s taða inn lendra f y r i r t æ k j a nú og í 
framtíðinni ve r sna r , no tkun f r a m l e i ð s l u þ á t t a 
b jagast , fleiri lönd taka upp sömu s te fnu o .s . f rv . 
Þv í er rét tast að láta óger t að beita s é r s tökum 
a ð g e r ð u m til að laða að e r l enda f j á r f e s t a og 
reyna f r eka r að t reys ta a l m e n n a r a ð s t æ ð u r á 
m a r k a ð i n u m sem hindra ekki að er lendir aði lar 
sjái sér fær t að s tarfa hér. 

Til að sýna einn skað legan þátt s t y rk j a til 
handa e r l endum f j á r f e s t u m má set ja upp eftirfarandi leik 

( m y n d 2). 
Erlend fyr i r tæki hafa ekki á mót i þv í að fá aðstoð 

s t jó rnva lda sem síðan leiðir til f j á r f e s t inga r 
sem e y k u r hag þ jóða r inna r . Það er f re i s tandi 
f y r i r þ jóð A að veita aðs toð og f á í s tað inn 
aukningu þ jóðar tekna upp á 20, en við það tapar 

þ jóð B 10. Lausnin úr þes sum alkunna leik, sem 
oft er ne fndur f angavandamál ið , er hins vegar sú 
að báðar þjóðirnar s tyrkja og tapa. Niðurs taðan 
er þv í sú að hugsan lega hagnas t fyr i r tækin , en 
þ j ó ð a r b ú s k a p u r begg ja landanna skaðas t . Á 
þessu e infa lda dæmi sést miki lvægi alþjóðasamstarfs. 

Ef leikurinn er leikinn endalaus t er hægt 
m e ð f j ö l þ j ó ð a s a m n i n g u m að fá bestu niðurstöðu.33 

Það væri t.d. h æ g t m e ð þv í að ha fa í 
s amn ingnum ákvæði sem kvæði á um að refsa 
bæri þeim löndum, sem brytu hann , og breyta 
þannig n iðurs töðunni . Það er hins vegar of t erfi t t 
að refsa þ j ó ð u m fy r i r brot af þessu tagi , enda 
he fu r raunin ver ið sú að reglur G A T T um útflutningsbætur 

hafa verið margbrotnar . 

Fjárfestingarumhverfi 
Algengt er að viðhorf a lmennings í garð erlendra 

f j á r f e s t a sé ne ikvæt t . Sú h e f u r l öngum 
verið raunin á Íslandi eins og fyrri umf jö l l un um 
s tofnun Í s l andsbanka sannar. Álverið he fur lengi 
verið umdei l t og o f t spunnis t um það harðvítugar de i lur 

sem ha fa j a f n v e l ó g n a ð starfsöryggi þess e ins og vikið ve rður að síðar. 
Er lendir f j á r fe s t a r forðas t lönd þar sem þeir tel ja 
a lmenn ingsá l i t i ð ne ikvæt t . Ás tæðan er margþætt. 

Þeir vita að s t j ó rnmá lamenn eru líklegir til 
að reyna að ganga í augu k jósenda m e ð því að 
grípa til aðgerða gegn erlendri f j á r fes t ingu . Erfi t t 

3 3 H u g s a n l e g a þa r f ekk i s a m n i n g a t i l . h e l d u r v e r ð u r n i ð u r s t a ð a n 
s j á l f k r a f a sú bes ta . Þ a ð e r þ ó ó l ík l eg ra hé r e n í m ö r g u m ö ð r u m 
s v i p u ð u m l e i k j u m þ a r s e m hér ráða s t j ó r n m á l a m e n n f e rð inn i . og 
þe i r eru þ e k k t i r af ö ð r u en a ð h u g s a u m l a n g t í m a h a g s m u n i 
þ j ó ð a r i n n a r . 

Þjóð A 
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getur verið að fá (gott) vinnuafl. Og skipulagðar 
mótmælaaðgerðir og hermdarverk geta kippt 
grundvellinum undan hagkvæmni fjárfestingar. 
Þar sem erlend fjárfesting getur verið mikil búbót 

er mikilvægt að fólk móti skoðun sína á 
erlendri fjárfestingu út frá kostum hennar og 
göllum, en byggi ekki á fordómum og óraunhæfri 

þjóðerniskennd. Á þeim áratug. sem nú er 
hálfnaður, hafa viðhorf manna breyst mikið. 
Viðbrögð við nýju álveri eða stækkun hins eldra 
hafa nær öll verið jákvæð. Erlendir fjárfestar 
virðast vera komnir í sátt. 3 4 Ástæður viðhorfsbreytingarinnar 

eru margvíslegar, en þar vegur 
þungt góð reynsla af álverinu, en einnig er 
hugsanlegt að aukið atvinnuleysi valdi einhverju 
um. 

Tafla 5 
Áhrifaþœttir erlendrar fjárfestingar 
Fjárfestingarumhverfi 
• Almennt viðhorf til erlendrar fjárfestingar 
• Stjórnmálaástand 
• Eignar- og höfundarréttur 
• Takmörk á eignarhlutdeild 
• Vinnumarkaður 
• Stöðugleiki gengis 
• Arðsemi fyrirtækja 
• Hlutfall fjárfestingar í landsframleiðslu 
• Skattastefna, 
• Ríkisrekstur, 
• Erlendar skuldir 
• Stærð og vöxtur hagkerfis 
• Gjaldeyrisreglur 
• Þekking á viðskiptaumhverfi 

Almennt stjórnmálaástand á Íslandi er stöðugt 
sé það borið saman við ástand í mörgum ríkjum 
S-Ameríku og Afríku. Ekki eru líkur til að her 
taki völdin, stríð er ólíklegt, eignar- og höfundar-

34 Þetta gæti breyst ef e r l endum aðilum yrði heimilt að f járfesta í 
sjávarútvegsfyrirtækjum. 
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réttur er virtur, hermdarverk eru óþekkt, og 
eignaupptaka eða eignarnám er ólíklegt.3-"1 Þá er 
líklegt að afskipti stjórnvalda af erlendum fyrirtækjum, 

t.d. kvaðir um innlenda stjórn, notkun 
innlendra aðfanga, útflutningsskyldur eða fjárfestingarskyldur 

verði hverfandi. Aðstaða erlendra 
aðila hefur þó ekki alltaf verið jafngóð og 

hún er nú eins og kom fram í köflunum um 
fossafélögin og Íslandsbanka. Reyndar þarf ekki 
að fara svo langt aftur, því að í lok 8. og upphafi 
9. áratugarins var staða álversins ótrygg. Sumir 
ráðamenn töldu að ódýrast væri að mæta aukinni 

raforkuþörf landsmanna með því að skrúfa 
fyrir rafmagn til álversins. Auk þess var höfðað 
mál á hendur Alusuisse fyrir hækkun í hafi. 
Betra hefði verið að útkljá málið í kyrrþey því 
að telja má víst að staða Íslands í augum annarra 
erlendra fjárfesta hafi versnað við þann atgang 
sem átti sér stað í kringum málaferlin. 

Það er hlutverk stjórnvalda að setja leikreglur 
sem gera markaðinum kleift að starfa á sem hagkvæmastan 

hátt. Þeirra er einnig að búa svo í 
haginn að erlendir fjárfestar sjái sér kleift að 
starfa hér, en þeim sé ekki ógnað með síbreytilegum 

leikreglum og óstöðugleika í efnahagsmálum. 
Nokkuð hefur þokast í rétta átt varðandi 

þessi mál á síðustu árum. Stöðugleiki hefur verið 
meiri en um langt árabil, og þeir stjórnmálaflokkar, 

sem áður börðust heiftúðlega gegn erlendri 
fjárfestingu, hafa söðlað um. Flestir stjórnmálaflokkanna 

lögðu áherslu á það í stefnuskrá sinni 
fyrir síðustu Alþingiskosningar (8. apríl 1995) 
að reyna að auka umsvif erlendra aðila í atvinnulífi landsins. 

En nokkurra ára stöðugleiki er ekki nægjanlegur, 
heldur þarf að vera líklegt að hann viðhaldist. 
Ef efnahagssaga Íslands er skoðuð kemur 

í ljós að stöðugleikatímabilin hafa ekki verið 
löng. Því er ólíklegt að erlendir fjárfestar hlaupi 
til þótt stöðugleiki hafi ríkt í nokkur ár. Af þeim 
sökum m.a. er afar mikilvægt að stöðugleiki 
haldist áfram, og leggja þarf áherslu á að reyna 
að auka tiltrú markaðarins til hans. Skref í þá átt 

35 Gæti orðið v iðkvæmara ef er lendum aðilum væri heimilt að eiga 
s jávarútvegsfyr i r tæki þar sem þjóðerniskennd e r yfirleitt sterkust 
þegar auðlindir eru annars vegar. 
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væri að auka völd og sjálfstæði Seðlabankans, 
og það hefði reyndar marga aðra kosti í för með 
sér. 

Stöðugleiki jókst nokkuð með tilkomu samningsins 
um EES. og hann myndi enn aukast með 

inngöngu í ESB. Aðild að ESB gæfi fjárfestum 
aukna tiltrú á stöðugleika íslensks efnahagslífs 
annars vegar og hins vegar reglna varðandi 
erlenda fjárfesta og myndi þannig auka líkur á 
frekari fjárfestingu erlendra aðila. 

Takmarkanir á eignarhlutdeild erlendra aðila 
geta verið nauðsynlegar. En þær bjóða einnig 
hættunni heim. Stjórnvöld verða að vera á varðbergi 

gagnvart hagsmunabaráttu innlendra aðila 
sem sjá hag sínum betur borgið án erlendrar fjárfestingar. 

En þó rentusókn beri ekki árangur 
veldur hún sóun. Því er best að hafa skýrar reglur 
sem gefi ekki færi á sóun í rentusókn eða óhagræði 

á markaði. Takmarkanir hafa sérstaklega 
mikil áhrif þegar á hlutabréfamarkaði eru nær 
eingöngu fyrirtæki sem ekki má fjárfesta í. Við 
þær aðstæður eru litlar líkur til að erlent fjármagn 

komi þá leiðina inn í landið. 
Margvíslegar takmarkanir á erlendri fjárfestingu 

eru enn á Íslandi. Leyfi viðskiptaráðherra 
þarf til ef fjárfesting fer yfir 250 milljónir eða 
yfir 25% af heildarfjárfestingu í atvinnugrein, 
óháð því hver sú atvinnugrein e r . 3 6 Ýmsar takmarkanir 

er einnig að finna í einstökum atvinnugreinum, 
s.s. í orkufyrirtækjum (vatnsföll og 

jarðvarmi). flugfélögum. fiskveiðum og fiskvinnslu. 
Þá má ekki gleyma þeim atvinnugreinum 

sem ríkið hefur einkarétt á. 
Það eru takmarkanir víðar en á Íslandi. í flestum 

ríkjum eru stofnanir sem rannsaka gaumgæfilega 
fjárfestingar erlendra aðila. Markmið 

þessara stofnana er venjulega fólgið í því að 
vernda eignaraðild, stjórn og þróun í innlendum 
atvinnugreinum. Hins vegar eru óvíða jafnmiklar 

takmarkanir og hér á landi eins og skýrsla 
Aflvaka Reykjavíkur (1994) staðfestir. 

Hömlur á fjárfestingu erlendra aðila, settar á 
til að vernda innlenda framleiðslu eða þjónustu. 

3 6 Til s tendur að rýmka reglur verulega og fella meðal annars úr 
gildi f y r rne fnda r t akmarkani r . Það á h ins vegar e f t i r að fara í 
gegnum þingið og mun eflaust taka breyt ingum. 

skila sjaldnast árangri. Slíkar hindranir valda 
einatt gegndarlausu óhagræði sem oft getur 
reynst erfitt að koma auga á. Innlent fjármagn 
fer ekki í hagkvæmasta farveg, skortur á fjármagni 

í viðkomandi grein getur dregið verulega 
úr hagkvæmni hennar, sóun við rentusókn, 
skortur á fjármagni sem leiðir til hærri vaxta, 
hvatning til vöruþróunar dregst saman, vöruverð 
hækkar og fleira. Allt veldur þetta því að innlenda 

greinin verður miður samkeppnishæf á 
alþjóðlegum markaði. 3 7 Því er takmörkun á fjárfestingu 

erlendra aðila til verndar tiltekinni 
atvinnugrein yfirleitt bjarnargreiði. Ef um framleiðslu 

fyrir innlendan markað er að ræða eru 
áhrif takmarkana á fjárfestingu erlendra aðila 
svipuð og áhrif viðskiptahindrana. Oft er kostnaðaraukinn 

fyrir þjóðfélagið ekki auðsjáanlegur 
þar sem hann er dreifður og ekki verulegur á 
hvern neytanda. Samantekinn getur hann hins 
vegar verið afar mikill. Neytendur eiga oft erfitt 
með að berjast gegn þessu óhagræði þar sem 
baráttan er kostnaðarsöm og tilhneigingin til að 
sleppa við hana, en njóta gæðanna, er rík (laumufarþegavandamálið). 

Hins vegar eiga þrýstihópar 
auðveldara með að stilla saman strengi 

sína og berjast fyrir hindrunum (rentusókn). 
Margir telja óhagræðið vanmetið því að þrýstihóparnir 

séu tilbúnir að verja allt að jafngildi 
væntanlegs ágóða vegna hindrananna til þess að 
koma þeim á. Þeim fjármunum er sóað, og það 
eykur þjóðhagslegan kostnað. 

Nálega jafnalvarleg hliðarverkun af völdum 
takmarkana á erlendri fjárfestingu er minni samkeppni. 
Á flestum mörkuðum leiðir minni samkeppni 

til hærra verðs og getur valdið óhagkvæmari 
rekstri. Einnig er hætta á refsiaðgerðum. 

Innlend fyrirtæki geta ekki fjárfest erlendis vegna 
takmarkana settra í kjölfar hindrana í heimalandi. 

Hin síðari ár hefur þróunin á heimsvísu verið 
sú að sífellt er verið að létta hömlum af erlendri 
fjárfestingu. í þeim tilfellum sem fjárfesting er 
ekki leyfð er það skylda stjórnvalda að sýna 

37 Hugsanlegt er að innlent fyrirtæki geti nýtt sér e inokunarstöðu ;í 
innlendum markaði til að greiða niður útf lutning og ná þannig 
alþjóðlegri stöðu. 



E R L E N D FJÁRFESTING Á ÍSLANDI 197 

fram á að þjóðhagslegt öryggi eða velferð dragist 
saman ef fjárfestingin er leyfð. Á Íslandi hefur 

þróunin verið í sömu átt þótt hún hafi gengið 
mun hægar hér. 

Er íslenskur vinnumarkaður fýsilegur er-
lendum fjárfestum? Sterk staða verkalýðsfélaga, 
miðstýring, tíð verkföll, lág framleiðni og allt 
þar til á síðustu árum lágt stig atvinnuleysis 
eykur áhættu fjárfestans og dregur úr vilja hans 
til að athafna sig hér á landi. Athafnir starfsmanna 

álversins í Straumsvík hafa ekki heldur 
alltaf verið til þess fallnar að hvetja aðra erlenda 
fjárfesta til f ramkvæmda hér. Í samanburði við 
20 önnur OECD-lönd töpuðust hvergi fleiri 
vinnudagar á síðasta áratug en á Íslandi.38 Á 
móti kemur að samkvæmt skýrslu Aflvaka 
Reykjavíkur hf. (1994) um samkeppnisstöðu 
Íslands er vinnuaflið einn sterkasti þátturinn. 

Gengi íslensku krónunnar hefur á síðustu 
23árum verið fellt 29 sinnum. Meira að segja 
síðasta ríkisstjórn,19 sem kenndi sig við stöðugleika, 

felldi gengið tvisvar. Gengisþátturinn vegur 
ekki þungt í ákvörðunarferli erlendra fjárfesta. 
Það kemur meðal annars til af því að það er hægt 
að draga úr gengisáhættu með margvíslegum 
hætti, s.s. framvirkum samningum og dreifðum 
fjárfestingum og lánum. 

Arðsemi fyrirtækja á Íslandi hefur á undanförnum 
árum verið afar lág. Í samanburði 

Hannesar G. Sigurðssonar (1994) á arðsemi 
fyrirtækja á Íslandi og í 12 öðrum OECD-lönd-
um kom í ljós að arðsemin er langlægst á Íslandi. 
Á árunum 1987-95 var arðsemi eigin ljár á 
Íslandi um 0,7%, en að meðaltali 11% í hinum 
OECD-löndunum tólf. Næstu lönd fyrir ofan 
Ísland voru Spánn og Finnland með u. þ. b. 7% 
ávöxtun á eigið fé. Á Íslandi var hagnaður sem 
hlutfall af tekjum 0.2% að meðaltali á móti 5% 
að meðaltali í samanburðarlöndunum. Reyndar 
ber að hafa fyrirvara á þessum samanburði þar 
sem innan þessara landa búa aðeins íslensk fyrirtæki 

við verðbólgureikningsskil. 
Ekki er líklegt að fjárfestar. hvort sem þeir eru 

3 7 H u g s a n l e g t e r a ð i n n l e n t f y r i r t æ k i g e t i ný t t s é r e i n o k u n a r s t ö ð u á 

i n n l e n d u m m a r k a ð i til a ð g r e i ð a n i ð u r ú t f l u t n i n g o g n á þ a n n i g 

a l þ j ó ð l e g r i s t ö ð u . 

innlendir eða erlendir, séu tilbúnir að ávaxta fé 
sitt hér á landi meðan arðsemin er jafnlág og 
raun ber vitni. Þessu til sönnunar má benda á að 
f járfest ing hefur dregist saman4 0 og hlutfall 
fyrirtækja í heildarfjárfestingu hefur minnkað. 
en hlutfall hins opinbera aukist. Við þetta bætist 
að oft er markmið opinberrar fjárfestingar ekki 
fjárhagsleg arðsemi. 

M y n d 3 

Fjárfesting sem hlutfall af VLF 

Á mynd 3 má sjá þróun fjárfestingar sem hlutfall 
af vergri landsframleiðslu. Á árunum 1965-80 

nam fjárfesting 25-30% af vergri landsframleiðslu. 
Það hlutfall hefur á síðustu 15 árum 

lækkað jafnt og þétt og hefur á síðustu 10 árum 
(1985-95) verið 15-20%. þar af síðustu 3 árin 
um 15-16%. Til þess að nauðsynleg endurnýjun 
framleiðslutækja og tækni eigi sér stað þarf fjárfestingin 

að vera a.m.k. 20%; af vergri landsframleiðslu. 
Ástæðuna fyrir fjárfestingarþróuninni 

má að miklum hluta rekja til raunvaxta sem 
voru neikvæðir allt til ársins 1986.41 Verst var 
tímabilið 1970-80 þegar raunvextir voru neikvæðir 

um allt að 30%;. Á þessum árum gætti 

3 8 V i n n u v e i t e n d a s a m b a n d Í s l a n d s , 1990 . 

3 9 R í k i s s t j ó r n A l þ ý ð u f l o k k s og S j á l f s t æ ð i s f l o k k s 1991 - 1 9 9 5 . 

4 0 L á g a r ð s e m i er a u ð v i t a ð e k k i e i n a s k ý r i n g á m i n n k a n d i fjárfestingu. r a u n v e x t i r o g r a u n g e n g i s p i l a þ a r m . a . inn í. 

41 Á r i n 1 9 6 7 o g 1971 v o r u r a u n v e x t i r ör l í t ið j á k v æ ð i r ( i n n a n v i ð 

5%). 
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mikillar offjárfestingar, þ.e. ráðist var í framkvæmdir 
sem voru ekki arðbærar við eðlilegar 

aðstæður. Að loknu skeiði neikvæðra raunvaxta 
tók við skeið hárra raunvaxta. Á síðustu árum 
hefur hins vegar náðst að lækka raunvexti, og 
eru þeir nú nær því sem gerist og gengur erlendis. 
En þar sem arðsemin er svo lítil hefur fjárfesting 
lítið sem ekkert aukist. Þó spáir Þjóðhagsstofnun 
því að fjárfesting aukist á næstu árum og verði 
rétt yfir 20% af landsframleiðslu um aldamótin. 

Innlent fjármagn er að verulegu leyti bundið í 
lífeyrissjóðunum, en m.a. vegna lágrar arðsemi 
atvinnurekstrar eru aðeins um 2% af eignum 
þeirra ávöxtuð í innlendum hlutabréfum. 4 2 Samkvæmt 

lögum renna um 10% af launatekjum til 
lífeyrissjóða, og er það nær allur nýr sparnaður 
þjóðarinnar. Af þessu er ljóst að erfitt verður að 
auka fjárfestingu innlendra aðila nema með 
aukinni þátttöku lífeyrissjóða. En til þess að þeir 
hreinlega geti fjárfest í innlendum hlutabréfum 
þurfa arðgreiðslur að margfaldast. Ekki er nóg 
að hlutabréf beri sömu meðalávöxtun og skuldabréf 

því að áhættan er meiri, og þess vegna þarf 
ávöxtunin að vera hærr i . 4 3 Ekki er þó víst að 
það dugi til því að lífeyrissjóðir eru áhættufælnir 

og ekki er líklegt að mikill hluti þess fjármagns, 
sem þeir hafa yfir að ráða, fari í hlutabréfakaup 

þó að arðsemi aukist. Aukið fjármagn 
þarf því að koma annars staðar frá. Þjóðin 

á ekki mikið aflögu eftir að hafa greitt í lífeyrissjóð, 
og ekki er vænlegt að auka enn á erlendar 

skuldir. Tölur benda til þess að innlendur sparnaður 
dugi fyrir því stigi fjárfestingar sem nú 

ríkir. Ef auka á fjárfestingu án þess að það leiði 
til viðskiptahalla þarf því að auka sparnað. hagræða 

í ríkisrekstri og/eða auka erlenda fjárfestingu. 
Þar sem ólíklegt hlýtur að teljast að 

sparnaður aukist hratt er mikilvægt að hagræði í 
ríkisrekstri og erlend fjárfesting aukist. 

Lág arðsemi hefur í för með sér alvarlegar 
afleiðingar og er ein helsta orsök bágs efnahagsástands 

sem kemur fram í stöðnun og samdrætti. 
Meðal alvarlegra afleiðinga má nefna slæma 
eiginfjárstöðu fyrirtækja, mikla skuldsetningu. 

42 Sigurður B. S tefánsson . 1994. 
4 3 Ekki algilt. 

litla fjárfestingu og litla möguleika til rannsókna 
og þróunarstarfsemi. 

Margt bendir til þess að arðsemi fyrirtækja sé 
að batna. Því til sönnunar má nefna að öll fyrirtækin 

á Verðbréfaþingi Íslands greiddu út arð 
á árinu 1995. Mikilvægt er að sú þróun haldi 
áfram og arðsemi íslenskra fyrirtækja aukist 
jafnt og þétt. Það er eitt af forgangsverkefnum í 
íslensku efnahagslífi, 

Líklegt má telja að sumir erlendir fjárfestar 
forðist land þar sem samkeppni á svo mörgum 
sviðum atvinnulífsins er jafnlítil og raun ber 
vitni á Íslandi. Mikill hluti atvinnustarfsemi er í 
höndum opinberra fyrirtækja sem starfa í skjóli 
einokunar. Þetta fyrirkomulag dregur ekki aðeins 

út mætti Íslands til að laða hingað erlent 
fjármagn, heldur skaðar þjóðarbúið og neytendur 

og veldur því að Ísland dregst aftur úr 
flestum öðrum löndum sem við höfum hingað til 
viljað bera okkur saman við. Helstu dæmin 
skulu nefnd. Í bankakerfinu fara 75% viðskipta 
um ríkisreknu bankana. Langtímalán til atvinnureksturs 

eru öll í höndum opinberra fjárfestingarlánasjóða. 
90% íslenskra skuldabréfa eru 

með rikisábyrgð. 4 4 Raforkuiðnaður er ríkisrekinn 
án samkeppni. Flest fjarskiptakerfi eru í eigu 

hins opinbera. 4 5 Langstærsta fjölmiðlafyrirtækið 
er ríkisfyrirtæki. Póstþjónusta er ríkisrekin. 

Landbúnaður er bundinn í fjötra og innflutningur 
óheimill eða skattlagður eins mikið og mögulega 
má. Afleiðingar þessa rekstrarfyrirkomulags eru 
minni hagvöxtur, hár kostnaður, lægri. framleiðni 

og lakari lífskjör. 
Um síðustu áramót (1994-95) voru fjármálaviðskipti 

við útlönd að mestu gefin frjáls eftir að 
hafa verið í fjötrum í sextíu ár. Eins og oft áður 
voru Íslendingar einna síðastir vestrænna þjóða 
að innleiða frelsi í gjaldeyrisviðskiptum. Auknu 
frelsi fylgir m.a. aukin samkeppni um fjármagn, 
meiri áhrif erlendra fjármagnsmarkaða á inn-
lendan markað og aukið aðhald ríkisvaldsins. 

Frelsi í fjármagnsflutningum og aukning erlendrar 
fjárfestingar á heimsvísu haldast í hendur. 

Ástæðan er augljós: þótt frelsi í fjármagns-
4 4 Sigurður B. S tefánsson . 1995. ' 
45 Í Bretlandi lækkaði s íma- og gaskostnaður um 30% eft ir að þessi 

fyr i r tæki voru e inkavædd (Sigurður B. S tefánsson . 1995). 
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flutningum hafi ekki bein áhrif á ákvörðun um 
erlenda fjárfestingu er það mikilvægt skilyrði. 
Aukið frjálsræði lækkar einnig viðskiptakostnað 
við erlenda fjárfestingu þar sem ekki þarf að 
hafa áhyggjur af fjármagnsflutningum eða semja 
um þá sérstaklega. 

Óþarft er að fjölyrða um þjóðhagslegt mikilvægi 
þess að draga úr erlendum skuldum þjóðarinnar. 
Skuldastaða hins opinbera nálgast það að 

vera 60% af landsframleiðslu. Samkvæmt mati 
Þjóðhagsstofnunar mun aðeins draga úr vexti 
skuldasöfnunar á næstu árum, en hún mun ekki 
stöðvast. Eigi að vera hægt að koma hér á boðlegu 

efnahagsumhverfi verður að taka hallarekstur 
ríkissjóðs föstum tökum. Ein leiðin er 

lækkun vaxta, en áhrifaríkust er hagræðing í 
opinberri starfsemi. 

Íslensk fyrirtæki skulda mikið erlendis. Mikilvægt 
er að þau dragi úr þeim skuldum. Ef mikill 

hluti þess fjármagns, sem atvinnuvegirnir hafa 
yfir að ráða, fer í að greiða niður erlendar skuldir, 

sem hafa verið notaðar í misarðbærar fjárfestingar, 
er ekki líklegt að fjárfesting aukist 

mikið. Erlend lán þurfa ekki að vera af hinu illa 
ef þau fara til hagkvæmrar fjárfestingar. En 
öllum fjárfestingum fylgir einhver áhætta, og 
þegar skuldastaðan er eins slæm og raun ber 
vitni er mikilvægt að reyna að auka erlent 
áhættufé þar sem afborganir ráðast af arðsemi, 
en ekki fyrirfram ákveðnum greiðsludögum. 
Með því móti er dregið úr áhættu, auðveldara 
verður að leiðrétta skuldastöðuna og ekki þarf að 
draga úr fjárfestingu. 

Miklu skiptir að lög um erlenda fjárfesta séu 
skýr og stöðug. Einnig þurfa tollskrár og reglur 
um meðhöndlun hráefnis að vera skýrar og aðgengilegar. 

Best væri að hafa sömu reglur eða 
mjög svipaðar í sem flestum ríkjum. Alþjóðastofnanir 

og fjölþjóðasamningar geta haft áhrif í 
þessum efnum, bætt aðgang erlendra aðila að 
mörkuðum og lækkað viðskiptakostnað. 

Erlendir fjárfestar aðgæta flest ef ekki öll þau 
atriði sem hingað til hafa verið rædd í þessum 
kafla. Mikilvægt er að auðvelda þeim aðgang að 
þessum upplýsingum og öðrum. Mörg ríki hafa 
látið búa til bæklinga sem kynna land og þjóð 
erlendum fjárfestum. Oft er mikið lagt í slíkt efni 

og upplýsingar ítarlegar. Íslensk útgáfa af þessu 
tagi er afar takmörkuð. Einhverjir kynningarbæklingar 

hafa verið gerðir, en þeir koma ekki 
til skila nægilegum upplýsingum. Úr því rætist 
þó. og er stofnun Fjárfestingarskrifstofu Viðskiptaráðuneytisins 

og Útflutningsráðs skref í 
rétta átt. Einnig þarf að koma upplýsingum 
víðar, t.d. á Alnetið. 

Aðrir áhrifaþœttir 
Unnt er að dreifa áhættu með því að eiga fyrirtæki 

í nokkrum löndum. Hér er helst um að ræða 
gengisáhættu, en einnig efnahagsáhættu. Ef fyrirtæki 

er með rekstur í mörgum löndum verða 
áhrif gengisbreytinga á heildarafkomu þess minni. 
Sum fyrirtæki byggja afkomu sína á framleiðsluleyndarmálum 

sem þau treysta ekki öðrum fyrir. 
Eigi að framleiða annars staðar en á heimamarkaði 

kemur því aðeins til greina að fjárfesta 
erlendis. Nokkuð algengt er að erlendir eigendur 
þekktra vörumerkja veiti innlendum aðilum 
einkaleyfi. Hér má t.d. nefna gosdrykki og 
skyndibitastaði. Algengt er að erlendir eigendur 
vörumerkisins eigi hlut í innlenda fyrirtækinu. 
Viðskiptakostnaður getur bæði hindrað erlenda 
fjárfestingu og valdið henni. Ef fyrirtæki sér 
fram á að gerð og framkvæmd framleiðslusamnings 

verði afar dýr getur borgað sig að fjárfesta í 
landinu í stað þess að leita eftir samningum við 
innlenda aðila. 

Tafla 6 
Áhrifaþœttir erlendrar fjárfestingar 
Aðrir áhrifaþœttir 
• Áhættudreifing 
• Framleiðsluleyndarmál 
• Stærðarhagkvæmni 
• Þekkt vörumerki 
• Mikill viðskiptakostnaður 

Áhrif er lendrar f j á r f e s t inga r 
Fjárfesting erlends aðila hefur margs konar áhrif á 
efnahagslíf lands, bæði jákvæð og neikvæð. í 
töflu 7 hefur helstu þáttunum verið safnað saman. 
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Tafla 7 
Áhrif erlendrar fjárfestingar 

Jákvœð áhrif 
• Aukið fjármagn og aukin fjár-

magnsmyndun 
• Aukin atvinna 
• Innflutningur á framleiðslu-

og stjórnunartækni 
• Aukin samkeppni 
• Jákvæð áhrif á greiðslujöfnuð 
• Markaðsaðgengi 
• Aukin fjölbreytni í útflutningi 
• Framþróun í landshlutum 
Neikvœð áhrif 
• Of mikil áhrif hins erlenda aðila 
• Minni samkeppni 
• Tæknileg bönd 
• Menningaráhrif 
• Arður fer úr landi 
• Áhrif erlendra stjórnvalda 

gegnum fyrirtækið o.fl. 

Jákvœð áhrif 
Jákvæð áhrif erlendrar fjárfestingar koma 

helst fram í auknum hagvexti og meiri atvinnu. í 
ljós kemur að svo virðist sem erlend fjárfesting 
sé sérstaklega mikilvæg í löndum þar sem fjármagn 

er af skornum skammti og tækniþekking 
er ekki mikil. 

Aukið fjármagn og aukin fjármagnsmyndun 
Fjármagnsþáttur erlendra fjárfestinga er einkum 

mikilvægur á Íslandi. Ástæðurnar eru þær 
helstar að innlent fjármagn er af skornum skammti 
og fjárfestar hafa á undanförnun árum átt erfitt 
með að fá góð lán erlendis. 

Fjármagnsskortur getur haft alvarlegar afleiðingar 
fyrir efnahag þjóða. Ekki er ráðist í hag-

kvæmar fjárfestingar og litlu sem engu eytt í 
áhættusamar framkvæmdir eða nýsköpun. Afleiðingar 

eru stöðnun efnahagslífs sem er í raun 
afturför sé miðað við efnahag annarra vestrænna 
ríkja. Með erlendri fjárfestingu berst inn í landið 
áhættufjármagn sem við hefðum ekki aðgang að 
annars nema hugsanlega í gegnum erlend lán og 

þá með þeirri kvöð að taka alla áhættu á okkur 
sjálf. Í stað þess að taka erlend lán, sem bera 
fasta vexti og afborganir, kemur áhættufjármagn 
að utan þar sem endurgreiðslur ráðast af ávöxtun 
fjárfestingarinnar. 

Ekki er aðeins um að ræða flutning á fjármagni 
að utan því að nýjum fyrirtækjum fylgir 

nýtt fjármagn. Mikill hluti þess verður eftir í 
landinu, nýtist innlendum aðilum og hefur mikil 
hliðaráhrif. Það kemur helst til af tvennu. í 
fyrsta lagi er algengt að erlend fyrirtæki festi 
hluta hagnaðar síns í því landi þar sem þau eru 
staðsett. Og í öðru lagi þarf fyrirtækið undantekningarlaust 

að kaupa þjónustu af innlendum 
aðilum. 

Íslendingar hafa ekki burði til að ráðast í stórframkvæmdir 
á borð við álver. Því er erlent 

áhættufjármagn nauðsynlegt ef reisa á stóriðju 
hér á landi. Hins vegar ætti það ekki að vera 
neinum vandkvæðum bundið og koma öllum 
aðilum til góða að íslenskir aðilar tækju þátt í 
fjárfestingunni. Hingað til hefur aðeins ríkið 
fjárfest með erlendum aðilum í stóriðju. Ef 
útlendingar ráðast í einhverjar stórframkvæmdir 
í framtíðinni væri áhugavert ef innlendum 
einkaaðilum yrði gert kleift að verða þátttakendur. 

Eitt af aðalatriðum EES-samningsins er frjáls 
fjármagnsflutningur. Með því að auðvelda flutning 

á fjármagni hefur innlendum aðilum verið 
gert auðveldara að leita eftir erlendu áhættufé. í 
stað þess að starfsmenn hins opinbera hafi einir 
tækifæri til að fá hingað erlenda fjárfesta gefst 
einkaaðilum í sífellt ríkara mæli tækifæri til að 
laða hingað erlenda aðila. Hins vegar er ljóst að 
tækifæri útlendinga til að fjárfesta í fyrirtækjum, 
sem eru fyrir á markaðnum, eru afar takmörkuð 
meðan ennþá eru í gildi lög sem banna beina 
eignaraðild útlendinga að sjávarútvegs- og orkufyrirtækjum. 

Aukin atvinna 
Fjölgun starfa er oft einn augljósasti ávinningur 

af erlendri fjárfestingu. Við fjárfestingu 
verður til atvinna við að koma fyrirtækinu upp, 
viðhalda rekstri þess og þjónusta það. Talið er að 
bygging eins nýs kerskála við álverið í Straums-
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vík hefði í för með sér um 200 tímabundin störf 
meðan á byggingu stæði og á bilinu 100 til 120 
varanleg störf. Þá er talið að rúmlega 11 milljarða 

fjárfesting í sinkverksmiðju veiti um 400 
manns vinnu. 4 6 Þá eru ótalin störf sem þyrfti að 
sinna við byggingu nýrra raforkuvera í framtíðinni 

og aukin störf í þjónustu. Ef aðeins eru tekin 
með þau störf, sem hlytust beinlínis af þessari fjárfestingu, 

drægist atvinnuleysi saman um u.þ.b. 
8% sé miðað við meðalatvinnuleysi á árinu 
1994. Við þetta má bæta að langskólagengið 
fólk þarf í auknum mæli að leita til ríkisins eftir 
vinnu. Aukin erlend fjárfesting getur dregið úr 
þessari þróun og þannig dregið úr opinberri 
þenslu, og það hlýtur að teljast af hinu góða. 

Innflutningur á framleiðslu- og stjórnunartækni 
Tækni er af flestum hagfræðingum talin vera 

helsti áhrifaþáttur hagvaxtar, alþjóðlegrar samkeppnisstöðu 
og viðskiptastöðu. Tækniinnflutningur 

er einn mikilvægasti kostur erlendrar fjárfestingar. 
Hér er átt við tækni í formi tækja, 

verk-, skipulags- og stjórnþekkingar sem bætir 
tækni og framleiðni innlendra fyrirtækja. Rétt er 
að benda á að ný tækni nýtist ekki aðeins hinu 
erlenda fyrirtæki og fyrirtækjum í skyldum atvinnurekstri, 

heldur nýtist hún oft Öðrum atvinnugreinum 
og veldur framförum á mörgum 

sviðum atvinnulífsins. Sem dæmi má nefna framfarir 
á sviði iðnaðar á Íslandi í kjölfar umsvifa 

Norðmanna um síðustu aldamót. Erlend fjárfesting 
er auðvitað ekki nauðsynlegt skilyrði 

þess að tækni berist milli landa. Innflutningur, 
erlend menntun og upplýsingaflæði getur oft 
leitt til aukinnar tækni. Reynslan sýnir hins vegar 
að mikill hluti tækniþekkingar, sem berst á milli 
landa, er til kominn vegna erlendarar fjárfestingar. 

A síðustu árum hefur í kenningum um erlenda 
fjárfestingu verið greint á milli tvenns konar 
áhrifa á tækni og framleiðni innlendra fyrirtækja. 

Annars vegar er um að ræða smitáhrif, 
þ.e. áhrif gegnum eftirlíkingar, sem eiga sér stað 
vegna ólíkrar tækni og upplýsinga fyrirtækja, og 
hins vegar áhrif af völdum samkeppni, en þau 

4 6 „Tal ið að" , 1995. 

áhrif ráðast af markaðseinkennum og samskiptum 
innlendra og erlendra fyrirtækja 4 7 Því hærra 

sem hlutfall fjölþjóðafyrirtækisins í fjármagni 
landsins þar sem það fjárfestir er, því hraðar 
gengur tækniflutninguvinn. Þetta byggist á því 
að tækni flyst hraðar þegar nálægð og samskipti 
eru rík á milli fyrirtækja, sem nú þegar ráða yfir 
tækninni, og þeirra sem eru að tileinka sér hana. 
Í öðru lagi kemur til menntunarstig; því hærra 
sem menntunarstig lands er, því auðveldara á 
það með að tileinka sér nýja tækni. 

Nýlegar kenningar hafa bætt athyglisverðum 
þætti inn í áhrif erlendrar fjárfestingar með því 
að gera ráð fyrir að fjölþjóðafyrirtæki verði fyrir 
kostnaði vegna áhrifa, sem þau valda á þeim 
markaði þar sem þau fjárfesta, og að þau taki tillit 

til þess kostnaðar. Kostnaðurinn felst helst í 
því að með aukinni tækniþekkingu innlendra 
aðila, sem kemur til vegna aukinnar erlendrar 
fjárfestingar, eykst samkeppnin í framtíðinni og 
hagnaðurinn dregst saman. Wang og Blomström 
(1992) setja fram tímatengdan leik þar sem þátttakendur 

á tvíkeppnismarkaði eru innlent fyrirtæki 
og fjölþjóðafyrirtæki og gera ráð fyrir að 

áhrif erlendrar fjárfestingar sé innri stærð sem 
ráðist af hegðun fyrirtækjanna. Fyrirtækin hegða 
sér hvert með tilliti til annars og reyna að hámarka 

hagnað. Fjölþjóðafyrirtækið ræður fjárfestingu 
til tækniinnflutnings, og innlenda fyrirtækið 

ákveður hversu miklu það skuli eyða í að 
herma eftir tækni fjölþjóðafyrirtækisins. Báðir 
aðilar ganga út frá því að hver viti ákvörðun hins 
og að eftirfarandi gildi: 

1. Því meiri munur sem er á tæknistigi fyrirtækjanna 
sem gefur fjölþjóðafyrirtækinu meiri 

gæðaforskot, þvíminni verður hagnaður 
innlenda fyrirtækisins. 
2. Tækniflutningur er kostnaðarsamur og því 

dýrari sem tæknin er nýrri og flóknari. 
3. Munurinn á tæknistigi fyrirtækjanna eykst 

þegar ný tækni er flutt inn, en dregst saman 
og hverfur að lokum við þekkingarleit 

innlenda fyrirtækisins. 
4. Einhverra áhrifa gætir ávallt óháð umfangi 

4 7 Kokko . 1992. 
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þekkingarleitar innlenda fyrirtækisins. Þau 
áhrif eru í hlutfalli við muninn á tæknistigi 
fyrirtækjanna. 4 8 

Lausn leiksins fæst með því að skilgreina fyrir 
sérhvert tímabil jafnvægisskilyrði stöðugrar 
lausnar fyrir hámörkunarvandamál hvors fyrirtækis, 

með tilliti til ákvörðunar hins fyrirtækisins 
og finna út frá því það samspil tækniinnflutnings 

og lærdóms sem uppfyllir skilyrðin 
fyrir einstakt, staðbundið, stöðugt Nash-jafnvægi.49 

Hér eru (tækni)áhrif erlendrar fjárfestingar 
háð ákvörðunum fjölþjóðafyrirtækisins og innlenda 

fyrirtækisins. Því meira sem fjölþjóðafyrirtækið 
fjárfestir í nýrri tækni, því meiri verða 

áhrifin, þar sem þau eru háð mismuninum á 
tæknistigi fyrirtækjanna. Og því meira sem innlenda 

fyrirtækið eyðir í að tileinka sér tækni 
erlenda fyrirtækisins, því meira lærir það og því 
meiri verða áhrifin. Þá gætir einnig hliðarverkana. 

Aukin tækniþekking innlenda fyrirtækisins, 
t.d. vegna áhrifa erlendrar fjárfestingar, dregur 
úr mismuninum á tæknistigi fyrirtækjana sem 
dregur úr yfirburðum og hagnaði erlenda fyrirtækisins 

og neyðir það til að flytja inn nýja 
tækni, ætli það sér að viðhalda markaðshlutdeild 
sinni og hagnaði. Á sama hátt neyðir aukinn 
mismunur á tæknistigi innlendu fyrirtækin til að 
eyða meiru í að læra af erlenda fyrirtækinu. 

Ein helsta niðurstaða Wangs og Blomströms 
er sú, að því meira sem innlenda fyrirtækið 

fjárfestir í að afla sér þekkingar frá erlenda aðilanum, 
því hraðar flyst tækniþekking inn og nýtískulegri 

tækni. Því gerist það ekki sjálfkrafa, 
eins og oft hefur verið haldið fram, að þekking 
flytjist til innlendra fyrirtækja við það eitt að 
erlent fyrirtæki fjárfesti í landinu. Samkvæmt 
líkaninu er besta stjórnvaldsaðgerðin til að auka 
tækniflutning frá fjölþjóðafyrirtækinu að styrkja 
innlendu aðilana til að læra af erlenda fyrirtækinu. 

48 Kokko . 1994. bls. 34. 
4 9 Nash- ja fnvægi ríkir þegar hvorugt fyr i r tækið getur aukið hagnað 

sinn með þv í að vel ja annað á annan hátt. Þv í gildir í Nash- ja fn-
vægi að hvorugt fyr i r tækið vill velja á annan hátt. Nash- ja fnvægi 
er nefnt cft i r John F. Nash (1951) sem fyrstur skilgreindi það. 

Fleiri hafa komist að svipaðri niðurstöðu. 
Kokko (1992) bendir á að fjölþjóðafyrirtæki 
velji það tæknistig þar sem jaðarkostnaður þess 
að auka við tæknina sé jafn jaðartekjunum sem 
tæknin á að ná. Því gildi að því lægri sem 

flutningskostnaður tækninnar er og því meira sem 
tekjur erlenda fyrirtækisins vaxa við innflutninginn, 

því meira er flutt inn af tækni. Stjórnvöld 
geta haft áhrif á þessa þætti, og þurfa þau að 
finna þær aðgerðir sem leiða til þess tæknistigs 
sem hámarkar velferð neytenda. Það sem helst 
hefur áhrif á kostnað við tækniinnflutning er 
hæfni vinnuafls, efnahagsástand og menntunarstig 

þess lands sem fjárfest er í. Því hæfara sem 
vinnuaflið er og því hærra sem menntunarstigið 
er, þeim mun lægri er kostnaður við tækniinnflutning 

og þeim mun styttri tíma tekur hann. 
Tekjurnar eru hins vegar háðastar samkeppni á 
þeim markaði þar sem fjölþjóðafyrirtækið 
(dótturfyrirtækið) starfar. 

Áhrif kostnaðarlækkunar má sjá á mynd 4. 
Lárétti ásinn sýnir allar tækninýjungar sem 
mögulegt: er að flytja inn. Ódýrara er að flytja 
eldri og einfaldari tækni. og er hana því að finna 
til vinstri á ásnum, en nýrri og dýrari tækni til 
hægri. Lóðrétti ásinn sýnir heildarkostnað (HK) 
og heildartekjur (HT) fjölþjóðafyrirtækisins. 
Ferillinn HK er kúptur, og því hækkar innflutningskostnaður 

eftir því sem tæknin verður 
flóknari og sífellt hraðar þannig að afar dýrt er 
að flytja inn nýjustu tækni. HT-ferillinn er 

Mynd 4 
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hvelfdur og sýnir að heildartekjur erlenda fyrirtækisins 
aukast sífellt við aukinn tækniinnflutning, 
en sífellt minna. Auknar tekjur ráðast 

af því að aukin tækni gerir fyrirtækinu kleift að 
framleiða ódýrari og/eða betri vörur sem neytendur 

meta og kaupa meira af. 
Fyrirtækið vill hámarka hagnað og ákveður 

tækniinnflutning í þeim mæli sem hámarkar 
hann, þ.e. þar sem jaðarkostnaður er jafn jaðar-
tekjum, þ.e. þar sem halli HK og HT er sá sami 
og fjarlægðin milli ferlanna er mest. Af þessu 
ræðst að innflutningurinn nemur m l . 

Nú lækkar kostnaður. Lækkunin einkennist af 
því að hún er lítil fyrir lítt þróaða og gamla 
tækni, en vex sífellt eftir því sem um þróaðri 
tækni er að ræða. Enn er þó afar dýrt að flytja inn 
nýjustu og þróuðustu tæknina. Áhrif kostnaðarlækkunar 

sést á sveru línunum (HK) . Nú er 
lausn hámörkunarvandans önnur eða m2. Hér 
sést að lækkun kostnaðar hefur leitt til aukins 
tækniinnflutnings. 

Svipuð niðurstaða fæst hér og áður. Stjórnvöld 
geta beitt öðrum aðferðum til að auka 

tæknistig þjóðar en beinum afskiptum af fjölþjóðafyrirtækinu. 
Ástæðan er sú að ákvarðanir 

fjölþjóðafyrirtækisins mótast af aðstæðum á 
markaðinum, s.s. samkeppni og framboði á 
menntuðu vinnuafli. Í stað þess að setja reglur 
og stjórna beint tækniinnflutningi fjölþjóðafyrirtækisins 

(sem ætti að auka tæknistig þjóðarinnar) 
geta stjórnvöld aukið tækniinnflutning, og 

um leið velferð. með því að styðja við innlenda 
fjárfestingu, örva samkeppni og auka menntun. 
Slíkar aðgerðir myndu einnig auka innlenda 
samkeppni. 

Aukin samkeppni á markaðinum hefði tvíþætta 
kosti í þessu líkani. Annars vegar þyrfti 

erlenda fyrirtækið að auka tækniinnflutning til 
að aðlagast aukinni samkeppni og halda sínum 
hlut. Hins vegar aukast stöðugt áhrif nýrrar 
tækni á innlenda fyrirtækið, sem veldur því að 
erlenda fyrirtækið þarf sífellt að auka við tæknina, 

sem aftur eykur tækni innlendra fyrirtækja 
hraðar o.s.frv. Þannig er mögulegt að koma af 
stað endalausri þróun sem leiðir sífellt til auk-
innar tækni og væntanlega aukinnar velferðar. 

Af þessu má einnig draga þær ályktanir að ef 

203 
erlendum fyrirtækjum eru sköpuð sérstök skilyrði 

sem draga úr samkeppni, s.s. styrkir, skattaívilnanir 
og verndaðir markaðir, dregur úr tækniinnflutningi 

og áhrifin á innlenda aðila af þeim 
innflutningi, sem verður til staðar. verða minni. 
Því miður er algengt að stjórnvöld beiti slíkum 
aðgerðum til að laða að erlend fyrirtæki. 

Með fjárfestingu erlendra aðila fæst oft aðgangur 
að stórum rannsóknar- og þróunarsjóðum 

því að flest fjölþjóðafyrirtæki hafa áttað 
sig á mikilvægi rannsókna og þróunarstarfsemi 
og nær öll fjölþjóðafyrirtæki eyða verulegum 
hluta tekna sinni til R&Þ. Algengt er að stjórnvöld 

biðli sérstaklega til fyrirtækja sem vilja 
reisa R&Þ-fyrirtæki því að með slíkum fyrirtækjum 

berst ómetanleg þekking inn í landið. 
Því miður hafa íslensk stjórnvöld ekki enn áttað 
sig nægilega á mikilvægi rannsókna og þróunarstarfsemi 

og eyða til þessara þátta hlutfallslega 
minna en nokkur önnur vestræn þjóð. Í samanburði 

Aflvaka Reykjavíkur hf. (1994) kom í ljós 
að af 23 OECD-löndum eyða aðeins tyrknesk 
fyrirtæki lægra hlutfalli af tekjum til R&Þ. Því 
má bæta hér við að aðstæður á Íslandi til að taka 
á móti tækniinnflutningi eru ágætar. Við eigum 
ágætlega menntað fólk á mörgum sviðum, og 
einkaleyfisréttur er virtur og kemur til með að 
vera virtur áfram. 

Fjárfestar í fjármagnssnauðum löndum eru 
síður tilbúnir að fjárfesta í áhættusömum verkefnum 

heldur en fjárfestar í fjármagnsríkari 
löndum. Þar sem ný tækni þróast venjulega upp 
úr áhættusömum fjárfestingum er líklegt að í 
samanburði við önnur lönd dragi úr tækniþekkingu 

Í fjármagnssnauðum löndum, og þetta 
veldur því að landið dregst aftur úr öðrum. 
Þessari þróun getur erlend fjárfesting snúið við. 
Erlent fjármagn getur því aukið við tækniþekkingu 

landsins bæði með tækniinnflutningi og 
þróun á nýrri tækni í landinu. 

Út frá þessu mætti áætla, með miklum fyrirvörum 
þó, að það gæti verið hagkvæmt að láta 

erlenda aðila vera frumkvöðla t.d. í fullvinnslu 
sjávarafurða hér á landi. Ástæðan er að innlendir 
aðilar vilja ekki beina takmörkuðu fjármagni 
sínu í þá grein þar sem áhættan er mikil, endurgreiðslutíminn 

langur og þróa þarf tækni og 
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markaði Þegar erlendur aðili hefur hins vegar 
tekið áhættuna og tæknin hefur þróast og er 
þekkt geta innlendir aðilar lært af erlenda fyrirtækinu 

og haslað sér völl á þessu sviði. Erlenda 
fjármagnið gæti því að lokum aukið útflutningsverðmæti 

íslenskra sjávarafurða, aukið við 
innlent fjármagn sem gefur innlendum aðilum 
aukið svigrúm til tækniþróunar og fjárfestinga 
í áhættusömum fjárfestingum. Því hefur erlenda 

fjárfestingin snúið þróuninni við. Með 
auknum tækniinnflutningi býðst tækifæri til að 
auka umsvif innlends tækniútflutnings í framtíðinni. 

Aukin samkeppni 
Koma erlends fyrirtækis á innlendan markað 

breytir jafnvægisstöðu hans og þvingar innlend 
fyrirtæki til aðgerða, ætli þau sér að viðhalda 
markaðshlutdeild og hagnaði. Því getur erlend 
fjárfesting leitt til betri stjórnunar og aukinnar 
framleiðni í fyrirtækjum sem eru fyrir á markaðinum. 

Innlendu fyrirtækin geta aukið framleiðni 
með því að bæta nýtingu núverandi tækni og aðfanga, 

með því að þróa nýja tækni eða með því 
að læra af erlenda fyrirtækinu. Kostir aukinnar 
samkeppni eru því ekki aðeins að lækka verð til 
neytenda á kostnað hagnaðar fyrirtækja, heldur 
eykst framleiðni og kostnaður fyrirtækja lækkar. 

Samkvæmt líkaninu, sem var skoðað í síðasta 
kafla. eykur vaxandi samkeppni tækniinnflutning. 

Áhrif aukinnar samkeppni á tækniinnflutn-

ing má sjá á mynd 5. í upphafi nýtur erlenda 
fyrirtækið þess að vera tæknivæddast á markaðinum 

og hámarkar hagnað í m l . En því meira 
sem innlendu fyrirtækin læra. bæði með og án 
fjárfestingar í auknum lærdómi, því minna verður 
samkeppnisforskot erlenda fyrirtækisins. Aukin 
samkeppni hefur áhrif á heildartekjur og veldur 
því að HT-ferillinn flyst til hægri. 5 0 Flutningurinn 

ræðst af því að tekjur fjölþjóðafyrirtækisins 
af því að framleiða m1 hafa lækkað þar sem 

innlend fyrirtæki hafa aukið hlutdeild sína, en 
erlenda fyrirtækið reynir að viðhalda forskoti 
sínu með því að flytja inn nýja tækni. Lausn 

hámörkunarvandans er nú önnur eða m2. 
Stærðarhagkvæmni, hár upphafskostnaður, 

hár auglýsingakostnaður og þróuð tækni einkennir 
oft bæði starfsemi fjölþjóðafyrirtækja og 

markaði þar sem samþjöppun er mikil, erfitt er 
að ná markaðsstöðu og skilvirkni er takmörkuð 
vegna skertrar samkeppni. Innlendir aðilar eiga 
oft erfitt með að komast inn á slíka markaði. 
Fjölþjóðafyrirtæki sækjast hins vegar eftir slíkum 

mörkuðum og eru vel fær um að ná árangri. 
Þátttaka erlends fyrirtækis á slíkum markaði er 
afar líkleg til að auka samkeppni og þvinga innlend 

fyrirtæki til aukinnar skilvirkni. 
Á fákeppnismarkaði, eins og víða ríkir á 

Íslandi. er aukin samkeppni mikilvæg. Á mörg-
um þessara fákeppnismarkaða, t.d. olíumarkaði, 
er ólíklegt að nýir innlendir aðilar hafi bolmagn 
til að ná markaðsstöðu. Hér verður því að koma 
til erlendur aðili. Þegar nýr erlendur aðili reynir 
að ná fótfestu hér á landi er líklegt að hann verði 
að bjóða betur en innlendir aðilar. Því er trúlegt, 
að fyrst í stað a.m.k. njóti neytendur hagstæðari 
kjara. Hins vegar er ljóst að ekki skiptir höfuðmáli 

hvort á markaði eru þrfr eða fjórir aðilar. 
Því er hugsanlegt að eftir að erlendur aðili hefur 
náð fótfestu á markaði ríki svipað ástand og 
áður, þ.e. fyrirtækin skipta markaðinum á milli 
sín og verð verður töluvert yfir samkeppnisverði. 

Markaðsstaða og aukin fjölbreytni 
Stöðugleiki er öllum hagkerfum mikilvægur. 

5 0 Ti l e i n f ö l d u n a r e r ge r t . ráð f y r i r a ð k o s t n a ð a r f e r i l l i n n ( H K ) 
b r e y t i s t e k k e r t . 
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Miklar sveiflur í útflutningsverðmætum geta 
haft slæm áhrif á allt efnahagslíf. Þeim löndum, 
sem búa við fábreyttan útflutning, er hættara við 
alvarlegum sveiflum en öðrum. Útflutningsverðmæti 

sjávarafurða hafa á liðnum árum numið um 
55% alls útflutningsverðmætis Íslendinga. Ef 
ekki kæmi til ál og kísiljárn væri þessi tala um 
60%. Sveiflur í afla eða fiskverði á erlendum 
mörkuðum geta því haft mikil áhrif á efnahagslega 

afkomu þjóðarinnar. Af þeim sökum er 
mikilvægt að fjölga útflutningsgreinum til að 
draga úr áhættu og efla stöðugleika. Á sama hátt 
og fjárfestir reynir að dreifa eign sinni með samvali 

ættu lönd að hafa útflutningsgreinar sínar 
sem fjölbreyttastar. Ein aðferð til þess er að auka 
umsvif erlendra fjárfesta og fá þá til að koma 
með nýjar starfsgreinar inn í landið líkt og gert 
var þegar álverið var reist á sínum tíma. 

Miðað við stöðuna nú er fjölgun álvera ekki 
besta leiðin til að auka fjölbreytni útflutningsgreina. 

Vissulega drægi úr vægi sjávarútvegs, en 
afkoma áliðnaðarins, sem ræðst af sveiflukenndu 
heimsmarkaðsverði á áli. yrði afar veigamikil 
fyrir þjóðarbúið. Betra væri að fá stóriðju af 
þeim toga að afurðaverð hennar væri óháð 
álverði. 

Margir markaðir eru Íslendingum lokaðir. Það 
á t.d. við um markað fyrir ál. Erlend fjölþjóðafyrirtæki 

hafa hins vegar mun betri markaðsaðgang. 
Með því að fá hingað erlenda aðila, sem 

í samvinnu við innlenda aðila reisa t.d. álverksmiðju, 
geta Íslendingar náð fótfestu á áður lokuðum 

markaði. Á þennan hátt geta Íslendingar. 
með aðstoð erlendra aðila, haslað sér völl á 
nýjum mörkuðum, sem þeir annars hefðu ekki 
aðgang að, og um leið aukið fjölbreytni útflutningsgreina. 
Neikvæð áhrif 
Ofmikil áhrif 

Erlendir aðilar geta náð of miklu taki á mörkuðum, 
efnahagslífi og stjórnvöldum þess lands 

þar sem þeir fjárfesta, einkum í litlum löndum á 
borð við Ísland. Það fer t.d. ekki á milli mála að 

lokun álversins í Straumsvík hefði mikil efnahagsleg 
áhrif á Íslandi. Með rökum reistum á 

þessum grunni hafa andstæðingar aukinna um-

svifa erlendra fjárfesta byggt skoðanir sínar. Þeir 
telja að íslensk stjórnvöld verði undirokuð af 
stjórnendum erlendra fyrirtækja og geti ekki um 
frjálst höfuð strokið. Einnig telja þeir að erlend 
fyrirtæki gleypi innlendan markað, komi hér upp 
einokunarstöðu og arðræni íslenska neytendur. 
Því beri að takmarka umsvif erlendra aðila og 
taka frekar erlend lán (með ríkisábyrgð) og láta 
þá fjármuni í hendur innlendra aðila. Ekki þarf 
að fjölyrða um afleiðingar þess konar fyrirkomulags; 

þar nægir að nefna fiskeldi og loðdýrarækt. 

Erfitt er að sjá af hverju erlend fyrirtæki ættu 
skyndilega að hætta starfsemi í einhverju landi. 
En jafnvel þótt til þess kæmi myndi markaðurinn 

fljótlega koma á jafnvægi og draga verulega 
úr áhrifunum. Ef erlendir aðilar ákvæðu 

skyndilega að selja eignir sínar í öðru landi, 
kæmi tækifæri fyrir innlenda aðila til að ná 
eignum á góðum kjörum þar sem verð myndi 
hrynja. Það hefði einnig neikvæð áhrif á verðmæti 

eigna í eigu innlendra aðila, en þau áhrif 
væru aðeins tímabundin. Við sölu á eignum hinna 
erlendu aðila er líklegt að raunvextir myndu 
hækka. En hærri raunvextir myndu gera fjárfestingar 

í þessu landi áhugaverðari og draga 
þannig úr nettó-útstreymi fjármagns. Einnig er 
ólíkegt að erlend fyrirtæki geti sameinast um þá 
ákvörðun að yfirgefa land ef ríkisstjórn þess 
lætur ekki undan þrýstingi fyrirtækjanna. Bæði 
eru markmið fyrirtækjanna ólík og þau oft óskyld, 
og freistingin til að verða eftir getur verið mikil. 
Af þessu má sjá að hótanir erlendra fyrirtækja 
eru ekki trúverðugar. Þau vilja ekki tapa, og því 
er ólíklegt að þau láti verða af hótunum sínum. 

Dregur úr samkeppni 
Erlend fyrirtæki geta náð markaðsstöðu með 

því að bjóða lægra verð. Undir vissum kringumstæðum 
geta fjársterkir erlendir aðilar komið á 

fákeppni eða einokun og þannig dregið úr velferð. 

Fyrirtæki beitir árásarverði ef markmið þess 
er að bjóða vörur á svo lágu verði að hinir aðilarnir 

hrökklist út af markaðinum þannig að það 
verði eitt eftir og geti hækkað verðið og verið í 
einokunarstöðu. Trúverðugleiki skiptir höfuðmáli 
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í árásarverði. Hinir aðilarnir verða að trúa því að 
fyrirtækið sé tilbúið að bjóða þetta verð uns þeir 
yfirgefi markaðinn og að það bjóði það strax 
aftur er einhver reyni að komast inn á ný. Oftar 
en ekki er trúverðugleiki slíkra hótana enginn. 

Nokkuð algengt er að innlend fyrirtæki kvarti 
undan því að erlend fyrirtæki ákveði verð á innflutningi 

eða framleiðslu innlendra dótturfyrirtækja 
undir lágmarki meðalkostnaðar innlendra 

aðila sem valdi því að innlendir aðilar fara á 
hausinn. Síðan hækki erlendu fyrirtækin verðið í 
skjóli einokunar og neytendur tapi. Hér gildir 
auðvitað hið sama og áður hefur verið sagt. 
Hvers vegna ættu erlend fyrirtæki að vera reiðubúin 

að tapa háum fjárhæðum til þess eins að 
leggja innlendan atvinnurekstur í rúst? Ef erlenda 

fyrirtækið er eins og hið innlenda gengur 
dæmið ekki upp. Ríkisstjórn annars lands getur 
hins vegar breytt forsendum. Ríkið getur skattlagt 

borgara sína og styrkt fyrirtækið þannig að 
það geti beitt árásarverði og komið á einokun 
eða beitt verðstríði. Ef auðvelt er að komast aftur 
inn á markaði og erlenda fyrirtækið þarf stöðugt 
að hafa verðið lágt eru innlendir neytendur að 
græða á kostnað erlendra neytenda sem borga 
skatta án afláts til að greiða fyrir árásarverðið. 

Þó mögulegt sé fyrir erlend fyrirtæki að komast 
í einokunarstöðu er hættan ekki eins mikil og 

margir telja. Ekki má gleyma því heldur að til 
eru lög sem eiga að koma í veg fyrir árásarverð 
og einokun og fákeppni á markaði. 

Að verða tœknilega háð erlendum aðila. 
Fyrirtæki koma oft með nýja tækni til landa 

þar sem þau fjárfesta, og það hjálpar þeim 
löndum til að þróast efnahagslega. Stundum 
hefur það leitt til þess að löndin verða tæknilega 
háð fyrirtækjunum. Þetta á helst við í þróunarlöndum. 

Ekki getur talist líklegt að Íslendingum 
stafi ógn af slíku. 

Stórfyrirtæki eyða miklum fjármunum í rannsóknir 
og þróun. Algengt er að fyrirtæki vilji 

hafa allar rannsóknar og þróunarstarfsemi á 
sama stað, oft í heimalandi móðurfyrirtækisins.-"11 

Það hefur gerst að erlend fyrirtæki hafa 

51 Czinkota o.fl . . 1994. 

náð til sín miklum hluta af efnilegasta tæknifólki 
þess lands. sem þau fjárfesta í, og veitt þeim 
störf í rannsóknar- og þróunardeildum utan 
heimalandsins. Af þessum sökum m.a. hafa 
mörg lönd krafist þess að stórfyrirtæki reki 
rannsóknar- og þróunardeild í því landi þar sem 
það fjárfestir. Hér er ekki aðeins um að ræða 
vandamál í þróunarlöndum. Margir evrópskir 
vísindamenn vinna hjá bandarískum og japönskum 

fyrirtækjum sem hafa yfirburði á flestum 
tæknisviðum. Evrópusambandið hefur reynt að 
sporna gegn þessari þróun, og er EUREKA m.a. 
ætlað það hlutverk, 5 2 

Íslendingar eyða allt of litlu fé í rannsóknarog 
þróunarstarfsemi. Hér þarf að koma tii alger 

hugarfarsbreyting ef við eigum ekki að missa 
margt af hæfasta vísindafólki okkar til útlanda. 
Það verður þó að teljast skárri kostur ef það 
ræðst til starfa hjá erlendu fyrirtæki sem fjárfestir 

á Íslandi. Það er vel athugandi að krefjast 
þess að fá einhvern hluta rannsóknar- og þróunarstarfsemi 

þeirra erlendu fyrirtækja sem ákveða 
að fjárfesta hér. Líklegt má telja að það sé hagkvæmt 

að fórna einhverju fé í raforkuverði og fá 
í staðinn auknar fjárfestingar í rannsóknir og 
þróun. 

Arður úr landi 
Fjölþjóðafyrirtæki geta fært hagnað sinn á milli 

landa. Þannig getur erlent fyrirtæki staðsett á Íslandi 
fært hagnað sinn til erlends móðurfyrirtækis. 

Margir, sem eru andvígir erlendum fjárfestingum, 
hafa notað þetta sem rök gegn þeim. Á móti 
kemur að í fyrsta lagi er algengt að fyrirtæki fjárfesti 

hagnað sinn í því landi þar sem það er staðsett. 
Í öðru lagi er það að væri fyrirtækið ekki til 

staðar er líklegt að ekkert kæmi í staðinn og auðlindir 
væru ekki nýttar sem skyldi."13 Og í þriðja 

lagi getur verið betra að borga arð, sem aðeins 
greiðist þegar vel gengur, heldur en vexti af erlendum 

lánum sem eru óháðir afkomu fyrirtækis-

5 2 E U R E K A er samstarfsverkefni Vesutr -Evrópuþjóða til að stilla 
s aman strengi þ jóðanna og móta ný ja tækni. Verkefn ið ný tu r 
s tuðnings bæði h ins opinbera og einkaaði la . Ein helsta ás tæða 
slíkra samstar fsverkefna er að þessar þjóðir óttast samkeppnis -
yfirburði bandarískra og japanskra aðila. 

53 Þetta á sérstaklega við stóriðju. t.d. álverið hér á landi. 
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ins. Reyndar er trúlegt að þar sem erlendu fyrirtækin 
taka áhættuna vilji þau áhættuþóknun sem 

verður til þess að áætlað verð á erlendu fjármagni 
í formi fjárfestinga er hærra en áætlað verð lána. 

Vissulega getur þurft að takmarka á einhverjum 
sviðum umsvif erlendra aðila, og er það 

gert. Það er hins vegar rangt að ætla að um leið 
og landið er opnað erlendum fjárfestum streymi 
þeir inn í landið og kaupi upp innlenda markaði. 
Þessu héldu andstæðingar EES-samningsins 
fram, en raunin hefur sannarlega orðið önnur. 

Önnur neikvœð áhrif 
Nefna má nokkur önnur atriði sem talið er að 

geti haft neikvæð áhrif. Til dæmis hefur því 
verið haldið fram að erlend stjórnvöld geti haft 
áhrif gegnum fjárfestann og að fyrirtæki geti 
truflað efnahagsstefnu stjórnvalda. Einnig getur 
það gerst að erlend fyrirtæki komi í staðinn fyrir 
mörg innlend fyrirtæki og dragi þannig í raun úr 
fjármagni í landinu. 

Umhverfisáhrif geta verið talsverð. Oft menga 
erlend fyrirtæki mikið og leggja litla áherslu á 
umhverfisbúnað. Þessi hefur orðið raunin víða í 
þróunarlöndum og verið alþjóðlegt vandamál. 
Stjórnvöld í mörgum þróunarlöndum hafa ekki 
gert miklar öryggis- eða mengunarkröfur af 
þeirri einföldu ástæðu að þá færi fjárfestingin 
annað. Reyndar segir Czinkota (1994) að kannanir 

hafi sýnt að eiðbúnaður í erlendum fyrirtækjum 
hafi yfirleitt verið betri en í innlendum. 

Viðhorf fyrirtækjanna hefur breyst mjög á síðustu 
árum. Ástæðan er ekki aðeins umhyggja 

fyrir íbúum og náttúru, heldur hertar kröfur og 
ekki síður hrakningur þeirra fyrirtækja sem hafa 
orðið fyrir slysum, s.s. Union Carbide. Íslendingar 

þurfa ekki að hafa verulegar áhyggjur af 
þessum atriðum. Hér kemur enn og aftur í ljós 
mikilvægi alþjóðlegrar stofnunar og alþjóðlegra 
reglna um erlenda fjárfestingu. 

Lokaorð 
erlend fjárfesting hefur í gegnum tíðina verið 

mikilvægur þáttur í þróun og vexti hagkerfa 
margra landa. Ísland er þar engin undantekning 
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því að erlend fjárfesting hafði töluverð áhrif hér 
á landi allt fram á fyrsta fjórðung þessarar 
aldar, en frá aldamótum var sífellt verið að 
þrengja möguleika erlendra aðila. Bar sú barátta 
oft keim þeirrar frelsisbaráttu sem mótaði tíðarandann, 

þ.e. að losna undan erlendum herrum og 
erlendum áhrifum. 

Erlend fjárfesting hefur á síðustu áratugum 
vaxið mjög og er orðin mikilvægur þáttur í 
heimsbúskapnum. Ástæðan er ekki síst aukið 
frjálsræði í fjármagnsflutningum, en einnig aðgerðir 

stjórnvalda, bæði í heimalandi fjárfestans 
og þeim löndum sem sækjast eftir fjárfestingu. 
Aðrar ástæður eru t.d. samkeppnisyfirburðir, 
stærðarhagkvæmni og samkeppni sem getur 
þvingað fyrirtæki til erlendrar fjárfestingar. 
Íslenskt hagkerfi hefur ekki notið sömu þróunar 
í erlendum fjárfestingum og orðið hefur á heimsvísu, 

og hefur erlend fjárfesting hér verið lítil 
sem engin síðustu áratugi. 

Helst er líklegt að erlendir aðilar séu tilbúnir 
að fjárfesta hér á landi í þáttum þar sem við 
höfum einhverja samkeppnisyfirburði. Þar má 
helst nefna sjávarútveg, vinnslu sjávarafurða, 
orkufrekan iðnað, „grænan" iðnað, heilsuiðnað 
og iðnað sem krefst mannauðs. Mikilvægt er að 
við greinum samkeppnisyfirburði okkar og 
biðlum til fjárfesta sem eru líklegri en aðrir til að 
sækjast eftir því sem við getum best boðið. Sú 
leið að leita eftir fjárfestum og hafa samband að 
fyrra bragði tíðkast í æ ríkara mæli, og er hún 
vænleg til árangurs. 

Fjölþjóðafyrirtæki búa yfir afar víðtækri 
þekkingu sem getur nýst þeim hagkerfum. þar 
sem þau fjárfesta, til framfara og aukið lífskjör 
innlendra. Á síðustu árum hafa fjölþjóðafyrirtæki 

verið ein helsta uppspretta tækninýjunga og 
framfara. Mikilvægi þessara fyrirtækja er því 
augljóst þar sem flestir eru sammála því að 
tækninýjungar séu ein helsta uppspretta bættra 
kjara og bættrar stöðu þjóðfélaga. 

Erlendir fjárfestar eru oft frumkvöðlar í því 
landi þar sem þeir fjárfesta. Það á sérstaklega við 
í löndum sem búa við lítið hagkerfi og fábreytni 
í atvinnugreinum. Við þessi skilyrði getur erlend 
fjárfesting verið afar mikilvæg. Eftir að erlendir 
frumkvöðlar hafa rutt brautina fylgja innlendir 
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aðilar í kjölfarið, og hagur þjóðarinnar vænkast 
enn frekar. Á þennan hátt geta erlendir aðilar 
aukið fjölbreytni í atvinnurekstri innlendra fyrirtækja. 

Hugsanlega er hagkvæmt að láta erlenda 
aðila verða frumkvöðla í fullvinnslu sjávarafurða 

hér á landi. Þeir hafa fjármagn, hluta 
tækniþekkingar, betri aðgang að mörkuðum, 
getu til að standast nokkurra ára taprekstur og 
stærð til að rísa undir áhættu. Íslendingar ættu 
auðveldara með að sigla í kjölfarið, nýta sér 
undirbúning erlendu aðilanna, ná stöðu á markaði 

og bæta hag þjóðarinnar. 
Það sama gildir um erlenda fjárfestingu eins 

og margt annað, að gæði eru betri en magn. 
Ástæðan er sú að áhrif erlendrar fjárfestingar eru 
margvísleg og ráðast af mörgum þáttum. Bæði 
hefur fjárfestingin sjálf áhrif og aðstæður í landinu 

þangað sem fjárfestingin fer. Glöggt dæmi 
þessa er flæði tækniþekkingar. erlend fjárfesting 
(t.d. álver) þarf ekki að skila mikilli hagræðingu 
og tækniaukningu fyrir innlend fyrirtæki. Þegar 
erlenda fyrirtækið er ekki í samkeppni við innlenda 

aðila og innlend fyrirtæki geta ekki notað 
rekstrar- eða framleiðslutækni erlendu aðilanna 
sjálfum sér tii framdráttar er líklegt að jákvæð 
áhrif á innlent efnahagslíf séu minni en þegar 
erlend fjárfesting eykur samkeppni og tæknistig 
þjóðar. Vissulega eykst atvinna, fjölbreytni útflutningsgreina 

og umsvif ýmissar innlendrar 
þjónustu, en áhrifin eru minni. Því miður fyrir íslenskt 

hagkerfi hefur mestur hluti erlendrar fjárfestingar 
hér á landi verið á þeim sviðum þar 

sem hún eykur ekki samkeppni og undirbýr ekki 
jarðveginn fyrir innlenda framleiðendur. Mikilvægt 

er að stjórnvöld taki mið af þessum þáttum 
þegar þau reyna að laða til landsins erlent fjármagn 

til stóriðju. Sérstaklega á það við um álver 
því að líklegt má telja að það bæti ekki innlenda 
tækni, auki ekki samkeppni né fjölbreytni útflutningsgreina 

þó að vægi sjávarútvegsins dragist saman. 

Lögum um fjárfestingu erlendra aðila verður 
að breyta eigi að verða unnt að glæða hana að 
ráði, og á það sérstaklega við um reglur varðandi 
sjávarútveg og orkuvinnslu. Sjávarútvegur er 
fjárfrekur, og líkt og í öðrum atvinnugreinum 
er eiginfjárstaða hans slæm. Þar sem erlend 

fjárfesting er bönnuð í sjávarútvegi og innlent 
áhættufjármagn af skornum skammti þarf sjávarútvegurinn 

að treysta á lánsfjármagn, en aðrir 
atvinnuvegir geta sóst eftir erlendu áhættufjármagni. 

Það veikir stöðu sjávarútvegsins og gerir 
rekstur sjávarútvegsfyrirtækja erfiðari og óhagkvæmari. 

Aðild að ESB gæti glætt erlenda fjárfestingu."14 

Helstu kostir aðildar varðandi erlenda 
fjárfestingu eru stöðugri og samhæfðar i reglur, 
betri markaðsaðgangur og tryggara stjórnmálaástand. 

Þegar reglur eru stöðugar og samhæfðar 
á milli landa dregur úr áhættu erlendra fjárfesta. 
Einnig verður framleiðsla innlendra fyrirtækja 
skilvirkari ef reglur í heimalandi eru svipaðar 
reglum í samkeppnislöndun. Markaðsaðgangur 
fyrir íslenskar afurðir hefur batnað á síðustu 
árum, og takmarkanir á fjármagnsflutningum 
hafa dregist verulega saman, ekki síst með tilkomu 

EES-samningsins. Hann er hins vegar 
ekki endilega traustur og ekki víst að erlend 
fyrirtæki trúi því að hann verði virtur til langframa. 

EES-samningurinn kemur ekki heldur í 
stað ESB-aðildar að því er varðar markaðsaðgang 

því að ýmsar vörur frá EFTA-löndum 
innan EES eru ennþá tolllagðar við innflutning 
til ESB-landanna og öfugt. 

Alþjóðastofnanir, sem hefðu með erlenda 
fjárfestingu að gera, eru nauðsynlegar. Bæði 
gætu þær tryggt fyrirtækjum betur rétt sinn 
gagnvart því landi þar sem þau fjárfesta, bætt 
samkeppnina á milli landa um erlenda fjárfest-
ingu og komið í veg fyrir óhagkvæmar ívilnanir 
stjórnvalda. Á þann hátt má stuðla að hagkvæmari 

nýtingu framleiðsluþátta, lækkun viðskiptakostnaðar 
og draga úr rentusókn. Allir þessir 

þættir valda sóun í hagkerfinu, og ef hægt er að 
draga úr þeim eykst hagur heimsbúskaparins. Ef 
fyrirtæki er í óvissu um hvort fjárfesting þess 
verði gerð upptæk er ólíklegt að það fjárfesti, 
þrátt fyrir hagkvæmni, eða geri flókna og dýra 
samninga. Nokkuð hefur verið reynt að auka 
öryggi í erlendum fjárfestingum, en árangurinn 
hefur ekki verið nægilega g ó ð u r hingað til. 

5 4 Hér er ekki verið að leggja mat á kosti aði ldar Ís lands að ESB. 
he ldur er aðeins verið að skoða þátt er lendrar f jár fes t ingar . 
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Rétt erlend fjárfesting á Íslandi getur bætt hag 

þjóðarinnar. Því er mikilvægt að reyna að gera 
Ísland meira aðlaðandi í augum erlendra fjárfesta, 

opna landið betur og auka möguleika 
þeirra. Einnig er mikilvægt að hið opinbera beiti 
sér fyrir stóriðjuframkvæmdum og leiti eftir 
aðilum til að fjárfesta hér á landi. Í því sambandi 
er nauðsynlegt að ríkið finni hvaða fjárfesting 
henti okkur best og skili mestum tekjum til 
þjóðarinnar, ekki aðeins tekjum í formi beinharðra 

peninga sem greiðslum fyrir t.d. raforku 
og vinnu, heldur einnig óbeinum ávinningi í 
formi hærri tæknistigs, aukinnar samkeppni 
og hagkvæmari reksturs innlendra fyrirtækja. 
Einnig er mikilvægt að samkeppnisstöðu innlendra 

fyrirtækja verði ekki raskað. Því er í flestum 
tilvikum réttast að vernda hvorki innlenda 

framleiðslu né styrkja erlenda fjárfestingu sérstaklega 
þar sem það er líklegt til að skaða samkeppnisstöðu 

fyrirtækja. 
Sem betur fer virðist öll umfjöllun um erlenda 

fjárfestingu vera að breytast. Í stað þess að hræðast 
erlend áhrif óska flestir eftir auknum umsvifum 

erlendra fjárfesta. Stjórnmálamenn hafa 
verið að átta sig á þessu og aukið áherslu á að fá 
hingað hvers kyns fjárfestingu. Ef vel tekst til 
getur erlend fjárfesting aukið velsæld íslensku 
þjóðarinnar í framtíðinni. 
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Vigdís Wangchao Bóasson 

Ísland: Alþjóðleg samkeppnisstefna 
Grein sú sem hér fer á eftir er byggð á lokaritgerð höf-
undar til MBA prófs við Warwick Business University í 
Coventry á Englandi sumarið 1993. Í ritgerðinni er rann-
sökuð hœfni Íslands í alþjóðlegri samkeppni. Niðurstöð-
urnar sýna að hagsveiflur á Íslandi eru nokkrar og háðar 
utanaðkomandi áhrifum og að Íslendingar geta ekki lengur 
treyst á hagnýtingu frumvinnslu náttúruauðlinda lil að 
halda samkeppnishœfni og hagsœld í framtíðinni. Gagna-
söfnun fór að mestu fram á árinu 1992 og fyrri hluta árs 
1993. 

I. hluti. Greining á samkeppnishæfni Íslands 

I. Staða Íslands í samkeppni 
þjóðanna 

Hver er núverandi staða Íslands í samkeppni 
þjóðanna? Áður en spurningunni er svarað er 
rétt að líta á helstu vísbendingar um þróun íslenskra 

efnahagsmála undanfarin ár og samsetningu 
utanríkisviðskipta. 

Helstu vísbendingar um hagþróun 
1. Óstöðugur vöxtur vergrar landsframleiðslu (VLF) 

Hagvöxtur á Íslandi hefur minnkað stöðugt 
frá því á ofanverðum 7. áratug aldarinnar og 

hefur verið undir meðaltali OECD-ríkja frá því á 
ofanverðum 8. áratugnum. Hagvöxtur hefur 
verið mjög sveiflukenndur. einna líkastur litlum 
báti á sigling í ólgusjó Atlantshafsins. 

2. Miklar lífskjarasveiflur 
Borið saman við önnur ríki OECD hafa lífskjör 

á Íslandi dregist saman frá 1981, og má segja 
að þau hafi hrapað frá 1988; þá var Ísland í 5. sæti 
OECD, en var komið í 11. sæti aðeins þremur 
árum síðar, 1991, miðað við PPP-útreikninga. 

Einkenni lífskjaranna er mikið öryggisleysi, 
og er efnahagsástand á Íslandi breytilegra en í 
öðrum ríkjum OECD og vöxtur einkaneyslu sá 
langbreytilegasti í OECD. 
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3. Mikil aukning atvinnuleysis 

A innan við þremur árum eða frá 1991 til 1993 
óx atvinnuleysi um 4 prósentustig, og árið 1993 
var atvinnuleysið næstum 5 af hundraði, en það 
er hæsta meðaltal atvinnuleysis í næstum 50 ár. 

4. Mikil verðbólga 
Þar til nýlega hefur verðbólga verið meiri á 

Íslandi en í öðrum ríkjum OECD. Mestan hluta 
8. og 9. áratugarins var verðbólga á Íslandi, 
mæld með vísitölu framfærslukostnaðar, á bilinu 
30-60 af hundraði á ári. Til samanburðar var 
meðalhækkun verðlags í OECD-ríkjum á svipuðum tíma um 8%. 

5. Vaxandi greiðslubyrði erlendra skulda 
Hreinar erlendar skuldir voru 54 af hundraði 

VLF árið 1993, og var það hæst hlutfall í 
OECD-ríkjum. Enn verra er að fjárfesting sem 
hlutfall af VLF hefur minnkað stöðugt síðasta 
áratug og vöxtur útflutnings hefur ekki haldið í 
við vaxandi skuldabyrði. Heildarafborganir af 
lánum hafa í mörg ár verið vaxandi hlutfall af 
útflutningstekjum og námu um 26% 1992. 

6. Versnandi viðskiptakjör 
Vandamál hafa sótt að fiskveiðum Íslendinga 

úr öllum áttum að undanförnu, minnkandi 
veiðistofnar og lækkandi verð frá 1987 og hefur 
þetta leitt til stöðnunar í hagkerfinu. Meðalverð 
á útfluttum fiskafurðum féll um nær 4% árið 
1992. 

7. Langvarandi samdráttur í fjárfestingu og 
sparnaði 

Langvarandi samdráttur í fjárfestingu og 
sparnaði er einn þeirra þátta sem einkennt hafa 
íslenskt efnahagslíf undanfarin ár. Sparnaður 
hefur dregist stöðugt saman frá 1985. Þrátt fyrir 
lága raunvexti hefur hlutfall fjárfestingar af VLF 
stöðugt dregist saman og er nú um 17%, en var 
um 25% á öndverðum 9. áratugnum. Fjárfestingarhlutfallið 

eftir afskriftir er um 3% af VLF 
og hið langlægsta frá 1945. Enn alvarlegra er að 
það er sífelldur munur á vergri fjárfestingu og 
innlendum sparnaði sem veldur stöðugum halla 
á fjárlögum. 

Í stuttu máli má segja að þær vísbendingar, 
sem hér hafa verið ræddar, sýni hagkerfi sem 
hvorki standi föstum fótum né hafi stækkað og 
endurnýjast. Fremur bendir þetta til þess að 
efnahagslífið sé berskjaldað og úr sér gengið. 
Það er mjög ólíklegt að núverandi skipan efnahagsmála 

geti staðið undir sömu lífskjörum í 
framtíðinni og verið hefur. 

Utanríkisviðskipti Íslendinga 
Næstum 80% vöruútflutnings er fiskafurðir, en 
til samanburðar er útflutningur frumvinnslugreina 

aðeins um 12% að jafnaði í OECD-ríkjum. 
Þá eru um 10% útflutnings Íslendinga 

útflutningur á áli. Útflutningur iðnaðarvara, sem 
eru fyrst og fremst ál og aðrir málmar. nemur um 
17%, en í ríkjum OECD er meðaltalið um 80%. 

Í stórum dráttum má segja að samsetning 
útflutnings bendi til þess að efnahagur Íslendinga 

líkist efnahag margra þróunarlanda þar 
sem öll egg eru í sömu körfu, þó að þjóðartekjur 

á mann séu meðal hinna hæstu í iðnríkjum. 
Takmarkaðir möguleikar til að auka 

hlut óunninnar matvöru í heimsviðskiptum og 
áframhaldandi hnignun viðskiptakjara frumvinnslugreina 

leiða til þess að staða Íslands í 
samkeppni þjóðanna er mjög viðkvæm. Athugun 

á breytingum í utanríkisviðskiptum og stöðu 
Íslands í þeim bendir til þess að í alþjóðlegri 
samkeppni hafi Ísland ekki sérhæft sig í þeim 
greinum sem nú vaxa hraðast. Þáttur tæknigreina 

er mjög lítill í utanríkisviðskiptum, og 
þau hvíla fremur á nýtingu náttúruauðlinda en á 
því að þróa samkeppnishæfni í nýjum atvinnugreinum. 

Íslendingar flytja út fisk í skiptum fyrir olíu, 
flugvélar, skip, bíla, rafmagnstæki, föt, iðnaðarvörur, 

tæki til iðnaðarframleiðslu, pappír, fjarskiptatæki, 
skrifstofuvélar og margs konar matvörur. 

Fyrir margar þessara innfluttu vara, svo 
sem fjarskiptatæki, flugvélar, flutningatæki, 
tölvur og rafmagnstæki. er mjög erfitt að setja 
innlenda framleiðslu í staðinn vegna þess að 
framleiðsla þeirra byggist á mikilli tækni og 
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langri þróun, hagkvæmni stærðar, mikilli fjárfestingu 
í rannsóknum og þróun og framleiðslutækjum. 
Vegna þessa er mjög erfitt fyrir nýja 

aðila að hasla sér völl á þessum markaði. Margar 
þessara innfluttu vara eru sérhæfðar, í miklum 
vexti og iðngreinarnar geta gefið mikinn hagnað. 

Hagnaðarvon í iðnaði hvílir á fimm grunnþáttum 
samkeppnishæfni sem móta það umhverfi 

sem fyrirtæki getur ákveðið verð fyrir 
vörur sínar í, kostnaðinn við framleiðsluna og 
fjárfestinguna sem þarf til að keppa við aðra 
framleiðendur (Porter, 1990) (Mynd 1). 

1. Ný samkeppni. Hlutfallslega lágt tæknistig 
og lítil aðgreining í útflutningi Íslendinga, sem 
einkum er sjávarafurðir og ál, veldur því að útflutningsvörurnar 

eru í harðri samkeppni á 
erlendum mörkuðum. Dæmi um það er að aukið 
framboð á fiski á heimsmarkaði frá ríkjum fyrrum 

Sovétríkja þrýsti verði á íslenskum fiski 
niður. Mörgum þróunarríkjum þykir hentugra að 
fara út í samkeppni í framleiðslu sem krefst 
lítillar tækni eins og þeirri sem Íslendingar 

stunda en samkeppni í háþróuðum framleiðsluvörum 
eða þjónustu. 

2. Skyldar vörur. Auðvelt er að finna vörur 
sem koma í stað margra frumvinnsluvara og 
daglegra neysluvara. Þannig keppa fiskafurðir 
við kjúklinga-, lamba- og nautakjöt og aðrar 
próteinríkar vörur. 

3. Styrkur seljenda. Íslendingar eru mjög 
háðir innflutningi á mörgum sviðum, svo sem 
rekstrar-, fjárfestingar- og neysluvörum, en eru 
lítill kaupandi á heimsmarkaði. Íslendingar eru 
háðir innflutningi nær allra iðnaðarvara og 
rekstrarvara sjávarútvegs. 

4. Styrkur kaupenda. Fiskútflutningur Íslendinga 
hefur í auknum mæli beinst á markaði í 

Englandi og Evrópubandalaginu, en það leiðir til 
vaxandi styrks svæðisbundinna kaupenda á 
íslenskum framleiðsluvörum. Möguleikar framleiðenda 

á frumvinnsluvörum úr sjávarfangi til 
að hafa áhrif á markaðsverð sér í vil eru þar af 
leiðandi takmarkaðir, og þeir eru háðari breytingum 

á markaðsverði en áður. 

Byggt á Porter. Michael E: The Competitive Advantage ofNations. New York: The Free Press. 1990. 

Mynd 1 
Fimm þættir sem ráða úrslitum um íslenskan sjávarútveg 
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5. Samkeppni. Við útflutning á sjávarafurðum 

standa Íslendingar frammi fyrir samkeppni fisks 
og rækju úr eldi í Kína og öðrum þróunarríkjum 
og framboði á fiski úr Norður-Atlantshafi frá 
Rússlandi, Noregi og Kanada. Framleiðslustyrkir, 

markaðsvernd og byggðastefna annarra 
ríkja stuðlar allt að frekari framleiðslu, jafnvel 
þótt hún sé rekin með halla. Afbakað heimsmarkaðsverð 

með niðurgreiðslum lækkar hagnaðarvon 
fiskverkenda á Íslandi. Afleiðingin er sú 

að það er mjög erfitt fyrir íslenska útvegsmenn 
að nýta sér samkeppnishæfni sína. 

Það er mjög erfitt að leggja sjávarútveg niður 
á Íslandi. Í mörgum sjávarþorpum er algengt að 
nær allir íbúar hafi vinnu af sjávarfangi beint eða 
óbeint. Til að keppa við ríkisstyrktan sjávarútveg 

í öðrum löndum hefur íslenskur sjávarútvegur 
fjárfest í dýrum togurum og fiskveiðitækjum. 
Með þessu er tekin mikil áhætta, og 

stendur íslenskur sjávarútvegur berskjaldaður 
gagnvart eftirspurn neytenda og framboði úr 
veiðistofnum. Niðurstaðan er sú að íslenskir 
framleiðendur taka á sig mikla áhættu fyrir 
fremur rýra eftirtekju. 

í töflu 1 eru dregin saman helstu einkenni 
vöruinn- og útflutnings Íslendinga. 

Tafla 1. Einkenni vöruinn- og -útflutnings 
Íslendinga 

Ú t f l u t n i n g u r - vörur Innflutningur - vörur 

H r á v ö r u r m e ð litla f r a m l e g ð 

M a r k a ð i r s e m vaxa l í t ið 
T a k m ö r k u ð s t æ r ð a r h a g k v æ m n i 
H æ g f a r a t æ k n i f r a m f a r i r 
A u ð v e l t a ð k o m a s t inn á m a r k a ð 
M i k l a r v e r ð s v e i f l u r 
Lé leg t s k i p u l a g a t v i n n u g r e i n a r 
H a g n a ð a r v o n lítil 

H á þ r ó a ð a r v ö r u r m e ð 
m i k l a f r a rn l egð 
Hratt vaxand i m a r k a ð i r 
Mik i l s t æ r ð a r h a g k v æ m n i 
Ö r a r t æ k n i f r a m f a r i r 
E r f i t t a ð k o m a s t á m a r k a ð i 
L i t l a r v e r ð s v e i f l u r 
Got t skipulag a tv innugre inar 
H a g n a ð a r v o n miki l 

Heimild: Vigdís Wangchao Bóasson 1994: Ice land: AN International 
Competitive Strategy. 

Megineinkenni utanríkisviðskipta Íslendinga 
eru útflutningur matvara, einkum sjávarfangs, en 
matvælaiðnaður hefur takmarkaða vaxtarmöguieika. 

Innflutningur er mest háþróaðar iðnaðarvörur 
sem framleiddar eru í fyrirtækjum með 

Byggt á Porter, Michael E: The Competitive Advantage of Nations. New York: The Free Press. 1990. 

M y n d 2 

Það sem sker úr um samkeppnishæfni þjóðar 
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mikla hagnaðarvon og því erfitt fyrir Íslendinga 
að keppa við þau. Miklar sveiflur í vexti VLF 
eiga rætur að rekja til þess að útflutningur er 
einkum frumvinnsluvörur sem eru mjög viðkvæmar 

fyrir verði, en það ákvarðast af framboði 
á frumvinnsluvörum á heimsmarkaði. 

Takmarkaðar auðlindir og óvissa um eðli fiskveiða 
valda því að hagkerfið á mjög erfitt í samkeppni 

á heimsmarkaði. 

II. Það sem ræður úrslitum um 
samkeppnishæfni þjóða 

Hvað ræður úrslitum um samkeppnishæfni Íslendinga 
meðal annarra þjóða? Margir þjóðhagfræðingar 

munu benda á að framleiðsluþættir 
Íslendinga séu öðruvísi en annarra þjóða 

og bjóða þeim sem marka efnahagsstefnu þau 
ráð að hagræða breytum eins og gengisskráningu, 

vöxtum, þáttakostnaði, launum. verðbólgu 
og halla á ríkissjóði. Íslensk stjórnvöld 

hafa lengi verið undir áhrifum þessara viðhorfa 
þjóðhagfræðinga um samkeppnishæfni þjóðarinnar. 

Of oft er hugur þeirra bundinn við það 
hvernig fara eigi með og nýta náttúruauðlindir 
lands og sjávar, fiskinn, vatnsorkuna og jarðhitann. 

Hrint hefur verið í framkvæmd ýmsum 
stefnumálum sem hafa átt að bæta samkeppnishæfni, 

einkum í verðsamkeppni. Dæmi þess eru 
lækkun vaxta, aðgerðir til að halda niðri launakostnaði, 

gengisfelling til að halda samkeppnishæfu 
verði, niðurgreiðslur og fjármögnun útflutnings. 

Porter (1990) heldur því fram að ekki sé 
nægjanlegt að halda áfram þessum stefnumálum 
þjóðhagfræðinnar þar sem mörg þeirra séu 
skammtímalausnir á langtímavandamálum og 
það muni ekki tryggja eða endurvekja raunverulega 

samkeppnishæfni þjóðar. Á öld þar sem 
tækninýjungar og mikill virðisauki eru lykilatriði 

til þess að ná góðum árangri í samkeppni 
er ekki hægt að skýra samkeppnishæfni þjóðar 
með náttúruauðlindum og framleiðsluþáttum 
eingöngu. Samkvæmt athugunum Porters ná þær 
þjóðir bestum árangri í viðskiptum sem hafa 

takmarkaðar náttúrulegar auðlindir og verða að 
flytja inn flest hráefni. „Það eru auðlindasnauð 
svœði sem dafna í samanburði við þau auðlindaríku." 

(Porter 1990). Það er skoðun Porters að 
samkeppnishæfni þjóðar sé ákvörðuð af þjóðartíglinum 

(national diamond), en meginþættir 
hans eru fjórir: 1. staða framleiðsluþátta; 2. staða 
eftirspurnar; 3. skyldar atvinnugreinar og stuðningsgreinar 

og 4. stefna fyrirtækja, uppbygging 
og samkeppni. Tveir utanaðkomandi þættir hafa 
mikil áhrif á þjóðartígulinn, en það eru „tækifæri" 

og stjórnvöld, en þessir þættir eru nauðsynlegir 
til að loka tíguls-kerfinu. 

Tígullinn er kerfi þátta sem hver styrkir 
annan og hefur áhrif hver á annan. Hver þáttur 
er nauðsynlegur fyrir raunverulega samkeppnishæfni, 

en áhrifin af einum þætti eru háð stöðu 
annarra. Samkeppnishæfni sem aðeins byggist 
á einum eða tveimur þáttum er hugsanleg í 
framleiðslugreinum þar sem tæknistig er fremur 
lágt, til dæmis veiðum í sjó í íslenskum fiskiðnaði, 

en endist venjulega skamma hríð vegna 
þess að breytingar eru örar og samkeppni á 
heimsmarkaði getur auðveldlega keyrt það um 
koll. 

Athugun á þjóðartígli Íslands bendir til þess 
að endurbæta þurfi alla þætti í samkeppnishæfni 
þjóðarinnar. 

Staða íslenskra framleiðsluþátta 
1. Náttúrauðlindir 

Kostir: Laus við mengun, fersk og hrein 
ímynd. Auðug fiskimið. Auðugar orkulindir. 

Gallar: Langt á helstu markaði. Litlar auðlindir á landi. 

2. Grunngerð 
Kostir: Í samanburði við aðrar þjóðir er grunn-

gerðin nútímaleg og vel þróuð. Góðar hafnir. 
Gott samgöngukerfi. Háþróuð fjarskipti. 

3. Mannafli 
Kostir: Hágæða vinnuafl. Læsi 100%. Góð 

menntun. Hátt hlutfall á vinnumarkaði. Víðtæk 
tungumálakunnátta. Almenn tölvuþekking. 
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Gallar: Vel menntað fólk lítið notað. Skortur 
á nánum tengslum f ramhaldsnáms og helstu atvinnugreinar -

sjávarútvegs. Þverrandi sókn 
háskólastúdenta í tækni og vísindagreinar. 

Núverandi háskólamenntun og þjálfun er góð 
fyr i r a lmennaframle iðs luþæt t i , en óful lnægjandi 
fyrir háþróaða og sérhæfða framleiðsluþætti . 

4. Þekkingargrunnur 
Gallar: Útgjöld Íslendinga til rannsókna og 

þróunar (R&Þ) eru langt á eftir mörgum OECD-ríkjum. 
Hlutfall f ramlaga til R & Þ af VLF á Íslandi 

er meðal þess lægsta - var í 17. sæti af 20 
OECD-r ík jum 1987 og 1990. Útgjöld til R & Þ 
sem hlutfall af meðal tekjum á mann eru einnig 
meðal hins lægsta, voru í 15. sæti í 18 OECD-ríkjum. 

Æðri menntastofnanir og aðrar rannsóknarstofnanir 
á Íslandi verja um 60 af hundraði R&Þ-fjár 

til grunnrannsókna f remur en rannsókna sem 
tengjast a tvinnuvegunum. Auk þess hefur mestu 
af R&Þ-fé verið varið til rannsókna á náttúruauðlindum 

f remur en til t i lraunarannsókna. 

5. Fjármagn 
Skortur er á áhættufé í ný fyrirtæki. Hlutfall 

sparnaðar og f jár fes t ingar er lágt. Fjármagns-

markaður er f rumstæður . Mörg lítil fyrirtæki í 
hátækni skortir f j á rmagn. 

Mynd 3 sýnir hina f lóknu víxlverkandi þætti 
og hömlur sem hafa áhrif á aðgengi fyr ir tækja að 
f já rmagni og f já rmagnskostnað á Íslandi. Sá 
neikvæði snúningur sem fram kemur þjónar 
f remur til að hindra en ýta undir samkeppnishæfni 

þjóðarinnar með aðstoð hagkerfisins. 

Staða e f t i r spurnar 
Eftirspurn neytenda 

Harðar kröfur um mikil gæði og næstum því 
krafa um einstaklingsþjónustu. 

Eftirspurn iðnaðar 
Mikil fjárfesting í þróuðum tækjum til fiskveiða 

og vinnslu hefur valdið margþættri eftirspurn í 
sjávarútvegi. Kröfur um fjarskiptatæki og tölvur 
eru einnig mjög miklar. Hefur þetta leitt til þess að 
hugbúnaðariðnaður á f r jóan jarðveg á Íslandi. 

Byggingariðnaðurinn nýtur einnig sérstöðu 
sinnar vegna gæðakrafna á heimamarkaði. Erfitt 
nát túrufar og strangir byggingars taðlar gera 
miklar kröfur til byggingariðnaðar og ráðgjafar-
verkfræðinga. 

Mynd 3 
Skortur á fjármagni á íslandi hamlar samkeppnishæfi 
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Gallar: Þótt heimamarkaður geri miklar 
kröfur og sé háþróaður hefur það ekki leitt til 
betri aðstöðu í tilteknum atvinnugreinum þar 
sem samkeppni á heimamarkaði er ekki nógu 
mikil til að bregðast við þessum kröfum. Einokun 

og fákeppni á markaði veitir neytendum 
fárra kosta völ við að koma boðum til fyrirtækja 
um það sem þeim líkar eða þær breytingar sem 
þeir óska eftir. 

Skyldar atvinnugreinar og stoðgreinar 
Skyldar atvinnugreinar eru þær sem nýta 

svipaða tækni, svipuð hráefni, sömu dreifingarkerfi, 
leita á sömu markaði eða bæta hver aðra. 

Mjög fátítt er að þjóðir nái miklum árangri í að 
framleiða eina tiltekna vörutegund eða leggi alla 
áhersiu á eina atvinnugrein; mun algengara er að 
árangur náist þegar um er að ræða klasa iðngreina 

sem tengdar eru lóðrétt og lárétt (Porter 
1990). 

Sá klasi á Íslandi sem er samkeppnishæfur á 
vettvangi alþjóða er sjávarútvegur. Eftirfarandi 
greinar eru skyldar sjávarútvegi, og þó að þær 
séu enn á þroskabraut hafa þær náð talsverðum 
árangri: framleiðsla veiðarfæra og fiskvinnslu-

véla, rafmagnsvörur fyrir sjávarútveg, sjávarlíffræði, 
hafnir og þjónusta í höfnum, loft- og 

sjóflutningar fyrir sjávarvörur, hugbúnaðargerð 
og upplýsingatækni fyrir sjávarútveg og ráðgjöf 
um rekstur sjávarútvegsfyrirtækja. 

Á mynd 4 eru dregnir saman þeir þættir sem 
skera úr um samkeppnishæfni sjávarútvegs 
Íslendinga. 

Orkuklasinn er vel þróaður, enda hefur hann 
notið mikilla opinberra styrkja, einkum til R&Þ. 
Jarðvarmaiðnaður hefur leitt af sér lítinn iðnaðarklasa, 

þar á meðal nýtingu jarðvarma í 
orkufrekum iðnaði, hitaveitur og stjórnkerfi 
fyrir þær, kerfi fyrir rekstur og stjórn jarðhitakerfa 

og sundlaugar og þjónustu tengda þeim. 
Nýting fallvatna hefur einnig leitt af sér lítinn 
klasa sem felur í sér hagnýtingu og stjórnkerfi, 
langar háspennulínur, verkfræðiþjónustu fyrir 
vatnsorkuver og ráðgjöf um tækni og þekkingu 
erlendis. 

Tengt heilbrigðisþjónustunni og heilsugæslunni 
hafa þróast nokkrar sérhæfðar framleiðsluvörur, 

og má nefna gervilimi, lyfjaframleiðslu, 
skurðlækningar, hugbúnaðargerð og upplýsingatækni 

fyrir lækna og heilbrigðisþjónustu. Þessar 

Mynd 4 
Þjóðartígull samkeppnishæfi sjávarútvegs íslendinga 
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vörur eru að hasla sér völl á er lendum 
mörkuðum. 

Byggingariðnaðarklasi er einnig að myndast . 

Stefna fyrirtækja, uppbygging 
og samkeppni 

Stefna fyrirtœkja 
Meðal íslenskra stjórnenda og starfsmanna 

fyrir tækja er ríkjandi hugsunarháttur tengdur nýtingu 
náttúruauðlinda eins og fiskinum í sjónum 

og vatnsorku og jarðhita á landi, en ekki þeim 
kostum sem þessar auðlindir geta leitt af sér. 
Veiðimannamenningin endurspeglast í skammtímalausnum 

á kostnað langtímahagnaðar. 
Margir f ramleiðendur s jávarafurða reyna að 

keppa um verð og einblína á f rumvinnslu, nota 
markaðsstefnu sem tekur mið af verði og hugsa í 
magni f r emur en gæðum (mynd 5). 

Uppbygging fyrirtœkja 
Sú tilhneiging að reyna að keppa um verð á að 

hluta rætur í uppbyggingu markaðssetningarinnar. 
Frumvinns la s jávarafurða er á hendi 

margra lítilla framleiðenda sem selja vörur sínar 
gegnum fá en stór sölusamtök eins og SH og IS. 
Ókostir þessa fyr i rkomulags eru fyrst og f remst 
þeir að f ramleiðendurnir leggja áherslu á að 
f ramleiða fisk í s töðluðum einingum án þess að 
öðlast beina þekkingu á þörfum neytenda. Sölusamtökin 

voru sett á fó t til að reyna að fá betra 
verð fyr i r vörurnar, til þess að koma þeim á 
markað og dreifa á mörkuðum erlendis. Sölusamtökin 

eru ábyrg fyrir sölu afurða fiskframleiðenda. 
Vegna þessa er lítill beinn þrýstingur á 

einstaka f ramleiðendur og geta þeirra lítil til 
þess að þróa nýjar vörutegundir, til að f inna 
nýjar leiðir til dreifingar á a furðum eða breyta 
stefnu fyrir tækisins og fara inn á ný ja r tengdar 
brautir. Þá skortir því þekkingu á alþjóðiegri 
markaðssetningu og leiðum til að sérhæfa framleiðslu 

sína með vörum í neytendaumbúðum 
með þekktum vörumerk jum. Meg inmarkmið 
sölusamtakanna er að t ryggja hámarksafrakstur 
til langtíma fyrir f ramleiðendur, og hefur það 
sett skorður við getu þeirra til að fara á önnur 
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Mynd 5 

Sjávarútvegsfyrirtæki leggja 
áherslu á lágt verð 

Bygg t á Por te r . Michae l E: The Competitive Advantage: Creative and 
Sustaining Superior Performance. N e w York : T h e Free Press . 1985. 

svið á matvælamarkaði en sjávarfangs og takmarkað 
hagnýtingu á hagkvæmni sölusamtakanna. 

Þetta leiðir til þess að framleiðendasölusamtökin 
geta hvorki komið í veg fyrir lækkandi 

verð á f ramleiðsluvörum né vaxið með svipuðum 
hraða og f jölþjóðleg fyrirtæki í matvælaiðnaði. 
Fjölþjóðleg fyrirtæki eins og Unilever og 

Nestlé hafa eytt miklum fúlgum til að t ryggja 
það að neytendur þekki vörumerki þeirra og hafa 
haldið tryggð við sölukerfi sem neytendur geta 
treyst. Þessi fyrirtæki hafa nýtt sér til fullnustu 
hagkvæmni sölukerfisins og selja margar matvörutegundir 

og hafa öðlast hollustu neytenda 
vegna mikillar áherslu á vörumerki. Sem dæmi 
um þetta má nefna að bandarískir neytendur 
þekkja gæði f iskborgara sem Burger King selur, 
en vita ekki að þar er að miklu leyti um að ræða 
fisk frá Íslandi. 

Samkeppni á heimamarkaði 
Skortur á harðri samkeppni á heimamarkaði 

er mesti veikleiki íslenska þjóðartígulsins. Mjög 
sterk t i lhneiging er til að mynda einokun eða 
fákeppni á hinum smáa heimamarkaði sem er á 
Íslandi. 
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Eignarhald fárra einkafyrirtækja sem hafa náð 
góðum árangri er mjög samþjappað. og fáir 
hópar ráða umtalsverðum hluta af íslenska hagkerfinu. 

Fákeppni og markaðssamtök í íslensku at-
vinnulífi gera nýjum fyrirtækjum erfitt um vik 
að komast inn á markaðinn. Einkasölufyrirtæki 
ríkisins koma í veg fyrir ný fyrirtæki í viðkomandi 

grein og koma því í veg fyrir samkeppni á 
heimamarkaði. 

Hlutverk stjórnvalda 
Áhrif á stöðu framleiðsluþátta 

Stefna stjórnvalda hefur dregið taum landbúnaðar 
og sjávarútvegs. Afleiðing þess er að 

aðrar atvinnugreinar hafa verið settar skör lægra 
í samkeppni um aðföng. 

Fjárframlög til menntamála hafa verið skorin niður, 
og mun það líklega leiða til langvarandi 

tregðu í endurnýjun þróaðra framleiðsluþátta. 

Áhrif á stöðu eftirspurnar 
Með því að hækka tekjuskatt og auka óbeinar 

álögur á almenning hefur ríkisstjórnin haft áhrif 
á kaupmátt almennings og þannig skaðað eftirspurn. 

Áhrif á skyldar atvinnugreinar og stuðningsgreinar 

Í stað þess að beina kröftum sínum að því 
að byggja upp klasa atvinnugreina og þróa 
skyldar atvinnugreinar og stuðningsgreinar 
hafa stjórnvöld stutt landbúnað og illa rekin 
sjávarútvegsfyrirtæki á landsbyggðinni. Þessi 
stuðningur hefur hvatt lil þess að halda áfram 
að leggja áherslu á frumframleiðslu. Margir 
fjárfestingarsjóðir ríkisins hafa verið notaðir í 
þágu atvinnugreina sem gefa lítið af sér og þar 
með gefið röng skilaboð um þróun atvinnuveganna. 

Áhrif á stefnu fyrirtœkja, samkeppni á heimamarkaði 
og myndun nýrra fyrirtœkja 

Gengisfelling hefur verið eitt helsta verkfæri 

stjórnvalda til að bæta samkeppnisstöðu útflutnings 
sjávarafurða. Gengisfelling hefur komið 

mjög illa við mörg sjávarútvegsfyrirtæki vegna 
þess að mikið af skuldum þeirra er í erlendri 
mynt. Það sem verra er, þetta kemur niður á 
langtímasamkeppnishæfni með því að hver 
keppi aðeins á mörkuðum þar sem sóst er eftir 
sem lægstu verði. 

íslensk stjórnvöld hafa gert lítið til þess að 
örva harða samkeppni innanlands. Hringamyndun 

er ekki bönnuð lögum samkvæmt. Lög 
takmarka samkeppni í ákveðnum atvinnugreinum. 

Ríkiseinkaréttur og stjórn í menntun. heilsugæslu. 
póst- og fjarskiptaþjónustu, raforku og 

jarðhita og öðrum greinum er ekki líklegur til að 
örva samkeppni á heimamarkaði. 

III. Þrep í samkeppnisþróun á 
Íslandi 

1. Hagkerf i f ramle iðs luþá t ta 
Þegar litið er til lífskjara er Ísland talið meðal 
iðnvæddra. þróaðra og ríkra ríkja, en ef litið er 
til útflutnings er hann líkur útflutningi ríkja sem 
treysta á eina útflutningsgrein, svo sem Kúveit 
og Sameinuðu arabísku furstadæmanna (mynd 
6). Í þjóðartígli Íslendinga er aðeins að finna 
kosti í grunnframleiðsluþáttunum. Samkeppnishæfni 

íslenskra útflutningsgreina er háð náttúruauðlindum 
eins og fiskimiðum og frjálsum aðgangi að fiskveiðum. 

Íslenska hagkerfið er enn 
á braut framleiðsluþátta sem eru viðkvæmir 
fyrir utanaðkomandi áhrifum, framleiðslukostnaði 

og breytingum á heimsmarkaðsverði 
(mynd 7). 

Hagkerfi sem hvílir á auðugum náttúruauðlindum 
getur gefið háar tekjur á íbúa í tiltekinn 

tíma. en hefur lélegar forsendur til að auka 
framleiðni. Ein helsta ástæða þess að Íslendingar 

eru enn á stigi frumframleiðslu er sú ríka 
trú meðal þjóðarinnar að eini virðisaukinn í 
framleiðslu sem máli skipti sé að veiða fisk og 
verka hann. og að sjálfstæði þjóðarinnar verði 
aðeins tryggt ef hún ræður ein yfir frumþætti 
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verðmætasköpunarinnar. Þetta viðhorf hefur bundinn við það hvernig eigi að koma í veg 
dregið úr tilraunum í sjávarútvegi til þess að fyrir ofveiði. Lítið er gert til að hvetja menn til 
keppa við atvinnugreinar sem hafa aðrar að þróa nýjar atvinnugreinar eða endurbæta 
áherslur. Mikill hluti af viðleitni stjórnvalda er framleiðsluvörur. Í orkugeiranum hafa stjórn-

Byggt á Porter , Michael E: The Competitive Advantage of Nations. New York: T h e F r e e Press. 1990. 

Mynd 6 

Hlutfall iðnframleiðslu af heildarútflutningi og l ífskjör 

Mynd 7 

Fjögur þrep í samkeppnisþróun þjóðar 
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völd aðeins áhuga á því hvernig stjórna megi 
frumvinnslu og dreifingu orkunnar. Og lítið 
sem ekkert er gert til að hvetja til þróunar atvinnugreina 

sem tengjast orkugeiranum og gætu 
aukið virðisaukann. Þetta er enn og aftur vítahringur 

framleiðsluþátta. 

2. Hagkerfi auðs 
Hagkerfi sem byggt er á auði einkennist af sam-

IV. Langtímastefna 
Íslenskt hagkerfi á nær allt undir einni náttúruauðlind 

sem er fremur óstöðug. Hefur þetta leitt 
til þess að það er eitt af breytilegustu hagkerfum 
meðal OECD-ríkjanna og útflutningur Íslendinga 
er einn sá einhæfasti innan OECD. Það eru litlar 
líkur á að ríki geti haldið samkeppnishæfni sinni 
og háum lífsgæðum til lengdar ef þau byggjast 
nær eingöngu á minnkandi fiskistofnum og útflutningi 

einfaldrar verðháðrar frumframleiðslu 
úr sjávarfangi. Íslendingar verða því að efla hagvöxt 

á annan hátt en með hagnýtingu náttúruauðlinda. 

Nokkrir kostir hafa verið nefndir: 
1. Flytja út rafmagn um sæstreng til Evrópu á 

næstu öld. Þá yrði stefnt inn á sömu brautir og nú 
og treyst yrði áfram á náttúruauðlindir. 

2. Ganga í Evrópusambandið? Þetta eitt mun 
ekki leysa grundvallarvanda í efnahagskerfinu ef 
atvinnulífið verður ekki endurnýjað, grunnur 
þess stækkaður og samkeppnishæfni aukin. 
Mörg ríkja ESB hafa einfaldlega jafn mörg efnahagsvandamál 

og Íslendingar. 
3. Herða sultarólarnar með því að hækka 

tekjuskatta. lækka laun, draga úr fjárframlögum 
til mennta og R&Þ og bíða þar til fiskurinn 

þjöppun auðsins fremur en nýsköpun auðs. Þær 
náttúruauðlindir sem Íslendingar búa yfir eru 
einkum stórir fiskistofnar sem borið saman við 
fámenni þjóðarinnar hafa leitt til þess að samkeppni 

byggð á yfirburðum í einni framleiðslugrein 
hefur veitt þjóðinni góð lífskjör. Þessum 

háu lífsgæðum er náð með meiri og meiri fiskveiðum 
og útfærslu fiskveiðilögsögunnar. Þetta 

leiðir loks til ofveiði og skammtímahagnaðar á 
kostnað velgengni í framtíðinni. 

kemur aftur? Þessi kostur er örugg leið til öfugþróunar 
og mun grafa undan samkeppnishæfni 

þjóðartígulsins með því að skaða langtímaþróun 
framleiðsluþátta, draga úr eftirspurn og slæva 
áhuga á sparnaði og fjárfestingu. 

4. Biðja um erlend lán til þess að halda núverandi 
lífskjörum? Þetta er stutt leið til þjóðargjaldþrots 

á einni nóttu. 
Íslendingum eru þær leiðir einar færar til að 

halda samkeppnishæfni sinni og velmegun til 
langs tíma að stunda vægðarlausa endurnýjun og 
nýsköpun, keppni á þróuðum mörkuðum með 
þróaðri vörur en nú er og að sækja á þróað stig 
samkeppninnar. 

Til þess að komast af stigi þar sem náttúruauðlindir 
eru meginbjargir þjóðarinnar verða 

Íslendingar fyrst að losna úr spennitreyju frumframleiðslu. 
Þróunin á Íslandi til þessa hefur eingöngu 

beinst að því að skilgreina atvinnugreinar 
þar sem þjóðin hefur forskot í frumvinnslu, en 
lítil sem engin áhersla lögð á að skilgreina hvert 
skuli stefna í framtíðinni. Atvinnugreinar sem 
styrkja há og vaxandi lífsgæði eru þær sem 
byggja á tækni og þekkingu. Íslendingar ættu að 
breyta hefðbundnu viðhorfi sínu sem leggur 
áherslu á nýtingu náttúruauðlinda og snúa sér að 
nýtingu þekkingar og velmenntaðs mannauðs. 

II. hluti. Vísbendingar um stefnu 
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Þjónusta Vörur Þjónusta Vörur Þjónusta Vörur Þjónusta Vörur 

Sjó- o g loftflutningar 
F iskur : 
f rys tu r . í saður , 
sa l t aður . 
þ u r r k a ð u r 

Ráðgjöf N ý t i n g 
j a r ð v a r m a og 
fa l lva tna 

H ö n n u n og 
te ikn ingar 

T i lbú in s terk 
hús 

H á g æ ð a 
l ang l í f i sþo rp 
fyr i r a u ð u g a 
ú t lendinga 

S é r h æ f ð 
lækn inga tæk i . 
t.d. ge rv i l imi r 
og lyf 

Markaðssetning og 
d re i f ing 
s j á v a r a f u r ð a 

S j á v a r f a n g í 

neytendaumbúðum. 

T i l b ú n i r 
f iskrét t i r 

Kenns la og 
og þ j á l f u n á 
sviði j a rðh i t a 
og va tnsorku 

T æ k i og vé la r 
fyr i r j a rðh i t a -
og vatnsorkuiðnað 

Verkfræðiráðgjöf T i l b ú n a r 
hús e in inga r 

S u n d l a u g a r 
og endurhæfingarstöðvar 

H u g b ú n a ð u r 
fyr i r sjúkrahús, lækna 
og heilsugæslu 

B jö rguna r -
þ jónus t a á 
s jó og í loft i 
á N o r ð u r -
At lan t shaf i 

Sjávarvistfræði. efnafræði. vítamín. næringarefni, t ö f lur . 
lýsi o .þ .h . 

Alþ jóð leg t 
f r æ ð a s e t u r 
fyr i r j a rðh i t a -
og vatnsorkuvísindi o g 
- tækni 

Ú t f lu tn ingur 
r a fo rku u m 
sæs t reng i 

S a m n i n g a r um 
bygg inga r 
e r lend is 

R á ð g j ö f 

A lþ jóð l eg t 
f r æ ð a s e t u r 
sjávarútvegsins 

N ý j u n g a r á 
sviði rafeindatækni o g 
- t æ k j a fyr i r 
s j á v a r ú t v e g 

Efn i af háhitasvæðum til 
l æ k n i n g a og 
iðnaðar . 

Bygg ing 
fiskvinnslustöðva 
e r lend is 

Fo rva rn i r 

R á ð g j ö f um 
st jórn ve iða 
og vinnslu 

H u g h ú n a ð u r 
og upplýsingar fy r i r 
s t j ó r n e n d u r 
o g stjórnbúnaður fyrir 
ve iða r , hafrannsóknir 
og vinnslu 
s j á v a r a f u r ð a 

H u g b ú n a ð u r 
fyr i r s t jó rn 
og s t j ó rn tæk i 
fyr i r j a rðh i t a -
og vatnsorkuver 

Læknismeðferð og 
aðge rð i r 

Fjarskipta-
þ jónus t a 

F ja r sk ip t ake r f i 
fyr i r f lug og 
s a m g ö n g u r 
á s jó 

U p p l ý s i n g a -
vei ta og 
g a g n a g r u n n u r 
s j áva r -
ú tvegs ins 

H E I M S M A R K A Ð U R 

Íslendingar eiga að skilgreina þá klasa atvinnugreina 
sem geta hagnýtt best sérhæfðan 

styrk og samkeppnishæfn i í þ jóðar t ígl inum. 
Sérhæf ing í skyldum greinum bætir oft ríkjandi 
samkeppnishæfni í kjarnagreinunum og leiða 
einnig til vaxtar í öðrum greinum. Í töflu 2 er 
sýnt hvernig hægt er að þróa klasa íslenskra 
atvinnuvega. Nýsköpunin hefst efst í töflunni og 
færist í átt til heimsmarkaðar eftir því sem 
atvinnugreinarnar verða þróaðri og sérhæfing 
eykst: Þetta getur einnig átt við um skyldar 
atvinnugreinar. Hverjum klasa er skipt í tvær 
útflutningsgreinar: f ramleiðsluvörur og þjónustu. 

I. Sjávarútvegsklasi 
A. Þróa má eftirfarandi vöruflokka og greinar 

semfylgja með eða eru skyldar til útflutnings: 
1. Hágœðamatvœlaiðnaður 
Í stað þess að selja fisk beint á uppboðsmörkuðum 

í Evrópu er hægt að auka virði vörunnar 
með því að f ramleiða undir þekktu eða vel 
auglýstu vörumerki matvæli úr sjávarfangi í 
neytendaumbúðir , hágæða skyndirétti og hágæða 

tilbúnar sælkeravörur svo að nokkuð sé 
nefnt. Með því að auka framleiðslu í neytenda-
umbúðir eru möguleikar á að Ísland færist úr því 
fari að vera fyrst og f remst framleiðandi hráefna 
með litla fjölbreytni framleiðsluvara yfir í það 

Tcifla 2. Stefna að þróun klasa fjögurra atvinnugreina á Íslandi 

Sjávarútvegur Orkuiðnaður Byggingariðnaður Heilsa og lœkningar 
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að vera framleiðandi velþekktrar neysluvöru úr 
sjávarfangi. Í tengslum við sjávarútveg gætu 
aðrar greinar matvælaframleiðslu þroskast og 
aukið vídd og styrkt samkeppnishæfninnar. Má 
þar nefna vörumerktar hágæðavörur úr íslensku 

lambakjöti eða vörur framleiddar úr öðrum hráefnum 
en fiski. Þróun vörumerktrar hágæðaframleiðslu 

krefst mikillar og langvarandi fjárfestingar 
í stjórnun, markaðssetningu og dreifingu 

til þess að nýta sem best þessa langtímafjárfestingu. 
2. Sjávarlíffrœði 
Útflutningsvörur sem þróa má eru til dæmis 

sjávarvítamín og bætiefni úr hafinu, vörur unnar 
úr lýsi og næringarefni unnin úr hafinu. 

3. Rafeindaiðnaður og tœki fyrir sjávarútveg 
A grundvelli þess að gerðar eru miklar kröfur 

og sérhæfðar í íslenskum sjávarútvegi er hægt að 
þróa stoðgreinar sem framleiða og finna upp 
mjög sérhæfð rafeindatæki fyrir framleiðslu matvæla 

úr fiski eða matvælaframleiðslu almennt og 
fyrir úthafsveiðar. 

4. Hugbúnaður fyrir sjávarútveg 
Hugbúnaðariðnaður er einn þeirra atvinnu-

vega þar sem er mikill vöxtur. Innan greinarinnar 
breytist tæknin hröðum skrefum og þekking í 

hugbúnaðargerð er eftirsótt um allan heim. Til 
þess að geta keppt með góðum árangri í þessari 
atvinnugrein verða íslensk hugbúnaðarfyrirtæki 
að nota mjög sérgreinda og einbeitta stefnu og 
nýta sér hagstæð skilyrði fyrir sjávarútveg í 
þjóðartíglinum. Hægt er að þróa hágæða og sérhæfðan 

stjórnunar-, upplýsinga- og stjórnkerfishugbúnað 
fyrir veiðar, vinnslu, hafrannsóknir og 

hugbúnað fyrir fjarskipti á sjó og í lofti. 
B. Þróa má eftirfarandi þjónustugreinar og 

greinar sem fylgja með eða eru skyldar til útflutnings: 

1. Fjölþjóðlegt frœðasetur fyrir sjávarútveg 
Stofnun alþjóðlegs fræðaseturs fyrir sjávarútveg 

getur þjónað sem hvati til að endurbæta og 
þróa atvinnugreinina frekar. Íslendingar þurfa 
miklu minna fé til þess að koma á fót slíku alþjóðlegu 

fræðasetri en þarf til að leggja sæstreng 
milli Íslands og Evrópu með það fyrir augum að 
selja ódýra íslenska raforku. Auk þess yrði alþjóðlegt 

fræðasetur miðstöð útflutnings á reynslu 

og þekkingu í sjávarútvegi sem byggist á þróaðri 
og sérhæfðari samkeppnishæfni og mikilli menntun, 

en útflutningur á ódýrri orku byggist á frumframleiðslu. 
Til þess að ýta undir stofnun slíks 

alþjóðlegs fræðaseturs fyrir sjávarútveg verða 
háskólar á Íslandi að koma á fót fyrsta flokks 
doktorsnámi til að þjálfa vísindamenn, verkfræðinga 

og stjórnendur fyrir sjávarútveginn. 
2. Flutningar á sjó og í lofti, hafnir og þjónusta 

við erlend skip og fjarskiptaþjónusta 
Þessar atvinnugreinar eiga mikla möguleika 

á að endurnýja sig sjálfar og verða þróaðar 
og sérhæfðar þar sem miklar kröfur eru gerðar 
til þeirra vegna erfiðra veðurskilyrða á Norður-Atlantshafi 

og fjarlægðar frá öðrum löndum. 
3. Alþjóðleg markaðssetning og dreifingarþjónusta 

fyrir sjávarvöruframieiðendur 
ekki eingöngu íslenska framleiðendur, 
heldur einnig erlenda. 

Nokkur íslensk fyrirtæki eins og SH og IS 
hafa í áratugi þróað skilvirkt markaðs- og dreifingarkerfi 

fyrir sjávarvörur, einkum á mörkuðum 
iðnvæddra ríkja. Eðlilegt virðist að víkka 

starfssvið fyrirtækjanna með því að bjóða markaðssetningu 
og dreifingu fyrir aðra framleiðendur 

en íslenska. Aðrar tegundir hágæðamatvöru, 
bæði íslenska og erlenda, mætti einnig 

markaðssetja og dreifa þeim um íslenska markaðskerfið 
og oft til sömu kaupenda. 

4. Leitar- og hjálparþjónusta á sjó og í lofti á 
Norður-Atlantshafi 

Erfitt sjólag og mikil óveður á Norður-Atlantshafi 
hafa þjálfað íslenskar hjálparsveitir þannig 

að þær eru orðnar meistarar í háþróuðum vinnubrögðum 
og hafa ómetanlega þekkingu á björgunarstörfum 

á sjó, landi og í lofti. Því væri eðlilegt 
að bjóða þjónustuna um allt Norður-Atlantshafið 

og þróa síðan námskeið og þjálfunarbúðir 
sem markaðssett yrði í öðrum löndum. 

5. Rekstrarráðgjöf um stjórn sjávarútvegs á 
alþjóðlegum markaði 

Til þess að ná góðum árangri við að selja 
ráðgjafarþjónustu fyrir sjávarútveg í öðrum 
löndum verða Íslendingar að öðlast alþjóðlega 
viðurkenningu fyrir fyrsta flokks þekkingu og 
tækni í sjávarútvegi. Fyrsta flokks alþjóðlegt 
þróunarsetur fyrir sjávarútveg, fyrsta flokks 
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doktorsnám og hópur fyrsta flokks sérfræðinga 
geta leitt af sér hraðan vöxt í útflutningi þessarar 
þjónustu á heimsmarkaði. 

6. Upplýsingasetur og upplýsingagrunnur 
fyrir sjávarútveg 

Háþróaðan upplýsingagrunn og upplýsingasetur 
má setja á stofn til þess að aðstoða alþjóðlega 

fræðasetrið, og einnig má flytja út þær upplýsingar 
sem þar verða til. 

II. Orkuklasi 
Meginstefnan í orkuiðnaðinum hefur verið að 

leggja áherslu á beina nýtingu vatnsorku og 
jarðhita. Með því að leggja áherslu á ódýra 
raforku til þess að laða að landinu erlenda fjárfestingu 

og auka þannig fjölbreytni útflutnings 
hafa íslensk stjórnvöld fallið í þá gryfju að 
treysta á grunnframleiðsluþætti. Stjórnvöld ráðgera 

jafnvel enn að treysta efnahagsframfarir 
með því að reisa fleiri orkufrek iðjuver, einkum 
í frumvinnslu málma. Í skýrslu GATT árið 1994 
er bent á að þessar atvinnugreinar skili mun 
minni hreinum erlendum gjaldeyri og virðisauka 
í þjóðarbúið en vergar tölur bendi til vegna þess 
að megnið af hráefninu sé innflutt og vaxtagreiðslur 

og ágóði fari úr landi (GATT, 1994). 
Þess vegna eigi stjórnvöld að breyta áherslum 
sínum frá fyrri tíð og snúa sér að þróun tengdra 
atvinnugreina og stuðningsgreina. 

A. Þróa má eftirfarandi vöruflokka orkuiðnaðarins 
til útflutnings: 

1. Vinnslu og hagnýtingu jarðhita og vatnsorku. 

2. Tœki og vélar fyrir nýtingu jarðhita og 
vatnsorku. 

3. Vinnslu efna úr og með jarðhita og vatni 
fyrir lœkningar og iðnað. Þetta gæti leitt til 
enn fullkomnari lyfjaframleiðslu og efnaiðnaðar 

en nú er og þannig aukið samkeppnishæfni. 

4. Hugbúnaður fyrir stjórn og rekstur jarðhita-
og vatnsorkufyrirtœkja. 

B. Þróun eftirfarandi þjónustugreina getur 
hraðað hreytingum á þeirri stöðu sem orkuiðnaðurinn 

hefur verið í: 
1. Ráðgjafarþjónusta fyrir erlend vatnsorku 

og jarðhitafyrirtœki. 

2. Þjálfunar- og menntasetur fyrir jarðhita 
og vatnsorkuiðnað. 

3. Alþjóðlegt frœðasetur fyrir jarðhita og 
vatnsorkutœkni og vísindi. 

Ofangreindir þrír þjónustuþættir geta styrkt 
þróun hver annars. Ef Íslendingar legðu áherslu 
á þróun tækni- og þekkingarhlutans fremur en að 
reyna að laða til landsins erlend álfyrirtæki fyrir 
frumvinnslu eða óvirkan útflutning á ódýru rafmagni 

um sæstreng ættu Íslendingar þess kost að 
flytja út tækni á sviði raforkudreifingar og tækni 
í þróaða hluta orkugeirans sem yrði öðrum til 
eftirbreytni. Íslendingar ættu sem dæmi að 
leggja áherslu á að verða leiðandi í þróun, rannsóknum 

og framleiðslu á hreinni og auðflytjanlegri 
orku fyrir bifreiðar og önnur farartæki. 

III. Byggingariðnaðarklasi 
Samkeppnishæfni byggingariðnaðarins á rætur 

í sérstökum kröfum heimamarkaðar vegna þess 
hve loftslag og byggingaraðstæður eru erfiðar og 
byggingarstaðlar strangir. 

Ýmsir vöruflokkar byggingariðnaðarins eiga 
möguleika á útflutningi, og má þar nefna tilbúin 
og sérstaklega sterk hús, forunna sterka byggingarhluta, 

einkum hannaða til að standast erfitt 
loftslag og náttúruhamfarir. 

Mögulegt er að þróa ýmsar þjónustugreinar til 
útflutnings: verkfræðiráðgjöf, hönnun og teikningar, 

reyna að ná verksamningum og alverkefnum og 
byggja háþróuð fiskvinnslufyrirtæki erlendis. 

IV. Heilsu- og heilsugœsluklasi 
A. Þróa má nokkra vöruflokka til útflutnings: 
1. Mjög sérhœfð lœkningatœki og lyf. 
2. Hugbúnað fyrir sjúkrahús og heilsugœslu. 
B. Í þróun þjónustugreina eru fleiri möguleikar: 
1. Lœknismeðferð og aðgerðir. 
2. Fyrirhyggjandi heilsugœsla, ráðgjöf og 

sérhœfð heilsugœsluþjónusta. 
3. Sundlaugar með náttúrulegu jarðhitavatni, 

endurhœfingarstöðvar og glœsileg langlífisþorp 
fyrir ríka útlendinga á eftirlaunum. 

V. Aðrir skyldir klasar 
1. Hughúnaðargerð 
Hugbúnaðargerð er atvinnugrein sem binda 
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má miklar vonir við á Íslandi vegna þess hag-
ræðis sem er að vel menntuðum mannafla og 
sveigjanlegri uppbyggingu lítilla fyrirtækja á 
Íslandi. Þessir þættir geta yfirunnið það óhagræði 
sem er að miklum flutningskostnaði og einnig að 
atvinnugreinin er ekki háð miklum innflutningi 
hráefna. Nokkur lítil íslensk hugbúnaðarhús hafa 
náð góðum árangri á alþjóðamarkaði. 

2. Ferðaþjónusta 
Til þess að auka ferðaþjónustu þurfa Íslendingar 

að skapa sérstöðu og eitthvað sérstaklega 
eftirsóknarvert. Hótel, veitingahús og bílaleigur 
eru aðeins venjulegur og nauðsynlegur þáttur 
í grunngerð, en hafa ekki sérstakt aðdráttarafl. 
Til þess að öðlast sérstakt aðdráttarafl með 
rætur í núverandi styrk gætu Íslendingar kynnt: 
1 . ferðir tengdar heilsu; 2. vísinda-. menningar-
og frœðsluferðir með því að koma á alþjóðlegum 

rannsóknar- og menntasetrum í sjávarlíffræði, 
fiskveiðitækni. jarðhita og vatnsorku, 

læknisfræði, jarðfræði, íslenskum fornsögum og 
fleiru: 3. œvintýra og rannsóknarferðir með auglýsingum 

á jöklaferðum, ferðum á eldfjöll, jarðfræðirannsóknarferðum, 
skoðunarferðum á hvalaslóðir 

og slóðir ísbjarna á Norður-Atlantshafi 
svo að eitthvað sé nefnt. 

Í stuttu máli á framtíðarstefna fyrir þróun 
samkeppnishæfni Íslands að byggjast á hagstæðum 

þáttum í núverandi þjóðartígli. Til að 
sneiða hjá því óhagræði sem stafar af háum 
flutningskostnaði eiga Íslendingar að leggja 
áherslu á að þróa atvinnugreinar sem gefa hátt 
verð á þyngdareiningu og þjónustu; til að sneiða 
hjá því óhagræði sem stafar af takmörkuðum 
hráefnum fyrir iðnaðarframleiðslu ættu Íslendingar 

að leggja áherslu á iðnað sem ekki er háður 
miklum innflutningi hráefna; til þess að sneiða 
hjá þeim takmörkunum sem stafa af litlum 
heimamarkaði gætu Íslendingar lagt áherslu á 
þróun mjög kraftmikilla og sveigjanlegra 
atvinnugreina þannig að stærðarhagkvæmni 
skipti minna máli en nýjungar og tækifæri. Til 
þess að hrinda þessari stefnu í framkvæmd þurfa 
Íslendingar að fjárfesta í mannafla með það að 
markmiði að byggja upp sérhæfa tækniþekkingu, 

þekkingu á markaðssetningu á heimsmarkaði 
og koma sér upp alþjóðlegu upplýsinganeti. 

V. Vísbendingar um stefnu 
íslenskra fyrirtækja 

Til þess að skapa og halda alþjóðlegri samkeppnishæfni 
verða íslensk fyrirtæki að forðast 

gildru auðveldu leiðarinnar sem er í því fólgin að 
sækjast eftir einokun á heimamarkaði og forðast 
alþjóðlega samkeppni með stjórnvaldsaðgerðum. 

Með hliðsjón af þeim rannsóknum sem 
ritsmíð þessi byggist á eru hér kynntar nokkrar 
vísbendingar um stefnu íslenskra fyrirtækja 
varðandi alþjóðlega samkeppni. 

1. Vægðarlaus nýbreytni 
Íslensk fyrirtæki eiga að ná samkeppnishagræði 
með vægðarlausri nýbreytni. Íslensk fyrirtæki 
verða að gera sér grein fyrir því að nýbreytni 
kemur af þrýstingi og kröfum. Porter (1990) 
mælir með sex atriðum til að mynda þrýsting 
fyrir nýbreytni: 

1. Seljið þróuðustu og kröfuhörðustu kaupendum 
og dreifingaraðilum. 

2. Leitið uppi kaupendur með erfiðar þarfir. 
3. Setjið ykkur viðmiðun sem er kröfuharðari en 

hörðustu reglugerðir eða vörustaðlar. 
4. Kaupið hráefni frá þróuðustu og alþjóðlegustu 

byrgjum. 
5. Komið fram við verkafólk eins og það sé 

ráðið til lífstíðar. 
6. Notið framúrskarandi samkeppnisaðila sem 

hvata. 
Fyrirtæki úr stöðnuðu og notalegu umhverfi 

munu lapa í samkeppni við fyrirtæki úr kröftugu 
umhverfi. Þess vegna ættu íslensk fyrirtæki að 
örva kröftugt umhverfi harðrar samkeppni innanlands 

með það að markmiði að auka nýbreytni 
og endurnýja samkeppnishæfni hraðar en erlendir 

samkeppnisaðilar gera. 

2. Tækifæri 
Íslensk fyrirtæki eiga að ná samkeppnishæfni 
með því að nýta sér tækifæri sem gefast. Það 
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hjálpar fyrirtækjum að halda stöðugum hreyfanleika 
í alþjóðlegri samkeppni. Staðnað markmið 

er auðveldasta leiðin til að verða skotinn niður. 
Tækifæri þýðir að sjá fyrir kröfur neytenda og 
innsýn í breytingar atvinnugreinarinnar. Porter 
mælir með sjö atriðum til að koma á eftirliti sem 
skynjar tækifæri fljótt: 
1. Skilgreina og þjóna viðskiptamönnum sem 

hafa mestar fyrirfram þarfir. 
2. Rannsaka alla nýja kaupendur og nýja 
dreifingaraðila. 
3. Finna svœði sem með reglugerðum sínum 

boða nýjar reglugerðir annars staðar. 
4. Finna og leggja áherslu á hreytingar í 
framleiðslukostnaði. 
5. Halda samhandi við rannsóknarsetur og 

stofnanir með hœfileikaríkasta fólkinu. 
6. Rannsaka samkeppnisfyrirtœki, einkum ný og 

óhefðbundin. 
7. Ráða utanaðkomandi aðila í hóp stjórnenda. 

3. Vægðarlausar endurbætur 
Fyrirtæki sem hætta endurbótum og nýbreytni 
verða undir í baráttunni og verða tekin yfir af 
samkeppnisfyrirtækjum. Íslensk fyrirtæki verða 
að leita eftir utanaðkomandi þrýstingi og örvun 
til að halda áfram endurbótum. 

4. Endurbæta uppruna samkeppnishæfni 
Einn meginvandi íslenskra fyrirtækja er að þau 
leggja áherslu á frumvinnslu í iðnaði og eru 
hrædd við að fjárfesta í þeim greinum sem skapa 
meiri virðisauka. Íslensk fyrirtæki ættu að breyta 
áherslum sínum og taka höndum saman um að 
þróa hærri gráðu og langvarandi hagræði með 
frekari fjárfestingu í markaðssetningu eigin 
vörumerkja fyrir neytendur, þróa hágæðavörur 
og minnka þannig varnarleysi sitt vegna lítt 
sérhæfðra vörutegunda. Til þess að endurnýja 
uppruna eigin samkeppnishæfni ættu íslensk 
fyrirtæki að fjárfesta frekar en nú er í R&Þ í stað 
þess að treysta eingöngu á opinberar rannsóknarstofnanir. 

Til þess að halda samkeppnishæfni 

leggur Porter til að fyrirtæki „eyði gömlum 
aðferðum og skapi nýjar" og „ástundi það sem 
Schumpeter kallaði skapandi eyðing á sjálfu sér" 
(Porter, 1990). Íslensk fyrirtæki verða viljandi 
að gera að engu eða að leysa af hólmi hagræði 
núverandi framleiðsluþátta til að halda alþjóðlegri 

samkeppnishæfni. 

5. Endurbættur þjóðartígull 
1. Þátttaka í sköpun atvinnuþátta 

Fjárfesting atvinnulífsins í sköpun atvinnugreina 
getur leitt til háþróaðra atvinnutækifæra 

sem eru lífsnauðsynleg fyrir samkeppnishæfni 
atvinnulífsins. Mörg íslensk fyrirtæki halda því 
fram að þau séu of lítil og skorti fjármagn til að 
skapa ný atvinnutækifæri. Í rauninni eru leiðir til 
að sneiða hjá þessum vanda. Fyrirtæki geta tekið 
upp samvinnu við menntastofnanir og háskóla til 
að þróa námsefni, ákveða sérhæfða staðla og 
skilyrði og í sameiningu stutt rannsóknarverkefni 

í skyldum greinum. Fyrir hlutfallslega stór 
rannsóknarverkefni geta fyrirtækin hafið rannsóknir 

með samvinnu við rannsóknarstofnanir 
hins opinbera og síðan lokið rannsóknum og fínstillt 

þær innan fyrirtækisins 
Fyrirtæki í sjávarútvegsklasanum geta stutt 

fyrsta flokks doktorsnám sem einkum yrði 
sniðið fyrir íslenskan sjávarútveg í íslenskum 
háskólum og einnig stutt stofnun alþjóðlegs 
rannsóknarseturs fyrir sjávarútveginn. 

Hugbúnaðarfyrirtæki reiða sig á hóp velmenntaðra 
sérfræðinga til að ná árangri á 

alþjóðamarkaði. Þau ættu að fjárfesta í uppbyggingu 
upplýsinga- og tölvuvísindadeildar, styðja 

rannsóknarverkefni og upplýsa deildina um 
þarfir og kröfur atvinnugreinarinnar. 

2. Styrking og endurnýjun þjóðarklasans 
Til þess að bæta þjóðartígulinn verða íslensk 

fyrirtæki að vera árvökul við að koma á klösum 
atvinnugreina. Þetta verður best gert með því að 
vinna í nánu sambandi við kaupendur, seljendur 
hráefna og dreifingaraðila á heimamarkaði og 
styrkja þá þannig til að auka eigin samkeppnishæfni. 
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3. Samkeppni á heimamarkaði 
Mörgum íslenskum fyrirtækjum er illa við 

harða samkeppni á heimamarkaði. Því er haldið 
fram að heimamarkaðurinn sé of lítill til að 
leyfa mörgum samkeppnisaðilum að keppa á 
markaðnum. Með þrýstingi á reglur hins opinbera 

til að takmarka nýja samkeppni, með samruna 
eða kaupum á innlendum samkeppnisaðila 

eyða fyrirtæki meiri krafti í að grafa undan 
innlendri samkeppni en að styrkja hana. Stjórnendur 

fyrirtækja sækjast eftir að ráða heimamarkaði 
í stað þess að keppa á heimsmarkaði. 

Skortur á harðri samkeppni á heimamarkaði er 
mikil hindrun þess að Íslendingar geti endurnýjað 

samkeppnishæfni sína. Samruni 
Hagkaups og Bónuss er varnarstefna með það að 

markmiði að halda ráðandi stöðu á mettuðum 
litlum heimamarkaði. Þessi stefna mun hvorki 
bæta innlenda samkeppni né skapa tækifæri til 
vaxtar. Með þvífjármagni sem Hagkaup notuðu 
í þessu skyni hefðu þau átt meiri vaxtarmöguleika 

með því að fara á alþjóðamarkað og kaupa 
verslanir erlendis fremur en ráða heimamarkaði. 
Fyrirtæki tapa mikilvægustu forsendu fyrir 
samkeppnishæfni í alþjóðasamkeppni með því 
að eyða samkeppni á heimamarkaði. Þess vegna 
er það mikilvægt að íslensk fyrirtæki styrki og 
bæti skilyrði fyrir samkeppni á heimamarkaði 
svo að til verði kröftugt umhverfi hagstætt nýsköpun 

og tækifærum. 

4. Stefna stjórnvalda 
íslensk fyrirtæki ættu að berjast gegn ríkis- og 

einkaeinokun og fákeppni, gera kröfur til ríkisins 
um að leggja af opinberar reglur og stefnu 

sem verndar ríkiseinokun eða óheiðarlega samkeppni 
opinberra fyrirtækja og einkafyrirtækja. 

Fyrirtæki ættu að taka þátt í að aðstoða hið opinbera 
í sköpun sérhæfðra og þróaðra atvinnutækifæra 
og hvetja stjórnvöld til að ná samningum 

um tollfrjáls viðskipti á erlendum mörkuðum. 

6. Stefna í heimsviðskiptum 
Lítill heimamarkaður veitir lítil tækifæri til 
vaxtar og langtíma hagnaðar. Til þess að sneiða 

hjá þessum göllum verða íslensk fyrirtæki að 
keppa á himim stóra markaði heimsviðskipta. 

1. Leita þarf tœkifœra þar sem þjóðartígullinn 
er í ójafnvœgi 

íslensk fyrirtæki ættu að leggja áherslu á þá 
þætti viðskiptalífsins þar sem heimamarkaður 
veitir hagstæð skilyrði og þróun er ör erlendis. 

2. Nýta þarf hagstœð skilyrði til að komast inn 
í aðra þjóðartígla 

íslensk fyrirtæki geta ekki treyst eingöngu á 
sinn litla, hráefnaháða íslenska tígul í alþjóðlegri 
samkeppni. Til þess að bæta sér upp óhagræðið 
ættu íslensk fyrirtæki að tengja íslenska tígulinn 
einum eða fleiri tíglum á mörkuðum sem þau 
þekkja og gera þessa tígla að heimamarkaði 
sínum. 

Komast þarfinn í aðra þjóðartígla og nýta sér 
hagrœði eftirspurnar. Íslensk fyrirtæki ættu að 
rannsaka þróuðustu og fullkomnustu erlenda 
markaði með það að markmiði að skilja mikilvægustu 

nýju þarfirnar á stórum alþjóðamarkaði. 
Íslensk fyrirtæki geta til dæmis tengt þjóðartígul 

sinn við tígla helstu viðskiptalanda eins og 
til dæmis Stóra-Bretlands, Frakklands, Spánar, 
Bandaríkjanna og Japans og samtímis mætt 
þörfum neytenda innan þessara tígla og íslenskra 
neytenda þegar þróaðar eru nýjar vörur eða 
þjónusta. 

Keppa þarf við bestu keppinautana erlendis. 
Til þess að vinna bug á ókostum lítils þrýstings í 
heimatíglinum geta íslensk fyrirtæki valið sér 
stað á erlendum markaði þar sem þau eru í 
beinni harðri samkeppni við bestu framleiðendur 
á markaðnum. 

Heimsframleiðsla. íslensk fyrirtæki þurfa 
ekki að einskorða alla framleiðslu sína við 
heimamarkað. Tiltekna þætti sem eru háðir 
verði á frumframleiðslu má færa til annarra 
landa sem bjóða hagstæð kjör. Íslensk fyrirtæki 

ættu að nýta sér til hins ítrasta hráefni og 
vinnuafl í tíglum annarra þjóða. En fullkomnustu 

þekkingunni og hæfileikanum til að hanna 
og endurnýja framleiðsluvörur, þjónustu og 
þekkingu til að bæta framleiðslulínur á að halda 
heima. 
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3. Fylgjast þarf með nýjustu tœkni og þróun 
erlendis 

Til þess að keppa í þróaðri og fullkomnari 
framleiðslu og framleiðslugreinum verða íslensk 
fyrirtæki að fylgjast náið með mikilvægum vísindarannsóknum 

sem tengjast atvinnugreinum 
þeirra um heim allan. Nokkrar leiðir eru til til að 
ná þessu marki: reglulegar ferðir á erlendar kaupstefnur; 

stuðningur við íslenska námsmenn og 
fræðimenn til að starfa við erlendar rannsóknarstofnanir; 

stuðningur við íslenskar atvinnurannsóknarstofnanir 
til að koma á nánum samskiptum 

við bestu rannsóknarstofnanir erlendis og fá 
þannig nýjustu upplýsingar úr gagnabönkum 
þeirra um nýjustu tækniþróun. 
4. Komast þarf á samstarf við erlend markaðsnet 

Lítil íslensk fyrirtæki geta notið samstarfs við 
erlend fyrirtæki til að komast inn á erlenda 
markaði. Lítil íslensk fyrirtæki geta hagnýtt sér 
samstarf við fjölþjóðafyrirtæki og hagnýtt sér 
þannig alþjóðlega markaðssetningu þeirra og 
dreifingarkerfi. Til þess að ná áhuga þeirra verða 
íslensk fyrirtæki að koma fram með stöðugar 
nýjungar. Stór fyrirtæki hafa áhuga á að starfa 
með litlum fyrirtækjum til að styrkja nýsköpun 
þeirra og anda frumkvöðlanna. Lítil íslensk 
fyrirtæki geta hagnýtt sér hve sveigjanleg uppbygging 

þeirra er og kraft frumkvöðlanna til að 
draga að fjármagn erlendu fjölþjóðafyrirtækjanna 

við að halda áfram endurbótum og þróun 
vörutegunda. Þrátt fyrir þetta ættu íslensk fyrirtæki 

að varast að selja framleiðslu sína undir 
vörumerkjum fjölþjóðafyrirtækja og að láta þeim 
eftir alla markaðssetningu og alla þróun sem 
verður samfara framleiðslunni. Ein leið til að 
forðast þessa gryfju er að leggja áherslu á að 
íslensku vörumerki verði bætt við á nýju vöruna, 
einnig að náð verði samstarfi ekki aðeins við eitt 

erlent fyrirtæki, heldur nokkur erlend verslunarfyrirtæki 
á öllum helstu mörkuðum heimsins. 

íslensk fyrirtæki geta einnig komist á heimsmarkað 
með því að kaupa erlend fyrirtæki og ná 

þannig til sín tækniþekkingu, reynslu af alþjóðlegri 
markaðssetningu og komist þannig inn á 

alþjóðleg markaðsnet. Þar sem íslensk fyrirtæki 
hafa takmarkað fjármagn yrðu þau að kaupa lítil. 

fullkomin og háþróuð fyrirtæki á þróuðum og 
fullkomnum mörkuðum. Mikilvægasta markmiðið 

er að finna leiðir til að komast inn á 
alþjóðleg markaðsnet. 

5. Leita þarf tœkifœra á vaxandi alþjóðamörkuðum 

Það virðist viðtekin skoðun íslenskra stjórnenda 
að heimsmarkaður sé bundinn við Stóra-Bretland, 

Þýskaland, Bandaríkin, Danmörku, 
Svíþjóð og Spán. Íslensk fyrirtæki gætu stækkað 
heimskortið og horft eftir möguleikum á öðrum 
erlendum mörkuðum. Fyrir tiltekna almenna 
þekkingu og tækni geta möguleikar lítilla íslenskra 

fyrirtækja verið meiri á vaxandi mörkuðum 
en á mettuðum nálægum mörkuðum. Sem 

dæmi má nefna að á vaxandi mörkuðum Asíu er 
mikil þörf fyrir hvers konar vestræna þekkingu 
og tækni á nær öllum sviðum atvinnulífsins. 

Íslensk fyrirtæki geta endurnýjað samkeppnishæfni 
sína hraðar með því að selja tækni- og 

þekkingarháða vöru á markaði þróunarríkja en 
með því að selja frumvinnsluvörur á hefðbundnum 

mörkuðum sínum. Með því að koma á markaðsneti 
á vaxandi mega-mörkuðum eins og til 

dæmis í Kína geta íslensk fyrirtæki ekki aðeins 
flutt út eigin þekkingu og tækni, heldur einnig 
selt aðra vestræna þekkingu og tækni á markaðskerfi 

sínu í Asíu og markaðssett vörur frá þessum 
vaxandi mörkuðum á hefðbundnum mörkuðum 

sínum. 
6. Velja þarf hagkvœma auglýsingastefnu fyrir 
samkeppni á heimsmarkaði 

Þar sem íslensk fyrirtæki eru lítil, stærðarhagkvæmni 
þeirra lítil og framleiðsluþættir dýrir 

hafa þau ekki efni á að ráða verði og ættu því að 
forðast framleiðsluvörur eins og neysluvörur 
sem sveiflast í verði. Rannsóknir sýna að því 
aðeins nái lítil fyrirtæki með litla markaðshlutdeild 

góðri samkeppnisstöðu að þau hafi sérhæfingu 
sem meginstefnu, það er meiri gæði og 

hærra verð en er að meðaltali. 
Íslensk fyrirtæki ættu að ástunda sérhæfingu 

eða leggja áherslu á að samtvinna hátt verð og 
mikil gæði í samkeppni á heimsmarkaði og 
binda sig við sérhæfð verkefni eins og markaðs-
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setningu, einstæða hönnun. háþróaða vöruflokka, 
eigin vörumerki, gæðaþjónustu og straum 

nýrra framleiðsluvara fremur en að halda áfram 
stefnu sem miðast við að bjóða lágt verð. 

VI. Vísbendingar um stefnu 
íslenskra stjórnvalda 

Porter heldur því fram að stjórnvöld geti þjónað 
sem hvati á atvinnuvegi þjóðarinnar. 

Af þessari athugun á þjóðartígli Íslands má 
draga nokkrar ályktanir um stefnu íslenskra 
stjórnvalda sem þarf að breyta. 

1. Losnið undan ráðum þjóðhagfræðinnar 
Við stefnumörkun á Íslandi er það almenn trú að 
stjórnvöld geti aðeins haft áhrif á þjóðhagsþætti. 
Umræður um stefnu stjórnvalda eru einskorðaðar 

við vaxtastig, gengisskráningu. verðbólgu 
og halla á fjárlögum eða aðra þætti í fjármálastefnu. 

Þessi áhugi á þjóðhagsstærðum hefur 
orðið til þess að áhuga og afli sem beita mætti í 
að byggja upp raunverulega samkeppnishæfni í 
atvinnuvegum þjóðarinnar er illa varið. 

2. Losnið úr umræðum um EES og ESB 
Íslensk stjórnvöld hafa varið alltof miklum 
krafti í vangaveltur um samninga við EES og 
ESB. Þeir sem ráða stefnunni virðast vilja láta 
almenning trúa því að öll efnahagsvandamál 
verði úr .sögunni um leið og þessi eða hinn 
alþjóðasamningur hefur verið staðfestur. Miklum 
tíma hefur verið varið til að finna svar við 
hinum erfiðu spurningum um aðild að EES eða 
ESB. Þessi umræða hefur að mestu misst marks. 
Efnahag Íslendinga verður ekki borgið með því 
að tengjast EES, ESB eða NAFTA ef þjóðin 
hefur ekki yfir að ráða raunverulegum samkeppnisstyrk. 

Japönsk og svissnesk fyrirtæki 
komast inn á hvaða markað ESB eða NAFTA 
sem er án þess að ríkin séu aðilar að þessum 

samtökum. Sterk fjölþjóðafyrirtæki komast inn 
á hvaða heimamarkað sem er með eða án innflutningsgjalda. 

Grundvallarspurning íslenskra 
efnahagsmála er þess vegna ekki hvort ríkið eigi 
að vera aðili að þessum eða hinum alþjóðasamtökunum. 

Íslensk stjórnvöld ættu heldur að 
leggja ríka áherslu á að koma á raunverulegum 
samkeppnisstyrk íslenskra atvinnuvega og 
fyrirtækja, auka framleiðni atvinnuveganna og 
skapa rekstrarumhverfi þar sem íslensk fyrirtæki 

geta endurnýjað krafta sína og skapað 
langtíma samkeppnishæfni fyrir land og þjóð. 

3. Forðist gengisfellingargildruna 
Gengisfelling hefur lengi verið notuð af íslenskum 

stjórnvöldum til þess að bæta verðsamkeppni 
útflutnings sjávarútvegsins. Gengisfelling 

er hins vegar ekki leiðin til að byggja upp raunverulega 
samkeppnishæfni því að hún tekur ekki 

á grundvallarforsendum efnahagsvanda Íslendinga. 
Gengisfelling mun hvorki bæta samkeppnisumhverfi 

þjóðarinnar né endurnýja og færa 
efnahagslífið í átt til þróaðri og hagkvæmari 
atvinnuvega eða atvinnugreina. Í stað þess er 
líklegra að gengisfelling leiði til þess að treyst 
verði enn frekar á atvinnuvegi eða atvinnugreinar 

sem eru háðar frumvinnslu og grundvallarkostnaðarþáttum 
og eiga því erfitt með að 

halda samkeppnishæfni. Afleiðingarnar eru þær 
að lítill þrýstingur er á íslensk fyrirtæki til þess að 
endurbæta samkeppnishæfni sína og sérhæfa 
framleiðslu sína. Gengisfelling er skammtíma 
lausn sem skaðar samkeppnishæfni til lengri tíma. 
Íslensk stjórnvöld ættu að leggja áherslu á að 
skapa efnahagskerfi sem styrkir sterkan gjaldmiðil. 

Þetta þýðir að breyta þarf áherslum í átt að 
útflutningi vöru og þjónustu sem er nægjanlega 
háþróuð til að skapa hátt verð í stað þess að vera 
mjög háð verðlagi á neysluvörum. 

4. Leggið áherslu á þróaða og sérhæfða 
atvinnuvegi 

Kröftugasta tækið sem stjórnvöld hafa til áhrifa 
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á samkeppnishæfni þjóðarinnar eru hægfara 
aðgerðir, en ekki skyndiaðgerðir eins og styrkir, 
vernd eða gengisfeiling sem allar eru dæmdar til 
að eyðileggja umhverfið sem þarf til að skapa 
langtíma samkeppnishæfni þjóðar. 

Íslensk stjórnvöld ættu að leggja áherslu á 
þróaðar atvinnugreinar með því að koma á 
menntun og þjálfun sem boðin yrði á heimsmarkaði. 

Mikill mannauður er dýrmætari til að 
viðhalda samkeppnishæfni Íslands en náttúrulegar 

auðlindir. Þeir þættir sem verða samkeppnishæfir 
eru þróaðir, sérhæfðir og tengdir ákveðnum 

atvinnugreinum eða klösum atvinnuvega. 
Íslensk stjórnvöld standa frammi fyrir þeim 
áskorun að tengja menntakerfið nánar núverandi 
atvinnuvegum og hvetja atvinnuvegina til að 
þjálfa sérstaka hæfileika. Lítil efnahagsheild og 
takmarkaðir fjármunir krefjast þess að mörkuð 
verði ákveðin stefna sem leggi áherslu á atvinnugreinar 

sem auka muni samkeppnishæfni 
Íslands. 

5. Aukið rannsóknir og þróun 
Til að viðhalda samkeppnishæfni Íslands er 
nauðsynlegt að auka framlög til rannsókna og 
þróunar með sameiginlegu átaki stjórnvalda og 
atvinnulífs þannig að framlögin verði hlutfallslega 

svipuð og er í Svíþjóð, Bandaríkjunum, 
Japan og Þýskalandi. Hvetja þarf einkageirann 
og fyrirtæki til þess að leggja fjármuni og aðstöðu 
í R&Þ. Fjármunum fjárfestingarsjóða hins opinbera 

ætti að veita gegnum háskóla og sérhæfðar 
rannsóknarstofnanir, en ekki nota þá sem beinar 
niðurgreiðslur. Styrkja þarf beint samband milli 
rannsóknarstofnana hins opinbera og fyrirtækja. 
Háskólar og opinberar rannsóknarstofnanir ættu 
að færa rannsóknir frá grunnrannsóknum eða 
hreinum vísindum yfir á svið þar sem atvinnulífið 

getur betur nýtt sér þær og leggja áherslu 
á R&Þ-verkefni sem líkleg eru til að bæta sam-
keppnishæfni íslenskra fyrirtækja. Áherslu í 
R&Þ ætti einnig að leggja þar sem íslensk fyrirtæki 

hafa þegar náð góðri samkeppnisstöðu á 
alþjóðamarkaði. 

6. Hvetjið til sparnaðar og fjárfestingar 
einstaklinga 

Stjórnvöld þurfa að koma í veg fyrir halla á 
ríkissjóði án þess að auka skatta á almenning. 
Háir tekjuskattar draga fjármagn frá fjárfestingum 

einstaklinga yfir í eyðslu hins opinbera. 
Stjórnvöld ættu að skapa meiri hvatningu til 
að auka sparnað og fjárfestingu einstaklinga. 
Skattaívilnanir, hagstæð lán og styrki ætti að 
veita fyrirtækjum og einstaklingum sem leggja í 
verulega fjárfestingu í reynslu, nýsköpun og 
menntun. 

7. Bætið aðgang þróaðra atvinnuvega og 
atvinnugreina að fjármagni 

Íslensk stjórnvöld þurfa að bæta aðgang fyrirtækja 
í tækni og þekkingu að fjármagni. Til þess 

að færa fjármagn frá frumvinnslu í fiskveiðum 
og landbúnaði yfir í þróaðri og margbrotnari 
atvinnugreinar eða nýjar atvinnugreinar verður 
að taka veiðileyfagjald af fiskiskipum og breyta 
beinum styrkjum í landbúnaði í skattaívilnanir. 
Sérstakar ívilnanir þarf að veita þeim sem setja á 
fót sjóði með áhættufjármagni og til banka sem 
lána hugbúnaðarfyrirtækjum, hátæknifyrirtækjum 

og fyrirtækjum sem byggja á mikilli þekkingu. 

8. Örvið eftirspurn á heimamarkaði 
Stjórnvöld ættu að örva eftirspurn eftir fullkomnum 

nýjum vörutegundum eða þjónustu 
þegar þau eru að útvega eða óska eftir tilboðum 
í vörur eða þjónustu og ýta þannig undir íslensk 
fyrirtæki til þess að reyna fyrir sér á nýjum 
sviðum. Harða staðla ætti að setja um gæði, 
öryggi og umhverfisáhrif þar sem reynt er að 
sjá fyrir breytingar annars staðar á heimsmarkaði, 

og sækjast á eftir fullkomnum vörutegundum 
til að auka samkeppnishæfni með því 

að örva fyrirséða og þróaða eftirspurn á heimamarkaði. 
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9. Hvetjið til myndunar klasa 
Til þess að auka og bæta núverandi klasa atvinnugreina 

ættu stjórnvöld að fjárfesta með því 
að koma upp sérhæfðri grunngerð, sérhæfðri 
menntun og þjálfunarnámskeiðum og sérhæfðum 

upplýsingamiðstöðvum í atvinnugreinum 
sem leiða af sér sérhæfð og þróuð atvinnutækifæri. 

Íslensk stjórnvöld ættu að hætta byggðaaðgerðum 
sem einkum eru fjárhagslegur stuðningur 

við fyrirtæki á landsbyggðinni. Í byggðamálum 
ætti fremur að leggja áherslu á kjarnann í 

sterkum atvinnugreinum og að byggja á klösum 
atvinnugreina. Fjárfesting í menntun, rannsóknarstofum 

og sérstakri grunngerð er mun 
árangursríkari leið í byggðamálum en styrkir. 

10. Hvetjið til vægðarlausrar samkeppni 
innanlands 

Til að tryggja raunverulega samkeppni á heimamarkaði 
þurfa stjórnvöld að beita sér fyrir afdráttarlausum 

lögum sem banna hringamyndun 
og jafnframt að leysa upp núverandi einokunarfyrirtæki 

og fákeppnisaðila. Stjórnvöld eiga að 
koma í veg fyrir samruna fyrirtækja í sömu 
atvinnugrein, sambönd, yfirtöku eða hegðun þar 
sem markaðsráðandi fyrirtæki eru þátttakendur. 
Stjórnvöld eiga að hvetja til að stofnuð verði ný 
fyrirtæki og aðstoða ný fyrirtæki í atvinnugreinum 

eins og raforkudreifingu og dreifingu 
jarðhita, póst- og símaþjónustu, heilsugæslu, 
fjármálaþjónustu, flugsamgöngum, lyfsölu, 
áfengissölu, stórmörkuðum, olíusölu, sjónvarpi 
og útvarpi. Einkavæðing á að miða að því að 
skapa sem mestan kraft á heimamarkaði, ekki 
aðeins að færa eignir úr umsjá stjórnvalda. 
Einkavæðing á ekki að enda með því að skipta á 
ríkiseinokun og einkaeinokun. Þetta þýðir að 
ríkisfyrirtæki á að einkavæða í jafnstóra og jafnsterka 

samkeppnisaðila þannig að myndist samkeppnishæfur 
atvinnuvegur hvenær sem hægt er. 

Þetta þýðir einnig að ríkisfyrirtæki á að selja 
óháðum eigendum, en ekki þeim sem þegar eru í 
samkeppni á markaðnum. Stjórnvöld eiga að 
styðja og styrkja íslensk fyrirtæki til að færa 

kvíarnar til útlanda og verða fjölþjóðleg fremur 
en að þau renni saman við innlenda samkeppnisaðila 

undir merkjum þess að byggja upp svokallaða 
„ Íslandsmeistara ". 

11. Hvetjið til myndunar nýrra fyrirtækja 
Myndun nýrra fyrirtækja er jafnmikilvæg til að 
ákvarða samkeppnishæfni þjóðar og myndun 
klasa atvinnuvega. Til að tryggja myndun nýrra 
fyrirtækja verða stjórnvöld fyrst að brjóta upp 
einokunarfyrirtæki sem hafa lögbundna vernd, 
ríkisfyrirtæki og einkafyrirtæki sem stunda fá-
keppni og hafa þannig komið í veg fyrir að nýir 
aðilar kæmust á markaðinn. Fjárfesting í þjálfun 
stjórnenda mun auka líkurnar á árangursríkum 
nýjum fyrirtækjum. Skattaívilnanir á að bjóða 
til þess að hvetja einkaaðila til að leggja fram 
áhættufé í fyrirtæki þar sem horft er til langtíma 
ábata og auka þannig möguleika á að stofna ný 
fyrirtæki. 

Samantekt 
Íslenska efnahagskerfið er kerfi framleiðsluþátta 
og er samkeppnishæfni þjóðarinnar einkum 
byggð á nýtingu náttúruauðlinda. Það er því 
mjög umhugsunarvert hvort samkeppnishæfni 
þjóðarinnar og góðum lífskjörum verði haldið 
um leið og fiskistofnarnir fara minnkandi. Til 
þess að bæta samkeppnishæfni verða Íslendingar 
að þróa vel virka sköpun nýrra atvinnugreina, 
örva vinnuaflið, endurbæta samkeppni á heima-
markaði, hvetja til virkrar samkeppni, nýta dulda 
kosti einstakra atvinnugreina og þróa myndun 
nýrra atvinnugreina. 

Íslendingar verða að hverfa frá áherslum á 
að þróa atvinnugreinar sem hvíla á nýtingu 
náttúruauðlinda og snúa sér að því að hlúa að 
atvinnugreinum sem byggja á tækni og þekkingu. 

Til þess að hraða endurnýjun á samkeppnisþróun 
þjóðarinnar virðist besta lausnin 

felast í því að Íslendingar myndi klasa atvinnugreina 
sem byggjast á því að hámarka þá kosti 

sem eru í ríkjandi samkeppnishæfni þjóðar-
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tígulsins. Helsta verkefnið er að auka og bæta 
núverandi klasa með fjárfestingu í menntun, 
rannsóknum. sérhæfðri grunngerð, og með 
þróun annarra atvinnugreina sem tengjast núverandi 

klösum. Í þeim tilgangi að endurbæta 
sjávarútveginn verða Íslendingar að leggja 
áherslu á að bæta við greinum sem skapa meiri 
virðisauka en nú er og reyna að losa sig frá 
því að vera útflytjendur frumvinnsluafurða úr 
sjávarfangi. 

Til þess að keppa í þróuðum og fullkomnum 
atvinnugreinum verða íslensk fyrirtæki að skapa 
þrýsting og taka áskorunum um vægðarlausa 
endurnýjun, breytingar og endurbætur. Íslensk 
fyrirtæki eiga að endurnýja samkeppnishæfni 
sína með stöðugri fjárfestingu í verðmætasköpun, 

eigin R&Þ, eigin vörumerkjum og sérhæfingu 
vörunnar. Þau eiga að beina fjárfestingum 

sínum að því að heimalandið myndi enn 
betri samkeppnisaðstæður með því að nýta sér 
þróaða framleiðsluþætti, koma á klösum atvinnuvega 

og bæta samkeppni á heimamarkaði. 
Þau eiga að keppa við heimsins bestu keppinauta 

og þjóna fullkomnustu og kröfuhörðustu 
viðskiptamönnunum til þess að skapa þrýsting 
og áskorun fyrir endurbótum og endurnýjun. Til 
þess að sneiða hjá þeim annmörkum sem heimamarkaðurinn 

skapar eiga þau að tengja eigin 
þjóðartígul neti annarra þjóðartígla á hefðbundnum 

mörkuðum. einkum þegar verið er að þróa 
nýjar vörur eða framleiðsluferli. Þau ættu einnig 
að leita leiða til að komast á vaxandi mega-markaði 

heimsins. Í alþjóðlegri samkeppni eiga 
þau að leggja áherslu á stefnu sérhæfingar. 

Íslensk stjórnvöld eiga að vera virkur þátttakandi 
í að skapa hagstætt og kröftugt umhverfi 

sem styður íslensk fyrirtæki til endalausrar nýsköpunar 
á framleiðsluvörum sínum og fram-

leiðsluaðferðum. Skammtímalausnir eins og 
styrkir, vernd og þjóðhagfræðilegar lausnir eru 
annaðhvort ófullnægjandi eða hafa öfug áhrif. 
Of mikil áhersla hefur verið lögð á umræður um 
EES og ESB og það dregið athygli og fjármuni 
frá því að byggja upp raunverulega samkeppnishæfni. 

Kröftugasta tæki stjórnvalda til að bæta 
samkeppnisstöðu þjóðarinnar er að skapa sérhæfð 

og þróuð atvinnutækifæri með áframhaldandi 
fjárfestingu í menntun mannaflans og rannsóknum 

og þróun, hvetja til sparnaðar og fjárfestinga 
einstaklinga, hafa áhrif á eftirspurn, 

koma á ströngum stöðlum um vörur, öryggi og 
umhverfismál, koma á klösum, styrkja innlenda 
samkeppni og hvetja til myndunar nýrra fyrirtækja. 

Stjórnvöld eiga að senda rétt merki til 
fyrirtækja, skapa þrýsting á þau, hvatningu og 
möguleika til þess að fyrirtækin fari að endur-
nýja sig og bæta. 
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Kristjón Kolbeins 

Raunvextir banka, fjárfestingarlánasjóða 
og lánasjóða ríkis árin 1986-1994 

Inngangur 
Viðfangsefni þessarar greinargerðar er að 

varpa ljósi á heistu vaxtakjör lánakerfisins. Þau 
mál hafa verið ofarlega á baugi að undanförnu 
og skipta verulegu máli fyrir lánardrottna og 
skuldunauta. Samanburður íslenskra og erlendra 
vaxta hefir öðlast aukið gildi eftir að fjármagnsmarkaður 

hefir opnast og innlendur fjármagnsmarkaður 
er ekki einangrað fyrirbæri. Lánþegar 

eiga þess nú kost í síauknum mæli að leita á 
erlendan markað. Gegnir sama máli um fjárfesta 
eins og orðið hefir vart við í vaxandi verðbréfakaupum 

Íslendinga erlendis. 
Raunvextir eru hér kannaðir á þrennan hátt 

fyrir alla lánaflokka nema sjávarútveg og iðnað. 
Fyrir þær greinar eru raunvextir reiknaðir og 
túlkaðir með fernum hætti. í fyrsta lagi sem 
raunvextir miðaðir við breytingu lánskjaravísi-
tölu eins og hún er hverju sinni á innlendu láns-
fé og erlendir raunvextir á erlendu lánsfé, þá 
miðaðir við erlenda nafnvexti og verðhækkanir 
erlendis, 'mældir samkvæmt lánavog gengis. Í 
öðru lagi eru raunvextir reiknaðir sem innlendir 
raunvextir á öllum lánum, jafnt innlendum sem 
erlendum. Innlendir raunvextir erlendra lána 
taka þá mið af erlendum nafnvöxtum, 
breytingum gengis og hækkun lánskjaravísitölu. 

Í þriðja lagi eru raunvextir reiknaðir sem meðalraunvextir 
á lánstíma, miðaðir við innlent verðlag. 

Meðalávöxtun lánstíma er þá reiknuð út frá 

uppsafnaðri ávöxtun höfuðstóls, en ekki beinu 
meðaltali nafnvaxta. Í fjórða og seinasta lagi eru 
vextir tveggja greina, iðnaðar og sjávarútvegs, 
reiknaðir sem raunvextir að teknu tilliti til 
verðbreytinga afurða. 

Hér er um að ræða könnum á raunvöxtum 
útlána sem að stofni til nema 660 milljörðum 
króna í árslok 1994, það er um 85% af útlánum 
lánakerfis. Þessi könnun nær ekki til beinna útlána 

lífeyrissjóða, tryggingarfélaga, verðbréfasjóða 
og eignarleigna í þeirri sundurliðun sem 

hér er birt. 

Raunvextir miðaðir við verðlag lántökumyntar 
Í meðfylgjandi töflum um útlán innlánsstofnana, 

fjárfestingarlánasjóða og lánasjóða ríkisins, 
þar sem vöxtum er skipt í innlenda raunvexti og 
erlenda, kemur berlega í ljós hvaða kjaramunur 
hefir verið á gengistryggðum lánum annars 
vegar og innlendum lánum hins vegar, þeim 
innlendu í óhag. Munar oft verulegu hversu 
innlend lán eru óhagstæðari en erlend þannig að 
þær greinar sem einkum skulda í erlendri mynt 
njóta álitlegri kjara en aðrar. Einnig kemur í ljós 
að raunvextir banka eru til muna hærri en raunvextir 

fjárfestingarlánasjóða og lánasjóða ríkisins, 
jafnvel þótt Lánasjóður íslenskra námsmanna 

sé undanskilinn, en hann hefir lánað 
eingöngu til heimila, mestmegnis vaxtalaus lán. 
Vextir af lánum hans frá árinu 1992 eru 1% 
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að hækka árin á undan. Þegar litið er á vexti 
bankakerf i s ásamt endurlánuðu erlendu lánsfé 
og beinum er lendum lánum einkaaði la voru 
vextir svipaðir árið 1994 og 1991. Raunvext i r 
f já r fes t ingar lánas jóða reyndust af tur á móti 
nokkru hærri árið 1994 en 1991. Vextir lánasjóða 

ríkisins voru einnig hærri árið 1994 en árið 
1991 og á árinu áður. Vextir banka virðast yfirleitt 

hærri en f járfest ingarlánasjóða og lánasjóða 
ríkis án tillits til lántökumyntar. 

Raunvextir miðaðir við innlent verðlag 
Þeir raunvextir, sem hér eru sýndir, eru að því 

leyti f rábrugðnir fyrri útreikningi að hér eru allir 
vextir reiknaðir til innlends verðlags, j a f n t 
erlendir vextir sem innlendir. Ljóst er hvaða 
áhrif raungengisbreyt ingar hafa á vexti, metna 
ef t i r þessum mælikvarða. Við hækkandi raungengi verða 

erlend lán hagstæðari en innlend, en 
dæmið snýst við m e ð lækkandi raungengi . 
Þannig er augljós munur á árunum 1990 og 1991 
og árunum 1992 og 1993 vegna hás raungengis 
annars vegar og hins vegar lækkandi raungengis. 
Innlendir raunvextir eru óbreyttir f rá fyrri könnun eins 

og við var að búast. Hækkandi raungengi 
fe lur í sér að innlent verðlag umre iknað til 
erlendrar myntar hækkar meira en erlent. Vextir 
og verðbætur af innlendu fé verða því meiri en 
vextir og gengisuppfærsla af erlendu fé. Þar sem 

Mynd 1 

Innlendir og er lendir raunvextir banka, 
f jár fes t ingar lánasjóða og lánasjóða ríkis 

miðað við lántökumyntir árin 1990-1994 

1991 1992 1993 1994 Meðaltal 

Innl. raunvextir 7,5% 8.1% 8.0% 6.9% 7,5% 
Erl. raunvextir 3.4% 4.4% 4.4%> 4.9% 4,2% 
Raunvext i r alls 5.8% 6.6% 6,5% 6.1% 6.1% 

1991. 1992 1993 1994 Meðaltal 

Bankar 7,0% 7.8% 7.6% 7,0% 7,1% 
Fjárfest . lánasj . 3.8% 4,6% 5,0% 4,7% 4,5% 
Lánasjóðir ríkis 3.1% 4,7% 3.0% 4,1%. 3.4% 
Alls 5.8% 6,5% 6,5% 6.1% 6.1% 

u m f r a m verðtryggingu. Útlán hans eru nú orðin 
um 36 mill jarðar króna, voru um 35 mill jarðar í 
lok síðast liðins árs. 
Í yfirliti hér á eftir eru dregnar saman heildarniðurstöður 

fyrir vexti banka, fjárfestingarlánasjóða 
og lánasjóða ríkisins af innlendum lánum 

og gengis t ryggðum lánum. 

Tafla 1 
Raunvextir eftir uppruna m.v. innlendar og 

erlendar lántökumyntir 

Munur innlendra og erlendra raunvaxta samkvæmt 
f ramangre indu mati reynist 3 ,0% árið 

1990,4,1 % árið 1991, 3 ,7% árið 1992. 3,6% árið 
1993 og 2 ,0% árið 1994. Að nokkru skýrist mismunurinn 

af því að aðilar með mikið lánstraust 
taka erlendu lánin. 

Eft irfarandi yfirlit sýnir raunvexti banka, fjárfestingarlánasjóða 
og lánasjóða ríkisins árin 

1990 til 1994, og eru þá k jor innlends og erlends 
f j á r vegin saman eft i r h lu t fö l lum þeirra í útlánum 

hvers s tofnanaflokks. 

Tafla 2 
Raunvextir eftir stofnunum m.v. uppruna 

lántökumynta 

Raunvext i r af lánum banka eru greini lega 
hæstir og munar f rá 2 ,0% árið 1990 á vöxtum 
þeirra og f já r fes t ingar lánas jóða til 3 ,2% árin 
1991 og 1992. Með út lánum banka eru teknar 
beinar erlendar lántökur e inkaaði la og endurlánað erlent lánsfé 

innlánsstofnana. Stuðla þessir 
liðir að því að halda vöx tum innlánss tofnana 
niðri. 
Á árinu 1994 á sér stað nokkur lækkun raunvaxta 

þegar á heildina er litið. Vextir höfðu verið 
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er lend lán eru u p p f æ r ð m e ð gengi g j a ldmið la , en 
s taðv i r t ( f æ r ð n iður ) m e ð ve rð lag i , ve rða k j ö r 
þe i r ra h a g s t æ ð a r i v i ð m i n n i g e n g i s h æ k k u n 
þeirra á verð lag i ( hækkand i r a u n g e n g i ) en óhagstæðari 

við ö n d v e r ð a brey t ingu ( lækkandi raungengi). 

G e n g i s b r e y t i n g a r n a r árin 1992 og 1993 va lda 
þ v í að r aunvex t i r miðað i r v ið innlent ve rð lag eru 
v e r u l e g a hærr i þau ár en ö n n u r ár f r á 1990 til 
1994. Þ a r s e m vex t i r eru ekk i r e i k n a ð i r á 
m á n a ð a r g r u n n i og g e n g i s b r e y t i n g i n á r ið 1992 
v a r ð u n d i r lok á r s in s er hér e . t .v. um nokkur t 
o f m a t áh r i f a g e n g i s b r e y t i n g a r i n n a r a ð ræða í 
n o k k r u m t i l v i k u m og s a m s v a r a n d i v a n m a t í 
ö ð r u m og ætti þv í að j a f n a s t út þar sem ekki er 
u m að ræða lækkun á s to fn i e r l endra lána y f i r 
ár ið . L á n t a k e n d u r sem taka s k a m m t í m a l á n stuttu 
fy r i r geng i s fa l l , s em greiðis t upp e f t i r gengis fa l l , 
ve rða því fy r i r ve ru legu gengis tap i m e ð a n þeir, 
s e m gre iða lán upp fyr i r g e n g i s l æ k k u n , k o m a s t 
h já geng is tap i . 

Yf i r l i t i ð hér f y r i r n e ð a n sýn i r r aunvex t i í 
hei ld , anna r s vega r inn lenda raunvext i . en hins 
vega r r aunvex t i e r l endra lána m.v . innlent verðlag. 

Tafla 3 
Raunvextir eftir uppruna m.v. innlent verðlag 

Brey t inga r á r aungeng i ha fa gre in i lega minn i 
áhrif á v e g n a raunvext i l j á r f e s t inga r l ánas jóða en 
raunvext i banka og lánas jóða r íkisins. Á s t æ ð u r 
v e r ð a rak ta r til þess að i n n l e n d a r l ánve i t i nga r 
þeirra eru þyngr i á v o g a r s k á l u n u m en lán m e ð 
e r l e n d u m k j ö r u m . M u n a r þa r ve ru lega mik lu um 
lán b y g g i n g a r s j ó ð a r íkis ins . 

Áœtlaðir meðalraunvextir yfir lánstíma 
M e ð f y l g j a n d i yfir l i t s ýna vegna raunvext i einstakra 

l á n a f l o k k a al lan l áns t ímann m i ð a ð a v ið 
t i l tekið l án tökuár . Sú að fe rð . sem hér er beitt við 
ú t j ö fnun vaxta , hef i r m i s j a f n l e g a mikil áhrif e f t i r 
þv í hvor t u m er að ræða lán til langs eða lán til 
s k a m m s t íma. Veit t lán bankake r f i s i n s eru yfirleitt 

til s k a m m s t íma, þ.e. til árs eða styttri t íma 
n e m a s k u l d a b r é f a l á n , e n d u r l á n a ð erlent l áns fé 
og be ina r e r l enda r lántökur , en þær ha fa ver ið 
f l o k k a ð a r m e ð l á n u m b a n k a k e r f i s i n s . Þar s e m 
enga r upp lýs inga r eru fy r i r hendi um veit t ný lán 
f r á ári til árs er sú regla no tuð að m i ð a vog tö lu r 
vax ta v ið m e ð a l s t ö ð u lána á m e ð a l v e r ð l a g i . 

1991 1992 1993 1994 Meðcillal 
Bankar 5,8 % 15.5% 15.0% 7.7% 9,5% 
Fjárfest ingar lánasj . 3 .4% 7.3% 7,5% 5 .1% 5 .2% 
Lánasjóðir ríkis 1.6% 14.2% 12.1% 5.0% 6 .7% 
Alls 4 .8% 12.5% 12.2% 6 .7% 7.8% 

Tafla 4 
Raunvextir eftir stofnunum m.v. innlent verðlag 

Mynd 2 

Inn lend i r o g e r l end i r r aunvex t i r af l á n u m b a n k a . 
f j á r f e s t i n g a r l á n a s j ó ð a o g l ánas jóða r ík is árin 

1 9 9 0 - 1 9 9 4 m i ð a ð v i ð h æ k k u n lánskjarav ís i tö lu 

Þei r vext i r , s em hér eru n e f n d i r , sýna í raun 
geng i s t ap o g g e n g i s á g ó ð a og snerta hinar ý m s u 
a t v i n n u g r e i n a r á ó l íkan hát t . Þ æ r g re ina r , s e m 
s k u l d a í e r l endr i m y n t , e ru a ð m e s t u leyti 
a tv innuveg i r sem se l ja a f u r ð i r s ínar á e r l endum 
m a r k a ð i og n j ó t a þar af le iðandi góðs af á h r i f u m 
g e n g i s b r e y t i n g a til h æ k k u n a r s ö l u v e r ð s a f u r ð a 
m i ð a ð við innlent ve rð lag . Undansk i l i nn er þó 
o r k u g e i r i n n að m i k l u leyti . G e n g i s b r e y t i n g a r . 
sem ha fa það að m a r k m i ð i að s ty rk ja rekstrargrundvöll 

á k v e ð i n n a a tv innugre ina , leiða þó oft 
til b ó k h a l d s l e g s t a p r e k s t r a r á ári gengisbreytingar 

v e g n a mik i l l a r s k u l d s e t n i n g a r í e r l endr i 
myn t . 

1991 1992 1993 1994 Meðaltal 
I n n l e n d i r r a u n v . 7,5% 8.1% 8.0% 6.9% 7.5% 
E r l e n d i r r a u n v . 1.1% 18.9% 17.9%. 6.3% 7,7% 
R a u n v e x t i r a l l s 4.8% 12.5% 12,2% 6,7% 7.8% 
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Öðru máli gegnir um lán f járfest ingarlánasjóða 
og lánasjóða ríkisins en lán innlánsstofnana. 
Lánst ími þeirra er yfirleitt a.m.k. áratugur eða 
j a fnve l áratugir , samanber lán byggingars jóða 
ríkisins. Meðaltal raunvaxta lána fjárfestingarlánasjóðanna 

yfir lánstíma kann því að vera töluvert 
annað en vaxta þeirra á lántökuári. 

Niðurstöður þessara athugana eru eft irfarandi 
þegar allir raunvextir hafa verið reiknaðir til 
innlends verðlags og miðað er við áætlaða raunvexti 

metna yfir lánstíma. 

Tafla 5 
Áœtlaðir raunvextir á lántökuári yfir lánstíma 

m.v. uppruna og innlend kjör 

vextir lánasjóða ríkis nokkru hærri en fjárfestingarlánasjóða ef undan er skilið árið 1994. 

Raunvextir miðaðir við afurðaverð 
Gerð hefir verið tilraun til að reikna raunvexti 

tveggja greina út f rá afurðaverði , annars vegar 
s jávarútvegs og hins vegar iðnaðar. í f l jótu 
bragði verður ekki séð að raunvextir miðaðir við 
afurðaverð falli betur að eðlilegum raunvöxtum 
fyr i r sjávarútveg en raunvextir miðaðir við lánskjaravísitölu 

þar eð vextir þannig reiknaðir 
sveiflast frá 18,4% niður í -9.3% á árunum 1990 
til 1994. Skera árin 1992 og 1993 sig einkum úr 
vegna hárra raunvaxta á báðum mælikvörðum. 
Orsakanna er leitað til þess að afurðaverð í 
erlendri myn t lækkaði meira en nam lækkun 
gengis og hækkun innlends verðlags þessi tvö ár, 
en af tur á móti eru viðskiptakjör greinarinnar 
hagstæðari árin 1990 og 1994. Raunvext i r á 
mælikvarða afurðaverðs eru þannig mun lægri 
en raunvextir á mælikvarða innlends verðlags. 
Talið er að verð iðnaðarvara fylgi almennt innlendu 

verðlagi. Vísitala, sem mælir breytingar 
f ramfærslukostnaðar að tveimur þriðju og byggingarkostnaðar 

að einum þriðja. var talin heppilegasti 
mælikvarði á vísitölu a furðaverðs iðnaðar. 

Þar sem frávik þeirrar vísitölu f rá lánskjaravísitölu 
eru óveruleg, nema árin 1989 og 

1990, falla raunvaxtaútre ikningarnir að miklu 
leyti saman önnur ár. 

Mynd 3 

Inn lendi r og er lendir r aunvex t i r af l ánum b a n k a . 
f j á r f e s t i nga r l ánas jóða o g l ánas jóða ríkis árin 

1 9 9 0 - 1 9 9 4 m i ð a ð við h æ k k u n lánsk ja rav ís i tö lu . 
Meðal ta l raunvaxta yf i r l áns t ímann 

199/ 1992 1993 1994 Meðaltal 

Innlendir raunv. 7.8 % 7.7% 7.5% 7.0% 7,5% 
Erlendir raunv. 8.9% 10.6% 8.6% 6.4%. 8.3% 
Raunvext i r alls 8.2% 8.9% 8.0% 6.8% 7.9% 

/99/ 1992 1993 1994 Mebaltal 

Bankar 10.0% 11.2% 9.7% 7.9% 9.5% 
Fj árfes t i ngarl ánasj . 5.3% 5.4% 5.3% 5.1% 5.3% 
Lánasjóðir ríkis 6.1% 6.4% 5.6%. 4.6% 5,7% 
Alls 8.2% 8.9% 8.0% 6.8% 7,9% 

Áhrif raungengisbreytinga áranna 1990-1993 
á vexti hafa að mestu leyti jafnast út, en þó gætir 
þeirra sve i f lna sem urðu á raungengi á þeim 
árum og birtust í lágum raunvöxtum er lendra 
lána fyrs tu tvö ár t ímabils ins, en háum raunvöxtum 

hin tvö síðari. Hérna fá vextir seinasta 
ársins töluvert mik ið vægi þar eð þeir voru 
notaðir til að ákvarða framtíðarvexti . 

Þegar á heildina er litið reynast innlend lán 
hagstæðari en erlend lán ef undan eru skilin árin 
1990 og 1994. Ás tæðuna m á rek ja til þess 
hversu hagstæð lán byggingarsjóða ríkisins hafa 
verið og lán f járfest ingarlánasjóða landbúnaðar. 
Eft irfarandi yfirlit sýnir raunvexti lána eftir lánveitendum. 

Tafla 6 
Áætlaðir raunvextir á lántökuári yfir lánstíma 

m.v. innlend kjör, greindir eftir stofnunum 

Raunvext i r útlána banka reynast hæstir, en 
vextir f j á r fes t ingar lánas jóða lægstir og raun-
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Aðferðir við útreikning raunvaxta 
Á meðfylgjandi yfirlitum hafa reiknaðir raunvextir 

nýrra lána bankakerfis, fjárfestingarlánasjóða 
og lánasjóða ríkis ásamt beinum erlendum 

lántökum innlendra aðila verið vegnir saman 
með stöðutölum útlána í samræmi við útlánaflokkun 

eftir þjóðfélagsgeirum. Þannig fæst 
mælikvarði á þau raunvaxtakjör sem einstakir 
þjóðtelagsgeirar búa við á nýjum útlánum. Það 
getur að vísu skekkt niðurstöðurnar nokkuð að 
stofn útlána er notaður til að vega raunvaxtahlutföllin 

saman í stað nýrra útlána, en upplýsingar 
um þau liggja ekki fyrir í þeirri flokkun sem 
nauðsynleg er í þessu skyni. Hjá þeim lánastofnunum 

eða í þeim lánaflokkum þar sem breytilegir 
vextir eru tíðkaðir fara þessir raunvextir nærri því 
að gilda sem meðalvextir lánastofnsins. 

Þau yfirlit, sem hér fylgja, sýna raunvaxtahlutföll 
vegin saman með meðalstöðu útlána á 

meðalverðlagi viðkomandi árs í þeirri sundurliðun 
sem að framan greinir. Annars vegar eru 

sýnd lán með innlendum kjörum, í flestum tilvikum 
verðtryggð, en hins vegar erlend lán eða 

gengistryggð. 
Meðalstaða lána á meðalverðlagi er reiknuð út 

á þann hátt að tekið er meðaltal af árslokastöðu 
og stöðu í upphafi árs færðrar til meðalverðlags 
ársins með hjálp lánskjaravísitölu. Ef um verulegar 

verð- eða gengisbreytingar er að ræða á 
árinu og mikinn mun á stofnstærðum á milli ára 
getur þessi aðferð skilað nokkuð annarri niðurstöðu 

en ef erlend lán væru staðvirt sérstaklega. 
Erlend lán eru staðvirt með vísitölu erlends 
verðlags, þ.e. með breytingum gengis og verðs í 
erlendri mynt. 

Vextir reiknast eftirágreiddir. Víxilvextir eru 
umreiknaðir til eftirágreiddra vaxta miðað við 
45 daga, og við viðskiptavíxla er bætt 1.5 % 
vaxtaálagi. Ávöxtun yfirdráttarlána miðast við 
80% nýtingu yfirdráttarheimildar. Þær forsendur, 
sem gefnar eru um nýtingu yfirdráttarheimilda, 
hafa veruleg áhrif á raunvexti þeirra. Þegar raun-
vextir hafa verið reiknaðir út fyrir tiltekinn flokk 
lána samkvæmt meðalstöðu og raunávöxtun viðkomandi 

lánaflokks, eru vegnir raunvextir reiknaðir 
útfrá meðalstöðu allra flokka og raunvaxtafjárhæðum. 

Það grunnefni, sem upplýsingar um raunvexti 
eru unnar upp úr, er flokkað út í hörgul fyrir einstaka 

lánflokka. Útlán innlánsstofnana flokkast 
þannig í afurðalán gengisbundin eða verðtryggð, 
víxla, hlaupareikningslán, innleystar ábyrgðir, 
skuldabréf sem eru ýmist verðtryggð, óverðtryggð 

eða gengistryggð, beinar erlendar lántökur 
og endurlánað erlent lánsfé. 

Erlendir raunvextir reiknast sem erlendir 
nafnvextir að frádreginni erlendri verðhækkun 
og innlendir miðast við lánskjaravísitölu eins og 
hún er hverju sinni. Nokkur bjögun átti sér stað 
þegar skipt var um grunn lánskjaravísitölu í 
byrjun árs 1989. Þá var samsetningu lánskjaravísitölu 

breytt þannig að í stað þess að taka mið 
af vísitölu framfærslukostnaðar að tveimur þriðju 
hlutum og vísitölu byggingarkostnaðar að einum 
þriðja, fékk launavísitala vægið einn þriðja í 
lánskjaravísitölu á móti einum þriðja vísitölu 
framfærslukostnaðar og einum þriðja vísitölu 
byggingarkostnaðar. Breytingin varð til þess að 
lánskjaravísitala hætti að mæla verðbreytingar í 
átt að verðvísitölu þjóðarframleiðslu. A rétt lið-
lega ári var gamla vísitalan orðin um 4% hærri 
en sú nýja, og hefir sá munur að mestu haldist 
síðan. 

Reiknivextir eru hér breytilegir, þ.e. reiknað 
er með vöxtum af nýjum lánum þar sem ekki 
reyndust tök á öðru. Ástæða þessarar reglu var 
sú að hvorki hefði verið gerlegt að skipta greiddum 

vöxtum samkvæmt reikningum fyrirtækja 
niður á lánastofnanir samkvæmt flokkun lána-
kerfisins né að aðgreina útlán lánakerfis frá 
skuldum við aðila utan þess. Í útreikningum á 
meðalvöxtum á lánstíma eru framtíðarvextir 
reiknaðir út frá vöxtum ársins 1994. Vaxtalækkun 

ársins 1994 fær með þessu verulegt vægi 
þegar í stað svo að í öllum tilvikum reynast 
vextir þannig reiknaðir vera nokkru lægri en 
vextir annarra ára frá og með árinu 1990 að því 
meðtöldu. 

Reiknað var með óbreyttu raungengi, þ.e.a.s. 
búist var við að erlendir raunvextir miðaðir við 
breytingar á lánskjaravísitölu myndu fylgja erlendum 

raunvöxtum miðuðum við breytingar á 
erlendu verðlagi. 

Við mat á lánstíma og vöxtum hefir orðið að 
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beita nokkurri nálgun eða ágiskunum samkvæmt 
upplýsingum frá talsmönnum peningastofnana. 
Útlánaflokkar eru margvíslegir hvað varðar 
lánstíma og álag á kjörvexti. Það var því mat 
hvers og eins hvaða flokkur útlána og með hvaða 
álagi var talinn vera besti mælikvarði á kjör viðkomandi 

lánastofnunar. Þegar um gengistryggð 
lán var að ræða þótti eðlilegast að miða við 
gengisvísitölu erlendra lána almennt þar sem oft 
var um að ræða lán í mörgum mismunandi gjaldmiðlum. 

Þrautalending var í einstaka tilvikum að 
styðjast við LIBOR-vexti ásamt ákveðnu álagi. 

Niðurstöður 
Hér að framan hefir ekki verið fjallað sérstaklega 

um mismunandi lánskjör eftir atvinnu-
greinum og annarri flokkun útlána eftir lántakendum 

sem gerð er grein fyrir í töflunum hér 
fyrir aftan. Í fljótu bragði virðist þó sem lán til 
landbúnaðar og íbúðarbygginga séu almennt 
hagstæðari en önnur lán. Verður sú niðurstaða 
rakin til þess að vaxtakjör íbúðarlánasjóða og 
Stofnlánadeildar landbúnaðarins eru til muna 
hagstæðari en lán annarra fjárfestingarlánasjóða. 
Annað atriði. sem áhrif hefur á lánskjör, er skipting 

í innlend nafnvaxtalán eða verðtryggð lán og 
gengistryggð lán auk aðgangs að lánsfé frá fjárfestingarlánasjóðum 

og innlánsstofnunum. 
Sé litið yfir meðaltöl undanfarinna fimm ára 

verða niðurstöður þær að miðað við innlenda 
raunvexti á innlendum lánum og erlenda raunvexti 

á erlendum lánum reynast erlendir raunvextir 
tilmuna lægri en innlendir. Hagstæðustu 

lánin koma frá lánasjóðum ríkisins, en þau óhagstæðustu 
frá bankakerfinu. Þegar miðað er við 

innlenda raunvexti á öllum lánum reynast hins 
vegar innlendu lánin hagstæðari, sem verður 
rakið til gengislækkana á árunum 1992 og 1993. 
Við útreikning á meðaltali kemur fram hversu 
varasamt er að reikna slíkt meðaltal þegar vægi 
margvíslegra, ólíkra lánskjara er mismikið. Þessi 
aðferð hefir það í för með sér að raunvextir fjárfestingarlánasjóða 

reynast hagstæðari en lánasjóða 
ríkis. Við athugun á meðalraunvöxtum yfir 

lánstíma reynast innlendir raunvextir nokkru 

hagstæðari en erlendir þegar miðað er við raunvexti 
á kvarða lánskjaravísitölu, bæði fyrir innlent 

fjármagn og erlent. Raunvextir fjárfestingarlánasjóða 
reynast einnig nokkru lægri en lánasjóða 

ríkis, en hæstir eru raunvextir bankakerfis 
ásamt vöxtum á endurlánuðu erlendu lánsfé og 
beinum erlendum lántökum. 

Mat á vöxtum er afstætt og snertir lántakendur 
með ólíkum hætti eins og fram hefir komið. 
Vextir geta reynst hærri á einn mælikvarða en 
annan þótt hagsmunir einstakra lántakenda vegna 
markaðsaðstæðna gangi í berhögg við slíkt mat. 
Helstu heimildir og útreikningsaðferðir 

Útreikningar á raunvöxtum framangreindra 
aðila eru byggðir á gögnum peningamáladeildar 
Seðlabanka um útlánsvexti lánastofnana, vexti 
af endurlánuðu erlendu lánsfé og beinum erlendum 

lántökum einkaaðila og opinberra aðila. Við 
mat á verðbreytingum er stuðst við lánskjaravísitölu 

og upplýsingar tölfræðideildar um erlendar 
verðhækkanir samkvæmt vog erlendra lána. 
Upplýsingar um útlánaskiptingu banka og sjóða 
eru frá tölfræðideild. Lán eru flokkuð samkvæmt 

kerfi tölfræðideildar Seðlabanka þar sem 
lánum til fyrirtækja er skipt í lán til landbúnaðar, 
sjávarútvegs, verslunar, iðnaðar, samgangna, raforkumála, 

byggingarverktaka íbúða, annarra 
byggingarverktaka og þjónustu. Upplýsingar um 
lánstíma, sem notaðar eru við útreikning á meðalvöxtum 

yfir lánstíma, eru frá lánastofnunum 
komnar. Útlán til heimila eru flokkuð annars 
vegar sem útlán til íbúðarbygginga og hins vegar 
sem ýmislegt þar sem útlán til einstaklinga eru 
talin yfirgnæfandi hluti þess sem fellur undir 
þann flokk í útlánaflokkun innlánsstofnana. Þriðji 
meginflokkurinn er útlán til ríkissjóðs og stofnana 

þar sem útlán til lánasjóða ríkis eru undanskilin 
til að komast hjá tvítalningu. Loks er síðasti 

flokkurinn lán til bæjar- og sveitaifélaga. Við 
áætlun lána til ríkissjóðs og stofnana hefir verið 
stuðst við upplýsingar frá fjármálaráðuneyti um 
lán og endurlán ríkissjóðs. Lánakerfið spannar 
ekki heildarlánahreyfingar ríkissjóðs þar eð hluti 
þeirra er utan endurlána og því undanskilinn. 
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Tafla 7 
Samanburður á vöxtum sjávarútvegs m.v. lánskjaravísitölu og afurðaverð árin 1986-1994 

Bankar 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

M i ð a ð við lánskjv . 1.9% -5 .8% 11,6% 17.3% 0 .9% 4,0% 17.0%' 16.4% 7 . 4 % 
M i ð a ð við a fu rðav . 0,6% 4 . 9 % 13,0% 9 . 3 % -9 .3% 1 1.4% 19.2% 17.7% 3 . 6 % 
Fjár fes t ingar lánas j . 
M i ð a ð við lánsk jv . 2 , 1 % - 6 . 9 % 11.2% 17.1% -0.1% 2 . 7 % 17.3% 17.4% 7 . 6 % 
M i ð a ð við a f u r ð a v . 0 . 8% 3.7 % 12.6% 9 . 1 % - 1 0 . 2 % 10.0% 19.5% 18.7% 3 . 8 % 
Lánas jóð i r ríkis 
M i ð a ð við lánsk jv . 3,0%: 3 . 7 % 10,7% 9 , 7 % 5 .8% 
M i ð a ð við a fu rðav . 

Al ls 
M i ð a ð við lánsk jv . 

- 7 .4% 1 1 . 1 % 12,8% 10.9% 2 . 0% M i ð a ð við a fu rðav . 

Al ls 
M i ð a ð við lánsk jv . 0 , 9 % 3 , 6 % 16,2% 15.9% 7 ,3% 
M i ð a ð við a fu rðav . -9 .3% 11.0% 18,4% 17,2% 3 .5% 

Bankar 

M i ð a ð við lánskjv . 

1986 

2.9% 

1987 

-1.8% 

1988 

12,0% 

1989 

13,6% 

1990 

5 .2% 

1991 

7 . 8 % 

1992 

14,5% 

1993 

13.9% 

1994 

9 . 1 % 
Miðað við a fu rðav . 2 . 9 % -1 .8% 12.0% 10,7% 3 .5% 7 . 9 % 15.1% 1 1.9% 9 . 8 % 
Fj á r fes t ingar lánas j . 
M i ð a ð við lánsk jv . 4 ,6% 0 . 2% 10.2% 15.2% 2 ,7% 4 , 9 % 16,0% 15,6% 7 . 6 % 
Miðað við a fu rðav . 4 , 6 % 0.2% 10.2% 12,2% 1.1% 5 . 0 % 16,6% 13.5% 8 .3% 
Lánas jóð i r ríkis 
M i ð a ð við lánsk jv . 2 .7% 4 . 6 % 8 ,7% 9.0% 6 . 5 % 
M i ð a ð við a fu rðav . 
AIls 
M i ð a ð við lánskjv . 

1.1% 4 . 7 % 9.3% 7 .0% 7 .2% M i ð a ð við a fu rðav . 
AIls 
M i ð a ð við lánskjv . 4 . 1 % 6 . 5 % 15.2% 14.8% 8 .3% 
M i ð a ð við a fu rðav . 2.4%. 6,6% 15.8% 12.7% 9 . 0 % 

Tafla 8 
Raunvextir banka, fjárfestingarlánasjóða og lánasjóða 

ríkis alls m.v. lántökumyntir árin 1991-1994 

Er lendir raunvextir banka, fjárfestingarlánasjóða 
og lánasjóða ríkis m.v. lántökumyntir 

árin 1991-1994 

1991 1992 1993 1994 1991 1992 1993 1994 
Landbúnaður 5 ,3% 6,1% 5.7% 5,2% Landbúnaður 3,3% 4,0% 3,6% 5.0% 
Sjávarútvegur 5.2% 5,9% 5.8% 5.9% Sjávarútvegur 3,7% 4,5% 4.6% 5.1% 
Verslun 10.0% 10.7% 10.4%: 9 .2% Verslun 3 ,9% 4.8% 4.9% 5.4% 
Iðnaður 7 .5% 8.6% 8.6% 7.7% Iðnaður 4 .1% 5,4% 5,7% 5.3% 
Íbúðarbyggingar 4 .0% 5.0% 5.2% 4 .7% Ibúðarbyggingar 0 ,0% 3,3% 4.8% 5.3% 
Samgöngur 3 .7% 4 .9% 4 .3% 4 .8% Samgöngur 2.9% 4,2% 3.6% 4.4% 
Raforkumál 3 ,3% 4 .3% 4 ,3% 4.8%' Raforkumál 3.2% 4,2% 4.2% 4,8% 
Ríkissj. og s tofnanir 5.5% 6.2% 6.0% 5.5% Ríkissj. og s tofnanir 3.4% 4,3% 4,4% 4.9% 
Bæjar- og sveitarfélög 6.1% 6.0% 5.4% 5.6% Bæjar- og sveitarfélög 2.4% 4,1% 3.5% 4.4% 
Bygg.verktakar íbúða 3.8% 3.8% 6.1% 6,4%' Bygg.verktakar íbúða 2.9% 4,4% 5,1% 4.8% 
A ð r i r b y g g . verktakar 8.9% 9.7% 9.5% 9,2% Aðrir bygg.verktakar 3.5% 4,5% 4.1% 5.0% 
Þjónustugreinar 8.7% 9.4% 9.5% 9,2% Þjónustugreinar 3,3% 4,2% 4,1% 5.0% 
Ýmislegt 10.9% 12,0% 11.6% 9,9% Ýmislegt 3,4% 5,2% 5,4% 5.2% 
Alls án innb. viðsk. 5.8% 6.6% 6.5% 6.1% Alls án innb. viðsk. 3,4% 4,4%, 4,4% 4.9% 

Samanburður á vöxtum iðnaðar m.v. lánskjaravísitölu og afurðaverð árin 1986-1994 
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1991 /992 1993 1994 

Landbúnaður 5.8% 6.6% 6,0% 5.3% 
Sjávarútvegur 9,0% 9.4% 9.3% 8,4% 
Verslun 11.6% 12,2% 11.8% 10.2% 
Iðnaður 10,3% 11,2% 11.0% 9.5% 
Íbúðarbyggingar 4.0% 5.0% 5.2% 4.7%; 
Samgöngur 10,3% 11.5% 11,1% 9.5% 
Raforkumál 8.8% 11,9% 12.3% 13.5% 
Ríkissj. og stofnanir 9.8% 10.6% 10.5% 7.1% 
Bæjar- og sveitarfélög 9.0% 7.3% 6.7% 6.7% 
Bygg.verktakar íbúða 3.8% 3.8% 6.1% 6.4% 
Aðrir bygg.verktakar 10,9% 11.8% 11,7% 10,3% 
Þjónustugreinar 10.7% 11.3% 11,2% 10.1% 
Ýmislegt 11,2% 12,2%; 11,8% 1 0 . 1 % 

Alls án innb. viðsk. 7.5% 8 , 1 % 8,0% 6.9% 

1991 1992 1993 1994 

Landbúnaður 4,8% 8 . 8 % 7,7% 5.4%. 
Sjávarútvegur 3.6% 16,2% 15.9% 7.3% 
Verslun 9.6% 13,6% 13.2% 9.5% 
Iðnaður 6.5%' 15.2% 14.8% 8.3% 
Ibúðarbyggingar 4.0%: 5.0% 5.2% 4,7% 
Samgöngur 1,6% 17.9% 16.4% 6,0% 
Raforkumál 0.9% 18,6%> 17.7% 6.1% 
Ríkissj. og stofnanir 4,0%; 16,3% 15,9% 6.5% 
Bæjar- og sveitarfélög 5.1% 1 1.9% 10.8% 6.3% 
Bvgg.verktakar fbúða 3.8% 3.9% 6.4% 6.5% 
Aðrir bygg.verktakar 8,3% 13.8% 13.4% 9.5% 
Þjónustugreinar 8,3% 13.6% 13.0% 9.7 % 
Ýmislegt 10.8% 12,5% 12.0% 10.0% 
Alls án innb. viðsk. 4.8% 12,5% 12,2% 6.7% 

/991 1992 1993 1994 

Landbúnaður 0.9% 18.5% 17.0% 6.3% 
Sjávarútvegur 1.3% 19,0% 18.1% 7.0% 
Verslun 1,5% 19.2% 18,4% 6.7% 
Iðnaður 1.7% 20.0% 19.3% 6 . 7 % 

Íbúðarbyggingar 0.0% 20.0% 18.2% 6,3% 
Samgöngur 0.5%- 18.6% 17.0% 5.7% 
Raforkumál 0.9% 18.7% 17.7% 6.1% 
Ríkissj. og stofnanir 1.1% 18.7% 17.8% 6.2% 

Bæjar- og sveitarfélög 0.1% 18.6% 16.8% 5.7% 
Bygg.verktakar íbúða 2.9% 18.7% 18.7% 7,2% 
Aðrir bygg.verktakar 1,1% 19,0% 17.7% 6,6% 

Þjónustugreinar 1,0% 18.6% 17.5% 6.4% 
Ýmislegt 1.0% 19.8% 19,3% 6.7% 
Alls án innb. viðsk. 1 . 1 % 18.9% 17,9% 6.3% 

1991 1992 1993 1994 

Landbúnaður 5.8% 6.6% 6,0%; 5.3% 
Sjávarútvegur 9.0% 9.4% 9,3% 8,5% 
Verslun 11.6% 12.2% 11,8% 10.2% 
Iðnaður 10.3% 11.2%- 11.0% 9.6% 
Íbúðarbyggingar 4.0% 5.0% 5.2% 4.7% 
Samgöngur 10.3% 1 1.4% 1 1.0% 9.5% 
Raforkumál 8.9% 11.3% 12,3% 13.5% 
Ríkissj. og stofnanir 9.7%. 10.7% 10.5% 7,2% 
Bæjar- og sveitarfélög 9.0% 7.3% 6.7% . 6.7% 
Bygg.verktakar íbúða 3.8% 3.8% 6.1% 6,4% 
Aðriv bygg.verktakar 11.0% 11.8% 11.6% 1 0 3 % 
Þjónustugreinar 1 1 . 1 % 1 1,7% 1 1 . 6 % ' 10.4% 
Ýmislegt 11,2% 12,2% 11.8% 10.1% 
Alls án innb. viðsk. 7.5% 8 ,1%: 8.0% 6.9% 

1991 /992 1993 1994 

Landbúnaður 5.8 % 7,5% 6.6 % 5.4% 
Sjávarútvegur 8.3% 10,5% 9.4% 7.3% 
Verslun 1 1,2% 1 1,6% 10.8% 9.5% 
Iðnaður 9.2% 10,2% 9.4% 8.3% 
Íbúðarbyggingar 5.0% 5.0% 4.9% 4.8% 
Samgöngur 9.0% 9.8% 7.8% 5,9% 
Raforkumál 9.5% 10.6% 8.3% 6,1% 
Ríkissj. og stofnanir 9.5% 10.4% 8.6% 6.9% 
Bæjar- og sveitarfélög 8.4% 8.0% 6.8% 6.3% 
Bygg.verktakar íbúða 4.6% 4.7% 5,9% 6,6% 
Aðrir bygg.verktakar 10.5% 11.1% 10.3% 9.6% 
Þjónustugreinar 10.5% 10.8% 10.4% 9,8% 
Ýmislegt 11.1% 11,3% 10.8% 9.9% 
Alls án innb. viðsk. 8,2% 8.9% 8.0% 6.8% 

Innlendir raun vextir banka, fjárfestingarlána-
sjóða og lánasjóða ríkis m.v. lántökumyntir 

árin 1991-1994 

Tafla 9 
Raunvextir banka, fjárfestingarlánasjóða 
og lánasjóða ríkis alls árin 1991-1994. 
Erlend lán reiknuð til innlendra kjara 

m.v. lánskjaravísitölu 

Erlendir raunvextir banka, fjárfestingar-
lánasjóða og lánasjóða ríkis árin 1991-1994. 

Erlend lán reiknuð til innlendra kjara 
m.v. lánskjaravísitölu 

Innlendir raunvextir banka, fjárfestingar-
lánasjóða og lánasjóða ríkis árin 1991-1994 

Tafla 10 
Raunvextir banka, fjárfestingarlánasjóða og 

lánasjóða ríkis alls árin 1991-1994. 
Erlend lán reiknuð til innlendra kjara 

m.v. lánskjaravísitölu. 
Meðalvextir yfir lánstíma 
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Erlendir raunvextir banka, fjárfestingar-
lánasjóða og lánasjóða ríkis árin 1991-1994. 

Erlend lán reiknuð til innlendra kjara 
m.v. lánskjaravísitölu. 

Meðalvextir yfir lánstíma 

Innlendir raunvextir banka, fjárfestingar-
lánasjóða og lánasjóða ríkis árin 1991-1994. 

Meðalvextir yfir lánstíma 

Tafla 11 
Útlán banka, fjárfestingarlánasjóða og 

sérgreindra lánasjóða ríkis alls árin 1991-1994, 
í milljónum króna 

Verslun 34.642 37.485 36.910 34.146 
Iðnaður 36.669 39.383 40.270 37.295 
Íbúðarbyggingar 121.056 139.612 157.025 176.014 
Samgöngur 23.736 27.357 30.580 26.055 
Raforkumál 39.945 43.438 50.425 49.400 
Ríkissjóða og stofmnir 79.750 88.296 113.471 134.456 
Bæjar- og sveitarfélög 16.725 25.395 28.844 26.312 
Bygg.verktakar íbúða 7.902 7.851 2.771 6.205 
Aðrir bygg.verktakar 2.503 3.002 2.546 1.839 
Þjónustugreinar 15.196 17.447 21.354 23.281 
Ýmislegt 33.622 37.828 42.469 45.307 
Alls án innb. viðsk. 503.793 564.408 628.570 660.430 

Gengistryggð útlán banka,fjárfestingarlánasjóða 
og sérgreindra lánasjóða ríkis árin 1991-1994, 

í milljónum króna 

Innlend útlán banka, fjárfestingarlánasjóða og 
sérgreindra lánasjóða ríkis árin 1991-1994, 

í milljónum króna 

1991 1992 1993 1994 

Landbúnaður 5,8 % 12,3% 11.0% 6.3% 
Sjávarútvegur 8 . 1 % 11.1% 9.6% 6.9% 
Verslun 10.3% 11.4% 8.9% 6.7% 
Iðnaður 7.9% 9.9% 8.3% 6.6% 
Íbúðarbyggingar 0.0% 1 0 . 0 % 8.5% 6.3% 
Samgöngur 8.8% 9.7% 7.6% 5,6% 
Raforkumál 9.5% 1 0 . 6 % 8.3% 6,1% 
Ríkissj. og stofnanir 9.7% 10.8% 8.4% 6.5% 
Bæjar- og sveitarfélög 8,0% 9,2% 7.4% 5,6% 
Bygg.verktakar íbúða 11.4% 11.0% 9.4% 7,2% 
Aðrir bygg.verktakar 9,4% 10.6% 8.4% 6,6% 
Þjónustugreinar 9,2% 10.0% 8 . 1 % 6,4% 
Ýmislegt 9,1% 10.1% 8.0% 6,7% 
Alls án innb. viosk. 8,9% 10,6% 8.6% 6,4% 

1991 1992 1993 1994 
Landbúnaður 5,8 % 6,4% 5.8% 5,3% 
Sjávarútvegur 8.7% 9,0% 9.0% 8,4%. 
Verslun 11.5% 11,6% 11.3% 10,2% 
Iðnaður 10.3% 10,6% 10.3% 9,6% 
Ibúðarbyggingar 5,0% 5,0% 4.9% 4,8% 
Samgöngur 10.3% 1 0 , 6 % 10.1% 9.4% 
Raforkumál 8.7% 12,1% 13,5% 13.1% 
Ríkissj. og stofnanir 9.1% 9.3% 9.2% 7.8% 
Bæjar- og sveitarfélög 8.7% 7,2% 6.3% 6.8% 

Bygg.verktakar íbúða 4.6% 4,6% 5.9% 6,5% 
Aðrir bygg.verktakar 10.9% 11,3% 11.1% 10.3% 
Þjónustugreinar 11.0% 11,0%' 11.1%: 10.5% 
Ýmislegt 11.2% 11.3%- 10.9% 10.0% 
Alls án innb. viösk. 7.8% 7,7% 7,5% 7.0% 

1991 1992 1993 1994 
Landbúnaður 21.604 19.761 19.193 18.097 
Sjávarútvegur 70.443 77.553 82.714 82.023 

1991 1992 1993 1994 
Landbúnaður 4.001 3.515 2.460 1.750 
Sjávarútvegur 49.108 56.581 63.673 62.569 
Verslun 6.794 7.384 8.206 6.004 
Iðnaður 16.321 17.925 17.933 15.571 
Íbúðarbyggingar 4 56 109 81 
Samgöngur 21.106 24.648 28.145 23.389 
Raforkumál 39.800 43.218 50.334 49.109 
Ríkissj. og stofnanir 51.555 66.078 82.41 1 91.323 
Bæjar- og sveitarfélög 7.407 9.793 12.234 13.225 
Bygg.verktakar íbúða 59 123 112 54 
Aðrir bygg.verktakar 678 869 725 154 
Þjónustugreinar 4.269 4.634 4.599 3.448 
Ýmislegt 1.311 I.111 1.506 1.132 
Alls án innb. viðsk. 202.413 235.934 272.446 267.809 

1991 1992 1993 1994 
Landbúnaður 17.603 16.246 16.733 16.348 
Sjávarútvegur 21.335 20.971 19.041 19.454 
Verslun 27.848 30.101 28.704 28.142 
Iðnaður 20.348 21.458 22.337 21.724 
Íbúðarbyggingar 121.052 139.556 156.916 175.933 
Samgöngur 2.630 2.709 2.435 2.666 
Raforkumál 145 220 91 291 
Ríkissj. og stofnanir 28.195 22.218 31.060 43.133 
Bæjar- og sveitarfélög 9.319 15.603 16.610 13.087 
Bygg.verktakar íbúða 7.843 7.728 2.659 6.151 
Aðrir bygg.verktakar 1.825 2.133 1.821 1.685 
Þjónustugreinar 10.927 12.813 16.755 19.833 
Ýmislegt 32.311 36.717 40.963 44.175 
Alls án innb. viðsk. 301.380 328.474 356.123 392.621 
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Tafla 1 2 íbúðarbyggingar 0 3 7 6 

Raunvextir banka, fjárfestingarlánasjóða og Samgöngur 1.707 2.224 2.000 1.442 

sérgreindra lánasióða ríkis alls árin 1991-1994, Raforkumál 3.571 4.402 3.868 3.028 

í milljónum króna Ríkissj. og stofnaniy 4.753 6.374 6.253 5.671 
Bæjar- og sveitarfélög 569 791 818 719 1991 1992 1993 1994 Bygg.verktakar íbúða 4 10 11 6 

Landbúnaður 1.283 1.544 1.286 1.009 Aðrir bygg.verktakar 60 82 67 29 
Sjávarútvegur 5.761 7.785 7.544 6.001 Þjónustugreinar 375 447 375 257 
Verslun 3.683 4.179 4.007 3.379 Ýmislegt 120 122 105 88 
Iðnaður 3.235 3.894 3.745 3.229 Alls án innb. viðsk. 17.336 23.300 21.778 17.340 
Íbúðarbyggingar 5.295 6.507 7.256 7.914 
Samgöngur 1.944 2.506 2.261 1.681 
Raforkumál 3.585 4.424 3.889 3.053 Innlendir raunvextir banka,fjárfestingarlánasjóða 
Ríkissj. og stofnanir 6.994 8.708 8.703 8.571 og sérgreindra lánasjóða ríkis árin 1991-1994, 
Bæjar- og sveitarfélög 1.352 1.686 1.832 1.726 í mi lljónum króna 
Bygg.verktakar íbúða 360 368 316 294 
Aðvir bygg.verktakav 242 306 287 210 1991 1992 1993 1994 
Þjónustugreinar 1.548 1.758 2.012 2.181 Landbúnaður 1.004 1.083 957 876 
Ýmislegt 3.361 4.034 4.356 4.363 Sjávarútvegur 1.786 1.896 1.791 1.624 
Alls án innb. viðsk. 38.643 47.699 47.494 43.611 Verslun 3.000 3.372 3.310 2.904 

Iðnaður 1.995 2.206 2.251 2.120 
Íbúðarbyggingar 5.295 6.504 7.249 7.908 

Erlendir raunvextir banka, fjárfestingarlánasjóða Samgöngur 237 282 261 239 
og sérgreindra lánasjóða ríkis árin 1991-1994, Raforkumál 14 22 21 25 

í mi lljónum króna Ríkissj. og stofnanir 2.241 2.334 2.450 2.900 
Bæjar- og sveitarfélög 783 895 1.014 1.007 1991 1992 1993 1994 Bygg.verktakar íbúða 356 358 305 288 

Landbúnaður 279 461 329 133 Aðrir bygg.verktakar 182 224 220 181 
Sjávarútvegur 3.975 5.889 5.753 4.377 Þjónustugreinar 1.173 1.311 1.637 1.924 
Verslun 683 807 697 475 Ýmislegt 3.241 3.912 4.251 4.275 
Iðnaður 1.240 1.688 1.494 1.109 Alls án innb. viðsk. 21.307 24.398 25.717 26.271 



Jón Daníelsson 

Eignaverð1 

1. Inngangur 
Mikil auðæfi skipta um eigendur í viðskiptum 
með verðbréf á hverjum degi. Sumir hagnast. en 
aðrir tapa. Heildarvelta fjármagnsmarkaða í 
heiminum nemur hundruðum þúsunda milljarða króna á dag. Því er ekki að undra þótt umfangsmiklar rannsóknir séu stundaðar á verðbréfaviðskiptum. Rannsóknir þessar felast í 
tilraunum til spár um verðþróun á markaði og 
fræðilegum fjármálarannsóknum á eignaverði. 
Mikil gróska er í fjármálarannsóknum, og á 
tímum samdráttar í hefðbundnum vísindarannsóknum, t.d. eðlisfræði, er ekki að undra þótt 
fjármálarannsóknir hafi orðið eitt helsta viðfangsefni eðlisfræðinga. 

Rannsóknir á eignaverði hafa sýnt að ekki er 
hægt að spá fyrir um verðlag á markaði. Reglulega birtast greinar sem eiga að sýna að spá megi 
fyrir um verð. Skemmst er að minnast greinar í 
Morgunblaðinu nýlega um eðlisfræðinga sem 
töldu sig geta spáð fyrir um hlutabréfaverð í 

1 Þessi grein s tyðst við f ræði legar greinar sem ég hef skrifað. Hægt 
e r að ná lgas t tö lvuforr i t ið sem keyr i r n iðurs töðurnar ásamt 
óbir tum greinum á he imasíðu minni h t tp : / /www.hag.hi . i s /~jond. 
Ég þakka Jóhannes i Gísla Jónssyni og Tryggva Þ. Herbertssyni 
fyrir aðs toð við samantekt þessarar greinar . 

Bandaríkjunum. Vísindamennirnir kusu að birta 
rannsóknir sínar í tímaritinu Nature, og bendir 
það til þess að aðferð þeirra hafi ekki verið 
mikils virði. Ótrúlega mikil hagnaðarvon er 
bundin við aðferð sem gæti spáð fyrir um 
eignaverð. Enginn heilvita maður kýs að kasta 
slíkum auðæfum á glæ með því að greina frá 
aðferðinni. 

Aftur á móti er áhætta í verðbréfaviðskiptum 
mælanleg og fylgir kerfisbundnu ferli. t þessari 
grein verður gerð grein fyrir kenningum um 
áhættu og líkönum til mælingar og áhættuspár 
því að skilningur á áhættu er undirstöðuatriði í 
nútíma fjármálum. Þessi grein skiptist í þrjá 
meginhluta auk inngangs og lokaorða. Fyrst 
verður fjallað almennt um fjármálamarkaði; þá 
eru helstu líkön og aðferðir kynntar, og að 
lokum eru nokkur líkön reynd með gögnum frá 
stórum fjármálamörkuðum. 

2. Eiginleikar eignaverðs 
2.1. Skilgreining eignaverðs 

Jafnvel þótt orðið eignaverð geti átt við um 
verð á öllum eignum er orðið notað hér í þröngum skilningi um það verð sem fellur undir empírísk fjármál. 

http://www.hag.hi.is/~jond
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Mvnd 1 Standard og Poor 500 

Skilgreining: Empírísk fjármál 
Það svið hagfræði og f jármálafræða sem fjallar um 
eiginleika verðs og afleiða á skipulögðum mörkuðum, 

t.d. gjaldeyris- eða verðbréfamörkuðum. 

Oft er greint á milli verðs einstakra verðbréfa 
og þess sem óformlega er kallað markaður, en 
það er gildi hlutabréfavísitölu. eins og t.d. SP-
500-vísitalan 2 sem fjallað er um síðar í greininni. 

heimskreppunni 1929-1935 og „svarta október" 
1987. 

Verð gefur samt ekki skýra mynd af markaðinum 
því að verðbreytingar aukast eftir því 

sem verð hækkar án þess að ávöxtun breytist. 
Ávöxtun er skilgreind sem prósentubreytingar á 
milli tímabila, þ.e. ef verð er P. þá er ávöxtun y, 
nálguð með formúlunni: 

2.2 Lýsing á eignaverði 
Vísindamenn hafa veitt því athygli að eignaverð 

hefur vissa eiginleika sem virðast óháðir 
því hvaða verð er til skoðunar, t.d. hveitiverð í 
Evrópu á 19. öld, verð hlutabréfa í Bandaríkjunum 

eða gengi punds og japansks jens. Sameiginlegir 
eiginleikar eignaverðs koma vel fram ef 

skoðaðar eru daglegar mælingar á árunum 19291993 
á SP-500-vísitölunni, sem er ein elsta og 

viðamesta hlutabréfavísitala heims. Þetta tímabil 
nær yfir eina heimsstyrjöld og eina heimskreppu 
ásamt fjölda annarra styrjalda og efnahagsáfalla. 
Vart er til betri röð til lýsingar á eignaverði. 

Á mynd 1 sést að verð er sífellt að hækka að 
undanskildum nokkrum tímabilum, svo sem 

2 Standard og Poor fyr i r tækið hefur mó lað vísitölu sem tekur mið 
af 500 stærstu fyr i r tækjum í Bandar ík junum, og þessi vísitala er 
besti vísir á ve rðþróun á bandar í skum h lu t ab ré fum. Vísitalan 
nefn is t Standard and Poor 's 500 index eða í daglegu tali SP-500. 

Ef litið er á mynd 2 sem sýnir ávöxtun SP-500-
hlutabréfavísitölunnar kemur nýtt mynstur í ljós. 

Dagleg ávöxtun er núll að meðaltali, og ekkert 
mynstur sést í væntri ávöxtun. Þess ber að gæta að 
myndin sýnir daglegt verð, og ef litið er til langs 
tíma, t.d. eins árs, er ávöxtun yfirleitt jákvæð. 
Ef skoðuð eru hátíðnigögn, t.d. einnar sekúndu 
mælingar. má finna kerfisbundnar breytingar. 

Annað kerfisbundið mynstur kemur í ljós á 
mynd 3. Dreifni áhættu á hverjum tíma, var(v,), 
kallast flökt (e. volatility), og unnt er að meta 
flökt með y;. Ef sjálffylgnigraf 3 af flöktinu er 
kannað kemur í ljós að mjög sterk langtímasjálf-

3 Sjál f fylgni (e. autocorrelat ion) sýnir hve mikið mælingar á mismunandi 
t ímabi lum fylgjast að. 
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Mynd 2 l o g ( P ( t ) / P ( t - 1 ) ) 

fylgni er í flökti, þ.e. tímabil mikilla sviptinga 
fylgjast að og það sama gera tímabil stöðugleika. 
Það er auðvelt að sjá tímabil þar sem flökt er 
mikið og önnur tímabil þar sem flökt er lítið. 
Þegar flökt leitar saman nefnist það flöktklasar, 
og eru þeir eitt helsta einkenni eignaverðs. Þetta 
sást vel í heimskreppunni miklu og í kringum 
„svarta október" 1987 þegar mikil áhætta var á 
mörkuðum. Flest líkön af eignaverði miða að því 
að líkja sem best eftir flöktklösum. 

Ef dreifing eignaverðs er könnuð kemur 
önnur athyglisverð staðreynd í ljós. 

Á mynd 4 er dreifing SP-500-raðarinnar borin 
saman við normaldreifingu. Þar kemur í ljós að 
miðja dreifingarinnar er mun hærri en miðja 
normaldreifingar og halarnir sömuleiðis. Þar sem 
dreifing tegrast út í einn 4 þarf eignaverðsdreifingin einhvers staðar að vera lægri, og hún er það sitt 
hvoru megin við miðju. Slík dreifing er hátoppa 

4 Þar sem dreif ing sýnir líkur, og líkur eru alltaf á milli núll og eins. 
þarf tegur af l íkindadref ingu fyrir allar mögulegar ú tkomur að 
vera einn. 

Mynd 4 

Mynd 3 
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og með gildan hala. Á þessu sést að fjármálamarkaðir 

eru annaðhvort mjög virkir, þar sem verð 
hækkar og lækkar mikið, eða mjög rólegir, það er 
lítið um millibilsástand á mörkuðunum. 

Tafla 1 
Lýsing á SP-500-röðinni 

Það sést einnig vel í töflu 1 að ferilris 5 er 23, og 
líkur á að röðin sé normaldreifð er minni en 1%. 

2.3. Skilvirkir markaðir og spár 
Eitt af undirstöðuatriðum hagfræðinnar er að 

ekki er hægt að spá fyrir um verð á mörkuðum 
því að liggi einhverjar upplýsingar fyrir um 
verðmæti eignar hafa þær samstundis áhrif á 
verðið. Tökum dæmi um fjárfesti sem les í 
blöðunum að bylting hafi orðið í Sádi-Arabíu og 
ekki sé vænst neinnar olíu þaðan um ófyrirsjáanlega 

framtíð. Ef þessi ljárfestir hugsaði sér 
gott til glóðarinnar og fjárfesti í olíufyrirtækjum 
í von um olíuverðshækkun væri sá hinn sami að 
gera mistök því að verð hlutabréfa í olíufyrirtækjum 

hefði þegar hækkað. Ástæða þessa er að 
markaðir eru skilvirkir. 

Hagfræðingar hafa smíðað þrjár útgáfur af 
kenningunni um skilvirka markaði: 
1. Veik skilvirkni: Á markaði, sem aflar upplýsinga 

á hagkvæman hátt, er ekki hægt að 
spá fyrir um framtíðarverð með verði for-
tíðarinnar. 

2. Meðalskilvirkni: Ekki er hægt að spá verði 
með almennum upplýsingum. 

3. Mikil skilvirkni: Ekki er hægt að spá fyrir 
um verð með neinum upplýsingum. 

Ef einhver þessara kenninga um skilvirka 
markaði er rétt hefur það athyglisverðar niðurstöður 

í för með sér því að tilraunir einstaklinga 
eða fyrirtækja til að hagnast á spám um verð, 

5 Ferilris (e. kurtosis) mælir hve hár toppur dreifinagar er miðað við 
normaldreifingu. Ferilris normaldreifingar er núll. og ef ferilris er 
meira en núll er toppur dreifingar hærri en í normaldreifingu. 

hvort sem er með upplýsingum um stöðu fyrirtækja, 
ástand hagkerfisins eða þróun hlutabréfaverðs 

eru dæmdar til að mistakast. Eignaverði er 
best lýst sem slembiferli.6 Þar af leiðandi em flest 
fyrirtæki, sem selja virka verðbréfasjóði, að selja 
svikna vöru því að þau lofa ávöxtun fram yfir 
markaðinn, þar sem sérstakri þekkingu er beitt 
og verðbréfafyrirtækið kaupir og selur verðbréf 
hratt til að elta bestu ávöxtunina. Mikil umsetning 

hefur umtalsverðan kostnað í för með sér. Ef 
eignaverð fylgir slembiferli hlýtur að meðaltali 
helmingur spámanna að geta rétt, en þegar tekið 
er tillit til kostnaðar hjá virkum verðbréfasjóðum 
er ávöxtun þeirra að meðaltali lægri en markaðurinn. 

Samkvæmt tölfræðinni er nokkuð um verðbréfasjóði 
sem skila miklum hagnaði í samanburði 

við markaðinn, 7 en meira um sjóði sem 
standa sig verr. Verðbréfafyrirtæki nefna aftur á 
móti ekki þá sjóði í bæklingum sínum. 

Viðskiptadagblöð á borð við Wall Street 
Journal sýna skemmtilega fram á að verð fylgi 
slembiferli með því að bera saman spár apa við 
spár sérfræðinga í verðbréfaviðskiptum. Aparnir 
spá yfirleitt réttar. 

Þegar ávöxtun af virkum verðbréfasjóðum er 
borin saman við ávöxtun af fjárfestingu í vísitölusjóðum, 

sem byggja á t.d. SP-500-vísitölunni, 
kemur í ljós að vísitölusjóðirnir skila meiri 
ávöxtun þegar litið er til langs tíma. Einstaka 
verðbréfasjóðir ná frægð með því að skila meiri 
hagnaði en markaðurinn, en á endanum fara 
þessir sjóðir að tapa peningum. 

Verðbréfaspámenn trúa ekki á kenninguna um 
skilvirka markaði og benda oft á gamlan brandara 

um hagfræðinga: 
Tveir hagf ræðingar voru á gangi . Annar þeirra sá 

f i m m þ ú s u n d k a l l á götunni og benti h inum á 

þennan auðfengna gróða. Svar hins kom um hæl: 

Það getur ekki verið þv í að þá hefði e inhver annar 

hirt peninginn. 

Það er auðvitað rétt að við finnum öðru hverju 
peninga á götunni alveg á sama hátt og spámenn 

6 Besta skilgreining á slembiferli (e, random walk), sem é g hef séð, 
var í bók sem lýsti því sem ferli drukkins einstaklings. 

7 Orðið markaður á í þessu samhengi við meðalávöxtun af öllum 
verðbréfum. Of t þegar talað er um markaðinn er átt við breiða 
vísitölu eins og SP-500. 

Fjöldi mælinga 17370 
Meðaltal 0,018 

Staðalvilla 1,144 
Ferilris 22,75 

P(Normal) <0.01 
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finna upplýsingar sem hjálpa til við verðspá. En ef 
við eyddum tíma okkar í að ganga götur í leit að 
fimmþúsundköllum værum við að verja tíma 
okkar á mjög óhagkvæman hátt, og sama á við um 
þá sem telja sig geta spáð fyrir um eignaverð. 

Þó er ein undantekning frá þessu. Einhverjir 
hljóta að fá upplýsingar í hendurnar á undan 
öðrum, og þeir geta grætt. Því hefur sprottið upp 
mikil samkeppni meðal spámanna um að spá 
fyrir um hátíðnibreytingar á verði. Sem dæmi 
má nefna fyrirtæki sem nýlega keypti ofurtölvu 
fyrir rúma tvo milljarða króna til þess eins að 
vera tveimur sekúndum á undan samkeppnisaðilum 

í útreikningum á verðmuni (e. arbitrage) 
í framtíðarverði hlutabréfa í Tokyo. Ahugasamir 
geta tengst fyrirtæki í Sviss. Olsen Associates, 
sem spáir fyrir um gengisbreytingar.8 

2.4. Áhœtta 
Helsti ávinningur af því að meta og skilja eðli 

flökts er í smíði eignasafna (e. portfolio) og 
áhættustjórnun (sjá Guðmund Magnússon, Jón 
Daníelsson og Tryggva Þ. Herbertsson, 1995). 
Ein skilgreining á áhættu er flökt, og þar sem 
flökt er mjög sjálffylgið er vel hægt að smíða 
góð líkön af því. Mikilvægi vel heppnaðra flöktlíkana 

sést vel í eignasafnssmíði og afleiðuverðlagningu 
(e. derivatives pricing). Fjárfestar eru 

sífellt að vega saman áhættu og ávöxtun þar sem 
takmarkið er að lágmarka áhættu og hámarka 
ávöxtun. Góðar mælingar á flökti eru því algerlega 

nauðsynlegar í eignasöfnum sem byggjast 
t.d. á kenningum eins og CAPM. 9 Áhætta er 
einnig undirstöðuatriði í verðlagningu afleiða (e. 
derivatives) eins og vilnana (e. options) þar sem 
röng áhættumæling margfaldar áhættu í viðskiptum 

með afleiður. 

3. Líkön af eignaverði 
Fjölmargir fræðimenn hafa tekið eftir ofantöldum 

eiginleikum eignaverðs á mörkuðum víða 

8 Olsen Associa tes má f inna á h t tp : / /www.olsen.ch og e innig í 
gegnum Viðskipta- og hagfræðidei ld http: / /www.hag.hi . is 

9 C A P M (e. Capital Asset Pricing Model) er líkan um eignasöfn 
þar sem arðsemi er hámörkuð og áhætta lágmörkuð. 

um heim. Með nútímatölfræði komu fram tæki 
til að smíða líkön af eiginleika eignaverðs. Ein 
fyrsta könnunin var gerð af Mandelbrot (1963), 
einum af upphafsmönnum óreiðukenninga 
(e. chaos). Mandelbrot gerði ráð fyrir að ávöxtun 
tilheyrði hinni stöðugu fjölskyldu dreifinga sem 
er mjög almenn forsenda, en skilur lítið eftir 
fyrir frekari rannsóknir. Fyrsta nútímalíkanið 
var smíðað af Clark (1973) í doktorsritgerð 
hans. þar sem hann setti f ram líkan af verði 
landbúnaðarvara. Líkan þetta nefnist stókastískt 
flökt (SV-líkan). Þetta líkan reyndist ofraun fyrir 
tölvur áttunda áratugarins og féll því fljótt í 
gleymsku, en á síðustu árum hefur það verið 
endurvakið og er nú hornsteinn nútímalíkana.10 

Nánar verður fjallað um SV-líkanið síðar í 
greininni. Árið 1982 setur Engle fram það líkan 
sem reynst hefur vinsælast til útskýringar á 
eiginleikum eignaverðs, hið svokallaða ARCH-líkan11 

(Bollerslev, Engle og Nelson, 1993). 

3.1. GARCH 
Af umræðunni í síðasta kafla sést að flökt 

eignaverðs er sjálffylgið. Með hliðsjón af því 
setti Engle (1982) fram ARCH-líkan sitt þar sem 
meðaltal ávöxtunar er núll og dreifni er sjálf-
fylgin. Þetta líkan hefur verið endurbætt, og er nú 
almenn útgáfa þess vinsælust. Þetta líkan kallast 
GARCH.12 Ef y1 er ávöxtun, þá er E ( y 1 )=0 og: 

10 Þessi nýt i lkomnu vinsældir l íkans Clarks komu honum verulega 
á óvart því að síðustu tvo áratugi hefur hann unnið við aðra hluti 
við lítinn orðstír. Ég hitti Clark þegar ég hélt erindi við Chicago-
háskóla þar sem hann var gis t iprófessor . og hann var að sönnu 
ánægður með f rægðina. fannst hún þó koma heldur seint. 

11 Auto Regressive Contionally Heteroscedast ic (ARCH). 
12 General ised A R C H (GARCH) . 

Mat á þessu líkani er mjög auðvelt, og hefur 
það án efa stuðlað að vinsældum þess. Sennileikafallið er: 

http://www.olsen.ch
http://www.hag.hi.is
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Þetta líkan hefur sætt töluverðri gagnrýni. í 
upphafi voru ýmsir sérfræðingar í hefðbundinni 
tímaraðagreiningu (e. time series analysis) 
andsnúnir þessu líkani og töldu að hefðbundnari 
tímaraðaaðferðir væru betri, t.d. Kalman-síuaðferðir. 

Þessar raddir hafa að mestu þagnað því 
að hefðbundnum tímaraðamönnum hefur ekki 
tekist að setja fram betra líkan, og aðrir hafa 
orðið til að gagnrýna líkanið. Í fyrsta lagi eru 
það fræðimenn sem telja að grunnhugmyndin sé 
rétt, en ranglega útfærð í GARCH-líkaninu. í 
öðru lagi telja margir að grunnhugmyndin sé 
röng. 

Fræðimenn sem tilheyra fyrri hópnum telja 
GARCH-líkanið ekki fullnægjandi því að ávöxtun 

virðist vera á milli þess að vera sístæð 1 3 og 
slembiferli. Það sést t.d. á mynd 3. Skilyrði fyrir 
því að GARCH-líkanið sé sístætt er að α + β < 1, 
en oft er summan mjög nálægt einum og líkanið 
því ekki fullkomlega sístætt. Til að mæta því er nú 
gert ráð fyrir að flökt sé brotaþætt (e. fractionally 
integrated). 

Þótt ýmsar umbætur hafi verið gerðar á 
ARCH-líkaninu eru dagar þess að mestu taldir 
meðal fræðimanna, og er helsta ástæða þess að 
S V-líkanið reynist mun betur en ARCH-líkönin. 

3.2. SV-líkön 
í ARCH-líkönum er gert ráð fyrir að ht sé 

forákvarðað af fyrri mælingum. Það einfaldar 
mat með aðferð sennilegustu gilda (ML), en er 
þó töluverð einföldun og á svig við kenningar 
um eignamarkaði. Í kenningum um eignamarkaði 

er gert ráð fyrir að flökt sé einnig slembibreyta 
með sjálfstæðu slembiferli og því ekki 

forákvarðað eins og í ARCH-líkönum. Í fyrstu 
SV-líkönum var af reiknifræðilegum ástæðum 
gert ráð fyrir að hver flöktmæling væri sjálfstæð 
og óháð mæling, en framfarir í reiknifræði hafa 
gert þá forsendu óþarfa. 

13 Sístæð (e. stationary) t ímaröð er samsett úr föstu (e. deterministic) ferli og slembiferli þar sem fasta ferlið er ráðandi. Gott yfirlit 
um sístæðni og þættingu er hjá Tryggva Þ. Herbertssyni (1994). 

Eins og sjá má er þetta líkan mjög líkt 
GARCH-líkönum með einni undantekningu, ht 

er slembibreyta. Því má líta svo á að GARCH-
líkön séu hreiðruð í SV-líkönum. Þar af leiðandi 
mætti gera ráð fyrir að allir rannsakendur notuðu 
SV-líkanið, en ástæða þess að svo er ekki er 
eftirfarandi; sennileikafallið fyrir GARCH-líkön 
er mjög einfalt eins og sjá má í jöfnu (1). En þar 
sem ht er slembibreyta í SV-líkönunum og þar 
með dulið þarf að tegra það út úr sameiginlega 
sennileikafallinu fyrir y og h. Og þar sem ht er 
sjálffylgið er þörf á T víðri tegrun, þar sem T er 
fjöldi mælinga. Sennileikafallið er því fundið 
með eftirfarandi tegrun: 

3.3. Aðferðir til mats á SV-líkönum 
Fram á þennan áratug var ekki hægt að meta 

SV-líkanið, en undanfarið hafa nokkrar matsaðferðir 
verið settar fram. Sérfræðingar í tímaraðagreiningu 

hafa lagt til notkun á ólínulegum 
og línulegum Kalman-síu-aðferðum. Ólínulegar 
Kalman-síu-aðferðir (Kitagawa 1987) eru ekki 
nothæfar því að matsvilla verður svo há að allar 
niðurstöður verða ómarktækar. Einn helsti sérfræðingur 

heimsins í tímaraðagreiningu, A. C. 
Harvey, hefur ásamt samstarfsmönnum lagt til 
línulega Kalman-síu-aðferð, QML, þar sem 
ólínulega líkanið í (2) er gert línulegt. Tvær 
aðrar aðferðir hafa verið lagðar til, Markovkeðju-hermu-aðferð 

(MCMC) af Jacquier et. al. 
(1994) og hermu-hámarkssennileiki (SML) af 
Jóni Daníelsyni (1991, 1994a). Þar af kemur 
SML fyrst fram á sjónarsviðið og er eina sennileika-aðferðin 

og samrýmist því nútíma hagrannsóknum 
og tölfræði best. 

3.3.1. Kalman-sía 
Ef við gefum okkur að annað veldi ávöxtunar, 
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logy t 2 , sé normaldreif t 1 4 er auðvelt að keyra 
Kalman-síu á líkanið. Það er því nálgunaraðferð 
sem auðvelt er að beita, en eins og allar nálgunaraðferðir 

er skekkja í matinu. Jacquier, Polson 
og Rossi (1994) og Jón Daníelsson (1994b) 
báru saman mismunandi matsaðferðir þar sem 
kom í ljós að Kalman-síu-aðferðir eru svo 
ónákvæmar að þær eru ónothæfar. Harvey og 
samstarfsmenn hafa því gefið þessa aðferð upp 
á bátinn. 

3.3.2. Hermusennileiki (SML) 
Til er ein þekkt leið til rétts mats á tegrinu í 

(3), en það er hermusennileiki (SML, e. Simulated 
Maximun Likelihood) sem fyrst var sett 

f ram af Jóni Daníelsyni (1991, 1994a). Skilgreinum 
tvö þéttiföll, mikilvægisfall μ(Y|Ɵ) og 

afgangsfall h(Y|Ɵ), sem hafa eftirfarandi eiginleika: 

14 Það er auðvi tað log kí-kvaðrat dreif t . 

3.3.3. Samanburður á aðferðum 
Aðferðir til mats á SV-líkönum eru misgóðar. 

Samanburð á aðferðunum er að finna í Jacquer 
et. al. (1994) og Jóni Daníelssyni (1994b). Þar 
eru bornar saman QML-aðferð Harvey's og samstarfsmanna, 

Bayesíska MCMC-aðferð Jacquier's 
et. al., vægisaðferðir (MM), og SML-aðferð 
undirritaðs. 

Til að bera saman niðurstöðurnar var gerð 
Monte Carlo tilraun15 þar sem parametrum líkansins 

var gefið gildi og hermt eftir líkaninu 500 
sinnum þar sem fjöldi mælinga var 2,000. Þessar 
niðurstöður er að finna í töflu 2 hér að neðan. 

Tafla 2 
Samanburður á SV-aðferðum 

Meðaltal metinna stika, RMSE 1 6 í sviga 
Rétt gildi (0 = -0.736 8 = 0.9 v = 0.363 

MM -0.86 (0.42) 0,88 (0,06) 0,31 (0,10) 
QML -0,853 (0.46) 0,88 (0,06) 0,383 (,011) 

MCMC -0,763 (0.15) 0,896 (0,02) 0,359 (0,034) 
SML -0,721 (0,15) 0,902 (0,02) 0.359 (0.039) 

Hér sést að M C M C og SML eru mun betri en 
hinar aðferðimar, metnu stikarnir eru mun nær 
réttu gildunum en með MM og QML. Sömuleiðis 

er RMSE mun lægra hjá MCMC og SML. 
MCMC-aðferðin byggist á bayesískri tölfræði, 

en SML er klassísk aðferð. SML-aðferðin 
samrýmist því betur hefðbundnum hagrannsóknum 

og telst því betri. 

4. Niðurstöður 
Til að bera saman mismunandi eignaverðslíkön 
voru tvö gagnasett valin og nokkur eignaverðslíkön 

keyrð á þau. Gögnin eru daglegar 
mælingar á bandarísku hlutabréfavísitölunni SP-500 

frá 1980 til 1993 og gengi þýska marksins 

15 Í Monte Carlo t i l raunum er s t ikum líkans ge f ið gildi og f jöldi 
mæl inga er ákveðinn. Síðan er hermt eft ir l íkaninu, og stuðlar 
l íkansins m e ð hermdu gögnunum eru metnir með þeirri aðferð 
sem er verið að rannsaka. Þetta er endur tek ið o f t . og síðan er 
meðaltal og meðalkvaðra t villna kannað. 

16 Meðal rótar kvaðrat villa (e. Root Mean Squared Error. RMSE) . 
Sýnir meðal kvaðrat frávik meti ls . 

Þetta þýðir að lausn á (4) er í raun á (3). Þó 
ekki sé hægt að f ramkvæma tegrið í (4) beint er 
auðvelt að f ramkvæma það með eftirhermu. Þar 
sem μ(Y|Ɵ) er þéttifall er hægt að nota það til að 
herma eftir Y , þ.e. það er hægt að nota μ(Y|Ɵ) til 
að gera slembivektora. Ef dregnir eru út N 
slembivektorar og þeir merktir með Y(n) þá er 
Monte Carlo, eða hermumat á f(Y|Ɵ), fengið 
með meðaltalinu: 

Með því að auka N er þannig hægt að fá eins 
gott mat á f(Y|Ɵ) og við kærum okkur um. Ef 

I(Ɵ̅)er síðan hámarkað m.t.t. Ɵ fæst hámarkslíkindamat 
á parametrana Ɵ, og niðurstaðan 

verður sú hin sama og ef við he fðum getað 
hámarkað f(Y|Ɵ). 
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miðað við Bandaríkjadal á sama tímabili. Lýsingu 

á gögnunum er að finna í töflu 3 hér að 
neðan. 

Tafla 3 
Lýsing gagna 

Mark/Dollari SP 500 
Fjöldi mælinga 4593 4670 

Meðaltal 0.008 0,041 
Dreifni 0,472 0.944 

Skekking -0,107 -2.92 
Ferilris 4.16 71,1 

P(Normal) <0.01 <0.01 

Tvö algeng ARCH-líkön voru valin, 
GARCH( 1,1)- og EGARCH( 1,1 )-líkönin ásamt 
SV-líkaninu. Niðurstöður af SV-líkaninu er að 
finna í töflu 4. 

Tafla 4 
SV-líkanið 

Mark/Dol lar i SP 500 
Fjöldi mælinga 4593 4670 
Log-sennileiki -4249 -5809 

ω -1,04(0,01) 0,00(0,00) 
δ 0,96(0,01) 0,98(0,01) 
v 0,25(0,02) 0,13(0,01) 

Ekk i er unnt að bera líkönin tvö saman því að 
þau eru ekki hreiðruð, en þó er hægt að kanna 
mismun log-hámarkssennileikans sem gefur 
góða vísbendingu um gæði þessara líkana 
(Vuong 1989). 

Tafla 5 
Samanburður líkana, 

log -sennileiki 
Mark/Dollari SP 500 

GARCH(1,1) -4408 -5940 
EGARCH(1,1) -4389 -5918 

SV -4249 -5809 
SV-GARCH(1,1) 159 131 

SV-EGARCH(1,1) 140 109 

Það líkan sem hefur lægstan sennileika er 
GARCH, og er EGARCH mun betra. Það á 

sérstaklega við um hlutabréfavísitöluna þar 
sem má búast við sterkari vægisáhrifum sem 
EGARCH er sérstaklega hannað til að ná yfir. 

SV-sennileikinn er þó mun hærri en í þessum 
tveimur líkönum, og þótt ógerlegt sé að keyra 
formlegt próf eru gildin það miklu hærri, frá 109 
til 159, að mjög líklegt má teljast að um marktækan 

mun sé að ræða. 
Þessi niðurstaða er í samræmi við aðrar kannanir 

á eignaverðslíkönum, SV-líkön eru ávallt 
betri. 

5. Lokaorð 
Rannsóknir á eiginleikum eignaverðs eru mjög 
umfangsmiklar, enda eru niðurstöðurnar mjög 
mikilvægar, bæði fyrir þátttakendur á mörkuðum 

og fyrir opinbera aðila. Þótt ekki sé unnt að 
spá fyrir um verð á mörkuðum og flestir verðbréfasjóðir 

því gagnslausir hefur bæði verið sýnt 
fram á að áhætta á mörkuðum er mælanleg og að 
áhættan fylgi kerfisbundnu ferli. Þar af leiðandi 
er hægt að smíða líkan til að spá fyrir um áhættu. 
Mörg líkön hafa verið smíðuð til að spá fyrir 
um áhættu. Það líkan sem stendur sig best í 
áhættuspám er SV-líkanið þegar það er metið 
með SML-aðferðum. 
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Valdimar Kristinsson 

Samgöngur og ferðamál 
Annað hvert ár hefur verið rituð grein um samgöngur 
og ferðamál í Fjármálatíðindi (síðast birt í 3. hefti 
1993). Í þessum greinum hefur verið rœtt um þróun 
samgöngumála innanlands og til og frá landinu og 
einnig vikið að ferðamálum, enda eru. náin tengsl 
milli þeirra og samgöngumálanna. 

Vegagerð 
Vegakerfi landsins og ástand þess er alltaf til 

umræðu, enda er samtenging byggða og þar með 
þjóðfélagsins alls að miklu leyti undir því 
komin. Síðasta hálfan annan áratug hafa orðið 
miklar framfarir í vegagerð hérlendis með 
lagfæringu og endurlagningu vega, er síðan hafa 
verið lagðir bundnu slitlagi. 

„Góðvegagerð", þ.e. lagning bundins slitlags 
á þjóðvegi, byrjaði mjög seint hér á landi. Árvissar 

framkvæmdir á þessu sviði hófust ekki 
hér fyrr en 1970 og gengu hægt framan af. 
Nokkru fyrir 1980 var byrjað að nota svokallaða 
klæðningu, en þá er möl dreift yfir olíuborinn 
veg. Er þá nær alltaf um tvöfalda klæðningu að 
ræða, sem venjulega er lögð með stuttu millibili. 
Þetta hefur gefið furðu góða raun, en aðalkosturinn 

er sá, að þetta er mun ódýrari aðferð en 
hinar fyrri, sem voru steinsteypa, malbik og 
olíumöl. Klæðningin endist ekki eins vel og hin 
efnin og kallar á meira viðhald, en lagfæringar 
eru á hinn bóginn fljótgerðar. 

Segja má að eftir 1980 hafi klæðningin verið 
nær allsráðandi við vegabætur á þjóðvegum, og 
á síðari árum hefur bæst við bikfest burðarlag 
undir slitlag klæðningarinnar, þar sem auka þarf 

styrkleikann, því að of veikt burðarlag hefur 
sums staðar valdið erfiðleikum við góðvegagerð. 

Haustið 1995 var búið að leggja bundið slitlag 
á tæplega 3.000 km af vegakerfi landsins, sem í 
heild er nær 10.000 km. Samkvæmt nýjum vegalögum 

skiptist það í stofnvegi (nær 4.200 km), 
tengivegi (liðlega 4.000 km) og landsvegi (nær 
1.800 km). Flestir landsveganna voru reyndar 
kallaðir fjallvegir áður fyrr. Meginhluti góðveganna 

eru stofnvegir, þannig að nú er búið að 
leggja bundið slitlag á um 60% þeirra. Hitt 
skiptir ekki minna máli, að megnið af umferðinni 

er nú á góðvegum, þegar miðað er við vegakerfið 
í heild, eða nær 85% á móti liðlega 15% á 

malarvegum. Umferð mun efalaust aukast á 
mörgum hinna síðarnefndu, þegar þeir hafa 
verið lagðir bundnu slitlagi, og á það sérstaklega 
við um ófullgerða kafla á hringveginum, þar sem 
heildarfrágangur á honum mun auka umferð í 
sjálfu sér. 

Auk þess sem lagning bundins slitlags á þjóðvegi 
hófst mjög seint hér á landi hefur hún einkennst 

af miklum sveiflum milli ára. Langdrýgsta 
framkvæmdatímabilið stóð í fimm ár 1984-88. 
Samtals voru 1229 km lagðir bundnu slitlagi á 
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þessum árum eða 246 km að meðaltali á ári. Á 
árunum frá 1989-'95 hefur meðaltalið hins vegar 
verið 140 km. Þetta er mikil breyting, en ytri 
skilyrði voru ekki heldur alveg sambærileg. 

Tafla 1. Bundið slitlag á þjóðvegum 
- tegund fyrstu gerðar. 

Lagl á km km km klll klll 

1 9 3 6 o g 1941 - 6 - - 6 
1961 - - - - -

1 9 6 2 3 - - - 3 
1 9 6 3 11 - - - 11 
1 9 6 4 - - - - -

1 9 6 5 18 3 - - 21 
1 9 6 6 - - 2 - 2 
1 9 6 7 1 1 - - 2 
1 9 6 8 - - - - -

1 9 6 9 - - - - -

1 9 7 0 - - 11 - 11 
1971 3 3 12 - 18 
1 9 7 2 11 5 2 0 - 3 6 
1 9 7 3 - 2 2 3 - 2 5 
1 9 7 4 - 2 6 - 8 
1 9 7 5 - 4 14 - 18 
1 9 7 6 - - 14 - 14 
1 9 7 7 - 1 1 i - 12 
1 9 7 8 1 7 2 0 14 4 2 
1 9 7 9 - - - 13 2 7 4 0 
1 9 8 0 - 12 2 4 5 4 9 0 
1981 - 6 2 7 110 143 
1 9 8 2 - 3 12 131 1 4 6 
1 9 8 3 - 1 3 1 0 0 1 0 4 
1 9 8 4 - 4 - 1 6 0 1 6 4 
1 9 8 5 - 1 - 2 2 3 2 2 4 
1 9 8 6 - 4 - 2 7 5 2 7 9 
1 9 8 7 - 7 - 2 9 5 3 0 2 
1 9 8 8 - - - 2 5 7 2 5 7 
1 9 8 9 - - - 157 157 
1 9 9 0 - 3 - 1 2 0 1 2 3 
1991 - 1 - 9 6 9 7 
1 9 9 2 - - - 162 162 
1 9 9 3 - 2 - 1 5 0 152 
1 9 9 4 - - - 167 167 
1 9 9 5 - - - 124 1 2 4 
S a m t a l s 4 8 7 8 2 1 2 2 . 6 2 2 1 2 . 9 6 0 
1) Eitthvað af klæddum veg um næst þéttbýli hcfur nú verið malbikað >. 

Á fyrra tímabilinu var hægt að klæða ýmsa 
vegi án verulegrar lagfæringar á vegarstæði, en 
slíkum vegum fer eðlilega fækkandi. Einnig 

munu nú gerðar öllu meiri kröfur um undirbyggingu 
og frágang á aðalvegum en áður var, m.a. 

vegna aukinnar umferðar og sívaxandi þungaflutninga. 
Suma klædda kafla þarf að endurbyggja 

miðað við auknar kröfur og þarfir, þar á 
meðal nokkra á leiðinni milli Reykjavíkur og 
Akureyrar. Þá er nokkuð um einbreiða klæðningu 

á hringveginum í Skaftafellssýslum, sem 
smám saman er verið að breikka. Það sem þótti 
mikil framför fyrir nokkrum árum þykir nú ekki 
lengur duga á aðalleiðum. 

Hringvegurinn 
Nú þegar öll leiðin milli Reykjavíkur og 

Akureyrar hefur verið lögð bundnu slitlagi og 
lagfærð að öðru leyti víðast hvar hefur hún þó 
ekki styst nema um einn km í 431 við þær breytingar. 

Verði hins vegar úr byggingu ganga undir 
Hvalfjörð. sem nú er talið líklegt, þá styttist 
leiðin vestur og norður um nær 50 km og milli 
Reykjavíkur og Akraness um 60 km. 

Austan Skjálfandafljóts heldur hringvegurinn 
áfram um Fljótsheiði. sem áætlað er að endurbyggja 

og klæða á árunum 1996-'98. Sama er að 
segja um drjúgan kafla á Mývatnsheiði, nærri 
Másvatni, sem vinna á við á árunum 1989-'99. 
Hringvegurinn telst fremur liggja norðan við 
Mývatn heldur en sunnan við vegna hraðari og 
þyngri umferðar. Að sunnanverðu þarf hins 
vegar að taka meira tillit til byggðar og ferðamennsku. 

Ætlunin er að ljúka góðvegagerð umhverfis 
vatnið fyrir aldamót. Austan Mývatns er 

búið að laga og klæða veginn um Námaskarð og 
sem leið liggur að Dettifossvegamótum vestanverðum. 

Austan þessara vegamóta tekur við um 120 
km ófrágenginn kafli, sá langlengsti á hringveginum, 

er nær allt austur að nýju brúnni yfir 
Jökulsá á Dal, sem áhugi er á að ljúka fyrir aldamót. 

Reyndar eru uppi hugmyndir um að breyta 
þessari leið umtalsvert, taka af krókinn að Grímsstöðum 

og færa veginn nær Vopnafirði, en um 
leið losna vegfarendur við erfiðar brekkur yfir 
Möðrudalsfjallgarð. Auk snjóléttari leiðar hefði 
þetta þann kost að hringvegurinn þjónaði betur 
Vopnafirði, einkum ef nýr vegur yrði lagður 
ofan af hálendinu og niður í fjörðinn. 
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Norðan Egilsstaða er um 10 km malarvegur, 
sem ekki er á endurbótaáætlun fyrr en á árunum 
1997-'99. Frá Egilsstöðum liggur hins vegar 
góðvegur að Reyðarfirði (og að Oddsskarði um 
Eskifjörð), og þaðan er drjúgur hluti leiðarinnar 
til Hornafjarðar frágenginn. Helstu undantekningar 

eru vegarkaflar sem liggja um sunnanverðan 
Reyðarfjörð og botn Berufjarðar. Miðað 

er við að hringvegurinn liggi um Breiðdalsheiði, 
en heiðin er há og brött og eðlilegt að vegabætur 
með klæðningu liggi um byggðirnar, þó að um 
46 km lengri leið sé að ræða. Sé hins vegar farið 
um Öxi, ofan Berufjarðar, er sú leið um 110 km 
styttri en Suðurfjarðaleiðin. Vegurinn þar á milli 
dala fer reyndar öllu hærra en á Breiðdalsheiðinni, 

en er ekki eins brattur. Það virðist því góður 
kostur að miða hringveginn í reynd við byggðirnar, 

en gera vel færan sumarveg um Öxi fyrir 
þá sem vilja stytta sér leið til og frá Héraði. 

Undir Vatnajökli, frá Höfn að Fagurhólsmýri, 
vantar nú aðeins tvo kafla í klæðninguna, þ.e. 

við Fjallsá og undir Smyrlabjörgum-, og er búist 
við, að þeim verði lokið fljótlega, en eins og 
áður segir er enn nokkuð um einbreiða klæðningu 

í Skaftafellssýslum, sem er þó mjög á 
undanhaldi. Þannig var staðið að miklum vegabótum 

í tengslum við Kúðafljótsbrúna, sem hafa 
greitt verulega fyrir umferðinni. 

Nú er svo komið, haustið 1995, að 1.100 km 
eða 80% hringvegarins hafa verið lagðir bundnu 
slitlagi, en eftir eru tæpir 300 km, þar sem 
heildarlengdin er nú 1.382 km. 

Aðrir vegir 
Á Reykjanesi vantar nú aðeins syðsta kaflann 

til þess að kominn sé klæddur hringvegur um 
Keflavík, Hafnir, Reykjanesvita og Grindavík. 

A höfuðborgarsvæðinu hefur að undanförnum 
verið lögð höfuðáhersla á Höfðabakkabrú, en 
næst liggur fyrir að breikka Vesturlandsveg um 
Elliðaár og Miklubraut yfir Reykjanesbraut. 

Á Vesturlandi mun ætlunin að endurbæta veg-

B u n d i ð sl it lag 
haust ið 1 9 9 5 
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Á Vestfjörðum stendur til að leggja veg yfir 
framanverðan Gilsfjörð, en það mun væntanlega 
taka nokkur ár vegna mikils kostnaðar. Þá eru 
jarðgöngin undir Breiðdalsheiði fullgrafin, en 
ýmis frágangur eftir. Þau munu verða opin í vetur 
til hagræðis fyrir nærliggjandi byggðir, en væntanlega 

lokuð sumarið 1996 vegna frágangs og 
verða síðan endanlega opnuð um haustið. 

Með vegabótum í Blönduhlíð er komin klædd 
hringleið um Skagafjörð. Einnig er góðvegur að 
fikra sig til Siglufjarðar. A þeirri leið mundi 
mörgum þykja öryggi í því að hafa vegrið næst 
Strákagöngum. 

Með nýjum vegalögum varð sú athyglisverða 
breyting að vegurinn um Gjábakkahraun, milli 
Þingvalla og Laugarvatns, var færður í flokk 
stofnvega, og sama er að segja um veg milli 
Grindavíkur og Ölfuss, sem ætti að liggja beint á 
Eyrarbakkaveg norðan Þorlákshafnar. Þessir vegir 
eru báðir mikils virði fyrir ferðamálin og sá 
síðarnefndi reyndar fyrir atvinnulífið almennt. 

Höldum ferðafólkinu sem mest í byggð 
Undir þessari fyrirsögn var rætt um tengsl 

vegagerðar og móttöku erlendra ferðamanna í 
samsvarandi grein fyrir tveimur árum. Bent var á 
að svo heppilega vill til að endurbætur á vegakerfinu 

í þessu augnamiði fara nær alveg saman 
við óskir og þarfir landsmanna sjálfra. Reyndar á 
það einnig víð á ýmsum öðrum sviðum, svo sem 
í tíðara millilandaflugi og margvíslegri þjónustu 
þar sem landsmenn njóta góðs af komu erlendra 
ferðamanna. 

Miklu skiptir varðandi framvindu ferðamála 
að ljúka endurbótum á hringveginum og klæða 
hann allan. Þá verður hægt að mæla með hringleiðinni 

við flesta þá erlenda ferðamenn, sem 
áhuga hafa á náttúrufari, enda eru mörg helstu 
náttúruundur landsins við hringveginn eða í 
nálægð hans, svo sem leiðin sunnan jökla. Þá 
verður einnig auðveldara fyrir landsmenn sjálfa 
að ferðast innanlands í sumarleyfum, þegar hægt 
verður að aka milli landshluta án þess að einkabíllinn 

komi í brotum til baka. Jafnframt getur 
fólk þá leitað í góðviðrið hvar sem það er að 
finna á landinu hverju sinni. Um leið mundi 
innheimtast drjúgur bensínskattur. Þetta getur 

inn um Búlandshöfða á árunum 1996-'97, en 
taka síðan til við vegarlagningu um svokallaða 
vatnaleið til Stykkishólms, sem er mun lægri og 
snjóléttari en Kerlingarskarð. 

Tafla 2. Bundið slitlag á þjóðvegum 
í árslok 19951 ' 

Taflan sýnir vegalengd frá Reykjavík (Pósthússtræti) 
til nokkurra staða og þann hluta leiðarinnar 

sem lagður er bundnu slitlagi. 
Vega-
lengd 

km 
Þar af bundið slitlag 

km % 

Malar-
vegir 
km 

Akranes 108 108 100 0 
Borgarnes 116 116 100 0 
Stykkishólmur 214 201 94 13 
Ólafsvík 237 216 91 21 
Dalsmynni í Norðurárdal 154 154 100 0 
Búðardalur 196 179 91 17 
Patreksfjörður 463 260 56 203 
Ísafjörður 

um Vestfjv. (Dynjh.) . . 521 270 52 252 
um Þorskafjh. og Djúp . 503 305 61 198 
um Stgrfjh. og Djúp . . . 540 359 66 1 8 1 

Brú í Hrútafirði 201 201 100 0 
Hólmavík 315 265 84 50 
Hvammstangi 239 239 100 0 
Blönduós 286 286 100 0 
Varmahlíð 336 336 100 0 
Sauðárkrókur 361 361 100 0 
Siglufjörður 443 414 93 29 
Dalvík 454 454 100 0 
Akureyri 431 431 100 0 
Húsavík 522 522 100 0 
Reykjahlíð 530 501 95 29 
Egilsstaðir 

um Norðurland 700 539 77 160 
um Suðurland 698 583 84 115 

Reyðarfjörður 
um Norðurland 733 573 78 160 
um Suðurland 714 634 89 80 

Höfn í Hornafirði 459 447 97 12 

Klaustur 258 258 100 0 
V í k 187 187 100 0 
Hvolsvöllur 106 106 100 0 
Þingvellir 49 49 100 0 
Gullfoss 

um Hellisheiði 125 113 91 12 

um Mosfellsheiði 1 1 2 87 78 25 

Hringvegur 1382 1102 80 280 
1) Á æ t l u ð l ö g n b u n d i n s s l i t l a g s 1 9 9 5 . 
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Kortið sýnir í grófum dráttum hvernig hœgt er að beina ferðamönnum, jafnt innlendum sem erlendum, um 
flestar byggðir landsins og því betur sem vegakerfið batnar. 

haft umtalsverð áhrif á ferðavenjur fólks og 
styrkir samkeppnisstöðu landsins gagnvart öðrum 
löndum. 

En hvar er ferðafólkið á ferðinni? Af umræðum 
að dæma mætti stundum ætla að erlendir 

ferðamenn væru flestir í óbyggðum, en því fer 
víðs fjarri. Mikill hluti þeirra sér lítið annað en 
höfuðborgina, en margir fara vítt og breitt um 
landið, þó fæstir inn í óbyggðir. 

Gera má ráð fyrir að allt að 190 þúsund 
útlendingar sæki landið heim á þessu ári (1995). 
Að áliti kunnugra fara ekki nema 7-8 þúsund 
erlendra ferðamanna í skipulagðar ferðir inn á 
hálendið á þeim 6-8 vikum sem hálendisleiðir 
eru almennt opnar, og hefur þeim ekki fjölgað á 
síðustu árum. Þótt þeim sé bætt við, sem fara á 
eigin vegum inn á hálendið, fer varla meira en 
tíundi hluti sumarferðalanga á þessar slóðir og 
þá ekki nema um 5% af heildarfjölda erlendra 
ferðamanna. Það er því mikill misskilningur að 

fólk komi almennt hingað til þess að ferðast um 
hálendið. Þvert á móti fer mikilvægi þess í ferðamennskunni 

hlutfallslega minnkandi. 
Þá er það einnig misskilningur að meginhluti 

ferðamanna sem hingað kemur vilji sem minnst 
sjá af mannanna verkum. Þvert á móti eru fjölmargir 

sem hafa meiri áhuga á mannlífi en landslagi, 
þótt flestir vilji sjálfsagt kynnast hvorutveggja. 

Og mannvirki fæla ekki heldur fjöldann 
frá, eins og best sést á Bláa lóninu sem sumir 
þora varla að flytja frá orkuverinu í Svartsengi af 
ótta við að þá fari töfrarnir af baðstaðnum. 

Strax og lokið verður klæðningu hringvegarins 
alla leið mætti hugsa sér að athygli yrði vakin 

á því erlendis með sérstökum hætti. Efna mætti 
til alþjóðlegrar hjólreiðakeppni (Tour d'Islande) 
og veita rífleg verðlaun. Ef tiltækið vekti athygli 
og því yrðu gerð skil í sjónvarpi, jafnvel víða um 
lönd, gæti auglýsingin kostað lítið og orðið árlegur 

viðburður. Hætt er þó við að ekki skini sól 

Í s l a n d s e m 
f e r ð a m a n n a l a n d 
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alltaf í heiði meðan á keppni stæði, en það er 
ekki heldur alltaf hægt að laða fólk að landinu á 
fölskum forsendum. 

Farþegaflutningar innanlands 
Farþegaflutningar hér á landi eru að langmestu 

leyti með bifreiðum, aðallega einkabifreiðum sem 
fjölgað hefur gífurlega. Þriðja tafla 

sýnir fólksflutninga á sérleyfisleiðum 1956-'94, 
en þar er um að ræða almenningsvagna sem eru 
í reglubundnum ferðum, aðra en strætisvagna. 
Farþegafjöldi er breytilegur frá ári til árs, en 
síðustu tvo áratugi hefur hann verið um 4-500 
þús. á ári og farið lækkandi, lægstur 1994, 400 
þús. Mest hefur dregið úr farþegafjölda á Suðvesturlandi, 

en vegna æ fleiri erlendra ferðamanna 
hefur þó orðið fjölgun á sumum langleiðum. 
Tölur um farþega-km sýna farþegafjöldann 

margfaldaðan með ekinni vegalengd. Strætisvagnaleiðir 
á höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri 

eru ekki taldar með, og sama er að segja um 
Hafnarfjarðarleið og Mosfellsleið fyrir daga 

Almenningsvagna bs. 
Tafla 3. Fólksflutningar á sérleyfisleiðum 

'1956-1994 

Strœtisvagnar Reykjavíkur halda uppi ferðum 
á 20 leiðum. Flestir urðu farþegar strætisvagnanna 

1962 eða um 18 milljónir, en þeim fækkaði 
síðan næstu árin og voru um 13 milljónir 1969. 
Nýtt leiðakerfi var tekið upp vorið 1970, og þá 
fjölgaði farþegum nokkuð. Komust þeir upp í 
nær 15 milljónir 1973, en síðan fór þeim aftur 

fækkandi og hafa á síðari árum ekki verið nema 
um 7 milljónir. Útþensla byggðarinnar og stórfjölgun 

einkabifreiða hefur torveldað rekstur 
strætisvagna. 

Strætisvagnar Reykjavíkur aka um Reykjavík 
og Seltjarnarnes. Kópavogsbær rak eigin strætisvagna, 

og Landleiðir þjónuðu Hafnarfirði og 
Garðabæ, en nú hafa verið stofnuð samtök allra 
sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu utan Reykjavíkur 

og Seltjarnarness um strætisvagnaþjónustu 
undir nafninu Almenningsvagnar bs. (les. byggðasamlag). 

Nær sú þjónusta til Kópavogs, Garðabæjar, 
Hafnarfjarðar, Bessastaðahrepps, Mosfellsbæjar 
og að nokkru til Kjalarness. Starfsemin 

hófst upp úr miðju ári 1992. Ekið er á 15 leiðum, 
og er farþegafjöldi áætlaður um 2 milljónir á ári. 

Náin samvinna er á milli Almenningsvagna 
og Strætisvagna Reykjavíkur, einkum um græna 
kortið, afsláttarkort sem um helmingur farþega 
notar, einkum þeir sem lengst þurfa að fara. 
Skiptimiðakerfi er í notkun á hvoru svæðinu 
fyrir sig. Ekki er búist við tæknibyltingu í rekstri 
strætisvagna á höfuðborgarsvæðinu á næstunni 
og engin efni til að gera róttækar tilraunir á því 
sviði. 

Innanlandsflug er mikilvægur þáttur í samgöngumálum. 
Meginhluti þess er á vegum Flugleiða, 

og hefur félagið flutt yfir 200 þús. farþega 
á ári síðan 1974, sjá fjórðu töflu. Farþegafjöldi 
félagsins komst yfir 275 þús. árið 1987, en síðan 
varð nokkur samdráttur, og reyndar aukning 
aftur á síðasta ári. Auk þess tóku um 80 þús. 
farþegar sér far með minni flugfélögum. Innanlandsflug 

er hér enn hlutfallslega mjög mikið á 
alþjóðlegan mælikvarða þrátt fyrir allar vegabætur, 

og á fjölgun erlendra ferðamanna efalaust 
sinn þátt í því. Vöruflutningar í lofti hafa dregist 
mjög saman á síðari árum eins og sést á töflu 4, 
en þeir náðu hámarki árið 1975. Flutningur á 
pósti með flugi fer einnig minnkandi, enda meira 
flutt með bifreiðum en áður. 

Mikilvægustu leiðir Flugleiða innanlands eru 
sýndar í töflu 5, en þær eru frá Reykjavík til 
Akureyrar, Vestmannaeyja, Ísafjarðar og Egilsstaða. 

Langflestir fljúga til og frá Akureyri eða 
nær 40% innanlandsfarþega félagsins 1994. 

Auk Flugleiða fljúga nokkur minni flugfélög 

Ekin Farþega-
v e g a l e n g d Tala km 

þús. km farþega í þús. 

1956 5.431 684.357 34.996 
1960 5.302 635.317 31.852 
1965 5.167 550.369 32.886 
1970 2.787 509.909 34.340 
1975 2.165 490.553 31.276 
1980 2.067 467.253 27.819 
1985 2.908 502.705 32.657 
1990 3.152 448.900 31.934 
1991 3.564 448.000 25.094 
1992 4.136 445.000 22.657 
1993 3.696 415.000 
1994 3.801 400.000 
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reglulega til ýmissa staða innanlands. Flugfélag 
Norðurlands flýgur frá Akureyri til staða á 
Norðausturlandi að Grímsey meðtalinni og 
einnig til Egilsstaða og ísafjarðar. Einnig er 
flogið til Reykjavíkur um Húsavík og ennfremur 
beint til Keflavíkurflugvallar á sumrin. Félagið 
flytur um 30 þús. farþega árlega. 

Tafla 4. Innanlandsflug Flugleiða 1955-1994 
Flogin 

vegalengd 
þús. km 

Far-
þega-
fjöldi 

Farþega-
km 

í þús. 
Fragt 
tonn 

Póstur 
tonn 

1955 1 .150 4 4 . 5 1 2 10 .013 9 4 9 107 
1960 8 6 8 5 1 . 5 9 3 10 .879 1 .053 151 
1965 1 .811 9 3 . 4 8 9 2 2 . 2 7 4 1 .292 177 
1 9 7 0 1 .149 1 0 8 . 3 2 8 2 6 . 2 3 8 3 .401 4 3 7 
1975 2 . 1 3 6 2 0 5 . 1 7 6 4 9 . 2 4 2 5 . 2 4 3 6 7 6 
1 9 8 0 2 . 0 2 3 2 2 1 . 8 6 1 5 5 . 9 1 5 2 . 6 1 3 7 6 5 
1985 2 . 1 4 5 2 4 4 . 0 2 7 6 1 . 1 1 8 2 . 2 3 2 1 .027 
1 9 9 0 2 . 5 5 9 2 5 7 . 1 4 8 6 4 . 5 1 1 1 .948 1 .038 
1991 2 . 4 3 3 2 4 6 . 3 3 9 6 1 . 7 7 0 1 .827 9 8 2 
1992 2 . 3 4 5 2 5 7 . 0 8 8 6 5 . 4 3 1 1.481 7 9 1 
1 9 9 3 2 . 2 0 8 2 4 8 . 6 8 6 6 3 . 1 6 1 1 .363 6 2 7 
1994 2 . 3 0 1 2 5 6 . 9 6 6 6 4 . 9 2 8 1 .325 5 6 7 

Tafla 5. Farþegaflutningar Flugleiða á helstu 
áœtlunarleiðum innanlands 1955-1994 

Rvík- Rvík- Rvík- Rvík-
Akureyri Vesím. Í s a f j . Egilsst. 

-Rvík -Rvík -Rvík -Rvík 

1955 13 .330 9 . 1 7 7 5 . 5 2 0 4 . 0 7 8 
1 9 6 0 16 .784 11 .143 5 . 6 7 8 5 . 9 3 3 
1965 3 1 . 7 0 1 16 .166 11 .696 1 7 . 1 7 0 
1970 3 6 . 9 1 1 2 0 . 3 6 3 14.581 1 3 . 0 4 4 
1975 6 6 . 6 1 8 4 6 . 9 3 1 2 6 . 2 7 9 2 0 . 5 7 6 
1 9 8 0 8 2 . 9 5 2 2 7 . 1 9 2 3 3 . 5 5 6 3 0 . 6 0 5 
1985 8 8 . 6 1 9 3 8 . 3 7 4 3 6 . 8 4 7 3 6 . 8 0 7 
1 9 9 0 9 6 . 2 1 8 4 2 . 5 3 4 3 5 . 0 0 5 3 7 . 6 3 1 
1991 9 0 . 2 6 1 4 1 . 6 9 7 3 8 . 4 3 5 3 6 . 9 0 4 
1992 9 6 . 9 3 9 3 9 . 6 5 0 4 1 . 8 4 5 4 0 . 0 9 2 
1 9 9 3 9 5 . 4 7 1 3 8 . 3 1 3 4 1 . 5 1 2 3 7 . 5 0 8 
1994 1 0 1 . 9 6 8 4 0 . 7 6 9 4 2 . 3 5 0 3 7 . 5 8 3 

Íslandsflug flýgur frá Reykjavík til staða á 
Vestur- og Norðvesturlandi og einnig til Vestmannaeyja, 

Egilsstaða og Norðfjarðar. Félagið 
flytur nú yfir 40 þúsund farþega árlega. 

Flugfélagið Ernir á Ísafirði flýgur milli staða 
á Vestfjörðum og stundar leiguflug til Reykja-

víkur, en einnig til nágrannalanda, svo sem 
Grænlands og Færeyja. Félagið flytur um 7-8 
þúsund farþega árlega. 

Flugfélag Austurlands á Egilsstöðum flýgur 
reglulega til Vopnafjarðar og Borgarfjarðar, en 
stundar einnig útsýnis- og leiguflug auk sjúkraflugs. 

Félagið flytur um 3 þúsund manns árlega. 
Farþegaflutningar á sjó milli fjarlægra landshluta 

eru að mestu aflagðir, enda eru engin eiginleg 
farþegaskip í þeim siglingum lengur. Reglubundnum 

siglingum með farþega er haldið uppi 
á nokkrum skemmri leiðum. Herjólfur fer frá 
Vestmannaeyjum til Þorlákshafnar, Akraborg 
siglir milli Akraness og Reykjavíkur, flóabáturinn 

Baldur um Breiðafjörð, milli Stykkishólms, 
Flateyjar og Brjánslækjar, Fagranes um 

Ísafjarðardjúp, Hríseyjarferja yfir á Árskógsströnd, 
Grímseyjarferja milli Akureyrar og 

Grímseyjar, um Dalvík og Hrísey, og Mjóafjarðarbátur 
frá Neskaupstað til Mjóafjarðar. 

Vöruflutningar innanlands 
Meginhluti innflutnings til landsins fer um 

Reykjavíkurhöfn og aðrar hafnir við Faxaflóa 
frá Hvalfirði til Keflavíkur. Frá Reykjavík eru 
vörur fluttar til allra landshluta. Skipafélögin 
beina þó flutningum frá útlöndum beint til 
annarra hafna eftir því sem hagkvæmni leyfir, og 
stórauknir gámaflutningar hafa auðveldað vöruflutninga 

áfram frá Reykjavík. 
Eftir að Skipaútgerð ríkisins hætti starfsemi 

um mitt ár 1992 má segja að Eimskip og Samskip 
hafi að mestu tekið við hlutverki hennar. 

Eimskipafélag Íslands heldur uppi reglulegum 
strandsiglingum frá Reykjavík vestur og norður 
fyrir land til Húsavíkur og til baka og einnig með 
föstum vikulegum hringferðum um landið. Flutt 
voru um 210 þús. tonn árið 1994. Einnig stundar 
Eimskipafélagið umfangsmikla flutninga á landi 
bæði með eigin bílum og í samvinnu við aðra. 
Samskip hóf vikulegar strandsiglingar á miðju 
ári 1987, og er nú siglt til allra helstu hafna 
innanlands. Á árinu 1992 voru flutt rúm 86 þús. 
tonn í þessum ferðum, en félagið hefur í æ ríkari 
mæli beint innanlandsflutningum yfir á bifreiðir. 

Vöruflutningar með stórum vörubifreiðum 
eru miklir, enda þótt vegakerfið sé enn víða illa 
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undir slíka flutninga búið. Nokkrir tugir fyrirtækja 
stunda reglubundna vöruflutninga um 

landið, og tvær miðstöðvar í Reykjavík þjóna 
flestum þeirra. Vöruflutningamiðstöðin er stærst. 
Um 150 þús. tonn af vörum fara um stöðina árlega, 

þar af tæp 60% frá Reykjavík og rúm 40% 
til Reykjavíkur. Hin stóra stöðin nefnist Landflutningar, 

og um hana fóru í fyrra um 100 þús. 
tonn, þar af um 60 þús. frá Reykjavík og um 40 
þús. til Reykjavíkur. Vaxandi fiskflutningar suður 
hafa minnkað muninn á flutningsmagni til og frá 
Reykjavík. 

Hótel, gistiheimili og sumargistihús 
Samkvæmt upplýsingum Hagstofunnar voru 

um háannatímann um 8.000 rúm á hótelum, 
gistiheimilum og sumargistihúsum á árinu 1994. 
en þar af voru um 5000 í boði bæði sumar og 
vetur. Alls eru gististaðir um hálft annað hundrað. 

Liðlega helmingur gistiframboðs allt árið er 
á höfuðborgarsvæðinu, en innan við helmingur 
sumargistingar. 

Á sumrin skiptast gistirúm á hótelum og gistiheimilum 
um það bil þannig á milli landshluta: 

Vesturland og Vestfirðir um 1150, Norðurland 
um 1800, Austurland um 700, Suðurland og 
Suðurnes um 1600 og höfuðborgarsvæðið tæp 
2900. 

Ferðaþjónusta bænda er orðin öflug og er nú 
boðin í öllum landshlutum. Ferðaþjónustubæjum 
hefur fjölgað ört. Þeir voru 36 árið 1986, 86 
1990 og voru orðnir 136 1994. Íslendingar sjálfir 
nota ferðaþjónustuna í vaxandi mæli og eru 
meirihluti gestanna (55% 1994). Á árunum 1991 
og 1992 höfðu útlendingarnir vinninginn. Gisting 

er boðin allt árið á flestum bæjanna, en eftirspurn 
er lítil utan sumartímans; þó hefur orðið 

nokkur aukning haust og vor á síðari árum. 

Farþegaflutningar milli landa 
Farþegaflutningar til Íslands síðustu áratugi 

eru sýndir í töflu 6, en fólk er skráð eftir þjóðerni 
þegar það kemur til landsins. Flestir farþegar eru 
skemmtiferðamenn, en ekki er hægt að skilja á 
milli almennra ferðamanna og þeirra sem koma í 
öðrum erindagjörðum. Íslendingar fóru í nær 
148 þús. ferðir til útlanda árið 1992 sem svarar 

Tafla 6. Farþegaflutningar til Íslands 
1947-1994 

Í s l end inga i Ú t l e n d i n g a r 

Aukn- Aukn- Aukn- Aukn-
ing ing ing ing 

Fjöldi f f ári í% Fjöldi f.f. ári í % 

1947 3 . 8 5 3 - - 4 . 3 9 5 - -

1948 4 . 3 3 3 4 8 0 12,5 4 . 8 0 2 4 0 7 9 , 3 
1949 6 . 3 7 6 2 . 0 4 3 4 7 . 1 5 . 3 1 2 5 1 0 10.6 
1950 4 . 3 1 2 - 2 . 0 6 4 - 3 2 . 4 4 . 3 8 3 - 9 2 9 - 1 7 . 5 
1951 4 . 7 8 0 4 6 8 10.9 4 . 0 8 4 - 2 9 9 - 6 . 8 
1952 4 . 9 4 3 163 3 ,4 4 . 8 2 3 7 3 9 18,1 
1953 5 . 1 8 3 2 4 0 4 .9 6 . 3 8 0 1 .557 3 2 , 3 
1954 6 . 5 6 6 1.383 2 6 . 7 6 . 8 4 3 4 6 3 7 ,3 
1955 7 . 1 1 2 5 4 6 8 ,3 9 . 4 7 4 2 .631 3 8 . 4 
1956 8 .751 1 .639 2 3 . 0 9 . 5 1 7 4 3 0 . 5 
1957 8 . 8 5 8 107 1.2 9 . 2 7 9 - 2 3 8 - 2 , 5 
1958 8 . 3 2 9 - 6 1 9 - 7 . 0 10.1 11 832 9 . 0 
1959 9 . 7 1 2 1 .473 17,9 12 .269 2 . 1 5 8 2 1 . 3 
1960 9 . 4 9 1 - 2 2 1 - 2 . 3 12 .806 5 3 7 4 . 4 
1961 10.078 5 8 7 6 .2 13 .516 7 1 0 5 .5 
1962 11.227 1 .149 11.4 17 .249 3 . 7 3 3 2 7 . 6 
1963 13 .124 1 .897 16.9 17 .575 3 2 6 1.9 
1964 16 .746 3 . 6 2 2 2 7 , 6 2 2 . 9 6 9 5 . 3 9 4 3 0 . 7 
1965 18 .679 1 .933 11.5 2 8 . 8 7 9 5 . 9 1 0 2 9 . 7 
1966 2 3 . 1 4 7 4 . 4 6 8 2 3 , 9 3 4 . 7 3 3 5 . 8 5 4 2 0 . 3 
1967 2 6 . 3 6 8 3 . 2 2 1 13,9 3 7 . 7 2 8 2 . 9 9 5 8 ,6 
1968 2 0 . 8 4 8 - 5 . 5 2 0 -20 .9 4 0 . 4 4 7 2 . 7 1 9 7 .2 
1969 19 .482 - 1 . 3 6 6 -6 ,6 4 4 . 0 9 9 3 . 6 5 2 9 .0 
1970 2 6 . 8 9 9 7 . 4 1 7 38 .1 5 2 . 9 0 8 8 . 8 0 9 2 0 . 0 
1971 3 2 . 2 0 5 5 . 3 0 6 19,7 6 0 . 7 1 9 7 .811 14,8 
1972 3 6 . 3 1 9 4 . 1 1 4 12.8 6 8 . 0 2 6 7 . 3 0 7 12.0 
1973 4 7 . 6 6 1 11.342 3 1 . 2 7 4 . 0 1 9 5 . 9 9 3 8 . 8 
1974 5 4 . 9 4 1 7 . 2 8 0 15,3 6 8 . 4 7 6 - 5 . 5 4 3 - 7 . 5 
1975 5 1 . 4 3 8 - 3 . 5 0 3 - 6 . 4 7 1 . 6 7 6 3 . 2 0 0 4 , 7 
1976 5 9 . 8 7 9 8 .441 16,4 7 0 . 1 8 0 - 1 . 4 9 6 -2.1 
1977 7 0 . 9 9 2 11 .113 18.6 7 2 . 6 9 0 2 , 5 1 0 3 , 6 
1978 8 0 . 2 7 3 9 .281 13.1 7 5 . 7 0 0 3 . 0 1 0 4 ,1 
1979 7 3 . 4 8 9 - 6 . 7 8 4 - 8 . 5 7 6 . 9 1 2 1.212 1,6 
1980 6 9 . 2 7 0 - 4 . 2 1 9 - 5 . 7 6 5 . 9 2 1 -10 .991 - 1 4 , 3 
1981 7 7 . 8 2 5 8 . 5 5 5 12,3 7 2 . 1 9 4 6 . 2 7 3 9 . 5 
1982 8 5 . 3 1 4 7 . 4 8 7 9 . 6 7 2 . 6 0 0 4 0 6 0 . 8 
1983 7 9 . 6 9 5 - 5 . 6 1 9 - 6 . 6 7 7 . 5 9 2 4 . 9 9 2 6 ,9 
1984 8 9 . 7 2 8 10 .033 12.6 8 5 . 2 9 0 7 . 6 9 8 9 . 9 
1985 9 5 . 6 6 2 5 . 9 3 4 6 ,6 9 7 . 4 4 3 12 .153 14.2 
1986 I 11.621 15 .959 16.7 113 .528 16 .085 16.5 
1987 142 .797 3 1 . 1 7 6 2 7 . 9 129 .315 15 .787 13,9 
1988 149 .211 6 . 4 1 4 4 . 4 1 2 8 . 8 3 0 - 4 8 5 - 0 . 3 
1989 142 .579 - 6 . 6 3 2 - 4 . 5 130 .503 1.673 1-3 
1990 1 4 2 . 0 5 4 - 5 2 5 - 0 , 4 141 .718 11 .215 8 .6 
1991 1 4 8 . 8 5 4 6 . 8 0 0 4 , 8 143 .458 1 .740 1.2 
1992 1 4 7 . 8 7 2 - 9 8 2 - 0 . 7 142.561 - 8 9 7 -0 .6 
1993 141 .324 - 6 . 5 4 8 - 4 , 4 157 .326 14 .765 10.3 
1994 145 .563 4 . 2 3 9 3 ,0 179 .241 2 1 . 9 1 5 13.9 
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til þess að 56% þjóðarinnar hafi farið eina ferð. 
Þetta er næstum sama hlutfall og á metárinu 
1988 þegar farnar voru yfir 149 þús. ferðir. 
Nokkru færri voru á ferðinni 1994, en 1995 gæti 
stefnt í nýtt met. Erfitt er að fá tölulegar 
upplýsingar til að gera samanburð við aðrar 
þjóðir, en líkur benda til að þarna séum við 
nálægt enn einu heimsmetinu og líklega margföldu 

heimsmeti þegar tekið er tillit til fjarlægðar 
frá öðrum löndum. 

Fyrsta áratuginn eftir stríð komu álíka margir 
erlendir ferðamenn til landsins og nam fjölda 
þeirra Íslendinga sem fóru utan. Síðan fjölgaði 
erlendum ferðamönnum verulega umfram innlenda 

þar til fyrir hálfum öðrum áratug að ferðalög 
Íslendinga jukust til muna. Útlendingar hafa 

verið yfir 140 þús. frá árinu 1990, fjölgaði um 
10% milli ára 1993 og enn um 14% 1994 og 
urðu nær 180 þús. Áfram virðist erlendum ferðamönnum 

ætla að fjölga á þessu ári (1995). 
Meirihluti erlendra ferðamanna kemur á þremur 
mánuðum, í júní, júlí og ágúst (52,6% 1994), 

og raunar er aðalferðamannatíminn aðeins um 
10 vikur. Veldur þetta erfiðleikum fyrir hótel 
sem rekin eru allt árið. Þetta hlutfall hefur verið 
svipað að undanförnu; var reyndar 56,4% 1992 
og 55,7% 1990, en 52,8% 1988. Ef hægt yrði að 
fá fleiri til að koma hingað á öðrum árstíma, t.d. 
til ráðstefnuhalds eða í heilsubótarskyni, mundi 
það treysta mjög ferðamannaþjónustuna. 

Auk þeirra erlendu ferðamanna sem áður voru 
taldir komu 15.699 farþegar í 38 ferðum skemmti-
ferðaskipa árið 1993 og fjölgaði í 17.662 farþega 
í jafnmörgum ferðum 1994. Á árinu 1995 fjölgaði 

þessum ferðum hins vegar í 50 og ferðamönnunum 
í 21.348. Þjóðverjar hafa oft verið 

nær tveir þriðju hlutar farþega skemmtiferðaskipanna, 
en voru í ár 53,0%, og sýnir það að 

markaðurinn er að víkka. 
Árið 1994 kom hingað fólk frá 130 löndum. 

Flestir voru Þjóðverjar eða 34.403 og 19,2% af 
heildinni. Næstir komu Bandaríkjamenn, 25.898 
eða 14,4%, en þeir voru flestir um áratuga skeið; 
þá koma Danir og Færeyingar, 20.883 (11,6%). 
Fjórðu í röðinni voru Svíar, 19.867 (11,1%). 
Næst komu Bretar, 17.902 (10,0%), og þá Norðmenn, 

14.594 (8,1%). Sjöundu í röðinni voru 

Frakkar, 8.349 (4,7%), næst Hollendingar 6.974 
(3,9%), þá Svisslendingar 4.923 (2,7%). Tíundu 
í röðinni voru svo Finnar sem voru 3.699 eða 
2.1%. 

Sumarið 1995 komu 6.438 farþegar til Seyðisfjarðar 
með færeyska skipinu Norröna í 14 

ferðum. Af þeim voru Þjóðverjar fjölmennastir, 
2.184 eða 34%, þá Norðurlandabúar samtals 
1.165 eða 18%, síðan Íslendingar um 1.192 eða 
18,5%. Aðrir komu víða að. 

Sjöunda tafla sýnir farþegafjölda í millilandaflugi 
Flugleiða. Fyrra hámarki var náð árið 1987 

með 597 þúsund farþegum, en 1994 stórfjölgaði 
þeim og urðu 774 þúsund. Á síðari árum hefur 
verið lögð minni áhersla á Norður-Atlantshafsflugið 

(Bandaríkin-Lúxemborg) en áður var, en 
þeim mun meiri á Evrópuflug. í fluginu héðan til 
Evrópu hefur Kaupmannahöfn alltaf verið helsti 
áfangastaðurinn og þá ekki síst núna, þegar 
flogið er til Kaupmannahafnar tvisvar á dag og 
síðan áfram til Hamborgar. Reyndar er nú stundum 

flogið 3-4 sinnum á dag til Kaupmannahafnar. 

Tafla 7. Millilandaflug Flugleiða 1950-1994 
Flogin 

vegalengd 
þús. km 

Farþegafjöldi 

F a r þ e g a -
km 

í þús. 
Fragt 
t o n n 

Póstur 
t o n n 

1950 7 0 8 5 . 7 0 2 1 1 .776 175- 15 
1955 3 . 3 3 0 2 7 . 2 9 5 9 3 . 2 8 4 3 8 2 51 
1960 6 . 0 4 3 6 4 . 8 5 1 2 5 0 . 5 5 8 5 2 9 91 
1965 10 .614 1 8 9 . 8 6 0 8 8 6 . 9 1 1 1.328 2 8 2 
1970 12 .155 3 5 0 . 1 0 9 1 .722 .608 2 . 5 2 7 6 7 0 
1975 11 .397 3 7 4 . 0 3 9 1 .760 .332 4 . 2 8 8 9 2 5 
1980 8 . 2 9 8 3 0 2 . 6 3 1 1 . 2 3 4 . 9 1 4 5 . 2 5 9 1 .043 
1985 13 .425 4 8 5 . 8 6 6 2 . 1 8 2 . 2 4 5 4 . 5 7 7 1 .565 
1990 14 .482 4 7 6 . 8 3 5 1 .588.231 11 .438 1 .692 
1991 15 .446 4 8 4 . 0 0 7 1 . 6 6 6 . 2 1 8 11 .772 1 .859 
1992 15 .465 5 0 9 . 9 4 3 1 .774 .600 10.971 1 .982 
1993 16 .963 5 5 2 . 3 4 4 1 .904 .979 12 .392 2 . 0 4 8 
1994 18 .414 7 7 4 . 0 7 9 2 . 2 2 1 . 5 6 1 13 .792 2 . 1 2 4 

Frá Keflavíkurflugvelli eru nú fastar flugferðir 
til 19 borga, þ.e. til Amsterdam, Baltimore/ 
Washington, Barcelona, Fort Lauderdale, Frankfurt, 

Glasgow, Hamborgar, Kaupmannahafnar, 
Kölnar, Lundúna, Lúxemborgar, Mílanó, New 
York, Orlandó, Oslóar, Parísar, Salzburg, 
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Stokkhólms, Vínarborgar og Zurich. Á næsta ári 
bætast Halifax og Boston við vestanhafs. Frá 
Reykjavík er ennfremur flogið til Færeyja, og 
vikulegar ferðir hafa verið til vesturstrandar 
Grænlands (Narssarssúak). Auk áætlunarferða 
er mikið um leiguflug til nálægra landa í Evrópu, 
þar á meðal til sólarlanda. 

Um Keflavíkurflugvöll fóru 843.439 farþegar 
á árinu 1994 og hafa aldrei verið fleiri. Eru farþegar 

í millilendingum þá taldir einu sinni, en ef 
þeir væru taldir tvisvar eins og víða mun gert í 
flughöfnum erlendis er heildartalan 1.063.856. 
Skipting farþeganna var á þessa leið: Úr landi 
fóru 313.260, og til landsins komu 309.762, en 
farþegar í millilendingu voru 220.417. Lendingar 

flugvéla á Keflavíkurflugvelli (varnarliðið 
ekki meðtalið) voru 6.586 árið 1994. 

Vöruflutningar milli landa 
Heildarflutningur milli Íslands og útlanda, 

skipt á innflutning og útflutning, er sýndur í 8. 
töflu. Útflutningur var 67% borinn saman við 
innflutning árið 1994, en 57% árið á undan. 
Yfirleitt hefur hann sveiflast á bilinu frá þriðjungi 

til helmings. Á ýmsu veltur um þessi hlutföll, 
og má nefna að sveiflur í síldveiðum og 

loðnuveiðum hafa skipt miklu máli í þessu sambandi 
og ennfremur innflutningur til virkjana og 

stóriðju, en nú hefur vikurútflutningur bæst 
við. Jókst hann úr 35 þús. tonnum 1993 í 218 
þús. tonn 1994. Innflutningur orkugjafa (kola, 
brennsluolíu og bensíns) er sýndur í 9. töflu. 
Hann var 50-60% af heildarinnflutningi á sjöunda 

áratugnum og 40-50% á þeim áttunda, en 
hefur lengst af verið undir 40% síðan 1980, þó 
43,7% 1992. Innflutningur kola var orðinn nær 
enginn, hefur aukist aftur á síðari árum. 
Sementsverksmiðjan brennir nú um 13 þúsundum 

tonna á ári, en meginhluti innfluttra kola er 
notaður sem hráefni við efnavinnslu járnblendiverksmiðjunnar, 

sem einnig notar 25-30 þús. 
tonn af koksi árlega í sama skyni. 

Vöruflutningar milli Íslands og útlanda fara 
að langmestu leyti fram með skipum, þar sem 
lítið munar um vöruflutninga í lofti að því er 
magn varðar. Ýmsar mikilvægar vörur, svo sem 
varahlutir, koma þó flugleiðis, og hafa flutningar 

í lofti aukist verulega síðustu árin (sjá töflu 7). 
Þannig fluttu Flugleiðir nær 14 þús. tonn árið 
1994, og fór meginhlutinn með áætlunarvélum, 
en einnig var flutt með sérstökum vöruflutningavélum 

sem til þess voru leigðar. 

Tafla 8. Heildarflutningsmagn milli Íslands 
og útlanda 1935-1994 

Innflutningur Útflutningur 

Tonn Hlutfall Tonn Hlutfall 

1935 333.665 100.0 117.127 100.0 

1940 226.928 68.0 186.317 159,1 
1945 329.344 98.7 199.985 170.7 
1950 488.825 146.5 148.914 127.1 
1955 643.500 193.0 198.718 169,7 
1960 666.111 199.6 296.173 252,9 
1965 826.429 247,7 507.880 433,6 
1970 975.289 292,3 384.829 328,6 
1975 1.278.177 383,1 454.352 387,9 
1980 1.429.611 428.5 747.223 638.0 
1985 1.571.732 471.0 953.034 813,7 
1990 1.706.534 511.5 876.105 748.0 
1991 1.607.776 481,9 716.225 611,5 
1992 1.606.907 481,6 834.070 712,1 
1993 1.633.251 489.5 927.522 791.9 
1994 1.738.215 520,9 1.176.005 1.004,0 

Tafla 9. Innflutningur nokkurra vörutegunda 
(orkugjald) í tonnum 1935-1994 

Gasolía, Bensín, % af 
brennslu- þotu- Samtals heldar 

Kol olía eldsneyti tonn innfl. 

1935 139.290 12.170 5.845 157.305 47,1 
1940 132.864 10.555 2.554 145.973 64,3 
1945 116.820 17.331 16.992 151.143 45,9 
1950 94.860 141.350 42.410 278.620 56,0 
1955 61.333 207.278 56.677 325.288 53,7 
1960 21.876 313.786 56.079 391.341 48.8 
1965 8.022 380.827 80.764 469.613 56.8 
1970 1.826 395.252 115.244 512.322 52.5 
1975 222 410.308 131.071 541.601 42,4 
1980 12.243 410.653 143.383 566.279 39.6 
1985 6 8 . 6 1 8 355.385 159.030 583.033 37.1 
1990 64.518 441.733 208.017 714.268 41.9 
1991 60.493 339.850 204.921 605.264 37,6 
1992 50.844 431.940 219.782 702.566 43.7 
1993 53.963 412.793 184.576 651.332 39.9 
1994 71.007 406.125 216.178 693.310 39.9 
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íslensk kaupskip gegna tvenns konar hlutverki. 

Annars vegar eru þau í áætlunarsiglingum, einkum 
með innflutta stykkjavöru sem nú er að mestu 

leyti flutt í gámum, og í flutningum á útflutningsafurðum 
sjávarútvegsins. Hins vegar eru þau 

í stórflutningum á hráefnum til stóriðju, áburði, 
korni og salti til landsins og áli, kísiljárni og kísilgúr 

úr landi, svo að nokkuð af því helsta sé nefnt. 

Kaupskipastóll 
Kaupskipastóll landsmanna var 76 þús. tonn í 

ársbyrjun 1981 og hefur aldrei verið stærri. 
Síðan hefur heildarstærðin í tonnum breyst mjög 
á milli ára. Hún lækkaði niður í 57.500 tonn árið 
1986 og hækkaði aftur 1988 upp í 70 þús. tonn, 
enda bættust þá í flota Eimskipafélagsins tvö 
stór flutningaskip, þau stærstu til þessa. í árslok 
1994 var heildartalan hins vegar komin niður 
fyrir 27 þús. tonn og hafði ekki verið lægri síðan 
fyrir 1950, enda eru íslenskir aðilar farnir að 
skrá skip sín erlendis, og því gefur skráningin 
hér heima ekki lengur rétta mynd af skipaeign 
landsmanna. Samkvæmt 10. töflu fjölgaði farþegaskipum 

úr 5 í 13 milli ára 1993-94. Ástæðan 
er sú að flóabátar eru nú taldir með. Nú standa 
fyrst og fremst tveir aðilar fyrir millilandasiglingum, 

þ.e. Eimskipafélag Íslands og Samskip. 

Tafla 10. Kaupskipaflotinn í árslok 1945-1994 
Kaupskipafloti 

Farþega-
Vöru-

flutninga-
Olíu-

flutninga-

samtals 

Farþega-
Vöru-

flutninga-
Olíu-

flutninga- Tala Lestir 
skip skip skip skipa brúttó 

1945 6 1 - 13 9 .593 
1950 6 17 2 2 5 33.071 
1955 5 19 4 2 8 4 0 . 7 3 5 
1960 7 2 3 4 3 4 5 7 . 8 9 5 
1965 7 3 3 11 51 7 3 . 4 6 5 
1970 6 3 2 5 4 3 57 .251 
1975 5 4 8 5 5 8 68 .307 
1980 6 4 6 5 5 7 71 .731 
1985 6 41 6 5 3 6 5 . 0 6 8 
1990 5 20 4 2 9 4 2 . 3 0 6 
1991 6 15 4 2 5 38 .051 
1992 6 11 4 21 3 0 . 9 2 6 
1993 5 4 4 13 2 2 . 9 5 2 
1994 13 5 5 2 3 2 6 . 7 1 4 

Þessu til viðbótar má nefna að notagildi skipa 
miðast fremur við burðargetu þeirra en stærð 
mælda í tonnum og ekki síður við hagkvæmni 
skipa í gámaflutningum, enda hefur verið lögð 
áhersla á það á síðari árum að skip til almennra 
flutninga geti flutt sem flesta gáma. 

Bifreiðaeign 
Eins og tafla 11 sýnir hefur bifreiðaeign landsmanna 

aukist hröðum skrefum frá því um miðja 
öldina, en miklar sveiflur hafa verið í innflutningi 

bifreiða frá ári til árs. Bifreiðum fjölgaði á 
hverju ári fram til 1988 er þær náðu 139 þúsundum, 

en næsta ár voru fleiri bifreiðar teknar úr 
notkun en bættust við og svo enn frekar árið 
1990. Þá fjölgaði þeim aftur lítið eitt, en fækkaði 
síðan töluvert 1993. Stækkun bílaflotans hefur 
nær öll verið í fólksbifreiðum, en fjöldi almenningsbifreiða 

hefur að mestu staðið í stað þar til 
fækkun varð 1992. Vörubifreiðum að meðtöldum 

sendiferðabílum hefur hins vegar fjölgað 
nokkuð að undanteknum tveimur síðustu árum. 
Á þremur áratugum, 1950-1980, tvöfaldaðist 
bifreiðaeign landsmanna á hverjum áratug, en 
síðan hefur dregið úr hlutfallslegri aukningu, og 
er bílafjöldinn væntanlega búinn að ná mettunarstigi, 

a.m.k. eins og sakir standa. Fólksbílar 
eru nú tæp 90% allra bíla á landinu. 

Tafla 11. Bifreiðaeign 1950-1994 
Á r s - Fólks- Almennings- Vöru- . Bifreiðar 
lok bifreiðar' b i f r e i ð a r bifreiðar 'alls 

1950 6.038 2 8 9 4 . 3 8 9 10 .716 
1955 9 . 8 1 2 3 2 8 5 .471 15.611 
1 9 6 0 1 5 . 3 5 8 3 3 7 5 . 9 2 6 2 1 . 6 2 1 
1965 2 8 . 3 3 5 4 4 4 6 . 1 8 0 3 4 . 9 5 9 
1970 4 0 . 7 8 6 5 6 7 5 . 6 5 8 4 7 . 0 1 1 
1975 6 3 . 9 0 0 9 3 8 6 .621 7 1 . 4 5 9 
1 9 8 0 8 5 . 9 2 4 1.151 8 .531 9 5 . 6 0 6 
1985 1 0 2 . 9 5 4 1 .422 12.741 117 .117 
1990 119 .731 1 .328 13.122 134.181 
1991 120 .862 1 .389 14 .623 136 .874 
1992 1 2 0 . 1 4 6 1 .157 1 4 . 8 4 5 136 .148 
1 9 9 3 1 1 6 . 1 9 5 1.193 14.451 1 3 1 . 8 3 9 
1 9 9 4 1 1 6 . 2 4 3 1.249 14 .348 131 .840 

1) Með sætum fyrir 7 farþega eða fœrri til 1985. en efiir það er miðað við 8 
farþega eða færri. 

2) Að sendibílum meðtöldum. 
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í árslok 1988 voru aðeins tveir íbúar um 
hverja fólksbifreið eða 499 fólksbifreiðar á hverja 
1000 íbúa, en í árslok 1994 var samsvarandi tala 
440 eða 2,27 íbúar um hvern fólksbíl. Þannig 
hefur hlutfallið heldur lækkað. en er eftir sem 
áður með því hæsta sem gerist. Aðeins Bandaríkjamenn 

með 1,8 íbúa á hvern fólksbíl, Ítalir 
með 1,9 og Kanadamenn eiga fleiri bíla að tiltölu. 

En Þjóðverjar, Svisslendingar, Ástralir og 
Nýsjálendingar eiga svipaðan bílafjölda hlutfallslega 

og Íslendingar. 

Flugfloti 
Flugleiðir reka nú fjórar vélar í Evrópuflugi af 

gerðinni Boeing 737. Þrjár þeirra taka 168 farþega 
og sú fjórða 156 farþega. Þá rekur félagið 

þrjár vélar af gerðinni Boeing 757 er taka 223 
farþega hver. Í innanlandsflugi hafa síðasta ár 
verið fjórar nýjar vélar af gerðinni Fokker F-50 
sem taka 50 farþega hver. Íslandsflug rekur 
fimm vélar í innanlandsflugi er taka samtals 77 
farþega. Flugfélag Norðurlands rekur sjö vélar 
fyrir alls 99 farþega. Flugfélagið Ernir á þrjár 
vélar fyrir 19 farþega og Flugfélag Austurlands 
þrjár vélar fyrir 19 farþega. 

Flugfélagið Atlanta rekur eina vél af gerðinni 
Boeing 737 sem tekur 130 farþega og hefur 
verið notuð til leiguflugferða milli Íslands og 
Evrópulanda, einkum Írlands. Auk þess rekur 
Atlanta heilan flota flugvéla, þar á meðal breiðþotur, 

til leiguflugs víða um heim. Fjöldi þeirra 
ræðst af pílagrímaflugi og öðrum verkefnum. 

Í eigu annarra flugfélaga, stofnana og í einkaeign 
eru um 250 flugvélar; þar af eru fjórar þyrlur í 
rekstri. 

Póstur og sími 
Póst- og símaþjónusta er einn mikilvægasti 

þáttur samgöngukerfisins. Póstsendingar innanlands 
og milli Íslands og útlanda eru sýndar í 

töflu 12. Nokkrar sveiflur eru í póstmagni frá ári 
til árs. Fram til ársins 1991 var fjöldi almennra 
bréfapóstsendinga áætlaður með talningu á 
öllum pósthúsum 18 sinnum á ári, þ.e. ýmist 
einu sinni eða tvisvar í mánuði. Á árinu 1992 var 
breytt um aðferð. og er nú stuðst við heildarþyngd 

almennra bréfapóstsendinga á landinu og 

fjöldinn áætlaður með því að finna reglulega 
meðalfjölda sendinga í kílói í öllum pósthúsum. 
Þetta er talið sýna mun réttari niðurstöðu en fyrri 
aðferð. Aðrar póstsendingar í töflu 12 eru bókfærðar 

og gefa því nákvæma mynd af fjöldanum. 

Tafla 12. Póstsendingar 1991-1994 

Fjöldi símskeyta er sýndur í töflu 13, og þar 
eru einnig skráðar telexritanir. Telexsambandi 
við umheiminn var komið á 1962, og er það 
einkum notað af stofnunum og fyrirtækjum sem 
hafa mikil viðskipti við útlönd. Á síðustu árum 
hefur hins vegar dregið mjög úr notkun telextækjanna 

vegna tilkomu faxtækja. Þannig tekur 
ein tæknin við af annarri. Vegna telexritana og 
faxsendinga hefur símskeytum til og frá landinu 
og innanlands fækkað verulega. 

Símtölum innanlands, sem sýnd eru í töflu 14, 
fjölgaði árlega til 1981, en skrefatalningin á 
innanbæjarsímtölum dró úr þeim fyrir 1982, en 
síðan hefur þeim aftur fjölgað mjög og voru síðasta 

ár 788 milljónir. 
Símtöl við útlönd koma einnig fram í töflu 14. 

Þeim hefur fjölgað mjög mikið á síðari árum 
með tilkomu nýrrar tækni sem hefur gert þau 
ódýrari en áður. Jarðstöðin Skyggnir var tekin í 
notkun 6. október 1980, og urðu þá símtöl og 
hvers konar skeytasendingar til og frá landinu 
mun greiðari en áður. Síðan hafa fleiri móttökudiskar 

bæst við. 

1991 1992 1993 1994 þús. þús. þús. þús. Innanlands: A l m . bré fapós t sendingar . 58 .355 58 .194 59 .312 56 .375 
Ábyrgðarbréf 684 5 9 5 557 532 
Verðbré f 4 4 4 4 
B ö g g l a r 362 2 8 3 245 230 
Pós táv ísan i r 207 75 16 13 
Innr i tuð b löð og t ímari t . . 8 .431 8.511 9 .038 10.272 

Frá útlöndum: 
Alm. bré fapós t sendingar . 5 .292 5 .287 4 .795 4 . 5 6 8 
Ábyrgðarbréf 103 88 75 6 8 
Bögg la r 123 136 108 105 

Til útlanda: 
Alm. b ré fapós t send ingar . 3 .880 3 .012 2 .775 3 .135 
Ábyrgðarbréf 175 156 135 153 
Bögg la r 4 ] 37 3 9 37 
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Tafla 13. Símskeyti og telexritanir 1950-1994 

Fjöldi símskeyta 

til út- frá út-

Skeyti 

innan-

Tel.xritanir Fjöldi símskeyta 

til út- frá út-

Skeyti 

innan- til út- frá út-
landa löndum lands landa löndum 

1950 8 1 . 5 6 9 6 4 . 7 3 5 3 1 2 . 6 0 7 - . 

1955 104 .781 8 4 . 7 6 3 3 2 4 . 3 9 3 - -

1960 9 . 4 7 2 9 0 . 3 6 8 2 7 8 . 5 4 6 - -

1965 9 5 . 5 4 5 8 7 . 0 4 6 3 1 6 . 1 5 5 2 0 . 5 4 1 2 8 . 5 0 0 
1970 8 0 . 3 0 4 7 4 . 2 0 1 2 9 9 . 1 2 7 5 7 . 5 8 3 7 1 . 6 0 0 
1975 4 9 . 9 6 7 4 2 . 9 7 6 3 6 6 . 9 8 8 2 1 7 . 1 4 3 2 2 5 . 3 0 0 
1980 3 3 . 4 0 5 3 5 . 2 3 6 5 0 2 . 9 3 0 3 7 6 . 8 5 8 3 8 6 . 6 0 9 
1985 14 .509 13 .998 2 4 3 . 2 2 1 6 2 6 . 7 3 4 6 7 0 . 9 1 7 
1 9 9 0 9 . 1 7 9 4 . 9 6 5 1 5 5 . 0 3 0 2 6 0 . 4 9 9 2 9 2 . 2 3 9 
1991 8 . 1 3 5 4 . 0 5 8 196 .579 1 5 9 . 1 2 5 197 .583 
1992 7 . 6 6 1 3 . 1 1 3 1 9 9 . 5 7 6 9 5 . 4 1 8 140 .447 
1993 7 . 1 4 4 2 . 6 1 1 1 9 4 . 5 9 6 5 5 . 6 5 0 9 7 . 1 8 8 
1994 5 .341 2 . 3 0 8 182 .637 3 1 . 2 3 8 6 5 . 8 6 9 

Tafla 14. Símtöl 1966-1994 
Símtöl innanlands í þús. 

Sjálfvirk Handvirk 

Símtöl við : útlönd Símtöl innanlands í þús. 

Sjálfvirk Handvirk Til út- Frá út-
skref langUna landa löndum 

1966 1 4 3 . 7 7 6 2 . 2 2 6 4 4 . 9 2 1 3 2 . 1 0 0 
1970 2 5 0 . 1 1 9 1 .812 4 9 . 3 7 8 4 3 . 1 0 0 
1975 3 3 1 . 8 3 1 2 . 0 1 3 8 9 . 6 6 7 7 7 . 6 5 0 
1980 4 4 6 . 1 5 4 1 .478 2 4 0 . 3 3 6 190.071 
1985 5 5 2 . 3 5 8 9 2 4 1 . 3 2 3 . 2 8 4 1 .353 .697 
1990 6 2 0 . 2 2 6 3 3 2 3 . 7 6 9 . 9 4 0 3 . 4 2 0 . 4 6 1 
1991 6 1 2 . 0 5 1 3 6 7 4 . 3 1 5 . 9 3 4 4 . 1 7 2 . 4 6 3 
1992 6 7 5 . 0 7 9 3 9 6 4 . 8 7 3 . 4 4 8 ' 4 . 2 2 0 . 5 2 3 
1 9 9 3 7 1 6 . 8 5 5 3 6 3 5 . 3 7 0 . 6 1 8 4 . 7 1 5 . 4 6 2 
1994 7 8 7 . 8 9 2 3 5 4 5 . 9 2 7 . 5 4 0 5 . 3 7 4 . 8 8 5 

í töflu 15 er sýndur fjöldi símanúmera á 
höfuðborgarsvæðinu annars vegar og á landsbyggðinni 

hins vegar. Í árslok 1994 var fjöldi 
símanúmera 148 þúsund á öllu landinu. 

í júlí 1986 var sjálfvirkt farsímakerfi NMT 
tekið í notkun hjá Pósti og síma. Strax á fyrsta 
ári urðu notendur 2.106. Síðan hefur þeim 
fjölgað jafnt og þétt og voru 19.726 í árslok 
1994. Á árinu 1994 var tekinn í notkun fyrsti 
áfangi í stafrænu farsímakerfi. GSM, og var 
fjöldi notenda í lok ársins 2.119. í þessum 
áfanga var kerfið byggt upp í kringum höfuðborgarsvæðið, 

Suðurnes og Akureyri. Farsímakerfin 
hafa fengið góðar viðtökur hjá notendum. 

og var samanlagður fjöldi símtala úr kerfunum 
um 15,3 milljónir á árinu. 

Tafla 15. Símanúmer á höfuðborgarsvœðinu 
og á landsbyggðinni 1967-1994 

Höfuðborgar- Lands-
Árs lok s v œ ð i ð byggðin Samtals 

1967 3 1 . 0 3 0 18 .740 4 9 . 7 7 0 
1970 3 4 . 6 6 4 2 1 . 0 2 9 5 5 . 6 9 3 
1975 4 4 . 9 0 2 2 7 . 0 6 7 7 1 . 9 6 9 
1980 5 1 . 6 0 6 33.231 84 .837 
1985 6 2 . 4 8 0 4 0 . 1 7 7 102.657 
1990 7 6 . 7 0 6 5 3 . 7 6 6 130.472 
1991 7 9 . 5 2 7 5 6 . 0 3 2 135.559 
1992 81.971 5 8 . 0 6 0 140.031 
1993 83 .584 6 0 . 0 1 3 143.597 
1994 86 .641 6 1 . 6 8 9 148 .330 

Almennt boðkerfi er mjög að ryðja sér til 
rúms, en sá sem ber boðtæki á sér getur séð 
símanúmer sem hann er beðinn að hringja í. Á 
árinu 1994 var fjöldi þessara tækja rúmlega sjö 
þúsund. 

Útvarp og sjónvarp 
Þegar rætt er um samgöngur í víðustu merkingu 

er eðlilegt að vikið sé að þjónustu útvarps 
og sjónvarps. Útvarpað hefur verið hér á landi 
frá því fyrir 1930, en Ríkisútvarpið tók til starfa 
í desember 1930, og má segja að síðan hafi stöðugt 

verið unnið að endurbótum á dreifikerfinu. 
Eftir tilkomu örbylgjukerfis sem lengi var í uppbyggingu 

og flytur útvarpssendingar til endurvarpsstöðva 
í öllum landshlutum geta nær allir 

landsmenn notið víðóma tónflutnings (stereo) 
við móttöku útvarps. Hluti af kerfinu tengist 
ljósleiðurum Pósts og síma sem nú liggja víða 
um land. 

Í árslok 1983 tók Rás 2 til starfa og útvarpaði 
fyrst einkum dægurtónlist og öðru léttmeti, en 
síðar varð dagskráin fjölbreyttari. Jafnframt aðlagaði 

gamla stöðin (Rás 1) sig nýjum aðstæðum 
með sérhæfða efni. 

Samkvæmt útvarpslögum frá 13. júní 1985 
má veita Öðrum en Ríkisútvarpinu heimild til að 
reka útvarp og sjónvarp. Fjölskrúðuga starfsemi 
hefur af þessu leitt, sem of langt mál yrði upp að 
telja. 



264 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

Að því er varðar sjónvarpið er helst að nefna 
Stöð 2, sem einnig hefur endurvarpsstöð á sínum 
snærum með allt að 5 rásum. Þá mun stöðin Sýn, 
sem hefur verið lítið nema nafnið. vera að undirbúa 

reglulegar útsendingar. Hið nýjasta er svo 
Íslenska sjónvarpið hf. sem ætlar fljótlega að 
hefja almennar útsendingar og endurvarpa á 4 
rásum. 

Hljóðvarpsstöðvamar eru margar og reyndar 
víða um land. Helsta breytingin á því sviði varð 
nýlega er tvær stöðvar hófu að senda út sígilda 
tónlist auk melódískra dægurlaga. Þar með er 
hlutur „poppsins" og meðfylgjandi mas ekki 
eins yfirþyrmandi og áður. 

Þar sem sjónvarp nær til alls landsins hefur 
aðstaða fólks til að njóta skemmtunar og fróðleiks 

jafnast mjög, og um leið hefur þessi tækni 
fært viðburði dagsins inn í stofu hvers manns 
hvort sem hann býr í dreifbýli eða þéttbýli, í 
sveit eða við sjó. En vissulega er þetta allt nokkuð 

á kostnað útvarpsins sem þjónaði eitt svipuðum 
tilgangi í aldarþriðjung. 

Ríkisútvarpið fluttist af Skúlagötu í nýtt útvarpshús 
við Efstaleiti snemma árs 1987. Stjórn 

og dagskrárgerð Sjónvarpsins fluttist þangað um 
mitt ár 1991; ennþá fer þó meginhluti tæknistarfsins 

fram í gamla sjónvarpshúsinu við 
Laugaveg. 



Störf Alþingis 
Hér er greint frá störfum 118. löggjafarþings Íslend-
inga, og fylgir skrá yfir lög og ályktanir þingsins. 
Greinin er tekin saman af Sigfúsi Gauta Þórðarsyni. 

Þingið stóð frá 1. október til 30. desember 1994 
og frá 25. janúar til 25. febrúar 1995. 

Á þinginu voru lögð fram 184 lagafrumvörp, 
þar af 116 stjóraarfrumvörp og 68 þingmannafrumvörp. 

Alls voru 96 lagafrumvörp afgreidd sem lög 
frá Alþingi, 83 stjórnarfrumvörp, þar af tvö frumvörp 

til stjórnarskipunarlaga, og 13 þingmannafrumvörp. 
Þrjátíu og fimm stjórnarfrumvörp og 

53 þingmannafrumvörp urðu ekki útrædd. 
Alls voru bornar fram 80 þingsályktunartillögur, 

14 stjórnartillögur og 66 þingmannatillögur. 
Tíu stjórnartillögur og 7 þingmannatil-

lögur voru samþykktar sem ályktanir Alþingis. 
Átta þingmannatillögum var vísað til ríkis-
stjórnar og einni vísað frá með rökstuddri dagskrá, 

en 54 urðu ekki útræddar. 
Til samanburðar má geta þess að á síðasta 

reglulegu Alþingi, það er 117. löggjafarþingi, 
voru lögð fram 213 lagafrumvörp, 132 stjórnarfrumvörp 

og 81 þingmannafrumvarp. Eitt 
hundrað og ellefu lagafrumvörp voru þá afgreidd 

sem lög frá Alþingi, þar af 93 stjórnar-

frumvörp og 18 þingmannafrumvörp. Þá voru 
bornar fram 113 þingsályktunartillögur, og 
voru 20 stjórnartillögur, en 93 þingmannatillögur. 

Alls voru 38 tillögur samþykktar sem 
ályktanir Alþingis. 

Nú voru alls bornar fram 173 fyrirspurnir. 
Svör bárust við 166 fyrirspurnum. Munnlegar 
fyrirspurnir urðu 87, og var þeim öllum svarað 
nema fimm. Beðið var um skrifleg svör við 86 
fyrirspurnum, og bárust svör við öllum nema 
tveimur. 

Skýrslur urðu samtals 22. Beiðnir um skýrslur 
frá ráðherrum voru 4, og bárust skýrslur við 
tveimur þeirra. Tuttugu aðrar skýrslur voru 
lagðar fram. 

Alls voru til meðferðar í þinginu 463 mál. 
Þar af hlutu 292 þingmál afgreiðslu, og tala 
prentaðra þingskjala varð 957. 

Hér á eftir fer skrá yfir öll lög og ályktanir 
þingsins, og er stuttlega vikið að efni flestra 
þeirra. Þá er þess getið hvenær hvert mál var 
samþykkt á Alþingi og einnig getið númers og 
staðfestingardags laganna. 
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Skrá yfir lög, afgreidd á 118. löggjafarþingi 
Almenn hegningarlög 

Lög um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 19 12. 
febrúar 1940. 

Gerð er breyting á 262. gr. um bókhaldsbrot. Breytingin er þáttur í 
heildarendurskoðun viðurlagaákvæða í skattalögum og bókhalds-
lögum, og er lögð refsing við meiri háttar brotum einstaklinga gegn 
tilteknum skatta- og bókhaldslögum. 

Samþykkt á Alþingi Lög nr. og dags. 

23. febr. 1995 39/3. mars 1995 

Lög um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 19 12. 
febrúar 1940. 

Með lögunum er 108. gr. felld brott þar sem ekki er talin lengur 
þörf á að æra opinberra starfsmanna njóti verndar ákvæðisins. auk 
þess sem ákvæðið var ekki talið samrýmast almennum viðhorfum 
til tjáningarfrelsis og jafnræðis í nútímaþjóðfélagi. Eftirleiðis gilda 
því hin almennu ákvæði hegningarlaga um ærumeiðingar. 

25. febr. 1995 71/10. mars 1995 

Atvinnumál 
Lög um atvinnuréttindi útlendinga. 

Helsta nýmæli laganna er að greint er aðallega á milli þriggja 
flokka atvinnuleyfa. tímabundinna atvinnuleyfa, óbundinna atvinnuleyfa 

og atvinnurekstrarleyfa. Þá eru ákvæði um tvo flokka undanþágna, 
varanlegra undanþágna og tímabundinna undanþágna. 

12. des. 1994 133/21. des. 1994 

Lög um breyting á lögum um hópuppsagnir, nr. 95/1992. 
Með lögunum eru gerðar nauðsynlegar breytingar sem leiða af því 
að tilskipun Evrópusambandsins 92/56/EBE verður hluti af samningnum 

um EES. Breytingarnar fela m.a. í sér að uppsögn ráðningarsamninga 
einstakra starfsmanna skulu teljast með hópuppsögnum 

að því tilskildu að um minnst fimm uppsagnir sé að ræða. 

17. des. 1994 135/23. des. 1994 

Lög um breyting á lögum nr. 41/1968, um verslunaratvinnu, 
ásamt síðari breytingum. 

Með lögunum er verið að fullnægja skuldbindingum sem Ísland 
hefur tekið á sig með því að gerast aðili að almennum samningi um 
þjónustuviðskipti (General Agreement on Trade in Services -
GATS) sem er einn þeirra samninga sem urðu til við lok Urúgvæ-
viðræðna GATT. 

23. febr. 1995 15/6. mars 1995 

Lög um áhafnir íslenskra kaupskipa. 
Hér er um að ræða fyrstu íslensk lög um heildaráhöfn kaupskipa. 

Með lögunum er breytt ákvæðum gildandi laga um fjölda skipstjórnarmanna, 
vélstjóra og vélavarða á kaupskipum til samræmis 

við alþjóðasamþykkt um þjálfun, skírteini og vaktstöður farmanna 
frá 1978 (STCW) og reglu 13, kafla V í alþjóðasamþykkt um 
öryggi sjófarenda (SOLAS). 

25. febr. 1995 59/8. mars 1995 

Lög um breytingu á lögum um atvinnuréttindi vélfræðinga, 
vélstjóra og vélavarða á íslenskum skipum, nr. 113/1984. 

Lögunum er ætlað að breyta gildandi lögum um atvinnuréttindi vélstjóra, 
vélfræðinga og vélavarða til samræmis við alþjóðasamþykkt 

24. febr. 1995 60/8. mars 1995 
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um þjálfun, skírteini og vaktstöður farmanna frá 1978. Auk þess 
eru mönnunarákvæði kaupskipa færð úr lögum 113/1984 í lög um 
áhafnir íslenskra kaupskipa. 

Lög um breytingu á lögum um atvinnuréttindi skipstjórnarmanna 
á íslenskum skipum, nr. 112/1984. 

Lögunum er ætlað að breyta gildandi lögum um atvinnuréttindi 
skipstjórnannanna til samræmis við alþjóðasamþykkt um þjálfun, 
skírteini og vaktstöður sjómanna frá 1978, svo og reglur EES. 
Lögfest er grundvallarbreyting á réttindastigum þeirra. 

Ábyrgð á norrænum fjárfestingarlánum 
Lög um ábyrgð á norrænum fjárfestingarlánum til verkefna 
utan Norðurlanda. 

Með lögunum er veitt lagaheimild fyrir ríkisstjórnina fyrir hönd 
ríkissjóðs til að ábyrgjast hluta Íslands gagnvart Norræna fjárfestingarbankanum 

vegna fjárfestingarlána og fjárfestingarábyrgða 
til verkefna utan Norðurlanda, einkum til þróunarríkja og Austur-
Evrópuríkja. 

24. febr. 1995 62/8. mars 1995 

19. des. 1994 142/29. des. 1994 

Ársreikningar og bókhald 
Lög um ársreikninga. 

Lögin hafa að geyma ákvæði um ársreikninga tiltekinna lögaðila, 
s.s. hlutafélaga og annarra félaga með takmarkaðri ábyrgð, samvinnufélaga, 

samlaga og tiltekinna sameignarfélaga og samlagsfélaga 
sem eru eingöngu í eigu fyrrnefndra aðila eða fara yfir tiltekna stærð. 

19. des. 1994 144/29. des 1994 

Lög um bókhald. 
Í lögunum eru ákvæði um bókhaldsskyldu, bókfærslu. bókhaldsskjöl 

og geymslu þessara gagna auk almennra ákvæða um ársreikninga 
og endurskoðun þeirra. 

19. des. 1994 145/29. des. 1994 

Lög um breyting á lögum um bókhald, nr. 145/1994, lögum 
um ársreikninga, nr. 144/1994, o.fl. 

Ákvæði þessara laga eru liður í heildarendurskoðun viðurlagaákvæða 
í skattalögum og bókhaldslögum, en með heildarendurskoðuninni 

er stefnt að heilsteyptu og skilvirku átaki löggjafans 
gegn skattsvikum og bókhaldsbrotum. 

24. febr. 1995 37/7. mars 1995 

Bætur til þolenda afbrota 
Lög um greiðslu ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota. 

Með lögunum er staða brotaþola styrkt með þeim hætti að ríkissjóður 
greiðir bætur fyrir líkamstjón og miska vegna tjóns sem 

leiðir af broti á almennum hegningarlögum og einnig fyrir tjón á 
munum sem leiðir af slíku broti, enda sé hlutaðeigandi vistaður á 
stofnun ríkisins (eða sjúkrahúsi) gegn vilja sínum vegna afbrots. 

25. febr. 1995 69/10. mars 1995 

Börn og ungmenni 
Lög um breyting á lögum um vernd barna og ungmenna, nr. 
58/1992. 

Með lögunum er m.a. gerð sú breyting að dagleg stjórn barnaverndarmála 
ríkisins er sett í hendur nýrrar stofnunar. Barnaverndarstofu, 

23. febr. 1995 22/2. mars 1995 
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sem annast stjórnsýsluverkefni á þessu sviði í stað félagsmálaráðuneytis 
og Unglingaheimilis ríkisins. 

Lög um breyting á barnalögum, nr. 20 22. maí 1992. 
Lögunum er fyrst og fremst ætlað að treysta tengsl barns og foreldris 

sem hefur ekki forsjá þess. í því sambandi er umgengnisréttur 
skv. 37. gr. barnalaga rýmkaður og látinn ná til síma- og 

bréfasambands og annars hliðstæðs sambands foreldris við bamið. 
Einnig er kveðið á um rétt slíks foreldris til að fá upplýsingar um 
hagi barns hjá hinu foreldrinu og ýmsum stofnunum sem barnið 
tengist, svo og stjórnvöldum og starfsmönnum er fjalla um málefni 
barnsins. 

Dómsmál 
Lög um Lúganósamninginn um dómsvald og um fullnustu 
dóma í einkamálum. 

Veitt er heimild til að fullgilda samninginn fyrir Íslands hönd, en 
meginmarkmið hans er að samræmdar reglur gildi um dómsvald og 
fullnustu dóma í einkamálum í öllum ríkjum EB og EFTA. 

Efnahags- og fjármál 
Lánsfjáraukalög fyrir árið 1994. 
Fjáraukalög fyrir árið 1994. 
Lög um ráðstafanir í ríkisfjármálum á árinu 1995. 

Í þessi lög er safnað flestum lagabreytingum sem nauðsynlegar eru 
til að ná því markmiði ríkisstjórnarinnar að lækka ríkisútgjöld og ná 
jafnvægi í ríkisbúskapnum. 

Lánsfjárlög fyrir árið 1995. 

Fjárlög 1995. 
Ferðamál 

Lög um breytingu á lögum um skipulag ferðamála, nr. 
117/1994. 

Með lögunum er Ferðamálasjóði heimilað að veita lán til allt að 25 
ára í stað 15 ára skv. eldri lögum og það gert í því skyni að styrkja 
stöðu ferðaþjónustunnar í landinu. 

Félög 
Lög um breytingu á lögum nr. 32 12. maí 1978, um hluta-
félög, með síðari breytingum. 

Í breytingunni felst aðlögun að ákvæðum samningsins um EES, 
nánar tiltekið ákvæðunum um félagarétt. Meðal helstu breytinga er 
að lágmarkshlutafé hlutafélaga verður 4 m. kr. í stað 400.000 kr. og 
greiðist innan eins árs frá skráningu í stað 3ja ára áður. Bann er lagt 
við hömlum á viðskipti með hluti ef hluthafar eru 100 eða fleiri í 
stað 200 eða fleiri áður. 

Lög um einkahlutafélög. 
Í lögunum felst aðlögun að ákvæðum samningsins um EES, nánar 

23. febr. 1995 23/3. mars 1995 

25. febr. 1995 68/10. mars 1995 

17. okt. 1994 126/18. okt. 1994 

22. des. 1994 143/29. des. 1994 

30. des. 1994 148/30. des. 1994 

28. des. 1994 149/29. des. 1994 

22. des. 1994 158/31. des. 1994 

30. des. 1994 156/31. des. 1994 

19. des. 1994 137/28. des. 1994 

19. des. 1994 138/28. des. 1994 



S T Ö R F A L Þ I N G I S 2 6 9 

tiltekið ákvæðunum um félagarétt. Meðal helstu breytinga er að 
lágmarksfjárhæð hlutafjár verður miklu lægri í einkahlutafélögum 
(500 þúsund kr.) en hlutafélögum (4 milljónir kr.). Skilur þetta 
atriði einna skýrast á milli þessara tveggja tegunda félaga. Í 
einkahlutafélögum skal greiða hlutafé fyrir skráningu þeirra. Einn 
aðili getur stofnað einkahlutafélag, en tveir stofnendur hið fæsta 
skulu vera í hlutafélögum. 

Lög um evrópsk fjárhagsleg hagsmunafélög. 
í lögunum felst aðlögun að ákvæðum EES-samningsins um félagarétt. 

Er reglugerð ráðs EBE um evrópsk fjárhagsleg hagsmunafélög 
veitt lagagildi hér á landi, en í reglugerðinni felast reglur varðandi 
samstarf um sérstök verkefni milli a.m.k. tveggja félaga eða fyrirtækja 

í EES-ríkjunum, enda sé starfsemin tengd starfsemi aðilanna 
og ekki eingöngu í ágóðaskyni. 

Flutningar 
Lög um samsetta flutninga o.fl. vegna aðildar Íslands að 
Evrópska efnahagssvæðinu. 

Skv. 1. gr. laganna er tilgangur þeirra að fullnægja þeim skuldbindingum 
sem leiðir af ákvæðum 6. kafla III. hluta EES-samningsins 

um flutningastarfsemi og XIII. viðauka við samninginn og 
eigi verður skipað í önnur lög. 

Lög um leigubifreiðar. 
Markmið laganna er að fella úr gildi lögbundna skylduaðild 
fólks, vöru- og sendibifreiðarstjóra að stéttarfélögum og bregðast 
við þeim aðstæðum sem af þessari breytingu getur leitt. Einnig 
eru settar hliðstæðar reglur varðandi hámarksaldur leigubifreiðarstjóra 

og gilda um bifreiðarstjóra langferða- og flutningabifreiða. 

Lög um breytingu á lögum um vöruflutninga á landi, nr. 
47/1994. 

í lögunum er sett sama regla um hámarksaldur bifreiðarstjóra flutningabifreiða 
eins og hjá öðrum atvinnubifreiðarstjórum, þ.e. að 

heimild til aksturs falli niður þegar hlutaðeigandi bifreiðarstjóri 
verður 71 árs. Einnig er kveðið á um að sérstakt leyfi þurfi til flutninga 

innlendra aðila hér á landi með flutningabifreiðum. 

Lög um breytingu á lögum um skipulag á fólksflutningum 
með langferðabifreiðum, nr. 53/1987, með síðari breytingum. 

Með lögunum eru settar þær reglur um hámarksaldur bifreiðarstjóra langferðabifreiða 
að þeim er ekki heimilt að annast þennan 

akstur í atvinnuskyni lengur en til loka 70 ára aldurs. Eru reglur 
þessar hinar sömu og settar eru um bifreiðarstjóra leigu- og flutningabifreiða. 

Heilbrigðismál 
Lög um breytingu á lögum nr. 86/1991, um breytingu á 
lögum nr. 97/1990, um heilbrigðisþjónustu, sbr. lög nr. 
110/1992 og lög nr. 128/1993. 

Með lögunum er bráðabirgðaákvæði laga um heilbrigðisþjónustu 
breytt á þann veg að veittur er eins árs frestur til viðbótar til að 

19. des. 1994 159/31. des. 1994 

20. febr. 1995 33/28. febr. 1995 

25. febr. 1995 61/8. mars 1995 

25. febr. 1995 64/8. mars 1995 

25. febr. 1995 67/8. mars 1995 

17. des. 1994 140/28. des. 1994 
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ganga frá lögum um framtíðarhlutverk Heilsuverndarstöðvarinnar í 
Reykjavík. 

Lög um breytingu á lögum nr. 14/1979, um heimild fyrir 
ríkisstjórnina til að staðfesta fyrir Íslands hönd þrjá alþjóðasamninga 

um varnir gegn mengun sjávar af völdum olíu, 
lögum nr. 20/1986, um Siglingamálastofnun ríkisins. og 
lögum nr. 32/1986, um varnir gegn mengun sjávar. 

Lögunum er breytt í samræmi við þá ákvörðun að flytja starfsemi 
mengunarvarnasviðs Siglingamálastofnunar ríkisins til Hollustu-
verndar ríkisins og að Siglingamálastofnun ríkisins annist eftirlit 
með mengunarvarnabúnaði skipa. 

Lög um breyting á lögum nr. 81/1988, um hollustuhætti og 
heilbrigðiseftirlit, með síðari breytingum. 

Breytingar á lögunum varða m.a. stjórnskipulag Hollustuverndar 
ríkisins og flutning þess málaflokks, er varðar mengun sjávar, frá 
Siglingamálastofnun ríkisins til Hollustuverndar ríkisins. 

Hitaveita Suðurnesja 
Lög um breytingu á lögum um Hitaveitu Suðurnesja, nr. 
100/1974, með síðari breytingum. 

Gerðar eru breytingar á lögum um Hitaveitu Suðurnesja í tengslum 
við sameiningu Keflavíkur, Njarðvíkur og Hafnahrepps í eitt 
sveitarfélag. 

Húsnæðisstofnun ríkisins 
Lög um breyting á lögum um Húsnæðisstofnun ríkisins, nr. 
97/1993, sbr. lög nr. 12/1994. 

Meðal helstu nýmæla er að ábyrgð sveitarfélaga er aukin og skerpt, 
m.a. með því að húsnæðisnefndum. sem sveitarstjórn hefur nú forræði yfir, 

er falið að taka endanlega ákvörðun um úthlutun íbúða til 
einstaklinga, og 3.5% framlag sveitarfélaga vegna íbúða á vegum 
félagasamtaka og fyrirtækja verður nú háð samþykki sveitarstjórnar. 

Auk þess er kerfið gert sveigjanlegra og leitast við að 
sníða af lögunum helstu agnúa sem reynslan hefur leitt í ljós. 

Kísilgúrverksmiðja 
Lög um breytingu á lögum nr. 80/1966, um kísilgúrverksmiðju við Mývatn. 

Með lögunum er skatthlutfallstala 1. mgr. 9. gr. laga um kísilgúrverksmiðju 
við Mývatn lækkuð úr 45% í 36%. Einnig eru lögfest 

ákvæði um tilvist, tilgang og tekjur sjóðs er mælt var fyrir um í 
námaleyfi Kísiliðjunnar hf. og ætlað er að kosta undirbúning 
aðgerða til að efla atvinnulíf í þeim sveitarfélögum sem nú eiga 
verulegra hagsmuna að gæta vegna starfsemi Kísiliðjunnar. 

Kosningar til Alþingis 
Lög um breyting á lögum um kosningar til Alþingis, nr. 80 
16. október 1987, með síðari breytingum. 

Með lögunum er m.a. fellt brott ákvæði um að kosningaúrslit ráði 
því í hvaða kjördæmi svonefnt 'flakkarasæti' fer og það fært til 
Reykjavíkurkjördæmis. Einnig eru gerðar nokkrar breytingar til að 

25. febr. 1995 57/8. mars 1995 

25. febr. 1995 70/10. mars 1995 

25. febr. 1995 16/6. mars 1995 

25. febr. 1995 58/8. mars 1995 

23. febr 1995 17/6. mars 1995 

24. febr. 1995 9/27. febr. 1995 
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samræma lögin stjómarskrárbreytingunni frá 1991. svo og breytingar 

er varða gerð kjörskráa. 

Kvikmyndir 
Lög um skoðun kvikmynda og bann við ofbeldiskvikmyndum. 

Felld eru saman í heildstæða löggjöf ákvæði um bann við ofbeldiskvikmyndum, 
sbr. lög nr. 33/1983 og ákvæði um skoðun kvikmynda 

til að meta sýningarhæfni þeirra fyrir börn, en slík ákvæði 
voru áður í lögum um vernd barna og ungmenna nr. 53/1966. 

Landbúnaður 
Lög um afnám laga nr. 57/1944, um tilraunastoð í jarðrækt 
á Reykhólum. 

Lög um sameiningu Búnaðarfélags Íslands og Stéttarsambands 
bænda í ein heildarsamtök bænda. 

Sameining sú sem samið var um 30. ágúst 1994 er hér m.a. lögfest 
og þannig tryggt að stjórnir Búnaðarfélagsins og Stéttarsambandsins 

fari sameiginlega með það hlutverk sem annarri hvorri 
þeirra er falið í einstökum lögum. 

Lög um breytingu á lögum nr. 99/1993, um framleiðslu, 
verðlagningu og sölu á búvörum. 

Með lögunum er skipan Framleiðsluráðs breytt í tengslum við 
sameiningu Búnaðarfélags Íslands og Stéttarsambands bænda íein 
heildarsamtök bænda. Með nýja fyrirkomulaginu er hlutdeild 
búgreinafélaga aukin frá því sem áður var. 

Lög um afnám laga nr. 35/1992, um forfallaþjónustu í 
sveitum o.fl. 

Lög um breyting á lögum nr. 30/1966, um meðferð, skoðun 
og mat á sláturafurðum. 

Til að stuðla að því að viðurkenning fáist á sláturhúsum til útflutnings 
sláturafurða til Evrópusambandsins og Bandaríkja Norður-Ameríku 

er lögunum ætlað að breyta fyrirkomulagi á greiðslu fyrir 
heilbrigðisskoðun kjötskoðunardýralækna og aðstoðarmanna 
þeirra. Verður kostnaður við eftirlitið framvegis greiddur af landbúnaðarráðherra 

sem síðan innheimtir þann kostnað hjá sláturleyfishöfum. 

Lög um útflutning hrossa. 
M.a. eru endurskoðuð þau tímamörk er gilda um flutning hrossa 
með skipum og gert ráð fyrir að ráðherra setji í reglugerð skýrar 
reglur um aðstöðu og búnað er fylgja skal hrossum. Þá er ekki 
lengur gert ráð fyrir að veitt sé leyfi fyrir útflutningi á hrossum, 
heldur er einungis krafist upprunavottorðs og heilbrigðisskoðunar. 

Lög um lífræna landbúnaðarframleiðslu. 
Skv. 1. gr. laganna er tilgangur þeirra að tryggja að framleiðsla, 
úrvinnsla, flutningur, geymsla og dreifing landbúnaðarafurða. sem 

24. febr. 1995 47/7. mars 1995 

9. des. 1994 129/20. des. 1994 

9. des. 1994 130/20. des. 1994 

17. des 1994 141 /29. des. 1994 

28. des. 1994 157/31. des. 1994 

30. des. 1994 160/31. des. 1994 

28. dcs. 1994 161/31. des. 1994 

28. des. 1994 162/31. des. 1994 
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framleiddar eru með lífrænum aðferðum, lúti ákveðnum reglum á 
lögbýlum og í fyrirtækjum sem hafa fengið vottun til notkunar á 
vörumerki lífrænnar framleiðslu. 

Lög um átaksverkefni um framleiðslu og markaðssetningu 
vistvænna og lífrænna afurða. 

Lögunum er ætlað að gera íslenskum landbúnaði kleift að mæta 
þeim kröfum sem gerðar eru til vara sem seldar eru á hágæðamarkaði. 

Lög um breytingu á jarðalögum, nr. 65/1976, með síðari 
breytingum o.fl. 

Lagabreytingarnar miða annars vegar að því að taka á þeim breyttu 
aðstæðum, sem leiðir af EES-samningnum, og hins vegar að endurskoða 

fáein atriði í ljósi fenginnar reynslu. 

Lyfjamál 
Lög um breytingu á lyfjalögum, nr. 93/1994. 

Lögin eru staðfesting á bráðabirgðalögum, nr. 112/1994 um breytingu 
á lyfjalögum nr. 93/1994, og fela í sér að gildistími tiltekinna 

ákvæða eldri lyfjalaga og laga um lyfjadreifingu framlengist þar til 
tiltekin ákvæði nýju lyfjalaganna koma til framkvæmda 1. nóvember 1995. 

Lög um breyting á lyfjalögum, nr. 93/1994. 
Lögunum er fyrst og fremst ætlað að taka af öll tvímæli um það að 
dýralæknum sé heimilt að selja dýralyf frá starfstofum sínum. 

Lög um breytingu á lyfjalögum, nr. 93/1994. 
Með lögunum er m.a. sett inn refsiákvæði sem féll niður við setningu 

lyfjalaga nr. 93/1994. 

Málflytjendur 
Lög um breyting á lögum um málflytjendur, nr. 61 4. júlí 
1942, með síðari breytingum. 

Í lögunum eru gerðar m.a. breytingar sem snúa að öryggi 
viðskiptamanna lögmanna, þ.e. ákvæði um vörslu á fé viðskiptamanna 

á sérstökum reikningum og um skyldu lögmanna til að 
kaupa starfsábyrgðartryggingar. Þá hefur ráðherra nú heimild til 
að afturkalla málflutningsleyfi ef lögmaður fylgirekki reglum um 
þessi atriði. 

Menntamál 
Lög um listmenntun á háskólastigi. 

Tilgangur laganna er annars vegar að heimila með lögformlegum 
hætti að á Íslandi fari fram kennsla í listgreinum á háskólastigi og 
hins vegar að heimila menntamálaráðherra að gera samning við 
lögaðila, félög eða stofnanir um að annast þessa menntun. 

Lög um grunnskóla. 
Meginmarkmið laganna er flutningur alls rekstrar grunnskóla frá 
ríki til sveitarfélaga. Auk þess verður vikulegt kennslumagn aukið 
samfara einsetningu grunnskólans og aukin áhersla lögð á námsmat 
og mat á skólastarfi. 

24. febr. 1995 27/3. mars 1995 

24. febr. 1995 28/3. mars 1995 

9. nóv. 1994 122/10. nóv.1994 

8. des. 1994 131 /20. des. 1994 

24. febr. 1995 55/8. mars 1995 

23. febr. 1995 24/3. mars 1995 

24. febr. 1995 43/7. mars 1995 

25. febr. 1995 66/8. mars 1995 
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Neyðarsímsvörun 

Lög um samræmda neyðarsímsvörun. 
Lögin fjalla m.a. um samræmda neyðarsímsvörun og lögfesta hér á 
landi hið sameiginlega evrópska neyðarnúmer, 112. 

Rannsóknarráð Íslands 
Lög um breytingu á lögum nr. 61/1994, um Rannsóknarráð 
Íslands. 

Breytingin varðar skipun Rannsóknarráðs Íslands. Ráðsmönnum er 
fjölgað um tvo, en einstaklingum, sem ráðherra skipar án tilnefningar, 

er fækkað um einn. Stefnt er að því að sjónarmið atvinnulífsins 
komi fram í ráðinu, og gert er ráð fyrir að Alþýðusamband 

Íslands og Vinnuveitendasamband Íslands geri tillögur um 3 ráðsmenn. 

Ríkisborgararéttur 
Lög um veitingu ríkisborgararéttar. 

Lög um veitingu ríkisborgararéttar. 

Samningsgerð 
Lög um breytingu á lögum nr. 7/1936, um samningsgerð, 
umboð og ógilda löggerninga, með síðari breytingum. 

Lögin eru sett vegna aðlögunar að EES-samningnum og snerta 36. 
gr. samningalaga. Breytingin felst aðallega í því að fjórum nýjum 
greinum er bætt við, þ.e. 36. gr. a - d, þar sem fjallað er um staðlaða 
neytendasamninga, m.a. samningsskilmála að því er snertir sanngirnismat, 

réttaráhrif sérstaklega skilgreindrar ósanngirni og 
túlkun. Jafnframt er sett regla til verndar neytandanum gegn vissum 
ákvæðum erlendra laga sem gilda skulu um viðkomandi samninga. 

Sjávarútvegur 
Lög um takmörkun á ráðstöfun síldar til bræðslu. 

Með lögunum er ráðherra heimilað að takmarka með reglugerð 
ráðstöfun síldar til bræðslu til að stuðla að því að unnt verði að 
standa við gerða samninga um sölu á síld til manneldis. 

Lög um breyting á lögum um eftirlit með skipum, nr. 
35/1993, með síðari breytingum. 

Með lögunum er m.a. fellt brott ákvæði þess efnis að óheimilt sé að 
flytja inn skip sem er 15 ára eða eldra. 

Sjóðir 
Lög um Lýðveldissjóð. 

Hér er efni þingsályktunar um stofnun hátíðarsjóðs í tilefni af 50 
ára afmæli lýðveldisins fest í lög og lagður grundvöllur sjóðsins. 
Ríkissjóður leggur sjóðnum til 100 millj. kr. ár hvert. Helmingi 
ráðstöfunarfjár sjóðsins skal varið til átaks í vistfræðirannsóknum á 
lífríki sjávar og helmingi til að treysta og efla íslenska tungu. 

Lög um breytingu á lögum nr. 9/1970, um Iðnþróunarsjóð. 
Með lögunum er verið að framlengja starfsemi Iðnþróunarsjóðs til 
bráðabirgða meðan verið er að endurskoða skipan fjárfestingar-

24. febr. 1995 25/3. mars 1995 

24. febr. 1995 44/7. mars 1995 

19. des. 1994 155/31. des. 1994 

24. febr. 1995 26/3. mars 1995 

23. febr. 1995 14/6. mars 1995 

18. nóv. 1994 128/23. nóv. 1994 

25. febr. 1995 65/8. mars 1995 

9. nóv. 1994 125/12. nóv. 1994 

24. febr. 1995 20/6. mars 1995 
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lánasjóða atvinnuveganna og fjármögnun nýsköpunar í atvinnulífinu. 
Með lagabreytingunni er stefnt að aukinni fjármögnun nýsköpunarverkefna. 

Lög um breyting á lögum nr. 95/1980, um Söfnunarsjóð 
lífeyrisréttinda, með síðari breytingum. 

Sjóðnum er veitt hliðstæð heimild og flestir lífeyrissjóðir innan 
lífeyrissjóðasambandanna hafa nú til að fjárfesta í traustum erlendum 

verðbréfum sem skráð eru á opinberum verðbréfamörkuðum. 
Enn fremur er sjóðnum veitt heimild til þess að greiða sjóðfélögum 
út óveruleg réttindi í einu lagi þegar ekki er unnt að sameina þau 
öðrum lífeyrisréttindum. Þá er sjóðnum veitt heimild til þess að 
fjárfesta í víkjandi skuldabréfum, útgefnum af Speli hf., vegna 
gerðar Hvalfjarðarganga. 

Lög um breyting á lögum um Bjargráðasjóð, nr. 51 26. maí 
1972, með síðari breytingum. 

Hér eru gerðar þær breytingar á lögum sjóðsins að hann fellur ekki 
lengur undir lög nr. 123/1993 um lánastofnanir aðrar en viðskipta-
banka og sparisjóði og þarf þar af leiðandi ekki að sæta kröfum 
þeirra laga um hlutafélagsform, bókhald, eftirlit bankaeftirlits 
Seðlabankans o.s.frv. 

Skattar og gjöld 
Lög um breyting á lögum nr. 75/1981, um tekjuskatt og 
eignarskatt, með síðari breytingum. 

Meðal helstu breytinga er að 'ekknaskattur' er felldur niður, 
'tvísköttun' lífeyrisgreiðslna afnumin og sérstakur tekjuskattur 
framlengdur. Einnig eru skattleysismörk hækkuð og sérstakur frá-
dráttur heimilaður á móti húsaleigutekjum. Enn fremur eru ákvæði 
um flýtifyrningar eftirstöðva rekstrartapa og um frádrátt vegna fjárfestingar í atvinnurekstri. 

Lög um breyting á lögum nr. 75/1981, um tekjuskatt og 
eignarskatt, með síðari breytingum. 

Með lögunum er tekjuskatti létt af launatekjum barna og ungmenna, 
t.d. vegna merkja- og blaðasölu, unglingavinnu og annarra 

starfa, undir 75.000 kr. á ári. 

Lög um breyting á lögum nr. 56/1994, um breyting á lögum 
nr. 65/1982, um skattskyldu innlánsstofnana, með síðari 
breytingum. 

Lög um endurgreiðslu oftekinna skatta og gjalda. 
Lögfest er sú meginregla að gjaldandi, sem ofgreitt hefur skatta eða 
gjöld, á rétt á endurgreiðslu óháð því hvort hann hefur greitt með 
fyrirvara eða ekki. Skulu vextir greiddir á alla ofgreiðslu, sem ekki 
er leiðrétt af stjórnvaldi innan 30 daga, og vera jafnháir hæstu 
vöxtum óbundinna sparireikninga á hverjum tíma. 

Lög um breytingu á lögum nr. 75/1981, um tekjuskatt og 
eignarskatt, með síðari breytingum, og lögum nr. 45/1987, 
um staðgreiðslu opinberra gjalda, með síðari breytingum. 

24. febr. 1995 21/6. mars 1995 

25. febr. 1995 48/7. mars 1995 

30. des. 1994 147/30. des. 1994 

28. des. 1994 151/30. des. 1994 

28. des. 1994 153/30. des. 1994 

24. febr. 1995 29/6. mars 1995 

25. febr. 1995 30/6. mars 1995 
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M.a. er mælt svo fyrir að flutningur vinnuveitanda á starfsmönnum 
til og frá vinnu, sem fram fer í hópferðabifreiðum, skuli ekki teljast 
til skattskyldra tekna hjá hlutaðeigandi starfsmönnum. Enn fremur 
að launþegum sé heimilt að draga frá tekjuskattsstofni iðgjöld sem 
þeir greiða í lífeyrissjóð. Þá er rekstraraðilum heimilað að færa til 
gjalda í rekstri sínum hlutafé sem tapast hefur vegna gjaldþrots eða 
nauðasamninga. 

Lög um breytingar á lögum er varðarétt til endurgreiðslu og 
vaxta af ofteknum sköttum og gjöldum. 

Með lögunum eru gerðar breytingar á reglum um verðbætur á 
endurgreiðslu staðgreiðslufjár. Fjárhæð vaxta skv. 112. gr. laga um 
tekjuskatt og eignarskatt er breytt til samræmis við þá vexti sem 
kveðið er á um í lögum um endurgreiðslu oftekinna skatta og gjalda 
og við þá grein bætt ákvæði um greiðslu dráttarvaxta í tilteknum 
málum sem fara fyrir yfirskattanefnd og/eða dómstóla. 

Lög um breyting á lögum nr. 113/1990, um tryggingargjald, 
með síðari breytingum. 

Í viðauka við lögin eru tilgreindar þær atvinnugreinar sem greiða 
eiga lægra tryggingargjald. Þá er launaframtalsskilum sjálfstætt 
starfandi manna breytt með hliðsjón af áður gerðum breytingum á 
ákvörðun gjaldstofna vegna launa slíkra aðila. 

Lög um vörugjald af olíu. 
Með lögunum er gerð formbreyting á tekjuöflun til vegagerðar, 
m.a. vegna óskilvirkni og veikleika í þungaskattskerfinu. Í stað 
þungaskattskerfis er lagt vörugjald á olíu. 

Lög um breyting á lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, 
með síðari breytingum. 

Rýmkaðar eru m.a. heimildir til að endurgreiða þeim aðilum virðisaukaskatt 
sem selja notuð ökutæki í atvinnuskyni. Einnig er álag vegna 

vangreiðslu á virðisaukaskatti lækkað og breytingar gerðar á heimildum 
til að endurgreiða virðisaukaskatt af fjárfestingu í gistirými. 

Lög um breyting á lögum nr. 29/1993, um vörugjald af 
ökutækjum, eldsneyti o.fl., með síðari breytingum. 

Vörugjald af meðalstórum fólksbifreiðum er lækkað. Einnig er 
gerð breyting á röðun ökutækja, sem knúin eru dísilolíu, í gjald-
flokka og vörugjald á hópferðabifreiðum lækkað. Þá er veitt heimild til 

að lækka vörugjald af fólksbifreiðum sem ætlaðar eru til 
útleigu hjá bílaleigum. 

Lög um breyting á refsiákvæðum nokkurra skattalaga. 
Lögin eru liður í heildarendurskoðun viðurlagaákvæða í skattalögum 

og bókhaldslögum og lúta aðallega að nýskipan refsimarka í 
tengslum við breytingar á 262. gr. almennra hegningarlaga. 

Lög um breyting á lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, 
með síðari breytingum. 

Með lögunum er viss póstþjónusta, t.d. dreifing á árituðum blöðum 
og tímaritum, undanþegin skattskyldu. 

24. febr. 1995 31/6. mars 1995 

24. febr. 1995 32/6. mars 1995 

25. febr. 1995 34/7. mars 1995 

23. febr. 1995 40/2. mars 1995 

25. febr. 1995 41/7. mars 1995 

24. febr. 1995 42/6. mars 1995 

25. febr. 1995 46/7. mars 1995 
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Snjóflóð 
Lög um breyting á lögum um varnir gegn snjóflóðum og 
skriðuföllum, nr. 28/1985. 

Með lögunum er m.a. skipulagi snjóflóðaathugana breytt þannig að 
lögreglustjórar, sem fara með stjórn almannavarna hver í sínu 
umdæmi, skulu sjá um ráðningu eftirlitsmanna, og mörk eftirlitssvæða 

skulu miðast við umdæmi þeirra. 

Sveitarstjórnarmál 
Lög um breytingu á lögum um tekjustofna sveitarfélaga, nr. 
90/1990, með síðari breytingum. 

Með lögunum er útsvari létt af launatekjum barna og ungmenna, 
t.d. vegna merkja- og blaðasölu, unglingavinnu og annarra starfa, 
undir 75.000 kr. á ári. 

Lög um breyting á lögum um Lánasjóð sveitarfélaga, nr. 35 
29. apríl 1966, með síðari breytingum. 

Lögin undanþiggja Lánasjóð sveitarfélaga ákvæðum laga nr. 123/ 
1993 um lánastofnanir aðrar en viðskiptabanka og sparisjóði til 
þess að sjóðurinn þurfi ekki að sæta kröfum sem gerðar eru til slíkra 
lánaslofnana og varða hlutafélagsform, bókhald, eftirlit bankaeftirlits 

Seðlabankans o.s.frv. 

Lög um stuðning við framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum. 
Lögunum er ætlað að stuðla að framkvæmdum við fráveitur 
sveitarfélaga með styrkveitingum. 

Tryggingar 
Lög um breyting á lögum nr. 60/1944, um vátryggingarstarfsemi. 

M.a. er gert ráð fyrir að eldri lög um vátryggingarstarfsemi gildi 
einnig eftir því sem við getur átt um reikningsskil og ársuppgjör 
vátryggingarfélaga fyrir árið 1995. 

Lög um breytingu á lögum um brunatryggingar, nr. 48/1994. 
Meðal breytinga er það að Fasteignamat ríkisins annast að jafnaði 
fyrstu virðingu til brunabótamats. Stofnuninni er einnig heimilt að 
innheimta umsýslugjald vegna verkefna sinna í tengslum við 
brunatryggingar í þágu húseigenda. 

Lög um breytingu á yfirstjórn vátryggingarstarfsemi. 
Gerð er sú breyting á yfirstjórn stjórnarmálefna að málefni vátryggingarstarfsemi 

heyra undir viðskiptaráðuneytið í stað heilbrigðis-
og tryggingamálaráðuneytis. Jafnframt eru viðeigandi lagaákvæði 
færð til samræmis í lagahreinsunarskyni. 

Lög um breytingu á lögum um Viðlagatryggingu Íslands, 
nr. 55/1992. 

Með brevtingu þessari eru m.a. öll tvímæli tekin af um það að 
viðlagatryggja skuli skíðalyftur. 

25. febr. 1995 50/7. mars 1995 

28. des. 1994 152/30. des. 1994 

25. febr. 1995 49/7. mars 1995 

25. febr. 1995 53/8. mars 1995 

19. des. 1994 139/28. des. 1994 

30. des. 1994 150/30. des. 1994 

25. febr. 1995 10/27. febr. 1995 

24. febr. 1995 35/28. febr. 1995 
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Lög um breytingu á lögum um Viðlagatryggingu Íslands nr. 
55/1992. 

Skv. lögunum skal innheimta tímabundið 10% álag á iðgjöld vegna 
viðlagatryggingar, og skulu tekjur af þessu álagi á iðgjöld renna í 
Ofanflóðasjóð. 

Lög um breyting á lögum um atvinnuleysistryggingar, nr. 
93/1993, með síðari breytingum. 

Í lögunum felast m.a. breytingar sem koma til af því að réttur opinberra 
starfsmanna til atvinnuleysisbóta fer nú eftir lögum um 

atvinnuleysistryggingar, að Vinnumálaskrifstofa félagsmálaráðuneytisins 
tekur við þeirri þjónustu, sem Tryggingastofnun ríkisins 

hefur annast fyrir sjóðinn. og að EES-samningurinn var gerður. 

Lög um greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks. 
Vegna ákvæða í kjarasamningi um kauptryggingu verkafólks í fiskvinnslu 

þótti nauðsynlegt að setja í lög ákvæði um það m.a. að fyrirtæki, 
sem greiðir laun samkvæmt kauptryggingarsamningi vegna 

tímabundinnar vinnslustöðvunar, eigi rétt til atvinnuleysisbóta. 
Auk þess fela lögin í sér tiltekna rýmkun á greiðslum Atvinnuleysistryggingasjóðs 

til handa fiskvinnslufólki. 

Vegamál 
Lög um breytingu á vegalögum, nr. 45/1994. 

Breytingarnar varða kostnaðarskiptingu Vegagerðarinnar annars 
vegar og landeigenda hins vegar vegna viðhalds girðinga í tengslum 

við ákvæði vegalaga um bann við lausagöngu búfjár þar sem 
girt er báðum megin vegar. 

Vernd Breiðafjarðar 
Lög um vernd Breiðafjarðar. 

Markmið laganna er m.a. að vernda landslag, einstakar jarðmyndanir 
og lífríki Breiðafjarðar, að tryggja vernd sögulegra menningarminja 
og að búa í haginn fyrir vaxandi fjölda ferðamanna og tryggja almenningi 

aðgang að náttúru fjarðarins og sögu án þess að spjöll hljótist af. 

Vernd eignaréttinda 
Lög um að fella úr gildi lög nr. 102 28. desember 1961, um 
heimild fyrir ríkisstjórnina til að staðfesta fyrir Íslands hönd 
Parísarsamþykktina um vernd eignaréttinda á sviði iðnaðar. 

Vernd svæðislýsinga smárása í hálfleiðurum 
Lög um breytingu á lögum nr. 78/1993, um vernd svæðislýsinga 

smárása í hálfleiðurum. 
Með breytingu þessari er vernd svæðislýsinga smárása í hálfleiðurum 

rýmkuð og nær nú til allra, sem hannað hafa slíka svæðislýsingu, 
eða þeirra aðila sem öðlast hafa rétt hönnuðar án tillits til 

ríkisborgararéttar. 

Vextir 
Lög um breytingu á vaxtalögum, nr. 25/1987. 

24. febr. 1995 36/28. febr. 1995 

25. febr. 1995 45/7. mars 1995 

25. febr. 1995 51/7. mars 1995 

24. febr. 1995 56/8. mars 1995 

25. febr. 1995 54/8. mars 1995 

23. febr. 1995 18/6. mars 1995 

23. febr. 1995 19/6. mars 1995 

25. febr. 1995 13/6. mars 1995 
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Með breytingu þessari er m.a. kaflinn um verðtryggingu sparifjár 
og lánsf jár í lögum nr. 13/1979, um stjórn efnahagsmála o.fl. 
( 'Ólafs lögum') felldur úr gildi, um leið og nýjum kafla um verðtryggingu 

sparifjár og lánsfjár er bætt við vaxtalög, nr. 25/1987. 
Verðtrygging verður framvegis að meginstefnu byggð annaðhvort 
á vísitölu neysluverðs eða gengisvísitölu. 

Vitamál 
Lög um breyting á lögum um vitamál, nr. 56/1981, með 
síðari breytingum. 

Breytingarnar fela m.a. í sér að taka vitagjalds verður miðuð við 
brúttótonnatölu skips í stað brúttórúmlestatölu þess. Þá er erlendum 
skipum gert að greiða sem svarar 1/4 af vitagjaldinu. en ekki 1/5 
eins og áður gilti. 

Vísitala neysluverðs 
Lög um vísitölu neysluverðs. 

Til þess m.a. að skjóta betri stoðum undir gerð vísitölu framfærslukostnaðar, 
útreikning og notkun sem almenns verðmælis og 

til verðtryggingar á fjármagnsmarkaði, eru setl ný lög um vísitöluna 
og nafni hennar jafnframt breytt í vísitölu neysluverðs. Hagstofa 

Íslands ber ábyrgð á gerð vísitölunnar, m.a. útreikningi 
hennar og birtingu. 

Vog, mál og faggilding 
Lög um breytingu á lögum nr. 100/1992, um vog, mál og 
faggildingu, með síðari breytingum. 

Vegna EES-samningsins er heimild viðskiptaráðherra í bráðabirgðaákvæði 
laganna til að setja reglugerðir um öryggi vöruflokka 

framlengd á meðan ekki liggja fyrir lög um sama efni. 

24. febr. 1995 63/8. mars 1995 

25. febr. 1995 12/2. mars 1995 

25. febr. 1995 52/8. mars 1995 
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Þingsályktanir 
Þingsályktun um samning um bráðabirgðasamkomulag 

fyrir tímabilið eftir að tiltekin EFTA-
ríki hafa gerst aðilar að Evrópusambandinu. 
(Samþykkt á Alþingi 9. desember 1994) 

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að fullgilda 
fyrir Íslands hönd samning um bráðabirgðasamkomulag 

fyrir tímabilið eftir að tiltekin EFTA-ríki 
hafa gerst aðilar að Evrópusambandinu sem undirritaður 

var 28. september 1994 í Brussel. 

Þingsályktun um fullgildingu samnings um 
breytingu á tilteknum samningum EFTA-ríkjanna. 

(Samþykkt á Alþingi 28. desember 1994) 
Alþingi ályktarað heimila ríkisstjórninni að fullgilda 
fyrir Íslands hönd samning um breytingu á tilteknum 
samningum EFTA-ríkjanna sem áritaður var í Genf 
13. desember 1994 (samningar milli EFTA-ríkjanna 
um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls, um fastanefnd 

EFTA-ríkjanna og um nefnd þingmanna frá 
þjóðþingum EFTA-ríkjanna). 

Þingsályktun um fullgildingu samnings um 
stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar. 
(Samþykkt á Alþingi 29. desember 1994) 

Alþingi ályktarað heimila ríkisstjórninni að fullgilda 
fyrir Íslands hönd samning um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar 

sem undirritaður var í Marakess í 
Marokkó 15. apríl 1994. 
Alþingi ítrekar að þrátt fyrir fullgildingu samningsins 

gildi óbreytt skipulag á innflutningi landbúnaðarvara 
þar til lögum hefur verið breytt með hliðsjón 

af samningnum. Þær lagabreytingar, þar með 
taldar tollabreytingar, skulu gerðar með hliðsjón af 
GATT-tilboði Íslands til að veita innlendri framleiðslu 

nauðsynlega vernd. Landbúnaðarráðherra 
verði tryggt forræði um allar efnislegar ákvarðanir í 
því stjórnkerfi sem varðar landbúnað og innflutning 
landbúnaðarvara og komið verður á fót á grundvelli 
þessarar ályktunar. 

Þingsályktun um samþykki til frestunar á fundum 
Alþingis samkvæmt 1. mgr. 23. gr. stjórnarskrárinnar. 

(Samþykkt á Alþingi 30. desember 1994) 
Alþingi ályktar að veita samþykki til þess að fundum 
þingsins verði frestað frá 30. desember 1994. enda 
verði það kvatt saman á ný eigi síðar en 25. janúar 
1995. 

Þingsályktun um nýtingu og markaðssetningu 
rekaviðar. 
(Samþykkt á Alþingi 24. febrúar 1995) 

Alþingi ályktar að beina því til ríkisstjórnarinnar að 
koma á fót starfshópi á vegum landbúnaðarráðuneytis 

til að gera tillögur um nýtingu rekaviðar og 
markaðssetningu afurða frá rekaviðarvinnslu. Starfshópurinn 

skili niðurstöðum og tillögum fyrir árslok 
1995. 

Þingsályktun um útsendingar sjónvarps og útvarps til fiskimiða. 
(Samþykkt á Alþingi 24. febrúar 1995) 

Alþingi ályktar að fela menntamálaráðherra að láta 
gera könnun á þeim kostum sem í boði eru til að bæta 
útsendingar sjónvarps og útvarps til fiskimiðanna 
kringum landið með hliðsjón af þeirri tækniþróun 
sem orðið hefur á sviði ljósvakamiðlunar. 

Þingsályktun um skipan nefndar er geri úttekt á 
kjörum og stöðu fólks er stundar nám fjarri 
heimabyggð. 
(Samþykkt á Alþingi 24. febrúar 1995) 

Alþingi ályktar að fela menntamálaráðherra að 
láta fara fram úttekt á kjörum og stöðu fólks er 
stundar nám fjarri heimabyggð. Sérstaklega verði 
athugað: 
1. hvort námsfólk, er stundar nám fjarri heima-

byggð, verði af réttindum og félagslegri þjónustu 
ef það heldur lögheimili í heimabyggð og Lána-
sjóður íslenskra námsmanna taki sérstakt tillit til 
slíkra -aðstæðna, 

2. hvaða kostnaður hlýst af dvöl nemenda sem 
stunda nám í grunn- og framhaldsskólum og búa 
í heimavistum eða leiguhúsnæði fjarri heimabyggð. 

Þingsályktun um varðveislu arfs og eigna 
húsmæðraskólanna. 
(Samþykkt á Alþingi 24. febrúar 1995) 

Alþingi ályktar að fela menntamálaráðherra að skipa 
nefnd sem hafi það hlutverk að setja fram tillögur um 
hvernig best megi varðveita arf og eignir gömlu húsmæðraskólanna 

í landinu. Verði sérstaklega hugað 
að stofnun eða eflingu heimilisiðnaðarsafna eða 
heimilisiðnaðardeilda í byggðasöfnum landsins. í 
nefndinni eiga sæti fulltrúar Kvenfélagasambands 

Íslands, landshlutasamtaka kvenfélaganna, Sambands 
íslenskra sveitarfélaga, safnamanna og 

menntamálaráðuneytis. 
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Þingsályktun um vegtengingu um utanverðan 
Hvalfjörð. 
(Samþykkt á Alþingi 24, febrúar 1995) 

Alþingi ályktar að heimila samgönguráðherra og 
fjármálaráðherra að undirrita samning við Spöl hf. 
um vegtengingu um utanverðan Hvalfjörð, sbr. 2. gr. 
laga nr. 45/1990. 

Þingsályktun um vegáætlun fyrir árin 1995-
1998. 
(Samþykkt á Alþingi 25. febrúar 1995) 

Alþingi ályktar, samkvæmt V. kafla vegalaga nr. 
45/1994, að árin 1995-1998 skuli framkvæmdum í 
vegamálum hagað og vegir flokkaðir samkvæmt 
eftirfarandi vegáætlun (aðeins kaflafyrirsagnir). 
I. Áætlun um fjáröflun 
II. Skipting útgjalda 
III. Flokkun vega 

Þingsályktun um fréttaflutning og upplýsingaskyldu 
um slysfarir og harmraunir fólks. 

(Samþykkt á Alþingi 25. febrúar 1995) 
Alþingi ályktar að fela dómsmálaráðherra að skipa 
nefnd sem leggi grundvöll að samráðsvettvangi hlutaðeigandi 

aðila um fréttaflutning og upplýsingaskyldu 
stofnana um slysfarir og hannraunir fólks. 

Þingsályktun um kennslu í iðjuþjálfun. 
(Samþykkt á Alþingi 25. febrúar 1995) 

Alþingi ályktar að fela menntamálaráðherra að hefja 
undirbúning að því að koma á námi í iðjuþjálfun hér 
á landi. 

Þingsályktun um staðfestingu Norðurlandasamnings 
um samvinnu í baráttu gegn mengun 

sjávar af völdum olíu og annarra skaðlegra 
efna. 
(Samþykkt á Alþingi 25. febrúar 1995) 

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að staðfesta 
fyrir Íslands hönd samning milli Danmerkur, 

Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar um sam-
vinnu í baráttu gegn mengun sjávar af völdum olíu 
eða annarra skaðlegra efna sem gerður var í Kaupmannahöfn 

29. mars 1993. 

Þingsályktun um fullgildingu á samningsviðauka 
nr. 11 við samninginn um verndun mannréttinda 

og mannfrelsis varðandi eftirlitskerfi 
samningsins. 

(Samþykkt á Alþingi 25. febrúar 1995) 
Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að fullgilda 
fyrir Íslands hönd samningsviðauka nr. 11. sem gerður 

var í Strassborg 11. maí 1994. við samninginn um 
verndun mannréttinda og mannfrelsis frá 4. nóvember 

1950 varðandi eftirlitskerfi samningsins. 

Þingsályktun um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu 
EES-nefndarinnar nr. 18 frá 28. október 

1994, um breytingu á IX. viðauka við EES-
samninginn. 
(Samþykkt á Alþingi 25. febrúar 1995) 

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að staðfesta 
fyrir Íslands hönd ákvörðun sameiginlegu EES-

nefndarinnar nr. 18 frá 28. október 1994. um breytingu 
á IX. viðauka við EES-samninginn frá 2. maí 

1992. 

Þingsályktun um stofnun Vilhjálms Stefánssonar á Akureyri. 
(Samþykkt á Alþingi 25. febrúar 1995) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að undirbúa að 
sett verði á fót á Akureyri stofnun eða miðstöð um 
heimskautamálefni sem kennd verði við Vilhjálm 
Stefánsson og hafi það hlutverk að stuðla að sem 
öflugustum rannsóknum innlendra aðila á norðurslóðum 

og alþjóðlegri þátttöku Íslendinga í málum er 
varða heimskautssvæðið. 
Stofnunin eða miðstöðin, sem heyri undir umhverfisráðuneytið, 

verði að stofni til kostuð af íslenska ríkinu, 
en leiti sem víðast fjárhagsstuðnings við einstök 

verkefni. Hún skal m.a. annast ráðgjöf um norðurmálefni 
og eiga samstarf við innlenda og erlenda 

háskóla og rannsóknarstofnanir. 
Setl verði á fót undir forustu umhverfisráðuneytis 
föst samvinnunefnd um norðurmálefni, skipuð fulltrúum 

þeirra innlendu stofnana sem hafa með höndum 
verkefni er tengjast heimskautarannsóknum. Samvinnunefndin 

velji auk formanns nefndarinnar, sem 
umhverfisráðherra skipar án tilnefningar, tvo úr sínum 
hópi í stjórn þessarar stofnunar eða miðstöðvar. 
Miðað verði við að starfsemin hefjist í ársbyrjun 
1997. 

Þingsályktun um samþykki til frestunar á fundum 
Alþingis samkvæmt 1. mgr. 23. gr. stjórnarskrárinnar. 

(Samþykkt á Alþingi 25. febrúar 1995) 
Alþingi ályktar að veita samþykki til þess að fundum 
þingsins verði frestað frá 25. febrúar 1995. 



Valdimar Kristinsson 

Byggðamálin - er eitthvað til ráða? 
Heiti fyrri greina höfundar um sama efni í Fjármálatíðindum lýsa nokkuð breytingum á dreifingu byggðarinnar síðustu áratugi: Þróunarsvœði á Íslandi (1963), 
Borgir og byggðajafnvœgi (1973) og Borg og byggðir 
(1988); en nú er spurningin hvort enn sé eitthvað til 
ráða. 

Svokallaðri byggðastefnu hefur verið fylgt hér á 
landi meira og minna alla þessa öld. En hver 
hefur árangur þess orðið? 

Fyrir nokkrum árum var bent á' að frá því um 
1920 hefði fólki nánast ekkert f jölgað frá 
Hvalfirði vestur, norður og austur um að Þjórsá 
á Suðurlandi, að tveimur stöðum undanteknum, 
Akureyri og Vestmannaeyjum. Íbúar á þessum 
svæðum voru tæp 60 þúsund árið 1920, en rúm 
63 þúsund 1994. Reyndar fjölgaði um 4 þúsund 
á Vesturlandi, fyrst og fremst á Akranesi en 
fækkaði um annað eins á Vestfjörðum. Á Austfjörðum 

fjölgaði hins vegar um 2700 manns á 
þessum sjötíu og fjórum árum. 

Á sama tíma hafa íbúar höfuðborgarsvæðisins 
sjöfaldast að tölu, Suðurnesjamenn sexfaldast, 
Akureyringar rúmlega fimmfaldast og íbúatala 
Arnessýslu og Vestmannaeyja tvöfaldast. Varla 
þarf að hafa fleiri orð um hvað hér hefur gerst. 
Þrátt fyrir nefndir, ráð og stofnanir og óhemju 
fjárútlát hefur ekkert dregið úr flutningi fólks til 

1 Sjá grein HEI í T ímanum 15. mars 1988. 

þéttbýlisins og næsta nágrennis þess. Vissulega 
getur verið að tekist hafi að fresta framvindunni 
um árabil á stundum, en það breytir ekki niðurstöðunni. 

Í þessu sambandi má benda á, að gamalkunnugt 
tal um að halda öllu landinu í byggð er ekkert 

annað en orðaleikur, þar sem að jafnaði hefur 
aðeins um fimmtungur landsins verið byggður 
vegna erfiðs náttúrufars, og hann lengst af mjög 
strjálbyggður. 

Ótraus t undirstaða 
Önnur breyting, sem lítill gaumur hefur verið 

gefinn, er sú hvernig íslenska þjóðin hefur smám 
saman verið að færa sig æ meira yfir á jarðskjálftahættusvæði 

landsins. Lauslega áætlað 
bjuggu um 57% þjóðarinnar á slíkum svæðum 
1920, en um 82% 1994, enda eru nær allir 
fólksfjölgunarstaðir á þeim svæðum. 

Í alþýðlegum fræðum voru þeir taldir flón sem 
settu öll egg sín í eina körfu. Hér er vonandi ekki 
hægt að jafna saman, en í raun ætti ekki að 
teygja Reykjavík nær sprungusvæðum, Hafnarfjörður 

hefur byggst nægjanlega út á hraun 
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Heimild: Veðurstofan 

Þetta kort er byggt á sögulegum gögnum. Jarðskjálftaáhœttusvœði jaðra við Reykjavík og Akureyri, 
o g f a l l a þeir staðir því undir óvissu nákvœmninnar í þessum frœðum. Á hvítu svœðunum eru ekki til 
heimildir um tjón af völdum jarðskjálfta þótt þar með sé ekki hægt að telja þau hættulaus að þessu 
leyti. 

breiður, og frekara þéttbýli á Suðurlandi yrði 
væntanlega öruggara í Þorlákshöfn en á Selfossi 
og í Hveragerði. 

Hér á landi hefur verið talið sjálfsagt mál að 
þeir sem vildu byggja gætu fengið lóð næstum 
að eigin vali. Fjöldi borga um víða veröld hefur 
engar lóðir á boðstólum. og fólk verður að leita 
annað. En ekki dugar að stöðva allar nýbyggingar 

snemma á næstu öld þegar góð byggingarsvæði 
verða uppurin íReykjavík og nágrenni 

en verður þá eitthvað til ráða? 

Þróum þéttbýlið til norðurs 
Þar sem ekki eru líkur á að í fyrirsjáanlegri 

framtíð dragi úr fólksf jölgun á höfuðborgarsvæðinu 
sýnist eina leiðin að stuðla að uppbyggingu 

ekki fjarri Reykjavík. en þó þannig að um 

sjálfstæða byggð yrði að ræða. Svo heppilega 
vill til að hægt er að benda á ákjósanlegan stað í 
þessu sambandi. 

Við norðanverðan Leirárvog og að Elliðavatni, 
á leiðinni milli Akraness og Borgarness, 

er að f inna flest það sem hæfa myndi bæ eða 
borg. Jarðmyndun þar er tiltölulega traust, að því 
er best er vitað, og jarðvegur sennilega heppilegur 

fyrir byggingar. Vannýtt hitaveita er í nágrenninu, 
sem síðar má efla eftir þörfum og 

eflaust gnægð af góðu, köldu vatni. Útivistarsvæði 
í nágrenninu eru bæði falleg og fjölbreytileg. 

Stutt er í hafnir bæði við Akranes og Grundartanga 
og áætlað er að grafa göng undir Hvalfjörð. 

sem tryggja munu tengsl við höfuðborgarsvæðið. 

Þessi nýja „Akraborg" hlyti því ýmislegt í vöggugjöf. 
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Teygjum byggðina 
til norðurs. 

Greiðar samgöngur geta ráðið úrslitum um 
þróun mála, og í skipulagi þyrfti því að gera ráð 
fyrir fjögurra akreina vegi alla leið frá Borgarnesi 

til Keflavíkurflugvallar. Að sjálfsögðu yrði 
hann lagður í mörgum áföngum og myndi um 
síðir einnig ná um Þrengslin og að Ölfusá. 

Borgarmyndun norðan Hvalfjarðar myndi 
færa landið saman samgöngulega séð. Frá Borgarnesi, 

sem yrði útvörður þéttbýlisins í norðri, er 
að meðaltali klukkustundar akstur út á Snæfellsnes, 

en í Húnavatnssýslur, Skagafjörð og Eyjafjörð 
er um tveggja til fjögurra stunda akstur. 

Mikil samskipti gætu því orðið milli íbúa 
„Akraborgar" og Snæfellsness atvinnulífinu til 

eflingar, og meginhluti Norðurlands reyndar 
ekki langt undan heldur. 

Nýting landgœða 
Aukin fjölbreytni atvinnuveganna hefur lengi 

verið til umræðu, en árangur orðið minni en 
skyldi. Margir hafa bundið vonir við nýtingu 
orkulinda, en margt hefur þar hamlað. Framkvæmdir 

af þessu tagi eru fjárfrekar og erlendir 
fjárfestar hafa sýnt minni áhuga en vonast var 
eftir. Urtölumenn hafa einnig reynst margir og 
sumir beinlínis spillt fyrir, þótt aðrir hafi skipt 
um skoðun, þar sem þjóðin er nú ekki of viss um 
sinn hag. 
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Samvinna um nýtingu sjávarfangs gœti náð til fjórðungs af norðurkolli jarðar. 

Þá veldur það erfiðleikum, að þótt reynt hafi 
verið að vinna úr margvíslegum hugmyndum, 
hefur álframleiðsla nær alltaf þótt vænlegasti 
kosturinn, en hún er aðeins stunduð í mjög 
stórum verksmiðjum á okkar mælikvarða. 

Aðallega hafa verið nefndir fimm staðir þar 
sem vænlegt væri að setja upp álbræðslur hér á 
landi, þ.e. Straumsvík, Keilisnes, Grundartangi, 
Eyjafjörður og Reyðarfjörður. Varla er ástæða 

til að búast við að álverksmiðjur verði fleiri en 
þrjár á landinu, sem gætu framleitt 6-700 þús. 
tonn. 2 Straumsvíkurverksmiðjan hefur reynst 
vel og nú verður hún stækkuð. Verksmiðja á 
Grundartanga er í alvarlegri athugun, og Reyðar-

2 Á árinu 1995 hefði þessi f ramleiðslugeta skipað Íslandi í níunda 
sæti af 45 á l f ramle iðs lu löndum. 
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fjörður er varla steinsnar frá vatnsföllum Austurlands, 

en Keilisnes víðs tjarri. Hins vegar þyrfti 
að tengja saman orkuveitusvæði alls landsins 
í öryggisskyni hvar svo sem stóriðjuver yrðu 
reist. 

Almenn atvinnuuppbygging 
Þótt hugmyndir um uppbyggingu iðnaðar 

sem væri smærri í sniðum hafi átt erfitt uppdráttar, 
þá gæti verið að rofa til í þeim efnum. 

Þar ræður miklu breytt efahagsumhverfi, ekki 
síst með inngöngu landsins í EES. Suðurnesjamenn 

virðast mjög kappsamir í þessum efnum 
og eru með ýmsar hugmyndir, sem vonandi 
verða einhverjar að veruleika. Þar að auki hafa 
þeir Keflavíkurflugvöll og Bláa lónið, sem 
sjálfsagt bjóða upp á ýmsa vannýtta atvinnumöguleika. 

Iðjuver yrðu vel sett vestan Grundartanga og 
hvers konar atvinnustarfsemi huga og handar 
gæti farið vel í áðurnefndri „Akraborg". 

Óvíst er hvort vekja ætti aftur upp deilur um 
álver við Eyjafjörð. Vonandi verður hægt að 
vinna þar úr hóflegri hugmyndum á iðnaðarsviðinu 

og halda áfram að efla Háskólann á 
Akureyri, Fjórðungssjúkrahúsið og margvíslega 
atvinnustarfsemi sem tengist útgerð og úrvinnslu 
sjávarafla. 

Samvinna við Norðmenn og Fœreyinga 
Erfiðleikarnir við að hefja meiriháttar atvinnuuppbyggingu 

á Austurlandi eru helst þeir 
hve þar er allt smátt í sniðum enn. Því miður 
urðu hugmyndir um kísilmálmverksmiðju við 
Reyðarfjörð ekki að veruleika, en hún hefði lagt 
undirstöðu undir frekari þróun. Erlendir fjárfestar 

vilja nær alltaf setja sig niður þar sem best 
aðstaða er þegar fyrir hendi. En er þá eitthvað til 
ráða austanlands? 

Nefnt hefur verið að flytja rafmagn þaðan í 
stórum stíl með neðansjávarkapli til Evrópu. 
Telja verður óvíst að úr þessu verði, jafnvel þótt 
tæknin leyfði og arðvænlegt gæti orðið. Virkja 
yrði afar stórt á stuttum tíma svo hentaði til 
útflutnings, og erfitt gæti reynst að ná um það 
nauðsynlegri samstöðu þegar fá framtíðarstörf 
fylgdu með. 

Nefnt hefur verið að annan hátt mætti hafa 
á. 3 Norðmenn eru miklu nær raforkumörkuðum 
Evrópu, en gætu staðið að ýmiss konar iðnaðarframleiðslu 

hér á landi. Mætti ekki reyna að 
efna til víðtækrar samvinnu við Norðmenn um 
uppbyggingu Austurlands, jafnvel að meðtalinni 

eignaraðild þeirra að orkuverum? Þar 
svipar aðstæðum um margt til Noregs. mikil 
vatnsorka, djúpir firðir og erfiðleikar í samgöngum. 

Þaðan eru aðeins um 500 sjómílur til 
Björgvinjar, sem er til dæmis ekki nema 40% 
af leiðinni milli Reykjavíkur og Kaupmannahafnar. 

Norðmenn voru frumkvöðlar í hvalveiðum og 
síldveiðum hér við land, en innlendir tóku síðar 
við. Sú saga mætti að einhverju leyti endurtaka 
sig, enda má telja víst að núverandi ýfingar milli 
þjóðanna séu aðeins tímabundnar. 

Reyðarfjörður er líklegasti staðurinn fyrir 
meiri háttar atvinnustarfsemi. en fólk gæti búið á 
nálægum fjörðum eftir því sem samgöngur bötnuðu, 

þótt Egilsstaðir yrðu líklega vænlegastur 
kostur fyrir marga vegna veðurlags, gróðurfars 
og landrýmis. 

Varðandi útgerðarstaði á landinu mætti hugsa 
sér víðtæka samvinnu Íslendinga, Norðmanna, 
Færeyinga og Grænlendinga um nýtingu á auðlindum 

sjávar. Þessar þjóðir ráða að verulegu 
leyti yfir fjórðungi af norðurkolli jarðar. Ekki er 
að efa að mikið hagræði og öryggi gæti leitt af 
slíkri samvinnu. Ef Kanada tæki að gliðna í 
sundur mætti hugsa sér að „Atlantshafsfylkin", 
með Nýfundnaland í broddi fylkingar, vildu taka 
þátt í slíku samstarfi. 

Enn má nefna, að fari svo að Færeyingar 
efnist á olíuvinnslu, þá er hugsanlegt að þeir 
vildu leggja fé í atvinnurekstur á Austurlandi þar 
sem margir þeirra eru kunnugir, enda nytu þeir 
sömu kjara og aðstöðu og landsmenn sjálfir, 
einnig til útgerðar og vinnslu sjávarafla. Fjarlægðin 

ætti ekki að fæla frá, þar sem sjóleiðin frá 
Þórshöfn í Færeyjum til miðbiks Austurlands er 
fimmtungi styttri en sjóleiðin frá Reykjavík og 
austur. 

3 Guðrnundur Magnússon , prófessor við Háskóla Íslands. 
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Ef tæknin gerði fjárhagslega fýsilegt í framtíðinni 
að leggja rafstreng frá Reyðarfirði til 

Þórshafnar mundu Íslendingar eflaust fagna því 
að geta séð frændum sínum Færeyingum fyrir 
mengunarlausri orku til frambúðar. 

Huga skal að framtíðinni 
Nú eru miklir umbrotatímar í íslensku þjóðlífi 

og heimsmálum öllum. Íslendingar standa nær 
umheiminum en nokkru sinni, bæði að því er 
varðar samskipti, sem kemur m.a. fram í frjáisari 
viðskiptum og ferðalögum og alþjóðlegri menntun 

sem nýst getur víða um lönd. Stöðugt stunda 
ýmsir hópar í þjóðfélaginu samanburð við kjör 
eins og þau gerast best annars staðar hverju 
sinni. Ekki veitir því af að halda vel á málum svo 
að hægt sé að nálgast óskir og kröfur þjóðarinnar 
um bættan hag. Reyndar er ekkert náttúrulögmál 
sem segir að Íslendingar geti búist við því að 
verða alltaf í hópi ríkustu þjóða heims. Þvert á 
móti má telja gott hversu langt við höfum náð, 
oft við erfiðar aðstæður. Tækni 20. aldar hefur 
reyndar gert meira fyrir Íslendinga en flestar 
aðrar þjóðir, svo sem með því að rjúfa einangrun 
og auðvelda lífsbaráttu í rysjóttu veðurfari. En 

eftir sem áður er þjóðin örsmá, í harðbýlu landi 
og ekki beint í þjóðbraut heimsviðskipta. Auk 
þess hefur margoft verið veðjað ranglega hér á 
landi í viðleitni til atvinnuuppbyggingar, til stórtjóns fyrir land og lýð. 

Flutningur fólks af landi brott hefur ekki verið 
talinn mikið vandamál, en það gæti breyst. Búast 
má við að þeir séu margir sem hvorki mundu 
sakna veðráttunnar né verkfallanna, og sama er 
að segja um verðbólguna ef hún tæki að lifna við 
á ný. 

Sagt er að reynsla síðari áratuga sýni að meira 
en 2/3 hlutar Íslendinga sem flutt hafa til útlanda 
snúi aftur. Mikið er í húfi að ekki verði breyting 
á þessu, og til þess þarf að nýta öll tiltæk ráð til 
arðvænlegrar atvinnuuppbyggingar sem um leið 
skapar vinnufúsum höndum lífvænleg störf. 

Þótt búast megi við, og eðlilegt sé, að byggðin 
færist töluvert saman frá því sem nú er getur það 
varla verið framtíðarsýn fólks, að hér verði 
nánast borgríki og fáir aðrir en landverðir á víð 
og dreif um fósturjörðina. 

Tuttugasta og fyrsta öldin er að ganga í garð. 
íslenska þjóðin lifði naumlega af hungur og hafís 

þegar verst lét, en lifir hún af góðærið? 



Störf Alþingis 
Hér er greint frá störfum 119. löggjafarþings Íslend-
inga, og fylgir skrá yfir lög og ályktanir þingsins. 
Greinin er tekin saman af Sigfúsi Gauta Þórðarsyni. 

Þingið stóð frá 16. maí til 15. júní 1995. Á þinginu 
voru lögð fram 29 lagafrumvörp, þar af 20 

stjórnarfrumvörp og 9 þingmannafrumvörp. 
Alls voru 19 lagafrumvörp afgreidd sem lög 

frá Alþingi, 14 stjórnarfrumvörp og 5 þingmannafrumvörp. 
Sex stjórnarfrumvörp og 4 

þingmannafrumvörp urðu ekki útrædd. 
Alls voru bornar fram 9 þingsályktunartillögur, 

2 stjórnartillögur og 7 þingmannatil-
lögur. Tvær stjórnartillögur og 1 þingmannatillaga 

voru samþykktar sem ályktanir Alþingis. 
Sex þingmannatillögur urðu ekki útræddar. 

Nú voru alls bornar fram 10 fyrirspurnir. 

Svör bárust við 7 fyrirspurnum. Munnlegar 
fyrirspurnir urðu 5, og var þeim öllum svarað 
nema tveimur. Beðið var um skrifleg svör við 5 
fyrirspurnum, og bárust svör við öllum nema 
einni. Beiðnir um skýrslur komu ekki fram. 

Alls komu til meðferðar þingsins 48 mál. Þar 
af hlutu 29 þingmál afgreiðslu, og tala prentaðra 

þingskjala varð 143. 
Hér á eftir fer skrá yfir öll lög og ályktanir 

þingsins, og er stuttlega vikið að efni þeirra. Þá 
er þess getið hvenær hvert mál var samþykkt á 
Alþingi og einnig getið númers og staðfestingardags 

laganna. 

Skrá yfir lög, afgreidd á 119. löggjafarþingi 

Aðskilnaður dóinsvalds og uinboðsvalds 
Lög um breyting á lögum um aðskilnað dómsvalds og 
umboðsvalds í héraði, nr. 92 1. júní 1989. 

Dómsmálaráðherra er heimilað að skipa fulltrúa við héraðsdómstóla 
til að f ramkvæma dómsathafnir í umboði og á ábyrgð 

forstöðumanns hlutaðeigandi héraðsdómstóls. Enn fremur skulu 
um brottvikningu dómarafull trúa og setudómara gilda sömu 
ákvæði og gilda um skipaða dómara. 

Samþykkt á Alþingi Lög nr. og dags. 

29. maí 1995 80/31. maí 1995 
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Alþjóðaviðskiptastofnunin 
Lög um breytingar á lögum vegna aðildar Íslands að 
Alþjóðaviðskiptastofnuninni. 

Hér eru gerðar nauðsynlegar breytingar á löggjöf um innflutning og 
vöruviðskipti sem leiða af fullgildingu samningsins um stofnun 
Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar. Settar eru m.a. skýrari reglur um 
tollameðferð, lagningu tolla og stöðvun tollafgreiðslu vegna brota á 
hugverkarétti. auk þess sem tollar á ýmsum vörum eru hækkaðir. 
Auk þess er innflutningshöftum og sérgjöldum á landbúnaðarvörur 
breytt í venjulega tolla og settar reglur um innflutning á landbúnaðarvörum 

samkvæmt skuldbindingum um tollkvóta og framkvæmd 
heilbrigðisreglna vegna innflutnings dýra og plantna breytt. 

Atvinnu- og búseturéttur launafólks 
Lög um breytingu á lögum nr. 47/1993, um frjáisan atvinnu-

og búseturétt launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins. 
Með lögum þessum er ákvæðum reglugerðar nr. 2434/92EBE um 
breytingu á II. hluta reglugerðar nr. 1612/68 um frelsi launþega til 
flutninga innan bandalagsins, veitt lagagildi. Breytingar sem leiða 
af lögunum varða m.a. skipulag á samvinnu vinnumiðlana í 
aðliggjandi EFTA-ríkjum. 

Áfengi 
Lög um breyting á áfengislögum, nr. 82 2. júlí 1969, með 
síðari breytingum. 

Með lögunum er gert ráð fyrir að felld verði úr gildi öll ákvæði er 
varða einkarétt ríkisins til innflutnings á áfengi, að undanskildu 
einu ákvæði um að ríkið hafi einkarétt til að flytja inn vínanda sem 
fellur undir tollskrárnúmer 2207.1000. Þá er í lögunum skilgreining 
þess hverjir skuli hafa heimild til að endurselja það áfengi sem flutt 
er til landsins 

Lög um breyting á lögum nr. 63/1969, um verslun ríkisins 
með áfengi, tóbak og lyf, með síðari breytingum. 

Lögin skilgreina m.a. hverjir hafi heimild til að endurselja það 
áfengi sem flutt er til landsins. 

Lög um gjald af áfengi. 
Þessi breyting kemur í kjölfar afnáms einkaleyfis ATVR til innflutnings 

á áfengi og er aðlögun að þeim viðskiptaháttum sem 
tíðkast í nágrannaríkjum okkar og liður í að uppfylla þær skuldbindingar 

sem stofnað hefur verið til í milliríkjasamningum. Með 
lögunum er tekið upp nýtt gjald er leggja skal á allt áfengi. Gjaldinu 

er ætlað að koma í stað vínandagjalds af áfengi og er eins og 
það föst krónutala á hreinan vínanda í áfengi umfram tiltekið mark. 

Ferðamál 
Lög um breytingu á lögum nr. 117/1994, um skipulag 
ferðamála. 

Með lögunum er bandarískum flugfélögum veitt sama undanþága 
og ríkisborgurum ríkja EES. þess efnis að þeir þurfi ekki að eiga 
lögheimili hér á landi samfellt í a.m.k. eitt ár til þess að geta öðlast 

15. júní 1995 87/28. júní 1995 

12. júní 1995 90/22. júní 1995 

15. júní 1995 94/28. júní 1995 

15. júní 1995 95/28. júní 1995 

15. júní 1995 96/28. júní 1995 

12. júní 1995 91/23. júní 1995 
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leyfi til hvers konar umboðssölu farmiða, þ.á m. með flugvélum, og 
geti stofnað hér ferðaskrifstofu án þess að hafa átt lögheimili hér á 
landi áður. 

Landbúnaður 
Lög um breytingu á lögum nr. 99/1993, um framleiðslu, 
verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari breytingum. 

Lögin heimila m.a. landbúnaðarráðherra að innheimta verðjöfnunargjald 
til 15. október 1996, og má það nema allt að 10% af því 

verði sem kemur til skila við útflutning (fob) hjá hverri afurðastöð 
til að jafna skilaverð til framleiðenda fyrir afurðir sem seldar eru á 
erlendum mörkuðum. 

Matvæli 
Lög um matvæli. 

Tilgangur laganna er að tryggja, svo sem kostur er, gæði, öryggi og 
hollustu matvæla og að merkingar og aðrar upplýsingar um þau séu 
réttar og fullnægjandi. Þessu skal ná með alhliða fræðslu og 
upplýsingamiðlun, rannsóknum og eftirliti. 

Sjávarútvegur 
Lög um breytingu á lögum nr. 38/1990, um stjórn fiskveiða, 
með síðari breytingum. 

Lögin fjalla m.a. um útdeilingu viðbótaraflamarks til jöfnunar. með 
minni aflamarksbáta og skip fyrst og fremst í huga. Enn fremur 
miða lögin að því að tryggja stöðu þeirra sem haft hafa lífsviðurværi af 

krókaveiðum með því að gefa þeim kost á að velja milli 
tveggja takmarkana sem miða að því að hakla veiði þeirra innan 
ákveðins aflahámarks. Þá er einnig kveðið á um hertar endurnýjunarreglur 

fiskiskipa, sérstaklega varðandi krókabáta. og felld niður 
takmörkun á framsalsrétti. 

Lög um úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna. 
Lögin eru sett að beiðni samtaka útvegsmanna og sjómanna og 
miða að því að skjóta lagastoðum undir störf úrskurðarnefndar sjómanna 

og útvegsmanna sem hefur það verkefni að ákveða fiskverð 
til viðmiðunar við hlutaskipti þegar fiskur er seldur aðila sem telst 
skyldur útgerð, og sjómenn og útgerðarmenn ná ekki samkomulagi 
um verðið. 

Lög um breytingu á lögum nr. 93 20. nóvember 1992, um 
meðferð sjávarafurða og eftirlit með framleiðslu þeirra, 
með síðari breytingu. 

Lögin miða m.a. að því að uppfylla samningsskyldur Íslands samkvæmt 
EES-samningnum með því að heimila eftirlitsmönnum 

Eftirlitsstofnunar EFTA að gera vettvangsathugun hjá íslenskum 
fiskvinnslufyrirtækjum til að ganga úr skugga um að ástand fyrirtækja 

sé í samræmi við löggjöf um meðferð og hreinlæti við framleiðslu sjávarafurða. 

Lög um breytingu á lögum nr. 92 24. maí 1994, um Þróunarsjóð 
sjávarútvegsins. 

Með lögum þessum er útgerðum báta sem stunda veiðar með línu 
og handfærum með dagatakmörkunum, svonefndra krókabáta. 

15. júní 1995 99/28. júní 1995 
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15. júní 1995 83/20. júní 1995 

15. júní 1995 84/20. júní 1995 

15. júní 1995 85/20. júní 1995 

15. júní 1995 89/21. júní 1995 



290 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

gert skylt að greiða gjald til Þróunarsjóðs sjávarútvegsins, en við 
það öðlast þeir jafnframt rétt á styrk frá sjóðnum til að úrelda báta 
sína. Þá heimila lögin einnig að nýta megi skip, sem hljóta 
úreldingarstyrk úr sjóðnum, til annarrar atvinnustarfsemi en fiskveiða. 

Skattar og gjöld 
Lög um breytingu á lögum nr. 147/1994, 

um breytingu á 
lögum nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari 
breytingum. 

Lögin eru sett til að leiðrétta villur sem urðu vegna mistaka við 
breytingar á lögum nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt. er 
lögfestar voru á 118. löggjafarþingi og varða m.a. vaxtabótaákvæði 
laganna. 

Stjórnarskrá 
Stjórnarskipunarlög um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins 
Íslands, nr. 33/1944, með síðari breytingum. 

Lögin miða m.a. að því að efla og samræma mannréttindaákvæði 
stjórnarskrárinnar, þannig að þau gegni betur en áður því hlutverki 
sínu að vera vörn almennings í samskiptum við þá sem fara með 
ríkisvald. Þá eru ýmis ákvæði færð til nútímalegs horfs og tekið 
mið af þeim þjóðréttarlegu skuldbindingum sem íslenska ríkið 
hefur gengist undir með aðild sinni að alþjóðlegum mannréttindasáttmálum. 

Stjórnarskipunarlög um breytingu á stjórnarskrá lýðveldisins 
Íslands, nr. 33 17. júní 1944, með síðari breytingum. 
Ákvæði um yfirskoðunarmenn ríkisreiknings er fellt brott úr 
stjórnarskránni um leið og mælt er fyrir um það að endurskoðun á 
fjárreiðum ríkisins, stofnana þess og ríkisfyrirtækja fari fram á 
vegum Alþingis og í umboði þess eftir nánari fyrirmælum í lögum. 
Þá er enn fremur í ákvæði til bráðabirgða kveðið á um að næstu 
alþingiskosningar, þ.e. reglulegar kosningar á árinu 1999, verði 
einum mánuði síðar en ella hefði orðið. þ.e. annan laugardag í maí, 
nema Alþingi hafi áður verið rofið. 

Útvarp 
Lög um breytingu á útvarpslögum, nr. 68/1985, með síðari 
breytingum. 

Lögin leggja m.a. bann við gerð og notkun myndlykla til þess að fá 
aðgang að læstum útvarpssendingum án greiðslu áskriftargjalds og 
kveða á um viðurlög í því sambandi. 

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum 
Lög um breytingu á lögum um varnir gegn snjóflóðum og 
skriðuföllum, nr. 28/1985, með síðari breytingum. 

Lögin eru sett til að mæta auknum kostnaði vegna snjóflóða og 
heimila í stað áður heimilaðs 10% álags að á næstu fimm árum 
verði lagt álag á viðlagatryggingariðgjald sem nemur 20%. auk 
þess sem hlutur Viðlagatryggingar Íslands í Ofanflóðasjóði er 
aukinn úr5% af heildariðgjaldatekjum í 35%. 
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Þingfararkaup alþingismanna 

Lög um þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnað. 
Lögin fela í sér heildarendurskoðun á lögunum um þingfararkaup. 
Helstu nýmæli laganna eru t.d. að forseti Alþingis nýtur sömu 

launakjara og ráðherrar. að varaforsetar fá 15% álag á þingfararkaup. 

að reglur um húsnæðiskostnað eru einfaldaðar, að ferðakostnaðarreglur 
vegna ferða í kjördæmi eru rýmkaðar, að alþingismenn 

fá greiddan sérstakan starfskostnað til að mæta tilgreindum 
útgjöldum og að almennar reglur um fæðingarorlof og tryggingar 
gilda um alþinaismenn. 

15.júní 1995 88/28. júní 1995 

Þingsályktanir 
Þingsályktun um staðfestingu samnings milli 

Íslands og Færeyja um stjórn veiða úr norsk-íslenska 
síldarstofninum á árinu 1995. 

(Samþykkt á Alþingi 14. júní 1995) 
Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að staðfesta 

fyrir Íslands hönd samning milli Íslands og 
Færeyja um stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum 

á árinu 1995 sem gerður var í Reykjavík 
5. maí 1995. 

Þingsályktun um mótmæli til breskra stjórnvalda 
gegn förgun olíupallsins Brent Spar. 

(Samþykkt á Alþingi 15. júní 1995) 
Alþingi ályktar að mótmæla harðlega þeirri ákvörð-

un breskra stjórnvalda að veita Shellolíulelaginu 
leyfi til að sökkva olíupallinum Brent Spar með 
margvíslegum eiturefnum í Atlantshafið. Skorar 
þingið á bresk stjórnvöld að endurskoða ákvörðun 
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