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Greiðsluaðferðir 

Kostnaður við viðskipti hlýst annarsvegar 
af því að koma vöru eða þjónustu frá 
seljanda til kaupanda og hinsvegar af því 
að koma greiðslu í gagnstœða átt. Þær 
stofnanir; tæki og aðferðir sem að greiðsl-
unni koma n e f n a s t í einu lagi greiðslukerfi. 
Síðustu ár hjá Alþjóðagreiðslumiðlunar-
bankinn (BÍS) og fleiri stofnanir fjallað 
mikið um þœr aðferðir sem notaðar eru til 
að koma greiðslum milli aðila í hagkerfinu. 
Áhuginn stafar m.a. af því að framfarir í 
tölvu- og fjarskiptatœkni opna fœri á að 
miðla greiðslum á annan hátt en áður, fœri 
sem áreiðanlega verða notuð í æ ríkara 
mæli vegna hagkvæmninnar. Áhuginn stqfar 
einnig af þeirri viðleitni, sem mjög hefur 
borið á síðustu árin, að kanna hvar leynst 
getur áhætta við hverskonar fjármiðlun. 
Aukið fjárflæði milli landa hefur einnig 
vakið menn til umhugsunr um þessi mál. 

Nýjustu að ferð i r sem þegar hqfa rutt sér 
til rúms hér á landi eru greiðslur með 
debetkortum, sem helst koma við sögu 
smásöluviðskipta, og greiðslufyrirmœli úr 
stöðluðum tölvusendingum sem farið er að 
nota t.d. við heildsölu og samskipti tollyfir-
valda og innflytjenda. Sameiginlegt ein-
kenni þessara aðferða er að við greiðslu er 
tekin út innistœða af einum bankareikningi 
og hún lögð inn á annan. Krítarkort eiga 
sér heldur lengri sögu. Notkun þeirra felur í 
sér lán. Því er ekki um að ræða færslu milli 

bankareikninga fyrr en að því kemur að 
korthafinn greiðir lánið. Gíróseðlar eiga 
hér enn lengri sögu, en þeir eru innheimtu-
form sem auðveldar skuldara að greiða sína 
skuld. Þeir teljast ekki sérstakt greiðslu-
form, nema í þeim tilvikum er þeir koma í 
stað ávísana. Loks ber að nefna ávísanir 
sem hér hafa verið í mikilli og almennri 
notkun í langan tíma. Helstu nýjungarnar á 
þessu sviði sem séðar verða í náinni framtíð 
eru rafeyrir til smágreiðslna og rafeyrir til 
greiðslna á tölvunetum. Hægt er að hlaða 
greiðslukort með ígildi peninga til nota við 
greiðslu án frekari tengingar við banka-
reikning, annaðhvort með því að taka út af 
korti kaupanda í útstöð hjá seljanda, eða 
senda hleðsluna um tölvunet (t.d. Internet). 
Einnig er búist við að unnt verði að nota 
rafrænt reiðufé á tölvunetum með því að 
eiga þar bankainnstæðu, enda bjóði einhver 
banki slíka þjónustu. Enn er talið óöruggt 
að senda trúnaðarupplýsingar; svo sem 
greiðslukortanúmer, um tölvunet. En þegar 
öryggið hefur verið endurbætt verður hér 
áreiðanlega um að ræða hagkvæma leið til 
að ljúka viðskiptum. 

Nauðsynlegt er að viðbrögð stjórnvalda 
við útgáfu rafrœnna greiðslumiðla verði 
jákvæð þar eð búast má við að henni fylgi 
hagræði fyrir viðskiptalífið. Til dæmis er 
betra að láta markaðnum það eftir að finna 
og velja þá greiðslutœkni sem hann vill, en 
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að hið opinbera reyni að gera það með 
tilskipunum. Engu að síður ma búast við að nauðsynlegt þyki að setja lög um ýmis atriði 
vegna rafeyrisviðskipta og hafa einkum 

fjögur svið verið nefnd. Í fyrsta lagi er œski-
legt að skilgreina rafeyri, t.d. gagnvart 
lögeyri og innlánum. Í öðru lagi er œskilegt 
að kveða á um hugsanleg qfbrot þessu 
tengd, svo sem peningaþvœtti. Í þriðja lagi 
þarf að huga að neytendavernd því að ein-
staklingar mega sín oft lítils í samskiptum 
við stórar stofnanir. Í fjórða lagi má 
þróunin ekki verða til að hindra eðlilega 
samkeppni. Sem dæmi um það síðastnefnda 
má benda á að greiðslumiðlunarkerfi œttu 
ekki að vera háð stjórn hagsmunaaðila á 
markaði ef þeir nýta aðstöðu sína til að 
meina nýjum aðilum a markaðnum aðgang 
að kerfinu. 

Almenningur og fyrirtœki nota framan-
greindar greiðsluaðferðir. En við umfjöllun 
sína hafa alþjóðastofnanir einnig beint 
athyglinni að þeim uppgjörsaðferðum sem 
bankar nota sín á milli og gert tillögur um 
breytingar. Hefur athyglinni m.a. verið 
beint að áhœttu sem fólgin getur verið í mis-
munandi uppgjörsaðferðum og leiðum til að 
draga úr henni. Erfiðleikar í rekstri banka 
síðustu ár ásamt gjaldþrotum nokkurra 
stórra banka hafa valdið seðlabönkum 
hinna ýmsa landa áhyggjum, því að þeir 
bera í mörgum tilvikum nokkurn hluta 
áhœttunnar. Sú áhætta sem mestar áhyggjur 
vekur er svonefnd kerfisáhætta, þ.e. að 
greiðslufall hjá einum aðila valdi keðju-
verkun sem truflar allt fjarmálakerfið. 

Algengt er að bankar geri upp sín á milli 
á svonefndum nettógrunni. Það felur í sér 
greiðslujöfnun (clearing) sem fram fer á 
þann hátt að gert er yfirlit yfir fjölmargar 
greiðslur sem f a r a eiga milli banka og 
fundin nettóskuld eða inneign hvers banka. 
Sú niðurstaða er síðan færð á viðskipta-

reikninga í seðlabanka. Greiðslujöfnun 
milli banka hér a landi fer einmitt þannig 
fram að Reiknistofa bankanna dregur í lok 
dags saman upplýsingar um allar fœrslur 
sem fara skulu milli banka eftir við-
skipti dagsins og finnur nettóstöðu hvers og 
eins, sem sfðan er fœrð á viðskiptareikninga 
í Seðlabankanum. Meðal áðurgreindra 
tillagna er að fœrslur vegna millibanka-
viðskipta, og jafnvel aðrar færslur yfir 
tilteknum stœrðarmörkum, gangi ekki inn í 
slíkt nettóuppgjör í lok dags heldur verði 
þær fœrðar á hlutaðeigandi reikninga 
jafnóðum og um þær er samið svo að auð-
veldara sé að bregðast skjótt við sé staða 
einhvers banka talin athugunar verð. Nettó-
uppg jör megi eftir sem áður nota fyrir þau 
greiðslufyrirmœli sem berast bönkum frá 
viðskiptalífinu utan þeirra, t.d. vegna 
ávísana sem bankar hafa leyst til sín, eða 
vegna verðbréfaviðskipta. Þetta þýðir 
m.ö.o. að bankar noti brúttókerfi fyrir 
viðskipti sem þeir eiga sín á milli og fyrir 
niðurstöður nettóuppgjöra. Bent er á að 
tryggingar og traustur lagalegur grund-
völlur fyrir greiðslujöfnun þurfi að vera 
fyrir hendi. Með þessum hætti megi draga 
úr áhœttu. Þannig verði einnig auðveldara 
að tengja greiðslutniðlunarkerfi milli landa, 
svo að millibankaviðskipti gangi greiðar 
fyrir sig. Víða hefur slíkt brúttóuppgjör 
verið tekið í notkun og vegna hins vœntan-
lega myntbandalags Evrópusambands-
landa er nú unnið að gerð slíks kerfis fyrir 
aðildarlöndin. Kerfið, sem nefnt er TAR-
GET og prófað verður þegar á nœsta ári, á 
t.a að verða farvegur markaðsaðgerða 
Evrópska seðlabankans (ECB) sem áform-
að er að stofna eftir hálft annað ár. Þá er 
einnig bent á að aðgangur stofnana að almennri greiðslujöfnun þurfi að byggjast á 
hlutlœgum reglum. Slík kerfi eigi m.ö.o. ekki 
að hindra eðlilega samkeppni. 
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Ljóst er að greiðslumiðlun mun taka 
breytingum næstu árin. Líklega munu 
bankar á f r a m gegna lykilhlutverki á því 
sviði, en til þess h a f a allar aðferðir við 
miðlun fjár fyrr eða síðar leitt til þess að 
fjárhœðir eru fœrðar milli bankareikninga. 
Þau viðfangsefni sem hér hefur verið drepið 
á eru sérlega mikilvœg frá sjónarhóli seðla-
banka, því að breytingarnar framundan 
geta haft þýðingu fyrir þau meginsvið sem 
seðlabankar flestra landa annast, þ.e. fram-
kvœmd stefnunnar í peningamálum, 
greiðslumiðlun, eftirlit með bönkum og 

öðrum fjármagnsstofnunum og söfnun upp-
lýsinga á þessu sviði. Í starfi sínu hlýtur 
Seðlabanki Íslands að taka mið af þeim 
sjónarmiðum sem fram hafa verið sett 
erlendis um þessi mál og leggja áherslu a 
að áhœttu sé haldið í lágmarki, neytenda-
vernd sé í heiðri höfð og eðlileg samkeppni 
komist að. Með þessu móti gegnir bankinn 
því hlutverki sem honum er ætlað sam-
kvæmt lögum, „að vera banki bankanna og 
stuðla að heilbrigðum peninga- og verð-
b r é f a viðskiptum ". 

EG 



Birgir Ísl. Gunnarsson 

Framboð og eftirspurn ráða miklu um 
vexti á fjármagnsmarkaði 

Fyrir hönd bankastjórnar Seðlabankans býð ég 
ykkur öll velkomin á þennan ársfund bankans. 
Um þessar mundir eru liðin 35 ár frá því að 
Seðlabanki Íslands varð sjálfstæð stofnun. Hinn 
24. mars 1961 samþykkti Alþingi lagafrumvarp 
sem kvað á um fullan aðskilnað höfuðdeilda 
Landsbankans, þ.e. seðlabanka og viðskipta-
banka. Seðlabankinn hóf síðan starfsemi 7. apríl 
1961. Þetta er því í 35. sinn sem ársfundur 
bankans er haldinn. 

Fundurinn er að venju haldinn í tilefni af því 
að reikningar bankans fyrir árið 1995 hafa í dag 
verið staðfestir af viðskiptaráðherra. Jafnframt 
hefur ársskýrsla bankans verið birt. Þar er að 
finna upplýsingar um starfsemi hans og afkomu 
auk ítarlegrar greinargerðar um þróun efnahags-
og peningamála á liðnu ári. svo og um stefnu og 
aðgerðir Seðlabankans. Ég mun nú gera grein 
fyrir nokkrum þáttum efnahagsmála á síðasta ári 
og hvernig horfur eru um þessar mundir. Mun ég 
þá einkum fjalla um það sem tengist nánast 
starfssviði Seðlabankans. 

Þróun efnahagsmála 
Þau batamerki sem fram komu í íslensku 

efnahagslífi árið 1994 styrktust að ýmsu leyti á 
liðnu ári. Að vísu dróst útflutningur vöru og 

Birgir Ísl. Gunnarsson seðlabankastjóri, 
formaður bankastjórnar Seðlabankans, 
flutti á ársfundi bankans 28. mars 1996 

rœðu þá sem hér fer á eftir. 

þjónustu saman að magni á árinu. en sá sam-
dráttur var að nokkru leyti bættur með hækkuðu 
verðlagi helstu útflutningsafurða. Hagvöxtur á 
mælikvarða landsframleiðslu varð um 2% eða 
nokkru minni en 1994 er hann mældist 3,5%. 
Það ár tók hagvöxtur mikinn kipp eftir nokkurra 
ára stöðnun. Þjóðartekjur jukust um 3.3% á 
síðasta ári eða meira en landsframleiðsla vegna 
bata á viðskiptakjörum. Batnandi efnahagur 
helstu viðskiptaþjóða undanfarin ár hefur skilað 
okkur hærra verði fyrir afurðir okkar. Það er 
hins vegar áhyggjuefni að á síðasta ári dró 
nokkuð úr hagvexti í iðnríkjunum. Nú er talið að 
hann hafi í heild orðið 2.1% árið 1995, 2,6% í 
Evrópusambandslöndum, 2,1% í Bandaríkjun-
um. en aðeins 0.5% í Japan. Horfur í iðn-
ríkjunum benda ekki til aukins hagvaxtar á 
þessu ári, og veldur það víða áhyggjum. 

Afgangur varð í viðskiptum við útlönd 1995 
þriðja árið í röð. og nam hann 0,8% af vergri 
landsframleiðslu sem er nokkru minna en 1994 
vegna samdráttar í útflutningi og töluverðrar 
aukningar í innflutningi. Athygli vekur hve 
útflutningur jókst mikið á öðrum iðnaðarvörum 
en stóriðjuafurðum. Útflutningur þessara 
iðnaðarvara jókst að magni um 18,4% á árinu 
1995. Ef horft er framhjá ýmsum hefðbundnum 
útflutningsgreinum í íðnaði. tengdum land-
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búnaði og sjávarútvegi, var aukningin enn meiri 
eða 42%. Þessi útflutningur á rætur í ýmiss 
konar iðnaðarframleiðslu sem ekki er stór í 
sniðum. og nam verðmæti hans tæpum 6 
milljörðum króna árið 1995. Sem dæmi um 
þessar afurðir má nefna lyf, rafeindavogir, 
fiskafóður og veiðarfæri. 

Útflutningstekjur, þjóðartekjur og 
sjávarafurðaframleiðsla 

Vísitala. 1980=100 

Þessar nýju útflutningsgreinar njóta þess að 
raungengi er í sögulegu lágmarki. Ef vöxtur 
þeirra heldur áfram verður þess ekki langt að 
bíða að þjóðhagsleg áhrif þeirra verði töluverð. 
Það eykur nokkuð bjartsýni um vöxt þeirra og 
viðgang að þær hafa ekki notið opinberrar fyrir-
greiðslu sem heitið getur og eru byggðar á 
hugviti og tækniþekkingu fremur en ódýru 
vinnuafli. Engu að síður er nauðsynlegt að hafa 
vara á og leitast við að haga efnahagsstjórninni 
þannig að góðæri með hækkuðu raungengi kæfi 
ekki þennan nýgræðing. Hið lága raungengi 
birtist einnig í batnandi samkeppnisstöðu 
iðnaðar á innanlandsmarkaði og aukinni 
markaðshlutdeild þar. 

Annað árið í röð mældist verðbólga á Íslandi 
innan við 2% og var með því minnsta í löndum 
OECD. Baráttan við verðbólguna var um langt 
árabil eitt helsta viðfangsefni í stjórn efna-
hagsmála hér á landi. Þessi góði árangur er 
vissulega fagnaðarefni, og vafalaust eru þeir fáir 

sem vilja hverfa aftur til þess tíma þegar 
verðbólga var landlæg, skekkti grundvöll at-
vinnulífsins og ruglaði verðskyn þjóðarinnar. 

Þrátt fyrir hagvöxt undanfarin ár jókst at-
vinnuleysi á liðnu ári og var að meðaltali 5% af 
mannafla. Undir lok ársins komu hins vegar 
fram vísbendingar um að eitthvað væri að draga 
úr atvinnuleysi. Á árunum 1990 til 1993 fækkaði 
stöðugt ársverkum hér á landi. Þetta snerist við 
1994. Þá varð nokkur fjölgun starfa og enn meiri 
1995 eða um 1.4% sem svarar til um 1700 
ársverka. Heildarframboð vinnuafls jókst hins 
vegar meira árið 1995 eða um 1.6% sem svarar 
til 2000 starfa. Ekki þarf að hafa mörg orð um 
það hversu slæm áhrif það hefur ef atvinnuleysi 
verður varanlegt. Reynsla ýmissa grannþjóða í 
þessum efnum er víti til varnaðar. Þær hafa 
margar hverjar orðið að búa um langt skeið við 
8 - 12% atvinnuleysi. Hefur athygli manna þar 
beinst að því hvort meiri sveigjanleiki á vinnu-
markaði, m.a. með breyttri vinnulöggjöf, megi 
verða til þess að draga úr þessum vanda. 

Opinber fjármál 
Seðlabankinn hefur á undanförnum árum 

varað við sífelldum halla ríkissjóðs og tilsvar-
andi skuldasöfnun. Árin 1992 til 1994 bættist 
við mikill halli sveitarfélaga. Árið 1995 nam 
halli ríkissjóðs 8.9 milljörðum króna og jókst 
um 1,5 milljarð króna frá árinu áður. Verulegur 
bati varð hins vegar í rekstri sveitarfélaga. Halli 
þeirra var 6,8 milljarðar króna 1994, en tölur 
benda nú til þess að hann hafi færst niður í 2 
milljarða króna 1995. Frávik frá fjárlögum 
mótuðust öðru fremur af eftirgjöf skatta og 
auknum útgjöldum, en hvort tveggja voru liðir í 
lausn kjarasamninga. Þá gekk illa að ná fram 
fyrirhuguðum sparnaði í heilbrigðismálum. Á 
hinn bóginn hækkuðu tekjur ríkissjóðs vegna 
meiri þjóðarútgjalda og hærra launastigs en gert 
var ráð fyrir í forsendum fjárlaga. 

Afkoma ríkissjóðs veldur vonbrigðum í 
batnandi árferði. Nauðsynlegt er að nota grósku 
í efnahagslífinu til að eyða ríkissjóðshallanum. 
Sagt hefur verið að ríkissjóður eigi sér fáa vini 
og víst er að fast er í hann sótt. Hvað sem því 
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líður er það nú eitt mikilvægasta verkefni í ís-
lenskum efnahagsmálum að eyða halla ríkis-
sjóðs, og um það þarf að ná sem víðtækastri 
pólitískri samstöðu og þjóðarsátt. 

Vergar skuldir hins opinbera, þ.e. ríkis og 
sveitarfélaga, voru nú um áramót 54.6% af 
landsframleiðslu. Við stöndumst því 60% skil-
yrði Maastricht-samkomulagsins fyrir sameigin-
legt peningakerfi í Evrópu. Það skilyrði upp-
fylla nú aðeins fjórar þjóðir innan Evrópusam-
bandsins. Skilyrðið um árlegan halla hins opin-
bera í Maastricht-samkomulaginu er að hann sé 
ekki meiri en 3% af landsframleiðslu. Á síðasta 
ári varð halli hins opinbera hér á Iandi rétt undir 
3% að frátöldum vanfjármögnuðum áföllnum 
lífeyrisskuldbindingum sem Evrópusambands-
þjóðir gjaldfæra yfirleitt ekki í þessu samhengi. 
Aðeins þrjú ríki innan Evrópusambandsins upp-
fylltu þetta skilyrði. Um önnur skilyrði sem 
þjóðirnar verða að uppfylla, þ.e. um verðbólgu, 
nafnvexti á langtímamarkaði og stöðugt gengi. 
er það að segja að Ísland uppfyllir þau öll. 
Aðeins eitt ríki Evrópusambandsins, Lúxem-
borg, uppfyllir öll skilyrðin. Þegar þessum 
alþjóðlegu mælistikum er brugðið á íslenskt 
efnahagslíf stendur Ísland því vel í samfélagi 
Evrópuþjóðanna. 

Stefnan i peningamálum 
Helsta markmið Seðlabankans í peninga-

málum er stöðugt verðlag, enda er það mikilvæg 
forsenda hagvaxtar og bættra lífskjara. Í öllum 
iðnríkjum er stöðugleiki nú eitt aðalmarkmið í 
efnahagsstefnu stjórnvalda og þar með seðla-
banka í peningamálum. Í opnu hagkerfi eins og 
hinu íslenska er stöðugt gengi mjög mikilvægt 
til að koma í veg fyrir verðbólgu. Stöðugleiki í 
gengismálum hefur því verið eins konar milli-
markmið peningamálastefnunnar hér á landi 
undanfarin ár. Um þessa stefnu hefur ríkt 
tiltölulega góð sátt í þjóðfélaginu. Henni fylgir 
að í ákvörðunum á öðrum sviðum efnahagsmála, 
svo sem um laun og opinber fjármál, verður að 
taka mið af stöðugu gengi. 

Þótt engar meginbreytingar hafi orðið á 
stefnu Seðlabankans í gengismálum á liðnu ári 
varð nokkur breyting á framkvæmd hennar í 
september. Sú breyting hafði það umfram allt að 
markmiði að treysta grundvöll stefnunnar og 
fólst í tveimur atriðum. Hið fyrra er breyting á 
gengisskráningarvog. Í stað vogar, sem sam-
sett var af evrópsku mynteiningunni eku, 
Bandaríkjadal og japönsku jeni, var tekin upp 
gengisvog sem er samsett af 16 myntum, og er 
vægi einstakra gjaldmiðla miðað við hlutfall 
þeirra í vöru- og þjónustuviðskiptum við Ísland. 
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Opinber gengisskráningarvísitala 
og vikmörk hennar 

— Gengisvís i t i i la Neör i m ö r k l ifr i mörk 
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Hin breytingin fólst í því að vikmörk gengisins 
voru víkkuð úr 2¼% til hvorrar áttar í 6%. Þetta 
felur í sér að opinber gengisvísitala getur sveifl-
ast innan víðari marka en áður, en miðgildið er 
hið sama og fyrr. Þegar millibankamarkaður 
með gjaldeyri var stofnaður árið 1993 var 
ákveðið að hafa vikmörk þröng til að minna á 
það með ótvíræðum hætti að tilkoma milli-
bankamarkaðar með gjaldeyri fæli ekki í sér 
fráhvarf frá stefnu stöðugs gengis. Vikmörk sem 
námu 2¼% til hvorrar áttar voru þá einnig 
algengust í Evrópu. Forsendur svo þröngra 
vikmarka höfðu breyst verulega. Millibanka-
markaður með gjaldeyri hafði starfað nokkuð á 
þriðja ár. og öllum var ljóst að hann einn breytir 
ekki gengisstefnunni. Skömmu eftir að 
ákvörðun var tekin um þröng vikmörk hér á 
landi hurfu flest aðildarlönd að evrópska mynt-
kerfinu frá 2¼% vikmörkum. Þá sýnir reynslan 
að þröng vikmörk geta vaklið erfiðleikum vegna 
ágengni spákaupmanna og sett gengi viðkom-
andi gjaldmiðils í hættu þar sem frelsi er til fjár-
magnshreyfinga. Það er skoðun Seðlabankans 
að með opinberri gengisskráningarvog, sem 
endurspeglar vel áhrif alþjóðlegra gengis-
breytinga á viðskiptajöfnuð og samkeppnisstöðu 
útflutnings- og samkeppnisgreina, og með víðari 
vikmörkum sé bankinn þegar til lengdar lætur 
betur fær um að verja gengisstefnuna. 

Breytingunni f september sl. var vel tekið, og 
hún raskaði á engan hátt jafnvægi á gjaldeyris-
markaði og hafði því ekki áhrif á gengi krón-
unnar. Gengið er nú aðeins 0,1 % lægra en í byrj-
un september. 

Árið 1995 var fyrsta heila árið eftir að höml-
um var létt af fjármagnshreyfingum milli Íslands 
og annarra landa. Við slfk skilyrði og þegar fylgt 
er staðgengisstefnu var nauðsynlegt að 
Seðlabankinn beitti peningamarkaðsvöxtum til 
að tryggja ásættanlegt jafnvægi í gjaldeyris-
streymi milli Íslands og umheimsins. Við slíkar 
aðstæður eiga seðlabankar ekki annarra kosta 
völ en að beita skammtímavöxtum. Ef hugað er 
að vöxtum f ýmsum löndum, sem við berum 
okkur einatt saman við, má sjá að víða sveiflast 
peningamarkaðsvextir oftar og meira en hér á 
landi. Ástæðan er m.a. viðleitni seðlabanka til að 
stuðla að stöðugu verðlagi og að reyna að finna 
hinn gullna meðalveg milli þenslu og lægðar í 
efnahagslífinu hvort sem það er gert beint eða 
með gengi og peningastærðir sem millimark-
mið. Allmikið gjaldeyrisútstreymi varð á síðasta 
ári. bæði í upphafi árs og á síðustu mánuðum 
þess. Hið mikla útstreymi átti m.a. rætur að rekja 
til endurgreiðslna fyrirtækja og sveitarfélaga á 
löngum erlendum lánum. Hrein gjaldeyriseign 
bankans minnkaði, og þar sem greiðendur er-
lendra lána leituðu að miklu leyti á innlendan 
lánamarkað í staðinn. þá varð mikil eftirspurn 
eftir innlendu lánsfé, og lyfti það langtímavöxt-
um. Ljóst er að sú vaxtahækkun hefði orðið mun 
meiri ef ríkissjóður hefði ekki tekið ný lán að 
mestu á erlendum mörkuðum. 

Peningamarkaður 
Eg mun nú víkja að þeim mörkuðum, sem 

Seðlabankinn tengist, og byrja á peninga-
markaði, þ.e. skammtímamarkaði. Aðgerðir 
bankans á þeim markaði mótuðust af þeim sjón-
armiðum sem ég hef rakið hér að framan. I 
upphafi árs beitti bankinn sér fyrir vaxtahækkun 
á peningamarkaði. Sú aðgerð mótaðist annars 
vegar af því að verulegt útstreymi gjaldeyris 
varð síðari hluta árs 1994 og hins vegar af lakari 
lausafjárstöðu innlánsstofnana. Jafnframt var 
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það mat bankans að lokaáfangi í afnámi hafta á 
gjaldeyrisviðskiptum, sem kom til framkvæmda 
í upphafi árs 1995, gerði það óhjákvæmilegt að 
skammtímavextir hér á landi hækkuðu til sam-
ræmis við hliðstæða vexti erlendis. Seinustu 
mánuði ársins 1994 voru peningamarkaðsvextir 
hér lægri en í flestum helstu viðskiptalöndum 
okkar. Auk vaxtahækkana greip Seðlabankinn 
til þess ráðs í byrjun marsmánaðar að draga úr 
fyrirgreiðslu banka og sparisjóða í Seðla-
bankanum. Enginn vafi er á að þessar aðgerðir 
stuðluðu að betra jafnvægi í gjaldeyrisviðskipt-
um. Hækkanir Seðlabanka á skammtímavöxtum 
í byrjun síðasta árs leiddu til þess að innlendir 
vextir urðu hærri en erlendir, og jókst munurinn 
jafnt og þétt fram eftir ári vegna hækkana hér, 
auk þess sem vextir erlendis tóku að lækka frá 
febrúarmánuði. Þessi munur var um 1.6 
prósentustig um mitt árið. og taldi Seðlabankinn 
í ljósi aðstæðna að færi væri á því að lækka vexti 
í byrjun júlí, og voru þá vextir bankans lækkaðir 
um 0.3 prósentustig. Síðsumars héldu vextir 
erlendis áfram að lækka, og um miðjan septem-
ber lækkaði Seðlabankinn aftur vexti um hálft 
prósentustig. Bankinn hafði það til hliðsjónar 
við þá aðgerð að gott jafnvægi var á gjaldeyris-
markaði í ágúst og september. auk þess sem 
lausafjárstaða bankanna hafði batnað og sala 
ríkisvíxla aukist að mun. I raun kom til álita að 
lækka vexti enn fyrr. en umræða um gengismál 
í júlí vegna vanda botnfiskvinnslunnar í landi 
vakti tilefnislausa óvissu um gengi krónunnar, 
og því fylgdi gjaldeyrisútstreymi sem olli því að 
af frekari vaxtalækkun gat ekki orðið á þeim 
tíma. 

Í nóvember og desember varð verulegt 
útstreymi á gjaldeyrismarkaði. Af þeim sökum 
beitti Seðlabankinn sér fyrir hækkun vaxta á 
peningamarkaðnum um 0,3 prósentustig, og í 
janúar kom fram enn frekari hækkun á vöxtum 
ríkisvíxla eða um 0,1 prósentustig. Seðlabank-
inn varð fyrir nokkurri gagnrýni í september 
þegar hann lækkaði vexti á peningamarkaði, og 
töldu ýmsir að merki væru um þenslu fram-
undan og því væri óvarlegt af bankanum að 
beita sér fyrir vaxtalækkun. Bankinn varð svo 
líka fyrir gagnrýni þegar hann beitti sér fyrir 

Þriggjamánaða skammtímavextir 
- % á ári -

hækkun vaxta í nóvember og desember. 
Seðlabankinn hefur tekið þá stefnu að reyna að 
skýra sem ítarlegast bæði í fréttatilkynningum 
og með öðrum hætti aðgerðir sínar í 
peningamálum, en þrátt fyrir það er ljóst að 
slíkar ákvarðanir hljóta alltaf að verða umdeild-
ar, enda oft miklir hagsmunir í húfi. Sú er og 
reynsla seðlabanka í öðrum löndum. Þegar 
litið er yfir árið í h e i l d verður að telja að stefna 
bankans í peningamálum hafi verið fremur 
aðhaldssöm og hafi skilað þeim árangri að halda 
gengi krónunnar stöðugu og að treysta stöðugt 
verðlag enn frekar. 

Verðbréfamarkaður 
Á verðbréfamarkaði gætti framan af árinu 

þeirrar stefnu þáverandi ríkisstjórnar að miða 
við 5% hámarksvexti spariskírteina í frumsölu. 
Öll uppboð verðtryggðra spariskírteina féllu 
niður á þessum tíma þar sem fjárfestar töldu að 
5% vextir væru ekki fýsilegur kostur. enda var 
ýmissa annarra kosta völ á verðbréfamarkaði. 
Framboð annarra en ríkissjóðs, einkum sveitar-
félaga. fyrirtækja og fjárfestingarlánasjóða, var 
verulegt. og fjárfestar sóttu f þau bréf. 
Seðlabankinn leitaðist við að fylgja stefnu 
ríkisstjórnarinnar á langtímamarkaði í tilboðum 
sínum á Verðbréfaþingi. Jafnframt dró bankinn 
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mjög úr þátttöku sinni á verðbréfamarkaðnum 
og batt tilboð sín á Verðbréfaþingi við nauðsyn-
legar lágmarksfjárhæðir viðskiptavaka. Hinn 21. 
apríl kynnti Seðlabankinn breyttar áherslur í 
viðskiptum með langtímabréf á verðbréfa-
markaði. bæði að því er varðar viðskipti og 
ávöxtun. Fram að þeim tíma hafði verið mikill 
munur á ávöxtun húsbréfa og spariskírteina. en 
eftir að Seðlabankinn hækkaði ávöxtun sína var 
meira samræmi í ávöxtun þessara tveggja 
verðbréfaflokka. Vaxtahækkunin í apríl hleypti 
lífi í viðskipti með spariskírteini á Verðbréfa-
þingi, og hafa spariskírteini selst reglulega á 
uppboðum frá þeim tíma, cn frumsala þeirra 
hafði þá legið niðri í rúmlega hálft ár. 

Langtímavextir 
Raunávöxtun hvers mánaðar í % á ári 

1991 1992 1993 1994 1995 

í október varð nokkur lækkun á vöxtum 
langtímabréfa. Ávöxtun spariskírteina og hús-
bréfa lækkaði um 0,3-0,4 prósentustig. Sú lækk-
un var rakin til minna framboðs á skuldabréfum 
á verðbréfamarkaði. Ennfremur er talið að aukin 
verðbólga á haustmánuðum og áform um að 
draga úr verðtryggingu hafi örvað áhuga fjár-
festa á verðtryggðum bréfum og leitt til þess að 
vextir þeirra lækkuðu. í desernber hækkaði 
ávöxtun spariskírteina og húsbréfa að nýju um 
0.20-0.25 prósentustig, og var ávöxtun spari-
skírteina 5,9% í lok ársins. Undanfarnar vikur 
hafa vextir á langtímamarkaði lækkað á ný um 

0.14-0,20 prósentustig. Á sama tíma hafa slíkir 
vextir hækkað víða erlendis, t.d. um 0.5 pró-
sentustig í Þýskalandi frá áramótum. 

Nokkrar breytingar urðu á framboði verð-
bréfa á verðbréfamarkaði á liðnu ári. I septem-
ber voru í fyrsta sinn boðin til sölu verðtryggð 
spariskírteini til 20 ára, og f október hóf 
ríkissjóður sölu á verðtryggðum árgreiðslu-
skírteinum til 10 ára og á óverðtryggðum ríkis-
bréfum til fimm ára, en í maí höfðu verið sett á 
markað óverðtryggð þriggja ára ríkisbréf. 

Ákvörðun um útgáfu óverðtryggðra 
skuldabréfa með lengri lánstíma en áður var 
tekin í samræmi við þá stefnu stjórnvalda að 
draga úr verðtryggingu fjárskuldbindinga. í júní 
sl. gaf Seðlabankinn út nýjar reglur um 
verðtryggingu sparifjár og lánsfjár. Helstu 
breytingar frá fyrri reglum eru að lágmarkstími 
verðtryggðs sparifjár og lánsfjár verður lengdur 
í áföngum þannig að frá byrjun ársins 2000 
verði verðtrygging innlána óheimil og lágmarks-
tími verðtryggðra lána sjö ár. 

Ávöxtun hinna nýju þriggja og fimm ára rík-
isverðbréfa var mjög há á fyrstu uppboðunum 
og verulega miklu hærri en á hliðstæðum 
ríkisskuldabréfum í öðrum iðnríkjum. Ástæður 
þessa eru eflaust ýmsar, en ekki síst sú að það 
tekur tíma að vinna slíkum bréfum sess vegna 
þeirrar forsögu sem einkenndist af hárri verð-
bólgu. Því er sennilegt að í ávöxtun þessara 
bréfa sé töluvert óvissuálag. Eftir því sem trú 
eykst á að verðstöðugleiki ríki á komandi árum 
má vænta þess að ávöxtun þeirra lækki. Það 
hefur hún raunar gert undanfarnar vikur og t.d. 
lækkað um 0.5 og 0.8 prósentustig á þriggja og 
fimm ára bréfum frá miðjum febrúar þar til í 
þessari viku og um 0,9 og 1,1 prósentustig frá 
því í lok október. 

Eins og fyrr segir leitaðist Seðlabankinn við 
að hverfa sem viðskiptavaki af langtímamarkaði 
á fyrri hluta ársins 1995, en sú tilraun bar ekki 
nógu góðan árangur þar sem aðrir aðilar virtust 
ekki reiðubúnir til að taka að sér þetta hlutverk. 
Seðlabankinn hefur verið þátttakandi á 
verðbréfamarkaði, aðallega með spariskírteini, 
frá árinu 1986. Bankinn hefur stefnt að því alla 
tíð að geta horfið af langtímamarkaðnum. 
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Seðlabankar í öðrum löndum hafa oft átt 
viðskipti á langtímamarkaði á meðan þeir hafa 
verið að mótast, en síðan dregið sig í hlé, og hafa 
eftir það nær eingöngu beitt sér á peninga-
mörkuðum. Reynslan er sú að til lengdar hafa 
þeir lítil bein áhrif á myndun vaxta á langtíma-
markaðnum. Þetta er einnig reynsla Seðlabanka 
Íslands, og því vann hann á síðasta ári að 

undirbúningi frekari aðgerða til að geta dregið 
sig út af langtímamarkaðnum. 

Af fyrrgreindum ástæðum gerði Seðlabank-
inn í síðasta mánuði samninga við þrjú verð-
bréfafyrirtæki að undangengnu útboði. Samn-
ingarnir fólu það í sér að Seðlabankinn afhenti 
verðbréfafyrirtækjunum til fjárvörslu tiltekinn 
hluta af verðbréfasafni sínu sem þau munu nota 
til að fjármagna og stunda eftirmarkaðsviðskipti 
með langtímabréf ríkissjóðs. Jafnframt var gert 
samkomulag um að verðbréfafyrirtækin gerðust 
viðskiptavakar með aðra þá flokka spariskírteina 
og húsnæðisbréfa sem Seðlabankinn hefði sinnt 
til þess tíma. I tengslum við það gerði bankinn 
breytingar á reglum um fyrirgreiðslu við 
viðskiptavaka ríkisverðbréfa í því skyni að 
auðvelda verðbréfafyrirtækjunum að gegna því 
hlutverki. Þegar samningar þessir höfðu verið 
gerðir hætti Seðlabankinn að gegna hlutverki 
viðskiptavaka með spariskírteini, húsnæðisbréf 
og ríkisbréf önnur en þau sem eru á gjalddaga á 
þessu ári. Fjárvörslusamningarnir voru gerðir í 
tilraunaskyni og gilda til ársloka 1996. Með 
þessu nýja fyrirkomulagi á að vera tryggður 
virkur og lipur eftirmarkaður fyrir spariskírteini 
og ríkisbréf og góður grunnur fyrir trausta 
verðmyndun. Reynslan af samningunum til 
þessa lofar góðu. 

Bankar og sparisjóðir 
Ég vík nú nokkrum orðum að bankmark-

aðnum. Það var einkenni á þróun bankavaxta 
árið 1995 að þeir voru stöðugri en vextir á 
verðbréfa- og peningamarkaði. Á fyrsta fjórð-
ungi ársins voru útlánsvextir banka og 
sparisjóða óbreyttir, en í febrúar varð hækkun á 
vöxtum verðtryggðra innlána um 0,25-0.50 
prósentustig sem bankarnir töldu nauðsynlega til 

að standa betur að vígi í samkeppni við skiptitil-
boð ríkisins á spariskírteinum. Vextir verð-
tryggðra innlána eftir breytinguna í febrúar voru 
allt að 5.25%. Frekari hækkun varð svo í maí, og 
fóru hæstu innlánsvextir þá í 5.6%. Þegar vexti 
ber á góma bera bankarnir mjög fyrir sig 
samkeppni við ríkissjóð um innlánsfé. Svo 
virðist sem fólk átti sig ekki á því að það er meiri 
áhætta að eiga verðbréf. sem geta breyst í verði 
eftir markaðsaðstæðum, heldur en innstæður í 
banka. I flestum löndum þar sem markaðir eru 
þroskaðir eru innstæðuvextir í bönkum mun 
lægri en vextir af skuldabréfum. Hér hlýtur 
einnig að leita í sama horf. 

Vextir útlána hækkuðu í maí í kjölfar þess að 
vextir spariskírteina lyftust. Gilti það bæði um 
verðtryggða og óverðtryggða vexti. Nokkur 
lækkun varð á haustmánuðum á verðtryggðum 
reikningum. Meðalvextir verðtryggðra lána voru 
8.7% árið 1995 sem er 0.8 prósentustigum hærra 
en 1994. Raunávöxtun óverðtryggðra skulda-
bréfalána árið 1995 var 10.1% og hækkaði um 
0,6 prósentustig frá árinu áður. Raunávöxtun 
óverðtryggðra skuldabréfalána hefur verið 
talsvert hærri en verðtryggðra. Ekki er óeðlilegt 
að raunvextir óverðtryggðra lána séu hærri en 
verðtryggðra þar sem bankar og sparisjóðir 
hljóta að reikna sér eitthvert álag vegna óvissu 
um verðlagsbreytingar. Það hlýtur þó að minnka 
eftir því sem stöðugt verðlag verður varanlegra 
og trúverðugra. 

Vaxtamyndun 
Eg hef nú í grófum dráttum gert grein fyrir 

vaxtaþróun og öðru sem einkenndi peninga-, 
verðbréfa- og bankamarkaði á sfðasta ári. Eg vil 
ekki skiljast við þennan þátt án þess að ræða 
nokkuð um vaxtamyndun í landinu, enda eru 
vextir sífellt umræðuefni. Eg hef áður minnst á 
að minnkandi lánsþörf ríkissjóðs mun til lengdar 
stuðla að lægri vöxtum í landinu. En fleira 
kemur til. Þar skiptir máli hvemig lánsfjáreftir-
spurn annarra aðila í þjóðfélaginu verður. 
Síðustu tvö ár einkenndust m.a. af mikilli sókn 
sveitarfélaga. fyrirtækja og fjárfestingar-
lánasjóða inn á lánamarkaðinn. Þá skiptir eftir-
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spurn heimilanna eftir lánsfé einnig máli. Á 
árinu 1995 jukust skuldir heimilanna um 26 
milljarða króna sem er umtalsverð aukning. en 
þó ívið minni en tvö árin þar á undan. 

Fjársparnaður og útlán 

Ma.kr. á meðalverðlagi hvcrs árs 
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Hin hliðin á þessu máli er svo framboð fjár-
magns inn á þessa markaði. Á þeirri hlið vegur 
auðvitað þyngst fjársparnaður í landinu. Árið 
1995 er áætlað að hann hafi orðið 31,4 millj-
arðar króna sem er allmikil lækkun frá árinu 
1994 er hann varð 41.8 milljarðar króna. 
Langmestur hluti sparnaðarins varð í lífeyris-
sjóðunum eða 22.1 milljarðar króna. Minnkandi 
fjársparnaður árið 1995 var því ekki líklegur til 
að stuðla að vaxtalækkun. Þegar athuguð er 
þróun vaxta undanfarin ár verður ekki annað séð 
en langtímavextir hafi breyst í samræmi við 
framboð og eftirspurn. 

Þótt hinir þungu straumar framboðs og eftir-
spurnar á innanlandsvettvangi ráði miklu um 
vexti kemur fleira til. Hin beina tenging, sem nú 
hefur komist á við erlenda markaði, skiptir og 
máli. Héðan í frá getum við ekki litið á íslenskan 
markað sem einangrað fyrirbæri. Til lengdar 
hljóta innlendir vextir að leita jafnvægis við 
erlenda vexti að því gefnu að markaðsaðilar 
vænti stöðugs gengis. Það sem við köllum er-
lenda vexti er hins vegar alls ekki einsleit stærð. 
Vaxtastig og vaxtaróf er mjög ólíkt frá einu 

landi til annars. Við höfum oft tilhneigingu til að 
bera okkur saman við helstu viðskiptalönd 
Íslands. stór hagkerfi og traust þar sem vextir 

eru hvað lægstir. Allt bendir til þess að við þurf-
um að sætta okkur við eitthvað hærri vexti í 
náinni framtíð en þau ríki. I því samhengi er 
fróðlegt að bera saman vexti í Danmörku og 
Þýskalandi undanfarin ár. Þessi tvö lönd eru í 
mjög nánu efnahagslegu samstarfi. Þrátt fyrir 
það og ágætan árangur Dana í efnahagsmálum 
eru danskir vextir jafnan 0,5-2% hærri en í 
Þýskalandi. 

Tengsl innlendra og erlendra vaxta eru enn 
með þeim hætti að innlendar breytingar fylgja 
erlendum með töluverðri töf. Þá er oft vikið að 
því að innlendir vextir séu mun hærri en 
erlendir. I þessu samhengi er eftirtektarvert að 
innlendir aðilar hafa á síðustu tveimur árum innt 
af hendi verulegar endurgreiðslur erlendra lána 
og tekið innlend lán í staðinn. I þessu felst 
mikilvæg vísbending um mat þessara greiðenda 
á innlendum og erlendum lánskjörum. 

Þessar hugleiðingar um vaxtamyndun á 
Íslandi eru engan veginn tæmandi. Þær benda þó 

til þess að sú umræða. sem einatt blossar upp hér 
á Íslandi um vexti og vaxtamyndun, sé æði oft á 
villigötum. Stjórnvöld ráða ekki raunvöxtum hér 
á landi, hvorki ríkisstjórn né Seðlabanki. 
Ríkisstjórnir hafa auðvitað veruleg áhrif með 
almennri efnahagsstefnu sinni, ekki síst rík-
isfjármálum, og seðlabanki getur haft áhrif til 
skamms tíma, aðallega á peningamarkaði. auk 
þess sem peningastefnan hefur talsverð lang-
tímaáhrif á verðbólgu og nafnvexti. En mikil-
vægust eru áhrif eftirspurnar. f ramboðs og 
fjárstreymis milli Íslands og annarra landa. 

Gjaldeyrismarkaður 
Eg mun þá fara nokkrum orðum um 

gjaldeyrismarkaðinn, en eins og kunnugt cr var 
honum komið á fót árið 1993. og í aðalatriðum 
hefur viðgangur hans orðið eins og vænst var. 
Eg hef fyrr í máli mínu getið nokkuð gjaldeyris-
strauma og skal ekki fjölyrða um þá frekar. 
Hrein gjaldeyrisviðskipti Seðlabankans á milli-
bankamarkaði voru neikvæð um 3.5 milljarða 
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króna 1995. Samhliða viðskiptum á innlendum 
millibankamarkaði með gjaldeyri á Seðlabank-
inn viðskipti við ýmsa innlenda aðila sem fara 
ekki fram á markaðnum. Hér er um að ræða 
viðskipti við ýmsa sjóði og stofnanir í eigu hins 
opinbera og við ríkissjóð. Þessi viðskipti hafa 
ekki síður áhrif á gjaldeyrisforðann en viðskipti 
Seðlabankans á millibankamarkaði og þar með 
áhrif á aðgerðir Seðlabankans í peningamálum. 
Nettógjaldeyrisviðskipti Seðlabankans á inn-
lendum markaði voru í heild neikvæð um rúman 
milljarð króna. Seðlabankinn hefur markað sér 
þá stefnu að gjaldeyrisforði bankans samsvari að 
lágmarki jafnvirði þriggja mánaða vöruinn-
flutnings og að hámarki jafnvirði þriggja 
mánaða innflutnings vöru og þjónustu, en 
samkvæmt þessu átti hann á liðnu ári að vera á 
bilinu 19-33 milljarðar króna. Mikinn hluta 
ársins var hann nær neðri mörkum, og í árslok 
nam gjaldeyrisforðinn 20.2 milljörðum króna. 
Nettóstaðan var þá mun lægri eða 14 milljarðar 
króna, og skýrist munurinn af því að 
Seðlabankinn hélt forðanum uppi með því að 
taka lán til skamms tíma erlendis. Að því er 
tekur til gjaldeyrisforðans varðar miklu að á 
síðasta ári voru hreinar erlendar lántökur 
ríkissjóðs jákvæðar um 15.4 milljarða króna. 

Viðskiptabankar og sparisjóðir 

Arðsemi eigin fjár 

109Í 

o<;; 
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Bankastofnanir 
Ég vík þá nokkrum orðum að fjármálastofn-

unum og byrja á bönkunum. Hagnaður við-
skiptabanka varð á liðnu ári 709 milljónir króna, 
en var 425 milljónir króna árið 1994. Arðsemi 
eigin f jár varð 4,9% af niðurstöðu efna-
hagsreikninga bankanna, en var 3% 1994. 
Vaxtabil þrengdist nokkuð, aðrar rekstrartekjur 
lækkuðu og rekstrarkostnaður jókst lítillega. Það 
sem skýrir öðru fremur bætta afkomu á árinu 
1995 eru minnkandi framlög í afskriftareikninga 
LÍr 1,87% af niðurstöðu efnahagsreiknings árið 
1994 í 1,2% árið 1995 eða í krónum talið úr 3.9 
milljörðum 1994 í 2.4 milljarða 1995. Þrátt fyrir 
bætta afkomu árið 1995 er l jóst að arðsemi eigin 
fjár viðskiptabankanna er of lítil. Sú spurning er 
mjög áleitin hvernig unnt sé að bæta stöðu 
bankanna. Með aukinni samkeppni er vandséð 
að þeir geti aukið tekjur sínar með auknum 
vaxtamun eða auknum þjónustutekjum. Vafa-
laust eiga framlög vegna útlánaafskrifta enn eftir 
að minnka eitthvað og stuðla þannig að bættri 
afkomu bankanna. Hins vegar virðist ljóst að 
ekki er að vænta verulegra breytinga í afkomu 
íslenskra banka nema með aukinni hagræðingu. 
Veruleg hagræðing hefur þegar átt sér stað eins 
og sést á því að rekstrargjöld viðskiptabankanna 
hafa lækkað frá árinu 1988 úr 6.36% af 
niðurstöðu efnahagsreiknings f 4,73% árið 1995. 
Þarna þarf þó að gera betur, og er enginn vafi á 
því að breyting ríkisbanka í hlutafélög getur 
orðið til þess að auðvelda þá hagræðingu sem 
nauðsynleg er. Vandséð er og hvernig bankarnir 
geta í harðnandi samkeppni haldið uppi 
jafnöflugu og dýru útibúaneti og þeir gera nú. Þá 
er einnig mjög brýnt að jafna starfsskilyrði 
íslenskra banka og tryggja að þau séu sambæri-
leg við þau kjör sem erlendir bankar búa við. 

Fyrirliggjandi tölur um afkomu stærstu 
sparisjóðanna benda til mun betri afkomu þeirra 
árið 1995 en árið 1994. svo og mun betri af-
komu en viðskiptabankarnir nutu. Arðsemi eigin 
fjár virðist nálægt 10% árið 1995 samanborið 
við 6.4% árið 1994. Afkomubatinn stafar 
einkum af verulegri lækkun afskriftaframlaga. 
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Aðrar fjármálastofnanir 
Hinn 1. janúar 1994 tóku gildi lög um aðrar 

lánastofnanir en viðskiptabanka og sparisjóði. 
Með þeim lögum var Seðlabankanum falið að 
hafa eftirlit með þessum stofnunum. Fyrsta árið 
fór í gagnasöfnun og undirbúning með eftir-
litsvinnunni, þannig að árið 1995 var í raun 
fyrsta heila árið sem bankaeftirlit Seðlabankans 
hafði eftirlit með þessum stofnunum. Fyrirliggj-
andi bráðabirgðatölur um afkomu fjögurra 
stærstu lánasjóðanna sýna 636 milljóna króna 
hagnað á árinu 1995 eða 6,3% arðsemi eigin fjár 
samanborið við 4,6% arðsemi árið 1994. 
Framlag þessara stofnana í afskriftareikning 
útlána hefur lækkað úr 710 milljónum króna í 
390 milljónir króna á milli ára. Afkoma 
eignarleigufyrirtækjanna þriggja var svipuð árin 
1994 og 1995 og arðsemi eigin fjár 11.4% í 
fyrra. Eins og hjá innlánsstofnunum og 
lánasjóðum er helsta breyting á rekstrinum frá 
fyrra ári lækkun á afskrif tarframlögum. 
Samkvæmt bráðabirgðatölum um afkomu fimm 
af sex verðbréfafyrirtækjum varð hagnaður á 
árinu 1995 samtals 90 milljónir króna og arð-
semi eigin fjár 13.6%. 

Mun ég þá víkja nokkrum orðum að lífeyris-
sjóðunum. Áætlað er að ráðstöfunarfé þeirra á 
árinu 1995 hafi numið 44,9 milljörðum króna 
samanborið við 43,7 milljarða á árinu 1994. 
Aukningin er því aðeins 1,2 mill jarðar króna eða 
2,8%, og er það mun minna en verið hefur 
undanfarin ár. Það er einkum vegna þess að 
mjög hefur dregið úr innstreymi vaxta og af-
borgana. Áætlun um ráðstöfun f jármagns 
lífeyrissjóðanna á árinu 1995 bendir til þess að 
44 milljörðum króna hafi verið varið til verð-
bréfakaupa. Undanfarin ár hefur miklum hluta 
ráðstöfunarfjárins verið varið til kaupa á bréfum 
Húsnæðisstofnunar. Árið 1994 var 30% 
ráðstafað tii kaupa á skuldabréfum Húsnæðis-
stofnunar, og var það mun lægra hlutfall en árið 
þar á undan. í sömu átt stefndi árið 1995. Þá 
voru hús- og húsnæðisbréf einungis tæplega 
fjórðungur þeirra verðbréfa sem lífeyrissjóðir 
keyptu. Hins vegar virðast lífeyrissjóðir hafa 
aukið kaup sín á bréfum atvinnuvegasjóða og 
keypt þau fyrir um 4.5 milljarða króna saman-

borið við 2.4 milljarða króna á árinu 1994. Á 
síðastliðnu ári juku lífeyrissjóðir kaup sin á 
verðbréfum banka og sparisjóða verulega og 
keyptu fyrir 6,8 milljarða króna. Árið 1995 
keyptu lífeyrissjóðir mun minna af skulda-
bréfum bæjar- og sveitarfélaga en á árinu 1994. 
Árlegar lánveitingar til sjóðfélaga virðast hafa 
orðið nánast hinar sömu og undanfarin tjögur ár 
eða 4.5 milljarðar króna. Þá drógu lífeyrissjóðir 
mjög úr kaupum á erlendum verðbréfum. 

Málefni lífeyrissjóðanna hala verið mjög á 
dagskrá. Það er eðlilegt þegar haft er í huga mik-
ilvægi þeirra til að tryggja þeim framfærslu sem 
lokið hafa starfsævi. Hér á landi eru lífeyris-
sjóðir mjög öflugir handhafar sparifjár og mikil-
vægir fjárfestar á markaði. Undirbúningur heild-
arlöggjafar um starfsemi lífeyrissjóða er flókið 
og erfitt viðfangsefni. Hins vegar er nauðsynlegt 
að setja sem fyrst löggjöf um fjárfestingarstefnu 
sjóðanna, ársreikninga þeirra. endurskoðun, 
eftirlit og öryggi í rekstri. 

Það er ánægjuefni að nýleg athugun á ís-
lenska lífeyrissjóðakerfinu bendir til þess að 
fjárhagsstaða almennu lífeyrissjóðanna sé mun 
betri en almennt hefur verið talið. Frá því eru þó 
örfáar undantekningar, og um vandamál 
Lífeyrissjóðs opinberra starfsmanna gegnir 
sérstöku máli. Meginreglan í almennu lífeyris-
sjóðunum er sjóðssöfnun. I mörgum ríkjum 
Evrópusambandsins er byggi á svonefndu opin-
beru gegnumstreymiskerfi , en slíkir sjóðir 
standa nú frammi fyrir mikilli kreppu. m.a. 
vegna hækkandi hlutfalls aldraðra í samfélag-
inu. I þessum löndum ber hið opinbera 
fjárhagslega ábyrgð á sjóðunum. og víst er að 
væru þær skuldbindingar lagðar við aðrar 
skuldir hins opinbera myndu þessi lönd alls ekki 
uppfylla skilyrði Maastricht-samkomulagsins 
um hlutfall opinberra skulda. 

Nýtt lánshœfismat 
Fyrir stuttu gerðust þau ánægjulegu tíðindi 

að bandaríska matsfyrirtækið Standard & Poor's 
hækkaði mat sitt á lánshæfi Íslands. Þetta er í 
fyrsta sinn sem alþjóðlegt matsfyrirtæki breytir 
lánshæfiseinkunn Íslands. Í því felst mikilvæg 
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alþjóðleg viðurkenning á góðum árangri ís-
lenskrar efnahagsstjórnar undanfarin ár. I 
umsögn matsfyrirtækisins kemur fram að bætt 
lánshæfismat sé til vitnis um bætta hagstjórn og 
hún muni ásamt styrkri stjórn á auðlindum 
sjávar gera þjóðarbúinu auðveldara að standast 
ytri áföll. Aukinn sveigjanleiki í ríkisfjármálum 
og peningamálum ætti að draga úr háu hlutfalli 
erlendra skulda opinberra aðila og um leið að 
leggja grunn að stöðugri hagvexti í framtíðinni. 
Þarna er vafalaust vísað til áætlunar í fjárlögum 
fyrir árið 1996 um að draga úr ríkissjóðshalla og 
ná jafnvægi í ríkisbúskapnum á næstu tveimur 
árum. Því er mikilvægt að það markmið náist. 
Þarna er og vísað til þess að Seðlabankinn hafi 
beitt peningamarkaðsvöxtum til að hafa áhrif á 
gjaldeyrisstrauma og þar með tryggja stöðugt 
gengi. 

I greinargerð Standard & Poor's er ennfrem-
ur sagt að einkunnin sé studd þjóðfélagslegum 
og pólitískum stöðugleika, efnahagslegum styrk 
og mannauði sem hafi leitt af sér einar hæstu 
þjóðartekjur á mann innan OECD. Þá er vakið 
máls á verulegri lækkun verðbólgu sem nú er ein 
hin minnsta í heimi. Öll þessi atriði eru vissu-
lega hvatning íslenskum stjórnvöldum til þess 
að halda áfram á þessari braut. 

I greinargerðinni eru og tíunduð tvö atriði 
sem sögð eru hindra að matið hækki enn frekar. 
Þau eru í fyrsta lagi viðkvæm staða þjóðarbúsins 
út á við sem kemur annars vegar fram í hærra 
hlutfalli erlendra skulda en tíðkast að meðaltali í 
ríkjum sem hafa svipað lánshæfismat. og hins 
vegar í háu hlutfalli sjávarafurða í vöruútflutn-
ingi. Um þessi atriði er það að segja að hið háa 
hlutfall erlendra skulda þjóðarbúsins hefur 
vissulega valdið íslenskum stjórnvöldum 
áhyggjum, og er þess vegna ánægjuefni að það 
hefur lækkað að undanförnu. Með því að benda 
á hátt hlutfall sjávarafurða í útflutningi er vísað 
til einhæfni í útflutningsgreinum. Það hefur 
lengi verið stefna íslenskra stjórnvalda að skjóta 
fleiri stoðum undir útflutning landsmanna. t.d. 
með orkufrekum iðnaði og annarri iðnaðarfram-
leiðslu, sem eg hef áður rætt um. Aukin ferða-
þjónusta stuðlar að hinu sama. Á hinn bóginn 
hefur Seðlabankinn haldið því fram í viðræðum 

við matsfyrirtækin að sjávarútvegur sé afar 
fjölþætt atvinnugrein og hafi sýnt mjög ölluga 
hæfileika til að laga sig að breyttum aðstæðum 
með því m.a. að leita nýrra markaða, breyta 
vinnsluaðferðum og nýta ólíkar tegundir sjávar-
fangs eftir því sem best gegnir hverju sinni og 
afli leyfir. 

I öðru lagi vekur matsfyrirtækið athygli á 
víðtækri þátttöku hins opinbera í efnahagslífinu, 
einkum í fjármálalífinu sem leiði af sér 
óhagkvæmar aðferðir við lánsfjárúthlutun. 
Þarna skírskotar matsfyrirtækið til víðtækrar 
eignaraðildar ríkisins að bönkum og fjárfest-
ingarlánasjóðum og e.t.v. óbeinnar eignaraðildar 
að verðbréfafyrirtækjum og eignarleigum. Þetta 
eru atriði sem vissulega hafa verið í umræðu að 
undanförnu og Seðlabankinn m.a. talið að þarna 
þyrfti að verða breyting á. 

Lokaorð 

Góðir fundargestir! 
Enginn vafi er á því að á undanförnum árum 

hefur margt breyst til batnaðar í stjórn efna-
hagsmála, og hefur það vissulega skilað árangri. 
Miklar breytingar hafa orðið á f jármagns-
markaði, og nútímaleg vinnubrögð hafa verið 
tekin upp á flestum sviðum. Hér í Seðla-
bankanum hefur þetta m.a. birst í breyttu skipu-
lagi innan bankans þar sem aukin áhersla er lögð 
á markaðsstarfsemi og að tryggja öryggi og heil-
brigði fjármálastofnana með auknu eftirliti. I 
efnahagsmálum eins og á öðrum sviðum 
mannlegs lífs skiptast á skin og skúrir. Við 
stjórn efnahagsmála má aldrei slaka á. Við lausn 
á hverjum vanda skiptir máli að beitt sé tækjum 
og aðferðum er geti skilað árangri þótt efnisleg 
niðurstaða geti verið umdeild. Þótt ýmislegt hafi 
áunnist er margt ógert, og hef ég drepið á sumt í 
ræðu minni. Hinn góði árangur undanfarinna ára 
hlýtur að vera hvatning til að halda áfram á 
sömu braut. Ég vil að lokum þakka það 
ánægjulega samstarf sem Seðlabankinn hefur átt 
við stjórnvöld og fjármálastofnanir í landinu. 
Nauðsynlegt er að á hverjum tíma ríki skilningur 
og gagnkvæmt traust á milli þessara aðila. 



Þórarinn G. Pétursson 

Peningaeftirspurn á Íslandi 

Viðfangsefni þessarar greinar er mat á eftirspurn eftir vítt skilgreindum peningum (M3) á Íslandi á tímabilinu 
frá 1962 til 1995. Niðurstöðurnar gefa til kynna að stöðugt eftirspurnarfall sé fyrir hendi þar sem peningaeftir-
spurn á föstu verðlagi ræðst af hagvexti, vaxtabreytingum þegar tekið hefur verið tillit til kerfisbreytinga á 
innlendum fjármagnsmarkaði árið 1987 og peningaeign umfram langtímaeftirspurn frá síðasta ári. Af þessu má 
draga að minnsta kosti tvær ályktanir. í fyrsta lagi ræðst peningamagn í umferð af hegðun einstaklinga og 
fyrirtækja og Seðlabankinn reynir því fremur að ná markmiðum sínum í gegnum skammtímavexti en peninga-
magn. Í öðru lagi á sú viðtekna venja að nota peningaeftirspurnarjöfnur til að skýra verðlag eða vexti ekki rétt 
á sér. Jafnan hentar eingöngu til að skýra þróun peningamagns í umferð en ekki verðlags. tekna eða vaxta. 

1.Inngangur 

1.1. Almennt yfirlit 
Peningaeftirspurn einstaklinga og fyrirtækja 
felst í ákvörðun þeirra um hversu stóran hluta af 
eignum sínum þeir vilja hafa í formi reiðufjár og 
innstæðna í bönkum. Eftirspurn eftir peningum 
er því mikilvægur þáttur í nútímahagkerfi og 
stjórn seðlabanka á peningamálum. Það er því 
ekki að undra að peningaeftirspurn er eitt tíð-
asta rannsóknarefni hagmælinga í þjóðhagfræði. 
Spurningar er varða tilvist stöðugs eftirspurnar-
falls, samband peningamagns og verðbólgu og 
hvort peningamagn sé innri (e. endogenous) eða 
ytri stærð (e. exogenous), þ.e. hvort það ákvarð-
ast innan eða utan þess líkans sem hér er til 

Höfundur er sérfræðingur á hagfræðisviði Seðlabanka 
Íslands. Þær skoðanir sem hér koma fram eru eingöngu 

höfundar og þurfa ekki að endurspegla skoðanir Seðlabanka 
Íslands. Höfundur vill koma á framfæri þökkum til Friðriks 

Más Baldurssonar, Guðmundar Guðmundssonar, Helga 
Tómassonar. Más Guðmundssonar og Stefáns Jóhanns 
Stefánssonar fyrir gagnlegar ábendingar. Allar villur er 
kunna að finnast í greininni eru hins vegar eingöngu á 
ábyrgð höfundar. 

skoðunar, eru algeng rannsóknarefni. Sérstak-
lega hefur reynst erfitt að finna stöðugt lang-
tímaeftirspurnarfall, sem hefur leitt til þess að 
margir hagfræðingar hafa hafnað tilvist slfks 
sambands (sjá t.d. Goldfeld og Sichel, 1990. og 
Fage, 1994). A síðustu árum hefur þó tekist að 
finna stöðugt langtímasamband. Þar má t.d. 
nefna rannsóknir Babas, Hendrys og Starrs 
(1990) fyrir Bandaríkin, Hendrys og Ericssons 
(1990) fyrir Bretland, Bárdsens (1993) fyrir 
Noreg og Hoffmans, Rasches og Tieslaus (1995) 
fyrir Bandaríkin, Japan, Kanada, Bretland og 
Vestur-Þýskaland. 

Í þessari grein eru birtar niðurstöður 
rannsóknar á eftirspurn eftir vítt skilgreindum 
peningum á Íslandi, þ.e. peningamagni og spari-
fé (M3). Lítið líkan af íslensku peningakerfi er 
metið með nýlegum aðferðum í hagmælingum 
sem hafa gefist vel við leit að stöðugu peninga-
eftirspurnarfalli og gefa möguleika á nákvæmri 
greiningu á langtímasamböndum og skamm-
tímaaðlögun að slíkum samböndum. Niður-
stöðurnar benda til þess að stöðugt peningaeftir-
spurnarfall fyrir Ísland sé til og að það skýri að 
stórum hluta þróun peningaeftirspurnar á föstu 
verði á tímabilinu frá 1962 til 1995. 
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Nokkrar rannsóknir á peningaeftirspurn á 
Íslandi hafa verið gerðar. Sú fyrsta er rannsókn 
Þráins Eggertssonar (1982). Hann notar hluta-
aðlögunarlíkan (e. partial adjustment model) til 
að skýra eftirspurn eftir M3 á föstu verði fyrir 
tímabilið frá 1952 til 1979. með tekjur og 
(vænta) verðbólgu sem skýristærðir. Þegar sam-
bærileg jafna er metin með gögnum sem ná allt 
til ársins 1995 kemur í ljós að hún verður 
óstöðug eftir 1979. Meginorsök þessa óstöðug-
leika er að eigin vextir peningamagns eru ekki 
með sem skýristærð, en þeir hækkuðu einmitt 
töluvert eftir 1979. Síðari tíma rannsóknir í hag-
mælingum hafa einnig leitt í ljós að mat á 
jöfnum með stærðum sem ekki eru sístæðar (e. 
stationary) er sérlega varasamt, auk þess sem 
aðlögunarferillinn í hlutaaðlögunarlfkaninu er 
óþarflega takmarkaður (sjá t.d. Hendry, 1994). 

Guðmundur Guðmundsson (1986) hefur 
einnig stundað rannsóknir á peningaeftirspurn. 
Hann notar villuleiðréttingarlíkan (e. error cor-
rection model, ECM) til að meta eftirspurn eftir 
M3 á verðlagi hvers árs fyrir tímabilið frá 1952 
til 1984. með tekjur, verðbólgu og eigin vexti 
peningamagns sem skýristærðir. Þessi rannsókn 
er um margt sambærileg þeirri sem hér er birt. 
Báðar byggja þær á villuleiðréttingarforminu. 
sem hefur reynst mjög vel við leit að stöðugu 
peningaeftirspurnarfalli með því að leyfa 
sveigjanlegri langtímaaðlögun en hlutaaðlög-
unarlíkanið. Villuleiðréttingarformið er einnig 
nátengt nýjungum í hagmælingum er tengjast 
mati á langtímasamböndum hagstærða og 
kallast samþætting (e. cointegration): sjá Engel 
og Granger (1987). Þessar aðferðir eru notaðar 
hér en ekki hjá Guðmundi auk þess sem hér er 
reynt að taka tillit til áhrifa kerfisbreytinga á 
innlendum peningamarkaði árið 1987 á fórnar-
kostnað peninga og peningaeftirspurn. 

Tvær erlendar rannsóknir eru til þar sem 
fjallað er um peningaeftirspurn á Íslandi. 
Cornelius (1990) metur eftirspurn eftir seðlum 
og mynt og innlánum fyrir tímabilið frá 1972 til 
1987 í rannsókn sem fjallar um áhrif verðtrygg-
ingar fjármagns 1979 á myntsláttuhagnað ríkis-
sjóðs. Hann notar hlutaaðlögunarlíkan og kemst 
að því að jöfnurnar eru óstöðugar eftir 1980 sem 

hann telur vera vegna tilkomu verðtryggingar-
innar. Cornelius minnist ennfremur á óbirta 
rannsókn gerða af Rodlauer (1984) á eftirspurn 
eftir M3 sem kemst að sömu niðurstöðu. Þetta er 
athyglisvert þar sem slíkan óstöðugleika er ekki 
að finna í rannsókn Guðmundar Guðmunds-
sonar (1986) né heldur í þeirri sem hér er birt. 
Óstöðugleikann virðist því fremur mega rekja til 
rangs tafaforms en tilkomu verðtryggingar 
1979. 

Afgangur þessa inngangs fjallar í stuttu máli 
um helstu kenningar um peningaeftirspurn. 
Fjallað er um ákvörðun skammtímaþátta 
peningaeftirspurnar og hvernig þeir tengjast 
langtímajafnvæginu og mynda hið hagmælan-
lega líkan sem er uppistaða þessarar rannsóknar. 
I öðrum hluta er fjallað um gögnin og nauðsyn-
legar breytingar á þeim í ljósi kerfisbreytinga á 
íslenskum fjármagnsmarkaði á síðasta áratug. I 
þriðja hluta eru niðurstöður á mati á hinu al-
menna peningakerfi birtar. I fjórða hluta er 
fjallað nánar um matið á peningaeftirspurnar-
jöfnunni. I fimmta hluta eru helstu niðurstöður 
dregnar saman. 

1.2. Helstu kenningar um peningaeftirspurn 
Almennt er talað um að peningaeftirspurn ráðist 
af þremur sjónarmiðum. Í fyrsta lagi ræðst 
hún af viðskiptasjónarmiðum (e. transactions 
motive), þar sem peningar eru notaðir til að jafna 
mismun tekju- og útgjaldastrauma (sjá Baumol, 
1952. og Tobin. 1956). Í öðru lagi ræðst hún af 
varúðarsjónarmiðum (e. precautionary motive), 
þar sem lausum fjármunum er haldið til að mæta 
óvæntum útgjöldum (sjá Miller og Orr, 1966). 
Þriðja sjónarmiðið er eignarsjónarmiðið (e. 
asset motive), þar sem peningar eru eitt af 
mörgum mögulegum eignarformum sem aðilar 
hagkerfisins geta ráðstafað auð sínum í (sjá 
Tobin. 1958). Öll þrjú sjónarmiðin leiða til álíka 
eftirspurnarfalls, þar sem peningaeftirspurn 
ræðst með jákvæðum hætti af magni raun-
viðskipta eða auði og með neikvæðum hætti af 
fórnarkostnaði peningaeignar, þ.e. þeim vaxta-
tekjum sem fórnað er með því að eiga peninga í 
stað vaxtaberandi verðbréfa. Þessu sambandi má 
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2 Sjá t.d. Cuthbertson og Taylor (1987) scm meta slíkt 
peningaeftlirspurnarfall. Höfundur þessarar greinar hefur 
einnig notað álíka aðferðir við mat á verðbólgulíkani. 
Sjá Þórarin G. Pétursson (1996). 

lýsa með eftirfarandi jöfnu 1 

þar sem Md er peningaeftirspurn á nafnvirði. P er 
verðlag. Y er mælikvarði á magn raunviðskipta, 
tekjur eða auð og R er vektor af vöxtum. R inni-
heldur bœði vexti á eignarformum innan M, sem 
hafa jákvæð áhrif á peningaeftirspurn. og vexti á 
eignarformum utan M, sem hafa neikvæð áhrif á 
peningaeftirspurn. 

Í flestum tilfellum er gert ráð fyrir að lang-
tfmaverðteygni peningaeftirspurnar sé einn og 
eftirfarandi fallform notað fyrir eftirspurn eftir 
peningum á lostu verði 

Kostur þessa fallforms er, fyrir utan einfald-
leika, að vaxtateygni peningaeftirspurnar, Ө 'R. 
ræðst af því hversu háir vextirnir eru á hverjum 
tíma. Því hærri sem vextirnir eru. því teygnari 
verður eftirspurnin. 

Mismunandi er milli kenninga hver lang-
tímatekjuteygni peningaeftirspurnar. λ, er. 
Þannig er λ = 1/2 samkvæmt viðskiptasjón-
armiði Baumols og Tobins, λ = 1/3 samkvæmt 
varíiðarsjónarmiði Millers og Orrs en λ = 1 
samkvæmt peningamagnskenningu Friedmans 
(1956). Þar sem fræðikenningar eru ekki sam-
stíga um langtímatekjuteygni peningaeftir-
spurnar verða gögnin að skera úr um gildi λ. 

Eðlilegast er að líta á (2) sem langtímajafn-
vægi peningaeftirspurnar. Til skamms tíma er 
hins vegar gert ráð fyrir því að aðilar hagkerf-
isins ákvarði peningaeign sína á hverjum tíma út 
frá eftirfarandi villuleiðréttingarlíkani (sjá 
Hendry og Ericsson. 1991) 

I Lucas (1988) leiðir sambærilegt eftirspurnarfall út frá 
hámörkunarvandamáli einstaklings. 

Vandamálið við þessa íframsetningu er að hér 
er í raun gert ráð fyrir því að einstaklingurinn sé 
ekki hagsýnn þar sem hann tekur ekki tillit til 
áhrifa ákvörðunar sinnar í dag á framtíðina. 
Réttara er því að gera ráð fyrir að hann lág-
marki núvirði vænts kostnaðar um alla framtíð 

þar sem E er vongildisvirkinn (e. expectations 
operator) og δ er afvöxtunarstikinn (e. discount 
factor). Í þessu tilviki ræðst villuleiðréttingar-
Iíkanið af væntum framtíðartekjum og framtíð-
arvöxtum.2 

Villuleiðréttingarformið má hugsa sér sem 
eina framsetningu á markkenningum (e. 
target/threshold models) Millers og Orrs (1966), 
Akerlofs (1979) og Milbournes (1983). Sam-
kvæmt þessum kenningum eru aðilar hagkerf-
isins ekki sífellt að laga peningaeign sína að 
langtímaeftirspurninni, heldur láta peningaeign-
ina ráðast óhefta af tekju- og útgjaldastraumum 
til skamms tíma þar til að ákveðnu marki er náð. 
Þegar því marki er náð laga þeir peningaeign 
sína að langtímaeftirspurninni. Þannig ræðst 
peningamagn innan markanna af skamm-
tímaþáttunum í (3) en mörkin sjálf eru ákvörðuð 
út frá langtímajafnvægi líkansins í (2). 

Villuleiðréttingarformið má einnig leiða 
formlega út frá vandamáli einstaklings sem vill 
lágmarka kostnaðarfall, þar sem kostnaður hlýst 
af peningaeign frábrugðinni langtímaeftirspurn 
og af breytingum á peningaeign 
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2. Gögnin 

2.7. Peningamagn 
Í þessari grein er metin eftirspurn eftir M3. M3 
samanstendur af seðlum og mynt í umferð (3% 
af M3 árið 1995). veltiinnlánum (19%), al-
mennu sparifé (43%) og bundnum innlánum 
(35%). M3 er því að stórum hluta sparnaðarform 
og því má einnig líta á rannsókn þessa sem mat 
á eftirspurn eftir peningalegum sparnaði. 
Ástæðan fyrir því að litið er á svo vítt skilgreint 
peningamagn er að skilgreining þrengra 
peningamagns. eins og M1 (seðlar og mynt og 
veltiinnlán) eða M2 (M1 og almennt sparifé). 
hefur tekið nokkrum breytingum í gegnum tíð-
ina vegna tíðra breytinga á ýmsum sparnaðar-
formum og tilkomu nýrra. Hins vegar hefur skil-
greiningin á M3 litlum breytingum tekið. Þar að 
auki hefur M3 verið sú stærð sem Seðlabankinn 
hefur haft mestan áhuga á við stjórn sína á 
peningamálum þar sem M3 hefur mun stöðugra 
samband við landsframleiðslu en þrengra skil-
greint peningamagn (nánari lýsing á gögnum er 
í viðauka). Þetta er einnig í samræmi við þróun 
í erlendum rannsóknum þar sem áhugi á víðari 
skilgreiningum peninga hefur farið vaxandi á 
síðustu árum. þó sérstaklega í Evrópu en í minna 
mæli í Bandaríkjunum og Japan (sjá Fase, 
1994). 

2.2. Tekjur 
Mismunandi er hvaða tekjustærð er viðeigandi 
við mat á peningaeftirspurn (sjá t.d. Goldfeld og 
Sichel. 1990, og Hakkio og Domowitz, 1990). 
Fyrir þröngt skilgreint peningamagn. sem í 
megindráttum er notað sem viðskiptamiðill, er 
oft notuð einhver útgjaldastærð, eins og heildar-
útgjöld (e. total final expenditure) sem eru skil-
greind sem VLF að viðbættum innflutningi (sjá 
t.d. Hendry og Ericsson. 1991). Fyrir víðari skil-
greiningar peningamagns, sem er notað sem 
sparnaðarform. væri hins vegar réttara að nota 
auð. Tiltölulega sjaldgæft er hins vegar að nota 
auð vegna erfiðleika við mælingar. Yfirleitt er 
notast við VLF eða VÞF í staðinn. 

I þessari grein er VLF notuð sem 

tekjustærðin og verðvísitala VLF sem verðlag. 
Einnig var prófað að nota VÞF. vergar ráðstöf-
unartekjur, heildarútgjöld, einkaneyslu og þjóð-
arútgjöld í stað VLF. Einkaneysla, vergar 
ráðstöfunartekjur og þjóðarútgjöld reyndust ekki 
eins vel en lítill munur varð á niðurstöðum þegar 
VÞF eða heildarútgjöld voru notuð. Einnig var 
prófað að nota vísitölu neysluvöruverðs í stað 
verðvísitölu VLF og voru niðurstöðurnar keim-
likar. 

2.3. Fórnarkostnaður peninga 
Ekki er augljóst hvað telja eigi fórnarkostnað 
peningaeignar á Íslandi, þar sem ákvörðun vaxta 
var ekki á markaði til langs tíma og aðrar 
skammtímaljáreignir ekki í boði. Þetta breyttist 
að einhverju leyti árið 1984 þegar bankarnir 
hófu að ákvarða sína eigin vexti. Hins vegar 
myndaðist ekki markaður fyrir skammtímabréf 
að ráði fyrr en árið 1987 þegar viðskipti með rík-
isvíxla hófust. Á sama tíma myndaðist skipu-
lagður eftirmarkaður fyrir lengri bréf og það er í 
raun fyrst þá að vaxtaákvarðanir eru að mestu 
komnar í hendur markaðarins. Það er því ekki 
fyrr en eftir 1987 að fjárfestar hafa möguleika á 
að eignast áhættulítil vaxtaberandi skamm-
tímabréf í stað peninga. 

Fyrir 1987 áttu fjárfestar því fáa aðra kosti 
en fasteignir og aðrar varanlegar neysluvörur í 
stað þess að eiga peninga. Því virðist réttast að 
nota verðbólgu sem fórnarkostnað peninga-
eignar á fyrri hluta tímabilsins. Eftir þann tíma 
þarf hins vegar að taka tillit til þess við skil-
greiningu fórnarkostnaðar peninga að fjárfestum 
gafst kostur á því að fjárfesta t.d. í bankabréfum 
eða ríkisvíxlum.3 

3 Einnig getur skipt máli að allt fram að þeim tíma var 
skömmtun fjármagns almenn. Erfitt er hins vegar að 
scgja til um hvaða áhrif fjármagnsskömmtun hefur á 
peningaeftirspurn (sjá t.d. Bárdsen. 1992), Þó er líklegt 
að minnkandi skömmtun auki sraðkvæmd ýmissa teg-
unda fjáreigna og auðs annars vegar og peninga hins 
vcgar. sem aftur ætti að draga úr peningaeftirspurn 
samkvæmt varúðarsjónarmiðmu. Goldfeld og Sichel 
(1990) nefna aukið frelsi á fjármagnsmarkaði scm eina 
helstu orsök óstöðugleika cftirspurnar eftir þröngt skil-
grandum peningum. 
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Hins vegar getur verið vafasamt að gefa sér 
að fjárfestar hafi farið að miða við ávöxtun rík-
isvíxla (sem fulltrúa skammtímaverðbréfa), í 
stað þess að horfa á verðbólguþróunina, strax og 
markaður myndaðist með ríkisvíxla. Líklegt er 
að ljárfestar hafi smám saman öðlast kunnáttu 
og trú á peningamarkaðinum og ný samkeppnis-
form við peningaeign myndast. Því er gert ráð 
fyrir að ávöxtun ríkisvíxla fari smám saman að 
hafa áhrif á eftirspurn eftir peningum og eru 
vextir á öðrum vaxtaberandi eignum skilgreindir 
sem 

greiningu á fórnarkostnaði peninga þar sem 
raunvextir eru ekki stöðugir yfir tíma. Því hefði 
verið æskilegt að hafa verðbólgu áfram sem 
sjálfstæða skýristærð eftir 1988. en það er hins 
vegar ekki hægt hér vegna þess hvernig Ra er 
skilgreint. Hins vegar má líta á (6) sem vegið 
meðaltal nafnvaxta og verðbólgu, þar sem vextir 
fá smám saman aukið vægi þegar líður á tíma-
bilið.5 

Fyrir eins vítt skilgreint peningamagn og M3 
má einnig búast við því að peningaeftirspurn 
ráðist af langtímavöxtum, t.d. má ætla að 
ríkisskuldabréf séu samkeppnisform við sumar 
fjáreignir innan M3. Þrátt fyrir að sala ríkis-
skuldabréfa hetjist um miðjan sjöunda áratuginn 
er varasamt að notast við þá vaxtaröð þar sem 
sala ríkisskuldabréfa á frummarkaði var mjög 
óregluleg og markaðsákvarðaðir ríkisskulda-
bréfavextir verða í raun ekki til fyrr en 1987 
þegar skipulagður eftirmarkaður hefst. eins og 
áður hefur verið vikið að. Af þeim sökum yrði 
að útbúa sambærilega vaxtaröð og lýst er í jöfnu 
(6) og yrði því í raun um sömu stærðina að ræða 
nánast allt tímabilið.6 

Að lokum þarf að taka tillit til þess að við 
skilgreiningu fórnarkostnaðar peninga að M3 
hefur borið vexti allt tímabilið sem skoðað er 
hér. R samanstendur því af (Ra. Rm), þar sem 
Rm eru meðalvextir innlána. 

5. Kannað var hvort stikinn við verðbólgu væri marktækt 
frábrugðinn stikanum við ríkisvíxlavexti eftir 1988 með 
gervibrcytu. Svo revndist ekki vera. 

6. Prófað var að nota langtímavexti í stað skammtímavaxta 
við skilgreiningu Ra og kom það aðeins vcrr út. Notast 
var við 10 ára ríkisskuldabrcfavexti. Margir hagfræð-
ingar leggja einnig áherslu á erlenda vexti og gengi sem 
mikilvægar skyristærðir peningaeftirspurnar í litlu opnu 
hagkerfi (sjá t.d. Domowitz og Hakkio, 1990. og 
Bardsen. 1992). Því var prófað hvort nafngengisbrcyt-
ingar og erlendir vextir hefðu áhrif á pcningaeftirspurn. 
Það bætti ekki matið. enda höfðu fjárfestar ckki mögu-
laka á að skipta yfir í erlenda gjaldmiðla svo neinu 
nemur meginhluta þessa tímabils. Aðrir hagfræðingar 
hafa einnig lagt áherslu á áhættu sem mikilvæga 
skýristærð (sjá t.d. Baba. Hendry og Starr. 1992). Sem 
mælikvarða á áhættu var athugað hvort dreifni verðbólg-
unnar (mctin með ARCH-líkani) hclði áhrif á peninga-
eftirspurn. Svo reyndist ekki vera. 

þar sem t{) = 1988 sem er fyrsta heila starfsár 
verðbréfamarkaðarins, a er mælikvarði á 
upphallega þekkingu fjárfesta á rfkisvíxlum en b 
hversu fljótt þeir eru að læra á eiginleika þeirra. 
Hendry og Ericsson (1991) velja a = 5 og b = 1.2 
og eru sömu gildi valin hér.4 Miðað við gefin 
gildi er ω um 0,45 árið 1991, um 0,90 árið 1993 
og um 0.99 árið 1995. Á tímabilinu frá 1962 til 
1987 er því Ra í raun verðbólga en eftir 1988 fá 
ríkisvíxlavextir smám saman aukið vægi í sam-
ræmi við þróun peningamarkaðarins. Síðustu 
árin er Ra því nánast jafnt og Rtb. Eins og 
Hendry og Ericsson (1991) benda á er rétt að 
nota bæði nafnvexti og verðbólgu við skil-

4. Niðurstöðurnar breyttust lítið þegar ω= (0.1). þ..e. þegar 
gert er ráð fyrir að fjárfestar taki mið af verðbólgunni 
allan tímann eða að þeir taki full tillit til ríkisvíxlavaxta 
strax. Hinnig var prófað a = 7 og b = 0.8 og a = 3 og b = 
1.5. Fyrra tilvikið gerir ráð fyrir minni upphaflegri 
þekkingu og hœgari aðlögun en seinna tilvikið fyrir meiri 
upphallegri þekkingu og hraðari aðlögun. Niður-
stöðurnar voru lítið viðkvæmar fyrir mismunandi gildum 
á a og b. 
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I þessari grein er vaxtamunurinn 

( 8 ) Rt = Rat - Rmt 

notaður sem mælikvarði á fórnarkostnað 
peninga. Mikilvægt er að hafa í huga að vaxta-
munurinn í (8) er meginhluta tímabilsins í raun 
raunvextir innlána. Rm - ∆p, út frá jöfnu (6). 
Það er ekki fyrr en eftir árið 1988 að hægt er að 
tala um eiginlegan vaxtamun, þótt R sé kallað 
vaxtamunur í þessari grein til einföldunar. 

Mögulegt er að skammtíma- og langtíma-
stikar Ra og Rm séu ekki þeir sömu í peninga-
eftirspurnarjöfnunni og í því tilviki væri rangt að 
nota vaxtamuninn í stað þess að leyfa þeim að 
hafa sinn stikann hvorum, sem gæfi til kynna 
vissa óhagkvæmni á markaðinum. Sami stikinn 
á báðar vaxtaraðirnar gefur hins vegar ekki til 
kynna að vaxtateygni peningaeftirspurnar gagn-
vart verðbréfum og innlánum sé sú sama. 
Vaxtateygni verðbréfa er ӨRa (verðbólguteygni, 
Ө∆p. fram til 1988) en vaxtateygni innlána er 
ӨRm. Þar sem ríkisvíxlavextir eru yfirleitt 
nokkru hærri en vextir á innlánum, er vaxta-
teygni verðbréfa hærri en vaxtateygni innlána, 
sem er í samræmi við þá hugmynd að um mis-
munandi aðila sé að ræða á verðbréfamarkaði og 
innlánsmarkaði þar sem fjárfestar á verð-
bréfamarkaði horfi meira til vaxtaþróunar en 
almennir sparifjáreigendur. I þriðja og fjórða 
hluta er þetta kannað og kemur í ljós að ekki er 
marktækur munur á skammtíma- og langtíma-
stika Ra og Rm. Því er notast við vaxtamuninn í 
þessari grein til að spara frígráður. 

2.4. Þróun raða 
Mynd 1 sýnir þróun gagnanna tímabilið frá 1962 
til 1995. Tvennt vekur athygli þegar þessar 
myndir eru skoðaðar. Í fyrsta lagi virðist vera 
langtímasamband milli veltuhraða peninga. 

v= y — (m - p), og fórnarkostnaðar þeirra, R. 
Veltuhraði og fórnarkostnaður peninga vaxa 
mjög hratt fram til 1979 þegar verðtrygging fjár-
magns er innleidd. Eftir það dregur mjög úr 
veltuhraða og fórnarkostnaði peninga. Einnig 
sést að veltuhraði peninga er ekki sístæður og 
því síður stöðugur. Því virðist ljóst að lang-

tímasamband milli peningamagns á föstu verði 
og tekna (þ.e. veltuhraði peninga) er ekki fyrir 
hendi. Til þess að slíkt samband finnist þarf 
mælikvarða á fórnarkostnað peninga. Þetta er 
slaðfest í þriðja hluta þessarar greinar. 

Annað sem vekur athygli er hve þróun 
peningamagns á föstu verði og veltuhraða 
peninga er lík þróun sambærilegra stærða í 
mörgum öðrum löndum, t.d. Bretlandi og 
Bandaríkjunum. Þrjú tímabil hafa oft verið 
nefnd þegar þróun peningamagns í Banda-
ríkjunum er skoðuð. Sambærilega þróun má 
einnig finna í Bretlandi þótt stundum muni 
aðeins á dagsetningum (sjá t.d. Hendry og 
Ericsson, 1991). Fyrsta tímabilið, frá 1974 til 
1976 (frá 1973 til 1976 í Bretlandi), er yfirleitt 
kallað „tímabil hinna glötuðu peninga" (e. the 
case of the missing money) en á því tímabili féll 
peningamagn í umferð langt niður fyrir spá 
þeirra tíma peningaeftirspurnarlíkana. Annað 
tímabilið. frá 1981 til 1983 (frá 1977 til 1978 í 
Bretlandi), er oft kallað „hrunið í veltuhraða 
peninga" (e. the great velocity decline), en á því 
tímabili dróst veltuhraði peninga verulega 
saman og spáðu flest haglíkön of lítilli 
peningaeftirspurn. Síðasta tímabilið, frá 1985 til 
1987 (frá 1984 til 1989 í Bretlandi), einkenndist 
af miklum vexti peningamagns (e. the M1 explo-
sion) en þá jókst peningamagn á föstu verði 
verulega sem gerði allar fyrri sveiflur smávægi-
legar í samanburði. 

Sambærileg tímabil má einnig finna í þróun 
peningamagns á föstu verði hér á landi. Frá 1972 
til 1976 varð mikill samdráttur í peningamagni á 
föstu verði og náði samdrátturinn hámarki árið 
1975, þegar peningamagn á föstu verði dróst 
saman um 10% frá fyrra ári. Yfir allt tímabilið 
dróst peningamagn saman um rúmlega 20%. 
Árið 1981 minnkaði veltuhraði peninga um 11% 
frá fyrra ári og aftur um 10% árið 1984. 
Veltuhraði peninga féll ár hvert á tímabilinu frá 
1983 lil 1993 og er heildarsamdrátturinn 50% á 
þessu tímabili. Árin 1994 og 1995 verður hins 
vegar smávægileg aukning. Að lokum jókst 
peningamagn á föstu verði um tæplega 12% 
milli ára á tímabilinu frá 1984 til 1987 að meðal-
tali og náði vöxturinn hámarki árið 1984 þegar 
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peningamagn á föstu verði jóksl um 14% frá 
fyrra ári. Yfir tímabilið í heild jókst peninga-
magn á föstu verði um heil 50%. 

Þessi lýsing sýnir því að þróun peninga-
magns á Íslandi er sambærileg þróun þess 
erlendis. Hún sýnir einnig hversu erfitt verkefni 
er fyrir höndum að finna stöðugt peningaeftir-
spurnarfall sem getur skýrt þessa þróun. 

Að lokum þarf að taka ákvörðun um hvort 
meðhöndla eigi raðirnar sem sístæðar raðir eða 
ekki. Út frá mynd 1 virðist nokkuð ljóst að 
hvorki peningamagn né verðlag er sístætt. Það 
sama á við um landsframleiðslu. peningamagn á 
raunvirði og fórnarkostnað og veltuhraða 
peninga. Formleg einingarrótarpróf (e. unit root 
tests) gefa til kynna að m og p séu þætt (e. inte-
grated) af annarri gráðu. 1(2). en (m -p) sé I(1). 
þ.e. að peningamagn og verðlag séu samþætt. 
með samþættingarvektorinn (1, -1). Því má ætla 
að langtímateygni verðlags sé 1 og verður því 
framvegis notast við peningamagn á raunvirði 
fremur en á verðlagi hvers árs. Landsfram-
leiðsla, vaxtaraðirnar Rm og Ra og veltuhraði 
peninga, virðast enn fremur vera I(1). Því er lík-
legt að fórnarkostnað peninga þurfi með til að 
langtímajafnvægi peningaeftirspurnar sé sístætt. 
Fórnarkostnaður peninga, R. virðist einnig vera 
I(1). þrátt fyrir að um sé að ræða vaxtamun (eða 

raunvexti innlána) sem búast mætti við að væri 
sístæður. Eins og sjá má á mynd 1 er hins vegar 
ljóst að raunhæfara er að meðhöndla R sem /(1) 
fremur en I(0) á því tímabili sem hér er til 
skoðunar. Sömu niðurstöður fást þegar prófað er 
hvort raðirnar séu sístæðar í kringum línulega 
leitni. Því virðist sem (m — p), y og R megi 
meðhöndla sem I(1) og vöxt þeirra því sem I(0), 
sem þýðir að unnið er í sístæðu rúmi. 

3. Matsniðurstöður7 

3.1. Almennt VAR-líkan 

Fyrsta skrefið í leit að hinni endanlegu peninga-
eftirspurnarjöfnu er að meta almennt ótak-
markað VAR-líkan (e. vector autoregressive) 
fyrir peningakerfið { ( m - p ) , y, R). Eftir að hafa 
kannað hvort VAR-líkanið er stöðugt og full-
nægjandi lýsing á gögnunum er farið úr I(1) 
rúmi almenna VAR-líkansins í I(0) rúm þar sem 
takmarkað VAR-líkan er metið. Þetta líkan er 
kallað PVAR (e. parsimonious VAR). Ef það er 
stöðugt og samræmist gögnunum er það notað 
sem viðmiðun sem allar seinni einfaldanir eru 

7 Allar tölfræðilegar niðurstöður eru fengnar með for-
ritunum Pc-Fiml 8.1 0g Pc-Give 8.1. 
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Tafla 1. Greining á afgangsliðum almenna VAR(2) líkansins 

Fylgnifylki qfgangsliða 

m - p y R 
ni — p 1.00 - -

y 0.37 1.00 -

R -0.79 0.00 1.00 

m - p y R VAR-líkan 
A 
CT 5.27% 2,98% 5.06% FJ 18.40) 0,63 
F(ll{2,20) 0.46 0.04 0.42 /L(8 4.17) 0,32 
^7,(1-20) 0.25 0.01 1.01 /7,(6) 6.90 
^,(14.7) 0.51 0,39 0.87 
x2J.~) 0.17 0.52 1,39 

prófaðar á. Lokalíkanið er „kerfisform" 
líkansins, SECM (e. structural ECM). Þetta 
líkan gefur af sér ofkennd skilyrði (e. overiden-
tifying restrictions) sem hægt er að prófa á 
PVAR-líkanið. Ef þeim er ekki hafnað má líta á 
SECM-líkanið sem fullnægjandi lýsingu á gögn-
unum, sjá Hendry og Mizon (1993). Clements 
og Mizon (1991) og Hendry og Doornik (1994). 

Þessi kerfisbundna einföldun á samþéttifalli 
(e. joint density) kerfisins hefur þann kost í för 
með sér að hægt er að kanna réttmæti for-
sendunnar um að y og R séu vægar ytri stærðir 
(e. weakly exogenous) fyrir stika peningaeftir-
spurnarjöfnunnar, sem er nauðsynleg forsenda 
þess að hægt sé að meta skilyrt þéttifall m - p án 
þess að þurfa að meta sérstaklega jaðarþéttiföll 
(e. marginal density) y og R (sjá Engle, Hendry 
og Richard, 1983). 

Upphaflega líkanið er því almenna VAR(k)-
líkanið fyrir p-víða vektorinn {Xt} 

breytu fyrir árið 1984 og línulega leitni. 
Gervibreytan, Ds4, tengist tveimur mikilvægum 
atburðum í íslenskri hagsögu.8 Í fyrsta lagi 
tengist hún kerfisbreytingu á íslenskum fjár-
magnsmarkaði, þegar vaxtamyndun var gefin 
frjáls, og í öðru lagi tengist hún kerfisbreytingu 
í verðbólguferlinum, þegar verðbólgan féll úr 
u.þ.b. 60% árið 1983 í rúmlega 20% 1984. Eins 
og kemur í ljós síðar hefur gervibreytan aðeins 
marktæk áhrif í vaxtajöfnunni og þegar haft er í 
huga hvernig R er skilgreint, sést að aðeins 
síðari skýringin á við í okkar tilfelli, enda er 
gervibreytan ákvörðuð af gögnunum. Æskilegt 
hefði verið að reyna að skýra nánar og meta 
hvaða atburði gervibreytan stendur fyrir en þar 
sem meginviðfangsefni þessarar greinar er 
peningaeftirspurn og þar sem gervibreytan er 

8 Gervibreytan tekur gildið einn árið 1984 og núll annars. 
Upphallega var einnig stuðst við gervibreytur fvrir olíu-
verðsskellinn 1974 og tilkomu verðtryggingar fjármagns 
1979. Þær gervibrevtur reyndust hins vegar ómarktækar í 
lokalíkaninu þegar á reyndi og er þeim því sleppt hér. 

9 Í ítarlegri og belur skilgreindum verðbólgulíkönum er 
engin þörf fyrir slíka gervibreytu. þar sem laun og inn-
flutningsverðlag skýra með fullnægjandi hætti þessa 
miklu verðbólgulækkun. Sjá Guðmund Guðmundsson 
(1990) og Þórarin G. Pétursson (1996). 
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ómarktæk í þeirri jöfnu er það látið ógert.9 Fyrir 
tafalengdina er k = 2 valið. Útilokunarpróf fyrir 
þriggja ára töf gaf χ2(9) = 13.1 (p = 0,16). 

Þetta líkan er metið fyrir tímabilið frá 1962 
til 1995. Það gefur 34 ár (31 nothæf) eða 
pT = 93 nothæfar athuganir til að meta 
p(pk + s + 1/2(1 + p)) = 33 stika. Þar sem stika-
mat hins upphaflega VAR-líkans er í sjálfu sér 
ekki áhugavert eru aðeins birtar niðurstöður 
greiningar á afgangsliðum líkansins í töflu I. 

Fyrsti hluti töflu 1 sýnir fylgni afgangsliða 
VAR-líkansins. Eins og sjá má er talsvert mikil 
fylgni milli afgangsliða peningamagns á föstu 
verði og vaxta sem þarf að meta. Einnig sést að 
lítil fylgni er á milli landsframleiðslu og vaxta. 
Annar hluti töflu 1 sýnir niðurstöður ýmissa 
prófa fyrir afgangsliði VAR-líkansins í heild og 
einstakar jöfnur þess. Eins og sjá má er ekki 
hægt að hafna því að afgangsliðir einstakra jafna 
VAR-líkansins séu normaldreifður hvítur hávaði 
(e. white noise). Það sama á við um V A R -
likanið í heild. 

10 Niðurstöður slíks mats er hægt að nálgast hjá höfundi. 

peningamagns, landsframleiðslu og vaxta. 
Tilvist og eiginleikar slíkra langtímasambanda 
er viðfangsefni næsta hluta. 

Niðurstöður þessa fyrsta mats á i 
peningalíkaninu benda því til þess að VAR(2) i 
nægi til að lýsa meginþróun gagnanna og að eitt , 
eða jafnvel tvö langtímasambönd séu á milli i 
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Tafla 2. Próf fyrir samþættingu 
Höfnunargikli H{) tilgátan Eigingildi 2 

'hna.x Höfnunargildi Atrace Höfnunargikli 
/•= 0 0,60 28,15 25.5 47,30 42.4 
r < 1 0.42 17.01 19.0 19,15 25.3 
/•>2 0.07 2,14 12.3 2,14 12.3 

P'-fylkið cc-fylki ið 
II! ~ p y R t 1 2 3 

1 1,00 -0.28 3,13 -0.02 m - p -0.19 -0.28 0.03 
2 0,53 1.00 0.22 -0.06 y 0.04 -0.36 -0.00 
3 -0.82 0.51 1.00 0.05 R -0,13 0.01 -0.03 

Ath.: r cr f jöldi langtímajafnvægja. LR-prófin A,„Í(V og A,ra(.t. eru leidd út í Johansen og Juselius (1990). 5% höfnunargildin 

eru fengin frá Osterwald-Lenum (1992). Hornalínan í (3-fylkinu er sell sem einn. 

og Johansens (1992), að gefnum skamm-
tímaþáttunum. 

Eins og sést á myndinni virðast tveir fyrstu 
misvægisvektorarnir sístæðir en sá síðasti er 
greinilega ekki sístæður. Einnig sést að tveir 
fyrstu vektorarnir eru tiltölulega stöðugir og 
allan tímann talsvert stærri en núll en sá síðasti 
er nánast núll allan tímann." Að lokum má sjá 
að samþættingarsamböndin virðast hafa tals-
verðan skýringarmátt fyrir peningamagn og 
landsframleiðslu en lítinn skýringarmátt fyrir 
vexti. Þetta verður hins vegar athugað með 
formlegum hætti síðar. 

Þegar matið á β-fylkinu í töflu 2 er skoðað 
má sjá að fyrsti vektorinn líkist langtímasam-
bandi fyrir peningamagn, með jákvæðan stika á 
v og háan neikvæðan stika á R. Seinni vektorinn 
gæti verið umframeftirspurn á vörumarkaði, þ.e. 
neikvætt langtímasamband fráviks y frá leitni 
annars vegar og raunvaxta hins vegar (sjá t.d. 
Hendry og Mizon. 1993).12 

Formleg tilgátupróf gefa því til kynna að 
aðeins eitt langtímajafnvægi sé á milli peninga-

11 Aftur verður að hafa í huga athugasemdir um túlkun 
þessa endurkvæma mats með þær til tölulega fáu 
athuganir scm hcr eru notaðar. 

12 Stikinn við R í ótakmarkaða matinu í töflu 2 er hins vegar 
illa ákvarðaður í seinni samþættingarvektornum. Þannig 
fær hann upphaflega gildi 0.2 og er með rangt formerki 
cn um leið og sett eru skilyrði á samþættingarrúmið. til 
að bera kennsl (e. identify) á langtímajafnvægin. fær R 
rétt formerki. Því á þessi túlkun ekki alveg rétt á sér eins 
og stendur. 
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Mynd 2. Samþættingarvektorarnir 
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magns á föstu verði. landsframleiðslu og vaxta. 
Hins vegar er mögulegt að annað langtímasam-
band sé fyrir hendi og þar sem það gæti haft 
áhugaverða hagfræðilega túlkun byggir 
framhaldið á báðum þessum möguleikum. Fyrst 
eru borin kennsl á langtímajafnvægi peninga-
magns, landsframleiðslu og vaxta þar sem 
aðeins er gert ráð fyrir eingildu langtímajafn-
vægi. en síðan er gefinn möguleiki á tveimur 
að s k i 1 d u m la ng t ím aj a fn v æ gj u m. 

3.2.1. Eitt langtímasambcmd 
Til að bera kennsl á langtímajafnvægið eru eftir-
farandi skilyrði sett á líkanið. Í fyrsta lagi er 
langtímatekjuteygnin sett jöfn einum. LR-prófið 
(e. likelihood ratio test) gaf X2( 1) = 1,3 (p =0.25) 
(sjá Johansen, 1991, og Johansen og Juselius, 
1990). Tilgátunni um langtímatekjuteygni sem 
er jöfn einum er því ekki hægt að hafna. 
Peningasambandið ætti jafnframt ekki að inni-
halda tímaleitni þar sem það hefði í för með sér 
leitnivöxt í veltuhraða peninga. Því var einnig 
prófað hvort útiloka mætti leitnina. LR-prófið 
gaf nú χ2(2) = 4.0 (p = 0,14) og því er ekki hægt 
að hafna þeirri tilgátu að peningasamband með 
tekjuteygni jafna einum og án langtímaleitni sé 
innan samþættingarrúmsins.13 Langtímasam-

bandið með þessum skilyrðum er því 

(13) (md— p), = y, - 4,166Rt 

(0,37) 

þar sem talan í sviganum er staðalfrávik metna 
stikans (sjá Johansen. 1991). Jafna (13) sýnir því 
langtímasamband veltuhraða peninga, v, og 
vaxtamunarins, þar sem aukinn vaxtamunur 
veldur vaxandi veltuhraða, eins og sjá má á 
mynd 1. Hins vegar ber að athuga að megin-
hluta tímabilsins er R raunvextir innlána og því 
má einnig túlka (13) sem neikvætt lang-
tímasamband veltuhraða og raunvaxta peninga-
eignar sem er í samræmi við niðurstöður 
Guðmundar Guðmundssonar (1986). 

13 Tilgálunni um að langtímatekjuteygnin væri 1/2 eða 1/3 
var sterklega hafnað af gögnunum, með p-gildi = 0.000 í 
báðum ti lvikum. Kenning Friedmans (1956) um 
tekjuteygni peningaeftirspurnar er því ekki hafnað af 
gögnunum en kenningum Baumols (1952) og Tobins 
(1956) og Millers og Orrs (1966) er hins vegar greini-
lega hafnað. 

14 Það er einnig áhugavert að kanna rcttmæti þess að 
meðhöndla X sem I(1) innan ramma aðferðafræði 
Johansens. LR-prófið ga l ' / - (3 ) = (26.2: 25.4: 23.2: 26.6) 
fyrir (m - p: y: R: v). Því er hægt að hafna því að 
slærðirnar séu I(0) sem er í samræmi við niðurslöður 
einingairótarprófanna. 



28 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

Áhugavert er að kanna réttmæti þess að nota 
vaxtamuninn. R, í stað þess að leyfa Ra og Rm 
að taka eigin stika. LR-prófið gaf 
χ2(3) = 5.6 (p = 0.13). þannig að það virðist í 
lagi að notast eingöngu við R. sem er hentugt í 
ljósi tiltölulega fárra athugana.14 

Næst liggur fyrir að kanna hvort hægt sé að 
meðhöndla y og R sem vægar ytri stærðir fyrir 
stika peningamagnsjöfnunnar sem er nauðsyn-
leg forsenda þess að mat á peningaeftirspurnar-
jöfnu með y og R sem gefnar stærðir sé réttmætt 
(sjá Engle, Hendry og Richard, 1983, og 
Johansen, 1992a, c). Johansen (1992c) sýnir 
fram á að þelta sé hægt að gera með því að 
kanna marktækni langtímasambandsins (13) í y-
og R-jöfnunum. LR-prófið gaf χ2(2) = 1,7 
(p = 0,42), þannig að tilgátunni um að y og R séu 
vægar ytri stærðir fyrir stika peningaeftir-
spurnarjöfnunnar er ekki hægt að hafna og því er 
í raun ekki nauðsynlegt að meðhöndla þær 
stærðir sem innri stærðir við matið á 
peningaeftirspurn. Þegar skilyrðin á α- og β-
fylkin eru prófuð samtímis fæst χ2(4) = 7,9 
(p= 0,10). 

3.2.2. Tvö langtímasambönd 
Nú eru eftirfarandi skilyrði sett á langtímajafn-
vægin. Langtímatekjuteygni peningaeftirspurnar 
er sett jöfn einum eins og áður og tímaleitnin 
útilokuð úr peningasambandinu. Til að bera 
kennsl á seinni samþættingarvektorinn er 
peningamagn útilokað úr sambandinu. LR-próf-
ið gaf χ2(1) = 2.2 (p = 0,14), þannig að ekki er 
hægt að hafna tilgátunni. Langtímasamböndin 
eru nú 

Hins vegar ber að athuga að um raunvexti inn-
lána er að ræða en ekki t.d. raunvexti útlána eða 
verðbréfa sem líklega eiga betur við. Líklegt er 
þó að náið samband sé þar á milli. Einnig ber að 
athuga að eftir 1988 er í raun um vaxtamun að 
ræða fremur en raunvexti. Að lokum þarf að 
hafa í huga að hagvöxtur hefur ekki verið 
stöðugur yfir tímabilið og er hann talsvert minni 
að meðaltali eftir miðjan síðasta áratug en á 
tímabilinu á undan. Því þarf að fara varlega í 
notkun fastrar línulegrar leitni yfir allt tímabilið. 

Þegar kannað er nú hvort y og R sé hægt að 
meðhöndla sem vægar ytri stærðir fyrir stika 
peningaeftirspurnarjöfnunnar. ásamt því að 
seinna langtímasambandið er útilokað úr 
peningajöfnunni, fæst χ2( 1) = 1.6 (p = 0,21), 
þannig að ekki virðist hægt að hafna því að 
viðkomandi stærðir séu vægar ytri stærðir. Þegar 
hins vegar skilyrðin á α- og β- fylkin eru prófuð 
samtímis fæst χ2(4) = 17.7 (p = 0,00), þannig að 
þessari tilgátu er hafnað. þrátt fyrir að tilgátunni 
um α og β hvort í sínu lagi sé ekki hafnað. 
Spurningunni um hvort y og R séu vægar ytri 
stærðir verður því ekki svarað fyrr en kerfisform 
líkansins er metið, þótt líklegt verði að telja að 
hægt sé að meðhöndla þær sem vægar ytri 
stærðir. sérstaklega þegar niðurstöður prófsins 
nieð einu langtímajafnvægi eru hafðar í huga. 

3.3. Kerfisform líkansins 
Til að bæta hagfræðilega túlkun líkansins, 
minnka vídd þess og fækka stikum þarf að meta 
kerfisform PVAR-líkansins sem er gert með því 
að setja skilyrði sem ofkenna líkanið.15 Þetta 
hefur einnig í för með sér að líkanið verður 
minna háð gagnasettinu sem notað er. auk þess 
sem stöðugleiki þess eykst (sjá Hendry og 
Mizon. 1993). 

Nafnið „kerfisform" hefur haft nokkuð mis-

15 Sjá Hendrv og Mizon (1993). Johansen (1995) sýnir 
fram á að hægt sé að skipta vandamálinu í tvo hluta: í 
fyrsta lagi að bera kennsl á langtímasambandið og síðan 
þegar því er lokið að bera kennsl á kerfisformið. í kafla 
3.2 eru borin kennsl á langtímasambandið. Sjá einnig 
Johansen og Juselius (1994). 

Eins og sjá má hefur fyrra langtímasam-
bandið lítið breyst. Seinna sambandið má túlka 
sem eftirspurnarmisvægi þar sem vöxtur Iands-
framleiðslu umfram langtímaleitni (umfram 
3,6% hagvöxt), þ.e. umframeftirspurn á vöru-
markaði. hefur neikvætt samband við raunvexti. 
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Ath.: Tölur í svigum eru misdreifnileiörétt staðalfrávik (fyrir utan gervibreytu). sjá White (1980). y}m. prólar fyrir ol'kennd-
um skilvrðum. * táknar að ndlltilgálunni er hafnað við 5% marktektarkröfur. 

jafna merkingu í gegnum tíðina innan 
hagfræðinnar (sjá Hendry, 1994, fyrir yfirlit). 
Með kerfisformi er hér fylgt skilgreiningu 
Hendrys sem skilgreinir kerfisform sem sam-
band hagstærða sem helst stöðugt þrátt fyrir 
breytingar upplýsingamengisins í formi fleiri 
athugana, kerfisbreytinga í undirliggjandi 
stærðum og fjölgun skyristærða. Hann bætir því 
einnig við að sambandið þurfi að hafa beina 
tilvísun í haglræðilega hegðun.16 

Boswijk (1995) notar einnig heitið kerfis-
form um umskrift á skilyrtum villuleiðréttingar-
líkönum sem uppfylla ákveðin skilyrði. I stuttu 
máli eru skilyrðin þau að fjöldi samþætt-
ingarvektora sé jafn fjölda innri stærða og að 
hver innri stærð innihaldi aðeins eitt sértækt 
langtímasamband (sem jafngildir því að α-fylk-
ið sé hornalínufylki (e. diagonal matrix), þar 
sem hornalínan er hvergi núll). I okkar tilfelli er 
því líkanið með einu langtímajafnvægi einnig 
kerfisform í skilningi Boswijks en ekki þegar 
gert er ráð fyrir tveimur langtímajafnvægjum 
þar sem bæði koma fyrir í landsframleiðslujöfn-
unni (sjá að neðan) og því er a ekki hornalínu-
fylki. 

Kerfisform PVAR-líkansins í jöfnu (12) fæst 
með því að formargfalda það með (p x p)-fyIk-
inu ψ sem er þekkt og hefur gildið einn á horna-
línunni en önnur stök þess eru yfirleitt núll og 
einn 

16 Sjá Hendry (1994). Sjá einnig Hendry og Mizon (1993) 
og Clements og Mizon (1991). Sjá Sims (1991) fyrir 
gagnrvni á þessa skilgreiningu á kerfisformi líkans. 

Tafla 3. Kerfisformið með einu langtímajafnvægi metið með FIML 

3.3.1. Kerfi.sformið með einn langtímasambandi 
Eftirfarandi skilyrði eru sett á líkanið til að fá 
hið ofkennda kerfisform: Fyrst er peningaeftir-
spurnarjafnan skilyrt á y og R með því að taka út 
tafðar stærðir þeirra og setja í stað samtímagildi. 
Tafið gildi peningamagns og gervibreytan eru 
einnig tekin út. Í landsframleiðslujöfnunni eru 
tafin gildi peningamagns og vaxta tekin út, auk 
gervibreytunnar og samþættingarvektorsins. Í 
vaxtajöfnunni eru tafin gildi peningamagns og 
landsframleiðslu, auk fasta og samþættingar-
vektorsins tekin út. Þessi skilyrði eru byggð á 
upplýsingum sem safnast hafa frá fyrri niður-
stöðum og eru í heild tíu talsins. LR-prófið fyrir 
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unnar hefur minnkað úr u.þ.b. 5,5% í PVAR-
líkaninu í 2.9% og afgangsliðir líkansins virðast 
hvítur hávaði. Normaldreifðum afgöngum í 
lfkaninu í heild er hafnað þrátt fyrir að ekki sé 
hægt að hafna því að afgangsliðir hverrar jöfnu 
fyrir sig séu normaldreifðir.17 

3.3.2. Kerfisformið með tveimur langíúnasam-
böndum 
Sömu skilyrðin eru sett á líkanið og að ofan. 
Auk þess er seinna langtímajafnvægið útilokað 
úr peninga- og vaxtajöfnunni. LR-prófið fyrir 
ofkenndum skilyrðum gefur nú χ2

 or (12) = 21.6 (p 
= 0.04), þannig að tilgátunni um að kerfisformið 
geti skýrt PVAR-líkanið er hafnað (þó mjög 
tæpt. sé miðað við 5%; marktektarkröfur). Þegar 
skilyrðinu um að seinna langtímasambandið fari 
ekki inn í peningajöfnuna er sleppt fæst χ2

 or (11) 
= 20.1 (p = 0,04), þannig að ekki virðist vandinn 
liggja þar. Ef hins vegar skilyrðinu um að fvrra 
langtímasambandið komi ekki inn í landsfram-
leiðslujöfnuna er sleppt fæst χ2

or (11)= 15,3 
(p = 0,17). Þvi virðist sem tilgátunni um að y sé 
væg ytri stærð fyrir stika peningajöfnunnar sé 
hafnað þar sem langtímapeningasambandið er 
marktækt í þeirri jöfnu. Þetta er hins vegar alveg 
á mörkunum og stríðir gegn niðurstöðunum sem 
fengust þegar gert var ráð fyrir aðeins einu 
langtímajafnvægi. Því er ekki alveg ljóst hversu 
mikið á að leggja upp úr þessum niðurstöðum. 
Nánar er vikið að þessu síðar. 

Stikamat peningaeftirspurnarjöfnunnar og 
vaxtajöfnunnar breytist lítið frá töflu 3 við að 
leyfa bæði langtímajafnvægin í hagvaxtarjöfn-
unni. Bæði mælast vel marktæk með stikana 
-0.16 (t-gildi 3,2) og -0.45 (t-gildi 4,5). 
Staðalfrávik jöfnunnar hefur einnig lækkað 
nokkuð, þótt enn sé skýringarmáttur jöfnunnar 
ekki mjög mikill. Eins og áður inniheldur 
líkanið engar upplýsingar um vaxtaþróunina.18 

17 Stikamat PVAR-líkansins er ekki birl þar sem þær 
niðurstöður eru í sjáll'u sér ekki mjög áhugaverðar. Hins 
vegar skipta tölfræðilcgir eiginleikar þess máli en þeir 
eru ekki sýndir hér þar sem þeir eru mjög líkir eigin-
leikum VAR-líkansins í töflu I. 

18 Niðurstöður er hægl að nálgast hjá höfundi. 

3.3.3. Eitt eða tvö langtímajafnvœgi? 
Ef þessar niðurstöður eru teknar saman virðist 
vera eitt eða jafnvel tvö langtímasambönd milli 
peningamagns, landsframleiðslu og vaxta. Fyrra 
sambandið er hefðbundið peningasamband en 
það seinna tengir saman umframeftirspurn á 
vörumarkaði og raunvexti. Sé gert ráð fyrir 
aðeins einu langtímasambandi, sem formleg töl-
fræðipróf gefa til kynna að sé rétt, kemur í ljós 
að y og R eru vægar ytri stærðir fyrir stika 
peningaeftirspurnarjöfnunnar. Hins vegar eru 
einhverjar vísbendingar um að y sé ekki væg ytri 
stærð þegar gert er ráð fyrir báðum lang-
tímasamböndunum. I báðum tilvikum fæst þó 
vel skilgreind peningaeftirspurnarjafna sem 
ræðst af samtímabreytingum í landsframleiðslu 
og vöxtum og peningaeign umfram lang-
tímaeftirspurn frá fyrra ári. 

Áður en reynt er að meta peningaeftirspurn 
að gefnum tekjum og vöxtum er nauðsynlegt að 
fá úr því skorið hvort tekjur séu væg ytri stærð 
fyrir stika peningaeftirspurnarjöfnunnar eða 
ekki. Til að fá úr því skorið virðist eina leiðin að 
meta betur skilgreinda hagvaxtarjöfnu og sjá 
hvort fyrrgreind langtímasanibönd eru enn 
marktæk í slíkri jöfnu. Það hefur lengi verið 
talið að vöxtur útflutningstekna (eða kaupmáttur 
útflutnings gagnvart innflutningi) sé mikilvæg 
skýristærð hagvaxtar á Íslandi. Því er sú leið 
farin hér að athuga hvort samþættingarsam-
böndin hafi enn marktæk áhrif á hagvöxt eftir að 
vexti útflutningstekna hefur verið bætt við sem 
skýristærð. 

Þegar hagvaxtarjafnan er metin með báðum 
1 an g t í m aj a f n v æ gj li n u m, á s a m t ú t f 1 u t n i n g s -
tekjum síðasta árs, fæst eftirfarandi jafna 

þar sem xr eru útflutningstekjur. Eins og sést 
glögglega verður fyrri samþættingarvektorinn 
ómarktækur þegar útflutningstekjum er bætt við 
sem gefur sterklega til kynna að hægt sé að 
meðhöndla landsframleiðslu sem væga ytri 
stærð fyrir peningaeftirspurnarjöfnuna. Seinni 
samþættingarvektorinn er hins vegar áfram 
marktækur þannig að umframeftirspurn á vöru-
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markaði virðist hafa marktæk áhrif á hagvöxt. 
Staðalfrávik jöfnunnar er 2.5% sem er töluvert 
lægra en áður. Niðurstaðan er því sú að tekjur og 
vextir eru vægar ytri stærðir fyrir stika 
peningaeftirspurnarjöfnunnar. Ef seinna lang-
tímasambandið er fyrir hendi hefur það aðeins 
áhrif á hagvöxt. 

Einnig er rétt að benda á að þar sem tafinn 
vöxtur peningamagns á raunvirði hefur engin 
marktæk áhrif á hagvöxt og vaxtabreytingar er 
ekki hægt að hafna þeirri tilgátu að peninga-
magn á raunvirði Granger-orsaki ekki y og R 
(Granger, 1969). Það þýðir að y og R eru einnig 
sterkar ytri stærðir (e. strongly exogenous) fyrir 
stika peningaeftirspurnarjöfnunnar sem gefur til 
kynna að hægt sé að spá peningaeftirspurn fram 
í tímann að gefnum spám um þróun y og R. sjá 
Engle, Hendry og Richard (1983). 

4. Peningaeftirspurnarjafna 

4.1. Skilyrt villuleiðréttingarlíkan 
Í þessum lokahluta er metið skilyrt villuleið-
réttingarlíkan fyrir peningaeftirspurn. Réttmæti 
þessa lokaskrefs hvílir á forsendunni um að y og 
R séu vægar ytri stærðir fyrir stika peningaeftir-
spurnarjöfnunnar og eins og kom fram í kafl-
anum á undan er ekki hægt að hafna því að svo 
sé. Því er óþarfi að meta jaðarjöfnurnar fyrir y 
og R og hægt að einbeita sér að mati skilyrtu 
jöfnunnar fyrir m - p við gefið y og R.19 

Notast er við langtímasambandið úr jöfnu 
(13) og er matið eftirfarandi 

19 Skilyrt villuleiðrcttingarlíkön hafa notið mikilla vinsælda 
við mat á hagfræðilcgum tímaröðum allt frá útkomu 
frægrar greinar Davidsons, Hendrvs. Srbas og Yeos 
(1978). 

Hins vegar ber að athuga að Doornik-Hansen 
prófið hefur betri eiginleika í smærri gagnasett-
um en Bera-Jarque-prófið. 

Að öllu samanlögðu benda prófin til þess að 
ekki sé hægt að hafna því að afgangar peninga-
eftirspurnarjöfnunnar séu normaldreifður hvítur 
hávaði, þótt tæpt standi um normaldreifinguna. 
Chow-prófin fyrir kerfisbreytingum og stöðug-
leikapróf Hansens benda ekki til neins óstöðug-
leika innan gagnasettsins og Chow- og Hendry-
spástöðugleikaprófin benda ekki til neins 
óstöðugleika utan þess. Að lokum benda fall-
formsprófin ekki til neins annars en að línulega 
formið sem hér er notað sé samþykkt af gögn-
unum. 
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Mynd 3. Raunvcrnlcf» og mctin í»iItl• A (m-p) 
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Líkanið skýrir um 80% af breytileika 
peningamagns á föstu verði og er staðalfrávik 
jöfnunnar um 2.7% sem er nokkru lægra en 
þegar jöfnukerfið er metið í heild eins og 
eðlilegt er. Allir stikar líkansins eru vel skil-
greindir (t-gildi þeirra eru öll yfir 6,5 að tölu-
gildi) og hafa rétt formerki sern réttlætir túlkun 
þess sem eftirspurnarjöfnu. Skammtímatekju-
teygni peningaeftirspurnar er um 0.8 en lang-
tímatekjuteygnin hins vegar 1. Meðalvextir inn-
lána voru á síðasta ári 2.5% en meðalvextir rík-
isvíxla um 6%. Miðað við þessa vexti er skamm-
tímavaxtateygni eigin vaxta um 0,02 en skamm-
tímavaxtateygni ríkisvíxlavaxta um -0.04. 
Langtímavaxtateygni eigin vaxta er hins vegar 
um 0,1 og langtímavaxtateygni ríkisvíxlavaxta 
um -0,25.20 

Peningaeftirspurn aðlagast um 17% á ári að 
1 an gtímaj afn v æg i pen i n gaeftirs p u rn ar. þan n ig 
að peningaeign umfram langtímaeftirspurn á 
síðasta ári veldur 17% samdrætti í peningaeftir-
spurn á þessu ári. Helmingslíf (e. median lag) y 
og R eru 0 og 2 ár, þannig að helmingur hækk-

20 Þegar prófað er hvort skammtírnastikinn við Ra sé jafn 
skammtímastika Rm fæst F(1.26) = 0.07 (p = 0.79). 
þannig að gögnin hafna því ekki að nota vaxtamuninn í 
skammtímamatinu frekar en langlímamatinu sem prófað 
var áður. 

unar y er kominn fram í peningaeftirspurn innan 
árs en helmingur hækkunar R er kominn fram 
eftir tvö ár. Meðaltöf (e. mean lag) y og R er hins 
vegar 0.9 og 4,3 ár þannig að það tekur breyt-
ingu í y tæpt ár að koma fram í peningaeftirspurn 
að meðaltali en rúmlega fjögur fyrir breytingu í 
R að koma fram að meðaltali. Þessar niðurstöður 
eru í grófum dráttum í samræmi við sambæri-
legar rannsóknir á erlendum eftirspurnarjöfnum. 

Mynd 3 sýnir raunveruleg og metin gildi 
vaxtar peningamagns á föstu verði og afgangs-
liðina. 

Stöðugleiki er annar nauðsynlegur tölfræði-
legur eiginleiki sem jafnan þarf að uppfylla. Til 
að kanna stöðugleika matsins er peningaeftir-
spurnarjafnan metin með endurkvæmum aðferð-
um. Niðurstöður slíks mats eru sýndar á mynd 
4. 

Fjórar fyrstu myndirnar sýna endurkvæmt 
mat á öllum stikum líkansins, auk tveggja 
staðalfrávika öryggismarka. Fimmta myndin 
sýnir eins þreps afgangsliði og síðasta myndin 
sýnir endurkvæmt Chow-próf fyrir kerfis-
breytingu. Eins og sjá má er stikamatið mjög 
stöðugt yfir allt tímabilið og er ávallt vel mark-
tækt frá núlli. Afgangsliðir jöfnunnar sýna tölu-
verðan stöðugleika og endurkvæma Chow-próf-
ið er hvergi nálægt 1% marktektarkröfu sinni. 
Líkanið sýnir því mikinn stöðugleika. þrátt fyrir 
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Mynd 4. Endurkvæmt mat peningacftirspurnarjöfnunnar 
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umtalsverðar sveiflur í eiginleikum undirliggj-
andi skýristærða, breytingar á stofnanaumhverfi 
á íslenskum fjármagnsmarkaði og breytingar á 
innlendri stjórn peningamála. Jafnan fullnægir 
því skilgreiningu Hendrys (1994) til að geta 
kaliast kerfisform. Hún fullnægir einnig skil-
greiningu Boswijks (1995) á kerfisformi þar 
sem fjöldi langtímajafnvægja er jafn fjölda innri 
stærða. 

Peningaeftirspurnarjafnan (17) skýrir því 
töluverðan hluta af breytileika gagnanna, sýnir 
töluverðan stöðugleika innan og utan gagna-
safnsins og er með fasta stika. Að forminu til 
samræmist það markkenningum Akerlofs 
(1979), Millers og Orrs (1966) og Milbournes 
(1983), með vel skilgreinda skammtímaeigin-
leika og sístætt langtímajafnvægi. Þar að auki 
samræmist líkanið gögnunum vel. með óháða 
afgangsliði og skýristærðir sem eru óháðar hver 
annarri.21 

21 Fylgnin milli ∆y og ∆R er -0.08. fylgnin milli ∆y og 
villuleiðréttingarliðarins er 0.38 og fylgnin milli ∆R og 
villuleiðréttingarliðarins er -0.22. 

4.2. Peningaeftirspumarjafnan og hagstjórnar-
tilraunir 
Skilyrta peningaeftirspurnarjalnan (17) er metin 
að gefinni þeirri forsendu að y og R séu vægar 
ytri stærðir fyrir stika jöfnunnar, sem er eðlileg 
forsenda fyrir lítið og opið hagkerfi með fast 
gengi (sjá Bárdsen, 1992). Við höfum einnig 
komist að því að gögnin virðast ekki hafna því 
að svo sé. Ef stikar eftirspurnarjöfnunnar eru þar 
að auki óháðir breytingum í jaðarjöfnunum fyrir 
y og R, gildir að y og R eru algerar ytri stærðir 
(e. super exogenous) fyrir stika eftirspurnarjöfn-
unnar; sjá Engle, Hendry og Richard (1983). 
Þetla gefur til kynna að hægt er að framkvæma 
hagstjórnartilraunir með eftirspurnarjöfnuna við 
gefið y og R. Þetta er nátengt gagnrýni Lucasar 
(1976) sem benti á að hagstjórnartilraunir 
byggðu á þeirri óraunhæfu forsendu að hegðun 
aðila hagkerfisins héldist óbreytt fyrir og eftir 
tilraunina. Samkvæmt Lucas geta y og R ekki 
verið algerar ytri stærðir fyrir peningaeftir-
spurnarjöfnuna ef eftirspurnarjafnan er leidd út 
úr hámörkunarvandamáli aðila hagkerfisins. 
Próf fyrir algerum ytri stærðum er því próf á 
gagnrýni Lucasar fyrir tilteknar hagstjórnartil-
raunir, sjá Hendry (1988). 

Til að kanna hvort y og R eru algerar ytri 
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stærðir fyrir peningaeftirspurnarjöfnuna er hægt 
að fara tvær leiðir. Í fyrsta lagi hefur Hendry 
(1988) bent á að séu stikar skilyrtu jöfnunnar 
stöðugir en stikar jaðarjafnanna óstöðugir, sé 
ómögulegt að stikar skilyrtu jöfnunnar séu háðir 
stikum jaðarjafnanna. Til að framkvæma þetta 
próf er byrjað á að meta einföld fjórðu gráðu 
tímaraðalíkön fyrir ∆y, ∆R og ∆p. Verðbólgan er 
höfð með þar sem hún er í raun ein af 
skvristærðum líkansins í gegnum R og m —p. Í 
öllum tilvikum var hægt að einfalda líkönin í 
fyrstu gráðu sjálffylgniferla. Jöfnurnar eru síðan 
metnar með endurkvæmum aðferðum.22 ∆R- og 
∆p-jöfnurnar sýndu marktækan óstöðugleika 
árið 1984. sem er í samræmi við marklækni DS4 

í ∆R-jöfnunni í kerfisforminu í þriðja hluta. Í ∆y-
jöfnunni fannst enginn slíkur óstöðugleiki við 
5% marktektarkröfur. Hins vegar mælist mark-
tæk kerfisbreyting í hagvaxtarjöfnunni árin 1988 
og 1992 við 11% marktektarkröfur, en þessi ár 
átli sér stað mikil breyting á hagvaxtarferlinum. 
Fyrra árið féll hagvöxtur úr 8% skattlausa árið 
1987 í um 0% 1988 og síðara árið breyttist 
hagvöxtur úr rúmlega 1% 1991 í rúmlega 3% 
samdrátt 1992. Þegar gervibreytu, sem er 1 1988 
og 1992 en 0 annars (D88/92) er bætt við hagvaxt-
arjöfnuna fæst stiki með t-gildið -2.6 (p = 0,01) 
þannig að gervibreytan er marktæk þótt ekki 
mælist marktækur stöðugleiki við hefðbundnar 
marktektarkröfur þegar endurkvæmar aðferðir 
eru notaðar. Þessi óstöðugleiki í jaðarjöfnunum 
bendir því til þess að skilyrtu stærðirnar séu 
algerar ytri stærðir fyrir stika peningaeftirspurn-
arjöfnunnar. 

Í öðru lagi hafa Engle og Hendry (1993) benl 
á að ef skilyrtu stærðirnar eru algerar ytri 
stærðir, ættu stærðir peningaeftirspurnarjöfn-
unnar að vera óháðar stikum jaðarjafnanna og 
þar með ættu þær stærðir sem tryggja stöðug-
leika jaðar jafnanna að vera ómarktækar í 
peningaeftirspurnarjöfnunni. Tilgátuna um að y. 
R og ∆p séu algerar ytri stærðir fyrir stika 
peningaeftirspurnarjöfnunnar er því hægt að 
prófa með því að prófa marktækni gervibreyt-

22 Niðurstöðurnar eru ekki sýndar hér til að spara rými. Þær 
er hægt að nálgast hjá höfundi. 

anna D844 og D88//92 í peningaeftirspurnarjöfnunni. 
F-próf gaf F( 1.27) = 1.2 (p = 0,29) og 
F( 1.27) = 0.3 (p = 0,62). Niðurstaðan fyrir D84 

er í samræmi við niðurstöður þriðja hluta. Önnur 
aðferð til að framkvæma þetta próf er að prófa 
marktækni afgangsliða jaðarjafnanna í peninga-
eftirspurnarjöfnunni (sambærilegt við Wu-
Hausman-prófið). F-próf fyrir marktækni 
afgangsliða þriggja jaðarjafnanna gaf F(3.24) = 
0.6 (p = 0.62). Afgangsliðirnir eru því ómark-
tækir í peningaeftirspurnarjöfnunni eins og 
gervibreyturnar.23 

Að lokum er rétt að minnast á þá viðteknu 
venju innan hagfræðinnar að „snúa" peninga-
eftirspurnarjöfnum við til að fá t.d. verðbólgu-
eða vaxtajöfnu sem algengt er að gera í 
þjóðhagslíkönum. Slíkt hefur áhrif á stöðugleika 
jafnanna og ef skilyrtu stærðirnar eru algerar ytri 
stærðir munu þessi umsnúnu líkön vera óstöðug, 
eins og Hendry og Ericsson (1991) hafa bent á. 
Próf fyrir stöðugleika umsnúnu jafnanna er því í 
raun önnur útgáfa af stöðugleikaprófi Hendrys 
(1988). 

Þegar peningaeftirspurnarjöfnunni er snúið 
við og metin fyrir ∆v, ∆R og ∆p kemur í ljós að 
jöfnurnar eru óstöðugar í öllum tilfellum. Hag-
vaxtarjafnan brotnar niður 1992. vaxta-
jafnan 1984 og verðbólgujafnan sýnir mikinn 
óstöðugleika á tímabilinu frá 1977 til 1980. Því 
er ekki hægt að snúa peningaeftirspurnarjöfn-
unni við til að fá jöfnu sem ákvarðar t.d. vexti 
eða verðbólgu í þjóðhagslíkani. Þessar stærðir 
eru í raun ytri stærðir fyrir skilyrtu jöfnuna, sem 
aftur gefur til kynna að hægt sé að bera kennsl á 
þá jöfnu sem peningaeftirspurnarjöfnu en ekki 
t.d. verðbólgujöfnu. 

Þessar niðurstöður benda því til þess að hægt 
sé að meðhöndla verðlag, landsframleiðslu og 
vexti sem algerar ytri stærðir fyrir alla stika 
peningaeftirspurnarjöfnunnar og því sé hægt að 
spyrja spurninga sem tengjast stjórn peninga-
mála og hagstjórn almennt án þess að hafa 
áhyggjur af því hvernig slíkar tilraunir hafa áhrif 

23 Hendry (1988) sýnir fram á að stöðugleikaprófið gefur 
áreiðanlegar niðurstöður þrátt fyrir að jaðarjöfnurnar séu 
ranglega skilgreindar. 
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á jaðarferlana, þar sem slikar breytingar hafa 
engin áhrif á stika peningaeftirspurnarjöfn-
unnar. Gagnrýni Lucasar á því ekki við í þessu 
tilviki.24 Vert er að benda einnig á að þetta þýðir 
sömuleiðis að viðkomandi stærðir séu vægar ytri 
stærðir þar sem skilgreiningin á algerum ytri 
stærðum felur í sér skilgreininguna á vægum ytri 
stærðum. 

5. Lokaniðurstöður 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar er eftir-
spurn eftir M3 á Íslandi á tímabilinu frá 1962 til 
1995. Lagt er upp með margvítt jöfnukerfi fyrir 
peninga, tekjur og vexti. Vísbendingar eru um 
eitt eða tvö langtímajafnvægi milli þessara 
stærða. Annað er hefðbundið peningaeftir-
spurnarsamband en hitt er samband milli 
umframeftirspurnar á vörumarkaði, metið með 
fráviki landsframleiðslu frá langtímaleitni, og 
raunvaxta. Fyrra sambandið hefur marktæk áhrif 
á peningaeftirspurn en það síðara virðist hafa 
áhrif á tekjur. Þetta almenna jöfnukerfi er síðan 
einfaldað kerfisbundið í leit að endanlegu 
peningaeftirspurnarlíkani. 

Endanlega líkanið gefur til kynna að 
peningaeftirspurn einstaklinga og fyrirtækja lil 
skamms tíma ráðist af hagvexti, breytingu á 
fórnarkostnaði peninga og peningaeign umfram 
langtímaeftirspurn frá fyrra ári. Til langs tíma er 
tekjuteygni peningaeftirspurnar = 1 og ræðst því 
veltuhraði peninga af fórnarkostnaði þeirra til 
langs tíma. Fórnarkostnaður peninga er skil-
greindur sem mismunur eigin vaxta peninga og 
vaxta annarra vaxtaberandi eigna. þegar tekið 
hefur verið tillit til kerfisbreytinga á innlendum 
fjármagnsmarkaði 1987. Þessar niðurstöður eru 
í samræmi við kenningar hagfræðinnar um 

24 Þetta þarf þó ekki að þýða að fræðilegt gildi gagnrýni 
Lucasar sé dregið í efa. Niðurstöðurnar gefa eingöngu til 
kynna að á þessu ákveðna títnabili og gagnasetti hafi 
óstöðugleiki í skýristærðum jöfnunnar ckki valdið 
óstöðugleika í peningacftirspurnarjöfnunni sjálfri. Ekki 
cr hægt að útiloka að annars konar kerfisbreytingar í 
skýristærðunum. eða sams konar breytingar á öðrum 
tímum. mundu orsaka óstöðugleika í cftirspurnarjöfn-
unni. 

peningaeftirspurn og í meginatriðum í samræmi 
við niðurstöður sambærilegra erlendra rann-
sókna. 

Peningaeftirspurnarjafnan sýnir mikinn 
stöðugleika, þrátt fyrir umtalsverðar breytingar 
á eiginleikum undirliggjandi skýristærða og 
breytingar á stofnanaumhverfi á innlendum fjár-
magnsmarkaði, eins og t.d. upptöku verðtrygg-
ingar fjármagns 1979. vaxtafrelsis 1984 og 
tilkomu verðbréfamarkaðar 1987. Jafnan getur 
skýrt mikinn hluta þróunar peningamagns á 
föstu verði á matstímabilinu; t.d. mikinn sam-
drátt í peningaeign á föstu verði á árunum frá 
1972 til 1976. mikinn samdrátt í veltuhraða 
peninga frá 1981 til 1984 og mikla aukningu 
peningaeignar á föstu verði frá 1984 til 1987. 
Jafnan getur því kallast kerfisform þar sem htin 
fullnægir skilyrðum Hendrys (1994) og 
Boswijks (1995). 

Að lokum var réttmæti þess að skilyrða 
peningaeftirspurn á tekjur og vexti kannað og 
kom í ljós að í lagi er að meta peningaeftir-
spurnarjöfnuna að gefnum þessum stærðum. Þar 
að auki er hægt að spá peningaeftirspurn fram í 
tímann að gefnum spám um tekjur og vexti og 
að framkvæma hagstjórnartilraunir að þessum 
stærðum gefnum. Gagnrýni Lucasar virðist því 
ekki eiga við í þessu tilviki. 

Af þessu má að minnsta kosti draga tvær 
ályktanir fyrir stjórn peningamála: Í fyrsta lagi 
virðist peningamagn vera innri stærð, ákvörðuð 
af hegðun einstaklinga og fyrirtækja. Seðla-
bankinn reynir því fremur að ná markmiðum 
sínum í gegnum skammtímavexti en peninga-
magn. Þetta er í samræmi við sambærilegar 
erlendar rannsóknir. Í öðru lagi er ekki hægt að 
snúa peningaeftirspurnarjöfnunni við til að fá 
jöfnur sem ákvarða t.d. vexti eða verðbólgu. eins 
og algengt er að gera í þjóðhagslíkönum. Slíkar 
jöfnur sýna umtalsverðan óstöðugleika. 

Peningaeftirspurnarjafnan sem er metin hér 
skýrir því aðeins peningaeign einstaklinga og 
fyrirtækja en nýtist ekki til að skýra þróun tekna, 
vaxta eða verðlags. 

Æskilegt hefði verið að hafa fleiri athuganir 
sem hefði gert það mögulegt að svara 
áhugaverðum spurningum sem ekki var unnt að 
svara nieð fullnægjandi hætti í þessari grein. 
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Þannig hefði verið æskilegt út frá sjónarmiði 
stjórnar peningamála að greina betur á milli 
skammtímavaxta og verðbólgu en hér er gert. 
þar sem Seðlabankinn hefur bein áhrif á 
skammtímavexti en ekki á verðbólgu. Einnig 
hefði verið æskilegt að greina á milli fórnar-
kostnaðar peninga og Rtb, þar sem fyrrnefnda 
stærðin hefur áhrif á eftirspurn eftir peningum 
en sú síðarnefnda áhrif á eftirspurn eftir vörum 
og þjónustu. Að lokum hefði verið æskilegt að 
nota langtímavexti sem sjálfstæða skýristærð 
þar sem notað er vítt skilgreint peningamagn. 
Einnig væri áhugavert að meta ítarlegri jöfnur 
fyrir tekjur og vexti, t.d. að skilyrða tekjujöfn-
una á útflutningstekjur og vaxta- og verðbólgu-
jöfnuna á laun og innflutningsverðlag. Til stend-
ur að útvíkka rannsókn þessa á ársfjórðungs-
gögn en til þess þarf m.a. að útbúa árs-
tjórðungsröð fyrir landsframleiðslu. 

Viðauki: Gögnin 

Notast er við árleg gögn fyrir tímabilið 1962 til 
1995. Peningamagnsstærðin er ársmeðaltal M3. 
tekjustærðin er verg landsframleiðsla (VLF) á 
verðlagi 1990, verðröðin er verðvísitala VLF. 
eigin vextir eru meðalvextir innlána og aðrir 
vextir eru 90 daga ríkisvíxlavextir. Útflutnings-
tekjur eru reiknaðar sem útflutningur á verðlagi 
hvers árs, staðvirtar með innflutningsverð-
lagi. Allar raðirnar, nema vaxtaraðirnar, eru 
vísitölur með árið 1990 jafnt 100. Ársmeðaltöl 
vaxta eru reiknuð sern 13 mánaða meðaltöl með 
miðpunkt um áramót, þannig að tímasetning 
þeirra fari saman við tímasetningu verðbólg-
unnar. Uppruni gagnanna er sýndur í töflu 4. 

Tafla 4. Gögnin 
Breyta Röð Tímabil Heimikl Túkn Útreikningur 
Peningamagn M3 1962-1995 Tölfrd. S.í. m m = ln(M3) 
Tekjur VLF 1962-1995 Þjóðhagsstofnun y y = In(VLF) 
Verðlag P-VLF 1962-1995 Þjóðhagsstofnun P p = ln(P-VLF) 
Eigin vextir Meðalvx. innl.. d 1962-1995 Tölfrd. S.í. Rm Rm = ln(l +d) 
Aðrir vextir 90 daga ríkisvx.. i 1988-1995 Peningamd. S.í. Rtb Rtb = ln(l + /') 
Utflutningur Utfl. vöru og þjón., X 1962-1995 Þjóðhagsstofnun X .v = ln(X) 
Innflverðlag Innflverð. v. & þj., P-Z 1962-1995 Þjóðhagsstofnun (/ q =ln(P - Z) 
Útfltekjur Utfl. á verðlagi innfl. 1962-1995 Eigin útreikningar xr xr = x - q 
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Þorvaldur Gylfason 

Útflutningur, verðbólga og hagvöxtur* 

Ágrip 

Þessari ritgerð er ætlað að gera grein fyrir nokkrum 
þeirra þjóðhagsþátta. sem mestu kunna að ráða um 
útflutning og hagvöxt samkvæmt þverskurðargögnum 
frá Alþjóðabankanum um 160 lönd á árunum 1985-
1994. Markmiðið er aðallega að athuga: (a) töl-
fræðisambandið á milli útflutningshneigðar og fólks-
fjölda, framlaðslu á mann. landbúnaðar, hráefnaút-
flutnings og verðbólgu og (b) tengslin á milli hrá-
efnaútflutnings, landbúnaðar, verðbólgu og hagvaxtar 
í gegnum heildarútflutning. Niðurstöðurnar sýna, að 
mikil verðbólga og gnægð náttúruauðæfa hneigðust 
þessi ár til að haldast í hendur við dræman útflutning 
og hægan hagvöxt. 

1. Inngangur 

Útflutningur er aðalviðurværi fimmtungs eða 
meira af öllu mannkyni. Hann er einnig líkleg 
uppspretta hagvaxtar. Útflutningur allra Ianda 
heims nam 21% af heimsframleiðslu árið 1994. 
borið saman við 14% árið 1970. Þessar vel 
þekktu tölur kunna þó að gera of lítið úr 
uppsveiflu útflutnings í heiminum undangengin 
ár vegna þess, að fjölmenn lönd með lítinn 

* Höfundurinn þakkar Bjarna Braga Jónssyni, Guðmundi 
Guðmundssyni. Helga Tómassyni. Marian Radetzki og 
Tryggva Þór Herbertssyni og einnig Stefáni Jóhanni 
Stefánssyni ritstjóra l'yrir ýmsar gagnlegar ábendingar. 
en hann ber þó einn ábyrgð á verkinu. 

útflutning vega þungt í meðaltölum um heims-
framleiðslu og viðskipti. Framsókn alþjóða-
viðskipta er e.t.v. betur lýst með óvegnu 
meðalhlutfalli útflutnings af landsframleiðslu í 
heiminum öllum, en það jókst úr 24% árið 1970 
í 38% árið 1994.1 Tökum Kanada, Chíle, 
Danmörku. Finnland, Ísland, Ísrael, Kóreu. 
Nýja-Sjáland, Svíþjóð og Sviss til dæmis um að 
mestu leyti lítil. opin og vel þroskuð hagkerfi 
með útflutning nálægt þriðjungi af landsfram-
leiðslu: útflutningur allra þessara landa miðað 
við landsframleiðslu er undir óvegnu 
heimsmeðaltali. 

Fjölmenn lönd eiga minna undir útflutningi 
en fámenn lönd. Brasilía, Japan og Bandaríkin 
flytja minna en 10% af landsframleiðslu sinni út 
til annarra landa (mynd 1). Þó nemur útflutn-
ingur Kínverja, Indónesíumanna og Rússa um 
fjórðungi af landsframleiðslu. Meðal fámennra 
þjóða spannar útflutningshlutfallið víðara svið. 
Smáþjóðir eiga yfirleitt mikið undir erlendum 
viðskiptum: útflutningur þeirra á vörum og 
þjónustu (án vaxta og vinnulauna) er að jafnaði 
langt yfir helmingi af landsframleiðslu (mynd 
2). Útflutningur Belga og Íra nemur t.a.m. um 
tveim þriðju hlutum af landsframleiðslu þeirra, 
en útflutningur Dana og Svía nemur aðeins um 
þriðjungi af landsframleiðslu. 

Belgar og Írar senda 20% og 30% af útflutn-
ingi sínum til næstu nágranna sinna, Frakka og 
Breta. en Svíar og Danir senda 13% og 20% af 
sínum útflutningi suður til aðeins fjarlægari 
granna sinna, Þjóðverja. (Belgar og 
Lúxemborgarmenn flytja raunar meira út til 
Þýzkalands en Frakklands.) Þetta bendir til þess, 
að nálægð og sameiginleg tunga geti örvað 
erlend viðskipti. Og þó: Svisslendingar eiga 
löng landamæri að þrem fjölmennum löndum og 
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tala sömu tungur og þjóðirnar þar, en flytja þó 
aðeins út þriðjung af landsframleiðslu sinni. 

Útflutningur margra Suður-Ameríkulanda er 
með líku lagi miklu minni en landafræði og 
menning svæðisins virðast gefa tilefni til. Eins 
og í sumum miklu stærri löndum nemur útflutn-
ingur Argentínu og Perú t.d. innan við 10% af 
landsframleiðslu, á meðan Pólland og Rúmenía 
- með svipaðan mannfjölda og Argentína og 
Perú í sömu röð - flytja út meira en fjórðung af 
framleiðslu sinni. Þannig virðast viðskiptahöft 
ásamt öðru hafa dregið meira úr útflutningi í 
Argentínu og Perú en næstum hálfrar aldar 
áætlunarbúskapur í Póllandi og Rúmeníu. Stærð 
lands skiptir miklu fyrir útflutning, það er rétt, 
en margt annað skiptir einnig máli, þar á meðal 
stofnanir, innviðir og efnahagsstefna. 

Þessari grein er ætlað að henda reiður á 
nokkrum þjóðhagsþáttum, sem virðast orka á 
útflutning og hagvöxt í þverskurðargögnum 
Alþjóðabankans um 160 lönd (World Bank. 
1995a). Tilgangurinn er að athuga fyrst sam-
bandið á milli útflutnings og nokkurra helztu 
gangráða hans: fólksfjölda, framleiðslu á mann, 
landbúnaðar, hráefnaútflutnings og verðbólgu, 
og skoða síðan tengslin á milli hráefnaútflutn-
ings, landbúnaðar, verðbólgu og hagvaxtar. 

Flytja ríkar þjóðir meira út en fátækar? 
Hættir löndum. sem flytja mikið út af hráefnum, 
til að vanrækja útflutning iðnvarnings og 
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þjónustu, þannig að heildarútflutningur verði 
minni fyrir vikið, svo sem vænta mætti af hol-
lenzku veikinni og eftirsókn eftir forréttindum?2 

Dregur verðbólga úr útflutningi með því að 
hækka raungengi gjaldmiðilsins upp fyrir eðli-
leg mörk og með því að valda um leið ýmiss 
konar misvægi (t.d. í launamyndun) og öðru 
raski? Ef útflutningur eflir hagkvæmni og eykur 
hagvöxt til lengdar, draga þá hráefnaútflutn-
ingur og verðbólga úr hagvexti, svo sem nýjar 
rannsóknir virðast benda til?3 

2 Um hollenzku veikina. sjá Corden og Neary (1982). 
Corden (1984). Neary og van Wijnbergen (1986). Gelb 
(1988) og Sachs og Warner (J995b). Um for-
rcttindafíkn, öðru nafni rentusókn, sjá Krueger (1974). 
Bhagwati (1982) og Gelb. Hillman og Urspr'ung 
(1995). 

3 Um viðskiptastefnu og hagvöxt. sjá Edwards (1992. 
1993). Um viðskiptabjögun. höft og hagvöxt. sjá 
Easterly (1992. 1993). Um hráefnaútflutning og 
hagvöxt. sjá Sachs og Warner (1995a. 1995b). Um 
verðbólgu og hagvöxt. sjá Fischcr (1991. 1993), 
Þorvald Gylfason (1989. 1991. 1996). Barro (1995) og 
Bruno og Easterly (1995). 



ÚTFLUTNINGUR. VERÐBÓLGA OG HAGVÖXTUR 41 

í þessari grein verða þessar tilgátur prófaðar 
eftir tveim leiðum. 

Fyrst er úrtakinu skipt í hópa á ýmsa lund til 
að leita að mynztri í gögnunum - t.d. til að 
athuga, hvort lönd með mikla verðbólgu hneigj-
ast yfirleitt til að flytja hlutfallslega minna út en 
lönd með litla verðbólgu. í þessu skyni verður 
stuðzt við tölfræðipróf til að kanna, hvort 
mynztrið, sem kemur í ljós, er marktækt eða 
ekki, en ekki til að rekja orsök og afleiðingu. 
Þverskurðargögnin, sem hér verður stuðzt við, 
duga ekki til að greina orsök frá afleiðingu,4 til 
þess þyrfti einnig tímaraðir og kvikar (e. dynam-
ic) aðferðir. Markmiðið er fyrst og fremst að 
veita lesandanum víða yfirsýn yfir landslagið.5 

I annan stað verða efnahagssamböndin 
skoðuð frekar með aðfallsgreiningu, þ.e. með 
því að meta hlutfall útflutnings af landsfram-
leiðslu sem fall af þeim hagstærðum, sem helzt 
virðast koma til greina, og síðan með því að 
meta hagvaxtarjöfnur, þar sem meðalvöxtur 
þjóðarframleiðslu á mann sl. áratug er metinn 
sem fall m.a. af nokkrum helztu gangráðum 
útflutningshlutfallsins. Niðurstöðurnar benda til 
þess, að mikil verðbólga og mikill hráefnaút-
flutningur hneigist til að haldast í hendur við 
dræman heildarútflutning og hægan hagvöxt. 

2. Útsýn yfir landslagið 

Úrtakið telur 160 lönd af þeim 209 löndum, sem 
gögn eru birt um í Landabréfabók 
Alþjóðabankans (World Bank Atlas 1996, 
1995a). Nauðsynleg gögn um hin löndin 49 eru 
ekki til. Gögn um fólksfjölda eru tiltæk fyrir öll 
löndin 160, gögn um útflutning fyrir 159 lönd, 
tekjur á mann 158, verðbólgu 155, hagvöxt 154, 
landbúnað 153 og hráefnaútflutning 108. Lönd. 
sem Alþjóðabankinn birtir ekki nákvæmar 
útflutnings- eða tekjutölur um, heldur aðeins 

4 Þetta á einnig við um mikinn hluta tölfræðilegra hag-
vaxtarrannsókna síðustu ár. t.d. Barro (1991). 

5 Upphaf tölfræðilegra hagvaxtarrannsókna á grundvelli 
þverskurðargagna má rekja til Kuznets (1966). Sjá 
einnig Chenery (1979) og Chenery. Robinson og 
Syrquin (1986). 

gróft mat á breiðu bili, eru ekki höfð með í 
úrtakinu. Í nokkrum tilfellum hafa eyður í 
gögnum Alþjóðabankans verið fylltar úr öðrum 
heimildum frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum 
(International Monetary Fund, 1995) og 
Alþjóðabankanum (World Bank, 1992, 1995b). 

A. Fjöhnenn lönd og fámenn 
Fyrst er úrtakið flokkað eftir fólksfjölda. 
Hlutfall útflutnings og vergrar landsframleiðslu 
stendur í öfugu sambandi við mannfjöldann í 
samanburði á milli hópanna þriggja í töflu 1. 
Stjarnan næst meðalútflutningshlutfallinu í litlu 
löndunum, 52. táknar, að munurinn á þessu hlut-
falli og hlutfallinu í miðhópnum næst fyrir 
neðan er tölfræðilega marktækur, svo sem t-
gildið innan sviga fyrir neðan sýnir (miðað við 
5% mörk í einshalaprófi (e. one-tail test) og 
sömu staðalfrávik). Höfnunargildið (e. critical 
value) er 1,66. Meðalútflutningshlutfallið í 
miðhópnum, 38. er með lfku lagi hærra en í fjöl-
mennu löndunum og marktækt. F-gildið í 
neðstu línunni, 20,3, er einnig auðkennt með 
stjörnu, því að það er yfir höfnunargildinu, 3,1, 
og bendir þannig til þess. að marktækur munur 
sé á meðalútflutningshlutföllunum þrem í 
töflunni (miðað við 5% mörk). Þannig flytja 
fjölmenn lönd yfirleitt tiltölulega minna út en 
fárnenn lönd, svo sem vænta mátti, því að 
innlend viðskipti í fjölmennum löndum koma í 
stað erlendra viðskipta. 

Útflutningshlutföll án tillits til fólksfjölda 
eða annarra vísbendinga um stærð landa geta því 
varla hentað vel sem skýristærðir í aðfalls-
jö fnum um hagvöxt (sjá Dowrick, 1995). 
Kamerún og Kína llytja t.d. bæði út um fjórðung 
af lramleiðslu sinni þrátt fyrir hundraðfaldan 
fólksfjöldamun. Kamerún er því, að segja má, 
lokaðra land en Kína gagnvart erlendum 
viðskiptum. Þetta samhengi kann að vera helzta 
ástæðan til þess, að útflutningur hefur ekki 
komið mikið við sögu í tölfræðilegum hagvaxt-
arrannsóknum síðustu ára (sjá þó Edwards, 
1992, 1993, og Helliwell, 1992). 

A hinn bóginn virðist svo hægt að hugsa sér, 
að útflutningi smáþjóða með mikla menningar-
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Tafla 1. Fjölmenn ogfámenn lönd 

Úrtaksstœrð Mannfjöldi Útflutningshlutfall VÞF á mann Fjöldi landa 
= 160 (milljónir) (% af VLF) (dollarar) 
Smálönd < 2 52* 5100 42 
(t-gildi) (3.0) (0.0) 
Miðlungslönd 2-20 38* 5200 78 
(t-gildi) (3.9) (0,5) 
Fjölmenn lönd > 20 21* 6100 40 
(t-gildi) (8,2) (0,5) 
F-gildi 20,3* 0,2 

Heimild: Útreikningar höfundar. 
Athugasemd: Öll gögn eru frá 1994. Stjarna (*) táknar. að stirnda meðaltalið er frábrugðið mcðaltalinu næst fyrir neðan mcð 
tölfræðilega marklækum hætti. Stjarna og t-gildi í þriðju línunni eiga við samanburð við fyrstu línuna í töllunni. F-gildi í 
neðstu línu töflunnar er auðkennt með stjörnu. ef það er yfír höfnunargildinu, sem er 3,1 í þessu tilviki. Tölur um þjóðar-
framleiðslu á mann eru látnar slikla á hundruðum dollara um alla grein. Stærð úrtaksins í norðvesturhorni töflunnar á við 
fjölda þeirra landa. þar sem upplýsingar er að fá um stærðina f fyrsta dálki. 

og þjóðemisvilund og meðfylgjandi sjálfsþurfta-
hvöt séu takmörk sett af þeim sökum. Þetta kann 
t.d. að nokkru Ieyti að skýra tiltöluiega lítinn 
útflutning Islendinga sl. hálfa öld og einnig 
haftastefnu Ira fyrr á öldinni, en þessi skyring 
nær samt ekki nógu iangt, svo sem ráða má af 
því, að Irar eru nú nieðal þeirra iðnríkja, þar sem 
útflutningur er langmestur miðað við landsfram-
leiðslu og jafnframt einna fjölbreyttastur. 

B. Tekjur d mann 
Tafla 1 sýnir einnig, að tekjur á mann (án 
leiðréttingar vegna ólíks kaupmáttar á milli 
landa) virðast ekki standa í marktæku sambandi 

við útflutning og fólksfjölda. Svipað mynztur 
kemur í Ijós, þegar tölur um tekjur á mann með 
kaupmáttarleiðréttingu eru notaðar í staðinn. 
Þegar úrtakinu er raðað eftir þjóðarframleiðslu á 
mann í samræmi við nýjustu flokkun 
Alþjóðabankans (World Bank. 1995a), sést, að 
útflutningur lágtekjulandanna er marktækt 
minni að meðaltali en útflutningur mið- og 
hátekjulandanna (tafla 2); þó er munurinn á 
útflutningshlutfalli mið- og hátekjulandanna 
ekki marktækur. Orsakasambandið íþessu dæmi 
getur verið á hvorn veginn sem er. Hátekjulönd 
virðast yfirleitt eiga mikið af því, sem þarf til að 
stunda blómlegan útflutning, svo sem vel 
menntaðan mannafla og haldgóða innviði, þar á 

Tajla 2. Hátek ju lönd og lágtekjidönd 

Úrtaksstœrð = 
158 
Lágar tekjur 
(t-gildi) 
Miðlungstekjur 
(t-gildi) 
Háar tekjur 
(t-gildi) 
F-gildi 

VÞF á mann 
(dollarar) 

<700 

700-9000 

> 9000 

Útjlutningshlutfall Landbúnaður 
(% af VLF) (% af VLF) 

29* 34* 
(3,4) (9,4) 

41 15* 
(0,8) (5,5) 
46* 3* 

(3.0) (13,2) 
6,2* 95.0* 

Fjöldi landa 

53 

76 

29 

Heimild: Útreikningar höfundar. 
Athugasemd: Sjá neðanmálsgrein á eftir töflu 1. 
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meðal öflugan þjónustugeira og góð 
samgöngutæki. Jafnframt virðist mikill íítflutn-
ingur vænlegur til að glæða hagvöxt. a.m.k. um 
tíma, og auka þjóðarframleiðslu á mann með því 
móti. 

C. Lcmdbúnaður 
Tafla 2 vitnar einnig um sterkt neikvætt sam-
band á milli tekna á mann og mikilvægis land-
búnaðar í efnahagslífinu. Þegar löndunum er 
raðað eftir skerfi landbúnaðar til landsfram-
leiðslunnar. kemur einnig sterkt öfugt samband 
á milli landbúnaðar og útflutnings í ljós (tafla 3). 
Heimsviðskipti með búvörur eru háð meiri 
hömlum en alþjóðaverzlun með iðnvarning og 
flesta þjónustu. ekki sízt vegna búverndarstefnu 
Evrópusambandsins og vegna þess, að flestar 
búvörur voru þar til nýlega undanþegnar GATT-
samkomulaginu um aukna fríverzlun á milli 
landa. Af þessu leiðir, að sérhæfing í 
búvöruframleiðslu til útflutnings er líkleg til að 
draga úr heildarútflutningi miðað við önnur 
lönd. sem leggja meiri áherzlu á iðnað og 
þjónustu. Olíkt mörgum tegundum iðnaðar og 
þjónustu hefur landbúnaður í þróunarlöndum 
yfirleitt ekki jákvæð ytri áhrif á menntun og 
tækni og nýtist því öðrum atvinnuvegum ekki til 
eflingar útflutnings á þann hátt. 

D. Útflutningur hráefna 
I töflu 3 sést einnig sterk jákvæð fylgni á milli 
hlutdeildar landbúnaðar í landsframleiðslunni 
og hlutfalls hráefna af heildarútflutningi í 
landahópunum þrem. Iðnrfkin sækja að meðal-
tali helmingi minna af útflutningstekjum sínum 
til hráefnaútgerðar en búríkin og flytja út tvisvar 
sinnum meira af framleiðslu sinni. 

Næst flokkum við úrtakið eftir hráefnaút-
flutningi. Hlutdeild hráefna í heildarútflutningi 
samkvæmt Heimsþróunarskýrslu Alþjóðabank-
ans (World Bank. World Development Report. 
I995b) er þekkt í 108 löndum. Þetta rýrir úrtak-
ið um þriðjung. Eins og fram kemur í töflu 4, 
hneigjast hráefnaútflytjendur til að flytja minna 
út miðað við landsframleiðslu en iðnvöruútflytj-
endur, en þessi tilhneiging er þó ekki tölfræði-
lega marktæk. Hráefnaflokkinn skipa átta 
olíuútflutningslönd og 24 önnur lönd, sem flytja 
út önnur hráefni en olíu. Meðaútflutnings-
hlutfallið í olíulöndunum er 37, borið saman við 
27 í hinum hráefnalöndunum, en munurinn er 
ekki marktækur (t = 1,6). Meðalverðbólga á ári í 
olíuiöndunum 1985-1994 var mun minni en í 
öðrum hráefnalöndum eða 15% á ári á móti 95% 
á ári, en munurinn er samt ekki marktækur 
(t = 0,8). 

Sé flokkur iðnvöruútflutningslandanna 
endurskilgreindur, þannig að í honum séu höfð 
öll lönd, þar sem hráefni eru 20% af vöruútflutn-
ingi eða minna, og sé flokkur hráefnaútflutn-
ingslandanna minnkaður, þannig að þar séu höfð 
með þau lönd, sem sækja meira en 90% af 

Tajla 3. Búiönd og iðnríki 

Úrtaksstœrð Landbúnctður ÚtflutningshlutfaU Hráefnaútflutningur Fjöldi landa 
= 153 (% af VLF) (% af VLF) (% af vöruútflutningi) 
Iðnríki < 10 46* 39* 55 
(t-gikli) (2,4) (3.7) 
Miðsvæði 10-40 35* 61* 72 
(t-gildi) (3.2) (1.9) 
Búlönd > 4 0 22* 76* 26 
(t-gildi) (3.6) (4,4) 
F-gildi 9.2* 12.6* 

Heimild: Útreikningar höiundar. 
Athugasemd: Sjá neðanmálsgrein á cflir töflu Göen um hráefnaútflutnina cru frá lyrri árum í fáeinum tilfellum. 
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Tafla 4. Hráefna- og iðnvöruútflutningur 

Úrtaksstœrð Hráefnaútflutningur Ú tflutn ingshl utfa II Meðalverðbólga Fjöldi landa 
= 108 (% af vönuitfhitningi) (% af VLF) 1985-1994 (%) 
Iðnríki < 2 0 36 11 20 
(t-gildi) (0.0) (1,4) 
Miðsvæði 20-80 36 53 56 
(t-gildi) (1,3) (0.5) 
Hráefnalönd > 80 30 74 32 
(t-gildi) (1,0) (1,1) 
F-gildi 0.8 0,9 

Heimild: Útreikningar höfundar. 
Athugasemd: Sjá neöanmálsgrein á eftir töflu 1. Gögn um hráefnaútflutning eru frá fyrri árum í fáeinum tilfellum. 

vöruútflutningi til hráefna, þá er útflutningshlut-
fall iðnríkjanna 44% af landsframleiðslu og 
marktækt hærra en í hinum hópunum tveim (t = 
2,0), þar sem útflutningshlutfallið er 32% af 
landsframleiðslu. F-gildið hækkar úr 0,8 upp í 
2,4, en er þó eftir sem áður neðan við höfn-
unargildið 3,1. Af þessum tölum virðist því 
mega ráða nokkurn stuðning, en þó ekki sterkan, 
við þá hugmynd, að hráefnaútflutningur geti 
dregið úr heildarútflutninsi. 

E. Verðbólga 
Talla 4 sýnir einnig, að hráefnaútflytjendur búa 
yfirleitt við meiri verðbólgu en iðnvöruútflytj-
endur, þótt mynztrið sé að vísu ekki marktækt. 
Næst er úrlakinu því skipt eftir meðalverðbólgu 
1985-1994. Háverðbóigulöndin flytja aðjafnaði 
þriðjungi minna út miðað við landsframleiðslu 

en lágverðbólgulöndin (tafla 5). Þó er ekki 
marktækur munur á útflutningshneigð 
miðhópsins og háverðbólgulandanna. Á hinn 
bóginn er meðalvöxtur þjóðarframleiðslu á 
mann 1985-1994 marktækt minni í háverð-
bólgulöndunum en í mið- og lágverðbólgulönd-
unum. Svipuð niðurstaða var kynnt í Þorvaldi 
Gylfasyni (1989, 1991). Bruno og Easterly 
(1995) greina frá þeirri niðurstöðu, að verðbólga 
yfir 40% á ári dragi yfirleitt úr hagvexti. 

Þessar niðurstöður þurfa þó ekki endilega að 
þýða það, að verðbólga dragi úr hagvexti eða 
öfugt. Um helmingur landanna í háverðbólgu-
hópnum. 14 af 27, eru fyn'urn kommúnistalönd, 
þar sem arfleifð áætlunarbúskapar frá fyrri tíð 
og gagnger umskipti þeirra frá miðstjórn til 
markaðsbúskapar hafa leitt tímabundið til 
mikillar verðbólgu og framleiðsluhruns. Þegar 
þessi fyrrverandi áætlunarlönd eru numin burt úr 

Tafla 5. Verðbólgulönd og önnur lönd 

Úrtaksstærð Meðalverðbólga Útflutningshlutfall Meðalvöxtur framleiðslu a mann Fjöldi landa 
= 155 1985-1994 (%) (% afVLF) 1985-1994 (%) 
Lítil verðbólga < 5 45* 1.0 48 
(t-gildi) (2,4) (0.2) 
Miðlungsverðbólga 5-50 34 1,1* 79 
(t-gildi) (0,5) (5,4) 
Mikil verðbólga > 5 0 32* -3,3* 28 
(t-gildi) (2.0) (4.5) 
F-gildi 3,7* 18,0* 

Heimild: Útreikningar höfundar. 
Athugasemd: Sjá neöanmálsgrein á eftir töflu 
fellurn. 

Gö«n um meðalverðbölgu 02 hagvöxt eru frá 1984-1993 í fáeinum til-
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Tajla 6. Hagvaxtarlönd og öivmr lönd 

Úrtaksstœrð Meðalvöxturframleiðstu á mann Útflutningshlutfall VÞF á mann Fjötdi landa 
= 154 1985-1994 (%) (% af VLF) (dollarctr) 
Lítill hagvöxtur < 0 36 2300* 59 
(t-gildi) (1.5) (3,8) 
Miðlungshagvöxtur 0-3 31 * 7900 68 
(t-gildi) (4.5) (0.7) 
Mikill hagvöxtur > 3 56* 6300* 27 
(t-gildi) (3,1) (3,1) 
F-gildi 11.5* 7.5* 

Heimild: LJtreikningar höfundar. 
Athugasemd: Sjá neðanmálsgrein á eftir töflu 1. Gögn um þjóðarframleiðslu á mann eru frá 1993 í fáeinum tilfellum, og 
gögn um meðalhagvöxt eru frá 1984-1993 í nokkrum tilfelium. 

háverðbólguflokknum, eru meðalútflutnings-
hlutfallið og meðalhagvöxturinn á mann í þeim 
13 löndum, sem þá eru eftir, 21% (með t = 2,7) 
og 0,6% (með t = 0,5). Útflutningshlutfallið og 
hagvöxturinn eru því enn sem fyrr minni í 
háverðbólgulöndunum en í lágverðbólgu-
löndunum. Útflutningsmunurinn hefur meira að 
segja aukizt, en hagvaxtarmunurinn er ekki 
lengur marktækur, svo sem varla er að undra í 
úrtaki með aðeins 13 lönd innan borðs. Hitt er 
svo aftur ekki ljóst, að rétt sé að taka áætl-
unarlöndin út úr háverðbólguhópnum, því að 
reynsla þeirra á umskiptaskeiðinu á margt sam-
merkt með tengslum verðbólgu og hagvaxtar í 
öðrum löndum, svo sem fjallað er um í Bruno og 
Easterly (1995), Fischer (1991, 1993) og 
Þorvaldi Gylfasyni (1991, 1996). 

F. Hagvöxtur 
Nú er úrtakinu raðað eftir hagvexti. Meira en 
helmingur landanna í úrtakinu, 59 af 159, bjó 
við samdrátt í landsframleiðslu á mann á tíma-
bilinu, 1985-1994. Útflutningshlutfallið í lönd-
um með mikinn hagvöxt er marktækt hærra en í 
hinum hópunum tveim (tafla 6). An þess að neitt 
sé fullyrt um orsök og afleiðingu. virðist þetta 
mynztur vera í samræmi við þá skoðun, að 
mikill útflutningur örvi hagvöxt og e.t.v. einnig 
öfugt. Lönd með lítinn hagvöxt höfðu einnig 
marktækt minni þjóðarframleiðslu á mann 1994 
en hinir hóparnir tveir. Lönd með mikinn 

hagvöxt höfðu á hinn bóginn minni tekjur á 
mann en miðhópurinn, en munurinn er ekki 
marktækur. Þannig virðast litlar tekjur haldast í 
hendur við lítinn hagvöxt og miklar tekjur við 
mikinn hagvöxt. 

Þetta stafar ekki eingöngu af því, að lítill 
hagvöxtur leiðir til lítilla tekna, enda birtist 
svipað mynztur. þegar framleiðsla í upphafi 
tímabilsins, skilgreind sem þjóðarframleiðsla á 
mann 1994 deilt með (1+g)10, þar sem g er 
meðalhagvöxtur á mann á ári 1985-1994, er 
borin saman í löndum með lítinn hagvöxt (2900 
Bandaríkjadollarar, með t = 3,1), miðlungs-
hagvöxt (7100 dollarar, með t = 1,7), og mikinn 
hagvöxt (3800 dollarar, með t = 0,9). 
Samsvarandi F-gildi er 6.3 og bendir til, að 
munurinn á tekjumeðaltölunum að ofan sé töl-
fræðilega marktækur eins og í töflu 6. 

Þetta samhengi verður skýrara, þegar úrtak-
inu er skipt aftur í lág-, mið- og hátekjulönd (sbr. 
töflu 2), þar sem meðalhagvöxtur á mann 1985-
1994 var -1,0% á ári (með t = 2,2), 0,6% (með t 
= 1.8) og 1.9% (með t = 3,3). Þetta marktæka 
mynztur má skoða sem vitnisburð gegn sam-
runa6 (e. convergence) í víðum skilningi. en þó 
verður að túlka tölurnar með gát. Mörg 
lágtekjulönd eru landbúnaðarlönd með mikla 
verðbólgu. og mikill landbúnaður og mikil 

6 Með samruna er átt við það. að hagvöxtur sér meiri í 
fátækum löndum en ííkum. svo að tekjubilið á milli 
ríkra landa og fátækra mjókki með tímanum. Sjá Barro 
og Sala-i-Martin (1992). 
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verðbólga hneigjast til að draga úr útflutningi og 
hagvexti (sbr. töflur 2. 5 og 7), án þess að beinu 
sambandi á milli lágra tekna og lítils hagvaxtar 
sé til að dreifa. Það er einnig hugsanlegt, að 
þessi víðfeðmu meðaltöl leyni samruna innan 
hvers hóps eða í öðrum hópum og annarri 
flokkun. Sachs og Warner (1995a) reiða fram 
tölur, sem sýna sterkan samruna í „opnum" 
hagkerfum 1970-1989. en engan samruna í 
„lokuðum" kerfum á sama tíma. I rannsókn 
sinni á hagvexti í 37 þriðjaheimslöndum frá 
1950 til 1980 greinir Reynolds (1986, bls. 81) 
frá því, hversu munurinn á hagvexti innan 
þriðja heimsins jókst og tekjubilið breikkaði á 
þessu tímabili. Little (1982. bls. 279) fann hins 
vegar ekkert samband á milli upphafstekna og 
hagvaxtar, hvorki í Suður-Ameríku og 
Karíbahafslöndum né í Afrfku frá 1960 til 1978; 

hann heldur því fram, að hið sterka jákvæða 
samband á milli upphafstekna og hagvaxtar í 
Asíu stafi eingöngu af því, að bæði hagvöxtur og 
upphafstekjur voru meiri í Austur-Asíu en í 
Suður-Asíu. 

G. Útflutningur 
Efniviðinn að framan er nú hægt að draga saman 
á þessa leið: 

Mikil útflutningslönd eiga það yfirleitt 
sameiginlegt, að þar er (a) fátt fólk; (b) mikil 
framleiðsla á mann; (c) lítill landbúnaður; (d) 
lítil verðbólga; (e) hráefnaútflutningur undir 
heimsmeðallagi; og (f) hagvöxtur á mann yfir 
heimsmeðallagi. 

Þessi lýsing á tölunum í töflum 1-6 er ítrekuð 
í töflu 7. þar sem úrtakinu er fyrst skipt í lönd 

Tafla 7. Útfiutningslönd og önnur löna: Yfirlit 

Úrtaksstœrð Útflutnings- Mann- Tekjur á Land- Meðal- Hráefna- Meðalvöxtur 
= 159 hlutfall fjökli tnann búnaður verðbólga útflutningur framleiðslu á 

(% af VLF) (miUjónir) (dotlarar) (% af 1985- (% afvöru- mann 1985-
VLF) 1994 (%) útflutningi) 1994 (%) 

Lítill útflutningur < 2 0 66 3900 28* 71 56 0,4 
(t-gikli) (1.1) (0,8) (2.3) (0.8) (0,0) (0.6) 
(fjöldi landa) (33) (32) (33) (33) (24) (32) 
Miðlungsiitflutn. 20-50 35 5300 20* 44 57* -0,0 
(t-gildi) (1.5) (0.9) (3.0) (1.0) (2,0) (1.1) 
(íjöldi landa) (87) (87) (85) (85) (67) (85) 
Mikill úlflutningur > 50 3* 6900 12* 20* 40* 0.9 
(t-gildi) (2.4) (1.4) (4.4) (1.7) (1.7) (0.5) 
(fjöldi landa) (39) (38) (36) (36) (16) (36) 
F-gildi 2.4 1,1 9,9* 1,2 2.1 0,8 
Undir meðallagi < 3 8 53* 5000 24* 59* 55 0.2 
(t-gildi) (2.5) (0.7) (4.1) (1.8) (0,4) (0.5) 
(fjöldi landa) (95) (94) (94) (95) (72) (94) 
Yfir meðallagi > 38 5* 6000 13* 19* 52 0.5 
(t-gildi) (2,5) (0.7) (4.1) (1.8) (0.4) (0.5) 
(fjöldi landa) (64) (63) (58) (59) (35) (59) 
F-gildi 6,0* 0,5 16.8* 3,1 0.2 0.2 

Heimild: Utreikningar hölundar. 
Athugasemd: Sjá neðanmálsgrein á eftir töflu I. í þriggjaflokkasamanburðinum í efri hluta töflunnar er höfnunarpunktur F-
gildisins 3.1 eins og áður, en í tveggjaflokkasamanburðinum í neðri hluta töflunnar er höfnunargildið 3.9. I fáeinum til-
fellum eru gögn um hráefnaútflutning frá fyrri árum. gögn um þjóðarframleiðslu á mann frá 1993 og gögn um meðalhagvöxt 
frá 1985-1993. 
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Tafla 8. Opin og íokuð hagkerfi: Útflutningur umfram spágildi 
útflutnings sem hlutfail af landsframleiðslii (%) 

1. Singapúr 136 41. Fijieyjar 8 81. Egyptaland -2 121. Dóminíska lýðveldið -12 
2. Hong Kong 102 42. Namibía 8 82. Pólland -3 122. Nepal -12 
3. Malasía 60 43. Rússland 8 83. Tyrkland -3 123. Ástralía -12 
4. Barein 56 44. St. Lúsía 8 84. Kasakstan -3 124. Grikkland -12 
5. Malta 41 45. Indónesía 7 85. Rúmenía -4 125. Malí -12 
6. Bclgía 35 46. Gambía 7 86. Kamerún -4 126. Eþíópía -14 
7. Lúxemborg 34 47. Króatía 7 87. Pakistan -4 127. Bútan -14 
8. Slóvakía 33 48. íran 6 88. Danmörk -4 128. Nikaragúa -15 
9. Litháen 31 49. Simbabve 5 89. Chíle -4 129. Gvatemala -15 
10. Lettland 30 50. Noregur 4 90. Kirgistan -5 130. Dóminíka -15 
11. Gvæjana 29 51. Hondúras 3 91. Malaví -5 131. Saó Tóme -16 
12. írland 28 52. Indland 3 92. Panama -5 132. Gínea -17 
13. Eistland 25 53. Srí Lanka 3 93. Úkraína -5 133. Laos -17 
14. Sam. arab. furstad. 24 54. Seychcllcseyjar 3 94. Finnland -5 134. Mið-Afríkulýðveldið -19 
15. Tékkland 23 55. Óman j 95. Ungverjaland -5 135. Bólivía -19 
16. Svasíand 22 56. Tansanía 3 96. Algería -6 136. Argentína -20 
17. Maká 22 57. Austurríki 2 97. Bandaríkin -6 137. Perú -20 
18. Djíbútí 21 58. Miðbaugsgínea 2 98. Barbadoseyjar -6 138. Sícrra Leóne -22 
19. Holland 19 59. Kórea 2 99. Gana -6 139. Ísland -22 
20. Ascrbaídsjan 19 60. Kongó 2 100. ísrael -7 140. Níger -22 
21. Búlgaría 19 61. Kanada 2 101. Moldavía -7 141. Búrúndí -22 
22. Kína 19 62. Nígería 1 102. Tógó -7 142. Búrkína Fasó -22 
23. Jamaíka 16 63. Belís 1 103. Spánn -7 143. Úganda -23 
24. Botsvana 16 64. Bretland 1 104. Vanúatú -7 144. Úrúgvæ -23 
25. Gabon 15 65. Senegal 1 105. Ekvador -8 145. Mjanmar (Búrma) -24 
26. Taíland 15 66. Máritanía 0 106. Marokkó -8 146. Tsjad -24 
27. Slóvenía 15 67. Víetnam 0 107. Bangladess -8 147. Maldiveyjar -24 
28. Fílabeinsströndin 15 68. Sviss 0 108. Portúgal -8 148. E1 Salvador -24 
29. Máritíus 14 69. Þýzkaland 0 109. Mósambík -8 149. Trínidad og Tóbagó -25 
30. Papúa (Nýja-Gínea) 14 70. Kostaríka 0 I 10. Mexíkó -9 150. Vestur-Samóaeyjar -26 
31. Mongólía 14 71. Georgía -1 III. Nýja-Sjáland -9 151. Gínea-Bissá -28 
32. Salómonseyjar 12 72. St. Vincent -1 112. Kólumbfa 10 152. Albanía -28 
33. Hvíta-Rússland 12 73. Armenía -1 113. Bahamaeyjar- 11 153. Lcsothó -28 
34. Filippseyjar 11 74. Vcnesúela -1 1 14. Madagaskar -11 154. Rúanda -29 
35. Kúvat 11 75. Frakkland -1 115. Sambía 1 1 155. Haítí -32 
36. Túnis 10 76. Ítalía -1 116. Grenada 11 156. Kómoroseyjar -33 
37.Jórdanía 10 77. Svíþjóð -2 117. Benín 11 157. Grænhöfðaeyjar -37 
38. Kenía 9 78. Kýpur _2 118.Japan 1 1 158. Tonga -39 
39. Sádi-Arabía 9 79. Makedónía -2 119. Paragvæ 11 159. Súrínam -47 
40. St. Kristófer og Nevií 9 80. Suður-Afrfka _2 120. Brasilía 

Heimild: Útreikningar höfundar. 
Athugasemd: Opingáltarvísitalan er skilgreind sem munurinn á útflutningshlutfalli landsins 1994 og spágildi útllutnings-
hlutfallsins skv. línulegri aðfallsjöfnu, þar sem útnutningshlutfallið er fall af lögariþma fólksfjöldans: X/Y = 86.3 - 5.7 ln(N). 
og X/Y er útflutningshlutfallið í prósentum. og N er fólksfjöldinn í milljónum. t-gildin eru 11.0 og 6.4, og R2 = 0.21. Jafnan 
felur í sér. að hver tvöföldun mannfjöldans lækkar útflutningshlutfallið um 4c/r (þar eð ln(2) sinnum 5.7 = 4). Matið er byggt 
á stærsta úrtaki, sem völ er á. 159 löndum. 
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með mikinn, miðlungs- eða lítinn útflutning og 
síðan í lönd með útflutning yfir eða undir meðal-
lagi. Niðurstöðurnar eru ekki einhlítar. Hlutdeild 
landbúnaðar í landsframleiðslu stendur alls 
staðar í öfugu, marktæku sambandi við út-
flutningshlutfallið. Verðbólga stendur einnig 
alls staðar í öfugu sambandi við útflutningshlut-
fallið, og sambandið er marktækt í löndum með 
mikinn útflutning eða yfir meðallagi. Hlutdeild 
hráefna í vöruútflutningi er miklu minni í lönd-
um með mikinn útflutning en í löndum með 
miðlungs- eða lítinn útflutning. Munurinn er 
marktækur, en svo er munurinn á hráefnaútflutn-
ingi í löndum með heildarútflutning yfir og 
undir meðallagi miklu minni og ómarktækur. 
Loks er hagvöxtur alls staðar í beinu sambandi 
við útflutningshlutfallið, en sambandið er ekki 
marktækt. 

H. Opin liagkerfi 
I töflu 8 er úrtakinu raðað eftir því, hversu opin 

hagkerfin eru gagnvart erlendum viðskiptum. 
Opingáttarvísitalan fyrir hvert land er skilgreind 
sem munurinn á útflutningshlutfalli landsins og 
spágildi útflutningshlutfallsins skv. línulegri 
aðfallsjöfnu, þar sem útflutningshlutfallið er fall 
af lógariþma fólksfjöldans til að taka stærð 
landsins með í reikninginn. Það kemur ekki á 
óvart, að Singapúr og Hong Kong eru efst á 
blaði. Belgía og Irland, sem voru nefnd í 
inngangskaflanum, eru sömuleiðis ofarlega á 
listanum eins og Eystrasaltslöndin, en Danmörk 
og Svíþjóð flytja minna út miðað við landsfram-
leiðslu en aðfallsjafnan spáir. Japan er langt fyrir 
neðan meðallag: útflutningshlutfallið þar er 9% 
af landsframleiðslu (sbr. mynd I), en ætti að 
vera 20% skv. jöfnunni. Argentína og Perú eru 
mjög lokuð lönd: útflutningshlutföll þeiiTa, 7% 
og 9%, eru 20 prósentum of lág miðað við jöfn-
una. Íslander einnig mjög lokað á þennan 
kvarða. 

Tafla 9 veitir útsýn yfir landslagið úr enn 
annarri átt með því að flokka úrtakið eftir því, 

Tafia 9. Opin og 

Úrtaksstœrð Opingátt Mannfjöldi Tekjur á 
= 159 (% af'VLF) (miUjónir) mann 

(dollarar) 

Lokuð hagkerfi < -10 14 3100* 
(t-gildi) (1,6) (2.0) 
(fjöldi landa) (47) (46) 
Miðlungshagk. -10-10 41 6000 
(t-gildi) (0,0) (0.6) 
(fjöldi landa) (77) (77) 
Opin hagkerfi > 10 42 7100* 
(t-gildi) (0,9) (2.2) 
(fjöldi landa) (35) (34) 
F-gildi 0.8 2,7 
Undir meðallagi < 0 23 4900 
(t-gildi) (1.3) (0.8) 
(fjöldi landa) (94) (93) 
Yfir meðallagi > 0 49 6000 
(t-gildi) (1,3) (0.8) 
(fjöldi landa) (65) (64) 
F-aildi 1.7 0.7 

kuð hagkerfi: Yfirlit 

Landbún- Meðal- Hráefna- Meðalvöxtur 
aðitr verðbólga útflutningur framleiðslu á 

JcafVLF) 1985- (%qfvöru- mann 1985-
1994 (%) útflutningi) 1994 (%) 

30* 82* 68* 0.2 
(4.4) (2,0) (2,2) (0,1) 
(45) (47) (26) (46) 
17* 27 53* 0,3 

(4.4) (0.2) (2.0) (0.1) 
(74) (75) (61) (75) 
11* 26 38* 0,4 

(5,6) (1.3) (4.0) (0.2) 
(33) (32) (20) (32) 

17,7* 2.7 6.5* 0.0 
24* 60* 57 -0.1 

(3,9) (1,8) (1.4) (L4) 
(89) (93) (66) (92) 
14* 19* 49 0.8 

(3,9) (1.8) (1.4) (1.4) 
(63) (61) (41) (61) 

15,5* 3,2 L9 2.0 

Heimild: Úlreikningar hölundar. 
Athugasemd: Sjá neðanmálsgreinar á eftir töflum 7 og <S. 
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hversu opin löndin eru, frekar en eftir iitflutn-
ingi, sbr. töflu 7. Samkvæmt þessari skiptingu 
flytjast nokkur fjölmenn lönd ít.d. Indland. 
Indónesía. Kína og Rússland) yfir í opna flokk-
inn (þar sem opingáttarvísitalan er jákvæð), 
enda þótt útflutningshlutföll þeirra séu undir 
heimsmeðallagi. Sömuleiðis Hytjast nokkur lítil 
lönd'(t.d. Armenía. Barbadoseyjar. Kostarfka og 
Kýpur) yfir í lokaða flokkinn (með neikvæða 
opingáttarvísitölu eða núll) þrátt fyrir útflutn-
ingshlutföll yfir meðallagi. 

Taflan sýnir, að lokuðu hagkerfin eru yfir-
leitt minni (þ.e. fólksfærri) og fátækari en opnu 
kerfin, en mynztrið er samt yfirhöfuð ekki mark-
tækt í tölfræðilegum skilningi að öðru leyti en 
því, að lokuðu löndin hafa marktækt minni 
tekjur á mann en miðlungs- og opnu hagkerfin. 
Landbúnaður, verðbólga og hráefnaútflutningur 
standa í öfugu, marktæku sambandi við opin-
gáttarvísitöluna, nema munurinn á verðbólgu í 
miðlungs- og opnu hagkerfunum er lítill og 
ómarktækur og munurinn á hráefnaútflutningi 
landanna með opingáttarvísitölu yfir og undir 
meðallagi er ekki heldur marktækur. Hagvöxtur 
er meiri í opnum löndum en lokuðum. einkum í 
samanburðinum á milli landanna yfir og undir 
meðallagi, en mynztrið er ekki marktækt. 

3. Aðfallsgreining 

Millilandaviðskipti auka framleiðslu að gefnum 
aðföngum með því að auka hagkvæmni í 
verkaskiptingu. Viðskipti eru þannig ígildi 
tækniframfara: þau auka tekjur á mann, a.m.k. 
þar til öll arðbær viðskiptatækifæri hafa verið 
nýtt til fulls, og e.t.v. einnig hagvöxt til langs 
tíma litið (sjá t.d. Grossman og Helpman. 1991: 
Rivera-Batiz og Romer, 1991; og Dowrick, 
1995). Skv. kenningum um ytri hagvöxt (e. 
exogenous growth) eru áhrif viðskipta á hagvöxt 
aðeins tímabundin: þau fjara út smám saman 
(Solow. 1956: sjá einnig Mankiw, Romer og 
Weil, 1992, og Mankiw. 1995). Eftir kenningum 
um innri hagvöxt (e. endogenous growth) leiða 
aukin viðskipti á hinn bóginn til varanlegs hag-
vaxtarauka (Romer, 1986. 1994). Þessum kenn-

ingum er lýst í yfirlitsgrein Tryggva Þórs 
Herbertssonar (1996). I tölfræðirannsóknum 
getur reynzt erfitt að greina tímabundin áhrif 
viðskipta á hagvöxt samkvæmt nýklassísku 
kenningunni um ytri hagvöxt frá varanlegum 
áhrifum viðskipta á innri hagvöxt til langs tíma. 
Kuznets (1966) og Chenery (1979) rannsökuðu 
t.a.m. sambandið á milli innviða efnahagslífsins 
og hagþróunar löngu fyrir daga kenningarinnar 
um innri hagvöxt. Hvað um það. í hvorri kenn-
ingunni sem er hljóta helztu gangráðar út-
flutnings einnig að vera hugsanlegar uppsprettur 
hagvaxtar, en þó ekki allir: mikill mannfjöldi er 
líklegur til að haldast í hendur við lítinn út-
flutning að öðru jöfnu. en það er engin ástæða til 
að ætla, að fjölmenn lönd búi við minni hagvöxt 
en fámenn lönd. því að aukinn íbúafjöldi kemur 
í stað útflutnings með því að stækka heima-
markaðinn. 

A. ötflutningur 
Talia 10 sýnir mat á aðfallsjöfnum, þar sem 
hlutfall útflutnings af landsframleiðslu er fall af 
þrem stærðum: (a) lógariþmá fólksfjöldans: (b) 
röskun. sem hlýzt af verðbólgu, en hún er mæld 
með KK 1+7T). þar sem n er meðalverðbólga á ári 
1985-1994; og (c) hlutdeild hráefna í vöruút-
flutningi. Urtakið telur nú 105 lönd. einkum 
vegna þess að gögn um hráefnaútflutning vantar 
í mörgum löndum, sbr. töflu 4. Aðfallsjafnan var 
metin fyrir úrtakið í heild: fyrir lág-. miðlungs-
og hátekjulönd sér. sbr. tötlu 2; og fyrir opin og 
lokuð lönd sér. sbr. töflu 9.7 

Manntjöldinn er marktækur í öllum jöfn-
unum sex. Matsstuðullinn -6.4 fyrir úrtakið í 
heild þýðir, að hver tvöföldun mannfjöldans 
minnkar útflutningshlutfallið um 4,4% (þ.e. 
ln(2) sinnum 6.4). Fjölmenn lönd flytja sem sagt 
yfirleitt minna út af framleiðslu sinni en fámenn 
lönd. 

7 Aðferð White's (1980) er notuð til að leiðrétta fyrir 
misdreifni (e. heteroscedastiaty). Leiðrctt t-gildi eru 
svnd innan hornklofa neðan \ ið hefðbundin, ólaðrétt t-
gildi í löflunni. Séu leiðrcttu og hefðbundnu t-gildin 
verulega ólfk. má skoða muninn sem vísbendingu um 
misdreifni. 
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Tafla 10. ÚtflutningshlutfaUsjöfnur án lanclbúnaðar 

Háö breyta = Úrtakið i' Lágtekjulönd Miðlungstekju- Hátekjuiönd Opin Lokuð 
útflutnings- heilct (< $700) lönd (> $9000) hagkeifi hagkeifi 
hlutfaU ($700-9000) (> 0) (<0) 
Fasti 110.1* 99.7* 87.8* 223.8* 162.3* 64.6* 

(8.2) (6,3) (5,8) (3.7) (7.0) (9.1) 
[6.0] [6.3] 14.6] [2,8] [6.0] [6.9] 

Mannfjöldi -6.4* -6,1* -3,7* -16,2* -9,9* -3.8* 
(5,0) (4,6) (2,5) (3,0) (4,4) (5,8) 
[4.41 [4.7] [2,11 [2,5] [5.3] [4.3] 

Verðbólga -15.9* -8.6 -27.0* -217.2 -15,8 -3.6 
(1.5) (1.0) (2,3) (1.0) (0.6) (0.8) 
[2.71 11-21 12.6] 11.2] [0,91 [0.8] 

Hráefna- -0,26* -0.14* -0,3* -0.7* -0.4* -0.1* 
útflutningur (3.6) (2,0) (2,8) (2,0) (3.0) (2.2) 

12.9] [L8j 12.5] 12,0] 12.6] [2.41 
R2 0.27 0.43 0.33 0.31 0,41 0,38 
Úrtaksstærð 105 33 47 25 40 65 

Heimild: Úlrakningar höfundar. 
Athugasemd: Tvenns konar t-gildi eru svnd neðan við hvern stuðul í töflunni, önnur innan sviga og hin innan hornklofa. t-
gildin innan sviga eru hefðbundin. t-gildin innan hornklofa hafa verið leiðrétl fyrir misdreifni með aðlerð White's (1980). 
Sljarna (*) táknar. að slirndi stuðullinn cr marktækt frábrugðinn niílli við 5% mörk í einshalaprófi. Skiptingu útlaksins í 
undirflokka cr lvst í töflum 2 og 8. Háða breytan er hlutfall útflutnings af vergri landsframleiðslu í prósentum. 

Áhrif verðbólgu eru vel marktæk í úrtakinu 
öllu miðað við 5% mörk (í einshalaprófi með 
leiðréttingu fyrir misdreifni). Aukning verð-
bólgu lir 5% í 50% á ári frá einu landi til annars 
hækkar verðbólguröskunarvísitöluna úr 0,048 í 
0,333 og lækkar útflutningshlutfallið um 4,5% 
(þ.e. (0.333-0.048) sinnum 15,9). í miðlungs-
tekjuflokknitm. sem er stærstur tekjuhópanna 
með 47 lönd, eru verðbólguáhrifin marktæk, en 
hvorki í lágtekju- né hátekjuflokknum. þar sem 
stuðullinn er stór. af því að verðbólgan spannar 
þar tiltölulega þröngt svið, sbr. t.d. töflu 4, sem 
svnir. að meðalverðbólga 1985-1994 var mun 
minni í iðnríkjum en annars staðar. þótt 
munurinn sé að vísu ekki tölfræðilega mark-
tækur í þeim samanburði. Verðbólguáhrifin eru 
ekki heldur marktæk í opna flokknum eða 
lokaða flokknum í töflu 10. þegar þeir eru 
skoðaðir hvor í sínu lagi. 

Áhrif hráefnaútflutnings eru marktæk alls 
staðar. Aukning hlutar hráefna í vöruútflutningi 
um 4% frá einu landi til annars minnkar út-

flutningshlutfallið um 1% í úrtakinu í heild. I 
löndum, sem eiga mikið undir náttúruauðlindum 
(svo að hráefni nema t.d. 80% af vöruútflutn-
ingi), er útflutningshlutfallið að öðru jöfnu 16% 
lægra en í löndum, sem sækja aðeins 20% af 
útflutningstekjum sínum til hráefnaútgerðar (þar 
eð 0.26 sinnum (80-20) er 15,6). Áhrif hrá-
efnaútflutnings eru nokkru minni en þetta í 
lágtekjulöndum og í lokuðum hagkerfum, en 
þau eru að sama skapi meiri í hátekjulöndunum, 
þar sem hlutfall hráefna í vöruútflutningi er á 
tiltölulega þröngu bili, og einnig í opnum hag-
kerfum. 

Tafla 1 1 sýnir niðurstöðurnar, sem fást, 
þegar hlutdeild landbúnaðar í landsframleiðslu 
er bætt við sem skýribreytu í útflutningsjöfn-
uiium. Áhrif landbúnaðar á útflutning eru 
neikvæð í öllum jöfnunum sex. en þau eru mark-
tæk aðeins í lágtekju- og hátekjulöndunum. Eins 
og bent var á í kafla 2.C að framan, getur of 
mikill landbúnaður skaðað útflutning, þar eð 
millilandaviðskipti með búvörur eru háð ýmsum 
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Tqfla 11. ÚtjlutnmgshhttfaUsjöfnur með landbúnaði 

Háð breyto = Urtakið í Lágtekjulönd Miðhmgstekju- Hátekjulönd Opin Lokuð 
útflutmngs- heitd (< $700) lönd (>$9000) hagkerfi hagkerfi 
hhitfall ($700-9000) (> 0) (<0) 
Fasti 109,1* 98,6* 92.3* 287.5* 160.0* 64.8* 

(8.1) (6,6) (5.9) (5.4) (6,3) (9.0) 
[6.11 [7.4] [5.21 [3.6J [6,3] [7.1] 

Mannfjöldi -6,2* -5.4* -3,9* -21.4* -9.6* -3.8* 
(4,8) (4.6) (2.6) (4.6) (3,8) (5.8) 
[4.4] [4,4] 12,4] [3,3] 15,41 [4.3] 

Verðbólga -13.8* -3,5 -25.6* -74.4 -12,4 -3,2 
(1.3) (0.4) (2.1) (0-4) (0.4) (0.7) 
[2.3] [0.4| [2.4] [0.3] [0.7] [0,7] 

Hráefna- -0.2* -0.10 -0.25* -0,3 -0.3* -0,1 * 
útflutningur (2,8) (1.3) (2,6) (0.8) (2,2) (1.7) 

[2.8] 11.2] [2,5] [1.01 12,71 [1.7] 
Landbúnaður -0.2 -0.3* -0,3 -9.8* -0.1 -0,1 

(1.0) (1.9) (1.1) (3,3) (0.2) (0,7) 
11.3] [1.7] [1.31 [2.11 [0.4] [0,7] 

R2 0,27 0.49 0,35 0.56 0.41 0.39 
Úrtaksstærð 105 33 47 25 40 65 

Heimild: Útreikningar höfundar. 
Athugasemd: Sjá neðanmálsgrein á el'tir töflu 10. 

hömlum langt umfram viðskipti með iðnvarning 
og flesta þjónustu og einnig vegna þess, að land-
búnaður notar yfirleitt ekki mikið af vel mennt-
uðu vinnuaíli og hátækni, sem hafa örvandi ytri 
áhrif á aðra atvinnuvegi. Vegna marglínuleika 
(e. multicollinearity) eru áhrif hráefnaútflutn-
ings á heildarútflutning nú aðeins marktæk í 
miðlungstekjulöndum og lokuðum hagkerfum 
sem og í úrtakinu öllu. Röksemdin um ytri áhrif 
landbúnaðar að ofan kann einnig að eiga við um 
ymsa vinnufreka frumframleiðslu með lítilli 
tækni. Ahrif verðbólgu á útflutning minnka. 
þegar landbúnaður er tekinn með í reikninginn. 
en mynztur og marktækni þessara áhrifa breytast 
ekki verulega. Leiðréttingin fyrir misdreifni 
hefur engin veruleg áhrif á þær ályktanir, sem 
drecnar hafa verið að framan. 

1994 er metinn sem fall af (a) lógariþma tekna á 
mann við upphaf tímabilsins, en þær eru skil-
greindar sem þjóðarframleiðsla á mann 1994 
deilt með (1+g)10, þar sem g er meðalhagvöxtur 
á mann á ári 1985-1994; (b) verðbólgurösk-
unarvísitölunni, sem er skilgreind eins og að 
framan; og (c) hlutdeild hráefna í heildarvöruút-
flutningi.8 

Ahrif tekna í upphafi eru neikvæð í öllum 
jöfnunum sex að öðru jöfnu og marktæk í þeim 
öllum nema jöfnunni fyrir lokuðu hagkerfin. Sé 
úrtakið allt skoðað. minnkar tvöföldun upphafs-
tekna á mann hagvöxt um 0.3% á ári að öðru 
jöfnu (þ.e. In(2) sinnum 0.4). Innan 
hátekjuhópsins er samrunahraðinn miklu meiri: 
tvöföldun upphafstekna á mann (t.d. úr 10.000 
dollurum upp í 20.000) minnkar hagvöxt um 2% 
á ári. I lágtekjuhópnum rýrir tvöföldun upphafs-

B. Hagvö.xtur 
Tafla 12 sýnir niðurstöðurnar, sem fást. þegar 
meðalvöxtur þjóðarframleiðslu á mann 1985-

8 Meðal fyrstu hagvaxtarathugana með aðfallsgreiningu á 
þverskurðargögnum frá fjölda landa um allan heim má 
nefna Kormendi og Meguire (1985). Chenery. 
Robinson og Syrquin (1986) og Barro (1991). 
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Tafla 12. Hagvaxtarjöfnur án landbúnaðar 

Háð breyta = Úrtakið í Lágtekjulönd Miðlungstekju- Hátekjulönd Opin Lokuð 
meðalhagvöxtur a heila (< $700) lönd (>$9000) hagkeifi hagkerfi 
mami 1985-1994 ($700-9000) (> 0) (<0) 
Fasti 6,9* 25.0* 12.5* 32.7* 12.4* 3,9* 

(3,1) (7.3) (2.5) (5,0) (4.1) (1-2) 
[3,8] 17,5] [3,3] [5.8] [5.8] 12,0] 

Upphafstekjur -0,4* -3,8* -1.2* -3,0* -0,8* -0,2 
(1.7) (7.1) (1-9) (4.6) (2.4) (0.6) 
[2.2] 17,3] [2,4| [5.6] [3.6] [0.9] 

Verðbólga -8.5* -8,0* -4,0* -7.4 -19,4* -6,9* 
(5.1) (3,6) (2,0) (0,9) (5.4) (3.5) 
[2.9] [3,2] [1-8] [1,0] [3,4] [2,0] 

H r áe fn aútflutningur -0,04* -0.03* -0,03* -0,03* -0.07* -0.02 
(3,0) (1.8) (1-8) (2.7) (4.4) (1,0) 

13.61 [1-7] [1-8] [2.7] |5,6j [1-4] 
R2 0,27 0.77 0.21 0.59 0,51 0.20 
Urtaksstærð 106 33 47 26 41 65 

Heimild: Útreikningar höfundar. 
Alhugasemd: Sjá neðanmálsgrein á eftir töflu 10. Háða breytan er meðaivöxtur vergrar þjóðarframleiðslu á niann á ári 1985-
1994 í prósentum. 

tekna á mann hagvöxtinn um 2.6% á ári. Þegar á 
heildina er litið. virðast þessar niðurstöður 
styðja tilgátuna um skilyrtan samruna (e. condi-
tional convergence), bæði í úrtakinu öllu og 
innan hvers og eins af tekjuhópunum þrem og 
einnig í opnu hagkerfunum: meiri tekjur í 
upphafi þvða minni vöxt að öðru jöfnu. Hins 
vegar eru reynslurökin fyrir skilyrtum samruna í 
lokuðum hagkerfum veik (sjá Sachs og Warner, 
1995a, Barro og Sala-i-Martin, 1992, og de la 
Fuente, 1995). 

Til samanburðar má geta þess, að í hagvaxt-
arjöfnum Barros og Sala-i-Martins (1995, bls. 
425), sem eru byggðar á úrtaki 87 landa fyrir 
árin 1965-1975 og 97 landa fyrir árin 1975-
1985, er stuðullinn við lógariþma upphafstekna 
á mann -0,026. svo að tvöföldun upphafstekna á 
mann minnkar hagvöxt um 1.8% og sam-
runahraðinn er 3% á ári.9 Þeir finna ekki mark-
tækan mun á samrunahraðanum í hátekju-
löndum og lágtekjulöndum (bls. 436). Þeir 

9 Þelta þyðir. að tekjugapið á milli landa minnkar um 3% 
á ári að öðru jöfnu. Barro (1991) og Mankiw. Romer og 
Weil (1992) greina frá svipaðri niðurstöðu. 

greina frá því, að stuðullinn við upphafs-
tekjurnar minnkar um næstum helming eða úr 
-0,026 í -0.014, þegar þjóðartekjutölur frá 
Alþjóðabankanum án kaupmáttarleiðréttingar 
eru notaðar í stað talna Summers og Hestons 
(1993) með kaupmáttarleiðréttingu, og þeir 
rekja þennan mun til þess, að tekjubilið á milli 
landa er mun breiðara í gögnum Alþjóða-
bankans (bls. 445). 

Verðbólgustuðullinn er einnig neikvæður og 
marktækur alls staðar nema í hátekjulöndunum, 
þar sem verðbólgan var tiltölulega lítil og stöðug 
þessi ár, 1985-1994. Aukning verðbólgu úr5% í 
50% á ári að meðaltali frá einu landi til annars 
minnkar meðalhagvöxt á mann um 2,4% á ári 
(þ.e. (0,333-0,048) sinnum 8.5). Samsvarandi 
hjöðnun hagvaxtar í lág- og miðlungstekjulönd-
unum er 2,3% og 1,1% - og 5,5% og 2,0% í 
opnum og lokuðum hagkerfum. Til saman-
burðar benda niðurstöður Fischers (1993) til 
þess. að aukning verðbólgu úr 5% í 50% á ári frá 
einu landi til annars minnki vöxt landsfram-
leiðslunnar (ekki á mann) um 1,8% á ári. 

Áhrif hráefnaútflutnings á hagvöxt eru 
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Tqfla 13. Hagvaxtarjöfnur með landbúnaði 

Háð breyta = Úrtakið í Lágtekjulönd Miðlitngs- Hátekjulönd Opin Lokuð 
meðalhagvöxtur á heild (< $700) tekjulönd (> $9000) hagkerfi hagkerfi 
mann 1985-1994 ($700-9000) (> 0) (<0) 
Fasti 16,9* 30,9* 20.4* 34.1* 15.6* 16.7* 

(5.8) (8.8) (3,3) (4.9) (3,4) (4.3) 
[5.2] [9.3] [4.11 [4,2] [3,5] [3,5] 

Upphafstekjur -1.4* -4.4* -2,1* -3.2* -1.1* -1.5* 
(4.7) (8.8) (2,8) (4,5) (2,2) (3.7) 
[4,3] [8.7] [3,3] 14.1] [2,4] [3,0] 

Verðbólga -6,9* -5,7* -3.4* -5.5 -17,9* -5£,9* 
(4.5) (2,8) (1,7) (0.6) (4,6) (3,5) 
[3.1] [3.0] [1,7] [0.6] [3,1] [2.4J 

Hráefnaútflutningur -0.03* -0.02 -0,02 -0.02* -0.06* -0,02 
(2.6) (1.4) (1,5) (2.1) (3.8) (1.0) 
[2,81 [1.5] [1.4] [2.0] [5.0] [1.2] 

Landbúnaður -0.2* -0.1* -0.1* -0.1 -0.06 -0.2* 
(4,8) (3.2) (2,2) (0.6) (0.9) (4.6) 
[3.71 13.9] [3.8] [0.5] [0.8 J [3,1] 

R2 0,40 0,83 0.28 0.60 0.52 0.41 
Úrtaksstærð 106 33 47 26 41 65 

Heimild: Útrakningar höfundar. 
Alhugasemd: Sjá ncðanmálsgrein á el'lir töflu 12. 

einnig neikvæð í öllum sex aðfallsjöfnunum og 
tölfræðilega marktæk alls staðar nema í jöfn-
unni fyrir lokuðu hagkerfin. I löndum með 80% 
hlut hráefna í heildarvöruútflutningi er hagvöxt-
urinn á mann 2,4% minni að öðru jöfnu en í 
löndum, þar sem hráefni eru aðeins 20% af 
útflutningi (því að 0,04 sinnum (80-20) er 2.4). í 
opnum hagkerfum eru áhrif hráefnaútflutnings á 
hagvöxt enn meiri, og svipað á við um áhrif 
upphafstekna og verðbólgu. Þessar niðurstöður 
ríma vel við tölfræðirannsóknir Sachs og 
Warners (1995a). 

Tafla 13 sýnir loks niðurstöðurnar, sem fást, 
þegar landbúnaði er bætt við hagvaxtarjöfnurnar 
(sjá Chenery, Robinson og Syrquin, 1986). 
Ahrif landbúnaðar á útflutning eru neikvæð í 
öllum jöfnunum sex og eru vel marktæk alls 
staðar nema í hátekjulöndunum og opnu hag-
kerfunum. I úrtakinu í heild leiðir 5% aukning á 
skerfi landbúnaðar til landsframleiðslunnar frá 
einu landi til annars lil 1% minni hagvaxtar á 

mann á ári að öðru jöfnu. Neikvæð áhrif hrá-
efnaútgerðar á heildarútflutning hafna nú aðeins 
undir marktæknimörkum í miðlungs- og 
lágtekjulöndum. Neikvæð áhrif verðbólgu á 
hagvöxt minnka eins og í útflutningsjöfnunum 
að framan, þegar landbúnaður er tekinn með í 
reikninginn, en mynztrið og marktæknin haldast 
nokkurn veginn óbreytt. Ahrif upphafstekna á 
hagvöxt eru áfram neikvæð út um allt og eru 
mikil og marktæk í úrtakinu í heild og í öllum 
undirflokkum, einnig í lokuðum hagkerfum: 
tvöföldun upphafstekna á mann minnkar 
hagvöxt um 1% á ári (þ.e. ln(2) sinnum 1,4). 

En minnki skerfur landbúnaðar til þjóðar-
búsins um t.d. 5% um leið frá einu landi til 
annars, þá helzt hagvöxturinn óbreyttur. Ef 
auknar tekjur á mann haldast í hendur við minni 
landbúnað, minni verðbólgu og minni hrá-
efnaútflutning (sbr. töflur 7 og 9). þá getur 
hagvöxturinn hæglega aukizt með auknum 
tekjum. þegar allt er skoðað. Reynslurökin fyrir 
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skilyrtum samruna, sem hafa verið reifuð hér að 
framan. samrýmast því fyllilega þeirri skoðun, 
að heldur dragi sundur en saman með tekjum á 
mann í heimsbúskapnum í heild. Hitt skiptir þó 
líklega meira máli, að efnahagsstefna, innviðir 
og stofnanir, sem stuðla að minni landbúnaði, 
minni hráefnaútflutningi og minni verðbólgu, 
virðast um leið geta stuðlað að auknum tekjum á 
mann og auknum hagvexti, einkum í miðlungs-
og lágtekjulöndum. Þessi möguleiki þarfnast 
nánari skoðunar í nýjum rannsóknum í 
framtíðinni. 

Leiðréttingin fyrir misdreifni hefur engin 
veruleg áhrif á þær ályktanir, sem dregnar hafa 
verið af hagvaxtarjöfnunum í töflum 12 og 13 að 
framan eða af útflutningsjöfnunum í töflum 10 
og 11. 

4. Niðurstaða 

Þar eð verðbólga er peningalegt fyrirbæri og 
hagvöxtur er raunstærð, eru margir hagfræð-
ingar þeirrar skoðunar, að verðbólga sé ólíkleg 
til þess að hafa varanleg, kerfisbundin áhrif á 
hagvöxt.10 Aðrir eru á öðru máli, þar á meðal 
seðlabankamenn: þeir halda því gjarnan fram. að 
ör hagvöxtur útheimti stöðugt verðlag. 

Tölurnar, sem raktar eru í þessari grein, 
styðja síðari skoðunina að vissu marki. Mikil 
verðbólga sl. áratug hefur hneigzt til að haldast í 
hendur við lítinn útflutning miðað við lands-
framleiðslu og einnig hægan hagvöxt í stórum 
hópi landa í öllum tekjuflokkum. I inn-
gangskaflanum var getið um of hátt gengi gjald-
miðilsins í þessu sambandi. en það er þó ekki 
eina hugsanlega skýringin á þessum tengslum 
útflutnings, verðbólgu og hagvaxtar. Mikil 
verðbólga getur einnig raskað framleiðslu með 
því að reka fleyg á milli ávöxtunar fjármagns og 
peninga, og hún getur auk þess dregið úr sparn-
aði og gæðum fjárfestingar með því að lækka 
raunvexti, einatt langt niður fyrir núll, og herða 

1 0 Barro og Sala-i-Martin (1995) minnast ekki á verð-
bólgu sem hugsanlegan áhrifavald hagvaxtar. Sjá einnig 
efasemdir Sala-i-Martins um athuganir Fischers (1991. 
bls. 368-378). 

þannig á afskriftum fjármagnsins: mikil 
verðbólga getur hamlað hagvexti eftir öllum 
þessum leiðum (sjá Þorvald Gylfason, 1996). 
Engu að síður sýnir reynsla Hong Kong og 
Kóreu. að hófleg verðbólga (9% og 7% á ári að 
jafnaði 1985-1994) þarf ekki endilega að koma í 
veg fyrir mikinn. varanlegan hagvöxt yfir löng 
tímabil. Reyndar getur orsakasamhengið verið á 
hvorn veginn sem er: t.d. getur mikill hagvöxtur 
styrkt skattstofna ríkisins og dregið úr þörfinni 
fyrir peningaprentun til að jafna ríkishallann 
með því móti og dregið um leið úr hættunni á 
því, að átök um tekjuskiptingu leiði til 
kostnaðarverðbólgu. 

Ennfremur höfum við séð, að náttúru-
auðlindir eru ekki einhlít uppspretta auðs, ef of 
mikil hráefnaútgerð dregur úr heildarútflutningi 
og hagvexti. svo sem Sachs og Warner (1995a) 
hafa einnig bent á. Líklega.sta skýringin á 
þessum tengslum var nefnd í innganginum: 
ofnýting auðlindanna leiðir auðveldlega til hol-
lenzku veikinnar, svo að raungengi gjald-
miðilsins verður of hátt og launamyndunin 
færist úr lagi, auk forréttindasóknar, sem dregur 
þrótt úr þjóðarbúskapnum (sjá Bhagwati, 1982, 
og Lane og Tornell, 1995). Þjóðir, sem búa að 
gjöfulum náttúrauðlindum til sjós og lands 
(olíulindum, námum, fiskimiðum. skógum o. s. 
frv.). þurfa að nýta auðlindirnar í samræmi við 
öran. varanlegan hagvöxt í öðrum atvinnu-
greinum - einkum iðnaði, verzlun og þjónustu -
með því að taka markaðsöflin í þjónustu sína í 
skjóli skýrra eignarréttarákvæða og skynsam-
legrar gjaldheimtu. 

Rök og reynsla benda til þess, að útflutn-
ingur, fjárfesting og menntun geti verið mikil-
vægar uppsprettur hagvaxtar (sjá t.d. World 
Bank, 1994; sjá einnig Lewis, 1955. bls. 164). 
Eigi að síður eru skiptar skoðanir um það. í 
hvaða hlutföllum útflutningur og fjárfesting geti 
skýrt hagvaxtarundrið í Austur-Asíu (sjá Krug-
man, 1994. Rodrik. 1994. og Young, 1995). 
Reiknilíkön, þar sem hagvöxtur er skýrður með 
viðteknum mælikvörðum á þessar stærðir. eru 
ekki lfkleg til að leysa þennan ágreining. Því 
hefur verið haldið fram í þessari grein, að þeir 
þættir einir. sem draga úr útflutningi fremur en 
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að taka við hlutverki hans, geti talizt líklegir tii 
að slæva hagvöxt. Smáríki flytja yfirleitt meira 
út af framleiðslu sinni en f jö lmennar þjóðir. en 
þau þurfa þó ekki að búa við meiri hagvöxt fyrir 
því að öðru jö fnu . Þá er mikil í járfesting engin 
trygging fyrir miklum og varanlegum hagvexti. 
eins og reynsla Aus tu r -Evrópu landanna af 
áætlunarbúskap ber órækt vitni um. því að þeir 
þættir einir, sem glæða hagkvæma fjárfestingu 
(t.d. stöðugt verðlag, hollir hvatar og heilbrigt 
hugarfar) , geta talizt líklegir til að auka hagvöxt. 
Helztu gangráðar góðrar í j á r fes t ingar (t.d. 
verðbólga, vísbendingar og vísitölur um heil-
brigt reks t ra rumhver f i og hlutdeild rík-
isfyr i r tækja í hei ldarf járfest ingu og útlánum 
bankakerfisins, sbr. World Bank, 1995c) henta 
líklega betur sem skýribreytur í hagvaxtar-
j ö fnum en f járfest ing án tillits til gæða. Það er 
efni í aðra grein. Auk þess er þörf á því að búa 
til góða mælikvarða á gæði mannauðsins og 
beita þeim kvörðum í hagvaxtarfræðum til að 
meta f r amlag menn tuna r til hagvaxta r í 
he iminum án þess að mæla afurðir menntakerf-
isins (menntun) með aðfangano tkun þess 
(skólagöngu eða útgjöldum til menntamála). 
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Unnur Gunnarsdóttir 

Efnahags- og myntbandalag Evrópu 

Eftirfarandi grein hefur að geyma ymsar upplvsingar um evrópskt myntbandalag, s.s. um markmið þess og 
skilyrði fyrir þátttöku, gerð verður grein fyrir hvernig myntbandalaginu verður komið á, hver verða helstu 
stjórnvöld þess og helstu þáttum sem íslendingar þurfa að liuga að í viðskiptum og samningagerð við aðila í 
ríkjum Evrópusambandsins. Ísland, Liechtenstein og Noregur eru aðilar að samningnum um Evrópska elna-
hagssvæðið, sem í felst þátttaka í innri markaði Evrópu en ekki aðild að myntbandalaginu. Við ritun greinar 
þessarar hefur staða þessara ríkja verið höfð í huga. 

I. Sögulegur aðdragandi 

Þegar Rómarsáttmálinn var undirritaður 1957 
var ekki talin þörf á ákvæðum um efnahags- og 
peningamálastjórnun. þar sem talið var að gengi 
á gjaldmiðlum Evrópuríkja yrði stöðugt og 
nægilegt væri að fjarlægja hindranir gegn 
frjálsum flutningi vöru, þjónustu. lolks og fjár-
magns til að sameina Evrópu. 

Fyrstu tíu ár Efnahagsbandalags Evrópu liðu 
án þess að sameiginleg stjórn efnahags- og 
peningamála væri ofarlega á baugi. Oróinn á 
gjaldeyrismörkuðum á árunum 1968-1969, 
ásamt öðrum atriðum, leiddi til þess að leiðandi 
stjórnmálamenn Evrópu settu sér það framtíðar-
markmið að koma á efnahags- og myntbanda-
Iagi. I því skyni var skipaður vinnuhópur undir 
forystu þáverandi forsætisráðherra Luxem-
borgar, Pierre Werner, sem skyldi gera áætlun 
um hvernig slíku bandalagi yrði komið á fyrir 
1980. Werner-hópurinn skilaði af sér 
lokaskýrslu í október 1970 og lagði til að efna-
hags- og myntbandalagi yrði komið á í þremur 
áföngum á tíu ára tímabili. 

Þáverandi aðildarríki Efnahagsbandalagsins 
samþykktu í marsmánuði 1971 að stefnt skyldi 
að myntbandalagi í þremur áföngum. Gerð 

Greinarhöfundur er lögfræðingur og starfar hjá EFTA í 
Brussel að málefnum er varða fjármálaþjónustu. 

skyldi tilraun með fyrsta áfangann. að setja tak-
markanir á gengissveiflur, án skuldbindinga um 
aðra áfanga myntbandalags. Werner-áætlunin 
gerði ráð fyrir að Evrópugjaldmiðlarnir héldust 
stöðugir gagnvart Bandaríkjadal. þannig að 
þegar gengi Bandaríkjadals var látið fljóta frá 
ágúst 1971 varð evrópski gjaldeyrismarkaðurinn 
óstöðugur og vonir manna um að gjaldmiðlar 
Evrópuríkja héldust í hendur brugðust. 
Draumurinn um myntbandalag fjaraði út. 

Þrátt fyrir þetta var það áfram keppikefli 
manna að Evrópa yrði svæði þar sem stöðug-
leiki ríkti í gengisskráningu. Peningakerfi 
Evrópu (The European Monetary System, EMS) 
var stofnað í mars 1977 með þátttöku allra að-
ildarríkjanna. Meginmarkmið Peningakerfisins 
var að hafa hemil á verðbólgu. Hagfræðingum 
og stjórnmálamönnum Evrópu hefur borið 
saman um að Peningakerfið hafi borið góðan 
árangur, en það var mikilvægt atriði í 
samningum um Maastricht-sáttmálann (á 
árunum 1991-92). 

Arið 1985 var samþykkt áætlun um að fjar-
lægja þær hindranir sem enn stóðu í vegi fyrir 
frjálsum flutningi vöru, þjónustu, fólks og tjár-
magns eða með öðrum orðum lögð línan að hinu 
svonefnda fjórfrelsi. Þrátt fyrir það var Ijóst að 
innri markaðurinn yrði ekki fullkominn fyrr en 
einn evrópskur gjaldtniðill kæmist á, m.a. vegna 
þess hve óstöðug gengisskráning er mikill 
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áhættuþáttur í viðskiptum og hversu tilfinnan-
legur kostnaður hlýst af því að skipta úr einum 
gjaklmiðli í annan. 

Árið 1988 var aftur komið á fót nefnd til að 
undirbúa evrópskt efnahags- og myntbandalag, 
nú undir forystu þáverandi forseta fram-
kvæmdastjórnar Evrópubandalagsins, Jacques 
Delors. I nefndinni áttu sæti allir seðla-
bankastjórar bandalagsríkjanna auk nokkurra 
annarra sérfræðinga. Niðurstöður nefndarinnar 
voru birtar í skýrslu sern kom út í aprfl 1989. 
Skýrslan kvað svo á að unnið skyldi að stofnun 
myntbandalags í þremur áföngum, frá nánari 
samhæfingu á sviði efnahags- og peninga-
málastjórnunar til sameiginlegs gjaldmiðils og 
evrópsks seðlabanka. I framhaldi af þessu var 
ákveðið að hefja fyrsta áfanga myntbanda-
lagsins í júlí 1990. samhliða því að í átta að-
ildarríkjum Evrópubandalagsins gekk í gildi 
fullkomið frelsi til fjármagnsflutninga. 

Maastricht-sáttmálinn var undirritaður í 
febrúarmánuði 1992. Með honum skuldbundu 
aðildarríki Evrópusambandsins sig til að vinna 
að evrópsku efnahags- og myntbandalagi. 
Ákvæði Maastricht-sáttmálans um mynt-
bandalagið byggja á þeim hugmyndum sem 
settar eru fram í Delors-skýrslunni. 

Maastricht-sáttmálinn kvað svo á að annar 
áfangi myntbandalagsins skyldi hefjast 1. janúar 
1994, sbr. e-lið 109. gr. Á þessum tíma voru 
ECOFIN-ráðinu (ráði t jármála- og efna-
hagsráðherra Evrópubandalagsins) veittar 
sérstakar heimildir til að stuðla að samhæfingu 
innan Evrópu á sviði efnahagsmála. Sama ár var 
Peningastofnun Evrópu stofnuð (The European 
Monetary Institute, EMI). Hlutverk 
Peningastofnunar Evrópu er að styrkja sam-
vinnu seðlabanka og stuðla að samhæfingu í 
peningamálastjórnun aðildarríkjanna. Þar að 
auki er stofnuninni ætlað að vinna að 
undirbúningi að þriðja áfanga myntbanda-
lagsins. 

Á leiðtogafundi Evrópusambandsins í 
Madríd í desember 1995 var ákveðið að þriðji 
áfangi myntbandalagsins skyldi hefjast 1. janúar 
1999 með óafturkallanlegri skráningu á gengi 
þeirra aðildarrfkja sem taka þátt í samstarfinu 

hvers gagnvart öðru og gagnvart hinum 
sameiginlega evrópska gjaldmiðli. Ráðherra-
ráðið ákvað einnig að nefna gjaldmiðilinn euro, 
hér eftir nefndur evró. 

II. Þátttökuskilyrðin 

Maastricht-sáttmálinn kveður á um skilyrði fyrir 
þátttöku í myntbandalaginu, einkum j-liður 109. 
gr. og c-liður 104. gr., um halla á ríkissjóði. Um 
er að ræða fjögur meginskilyrði fyrir þátttöku: 
Stöðugt verðlag, viðunandi stöðu ríkissjóðs, 
aðild að evrópska gengisskráningarkerfinu og 
samhæfða vaxtastefnu. Skilyrðin eru sett fram 
með afstæðum hætti, þannig að frammistaða 
ríkjanna er metin m.t.t. annarra aðildarríkja. 
Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins leggur 
fram tölfræðilegar upplýsingar sem notaðar 
verða við frammistöðumatið. Athygli er vakin á 
því að þrjú skilyrðin eru sett fram með tíma-
viðmiðun, þ.e. metin er frammistaða ríkja á 
tilteknu tímabili fyrir inngöngu í myntbandalag-
ið. Fjórða skilyrðið hinsvegar, varðandi stöðu 
ríkissjóðs, er ótímabundið. 

Skilyrðið um stöðugt verðlag miðast við að 
verðbólga í aðildarríki síðasta árið fyrir mat sé 
ekki meira en 1,5 prósentustigum umfram 
verðbólgu í þeim þremur aðildanikjum ESB þar 
sem verðbólgan er lægst á sama tímabili. 
Verðbólguna skal miða við vísitölu neysluverðs, 
sem mæld er á sambærilegan hátt. 

Við mat á því hvort skilyrðinu um stöðu 
ríkissjóðs sé fullnægt, sbr. c-lið 104. gr. 
Maastricht-sáttmálans, skal ráðherraráðið meta 
það svo að ekki sé óeðlilegur halli á ríkissjóði 
viðkomandi aðildarríkis. I bókun 5, sem er 
viðauki við Maastricht-sáttmálann, eru sett fram 
viðmiðunargildi um hvað teljist viðunandi staða 
ríkissjóðs. Viðmiðunargildin eru: 3% eða lægra 
hlutfall halla ríkissjóðs af vergri þjóðarfram-
leiðslu m.t.t. áætlaðs eða raunverulegs halla og 
60% eða lægra hlutfall af skuldum ríkissjóðs, 
reiknað út frá vergri þjóðarframleiðslu. Hvort 
tveggja er reiknað út m.t.t. markaðsverðs þjóðar-
framleiðslunnar. Rétt er að geta þess hér að 
Maastricht-sáttmálinn felur ráðherraráðinu vald 
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í samvinnu við framkvæmdastjórn Evrópu-
sambandsins. Evrópuþingið og Evrópska seðla-
bankann að breyta þessum viðmiðunargildum, 
verði talin ástæða til. Að nýafstöðnum ólbrm-
legum fundi fjármálaráðherra ESB í Dublin 21. 
september 1996 eru yfirgnæfandi líkur 
á að ofangreind viðmiðunargildi sæti ekki breyt-
ingum. Þvert á móti var á fundinum tekin 
ákvörðun um að gera svonefndan stöðug-
leikasáttmála byggðan á þessum gildum, þar 
sem m.a. verði kveðið á um beitingu viðurlaga 
fari fjárlagahalli einstakra aðildarríkja yfir 3% af 
v e rgri þj óðarfram 1 e i ð s 1 u. 

Skilyrðið um þátttöku í evrópska gengis-
skráningarkerfinu (the exchange-rate mecha-
nism) felur í sér að aðildarríki hafi síðustu tvö 
árin fyrir matið verið innan þeirra sveiflumarka 
sem Peningakerfi Evrópu leyfir í gengis-
skráningu. A óformlegum fundi ráðherraráðs 
Evrópusambandsins í Veróna í apríl 1996 var 
samþykkt ályktun um að nýtt gengis-
skráningarkerfi, sem komið verði á, leyfi 
tiltölulega miklar sveiflur í skráningu gjald-
miðils þeirra rfkja sem eru ekki þátttakendur í 
myntbandalaginu. A fyrrnefndum ráðherrafundi 
í Dublin í september 1996 var meginreglan um 
víð sveiflumörk samþykkt af öllum (viðmiðunin 
15% hefur verið nefnd) og að þau ríki sem 
standa fyrir utan samstarfið geti tryggt stöðu 
gjaldmiðla sinna með tvíhliða samningum. 

Skilyrðið um samhæfingu vaxta miðar við að 
síðasta árið fyrir mat hafi meðallangtímavextir í 
aðildarríki ekki verið meira en 2 prósentustigum 
hærri en hjá þeim þremur aðildarríkjum þar sem 
verðlag er stöðugast. Vextirnir sem miðað er við 
eru vextir á langtímaríkisskuldabréfum eða sam-
bæ ri 1 eg u m verðbréfum. 

III. Stjórnvöld myntbandalagsins 
og greiðslumiðlunarkerfi 

Maastricht-sáttmálinn kveður svo á að stofna 
skuli Samband evrópskra seðlabanka (European 
System of Central Banks, ESCB) og Seðlabanka 
Evrópu (European Central Bank. ECB). 
Meginmarkmið með stofnun Sambands 

evrópskra seðlabanka er að tryggja stöðugt 
verðlag (og þannig halda vörð um kaupmáttinn í 
aðildarríkjunum). Sambandið skal starfa í sam-
ræmi við meginregluna um frjálsan markaðs-
búskap með frjálsri samkeppni og hagkvæmustu 
nýtingu auðlinda í samræmi við eftirfarandi 
meginreglur: Stöðugt verðlag. markvissa efna-
hags- og peningamálastjórnun ásamt stöðugum 
greiðslujöfnuði ríkisins. I Sambandi evrópskra 
seðlabanka skulu vera allir seðlabankar 
Evrópusambandsins auk Seðlabanka Evrópu og 
því skai stjórnað af bankaráði, sem í eiga sæti 
allir seðlabankastjórar aðildarríkjanna og 
bankastjórn Seðlabanka Evrópu. Samband 
evrópskra seðlabanka starfar því sjálfstætt, sem 
þýðir að það tekur ekki við fyrirmælum frá að-
ildarrfkjum eða stofnunum Evrópusambandsins. 

Peningastofnun Evrópu hefur hannað 
greiðslumiðlunarkerfi til að annast peninga-
málastjórnun Sambands evrópskra seðlabanka í 
hinum nýja gjaldmiðli fyrir háar fjárhæðir. Það 
verður notað í millibankaviðskiptum en ein-
göngu í evrómynt. Þetta greiðslumiðlunarkerfi 
hefur hlotið nafnið TARGET (Trans-European 
Automated Real-Time Gross Settlement 
Express Transfers). Því er ætlað að tengja 
núverandi kerfi fyrir rauntímagreiðslujöfnun 
(real time gross settlements) við Samband 
evrópskra seðlabanka. Aætlað er að TARGET 
taki til starfa þegar þriðji áfangi mynt-
bandalagsins hefst 1. janúar 1999. Það er enn á 
umræðustigi hvernig aðgengi þeirra aðildarríkja 
ESB að kerfinu verður sem standa fyrir utan 
myntbandalagið. 

Varðandi greiðslumiðlun fyrir allar almenn-
ar millifærslur (smásölu) verða umskiptin yfir í 
evró miklum mun flóknari. þar sem um er að 
ræða mikinn fjölda greiðslna frá stórum hópi 
manna og fyrirtækja. Það þykir ekki heppilegt 
að vinna með tvo gjaldmiðla samtímis í slíkum 
sjálfvirkum kerfum. Af þessum sökum er gert 
ráð fyrir að bankarnir kjósi hver að nota áfram 
gjaldmiðil síns ríkis þar til að endanlega verður 
skipt yfir í evró. Gert er ráð fyrir að það verði 1. 
janúar2002. 
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IV. Atburðarásin 

Á leiðtogafundi ESB í Madríd í desember 1995 
var ákveðið hvernig sameiginlega gjald-
miðlinum verður komið á. Áður eða í maí 1995 
hafði framkvæmdastjórn Evrópusambandsins 
gefið íit grænbók, sem er ýtarleg lýsing á 
framkvæmdaatriðum þessa ferlis. Yfirlýsing 
ráðherraráðsins byggir á því sem framkvæmda-
stjórnin leggur til í grænbókinni. 

Samkvæmt yfirlýsingu leiðtogafundarins 
skal ráðherraráðið eins fljótt og auðið er á árinu 
1998 taka ákvörðun uni hvaða ríki skuli frá 
upphafi taka þátt í myntbandalaginu. og verður 
miðað við þáttlökuskilyrðin sem lýst er í kafla II 
hér að framan. Miðað verður við hagtölur ársins 
1997. Litið er svo á að öll aðildarríkin komi til 
greina nema ef til vill Danmörk og Bretland sem 
í Maastricht sömdu um rétt til að halda sig fyrir 
utan myntbandalagið. Áætlanir Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins frá apríl 1996 sýna að sjö 
aðildamki séu líkleg til að fullnægja skilyrðum 
fyrir þátttöku: Holland, Lííxemborg. Danmörk. 
Svíþjóð, Finnland, Irland og Bretland. Athygli 
vekur að enn vantar nokkuð á að Þýskaland og 
Frakkland fullnægi settum skilyrðum. 

Leiðtogafundurinn leggur í yfirlýsingu sinni 
áherslu á að Seðlabanki Evrópu taki til 
starfa nógu snemma til að hal'a ráðrúm til alls 
undirbúnings fyrir I. janúar 1999. 

Hinn 1. janúar 1999 verður gengi allra þátt-
tökuríkjanna hvers gagnvart öðru og gagnvart 
hinum nýja gjaldmiðli skráð með óafturkallan-
legum hætti. Frá sama tíma fer peningamála-
stjórnun fram í evró og stefna Sambands evr-
ópskra seðlabanka í gjaldeyrismálum verður 
mótuð með hliðsjón af hinum sameiginlega 
gjaldmiðli. Hvatt verður til notkunar evró í 
milliríkjaviðskiptum og ný ríkisskuldabréf 
(verðbréf) verða gefin út í evró af þátttöku-
ríkjunum. 

Gert er ráð fyrir að 1. janúar 1999 gangi í 
gildi reglugerð Evrópusambandsins sem kveði 
svo á að evró verði löglegur gjaldmiðill frá þeim 
degi og að ECU-karfan falli úr gildi. Eitt ECU 
verður eitt evró. 

I síðasta lagi i. janúar 2002 verða evró-

peningaseðlar og -mynt sett í umferð. Gert er ráð 
fyrir að fyrstu sex mánuðina verði evrópeningar 
í umferð jafnhliða eldri gjaldmiðlum. en eftir 
þann tíma eingöngu evró. Eftir það getur fólk 
farið í viðkomandi seðlabanka og skipt gömlum 
peningaseðlum og mynt. 

V. Kostir og gallar 

Mikill metnaður liggur að baki áætlununum um 
að koma á sameiginlegum evrópskum gjald-
miðli. Markmiðið er að evró verði einn af 
sterkustu gjaldmiðlum heims og keppi við 
Bandaríkjadal og japanskt jen á fjármála-
mörkuðum. Til að ná þessu fram eru Evrópu-
sambandsríkin að vinna að því, hvert fyrir sig. 
að árangur þeirra við stjórn efnahagsmála verði 
með því sem best gerist í heiminum. Á þetta 
einkum við um verðbólgu, vaxtastig, stöðug-
leika gengisskráningar og halla á ríkissjóði og 
skuldir, sbr. nánar kafla II hér að framan. Þau 
ríki sem fullnægja ekki þátttökuskilyrðunum frá 
upphafi munu samt sem áður taka þátt að því 
leyti er kemur til góða þátttöku þeirra í 
framtíðinni. Til dæmis munu seðlabankastjórar 
þeirra sitja í bankaráði Seðlabanka Evrópu, þó 
án réttar til að hafa áhrif á ákvarðanir um stjórn 
á sameiginlega gjaldmiðlinum. 

Því hefur verið haldið frarn til stuðnings 
sameiginlegum evrópskum gjaldmiðli að til að 
innri markaðurinn geti starfað á virkan hátt megi 
sveiflur á gengi einstakra ríkja ekki raska jafn-
væginu og hafa ófyrirsjáanleg áhrif á arðsemi 
viðskipta. Með öðrum orðum er stefnt að því að 
þurrka út gengisáhættu í viðskiptum á Evrópu-
markaði. Því hefur einnig verið haldið fram að 
sameiginlegi gjaldmiðillinn geti hvatt til fjár-
festingar og þannig haft örvandi áhrif á vinnu-
markaðinn. Þetta geti gerst með því að stöðugt 
verðlag verði tryggt, sem skapi aðstæður fyrir 
meiri atvinnu og betri lífskjör á sama tíma og 
vöxtum verði haldið í skefjum. Þess má geta að 
kostnaður við að skipta úr einum gjaldmiðli yfir 
í annan er verulegur innan Evrópumarkaðar-
ins og mun hann smám saman hverfa eftir 
því sem fleiri ríki Evrópu ganga í myntbanda-
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lagið Þá er fyrirséð að með sterkum evrópsk-
um gjaldmiðli geti evrópsk fyrirtæki í auknum 
mæli greitt fyrir innflutta vöru í evró eða skrifað 
út reikninga í evró fyrir vöru sem þau flytja út 
f r áESB. " 

Efnahags- og myntbandalagið hefur verið 
umdeilt meðal evrópskra stjórnmálamanna. 
Ýmsir hafa orðið til að halda því fram að ríkin 
verði svipt sjálfstjórn peningamála. Eitt af þeim 
atriðum sem einkennir myntbandalagið er hin 
óafturkallanlega gengisskráning. sem jafnframt 
hefur í för með sér að ríkin geta ekki fellt gengi 
sitt þegar harðnar í ári. Þá tná geta þess að heild-
arkostnaðurinn við gjaldeyrisskipti innan 
Evrópu. sem einstaklingar og fyrirtæki hafa 
þurft að bera, er talinn nema 21.5 milljörðum 
ECU á ári. Það þýðir jafnframt að þeir aðilar 
sem hingað til hafa haft tekjur af því að skipta á 
milli gjaldmiðla verða af þeim tekjum. 

Athygli vekur að viðbrögð neytendasamtaka. 
tryggingarfélaga, banka, fjárfestingarlánasjóða, 
svo að dæmi séu tekin, hafa að mestu verið 
jákvæð gagnvart sameiginlega gjaldmiðlinum. 
Þessir aðilar hafa allir lagt áherslu á mikilvægi 
þess að þeim verði gerð skvr grein fyrir því 
hvernig áætlað sé að umskiptin muni eiga sér 
stað og að sú áætlun standist. Neytendur hafa 
lagt megináherslu á að evró verði sterkur gjald-
miðill og stöðugur, en það telja þeir vera bestu 
tryggingu sína fyrir varðveislu sparifjár. eftir-
launasjóða og annars slíks. Samtök evrópskra 
vátryggingarfélaga hafa gefið út yfirlýsingu um 
að þau séu meðmælt sameiginlegri mynt því að 
einmitt hún muni efla möguleika þeirra á að 
stunda viðskipti á einum evrópskum trygginga-
markaði. 

| . Dæmi: Einslaklingur, sem fer úr heimalandi sínu með 
1000 mörk, franka eða pund í vasa sínum, hefui' viðdvöl 
í öllum ríkjum Evrópusambandsins. Við hver landamæri 
skiptir hann fjármunum sínum í þann gjaldmiðil sem í 
gildi er í næsta viðkomulandi. Þegar heim er komið á 
hann einungis 500 mörk. franka eða pund eða hvaða 
annan evrópskan gjaldmiðil sem hann leggur af stað 
með. án þess að hafa keypt nokkuð. 

VI. Framhald samninga og fleiri 
lögfræðileg atriði 

Frá 1. janúar 1999 mun nýi gjaldmiðillinn. evró, 
vera lögformlegur gjaldmiðill. Eldri gjald-
miðlarnir verða eftir sem áður í umferð næstu 
þrjú árin. Þeir verða þó ekki sjálfstæðir gjald-
miðlar, heldur mismunandi einingar af evró. 

Gert er ráð fyrir að sett verði sameiginleg 
evrópsk löggjöf sem tryggi að bankainnstæður í 
evró. greiðslur og ýmsar millifærslur verði 
taldar jafngilda því að þær hafi verið gerðar í 
gjaldmiðli viðkomandi ríkis. Þá er gert ráð fyrir 
að sett verði löggjöf sem miði að því að svipta 
eldri gjaldmiðlana stöðu sinni sem lögformlegir 
gjaldmiðlar I. janúar 2002. Með þessu er átt við 
að eliir þann dag verði það ekki talin fullnægj-
andi greiðsla á kröfu að greiða með öðru en evró 
í þátttökuríkjunum. 

I sumum Evrópusambandsríkjum er talin 
gild riftunarástæða samninga að veruleg röskun 
eigi scr stað í efnahagslífi viðkomandi ríkis. Það 
er því sérlega mikilvægt að umskiptin yfir í evró 
verði með þeim hætti að ekki verði slík röskun. 
Því er aðildarríkjum uppálagt að endurskoða 
samningalög sín með hliðsjón af því að 
innleiðing evró ein og sér gefi ekki tilefni til 
deilna um efni og gildi samninga. 

Um þá samninga sem gerðir eru í ECU gildir 
að efna skal þá í evró frá og með I. janúar 1999. 
Ekki eru fyrirséð vandkvæði við efndir þessara 
samninga, þar sem Maastricht-sáttmálinn 
kveður svo á að skipta skuli á ECU og evró á 
genginu 1:1. Þetta mun einnig gilda fyrir 
samninga sem íslenskir aðilar hafa gert í ECU. 

Aðrir samningar. þ.e. þeir sem samkvæmt 
orðanna hljóðan skulu efndir í gjaldmiðli ein-
hvers þátttökurfkis, t.d. í sænskum krónum, eru 
meira áhyggjuefni. Það er einkum tvennt. sem 
menn hafa lagt til í því skyni að draga úr óvissu. 
Annað er að setja svonefnt „evróákvæði" í nýja 
samninga, verðbréf. afleiðusamninga o.s.frv. 2. 
Hitt er að setja sérstaka löggjöf til að 
tryggja óumdeildar efndir samninga. sem hafa 
ekki til að bera ofangreint „evróákvæði". Þegar 
þetta er ritað er ekki vitað hver verður 
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niðurstaðan að þessu leyti, en á óformlegum 
fundi fjármálaráðherra ESB í Dublin í septem-
ber 1996 var komist að samkomulagi um helstu 
atriði varðandi Iagalega stöðu sameiginlegu 
myntarinnar. Framkvæmdastjórnin boðaði að 
fyrstu drög reglugerðar (ákvörðunar) yrðu 
tilbiiin í byrjun október og til umræðu á fundi 
Peningamálanefndarinnar hinn 8. október. 

VII. Lokaorð 

Um þessar mundir streyma inn til ESB aðildar-
umsóknir frá ríkjum Austur-Evrópu. Eitt af 
verkefnum milliríkjaráðstefnu ESB sem stendur 
yfir um þessar mundir er að móta framtíðarsýn-
ina í Evrópusambandi með allt að 26 aðildar-
ríkjum. í því sambandi er vert að geta þess að 
ýmsir spámenn Evrópu telja að þátttökuríki í 
efnahags- og myntbandalaginu muni mynda 
kjarna leiðandi Evrópuríkja í stækkuðu ESB. 

Meginmarkmið samningsins um Evrópskt 
efnahagssvæði er einsleitur evrópskur innri 
markaður. Samningurinn tekur ekki til mynt-
bandalagsins. Þó verður að ætla að nýi 
sameiginlegi gjaldmiðillinn muni hafa áhrif á 
Evrópska efnahagssvæðið. Hann gæti jafnvel 
raskað þessari eftirsóttu einsleitni. því verður að 
telja nauðsynlegt fyrir Íslandog önnur aðildar-
ríki EES að fylgjast vel með þróun efnahags- og 
myntbandalagsins. Vilji EES-ríkin tengja gjald-
miðil sinn við evró verður að gera það með 
sérstökum tvíhliða samningum eða með breyt-
ingu á EES-samningnum. 

2. Sérfræðingahópur um umskipiin yfir í samaginlcgan 
gjaldmiðil lagði eftirfarandi ákvæði til í skýrslu sinni frá 
árinu 1995: ,.As soon as [country of issue of the curren-
cy) joins thc third stage of the Economic and Monctary 
Union and as soon as the ECU has bccomc thc only lcgal 
tender under the lavv applicablc in |countrv of issue of 
the currcncyj. paymcnt obligations in the relevant 
national currency vvill be read in ECU. in accordance 
vvith the conversion rates fixed by thc Counal of ihc 
European Union ex Art. 1091 (4) of the Treaty establish-
ing the European Community. This conversion in ECU 
will by no means represent by itsell' a reason for default. 
for early redemption. for changing thc coupon ratc or for 
any other change in this [contract. prospectus....]. " 

Eftirtalin eru helstu atriðin sem á þessari 
stundu er fyrirséð að geti varðað Ísland: 

Hin efnahagslegu þátttökuskilyrði sem ríki 
þurfa að fullnægja eru nú þegar og verða 
efalaust í framtíðinni helsta viðmiðun allra 
Evrópuríkja, þ. á m. Íslands, um fyrir-
myndarhagstjórn. 
Huga þarf að framtíðarfyrirkomulagi 
varðandi samskipti Seðlabanka Íslands við 
helstu stjórnvöld myntbandalagsins, 
Samband evrópskra seðlabanka og 
Seðlabanka Evrópu. Munu þau byggja á 
persónulegum samböndum bankastjórna 
viðkomandi seðlabanka eða verða þau gerð 
með formlegum hætti, t.d. tvíhliða 
samningum eða í samvinnu við önnur ríki 
utan myntbandalagsins? 
Nýtt greiðslumiðlunarkerfi fyrir háar 
fjárhæðir, TARGET, verður tekið í notkun 
fyrir árslok 1996. Líklegt má telja að Íslandhafi hagsmuni af að semja um að tengjast 
því. 

Einstaklingar og fyrirtæki á Íslandi eiga í 
margskonar viðskiptum við einstaklinga og 
fyrirtæki í aðildarríkjum Evrópusambands-
ins. Það er því nauðsynlegt fyrir þessa aðila 
að huga að tiltækum ráðum varðandi gildi 
langtímasamninga, sern gerðir eru fyrir 
gildistöku evró en skulu efndir síðar. 
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Bjarni Bragi Jónsson 

F j á r m a g n s u p p b y g g i n g 
f i m m ára tuga lýðve ld i s 
Við upphaf lýðveldistímans hófst ör uppbygging þjóðarauðs landsmanna. Á hálfri öld síðan hefur fjármuna-
eign áttfaldast. en sökum aukinna skulda út á við hefur þjóðarauður þó ekki nema sexfaldast. Vöxtur eigna og 
auðs hefur verið mjög misör eftir þróunarfærum og hagsveiflum, frá um 1% á ári fyrst og síðast til 5-6% á 
vaxtarskaðum um miðbikið. Lengst af keyrði fjárfesting úr hófi og dró með sér mikinn þjóðhagslegan heild-
arsparnað, en leiddi jafnframt af sér viðskiptahalla með ytri skuldasöfnun og verðbólguvaldandi þcnslu. Með 
bættum tökum á hagstjórn, einkum peninga- og lánamáia, hefur jafnvægi komist á, en hreinn sparnaður hefur 
lækkað í 6% af tekjum síðustu 12 árin. Rökrætt er. hver séu jafnvægismörk með hliðsjón af þróunarþörf þjóðar-
búsins og stofnfjárstuðli framleiðslunnar, sem haldist hefur mjög stöðugur um 3.2 yfir lengri tíma þrátt fyrir 
skemmri sveitlur. Fjárfesting helgast að litlu leyti af framleiðsluþörfum. heldur miðar að almennri auðgun og 
kjörstöðu eigna að tiltölu við tekjur. 

Inngangur 

Liðin er meira en hálf öld síðan Lýðveldið 
Ísland var stofnað á Þingvöllum undir lok sfðari 
heimsstyrjaldarinnar. Tímaskeiðið sfðan þá 
hefur lengst af verið kallað eftirstrfðstíminn, en 
gildi þeirrar viðmiðunar hefur smám saman 
fjarað út. Þegar segja á sögu uppbyggingar þessa 
tímaskeiðs, er eðlilegra að kenna það til lýðveld-
istímans, enda tfðkast sú viðmiðun æ meir með 
vaxandi vitund um gildi tímaskilanna yfir til 
fulls sjálfstæðis og forræðis út á við. Þessi 
lokaáfangi á fullveldistindinn, þar sem eggjandi 
vindar alþjóðlegrar samkeppni og samstarfs 
tóku að leika um þjóðarbúið, hefur reynst 
öflugur hvati nýs framfaraskeiðs eftir stöðnun 
kreppu og styrjaldar. Fallgryfjur hlutu þó einnig 
að leynast á brautinni framundan, einkum f 
snöggum umskiptum til alþjóðlegrar samkeppni 
og auðlindaásóknar, ásamt vöntun á hagstjórnar-
og fjármálatækni, sem endurreisti fyrra frjáls-
ræði og væri jafnframt sniðin að viðfangsefnum 
nýrra og kröfuharðra tíma. 

Höfundur er hagfræðilcgur ráðunautur bankastjórnar 
Seðlabanka Íslands. 

Framfarasókn þjóðar er einkum metin eftir 
þróun þjóðarframleiðslu og þjóðartekna, einkum 
eftir að hugtakið hagvöxtur festi rætur á sjötta 
áratugnum og tók að mælast við þessar stærðir. 
Hagvöxt má þó skoða f víðara samhengi og þá 
einkum með yfirsýn yfir þjóðarauð, sem er 
byggður upp af þeim eignum eða fjármunum, 
sem geta af sér framleiðslu og tekjur í samspili 
við beitingu vinnuafls. Áherslan var fyrrum 
jafnvel öllu meiri á þennan grundvallarþátt. enda 
skorti ætfð mjög á auðlegð þjóðanna til jafns við 
gnótt mannafla, sem að miklum hluta bjó við 
sára fátækt. Endanlegt markmið hagrænnar 
starfsemi hlýtur þó að teljast fólgið í fram-
leiðslu verðmæta og jafnvel enn frekar f þeim 
meginhluta hennar. sem fer til neyslu, en þá ætti 
að meta sem slíka allt beint notagildi eigna, 
einkaaðila jafnt sem hins opinbera, jafnhliða 
árangri fjármuna íbeinum framleiðsluathöfnum. 
I þessu samhengi er nauðsynlegt að gæta meðal-
hófs milli tvenns konar viðhorfa: annars vegar 
neysluhneigðar. sem staðið getur sparnaði fyrir 
þrifum og hamlað vexti framleiðshtfjármagns, 
og hins vegar fjárfestingarhneigðar, sem farið 
getur út f öfgar skefjalausrar trúar á afköst fram-
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leiðslutækja án tillits til aðstæðna. Milli öfga 
þessara viðhorfa hefur staðið stöðugur styr á því 
tímabili, sem hér er til meðferðar. Niðurstaðan 
af þeirri togsteitu hlaut að verða sú skuldasöfnun 
út á við, sem hefur verið snar þáttur í þróuninni. 

Val þessa viðfangsefnis á þessum vettvangi 
helgast þó einkum af því hlutverki Seðlabankans 
að rannsaka, skvra og standa vörð um heilbrigða 
þróun f jármagnsmyndunar og f jármagns-
markaðar í landinu sem undirstöðu varanlegs 
hagvaxtar í traustu efnahagslegu jafnvægi . 
Heildarstofnar efnislegra fjármuna og þjóðar-
auðs eru æskileg umgerð slíkrar skýrslugerðar 
og haggreiningar, sem jafnframt felur í sér 
samhengi þeirra við lánsfjármagn og myndun 
þess og uppbyggingu af fjársparnaði hvers tíma. 

Elni þessarar greinar verður því fjármagns-
uppbygging, ytri skuldastaða og hreinn þjóðar-
auður á hálfrar aldar skeiði lýðveldisins. Efnið 
er skoðað og úr því unnið frá sjónarhóli eigna-
og skuldastofns hvers tíma, en ekki hreyfinga 
eða strauma hvers árs. Unnið er úr efninu á ýmsa 
vegu til þess að fá fram sem skýrasta mynd af 
þróun og innbyrðis afstöðum. þar á meðal eru 
árlegar hreyfingar unnar út frá breytingum 
stofnstærða á verðbólguleiðréttum grunni og 
settar í samhengi við þjóðarframleiðslu og 
þjóðartekjur hvers tíma. Kemur það í sama stað 
niður og gert sé upp eftir fjárfestingu, afskriftum 
og hreinni, erlendri lántöku hvers árs. 
Staðvirðing er gerð í meginatriðum með tvenn-
um hætti: efnislegar eignir eftir viðeigandi 
verðmælikvörðum þjóðhagsreikninga, en erlend 
skuldastaða eftir erlendu verðlagi og gengi 
lánagjaldmiðla. Grunnefnið um rauneignir er frá 
Þjóðhagsstofnun, en um eiienda skuldastöðu frá 
tölfræðideild Seðlabankans og hliðstæðum fyrri 
heimildum. Um gagnagrunn og úrvinnslu verður 
fjallað nánar í sérstökum kafla í greinarlok. 
Þróunin verður rædd út frá almennri vitneskju 
um efnahagsframvindu tímabilsins, án þess að 
tök séu á að vinna upp tölfræðileg sambönd við 
aðra hagræna þætti. 

Yfirtak f jármunaeignar og þjóðarauðs 
samkvæmt þessari grein byggist á viðtekinni 
skýrsluhefð þjóðhagsreikninga og er þar með 
hið mesta, sem fært er að ná saman. Viðurkenna 

ber þó. að það eignasafn er orðið of þröngt til að 
svara nútímaþörfum. Eignamyndun og auður 
ætti að taka til alls, sem varið er til að bæta fyrir 
framtíðinni og varðveitist til verðmætra síðari 
nota, enda þótt þá eyðist og þurfi að afskrifa. í 
árdaga eins og stundum er sagt. eða að gefnu 
stigi auðlinda, þekkingar og færni, skynja menn 
þörf fyrir aukna efnislega fjármuni og fram-
leiðslutæki og keppa að því að fullnægja henni. 
Að þessum grunnþáttum gefnum fjarar nytsemi 
nýrrar efnislegrar uppbyggingar hins vegar út, 
svo að rannsóknir til nýrrar þekkingaröflunar og 
tilraunir með nýjungar í tækni og þörfum þarf til 
að veita nýmyndun fjármagns nýjan tilgang og 
inntak. Að hluta tekur þetta á sig mynd almennt 
nýtanlegrar þekkingar. hugverka og nýjunga, og 
að hluta persónubundna mynd í menntun mann-
aflans, í svokölluðum mannauði, sem farið er að 
taka veruleg lán út á. án þess að hans sjái stað í 
eignamyndun. Hvort tveggja er unnt að meta til 
kostnaðar og færa upp sem eign. Menn hafa að 
vísu sett fyrir sig, að slík eignfærsla miðist við 
kostnað og svari því ekki nauðsynlega til 
árangurs. Sömu mótbáru má þó eins hafa uppi 
gagnvart fjárfestingunni almennt. og er þar séð 
fyrir því með endurmati og sérstökum afskrift-
um. Tímabært er því, að hagskýrsluyfirvöld taki 
rögg á sig og komi upp viðunandi skýrslugerð 
þessa efnis. Mun þá væntanlega koma í Ijós, að 
samdráttur fjárfestingar yl'ir hálfan annan áratug 
stafi í reynd að verulegum hluta af færslu hennar 
yfir á hin huglægari form, sem hér hafa verið 
tilgreind. og þar með til aukins árangurs. Við 
þetta má bæta, að yfirsýn um eignamyndun 
heimila er ekki fullkomin, nema metinn verði 
stofn húsbúnaðar og heimilistækja, svo sem 
farið er að gera í einstaka löndum. 

Megindrættir þróunar 

Fastafjármunir í landinu til framleiðslunota, 
opinben'a þarfa og íbúðar voru metnir á 1.440 
milljarða króna afskrifað hreint verðmæti í lok 
síðasta árs, 1995. Er hér um að ræða þær eignir, 
sem teknar eru með í árlegar skýrslur um fjár-
munamyndun og þannig safnað upp frá ári til 
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árs. Skilgreining þeirra miðasl við. að þær séu til 
framleiðslunota í skilningi þjóðhagsreikninga. 
og þar með lagt mat á afnot íbúða og opinberra 
mannvirkja. sem ekki nýtast í rekstri fyrirtækja. 
Vörubirgðir eru til sömu nota, en eru annars 
eðlis sem breytilegur eignastofn og eru áætlaðar 
um 69 milljarðar. Fjármunaeign 1. sem stendur 
ótvírætt að baki framleiðslunni, metinni 
samkvæmt þjóðhagsreikningum, nam þannig 
1.509 milljörðum. Við það má bæta mati einka-
bifreiða til fyllra yfirlits um auðlegð þjóðarinnar 
og þá einkum eignastofn heimilageirans á móti 
skuldum, og nemur það um 73 milljörðum. 
Einkabílar eru raunar að miklum hluta tæki 
heimilanna til atvinnusóknaV og aðfanga og því 
viss veila í þjóðhagsreikningum að telja þá ekki 
með til eigna. Að þeim meðtöldum er svokölluð 
fjármunaeign 2 metin á 1.582 milljarða. Á móti 
þessu er stillt hreinni skuldastöðu þjóðarbúsins 
út á við. sem lengst af fór ört hækkandi, og nam 
hún 226 milljörðum í árslok 1995. Að henni frá-
dreginni nam hreinn þjóðarauður I, út frá fjár-
munaeign 1. 1.283 milljörðum og þjóðarauður 2. 
út frá fjármunaeign 2, 1.355 milljörðum (sjá 
töflu 1). 

Þróun alls tímabilsins má lýsa þannig í hnot-
skurn. að fastafjármunir hafa meira en áttfaldast 

að magni eða raunvirði, birgðir um fjórtán-
faldast og einkabifreiðar meira en þrítugfaldast. 
Fjármunaeign 1. með birgðum. hefur því aukist 
8.3-falt og tjármunaeign 2. einnig með einka-
bílurn. 8.6-falt (sjá töflu 3 og mynd 3). Þetta 
verður að teljast geysimikill árangur, hvernig 
sem á hann er litið. Þann skugga ber þó á. að 
skuldin út á við hefur aukist hlutfallslega mun 
meira en eignir, og felur það í sér, að þjóðin 
hefur ekki megnað að spara sjálf fyrir allri 
þessari eignamyndun. Ekki er auðgert að finna 
eðlilegan grunn til að meta aukningu skuldar-
innar við. þar sem mjög stór hrein innstæða var 
erlendis í stríðslok, sem eyddist brátt upp og 
snerist í andstæðu sína. Hrein skuldastaða er nú 
nærri fimmföld að raunvirði við hreina innstæðu 
1945. en frá því að hrein ytri skuld komst á. t.d. 
árin 1950-55. hefur skuldastaðan þrítugfaldast 
að raungildi. 

Þegar kemur að þróun þjóðarauðs, sem er 
mismunur umræddra eigna og skulda, skilur 
sundur með mati þróunarinnar, eftir því hvort 
beitt er föstu verði og þar með verðhlutföllum 
við upphaf eða lok tímabilsins. Þetta stafar af 
því. að verðþáttur ytri stöðu (erlent verðlag og 
gengi) hefur hækkað tvöfalt meira en 
eignastofnsins (nema einkabfla, sem hafa fylgt 
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Mynd 2 

Fjármunaeign, ytri staða og þjóðarauður í árslok 1944-95 
þýs Milljónir króna á verðlagi ársloka 1995 

erlenda þættinum og með álagi fyrir hækkuðum 
gjöldum lengst af). Undirrót þessa er sii, að 
raungengi krónunnar var í stríðslok orðið óraun-
hæft hátt nokkurn veginn sem þessu nemur. 
Þjóðarauðurinn sjöfaldaðist yfir tímabilið miðað 
við verðgrundvöll 1945. þó ívið minna án einka-
bíla. en á verðgrunni 1995 vó ytri skuldin svo 
miklu meira, að hann náði ekki nema 5,6-földun 
án einkabíla eða nærri 5,9-földun að þeim 
meðtöldum. Ekki fer á milli mála. að verð-
grunnur 1995 er mun sannari og raunhæfari fyrir 
tímabilið í heild og viðhorf síðari tíma. enda 
byggður á markaðsreyndum afstöðum gengis og 
verðlags. Verður því stuðst við hann í nánari 
greiningu hér á eftir. 

Megindrættir þróunarinnar koma nánar og 
skyrar fram í því, á hvaða árabilum helstu fjár-
magnsstærðirnar ná heilum margfeldum 
raungildis upphafsstöðunnar. sem miðast við 
árslok 1945. enda þótt reiknað sé aftur til 1944 
til þess að ná hreyfingum ársins 1945 inn í 
myndina (sjá myndir 1 og 2 og töflu 3). 
Fastafjármunir og samtölur f jármunaeignar 
tvöfölduðust fram til 1958-59, á 13-14 árum. 
Þær tóku annarri tvöföldun (í vísitölu 400) á 14-
15 árum til 1972-73. og hinni þriðju (í vísitölu 
800) á 17-20 árum íú 1989-93. Felur það að 

sjállsögðu í sér. að vöxtur af eigin stofni hefur 
verið að hægjast. 

Hins vegar styttist tíminn milli hundraðs-
marka eða heilla fleirfaldana upphafsstöðu: úr 
13-14 árum til 1958-59 í átla ár í þreföldun 
1965-66. sex ár í fjórföldun 1972-73 og aðeins 
f jögur ár í fimmföldun 1976-77. enda var 
stofninn stöðugt stærri, sem vöxturinn gerðist af. 
Ur því fór tíminn milli fleirfaldana að lengjast í 
4-5 ár í sexföldun til 1980-81 og sjöföldun til 
1984-87 og í 5-6 ár upp í áttföldun til 1989-93 
og verður ljóslega mun lengri á yfirstandandi 
kalia síðan. Hefur hæging vaxtarins þannig farið 
að valda meiru en stækkun grunnstofns. 

Fleirföldun þjóðarauðs hefur aftur á móti 
orðið í mun hægari takti. Tvöföldun varð á 19 
árum til 1964, þreföldun á næstu 8-9 árum lil 
1972-73. Fjórföldun náðist síðan eftir 6 ár til 
1978-79 og þar með önnur tvöföldun á 14-15 
árum. Enn liðu 8-9 ár í fimmföldun 1986-88, og 
eftir 7-9 ár síðan þá skortir enn nokkuð í sex-
földun þjóðarauðsins. Telja má víst. að hugsan-
legar viðbætur mannauðs, rannsóknaárangurs og 
notamuna heimila myndu jafna nokkuð upp 
vöxtinn á síðari skeiðunum. 
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Vaxtarhraði og sveiflur 

Vaxtarhraða f jármagnsins yfir tímabilið og 
undirskeið þess má marka af línuritum um 
magnþróun þess á hlutfallskvarða (veld-
iskvarða) á mynd 3. Þar setn bratti línuritanna er 
mestur. er vöxturinn örastur. Fyrir utan 

talsverðar sveiflur á fyrri hluta tímabilsins er 
hallastefnan nokkuð bein allt fram til 1976, en 
tekur þaðan að sveigjast mjúklega til lækkunar, 
mest í tilviki þjóðarauðs eða sparnaðar, en síður 
í tilviki fastafjármuna, þar til að þetta snýst við 
eftir 1992, enda fer þá skuldin út á við lækk-
andi. Á myndinni má greina nokkuð S-laga kúrf-

Sveifluhneigðar eignir í árslok 1944-95 
Magnvísitölur 1945 = 100, hlutfallskvarði 
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ur, sem kallað er, en þær eru gamalkunnar í þeirn 
tilvikum, þar sem vaxtarmegn eins meginþáttar 
þjóðarbús leysist úr læðingi til að ná samræmi 
eða kjörstöðu við aðra, en nær síðan stigi 
tiltölulegrar mettunar þarfanna, svo að vöxt-
urinn hægist eða staðnar um sinn. Svipuð heild-
armynd þróunar kemur fram á mynd 4 af 
smærri eignaþáttunum, birgðum og einka-
bifreiðum, sem og af mótsvarandi línu um 
skuldasöfnun erlendis. Að öðru leyti einkennast 
þær stærðir af meiri sveiflum, sem leiðir af 
skemmri endingu þeirra og öðru sveiflunæmi. 

Magnbreytingar einstakra ára má skoða 
hvort sem er á töflu 4 eða mynd 5, 1-2. Fram 
kemur verulegur sveiflugangur. sem rekja má að 
fellur í meginatriðum saman við almennar 
hagsveiflur í þjóðarbúinu. I mynd fjármuna-
myndunar og auðgunar þjóðarbúsins fellur 
sveiflan þó oft nokkuð síðar á tímaferilinn en 
framleiðsla og tekjur, en einnig að hluta til 
nokkru fyrr. Þetta skýrist af því, að eigna-
myndun í föstum formum er ekki nema að litlu 
leyti samtímaeðlis við framleiðslu og tekjur. 
heldur er hún annars vegar háð því, að nokkur 
tekjuauki og sparnaður hafi safnast upp, og á 
hinn bóginn að horfur fram á við séu nógu góðar 
til að réttlæta fjárfestingu og lántökur. Þótt fjár-
magnsmyndun sé sýnu ójafnari, einkum í nettó-
skilningi, en framleiðslan, svo sem fræðikenn-
ingar hafa lengi haldið fram. geta þessi aftur- og 
framhverfu viðhorf ásamt jöfnunarhlutverki 
lánastarfseminnar valdið því, að fjárfestingin 
haldist mun jafnari en sparnaðurinn, þ.e. aukn-
ing þjóðarauðs, sem bregst gjarnan umsvifalaust 
við tekjuauka. Þessa sér glöggt stað á mynd-
unum: aukning fastafjármuna er jöfnust, en tjár-
munaeign ójafnast oft við hvorn sveifluhneigða 
þáttinn, sem við bætist. Skuldastaðan út á við 
verður mest til þess að breyta yfirsvip þróunar-
innar, frá því sem fjármunaeignin sýnir yfir til 
niðurstöðu þjóðarauðs. einkum allra fyrst og um 
síðara miðbik tímabilsins. Þannig hafa erlendar 
lántökur veitt ali til hvors tveggja að jafna fjár-
festinguna og halda henni langvarandi meiri en 
innlendur sparnaður fékk borið uppi. Þetta hefur 
leitt af sér verulega kosti fyrir framfarasókn 
þjóðarinnar, en jafnframt boðið heirn slakari 
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ábyrgð og aga, svo að með vaxandi ytri 
vaxtabyrði getur heildardæmi hagræðis af 
lánunum orðið örðugra uppgjörs. 

Gefa verður sérstaka skýringu á gildi talna-
raðarinnar um breytingar ytri skuldastöðu í töflu 
4 og yfirliti I. Til og með 1948 sýna neikvæðar 
tölur rýrnun jákvæðrar stöðu frá fyrri áramótum, 
og merkja hinar síðustu tvær, að gjaldeyris-
forðinn var alveg að þverra 1947 og snúast síðan 
1948 frá þeirri litlu innstæðu í nærri tvöfalda 
skuld. Frá og með 1949 þýða jákvæðar tölur 
hlutfallsaukningu hreinnar skuldar, en 
neikvæðar tölur lækkun hennar. Fram til miðs 
áttunda tugar var skuldin enn svo lítil, að hlut-
fallsbreytingar hennar voru mjög rykkjóttar og 
því marklitlar í samanburði við síðari ár. þegar 
stofninn var orðinn mun stærri að tiltölu við 
hreyfistærðir hvers árs. 

Til nánari greiningar á magnþróun þarf að 
skipta þessu hálfrar aldar skeiði í undirtímabil, 
sem hvert um sig sýni nokkuð einsleita mynd af 
vaxtarhraða og innbyrðis afstöðum þáttanna. 
Ekki er þó hlaupið að þessu. þar sem skamm-
æjar sveiflur valda stundum vafa um rétt tíma-
skil. og þróun þátta getur verið misátta. Þess 
vegna er með yfirliti 1 gefinn kostur á tvenns 
konar tímagreiningu. annars vegar í 10 mislöng 
tímabil, sem ættu að túlka skammtíma hag-
sveiílur nokkuð vel. og hins vegar í þrjú tímabil, 
reist á lengri þróunarhneigðum. 

Fyrsta tímabilið. 1945/48, hafði þá sérstöðu, 
að mesta hlutfallsaukning fjármunaeignar, um 
nærri 8% á ári. var borin uppi af eyðslu hins 
mikla gjaldeyrisforða frá stríðsárunum, en 
sparnaður í auknum. hreinum þjóðarauð var 
nánast enginn. Þarna reynist þó formleg skil-
greining sparnaðar óhæfilega þröng, þar sem 
mikil bylgja varanlegra notamuna heimila hefur 
efalítið streymt inn í landið með opnun við-
skipta út á við, hliðstætt einkabílunum. 
Gjaldeyrisþrot og stöðnun hagvaxtar leiddu svo 
af sér mjög hægan fjármagnsvöxt næstu fjögur 
árin, 1948-52, sem þó var meiri en síðustu 
fjögur ár tímabilsins og nokkurn veginn hinn 
sami og áratuginn 1982-91. Næstu þrjú tímabil 
fram til 1966 var aukning f jármunaeignar 
tiltölulega jöfn á bilinu 5-6% á ári, en misvægi 
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Yfirlit 1. Fjármunaeii>n og ytri staða þjóðarbús 1945-95 
Meðalinagnaukning frá f rin ári í % 

Ar Fjöidi Fastafjár- Fjánnuna- Einka- Fjármuna- Hrein ytri Þjóðarauð- Þjóðaraitð-
ára munir Birgðir eign 1 bifreiðar eign 2 skuldastaða ur 1 án eb. ur 2 m. eb. 

1945/48 4 7.8 12.1 7.8 17.2 7,9 -111,7 0.3 0.5 
1949/52 4 2.7 8.8 2.8 -8.5 2,6 45.9 2.2 2.1 
1953/56 4 5.0 22.7 5.7 16.7 5.8 22.4 5.3 5.4 
1957/60 4 5,2 4.5 5,2 5,6 5.2 25.1 4.0 4.1 
1961/66 6 5,2 7,4 5.3 21.2 5.7 -2,1 6.0 6.4 
1967/70 4 4.6 -0,7 4,2 2,1 4.1 12.7 4.0 4.0 
1971/76 6 5.7 12.4 6,0 11,0 6.1 20,3 5.0 5.2 
1977/81 5 4.2 4,9 4.2 6,4 4.3 3,3 4.3 4,4 
1982/91 10 2.8 -0.4 2.6 5.7 2,7 7.9 1.8 2.0 
1992/95 4 1.0 0.2 0.9 -2,2 0.8 -1.4 1,4 1.2 

1945/95 51 4,3 6.5 4.3 7.9 4.4 3,5 3.4 3.5 

1945/52 8 5.2 10.5 5,3 4.4 5.3 1,3 1,3 
1952/76 24 5.2 9,4 5.4 12,1 5,5 14.6 5.0 5,1 
1977/95 19 2.8 1.1 2.7 4,2 2,7 4.7 2.4 2,5 

áranna 1957-60 kom fram í aukinni skulda-
söfnun og verulega minni sparnaði, um 4% 
aukningu þjóðarauðs. Þetta snerist til mun betri 
vegar á sex ára bilinu 1961-66. er samfara 
óbreyttri hreinni fjárfestingu, eflingu birgða og 
mestu bylgju einkabifreiða var dregið úr ytri 
skuldastöðu, og sparnaður náði hámarki með 6% 
og 6,4% aukningu þjóðarauðs. Næsta áratug 
endurtóku sig fjögur mögur ár 1967-70 með um 
það bil 4% fjármagnsvöxt, en þá varð fyrsta og 
stærsta skref stórvirkjunar og stóriðju til að fylla 
upp í og milda áföll í sjávarútvegi. og sex feitari 
ár 1971-76, sem náðu um 6% vexti fjármuna-
eignar, en sökum ört vaxandi skuldasöfnunar 
ekki nema um 5% vexti þjóðarauðs, sem þó var 
hinn þriðji mesti á þessum tímabilum. Að baki 
þessum tölum liggur hins vegar mikil upp-
mögnun þenslu og misvægis og þar af leiðandi 
verðbólgu, sem reyndist einn helsti valdur að 
þrengingum síðustu þriggja tímabilanna. 

Síðustu þrjú tímabilin hefur vöxturinn verið 
að hægjast. Að vísu er hið fyrsta þeirra, 1977-
81, við meðaltal alls tímabilsins í vexti fjár-
munaeignar og talsvert yfir meðaltali í 
þjóðarsparnaði og að því Ieyti lfkt fyrri lægðum. 
Það sem skilur á milli, er hins vegar, að hjöðnun 

vaxtarins hefur haldið mjög eindregið áfram. 
Aratuginn 1982-91 óx fjármunaeign aðeins um 
2.6-2,8% eftir skilgreiningum, svipað og á næst-
fyrsta tímabili, en þjóðarauður enn minna eða 
um 1.8-2%, enda tók skuldastaðan þá kipp upp á 
við. Á síðasta skeiðinu, fjögurra ára 1992-95, 
hefur nálgast fulla stöðnun. Fjáreignir hafa auk-
ist um 1% og innan við það og einkabílar jafn-
vel dregist saman um rúm 2% á ári. Ljósi blett-
urinn er þó, að skuldastaðan hefur farið 
minnkandi um 1.4% og sparnaðurinn haldist 
heldur betur uppi með 1,2-1,4% vexti þjóðar-
auðs. 

Til þess að ráða nokkuð í vaxtarstefnu eða 
leitni lengri tíma með tilliti til grundvallartæki-
færa er að lokum sett fram þrískipting tíma-
bilsins. Hið fyrsta. yfir átta árin 1945-52, er að 
vísu svo til samhljóða miðbikinu að því er tekur 
til eignamyndunar, en það er tilviljunarkennd 
niðurstaða mjög mismunandi vaxtar á fyrri og 
síðari helmingi þess. Sparnaður er hins vegar í 
lágmarki sem 1.3% aukning þjóðarauðs líkt og 
nú síðustu árin, en ekki er unnt að gefa upp 
meiningarfulla hlutfallstölu um versnun ytri 
skuldastöðu. Þessi átta ár eru tekin út úr einkum 
til þess. að sérstakt umrót og aðlögun 
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eftirstríðsáranna brengli ekki meðaltöl Iengri 
tíma. Ljóst virðist þó. að mjög áþekk fjárfesting-
arþörf hafi verið til staðar áratugum saman, 
grunduð í raunverulegri þörf frumuppbyggingar 
og um Ieið hvött áfram af verðbólgu og lágum 
eða neikvæðum raunvöxtum. 

Þrelalt lengra annað tímabil, eða 24 ár til 
1976, myndar hið dæmigerða þróunarskeið 
lýðveldistímans, við tiltölulega góð skilyrði til 
hagvaxtar: aukinn rétt til auðlinda og vaxandi 
tækni og þekkingu til nýtingar þeirra, innreið á 
stóriðjubraut, opnun markaða, inngöngu í frí-
verslun og almennt bætt tök á markaðssókn til 
bættra viðskiptakjara. Fjárfesting hélt sama 
striki og áður með 5.2% ársvexti. en aukning 
einkabíla varð nærri þreföld á við áður, svo að 
ijármunaeignin í heild jókst nokkru hraðar en 
fyrr eða um 5,5%. Skuldir út á við jukust þó 
nærri þrefalt örar, svo að sparnaður rétt losaði 
5% ársvöxt. Af þessu má leiða fram dæmi um, 
hve miklu ráðdeild geti komið til leiðar. Ekki 
hefði þurft meira en efla árlegan sparnað þjóðar-
biisins um 0,25% af þjóðarauði og vera um leið 
í sama mæli vandfýsnari á val fjárfestingar til 
þess að halda skuldinni í óbreyttu 3% hlutfalli af 
fjármunaeign 2 og þar með í 29 milljörðum eða 
70 milljörðum lægri en hún nam í reynd í árslok 
1976 (á 1995-verðlagi). Hefði þá eftirleikurinn 
orðið auðveldari sem svarar vaxtabyrði af 
þessari uppsöfnun. 

Síðasta skeið þessarar þrískiptingar tekur 
yfir 19 ár 1977-95. Það markast af mikilli 
hægingu fjármagnsvaxtar, en undirskeiðin eru 
sem fyrr segir mjög mismunandi, þannig að 

talsvert orkar tvímælis. hvorum megin hryggjar 
hinu fyrsta 1977-81 skuli skipað. Samtölur fjár-
munaeignar uxu um 2.7-2.8% á ári. einkabílar 
þó nokki'u meira og skuldastaðan um 4.7%. en 
sparnaður nam 2.4-2.5% af vexti þjóðarauðs. 
Augljóst er, að svo lítil fjármagnsuppbygging til 
lengdar setur að sama skapi þröngar skorður við 
hagvexti, en um þá hlið málsins verður nánar 
rætt í síðari kafla. 

Innbyrðis hlutföll 

Hlutfall fastafjármuna af heildinni er allan 
tímann yfirgnæfandi. svo að fátt getur verið sér-
lega áhugavert í innbyrðis hlutföllum fjármuna-
eignar. Birgðir hafa farið vaxandi með frjálsræði 
og vöruúrvali upp í 5-6% af heild, en í seinni 
tíma er aftur vaxandi viðleitni til að spara 
birgðahald. Þær hafa sennilega ætíð verið 
verulega vanmetnar, enda lítið við að styðjast 
annað en ársreikninga, sem standa í nánu sam-
bandi við skattframtöl og afskriftaheimildir 
þeirra vegna. Einkabifreiðar hafa farið meira 
reglubundið vaxandi upp í tæp 5%, en eru sem 
einstakri tegund takmörk sett. Mestu varða hins 
vegar hlutföllin í fjármögnunarhlið milli skulda-
stöðunnar út á við og þjóðarauðs, sem sprottinn 
er af eigin sparnaði þjóðarinnar. Skiptir í því 
sambandi verulegu máli. hvort miðað er við fast 
verðlag, sem raunhæfast er sem fyrr segir að 
byggja á lokaverðlaginu 1995. eða breytilegt 
verðlag hvers tíma. Hér verður gefinn kostur á 
hvoru tveggja. en verðlag ársloka 1995 tekið 

Yfirlit 2. Fjármunaeign og ytri staða þjóðarbúsins 1944-95 

Meðalhlutföll af fjármunaeign 2 á verðlagi ársloka 1995 

Arslok Fjöldi Fastafjár- Birgðir Fjármuna- Einka- Fjármuna- Hrein ytri Þjóðarcniður nettó 
ára munir eign 1 bifreiðar eign 2 skuldastaða 1 :án e.bíla 2:iii. e.bflum 

1944/47 4 95.5 3.1 98.6 1,4 100.0 17,2 115.7 117.2 
1948/55 8 95.1 3.6 98.7 1,3 100,0 -2.3 96,4 97.7 
1956/61 6 92.7 5.9 98,6 1,4 100.0 -6.9 91.7 93.1 
1962/73 12 91.6 5.3 96.9 3,1 100.0 -5.6 91.3 94.4 
1974/81 8 90.4 5.6 96.0 4,0 100.0 -10.2 85.8 89.8 
1982/95 14 89.9 5,3 95.3 4,7 100.0 -14.4 80,9 85.6 

1944/95 52 91.9 5.0 96.9 3.1 100.0 -6.6 90.4 93,4 
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Yfiiiit 3. Fjármunaeign og ytri staða þjóðarbúsins 1944-95 

MeðalhlutföU affjármunaeign 2 m.v. verðlag ársloka 

Arslok Fjöldi Fastafjár- Birgðir Fjármuna- Einka- Fjánnuna- Hrein ytri Þjóðarauður nettó 
ára munir eign 1 bifreiðar eign 2 skuldastaða 1 :án e.bíla 2.7». e.bílum 

1944/47 4 96.0 3,4 99,4 0.6 100.0 8,4 107.8 108.4 
1948/59 12 94.2 4,4 98.7 1,3 100.0 -1,8 96.8 98.2 
1960/73 14 91.5 5.2 96.8 3,2 100.0 -4.7 92,1 95,3 
1974/81 8 90.8 5.0 95,8 4,2 100.0 -7,2 88,6 92,8 
1982/91 10 90,0 5.6 95,6 4,4 100.0 -12.3 83,3 87.7 
1992/95 4 90,9 4,3 95,3 4,7 100.0 -14.9 80,3 85.1 

sem aðaltilvik og einungis það sundurliðað á 
hvert ár í töflu 5. 

Hér er byggt á sörnu innbyrðis verðgildum 
allt tímabilið, svo að hlutföllin breytast einungis 
við þá misöru magnþróun þáttanna, sern lýst 
hefur verið, og þá fremur hægfara og 
reglubundið. Ytri staðan var jákvæð fyrstu 4 
árin, um 17% ofan á fjármunaeign að jafnaði, en 
32% í lok 1944 og 26% í lok 1945, og var þjóð-
arauður því hlutfalli hærri en fjármunaeign. Frá 
því fór ytri skuldastaða nokkuð jafnt og þétt 
vaxandi, að undanteknu árabilinu 1962-73, upp í 
14,4% árabilið 1982-95, en hámarki var náð 
með 16,5% árið 1992. Hlutfall þjóðarauðs fór 
þar á móti lækkandi í um 81% án og 86% með 
einkabílum. 

Allt öðru máli gegnir um þróun hlutfalla á 
verðlagi hvers árs, en á þeim grunni eru hlutföll 
allajafna birt. Þau hafa tekið stökkbreytingum 
við meiri háttar gengisbreytingar, en síðan 
gengið að nokkru til baka með innlendum kaup-

og verðhækkunum, og er það mynstur 
gamalkunnugt af línuritum um skuldastöðuna. 
Tímabilaskipting í yfirliti 3 miðast einkum við 
þessi stökk og er því talsvert önnur en í hinu 
fyrra. Frávikin frá fyrra yfirliti eru mest fyrst, 
með 8,4% skuldastöðu 1944-47 eða 16,4% í lok 
1944, en síðar eftir því, hve þungt vega ár með 
áður greindri skekkingu eða hækkun raun-
gengis. Minnstu munar frá 1982 eða frá því að 
megináhersla var lögð á markaðshæft eða 
markaðsákvarðað gengi. 

Aukning á raunvirði og m.v. mannfjölda 

Hlutfallsaukningar geta verið varhugaverðar, 
þar sem þær eru reiknaðar af stöðugt stærri 
stofni og vanmeta að því leyti aukningar síðari 
tíma. Fróðlegt er því að bera saman árlega 
aukningu metna í f járhæðum á samræmdu 
staðvirði, sem hér er sem fyrr miðað við árslok 

Yfirlit 4. Arleg aukning þjóðarauðs reiknuð af stofnum 

Meðalaukning í milljónum króna a verðlagi ársloka 1995 

Arslok Fjöldi Fastafjár- Birgðir Fjármuna- Einka- Fjármuna- Hrein ytri Þjóðarauður nettó 
ára munir eign 1 bifreiðar eign 2 skuldastaða l:án e.bíla 2:m. e.bflum 

1945/48 4 14.769 448 15.218 446 15.664 -14.649 569 1.015 
1949/52 4 6.315 533 6.848 -305 6.542 -1.467 5.381 5.075 
1953/60 8 15.588 1.754 17.342 381 17.723 -3.306 14.036 14.416 
1961/70 10 23.461 1.059 24.520 1.368 25.888 -128 24.392 25.761 
1971/81 11 39.964 3.699 43.663 2.565 46.228 -7.228 36.435 39.000 
1982/95 14 27.670 -388 27.282 1.791 29.072 -7.957 19.325 21.116 

1945/95 51 24.915 1.251 26.165 1.384 27.549 -5.551 20.614 21.998 
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Yfirlil 5. Mannfjöldi og fjármagn 
Mann- Fjármuna- Þjóðar- Þús. kr. á mann Mannfjölgun Þörfá ári i i'. fjölgunar -

Árslok fjöldi eign 2 auður2 Fjármeign 2 Þjóðauð. 2 á ári1 Fjárm.eign Þjóðarauðs 
1945 1 3 0 . 3 5 6 1 8 3 . 9 3 4 2 3 1 . 6 1 3 1.411 1 .777 

1955 1 5 9 . 4 8 0 3 1 3 . 9 2 4 3 0 4 . 0 9 0 1 .968 1 .907 2 . 9 1 2 4 . 9 2 1 5 . 3 6 4 

1 9 6 5 1 9 3 . 7 5 8 5 2 9 . 2 6 4 5 0 8 . 3 2 4 2 . 7 3 2 2 . 6 2 3 3 . 4 2 8 8 . 0 5 5 7 . 7 6 4 

1 9 7 5 2 1 9 . 0 3 3 8 9 7 . 2 6 6 7 9 6 . 3 7 4 4 . 0 9 6 3 . 6 3 6 2 . 5 2 8 8 . 6 2 9 7 . 9 1 0 

1985 2 4 2 . 0 8 9 1 . 3 1 7 . 0 8 3 1 . 1 4 0 . 5 5 7 5 . 4 4 0 4 . 7 1 1 2 . 3 0 6 1 0 . 9 9 4 9 . 6 2 3 

1995 2 6 7 . 8 0 9 1 . 5 8 1 . 8 3 4 1 . 3 5 5 . 4 0 4 5 . 9 0 7 5 . 0 6 1 2 . 5 7 2 1 4 . 5 9 2 12 .567 

1. Meða lmannf jö lgun frá fyrra ártali. 
2. Margfeldi mannl jölgunar á ári og meðal l já rmagns á rnann við uppha l 'og lok áratugar. 

1995. Eru þær reiknaðar sem samleggjanleg 
aukningarskref út frá töflu 2. Tafla um árlega 
aukningu er ekki birt hér. heldur samandregið 
yfirlit 4 með þeirri tímagreiningu, sem best hent-
ar efninu. 

Hér kemur í ljós, að árleg hrein myndun 
fastafjármuna fór gífurlega vaxandi fram til 
næstsíðasta tímabilsins 1971-81, og hið sama 
gilti í enn ríkari mæli um fjármunaeign í heild. 
Hitt gegnir nokkurri furðu, að þrátt fyrir miklu 
hægari vöxt á síðasta tímabilinu var raunaukn-
ing eigna þá næsthæst að ársmeðaltali. Þetta 
gildir þó ekki um sparnaðinn. heldur er aukning 
þjóðarauðs á þessu tímabili hin þriðja á þennan 
kvarða, næst á eftir árabilinu 1961 -70. Yfir þann 
áratug jókst skuldin út á við sáralítið, svo að 
eignamyndun og sparnaður voru nánast sama 
stærðin. Síðustu tvö tímabilin. alls yfir áratug, 
var skuldasöfnun hins vegar langmest þrátt fyrir 
lækkun skulda síðustu þrjú árin og gekk þannig 
næst eyðslu gjaldeyrisforðans um og eftir stríðs-
lok. 

Nærtækt er að spyrja, hvort þessi skoðunar-
máti hafi eitthvert gildi, þar sem þjóðarbúið sé 
orðið margfalt stærra en á fyrri tímaskeiðunum 
og þurfi þeim mun meira fjármagn sér til vaxtar 
og viðgangs. Vert er að skoða samhengi fjár-
magnsaukans við mannfjölgun iit frá því við-
horfi, að hlutverk fjárfestingar sé einkum að búa 
aukinn mannafla og mannfjölda eins vel tækjum 
og mannvirkjum og tíðkast hefur. Samhengið er 
sett fram í heilum áratugum á yfirliti 5. Á fimm 
áratugum hefur fjármunaeignin á hvert manns-
barn ríflega fjórfaldast í 5,9 milljónir, en þjóðar-
auður tæplega þrefaldast í rúmar 5 milljónir. 

Mannfjölgun hefur hins vegar ekki numið 
vaxandi fjölda á ári þrátt fyrir stækkandi þjóð, 
heldur var hún til muna mest fyrstu tvo áratug-
ina til 1965, en hefur staðnað í kringum 2.500 á 
ári síðustu þrjá áratugina. Af þessari ástæðu 
einni saman ætti sama raunaukning á síðari tíma 
að vera að minnsta kosti jafngild með tilliti til 
mannfjölda. 

I tveimur öftustu dálkunum er gerð reikn-
ingsleg tilraun með tilefni mannfjölgunar til 
fjármagnsmyndunar. Að vísu er ljóst, að mis-
munandi aldursflokkar gefa mjög mismikið 
tilefni til fjárfestingar. en allir kalla til einhverra 
þarfa, hvort sem er í framleiðslutækjum og 
heimiluin eða stofnunum og þjónustumann-
virkjum af ýmsu tagi. Þessar þarfir vegna mann-
fjölgunar reiknast þannig, að meðalmannfjölgun 
hvers tímabils er margfölduð með meðaltali fjár-
munaeignar og þjóðarauðs á mann við upphaf 
og lok tímabilsins, sem ætti nokkurn veginn að 
svara til meðaltals tímabilsins. Þannig ætti 
þjóðarbúið að vera tiltölulega jafn vel sett þrátt 
fyrir fjölgunina. Útkoman er að því leyti merki-
leg, að einungis á öðru tímabili yfirlits 4 (næst á 
undan) kenist fjármunaaukinn niður á þessa 
stærðargráðu, en sparnaður á fyrstu tveimur. Við 
þetta má að vfsu bæta síðustu fjórum árunum 
1992-95 (ekki sýndum sérstaklega) með 11.8 
milljarða nieðaltal fjármunaauka eða 15.3 
milljarða þjóðarsparnað. Með því var fjárfest 
tæplega fyrir fjölgunarþörfum, en sparað 
nokkuð umfram þær. Nánara mat á þessu er þó 
háð því, hvað aflögu kann að hafa verið frá ríf-
legri fjárfestingu á undan. Meginniðurstaðan um 
lýðveldistímann í heild og öll lengri tímaskeið 
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Fjárfesting, skuldsetning og þjóðarsparnaður 
Aukning stofna í milljónum króna á verðlagi ársloka 1995 

— Fastatjámiunir —Hrein ytri staða ® Þjóðarauður 2 
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innan hans er sú. að fjárfestingin hefur lengst af 
verið tvöfalt til þrefalt meiri en svarar þessum 
1 j ö 1 gu narþörfu m. Ti 1 gangur tj ármag nsmyndunar 
hefur þannig ekki takmarkast við að búa aukinn 
mannafla tækjum og sjá fyrir þörfum mann-
fjölgunar almennt, heldur að lyfta allri heildinni 
á hærra stig auðsældar, einnig þeim mannfjölda, 
sem fyrir var. Heildarfjárfestingin virðist þannig 
aðeins í undantekningartilvikum hafa sett 
atvinnuþróun of þröngar skorður. Gætu hömlur 
á atvinnusköpun fremur stafað af bresti rekstrar-
grundvallar og skorti á arðbærum tækifærum 
sem og af fyrirferð fjárfestingar hins opinbera, 
heimila og hefðbundinna atvinnuvega, sem hafa 
ekki verið í færum til atvinnuaukningar. 

Sparnaðarhlutfallið 

Spurningin um fullnægjandi stofnfjármagn til 
þess að svara þörfum vaxandi þjóðar leiðir beint 
yfir í spurninguna um nógu hátt sparnaðarhlut-
fall af þjóðartekjum hvers tíma til að sjá fyrir 
vaxtarþörfunum. I grein þessari hefur lram til 
þessa einungis verið fjallað um aukningu 
hreinnar, afskrifaðrar fjármunaeignar og, að 
teknu tilliti til ytri skuldar, um hreinan 
þjóðhagslegan sparnað. Vergur sparnaður hefur 
einnig verulega þvðingu. þar sem í afskriftahlut-
anum felst, hve miklu fi arfestingin veltir 
umfram hreina aukningu yfir í ný form og með 
umflokkun fjármuna milli tegunda og geira. 

Yfirlit 6. Þjóðhagslegur spamaður sem hlutfaU af þjóðarframleiðslu 
Hlutfall af HÞF Hliitfall af VÞF 

Fjöldi Hreinn sparnaður Vergur spcmutður 
Ár úra I:an e.bíla 2:ni. e.bílum !:an e.bíla 2:m. e.bílum 
1945/52 8 10.7 10.6 20.0 20.4 
1953/59 7 18.1 18,6 27.4 28.5 
1960/76 17 19.6 20.9 30.3 33.1 
1977/83 7 13.2 14,1 24.3 27.3 
1984/95 12 5.5 5,9 17.4 20,2 

1945/95 51 13,8 14,5 24,4 26.6 
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Verg landsframleiðsla og þjóðartekjur 1945-95 

Með slíkri ummyndun er unnt að leggja nýjar 
áherslur og þar með til dæmis að væða aukinn 
mannafla tækjum umfram svigrúm hreinnar 
aukningar fjármuna. 

Vergur sparnaður fæst fram með því að bæta 
afskriftum samkvæmt þjóðarauðsskýrslum við 
hreinan sparnað. Þar sem um hreyfingar eða 
strauma er að ræða, verður þetta uppgjör að fara 
fram á verðlagi hvers árs, en ekki ársloka svo 
sem eignastofnarnir. Ekki virðist ástæða til að 
færa það til fasts verðlags, þar sem samhengið 
við tekjumyndun hvers árs er aðalviðhorfið. 
Uppgjör þetta er sýnt í töflu 6, í fjárhæðum 
sparnaðar og hlutföllum hreins og vergs 
sparnaðar af hreinni og vergri þjóðarfram-
leiðslu, markaðsvirði. Hlutföllin eru sett fram á 
mynd 8 og samandregin eftir þeim tímabilum, 
sem best virðast við hæfi, á yfirliti 6. 

Nokkrir megindrættir korna hér skýrt fram. 
Vergur sparnaður nemur mjög svipuðu hlutfalli 
í upphafi og undir lok tímabilsins, með einka-
bílum nánast hinu sama. Yfir meginhluta þess, 
áratugina 1953-83, er sparnaðarhlutfallið yfrið 
hátt og með því hæsta sem þekktist. 
Miðtímabilið 1960-76 sker sig þó verulega úr 
með vergan sparnað nærri þriðjungi og hreinan 
um fimmtung vergrar eða hreinnar þjóðar-

framleiðslu. Á þetta tímabil falla tvennir upp-
gangstímar og skeið stórvirkjana og stóriðjuupp-
byggingar þar á milli, svo að skilyrði voru 
hagstæð til mikils sparnaðar, sbr. mynd 7. Eigi 
að síður eru svo há hlutföll greinilegt merki um 
ofþenslu, enda leiddi þessi þróun yfir í mikið 
verðbólguskeið. Stórar og stakar gengisfellingar 
á fyrri hluta alls tímabilsins og sjöunda 
áratugnum sérstaklega virtust teknar sem endan-
legar og höfðu þannig hagstæð áhrif á tjár-
sparnað. Þetta breyttist mjög á áttunda 
áratugnum með samfelldari þenslu, gengis-
rýrnun og mögnun verðbólgu. Þegar verðtrygg-
ing spari- og lánsfjár kom svo til skjalanna sem 
mjög almenn regla frá 1979 og markaðshæfir 
raunvextir frá 1984 og að fullu 1986. hafði það 
áhrif til aðhalds að fjárfestingu ekki síður en til 
eflingar fjársparnaði. Verðbólguskeiðið fram til 
þess varpar einnig löngum skugga. Með því að 
brenna upp skuldir gerði það kleift að safna 
nýjum skuldum. og mun það hafa orkað sterkt á 
heimilin. samhliða því að þau töldu sig öruggari 
í skjóli vaxandi lífeyrissjóða og bankainnstæðna 
og nutu samkeppni lánastofnana um að þjóna 
þeim. Ástæða er því til að ætla, að fjármagns-
markaðurinn hafi enn ekki náð að fullu því jafn-
vægi. er samsvari nýjum skilyrðum. 
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Mvnd 8 Þjóðhagslegur sparnaður 1945-95 
Hlutföll hrein af hreinni og verg af vergri þjóðarframleiðslu 

-•-Hreinn sparnaður án e.bíla —Hreinn spamaður með e.bílum 
A Vergur spamaður án e.bíla —Vergur sparnaður með e.bílum 

9 4 5 4 8 5 1 5 4 5 7 6 0 6 3 6 6 6 9 7 2 7 5 7 8 81 8 4 8 7 9 0 9 3 9 5 

Þótt allar þessar afstöður þurfi miklu meiri 
rannsóknar við og seint verði úr skorið til hlítar. 
virðist talnaefnið fela í sér sterkar vísbendingar 
um, að fjárfestingin hafi lengst af lýðveldis-
tímans farið fyrir sparnaðinum og leitt hann, en 
jafnframt að þetta hafi verið að snúast við að 
undanförnu, þannig að f jársparnaður verði 
framvegis forgönguskilyrði fjárfestingar. 
Leiðandi afl f járfestingar gat verkað með 
ýmsum hætti, einkum á tímum opinbers þrýst-
ings til framþróunar í anda keynesiskra 
hagstjórnarhátta og forsjárhyggju. Stórvirkust 
munu þó hafa verið misvægisáhrif á tekjumynd-
un og tekjuskiptingu í heild. Uppsprengd fjár-
festing, studd erlendum eða opinberum lánum 
og styrkjum og opinberri hallamyndun, þandi 
eftirspurn og blés upp hagnað, um leið og 
verðbólgan leiddi til eftirgjafar skulda. Þannig 
hefur fjárfesting að talsverðu marki fjármagnað 
sig sjálf eftir krókaleiðum, sem nú hefur að 
mestu verið lokað með jafnvægisstjórn á fjár-
magnsmarkaði. Eigin vinna við húsbyggingar 
og auðfengin aukavinna, oft með undanskoti frá 
skatti, olli verulegum beinum tengslum milli 
fjárfestingar og sparnaðar. Við þetta má bæta, að 
á tímum gengisbrenglunar hefur þáttur erlendrar 
lántöku verið vanmetinn og sparnaðarins að 

sama skapi ofmetinn. Við því mætti þó sjá með 
því að reikna hlutföllin á 1995-verðlagi. 

Svo vikið sé aftur að því, hvort sparnaður 
hafi verið fullnægjandi á síðasta 12 ára tímabil-
inu. er í fyrsta lagi áberandi, hve vaxandi mun 
afskriftir hafa valdið milli vergs og hreins sparn-
aðar. I upphafi var þessi munur 9-10%, en í 
lokin 12-14%. Þetta getur annars vegar stafað af 
því, að stöðug fjármagnsuppbygging skili 
hækkandi fjármunaeign og þjóðarauði að tiltölu 
við framleiðslutekjur. Þá ætti svonefndur stofn-
fjárstuðull, sem á eftir verður fjallað um, að 
hækka. Þessa gætti einkum framan af tímabil-
inu, en frá því hefur meira borið á sveiflum 
stuðulsins en hækkunarstefnu til lengdar. Hins 
vegar getur aukið vægi afskrifta stafað af styttri 
afskriftatíma af völdum breyttrar samsetningar 
fjármuna í þá átt og örari úreldingar þeirra af 
tæknilegum eða markaðslegum ástæðum. Engri 
beinni mælingu verður við þennan þátt koniið, 
en líklegt, að hann valdi talsverðu hér um. 

Hreinn sparnaður er grunnþátturinn til mats á 
framtíðarþróun. Þegar hann er innan við 6% í 12 
ár samfellt, en stofnfjárstuðullinn um 3,2, gefur 
auga leið. að ekki er svigrúm fyrir nema um 2% 
hagvöxt til jafnaðar. Orsakasambandið getur þó 
verið á hinn veginn: þrengst hafi um auðlindir 
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og opnun markaðsfæra og það haldið sparnaði 
og fjárfestingu í sketjum. Svarið við því er að 
afla nýrra tækifæra, en það verður a.m.k. í 
upphafinu einkum gert með rannsóknum, 
nýjungum, þjálfun og markaðsöflun. sem eðli 
málsins samkvæmt rúmast ekki innan hins 
hefðbundna hugtaks fjárfestingarinnar, en leiðir 
væntanlega til hennar í framhaldinu inn á fram-
leiðslustigið. 

S tofnfj árstuðu 1 linn 

Leggja má nánara mat á árangur fjárfestingar-
innar með því að skoða stofnfjárstuðulinn, sem 
er hlutfall eða margfeldi fjármunaeignar til 
framleiðslunota af samtíma framleiðsluvirði 
samkvæmt skilgreiningum þjóðhagsreikninga. 
Þegar stuðullinn hækkar, bendir það til þess, að 
fjárfestingin se miður vel heppnuð, sótt sé fastar 
út á mörk framleiðslufæra eða að framleiðslan 
sé í vaxandi mæli fjármagnsfrek í eðli sínu, svo 
sem á t.d. við um orkufreka stóriðju. Lækki 
stuðullinn hins vegar. bendir það í þessum tillit-
um til hins gagnstæða. Skammæjar hreyfingar til 
hækkunar eða lækkunar eiga þó oftar en ekki 
rælur að rekja til hagsveiflna. sem orka á fram-
leiðsluverðmætið, en lítt eða ekki á stofnfjár-
magn. Stofnféð, sem gengur inn í stuðulinn, er 
hér tekið sem fjármunaeign 1, sem stendur á bak 
við metna framleiðslu, en ekki bætt við einka-
bílum, enda afnot þeirra ekki metin til fram-
leiðslu, né heldur eru erlendar skuldir dregnar 
frá. þar sem fjármögnun stofnfjárins breytir 

engu um notagildi eða árangurs- og arðkröfu til 
þess. Meðaltal fjármunaeignar í ársbyrjun og 
árslok er notað í stuðulinn á móti landsfram-
leiðslu ársins, enda þótt nokkur rök hnígi til þess 
að nota nokkru fyrra gildi fjármuna, svo sem í 
ársbyrjun. Á alþjóðavettvangi hefur stuðullinn 
gengið undir heitinu capital/output ratio og þá 
oft aðeins reiknað með fastatjármunum, en 
birgðum sleppt. einkum í útreikningum OECD. 
og er stuðullinn þá að sama skapi lægri. Þetta 
telur höfundur rangt eða villandi, þar sem nægar 
og vel samsettar birgðir cru ekki síður skilyrði 
fyrir framleiðni en fastafjármunir. Stofnfjár-
stuðull hvers árs er sýndur á töflu 7 og að auki 
stuðlar miðað við fjármuni í ársbyrjun og árslok, 
en samandregið yfirlit valinna tímabila fer hér á 
eftir og þá einungis á grunni ársmeðaltala. 
Sýndir eru meðalstuðlar hvers tímabils og hæstu 
og lægstu gildi innan hvers þeirra. Tímabilin eru 
að þessu sinni valin mcð sérstöku tilliti til 
almennra hagsveiflna, byrjandi hverju sinni með 
uppsveiflu framleiðslunnar og marktækri 
lækkun stuðulsins. Að sama skapi hefur hann 
hækkað talsvert undir lok hvers tímabils. 

Kunnugt er af hagvaxtarkenningum 
eftirstríðsáratuganna, einkum hinna keynesisku 
mcð Nicholas Kaldor í broddi fylkingar. hve 
makalausri festu stofnfjárstuðullinn hefur búið 
yfir, bæði yfir tíma og milli þróaðra landa. með 
fáum undantekningum. Þessi regla hlýtur hér 
undraverða staðfestingu, þar sem meðaltöl 
undirtímabila sveiflast aðeins á bilinu 3,23-3.29 
eða á 2% bili að slepptu hinu fyrsta, þegar enn 
var lítil regla á komin og heimildir síst áreiðan-

Yfirlit 7. Stofnfjúrstuðull vergrar iandsframieiðsiu 
Fjánmmaeign 1/ VLF 

Ar Fjötdi StofnfjárstiiÖull meðalárs 
ára Meðaltal Lœgsti Hcvsti 

1945/52 8 3,10 2.71 3.60 
1953/61 9 3.25 3.00 3.52 
1962/70 9 3.29 2.99 3.64 
1971/77 7 3,26 3.16 3.38 
1978/85 8 3.24 3,15 3.39 
1986/95 10 3.23 3.02 3.39 

1945/95 51 3,23 2.71 3.64 
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Mynd 9 

Stofnfjárstuðull VLF 1945-95 
Meðaltal t ímabils — Ársgildi 

legar. Síðustu tvo áratugina hefur stuðullinn 
verið svo til hinn sami sem að meðaltali fyrir 
hálfa öldina, og verkar það fljótt á litið sem mót-
sögn við allt talið um árangursleysi og stöðnun. 
Þess ber þó að gæta, að stöðugt hlulfall merkir 
aðeins, að stofnfjármagn og framleiðsla haldist í 
hendur. Sem fyrr er að vikið getur orsaka-
samhengið verið á báða vegu: að þrenging fram-
leiðslufæra letji til fjárfestingar og að minni fjár-
festing hamli hagvexti. Sumum veittist full 
auðvelt að túlka regluna svo, að f jár-
magnið eitt réði þróun framleiðslunnar. Það 
hlaut hins vegar að vera oftúlkun, þar sem fleiri 
framleiðsluþættir eiga hlut að máli og mis-
munandi fjármunir eru afar misbeint tengdir 
lramleiðsluárangri og sumir fremur sem afleidd 
stærð af tekjum, sem auður til afnota fremur en 
til að beita við framleiðslu annarra gæða. Hins 
vegar er þess að vænta, að fjárfestingu sem einni 
meginnauðsyn framleiðslunnar sé stilli í það hóf 
í samspili við aðra þætti, að skili frambærilegum 
árangri miðað við kostnað. Þannig sé stofnfjár-
magnið góð vísbending um framlag framleiðslu-
þátta í heild. 

Stofnfjárstuðullinn hefur hins vegar sveiflast 
verulega innan hverrar hagsveiflu. en úr þeim 
sveiflum hefur þó dregið allmjög með tímanum. 

og lítur það út sem enn eitt þroskamerki þjóðar-
búsins. I upphafi fyrsta tímabils var stuðullinn 
langlægstur, aðeins 2,71, og skýrðist það af 
miklum þenslufærum að styrjöld lokinni, svo að 
teygja þurfti á afkastagetu lítils og úr sér gengins 
fjármagnsstofns til hins ýtrasta. Feiknamikil 
fjárfesting og snögg niðursveifla framleiðslu-
tekna lögðust á eitt að hækka stuðulinn ört upp í 
3.6. nærri hinu hæsta á lýðveldistímanum. Upp 
frá þessu fóru meðaltölin hækkandi upp í 3,29 á 
þriðja tímabili, 1962/70, þegar saman fór annars 
vegar mikil fjárfesting í sjávarútvegi við afla- og 
verðfall síðari árin og hins vegar stóriðjuupp-
bygging, sern tók fleiri ár að komast í gagnið. 
Hæst gildi alls Iýðveldistímans náðist á þessu 
tímabili, 3.64 f lok niðursveiflunnar árið 1969. 
og bilið rnilli lægstu og hæstu gilda var þá 
næstmest. 0.65. Upp frá því lækkaði stuðullinn 
hægfara í 3,23 á síðasta tímabilinu. Sfðustu þrjú 
tímabilin var bilið einnig miklu minna, frá 0.22 
til 0,37. en þó mest síðast. Aukin stærð og fjöl-
breytni atvinnulffsins veldur að sjálfsögðu því. 
að sveiflur einstakra greina jafnast betur út, um 
leið og hærra tæknilegt og viðskiptalegt 
þroskastig á heildina litið á hlut að því að bægja 
frá áföllum. 
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Ályktanir og ábendingar 

Við blasir mynd af ákaflega háu hlutfalli fjár-
festingar og örri fjármagnsuppbyggingu lengst 
af, hvort sem skoðuð er á sögulegan eða 
alþjóðlegan mælikvarða. Skýring þessa felst 
öðrum þræði í sárum fjármagnsskorti í upphafs-
stöðunni og á hinn bóginn í ákafri viðleitni til 
atvinnuuppbyggingar og tekjuþróunar, en aðeins 
að takmörkuðu leyti studdri vel undirbyggðu 
arðsemimati og fjárhagslegri ábyrgð eigenda á 
rekstri. Þessi þrásækni til útþenslu og hagvaxtar 
bauð upp á tvenns konar meginvandamál. 
Annars vegar ríkti stöðug viðleitni til þenslu 
umfram tímabundin jafnvægismörk þjóðar-
búsins, þar til að rekist var á slíkar hindranir, að 
vindur var úr seglum að sinni, og skilaði sá 
ferill arfleifð verðbólgu og gengislækkana. Hins 
vegar var gengið ótæpilega og stundum í smit-
andi hrifningu að nýtingu ýmissa nýrra atvinnu-
tækifæra, þar til að rekist var á mörk auðlinda 
eða/og markaða eða farið langt framúr þeim. 
Auðvelt er að benda á mörg slík dæmi offjár-
festingar. Örðugra er hins vegar að meta til 
hlítar. hvort og í hvaða mæli atvinnulífið hefur 
tekið slíka fjármuni 1 í 1 sömu eða annarrar nýt-
ingar síðar og þannig jafnað út skakkann. Festa 
stofnfjárstuðulsins yfir heilar hagsveiflur bendir 
fremur til slíkrar aðlögunar, eða að öðrum kosti 
til þess að offjárfesting miðað við framleiðslu-
nýtingu hafi verið æði fastur þáttur yfir hálfa 
öld. Síðasta áratuginn hefur hins vegar borið 
mun meira á þeirri gagnrýni, að fjárfesting sé 
fremur van en of. Þarna kann að vera samhengi 
á milli, þannig að endurbætur og endurhönnun 
eldri fjármuna hafi að nokkru komið í stað nýrra, 
enda þótt nýmyndun í hátt við kröfur tímans séu 
oftast betri kostur. 

Mikil fylgni hefur ríkt á heildina litið milli 
fjárfestingar og sparnaðar, enda þótt erlendar 
lántökur hafi brúað bilið, þegar á reyndi. Þetta 
hefur verið almenn reynsla í heiminum, á meðan 
hömlur við fjárstreymi milli landa voru við lýði. 
Þetta vekur þá spurningu. hvort hafi farið fyrir 
og leitt hitt, fjárfesting eða sparnaður. einkum 
meðan raunvextir voru aðallega neikvæðir og 
ekki hæfir til að mynda jafnvægi á fjármagns-

markaði. Færð eru rök fyrir því, að fjárfestingin 
hafi lengst af verið leiðandi fyrir tilstyrk hins 
opinbera og þvingaðs sparnaðar og óbeint at-
fylgi áhrifa á tekjuskiptinguna. Þessi stefna 
komst á endanum í þrot sökum verðbólgu-
skerðingar innlends fjármagns og óhóflegrar 
skuldasöfnunar ytra, svo að söðlað var um til 
verðtryggingar og raunvaxta. Þar með var lagður 
grunnur að markaðsákvörðun fjármagnskjara. 
Fjárfesting mun því framvegis byggjast með 
markvissari hætti á tilgangi og arðsemi hennar. 
Fjárfesting og sparnaður munu þannig ákvarðast 
samtímis í gagnverkun hvort af öðru og með 
hliðsjón af alþjóðlegri vaxtakröfu. Hvort 
tveggja mun þurfa að eflast og þó sparnaður 
nokkru fremur til þess að valda stærri 
verkefnum og losa þjóðarbúið úr skuldaviðjum. 

Til mats á því, hvort fjárfesting hafi verið of 
eða van, þarf efalaust að kafa mun dýpra í 
sundurgreiningu hennar eftir nánari tilgangi og 
þá einkum tengslum við framleiðslumarkmið 
eða beint notagildi fjármunanna. Aðeins hluti 
fjármunastofnsins beinist að því að búa atvinnu-
lífið mannvirkjum og tækjum til beinna fram-
leiðslunota. Annar hluti hefur óbeinni og lang-
drægari þýðingu til að efla framleiðslu, einkum 
samgöngu- og menntunarmannvirki. Enn annar 
framleiðir notagildi, sem svarar til afskrifta og 
arðgjafar, einkum húsnæði. Þessa þætti þyrfti að 
greina sundur til mats á skammtíma- og lang-
tímaskilyrðum fyrir framleiðsluárangri. Við þá 
mætti bæta enn öðrum þáttum, sem enn eru ekki 
færðir á skýrslur, en eru í vaxandi mæli skilyrði 
framleiðsluárangurs: kostnaði eða verðmæti 
rannsókna, hugverka og starfstengdrar mennt-
unar. Hvern slíkra þátta má svo bera saman við 
árangur einstakra geira eða þjóðarbúið í heild út 
frá tnismunandi tímasjónarhornum. Væntanlega 
mun þá koma í ljós, svo sem vikið er að í kafla 
um afstöðuna til mannfjölda, að takmarkaður 
hluti fjárfestingarinnar hafi beina skírskotun til 
framleiðsluárangurs í eiginlegum skilningi. 
Afgangurinn, og þar með fjárfesting og sparn-
aður f heild, miðast þá við að ná kjörstöðu fjár-
magns við tekjur, þannig að hæfilegs hlutfalls 
heildarafraksturs sé notið f mynd afnota af fjár-
munum til að létta heimastörf, greiða úr umferð 



FJÁRMAGNSUPPBYGGING FIMM ÁRATUGA LÝDVELDIS 81 

og efla ástundun menningar, lista og annarrar 
upplyftingar. 

Skilgreiningar, aðferðir og heimildir 

Grein þessi Ijallar um efnislega eign þjóðarbúsins í 
framleiðslutækjum og öðrum mannvirkjum, vöru-
birgðum og einkabifreiðum og, að frádregnum 
skuldum út á við, um eigin auð þjóðarinnar í þessum 
eignum. Tiltækar heimildir ráða mestu um, að mörkin 
eru sett við þetta eignasafn. Efni þetta er hugsað sem 
umgerð um fyllri mynd og nánari sundurgreiningu 
sparnaðarins í landinu og þá einkum af stöðu og 
hlutverki fjársparnaðar. Hugtakakerfið er sniðið að 
því að rúma slíka heildarmynd. Frumskýrslur um 
efnislega fjármuni hala sýnt árlega fjármunamyndun, 
en á þeim grunni og með hliðsjón af heimildum um 
eignastofna hafa verið byggðar upp skýrslur um 
hreina fjármunaeign, að frádregnum árlegum afskrift-
um. Frumskýrslur um lánakerfi og fjármagnsmarkað 
sýna hins vegar fjárstofna, eignir og skuldir, um hver 
áramót, en út frá þam eru unnar hreyfingar ársins. 
fjársparnaður eða lántökur hinna einstöku geira. 
Stofnar um áramót og straumar yfir árin, bæði 
efnislegra fjármuna og fjárskuldbindinga niilli aðila, 
eru tengdir saman í úrvinnslu greinarinnar. 

Afmörkun þjóðarbúskapar 
Þjóðhagsreikningar skilgreina efnislegan fjármuna-
stofn þjóðarbús svo, að til hans teljist allt, sem 
framkvæmt hefur verið á umráðasvæði lands. Erlend 
fjárfesting eða fyllilega erlend fyrirtæki eru þá skoðuð 
sern innlend fyrirtæki með erlendum eigendum. enda 
yfirleitt skráð sem slík. þar scm staðsett eru. Við 
uppgjör á vegum Seðlabankans á sparnaði og þjóðar-
auði hefur verið reynt að halda slíkri fjárfestingu utan 
uppgjörs. en sú undantekning í reynd aðeins náð til 
Isals. Slíkum tilvikum fer fjölgandi. og þau eru í 
vaxandi mæli blandaðrar hlutdeildar. þannig að von-
laust virðist að halda fast við slfka undantekningu. 
heldur verður að taka aðgreiningu innlends og erlends 
eiginfjár inn í kröfuuppgjörið hliðstætt lánum. 
Skýrslur um erlenda fjárfestingu í hald á báða bóga 
eru enn ekki svo þróaðar. að gagnist til slíks uppgjörs 
nema yfir örfá síðustu ár. Hins vegar er ljóst, að á 

heildina litið og í núgildandi stöðu standast þessar 
slærðir nærri á út og inn, þótt með mjög ólíkum hætti 
hafi gerst. erlend fjárfesting hér í stórum og áberandi 
framkvæmdum einstök ár, en íslensk íjárfesting ytra í 
hægfara uppbyggingu af eigin fé eða fyrir lánsfé, sem 
vikið hefur með tímanum fyrir eigin fé. Virðist því 
ekki valda mikilli brenglun, þótt sleppt sé sérstöku 
tilliti til erlendrar fjárfestingar, nema að sjálfsögðu 
einstök ár, þegar mest fór fyrir stóriðjuframkvæmd-
um. 

Það fyigir þó þessari aðferð, að efnahagsaðstoð. 
sem þjóðin naut á fyrstu árunum eftir stríð, einkum 
Marshall-aðstoðin, er meðhöndluð sem sparnaður 
þjóðarbúsins. Hún varð skuldlaus tjármagnsupp-
bygging í höndum þess og þannig ígildi eigin sparn-
aðar. enda þótt af erlendum uppruna væri. 
Alþjóðareglur gera að vísu ráð fyrir. að fjármagnstil-
færslur milli landa tdjist með sparnaði upprunalands, 
en ekki viðtökulands. Þó er það opin spurning, hvort 
og í hverjum mæli slíkar tilfærslur ryðji frá innlend-
um sparnaði og styrki neysluna óbeint. Bæði í þessu 
tilliti og til erlendrar fjárfestingar cr þannig unnið hér 
með nokkru víðfeðmara sparnaðarhugtak en 
samkvæmt viðteknum formreglum, svo að sparnaður 
telst það, sem verður skuldlaust eftir í höndum þjóðar-
búsins, að meðtöldum þeim fyrirtækjum, sem þar með 
verða innlend. í frekari sögulegri rannsókn á sparnaði 
landsmanna er sjálfsagt rctt að greina að þessa þætti. 
Til sannferðugrar lýsingar á hálfrar aldar þróun þjóð-
arauðs og sparnaðar skiptir þetta frávik þó engu 
teljandi máli. 

Veigamesta afmörkunin út á við felst þó í 
meðfcrð skuldastöðunnar út á við og þar með óbeint 
viðskiptajafnaðar. Milli viðskiptajafnaðar og tjár-
magnsjafnaðar liggur misjafnlega stór vantals- og 
skekkjuliður. Engin vissa er fyrir því, á hvora hlið 
skckkjur og vantal liggja raunverulega. og hvorugur 
jöfnuðurinn því óyggjandi rcttari en hinn, cn að 
verulegu lcyti jafnast skekkjuliðurinn út yfir lengri 
tíma. Þjóðhagsstofnun notar ætíð viðskiptajöfnuð f 
uppgjöri þjóðhagslegs sparnaðar. cn f samhengi við 
lánakerfi og fjársparnað er cðlilegra og vandaminna 
að notast við fjármagnsjöfnuð, sem sýnir breytingar á 
skuldastöðu til frádráttar efnislegri fjármunaeign, og 
er svo gert hér. Annar meginmunur frá aðferð 
Þjóðhagsstofnunar felst f þeirri leiðréttingu fyrir 
erlendri verðbólgu, sem hér er beitt. Gerist hún 
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sjálfkrafa við að færa skuldastöðuna mcð gcngi og 
erlendri verðþróun til samræmds verðlags, annað 
hvort hvers árs eða hins sama fyrir allt límabilið. 
einkum verðlags ársloka 1995. Þjóðhagsstofnun og 
tölfræðideild Seðlabankans gera, í hátt við alþjóð-
legar reglur. enga slíka verðleiðréttingu á vöxtum í 
viðskiptajöfnuði og þar með þjóðhagslcgum sparnaði. 
heldur reikna með nafnvöxtum erlendra lána til 
gjalda. en ekki raunvöxtum. Hagfræðideild 
Seðlabankans hefur hins vegar lengi leiðrétt til raun-
vaxta í sérstökum athugunum á sparnaði. en í því 
felsl, að nafnvextir umfram það mark, eða vcrðbóta-
þáttur vaxta, skerðir raunvirði höfuðstóls lána. Hins 
vegar hefur Þjóðhagsstofnun staðvirt erlendar skuldir 
miðað við gengi og erlent verðlag, svo sem hér er 
gert. og góðfiíslega léð gögn til viðmiðunar í því efni. 
Alþjóðareglur heimila nú orðið slíkar verðbólgu-
leiðréttingar að vali þjóðrfkja. Þær munii þó tæpast 
nokkurs staðar hafa verið teknar upp í opinberri 
birtingu þjóðhagsrakninga, en eru nokkuð stundaðar 
af fræðimönnum. 

Heinuldir og staðvirðing 
Hamildir um lastafjármuni cru frá Þjóðhagsslofnun, 
einkum úr ritinu „Þjóðhagsreikningar 1945-1992" 
útgefnu í ágúst 1994. töflum 7.1-4 um tjármunaeign 
þjóðarbúsins. Fyrir örfáum árum var mat 
íbúðastofnsins endurskoðað með hliðsjón af öllum 
nýjustu matsheimildum og þar af leiðandi mats-
hækkun dreift á nokkurra áratuga bil. Má því ætla. að 
sá þáttur tjármunaagnar sé vel áreiðanlegur. Birgðir 
1980-92 eru teknar upp úr sama riti og töflum og eftir 
viðbótarupplýsingum stofnunarinnar aftur til 1972 og 
fram til 1994. Birgðir fyrri ára frá 1954 eru tcknar 
eftir fyrri skýrslum hagfræðideildar Seðlabankans um 
útflutnings- og afurðabirgðir og hliðstæðum heimild-
um atvinnuvegaskýrslna Efnahags- og síðar 
Þjóðhagsstofnana. Um enn fyrri ár er stuðst við hlut-
fall af landslramleiðslu mcð lauslegri hliðsjón af 
vitneskju um vöruskort á fyrstu árunum eftir stríð. 
Birgðir eru staðvirtar með verðvísitölu landsfram-
leiðslu. Einkabifreiðar hafa áður fylgt með tölum 
ÞHS um fjármunaeign, en svo er ekki lengur. Hins 
vegar gcrði ÞHS af þessu tilefni nyja cndurskoðun á 

uppgjöri og staðvirðingu einkabílastofnsins, sem þar 
með ætti að vera með áreiðanlegra móti. Allar 
raðirnar voru bakreiknaðar til ársloka 1944. bæði til 
þess að fá fram upphafsstöðu sem næst lýðveldis-
stofnun og stríðslokum og hreyfingar ársins 1945 í 
samræmdu formi við önnur ár. 

Heimildir um skuldastöðuna út á við eru frá 
Seðlabankanum og fyrirrennurum hans. Skulda- og 
gjaldeyrisstaða í samræmdu formi liá 1971 fékkst hjá 
tölfræðideild, scm tók við verkefni greiðslu-
jafnaðardeildar. Um fyrri ár var stuðst við 
Tölfræðihandbækur Hagstofunnar 1967 og 1974, 
granar og töflur Fjármálatíðinda 1952-61 og 
ársskvrslur Landsbankans 1947-49. Þó voru heimildir 
um eftirstöðvar fyrirstríðslána árin 1944-46 óljósar, 
og varð nokkuð að geta sér til um þær. Þar getur þó 
ekki skakað miklu f samanburði við gjaldeyrisstöð-
una. sem var gcysimikil og tiltölulega hreinar heim-
ildir um hana. Staðvirðing skuldastöðunnar greinist f 
tvo þætti: gengi erlendra gjaldmiðla f krónum og 
vcrðþróun erlendis, og eru þessir þættir samfaldaðir, 
þ.e. vísitölur þeirra margfaldaðar saman. Samræmi 
þarl' að vera milli vals og vægis gjaldmiðla og 
verðlags á samsvarandi vettvangi, enda gcngi og 
verðlag f mismunandi gjaldmiðlum gagnkvæmt háð. 
Eðlilegast er og f bcstu samræmi við mat raunhreyf-
inga. nýrrar lántöku og afborgana, að miða við vægi 
gjaldmiðla f skuldastöðunni eða svokallaða lánavog 
og mcta vcrðþróun erlendis með sama vægi landa f 
verðlagi landsframleiðslu. Þetta hefur verið gert af 
nákvæmni li'á 1981, og hefur Þjóðhagsstofnun átt hlut 
að því að móta þá aðferð. Á fyrra tímaskeiði hefur 
verið stuðst við skyldasta mælikvarða þessu: gengi 
samkvæmt sölugengi myntvogar frá 1971 og þar áður 
almennum gengisbreytingum, cn erlent verðlag tengt 
landsframleiðsluverði sjövelda altur lil 1964, en þar 
áður sams konar vfsitölu iðnríkja. 

Rétl þykir að gera þann almenna fyrirvara við allt 
efni greinarinnar, að tölur sfðustu ára gcta komið 
tljótlega til endurskoðunar, jafnvel að einhverju leyti 
áður en greinin kcmur út. Þetta ætti þó ekki að raska 
neinu f megineliii og ályktunum varðandi tímabilið f 
hald cða skemmri tímaskeið, heldur aðeins einstök 
allra sfðustu ár. 
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Tafla ]. Fjánmmaeign, ytri staða ug þjóðarauðiir 1944-95 

Milljónir króna ú verölagi ársloka. Nýkrónur. 

Arslok Fastafjár- Birgðir Fjánnuna- Einka- Fjármuna- Hrein ytri Þjóðarauður nettó: 
inunir eign 1 bifreiðar eign 2 skuldastaöa l:án e.bíla 2:m. e.bílum 

1944 33 1.0 34 0.18 34 5.63 40 40 
1945 36 1.1 37 0.18 37 4,57 42 42 
1946 43 1.5 45 0.24 45 2.06 47 47 
1947 51 2.3 53 0.39 53 0.1 1 53 54 
1948 56 1.7 58 0.48 58 -0.20 58 58 
1949 63 1.5 65 0.81 66 -0.48 64 65 
1950 87 2.3 90 1,14 91 -1.33 88 90 
1951 98 3.1 101 1.13 103 -1,63 100 101 
1952 1 13 4.0 1 17 1.08 1 18 -1.86 115 116 
1953 1 19 5.8 125 1,33 127 -2.05 123 125 
1954 131 7.2 139 1.61 140 -1.56 137 139 
1955 155 9.7 165 2.90 168 -2.84 162 165 
1956 182 1 1.5 193 3.30 197 -4,72 189 192 
1957 209 12.29 922 3.53 225 -6,89 215 218 
1958 244 15.62 260 4.14 264 -7.53 253 257 
1959 268 18.32 286 5.67 29° -9.89 276 282 
1960 339 19.77 359 7.40 367 -24.25 335 342 
1961 385 24.42 409 9.31 418 -23.26 386 395 
1962 428 26.97 455 12.58 467 -16,25 439 451 
1963 485 30.17 515 17.74 533 -18.62 496 514 
1964 601 36.81 638 22,36 661 -21.02 617 640 
1965 703 48.45 752 26.52 778 -20.29 731 758 
1966 802 53.63 855 32.70 888 -26.55 829 862 
1967 938 53.99 992 39.54 1.032 -55.34 937 976 
1968 1.253 60.87 1.314 48,06 1.362 -112,93 1.201 1.249 
1969 1.444 72.99 1.517 48,08 1.566 -98.27 1.419 1.467 
1970 1.764 89.26 1.854 54.11 1.908 -87.88 1.766 1.820 
1971 2.094 1 19.72 2.213 83,21 2.297 -109.7 2.104 2.187 
1972 2.616 120 2.736 115.0 2.851 -142.1 2.594 2.709 
1973 3.842 188 4.030 151.0 4.181 -156.9 3.873 4.024 
1974 6.418 31 1 6.729 278.1 7.007 -424.5 6.304 6.582 
1975 9.047 431 9.478 424.6 9.903 -790.5 8.688 9.1 12 
1976 1 1.943 587 12.530 564.6 13.095 -1.002 1 1.528 12.093 
1977 17.547 899 18.446 814.3 19.260 -1.382 17.064 17.878 
1978 26.278 1.502 27.780 1.319 29.100 -2.288 25.492 26.812 
1979 41.482 2.447 43.929 2.038 45.967 -3.18) 40.748 42.786 
1980 68.011 4.301 72.312 2.995 75.307 -5.470 66.842 69.837 
1981 104.227 6.508 110.735 4.617 1 15.351 -7.467 103.268 107.884 
1982 191.146 11.415 202.561 8.682 211.242 -20.100 182.461 191.142 
1983 264.011 19.574 283.585 12.301 295.885 -35.242 248.343 260.643 
1984 351.166 24.126 375.292 17.164 392.456 -53.300 321.992 339.156 
1985 450.743 30.610 481.353 19.158 500.511 -68.262 413.091 432.249 
1986 541.120 33.705 574.825 22.438 597.263 -72.220 502.605 525.043 
1987 647.549 46.275 693.824 33.720 727.544 -82.634 611.190 644.910 
1988 831.182 49.769 880.951 47.384 928.335 -113..583 767.368 814.752 
1989 1.057.546 59.143 1.116.689 55.907 1.172.596 -156..522 960.167 1.016.074 
1990 1.161.100 57.133 1.218.233 60.05 1 1.278.284 -158.439 1.059.794 1.119.845 
1991 1.239.681 61.852 1.301.533 64.957 1.366.490 -175.979 1.125.554 1.190.511 
1992 1.292.869 59.897 1.352.766 69.302 1.422.067 -208.020 1.144.746 1.214.047 
1993 1.349.586 64.979 1.414.565 72.095 1.486.660 -238.237 1.176.328 1.248.423 
1994 1.401.708 66.700 1.468.408 71.386 1.539.794 -227.772 1.240.636 1.312.022 
1995 1.440.374 68.600 1.508.974 72.860 1.581.834 -226.430 1.282.544 1.355.404 
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Taf la 2. Fjármunaeign, ytri staða og þjóðaraitður 1944-95 

Milljónir króna á verðlagi ársloka 1995 

Fastafjár- Birgðir Fjármuna- Einka- Fjármuna- Hrein ytri Þjóðarauður nettó: 
munir eign 1 bifreiðar eign 2 skuldastaða I :án e.bíla 2:m. e.bílum 

169.733 4.808 174.541 2.279 176.820 56.664 231.205 233.484 
176.805 4.838 181.643 2.291 183.934 47.679 229.322 231.613 
195.324 6.028 201.352 2.842 204.194 20.996 222.348 225.190 
216.137 9.077 225.215 4.186 229.401 1.074 226.288 230.474 
228.811 6.602 235.412 4.064 239.476 -1.933 233.479 237.543 
237.268 5.237 242.505 3.842 246.347 -3.889 238.616 242.458 
242.696 6.542 249.238 3.500 252.738 -5.982 243.256 246.755 
248.486 7.542 256.028 3.05 1 259.079 -7.063 248.966 252.017 
254.070 8.732 262.803 2.842 265.645 -7.800 255.003 257.845 
263.081 12.410 275.491 2.791 278.282 -8.320 267.170 269.961 
274.625 15.198 289.823 2.832 292.655 -6. ] 30 283.692 286.524 
291.039 18.165 309.204 4.721 313.924 -9.834 299.369 304.090 
308.719 19.352 328.071 4.749 332.819 -14.624 313.447 318.195 
326.231 19.465 345.696 4.705 350.401 -22.469 323.227 327.932 
341.834 22.702 364.535 4.983 369.518 -26.081 338.455 343.438 
359.698 24.530 384.228 5.506 389.734 -33.460 350.768 356.274 
378.777 22.763 401.540 5.889 407.429 -34.252 367.288 373.177 
389.416 25.774 415.190 6.624 421.814 -27.231 387.960 394.584 
403.605 26.517 430.122 8.627 438.749 -18.513 41 1.609 420.236 
426.443 26.180 452.623 11.827 464.450 -20.574 432.048 443.875 
455.175 27.835 483.010 13.857 496.867 -22.482 460.528 474.385 
481.589 32.361 513.950 15.315 529.264 -20.940 493.009 508.324 
513.630 34.632 548.262 18.324 566.586 -26.473 521.789 540.1 13 
549.987 32.195 582.183 19.910 602.093 -42.144 540.038 559.948 
579.342 29.924 609.265 19.147 628.413 -55.01 1 554.254 573.402 
595.007 31.034 626.041 17.321 643.362 -42.198 583.843 601.163 
613.390 33.349 646.740 19.573 666.313 -35.528 611.212 630.785 
649.373 39.325 688.699 25.758 714.457 -39.433 649.265 675.023 
683.505 31.685 715.191 27.741 742.93 1 -45.476 669.715 697.455 
726.812 35.965 762.777 31.692 794.469 -48.767 714.010 745.702 
777.437 42.192 819.629 37.851 857.480 -79.979 739.650 777.500 
818.678 42.517 861.195 36.071 897.266 -100.892 760.303 796.374 
856.128 61.373 917.501 35.149 952.649 -98.672 818.829 853.977 
900.471 48.020 948.491 37.688 986.179 -110.109 838.382 876.070 
936.890 56.807 993.697 41.216 1.034.914 -104.469 889.228 930.445 
970.647 62.757 1.033.405 42.589 1.075.994 -106.961 926.444 969.033 

1.012.541 71.854 1.084.396 43.539 1.127.935 -111.746 972.650 1.016.188 
1.052.992 74.038 1.127.031 47.790 1.174.821 -115.038 1.011.993 1.059.783 
1.091.756 77.612 1.169.367 5 1.856 1.221.223 -148.595 1.020.772 1.072.628 
1.118.454 86.87! 1.205.325 49.896 1.255.221 -150.977 1.054.348 1.104.244 
1.150.846 85.446 1.236.292 52.229 1.288.521 -165.483 1.070.809 1.123.038 
1.182.546 83.417 1.265.963 51.120 1.317.083 -176.526 1.089.436 1.140.557 
1.210.951 76.146 1.287.097 58.946 1.346.043 -183.574 1.103.523 1.162.469 
1.252.391 86.005 1.338.396 76.169 1.414.566 -205.961 1.132.435 1.208.604 
1.293.756 76.031 1.369.787 82.053 1.451.840 -220.804 1.148.983 1.231.036 
1.323.814 75.796 1.399.610 78.986 1.478.596 -221.440 1.178.169 1.257.155 
1.354.800 65.534 1.420.334 77.368 1.497.701 -225.523 1.194.81 1 1.272.179 
1.386.544 68.426 1.454.970 79.710 1.534.680 -240.528 1.214.441 1.294.151 
1.406.551 64.035 1.470.587 78.390 1.548.977 -255.402 1.215.185 1.293.575 
1.417.379 68.305 1.485.685 75.456 1.561.141 -249.181 1.236.504 1.311.960 
1.427.738 68.100 1.495.838 72.659 1.568.497 -230.137 1.265.700 1.338.360 
1.440.374 68.600 1.508.974 72.860 1.581.834 -226.430 1.282.544 1.355.404 
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Tafla 3. Fjármwiaeign, ytri staða og þjóðarauður 1944-95 

Magnvísitölur, 1945 -: 100 

Árslok Fastafjúr- Birgðir Fjúrmuna- Einka- Fjúrmuna- Hrein ytri Þjóðarauður nettó: 
munir eign 1 bifreiðar eign 2 skuldastaða l:ún e.bíla 2:m. e.bilum 

1944 96 99 96 99 96 119 101 101 
1945 100 100 100 100 100 100 100 100 
1946 110 125 111 124 111 44 97 97 
1947 122 188 124 183 125 2 99 100 
1948 129 136 130 177 130 -4 102 103 
1949 134 108 134 168 134 -8 104 105 
1950 137 135 137 153 137 -13 106 107 
1951 141 156 141 133 141 -15 109 109 
1952 144 181 145 124 144 -16 1 1 1 1 11 
1953 149 257 152 122 151 -17 117 117 
1954 155 314 160 124 159 -13 124 124 
1955 165 375 170 206 171 -21 131 131 
1956 175 400 181 207 181 -31 137 137 
1957 185 402 190 205 191 -47 141 142 
1958 193 469 201 217 201 -55 148 148 
1959 203 507 212 240 212 -70 153 154 
1960 214 471 221 257 222 -72 160 161 
1961 220 533 229 289 229 -57 169 170 
1962 228 548 237 377 239 -39 179 181 
1963 241 541 249 516 253 -43 188 192 
1964 257 575 266 605 270 -47 201 205 
1965 272 669 283 668 288 -44 215 219 
1966 291 716 302 800 308 -56 228 233 
1967 311 666 321 869 327 -88 235 242 
1968 328 619 335 836 342 -115 242 248 
1969 337 642 345 756 350 -89 255 260 
1970 347 689 356 854 362 -75 267 272 
1971 367 813 379 1.124 388 -83 283 291 
1972 387 655 394 1.211 404 -95 292 301 
1973 41 1 743 420 1.383 432 -102 31 1 322 
1974 440 872 451 1.652 466 -168 323 336 
1975 463 879 474 1.574 488 -212 332 344 
1976 484 1.269 505 1.534 518 -207 357 369 
1977 509 993 522 1.645 536 -231 366 378 
1978 530 1.174 547 1.799 563 -219 388 402 
1979 549 1.297 569 1.859 585 -224 404 418 
1980 573 1.485 597 1.900 613 -234 424 439 
1981 596 1.530 620 2.086 639 -241 441 458 
1982 617 1.604 644 2.263 664 -312 445 463 
1983 633 1.796 664 2.178 682 -317 460 477 
1984 651 1.766 681 2.279 701 -347 467 485 
1985 669 1.724 697 2.231 716 -370 475 492 
1986 685 1.574 709 2.573 732 -385 481 502 
1987 708 1.778 737 3.324 769 -432 494 522 
1988 732 1.572 754 3.581 789 -463 501 532 
1989 749 1.567 771 3.447 804 -464 514 543 
1990 766 1.355 782 3.377 814 -473 521 549 
1991 784 1414 801 3.479 834 -504 530 559 
1992 796 1.324 810 3.421 842 -536 530 559 
1993 802 1412 818 3.293 849 -523 539 566 
1994 808 1.408 824 3.171 853 -483 552 578 
1995 815 1.418 831 3.180 860 -475 559 585 
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Tajla 4. Fjánnunaeign, ytri staða og þjóðarauður 1945-95 

Magnaukning fra fyrra ári í% 

Arslok Fastqfjár- Birgðir Fjármuna- Einka- Fjármuna- Hrein ytri Þjóðarauður nettó: 
munir eign 1 bifreiðar eign 2 skuldastaða l:án . e.bíla 2.7/;. e.bfliuh 

1945 4.2 0.6 4.1 0.5 4.0 -15.9 -0.8 -0.8 
1946 10.5 24.6 10.9 24.0 11.0 -56.0 -3.0 -2.8 
1947 10.7 50.6 11.9 47.3 12.3 -94.9 1.8 2,3 
1948 5.9 -27.3 4,5 -2.9 4,4 -280.1 3.2 3.1 
1949 3.7 -20.7 3.0 -5.5 2,9 101.2 2,2 2.1 
1950 2,3 24.9 2.8 -8.9 2.6 53,8 1.9 1.8 
1951 2.4 15.3 2,7 -12.8 2.5 18.1 2.3 2,1 
1952 2,2 15.8 2.6 -6.8 2,5 10,4 2.4 2,3 
1953 3.5 42.1 4.8 -1.8 4.8 6.7 4.8 4.7 
1954 4.4 22.5 5.2 1,5 5.2 -26,3 6.2 6.1 
1955 6.0 19.5 6.7 66.7 7.3 60.4 5.5 6.1 
1956 6.1 6.5 6.1 0,6 6,0 48.7 4.7 4.6 
1957 5.7 0.6 5.4 -0,9 5.3 53.6 3.1 3.1 
1958 4.8 16.6 5.4 5,9 5.5 16.1 4.7 4.7 
1959 5.2 8.1 5.4 10,5 5.5 28.3 3.6 3.7 
1960 5.3 -7.2 4.5 7.0 4.5 2.4 4,7 4.7 
1961 2,8 13.2 3.4 12.5 3.5 -20.5 5.6 5.7 
1962 3.6 2.9 3.6 30.2 4.0 -32.0 6.1 6.5 
1963 5.7 -1.3 5,2 37.1 5.9 11.1 5.0 5,6 
1964 6.7 6,3 6,7 17.2 7,0 9.3 6.6 6.9 
1965 5.8 16,3 6,4 10.5 6.5 -6.9 7,1 7.2 
1966 6.7 7.0 6.7 19.6 7.1 26.4 5.8 6,3 
1967 7.1 -7.0 6.2 8.7 6,3 59,2 3.5 3,7 
1968 5.3 -7.1 4.7 -3.8 4,4 30,5 2.6 2.4 
1969 2.7 3,7 2.8 -9.5 2.4 -23.3 5.3 4,8 
1970 3,1 7.5 3.3 13,0 3.6 -15.8 4.7 4,9 
1971 5.9 17,9 6.5 31,6 7.2 11.0 6.2 7.0 
1972 5.3 -19.4 3.8 7,7 4.0 15.3 3.1 3.3 
1973 6,3 13.5 6.7 14,2 6.9 7.2 6.6 6.9 
1974 7,0 17.3 7.5 19.4 7.9 64.0 3.6 4.3 
1975 5.3 0.8 5.1 -4.7 4.6 26.1 2.8 2.4 
1976 4.6 44,3 6.5 -2.6 6.2 -2.2 7.7 7.2 
1977 5.2 -21.8 3.4 7.2 3.5 1 1.6 2.4 2.6 
1978 4,0 18.3 4.8 9.4 4.9 -5.1 6,1 6.2 
1979 3.6 10.5 4.0 3.3 4.0 2.4 4,2 4,1 
1980 4.3 14.5 4.9 2.2 4.8 4.5 5.0 4,9 
1981 4,0 3.0 3.9 9.8 4.2 2.9 4.0 4,3 
1982 3.7 4.8 3.8 8.5 3,9 29.2 0.9 1.2 
1983 2.4 1 1.9 3.1 -3.8 2.8 1,6 3.3 2.9 
1984 2.9 -1.6 2,6 4,7 2.7 9.6 1.6 1,7 
1985 2.8 -2.4 2,4 -2.1 2.2 6.7 1,7 1.6 
1986 2.4 -8.7 1.7 15.3 2.2 4.0 1.3 1.9 
1987 3.4 12.9 4,0 29.2 5.1 12.2 2.6 4.0 
1988 3.3 -11.6 2.3 7.7 2.6 7.2 1,5 1.9 
1989 2.3 -0.3 2.2 -3.7 1.8 0.3 2.5 2.1 
1990 2.3 -13.5 1.5 -2.0 1.3 1.8 1,4 1.2 
1991 2.3 4.4 2.4 3.0 2.5 6.7 1.6 1.7 
1992 1.4 -6.4 1.1 -1,7 0.9 6.2 0.1 0.0 
1993 0.8 6.7 1.0 -3.7 0,8 -2.4 1.8 1.4 
1994 0.7 -0.3 0.7 -3.7 0,5 -7.6 2.4 2.0 
1995 0.9 0.7 0.9 0.3 0.9 -1.6 1.3 1.3 
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Tafla 5. Fjánmmaeign, ytri staða ag þjóðarauður 1944-95 
Hlutföll af fjánmmaeign 2 á verðlagi ársloka 1995 

Arslok Fastafjár- Birgðir Fjármuna- Einka- Fjármuna- Hrein ytri Þjóðarauður nettó: 
numir eign / bifreiðar eign 2 skuidastaða I :án e.bíla 2:m. < 'i.bíhim 

1944 96.0 2.7 98.7 1.3 100,0 32.0 130.8 132.0 
1945 96.1 2,6 98.8 1.2 100.0 25.9 124.7 125.9 
1946 95.7 3.0 98.6 1.4 100.0 10.3 108,9 110.3 
1947 94.2 4.0 98,2 1,8 100.0 0.5 98.6 100.5 
1948 95,5 2.8 98.3 1,7 100.0 -0.8 97.5 99.2 
1949 96.3 2.1 98.4 1.6 100.0 -1.6 96.9 98.4 
1950 96.0 2.6 98.6 1.4 100.0 -2.4 96.2 97.6 
1951 95.9 2.9 98.8 1.2 100.0 -2.7 96.1 97.3 
1952 95.6 3.3 98.9 1.1 100.0 -2.9 96.0 97.1 
1953 94.5 4.5 99.0 1.0 100.0 -3.0 96,0 97.0 
1954 93.8 5.2 99.0 1,0 100.0 -2,1 96.9 97.9 
1955 92.7 5.8 98.5 1.5 100.0 -3.1 95.4 96,9 
1956 92.8 5.8 98.6 1.4 100.0 -4.4 94.2 95,6 
1957 93.1 5,6 98.7 1.3 100.0 -6.4 92.2 93.6 
1958 92.5 6.1 98.7 1.3 100.0 -7.1 91.6 92.9 
1959 92,3 6.3 98,6 1.4 100.0 -8.6 90.0 91.4 
1960 93.0 5.6 98.6 1.4 100.0 -8.4 90.1 91.6 
1961 92,3 6.1 98.4 1.6 100.0 -6.5 92,0 93.5 
1962 92.0 6.0 98.0 2.0 100.0 -4.2 93.8 95,8 
1963 91.8 5.6 97.5 2.5 100.0 -4.4 93,0 95,6 
1964 91.6 5,6 97.2 2.8 100.0 -4.5 92.7 95.5 
1965 91.0 6.1 97,1 2.9 100,0 -4.0 93.1 96,0 
1966 90,7 6.1 96,8 3.2 100.0 -4.7 92.1 95.3 
1967 91.3 5.3 96.7 3.3 100.0 -7.0 89.7 93.0 
1968 92.2 4.8 97.0 3,0 100.0 -8.8 88.2 91.2 
1969 92.5 4.8 97.3 2.7 100.0 -6,6 90.7 93.4 
1970 92.1 5.0 97.1 2.9 100.0 -5.3 91,7 94,7 
1971 90.9 5.5 96.4 3.6 100.0 -5.5 90.9 94.5 
1972 92,0 4.3 96.3 3.7 100.0 -6.1 90.1 93.9 
1973 91,5 4.5 96.0 4.0 100.0 -6.1 89.9 93.9 
1974 90.7 4.9 95.6 4.4 100.0 -9.3 86.3 90.7 
1975 91.2 4,7 96.0 4,0 100.0 -1 1.2 84,7 88.8 
1976 89.9 6.4 96.3 3.7 100.0 -10,4 86.0 89.6 
1977 91,3 4.9 96.2 3,8 100.0 -11.2 85.0 88.8 
1978 90.5 5,5 96.0 4.0 100.0 -10.1 85.9 89.9 
1979 90.2 5.8 96.0 4.0 100.0 -9.9 86.1 90.1 
1980 89.8 6.4 96.1 3.9 100.0 -9.9 86.2 90.1 
1981 89.6 6.3 95.9 4.1 100,0 -9.8 86.1 90.2 
1982 89.4 6.4 95.8 4.2 100.0 -12.2 83.6 87.8 
1983 89.1 6.9 96.0 4.0 100.0 -12,0 84.0 88.0 
1984 89.3 6.6 95.9 4.1 100.0 -12.8 83.1 87.2 
1985 89.8 6.3 96.1 3.9 100.0 -13.4 82,7 86.6 
1986 90.0 5.7 95.6 4.4 100.0 -13,6 82,0 86.4 
1987 88.5 6.1 94.6 5.4 100.0 -14.6 80.1 85.4 
1988 89.1 5.2 94.3 5.7 100.0 -15.2 79.1 84.8 
1989 89.5 5.1 94.7 5,3 100.0 -15.0 79.7 85.0 
1990 90.5 4,4 94.8 5.2 100.0 -15.1 79.8 84.9 
1991 90,3 4.5 94.8 5.2 100.0 -15.7 79.1 84.3 
1992 90,8 4.1 94.9 5.1 100.0 -16.5 78.5 83.5 
1993 90.8 4.4 95.2 4.8 100.0 -16.0 79,2 84.0 
1994 91.0 4.3 95.4 4.6 100.0 -14.7 80.7 85.3 
1995 91.1 4.3 95.4 4.6 100.0 -14.3 81.1 85.7 
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Tafla 6. Þjóðhagslegur sparnaður á verðlagi hvers árs 
og íhlutfalii afvergri og hreinni þjóðarframleiðsiu 

Þjóðhagslegur spamaður, millj. króna Hlutfall afHÞF Hlutfall afVÞF 

Hreinn Vergur Hreinn sparnaður Vergursparnaður 
Ár l:án e.bíla 2:m. e.bílum 1 :án e.bíla 2:m.e.bílum l:án e.bíla . 2:m. e.bflum 1 :án e.bfla 2:m. e.bílum 

1945 0,53 0.53 1.72 1.75 4.4 4.4 12.8 13.1 
1946 1.61 1.66 2.85 2.92 10.8 11.1 17.7 18.1 
1947 3,57 3.69 5.14 5.30 20.8 21.5 27.4 28.3 
1948 2,11 2.09 3.96 4.01 12.3 12.2 20.8 21.1 
1949 1.56 1.53 3.63 3.68 9.0 8.8 18.8 19.1 
1950 1,62 1.52 4.38 4.44 8.2 7.7 19,6 19.8 
1951 2.33 2.16 5.81 5.83 9.6 8.9 20.9 21.0 
1952 2,81 2.73 6,90 6.99 10.4 10.1 22.2 22.5 
1953 5,62 5.61 9.87 10.02 17.0 16.9 26.4 26.8 
1954 7,24 7.26 11.75 12.01 19,5 19,5 28,2 28.8 
1955 8.72 9.81 13,74 15.07 20.3 22.8 28.6 31.4 
1956 9,09 9.1 1 15,15 15.63 17.8 17.9 26.5 27.4 
1957 8,23 8.19 15.26 15.75 15.7 15.7 25.7 26.5 
1958 11,47 11.69 19.80 20.55 19,0 19.4 28.8 29.9 
1959 12.04 12.51 21,45 22.59 17,5 18.2 27.5 28.9 
1960 13,81 14.26 25.84 27.24 18.4 19.0 29.7 3 i .3 
1961 18.09 19.09 32.38 34.57 21.3 22.5 32,7 34.9 
1962 22.79 25.71 39.01 43.37 22.1 24.9 32.7 36.3 
1963 22.61 27.28 40.14 46.69 18,1 21.8 28.2 32.7 
1964 35,45 38.58 56.31 62.17 22.0 23.9 30.9 34.1 
1965 44.35 46.81 69.55 75,51 22,8 24.0 31,6 34.3 
1966 47.50 52.84 76.72 86.15 20.2 22.5 29.1 32.6 
1967 37,20 40.05 69.44 77.21 15.8 17.0 25.9 28.8 
1968 31,48 29.82 73,44 78.29 12.8 12,1 25,5 27.2 
1969 67.3 62.1 124.8 127.8 22,4 20.7 34.8 35.7 
1970 70,6 76.7 135,3 148.5 18.3 19.9 30.1 33.0 
1971 111.8 129.2 184.4 210.1 22.5 26.0 32.3 36.8 
1972 77,2 84.8 170,2 191.8 12,4 13.6 23.8 26.8 
1973 200.9 217.7 339,8 374.3 23,1 25.1 33.7 37.1 
1974 240.4 272.9 431.1 488.7 18.9 21,5 29.5 33.4 
1975 252.8 236.0 561.8 598.5 14.3 13.3 27.0 28.8 
1976 686.7 673.6 1.087.6 1.151.0 27,2 26.7 37.2 39.3 
1977 359,7 405.4 889.3 1.029.9 9.7 1 1.0 21.0 24.3 
1978 1.127,9 1.216.8 1.944.7 2.176.2 19.8 21.3 29.8 33.3 
1979 1.248.7 1.302.0 2.472.4 2.765.6 14.8 15.4 25.6 28.6 
1980 2.410.4 2.464.4 4.347,8 4.765.2 16,9 17.3 26.9 29.5 
1981 3.092,9 3.434.2 6.191,0 7.059.5 14.1 15.6 24.7 28.1 
1982 1.709.1 2.168.6 6.809,1 8.082.4 5,1 6.4 17.5 20.8 
1983 6.929.7 6.493.1 16.260 17.556 12.1 11.4 24.5 26.4 
1984 4.087.4 4.718.0 15.497 18.150 5.4 6.3 17.9 21.0 
1985 6.092.9 5.663.9 21.576 24.178 6.0 5,5 18.3 20.5 
1986 6.080.9 8.918.3 25.777 31.395 4,4 6.5 16.3 19.9 
1987 15.784 22.651 39.257 49.650 8.6 12.4 19.0 24.1 
1988 10.736 13.600 39.738 48.162 4.8 6.1 15.7 19.0 
1989 20.677 18.644 57.944 64.136 7.8 7,1 19.2 21.3 
1990 14.157 12.928 57.971 65.740 4.5 4.1 16.2 18.4 
1991 19.522 21.379 67.868 78.927 5,7 6.3 17.4 20.3 
1992 2.796 1.691 54.221 63.123 0.8 0.5 13.8 16.1 
1993 19.744 17.012 74.323 82.540 5.7 4,9 18.4 20.5 
1994 28.342 25.602 85.087 93.436 7.7 6,9 20.0 21.9 
1995 16.667 16.864 74.430 85.131 4,3 4,3 16.6 18.9 
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Tqfla 7. Stofnfjárstuðull landsframleiðslu 1945-95 
Fjármunaeign 1 deiicl með vergri landsframleiðslu 

A verðlagi ars loka 1995 
Ar Verg lancls- Fjármuna- Stofnfjárstuðull 

framleiðsla eign 1 Arsbyrjunar Ársloka Meðalárs 

1944 174.541 
1945 65.604 181.643 2.77 2,66 2.71 
1946 68.519 201.352 2.94 2.65 2.79 
1947 76.102 225.215 2.96 2.65 2,80 
1948 77.596 235.412 3.03 2,90 2.97 
1949 76.063 242.505 3.19 3,09 3.14 
1950 74.383 249.238 3.35 3,26 3.31 
1951 72.827 256.028 3,52 3.42 3.47 
1952 72.097 262.803 3,65 3.55 3,60 
1953 83.168 275.491 3.31 3.16 3,24 
1954 91.020 289.823 3,18 3.03 3,11 
1955 99.858 309.204 3.10 2.90 3.00 
1956 102.210 328.071 3.21 3.03 3.12 
1957 102.152 345.696 3.38 3.21 3.30 
1958 1 10.197 364.535 3.31 3,14 3.22 
1959 1 12.383 384.228 3.42 3.24 3.33 
1960 1 15.978 401.540 3.46 3,31 3.39 
1961 1 15.880 415.190 3.58 3.47 3,52 
1962 125.513 430.122 3.43 3,31 3,37 
1963 138.420 452.623 3,27 3.1 1 3.19 
1964 152.146 483.010 3,17 2.97 3.07 
1965 163.237 513.950 3.15 2.96 3,05 
1966 177.498 548.262 3,09 2.90 2.99 
1967 175.248 582.183 3,32 3.13 3.23 
1968 165.654 609.265 3.68 3.51 3,60 
1969 169.587 626.041 3.69 3.59 3.64 
1970 182.236 646.740 3.55 3.44 3.49 
1971 206.038 688.699 3.34 3,14 3.24 
1972 218.765 715.191 3.27 3,15 3.21 
1973 233.655 762.777 3.26 3,06 3,16 
1974 246.988 819.629 3.32 3.09 3.20 
1975 248.584 861.195 3.46 3,30 3,38 
1976 263.398 917.501 3.48 3,27 3.38 
1977 286.635 948.491 3.31 3.20 3.25 
1978 303.641 993.697 3.27 3.12 3,20 
1979 318.623 1.033.405 3,24 3.12 3,18 
1980 336.435 1.084.396 3.22 3.07 3.15 
1981 350.784 1.127.031 3.21 3.09 3.15 
1982 358.341 1.169.367 3,26 3,15 3.20 
1983 350.633 1.205.325 3.44 3.34 3.39 
1984 365.111 1.236.292 3.39 3,30 3.34 
1985 377.134 1.265.963 3.36 3,28 3.32 
1986 400.782 1.287.097 3.21 3.16 3.19 
1987 435.032 1.338.396 3.08 2.96 3.02 
1988 434.642 1.369.787 3.15 3,08 3.12 
1989 435.765 1.399.610 3.21 3.14 3.18 
1990 440.861 1.420.334 3,22 3.17 3,20 
1991 446.649 1.454.970 3.26 3,18 3.22 
1992 431.746 1.470.587 3.41 3,37 3.39 
1993 435.449 1.485.685 3.41 3.38 3,39 
1994 450.927 1.495.838 3.32 3.29 3,31 
1995 459.858 1.508.974 3.28 3.25 3.27 

1945/95 3.30 3.16 3.23 
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Tryggvi Þór Herbertsson* 

Innri og ytri hagvöxtur 
Yfirlit yfir gamlar kenningar og nýjar 

I þessari rilgerð er ljallað um hagvaxlarkenningar, gamlar og nvjar. og þær settar í samhengi við hagvaxt-
arþróun á Íslandi undanfarna áratugi. Fjallað er um þróun mannauðs á Íslandi og hann borinn saman við mann-
auð nokkurra valinna þjóða. Samhengi frjálsra viðskipta. náttúruauðlinda og auðsældar er tíundað og skyrt 
hvernig breytt aldurssamsetning íslensku þjóðarinnar getur haft áhrif á hagvöxt í framtíðinni. Að lokum eru 
lagðar til nokkrar hagvaxtarhvetjandi hagstjórnaraðgerðir fyrir Ísland. 

I. Inngangur 

Sennilega er engin ein undirgrein hagfræðinnar 
jafn mikilvæg og hagvaxtarfræðin. 
Hagvaxtarfræðin fæst við það að útskýra hverjir 
séu dril~kraftar hagvaxtar og hvernig megi hafa 
áhrif á hagvöxt. Klassísku hagfræðingarnir 
lögðu grunninn að nútíma hagvaxtarfræði. 1 

Nátengt hagvexti er hugtakið sjálfbær þróun. 
Rannsóknir á sjálfbærri þróun eiga sér langa 
sögu þó svo að hugtakið hafi nýverið bæst í 
orðaforða stjórnmálamanna. 2 Umhverfis- og 
þróunarnefndin (Woiid Commission on 

* Höfundur er forstöðumaður Hagfræðistofnunar 
Háskóla Íslands. Þau sjónarmið sem koma i'ram í rit-
gerðinni ber á engan hátt að túlka sem skoðun 
Hagfræðistofruinar né Háskóia Íslands. heldur er um 
einkaskoðanir höfundar að ræða. Ritgerðin var skrifuð 
á límabilinu í'rá janúar lil apríl 1996. þe»ar liöfundur 
dvaldi á Economic Policy Research Unit, HPRU, við 
viðskiptaháskólann í Kaupmannahöfn. Kann hann 
EPRU hinar bestu þakkir fyrir gestrisnina. Einnig eiga 
Þorvaldur Gylfason, Haukur Benediktsson og Gauti 
Eggcrtsson þakkir skildar fyrir yfirlcstur og 
athugasemdir. 

1. T.a.m. Adam Smith (1776). David Ricardo (1817) og 
Thomas Malthus (1798) og seinna Frank Ramsey 
(1928), Allyn Young (1928). Frank Knight (1944) og 
Joseph Schumpeter (1934). 

2. Sjá t.d. Fisher (1906). Hicks (1939) og Lindahl (1933). 

Environment and Development. 1987) skil-
greindi sjálfbæra þróun þannig: Þróun sem 
mœtir þörfum miverancli kynslóða án þess að 
skerða þarfir kynslóða framtíðarinnar. 
Grundvallarsjónarmið í skilgreiningunni er jafn-
ræði kynslóða og hægt er að túlka hana á þann 
veg að framleiðsluþáttum sé ráðstafað þannig að 
núverandi kynslóðir beili ekki framtíðar-
kynslóðir harðræði. Þetta krefst þess að skipu-
leggja þarf langt fram í tímann og tryggja þarf að 
komandi kynslóðir hafi möguleika á a.m.k. jafn-
mikilli neyslu og núlifandi kynslóðir. Huga þarf 
að því að byggja upp mannauð og fjár-
magnsstofn fyrir framtíðina á hagkvæmasta hátt, 
þ.e. ekki með of mikilli neyslu í dag og skulda-
söfnun, auk þess sem náttúruauðlindir þarf að 
nýta skynsamlega. Um þetta snúast hagvaxtar-
fræðin. 

Hagvöxtur er misjafnlega mikill milli landa. 
t.d. hefur lífsafkoma f Japan batnað stórkostlega 
eftir heimsstyrjöldina síðari á meðan fbúar 
margra landa Afrfku eru enn Iangt undir 
fátæktarmörkum. Fjölmargar rannsóknir sýna að 
þetta er engin tilviljun. Fylgni er á milli mikils 
hagvaxtar og fjölda breyta sem lýsa efna-
hagslffinu. Hlutverk þeirra sem stunda 
rannsóknir á hagvexti er að finna þessar breytur 
og hagstjórnaraðgerðir sem tryggja sem mestan 
hagvöxt við sjálfbæra þróun. 
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Hagvaxtarfræðingar virðasl vera sammála 
um a.m.k. tvennt. I fyrsta lagi að tækniframfarir 
gegna sífellt stærra hlutverki í framþróun og 
bættum lífskjörum þjóðanna. I öðru lagi að 
þjóðir heims eru að minnka viðskiptahindranir 
og að frjáls alþjóðaviðskipti eru forsenda 
hagsældar. Þessar tvær skoðanir eru nátengdar. 
Aukin samskipti og samvinna á milli þeirra sem 
skapa nvjar vörur, uppfinningamanna. í ólíkum 
löndum eykur þekkingu og breiðir hana hraðar 
út en ella. Til þess að þekking berist sem fyrst til 
tiltekins lands er einfaldast fyrir það að hafa sem 
minnstar viðskiptahindranir og taka sem mestan 
þátt í alþjóðlegu samstarfi. Þegar talað er um 
þekkingu í hagvaxtarfræði er átt við tæknifram-
farir. framleiðni og mannauð. En hvaða breytur 
eru það sem halda uppi hagvexti? Til að leita 
svara við þessu nota hagvaxtarfræðingar tvær 
kenningar, kenningarnar um ytri og innri 
hagvöxt. Aðalbreyturnar sem menn eru sam-
mála um að rekja megi hagvöxt til eru fjár-
magnsstofn, mannauður. tæknibreytingar. frjáls 
viðskipti. rannsóknar- og þróunarstarf, auðlindir 
og stjórnarfar auk vel skilgreinds eignarréttar. 
En byrjum á því að skoða hagvaxtarsöguna á 
Íslandi frá seinna stríði. 

í töflu 1 má sjá yfirlit yfir meðalvöxt vergrar 
landsframleiðslu (VLF) og meðalvöxt VLF á 
hvern vinnandi mann á Íslandi tímabilið 1946-
1993. 

Hagvöxtur á Íslandi á tímabilinu 1946-1993 
var að meðaltali 4.7% eða 2,8% ef miðað er við 
hvern vinnandi mann. Eins og sjá má í töflunni 
hafa tímabil með miklum hagvexti og litlum 

Tafla /. Meðalvöxtur VLF 
dÍslandi 1946-1993 

Vöxtur VLF 

1946-1955 4.54 
1956-1965 7,78 
1966-1975 5.28 
1976-1985 3.41 
1986-1993 2.46 
1946-1993 4.68 

Vöxtur VLF á uunui 

3.34 
5.26 
2.99 
1,02 

1.10 

2.76 

Heimild: Þjóðhagsstofnun (1995) og útreikningar höfundar. 

skipst á. með minnsta hagvextinum tímabilið 
1986-1993. Á tímabilinu 1974-1990 var 
hagvöxtur 2,9% eða 1 % á mann og rímar það vel 
við framleiðniminnkunina svokölluðu sem 
hrjáði iðnríkin í kjölfar olíuskellanna á áttunda 
áratugnum. Stöðug minnkun hagvaxtar á tíma-
bilinu 1946-1993 er einnig f samræmi við 
aðfallskenninguna (e. convergence theory), en 
hún gengur út á að hagvöxtur landa með litla 
landsframleiðslu sé meiri en landa með mikla 
landsframleiðslu vegna fallandi jaðararðsemi 
fjármagns og samruna tækni og þekkingar (sjá 
t.d. Barro og Sala-i-Martin. 1992). Fyrirvara 
verður að hafa á að túlka niðurstöðuna á þennan 
hátt. Tengsl nýtingar auðlinda sjávar og VLF eru 
sterk á Íslandi og minnkandi hagvöxt má senni-
lega miklu fremur rekja til þess að Islendingar 
gátu haldið uppi hagvexti á fyrri hluta tíma-
bilsins með því að hefja nýtingu og ganga á 
fiskistofnana við landið. 

Ritgerðin er skipulögð á eftirfarandi hátt: I 
II. hluta er gefið yfirlit yfir sögu hagvaxtar-
kenninga fram á nfunda áratuginn. Sýnt er 
hvernig nýklassfska hagvaxtaiiíkanið nær að 
skýra hagvöxt á Íslandi sfðustu tvo áratugina 
með því að skoða hinar fimm stflfærðu stað-
reyndir Kaldors (1963). I III. hluta er innri hag-
vaxtarkenningin útskýrð og rakið hvernig 
grunnhugmyndin í henni byggist á mannauði 
sem forsendu tækniíramfara og þekkingar. IIV. 
hluta er mannauðskenningin útskýrð og sýnt 
hvernig auðurinn byggist á starfsþjálfun, form-
legri menntun, aldurssamsetningu þjóða og 
góðri heilsu vinnuaflsins auk þess sem nokkrar 
kenningar eru raktar um hvernig mæla megi 
mannauð þjóða. Sýnt er hver meðalskólaganga 
vinnuaflsins var á Íslandi og hjá nokkrum völd-
um þjóðum árið 1985 auk þess sem sýnd er 
tímaröð sem lýsir meðalskólagöngu vinnuaflsins 
á Íslandi árabilið 1957-1994. IV. hluta lýkur 
nieð því að sýna aldurssamsetningu fslensku 
þjóðarinnar lrá aldamótum og greina frá hversu 
hratt þjóðin er að eldast sem aftur gæti leitt til 
minni hagvaxtar f framtíðinni. I V. hluta er fjall-
að um hvernig hagkerfi sem byggja á náttúru-
auðlindum vaxa hægar en auðlindasnauð hag-
kerfi vesna rentusóknar (e. rent-seeking) os 
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hollensku veikinnar. Einnig er samband VLF á 
Íslandi og stærðar þorskstofnsins svnt og áhrif 

þess að koma á fiskveiðistjórnunarkerfi skoðuð í 
reiknanlegu heildarjafnvægislíkani. Í VI. hluta 
er fjallað um mikilvægi frjálsra viðskipta fyrir 
hagvöxt og sýnt fram á að Íslander hugsanlega 
lokað land eitt iðnríkjanna. Að lokum eru lagðar 
til nokkrar hagvaxtarhvetjandi hagstjórnarað-
gerðir í VII. hluta. 

II. Nýklassíska hagvaxtarkenningin 

Frá sögulegum sjónarhóli er Ramsey (1928) 
faðir nútíma hagvaxtarfræði, þó svo að aðferða-
fræði hans hafi almennt ekki verið viðurkennd 
meðal hagfræðinga fyrr en á sjöunda áratugnum. 
Ramsey lagði til stærðfræðileg verkfæri sem 
gerðu kleil't að rannsaka nytjahámörkun heimil-
anna yfir tíma en það er nauðsynlegt til að geta 
séð fyrir hvernig ákvarðanir um hagkvæmustu 
neyslu, sparnað og vinnuframboð eru teknar. 
Ramsey lést fyrir aldur fram aðeins tuttugu og 
sex ára gamall. 

Á tímabilinu frá framlagi Ramseys fram á 
sjötta áratuginn réðu hagvaxtarkenningar 
Harrods (1939) og Domars (1946) rfkjum. 
Greining þeirra tilheyrði keynesíska skólanum. 
Notuð voru framleiðsluföll þar sem lítil eða 
engin staðkvæmdaráhrif (e. substitution) voru 
milli framleiðsluþátta til að rökstyðja þá skoðun 
að kapítalisk hagkerfi væru í eðli sínu óstöðug. 
E.t.v. má virða þeim það til vorkunnar að kenn-
ingar þeirra voru smíðaðar um og eftir heims-
kreppuna miklu á fjórða áratugnum og hefur það 
ugglaust haft áhrif á viðhorf þeirra félaganna til 
markaðsbúskapar. Þó svo að kenningar Harrods 
og Domars hafi ýtt undir rannsóknir á hagvexti 
á sínum tíma eimir lítið sem ekkert eftir af þeim 
í nútíma hagvaxtarfræði.3 

Næsta mikilvæga skrefið innan hagvaxtar-
fræðanna var framlag þeirra Solows (1956) og 
Swan (1956). Solow fékk seinna Nóbelsverð-
launin fyrir framlag sitt en Swan hlaut ekki 

3. Þorvaltiur Gylfason gerir reyndar athugasemd við þessa 
túikun og bendir á að líkan þeirra Harrods og Domars sé 
undanfari Romer-líkansins (1986). 

viðurkenningu sem skyldi. e.t.v. vegna þess að 
hann var Ástrali og birti grein sína í þarlendu 
tímariti með litla útbreiðslu. Aðalinntak líkans 
þeirra er nýklassískt eðli þess sem einkennist af 
stöðugri skalahagkvæmni (e. constant returns to 
scale), fallandi jaðararðsemi og staðkvæmd 
milli framleiðsluþátta. Einnig gerðu þeir Solow 
og Swan ráð fyrir föstu sparnaðarhlutfalli sem 
ákvarðað var utan líkansins. Með líkaninu höfðu 
þeir sett fram einfalt heildarjafnvægislfkan sem 
rímaði nokkuð vel við raunveruleikann. Þó svo 
að vel sé hægt að styðja líkan þeirra Solows og 
Swans með tölum eru umtalsverðir gallar á því. 
Landsframleiðsla á mann vex með sama hraða 
og fólksfjöldinn að viðbættum tækniframförum 
sem eru ytri stærðir í líkaninu. M.ö.o. skýrir 
líkanið allt sem það á að skýra nema langtíma-
hagvöxt. 

Cass (1965) og Koopmans (1965) blésu nýju 
lífi í aðferðafræði Ramseys frá þriðja áratugnum 
og beittu henni á líkan þeirra Solows og Swans. 
Nú var sparnaðarhlutfallið ákvarðað innan 
líkansins og hægt var að rannsaka nánar aðlögun 
hagkerfisins að jafnvægi og lausnin var Pareto-
hagkvæm. Cass og Koopmans náðu þó ekki að 
skýra langtímahagvöxt innan líkansins þar sem 
enn var stuðst við franileiðslufall sem einkennist 
af fastri skalahagkvæmni og fallandi jaðararð-
semi framleiðsluþátta. Til að líkanið næði að 
skýra langtímahagvöxt þurfti að gera tæknifram-
farir að innri stærð. 

Kaldor (1963) hélt því fram að fimm 
stílfærðar staðreyndir einkenndu hagvöxt. Ef 
vöxtur vinnuafisins og tæknibreytingar eru fasti 
þá mun: 

1. Framleiðsla á mann vaxa með tímanum. 
2. Fjármagnsstofn á mann vaxa með tím-
anum. 
3. Arðsemi fjármagnsins verða því sem 
næst stöðug. 
4. Hlutfall fjármagnsstofns og framleiðslu 
vera því sem næst stöðugt. 
5. Hlutdeild framleiðsluþátta vera því sem 
næst stöðug. 
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Nýklassíska hagvaxtarlíkanið nær að útskýra 
hinar fimm stílfærðu staðreyndir Kaldors og í 
töflu 2 er sýnt hvernig þær eiga við íslenska 
hagkerfið tímabilið 1975-1992. 

Eins og sést í neðstu línu töflunnar vaxa 
framleiðsla og fjármagnsstofn á mann. Jafn-
framt virðast arðsemi fjármagns, hlutfall fjár-
magns og framleiðslu og hlutdeildir framleiðslu-
þátta vera nokkuð stöðugar. Af þessu má draga 
þá ályktun að Kaldor virðist hafa verið sannspár 
um hvað einkenndi hagvöxt, a.m.k. á Íslandi. 

Tqfla 2. Stílfœrðar staðreyndir 
Kaldors, Ísland 1975-1992 

Staðreynd 1. 2. 3. 4. 5. 

1975 -6.1 4.9 10,0 3,7 37.0 
1976 2.9 1,7 10.4 3.7 38.0 
1977 9.8 6.7 10.1 3.5 35.8 
1978 4,3 2.7 9.7 3.5 33.8 
1979 0,9 5,2 8,9 3.6 32,4 
1980 -0.4 2.7 8,9 3.8 32,4 
1981 1,5 0.5 9.0 3,8 33,8 
1982 1,1 3,0 8.7 3,8 33,7 
1983 -7.6 1,2 9.6 4.2 33,2 
1984 -0,2 1,9 9,8 4.3 40.2 
1985 -1,2 -1,2 8,8 4,3 41.9 
1986 6,3 0.1 9,4 4.0 37.5 
1987 3,2 -0.9 8.5 3.8 32,6 
1988 0.8 6,0 7.7 4.0 31,2 
1989 0.6 3,2 8.4 4.1 43,0 
1990 3.7 3.4 9.0 4.1 37.2 
1991 2,1 2,3 8,3 4.1 34.4 
1992 -1.9 3.0 8,2 4.4 35.6 
Meðaltal: 1,1 2,6 9,1 3,9 35,8 

ATH.: Hagvðxtur á mann er fundinn með lógariþmamismun 
á VLF deilt með framboði vinnuafls. Vöxtur fjár-
magnsstofnsins á mann með lógariþmamismun á Ijár-
magnsstofninum deilt með framboði vinnuafls. Jaðararðsemi 
fjármagns er fundin með því að d a l a hlutfalli framleiðslu og 
fjármagnsstofnsins upp í hlutdeild fjármagns f VLF (Mankiw 
o.fl.. 1992). Hlutfall framleiðslu og fjármagnsstofnsins er 
reiknað sem hlutfall fjármagnsstofnsins og VLF. Hlutdeild 
Ijármagns í VLF er fundið með því að deila VLF upp í 
summu hagnaðar. Ijármagnskostnaðar og afskrilta. ÖII gildi 
nema fjármagnsstofninn eru fengin úr riti Þjóðhagsstofnunar 
Sögulegi yfirlit hagtalna, 1945-1994. Að því er varðar fjár-
magnsstofninn er vísað í Tryggva Þór Herbertsson og 
Guðmund Magnússon (1995). 

Reyndar á þetta við um flest lönd sem skoðuð 
hafa verið. sbr. Barro og Sala-i-Martin (1995, 
bls. 5). Ef gagnagrunnur Summers og Hestons 
(1991) er skoðaður sést að í þróuðu löndunum er 
hlutfall fjármagns og framleiðslu yfirleitt u.þ.b. 
3 en í vanþróuðum löndum um 1. Samkvæmt 
töflunni er þetta hlutfall nær 4 á Íslandi og 
bendir það til of lítillar framleiðslu miðað við 
stærð fjármagnsstofnsins, m.ö.o. óhagkvæmrar 
fjáifestingar, en eins og áður segir er hagvöxtur 
á mann útskýrður með fólksfjölgun og 
utanaðkomandi tækniframförum í nýklassíska 
líkaninu. 

III. Kenningin um innri hagvöxt 

Að gera tækniframfarir að innri stærð í ný-
klassíska líkaninu er þrautin þyngri. þar sem 
forsendur um fullkomna samkeppni standast þá 
ekki lengur. Tækniframfarir felast í þróun nýrra 
hugmynda sem eru að hluta aðgengilegar (e. 
non-rival) og hafa því einkenni almannagæða.4 

Fyrir gefið tæknistig. þ.e. ákveðið stig 
þekkingar, er e.t.v. óhætt að gefa sér þá forsendu 
að framleiðsluþættir s.s. fjármagn, vinnuafl og 
auðlindir einkennist af fastri skalahagkvæmni. 
M.ö.o.: Við visst stig þekkingar um fram-
leiðsluferli mætti vel hugsa sér að hægt sé að 
búa til fyrirtæki með tvöfalt meira magn af 
framleiðsluþáttum en eitthvert tiltekið annað 
fyrirtæki og fá þannig tvöfalt mari framleiðslu. 
Ef þekkingin á framleiðsluferlinu er aftur á móti 
ekki aðgengileg (e. rival), í þeim skilningi að 
hún standi ekki öllum sem vilja til boða, er 
lfklegt að nýja fyrirtækið sýni vaxandi skala-
hagkvæmni ef þekkingin er einn af fram-
leiðsluþáttunum. Ef gefið framleiðslufall sýnir 
vaxandi skalahagkvæmni er forsendan um full-
komna samkeppni ekki lengur nothæf. Nánar 
tiltekið þá mun jaðarafrakstur gamalla hug-
mynda, borinn saman við jaðarkostnaðinn við að 
afla þeirra, ekki vera til staðar og hvatinn til að 
afla nýnar þekkingar hverfa. Arrow (1962) og 

4. Aðgengileg er þýðing á enska hugtakinu non-rival sem 
merkir að notkun eins skcrðir ekki notkunarmöguleika 
annars. 
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Sheshinski (1967) smíðuðu líkön af hagvexti þar 
sem þekking var hliðarafurð framleiðslu eða 
fjárfestingar. Þessa forsendu skýrðu þeir með 
starfsþjálfun. Arrow tengdi þekkingarstigið í 
þjóðfélaginu á tilteknum tíma við alla þá tjár-
festingu sem hefði átt sér stað í þjóðfélaginu 
fram að þeim tíma. Ein tiilkun á þessari lilgátu er 
að fyrirtækið auki þekkingarstigið við fram-
leiðslu nvrrar fjárfestingarvöru og að það geti 
ekki komið í veg fyrir að þessi þekking verði 
almannagæði, þ.e. að hún verði aðgengileg fyrir 
önnur fyrirtæki. Þekkingin mun því auka fram-
leiðni framleiðsluþátta annarra fyrirtækja í 
hagkerfinu. Romer (1986) syndi seinna að hægt 
er að koma þessari forsendu fyrir innan líkans 
sem byggir á fullkominni samkeppni. Framlag 
Romers markaði tímamót í hagvaxtarfræði. 
Kenningin um innri hagvöxt var komin fram. 

Þó svo að Romer hafi leyst þrautina um 
hvernig koma megi óaðgengilegum tæknifram-
förum fyrir í nýklassíska líkaninu var björninn 
ekki unninn. Jafnvægið í líkani Romers (1986) 
er ekki Pareto-hagkvæmt. Forsendan um full-
komna samkeppni fellur ef uppfinningar byggja 
að hlula á skipulögðu rannsóknar- og þró-
unarstarfi og ef einstaka uppfinningar berast 
aðeins að hluta til annarra framleiðenda. Það 
virðist vera raunhæft að ætla að þetta eigi sér 
stað í raunveruleikanum. Olíklegt er t.d. að 
uppfinning sem gerð er af útgerðarmanni í Japan 
sé notuð á sama tíma af Síldarvinnslunni á 
Neskaupstað. Til að gera ráð fyrir þessum 
möguleika þarf að gera grundvallarbreytingu á 
markaðsforsendum nýklassíska líkansins. 
Innleiða þarf forsendur um ófullkomna 
samkeppni, nokkuð sern Romer (1987. 1990) og 
Lucas (1988) gerðu. 

Ein grein innri hagvaxtarfræði skoðar 
hvernig fjármagn í vfðum skilningi, þ.e. 
hefðbundið fjármagn að viðbættum mannauði, 
sýnir fasta skalahagkvæmni og er þ.a.l. 
drifkraftur hagvaxtar (Rebelo, 1991). I slíkum 
líkönum hafa tækniframfarir engan sérstakan til-
gang heldur er rætur hagvaxtar að finna í 
skattareglum, menningu og stofnunum sem gera 
mikinn sparnað hagkvæman. Þó svo að hug-
myndin sé e.t.v. góð sýna rannsóknir að mann-

auður og ljármagn ná ekki að sýna fasta skala-
hagkvæmni sem er forsenda kenningar Rebelos 
(Mankiw o.fl., 1992. og Oulton og O'Mahony, 
1994). 

Önnur grein innri hagvaxtarfræði glímir við 
að skýra tæknibreytingar fremur en að útiloka 
þær. Til að gera það er áhersla lögð á fjárfest-
ingu í rannsóknum og þróun sem skilar nýjum 
vörum og framleiðsluferlum með hagnaði. 
Lykillinn að því er, eins og áður hefur komið 
fram, forsenda Romers um ófullkomna sam-
keppni sem leyfii" hagnað sem aftur gerir 
fyrirtækjunum kleift að dekka fastan kostnað við 
rannsóknar- og þróunarstarf. Þessi hugmynd 
byggir á kenningu Schumpeters (1934) um upp-
byggilegt niðurrif (<?. creative destruction). 
Aðaleinkenni þessara líkana er að hagvöxtur er 
afleiðing fjárfestingar í rannsóknar- og þró-
unarstarfi. Grossman og Helpman (1991) þró-
uðu líkan af þessu tagi þar sem framleiðslan 
ræðst af fjármagni. vinnuafli og hrávörum sem 
eru notaðar í framleiðslu, t.d. fiski, báxíti eða 
járnblendi. Hagvöxtur í líkani Grossmans og 
Helpmans er síðan hlutlallslegur við breytingar í 
fjölda uppfinninga sem eru afrakstur rann-
sóknar- og þróunarstarfs. 

Rannsóknir sýna að arðsemi rannsóknar- og 
þróunarstarfs er mun meiri fyrir þjóðfélagið sem 
heild en fyrirtækið sem vinnur það. Arðsemi 
þjóðfélagsins er talin geta numið allt að 40-
100% (Griliches og Lichtenberg, 1984. 
Griliches, 1988, og Coc og Helpman, 1993). 
Ástæða mismunandi arðsemi eru tvær. I fyrsta 
lagi læra aðrir uppfinningamenn af nýjum 
vörurn og framleiðsluaðferðum þar sem ný 
þekking er innifalin í þeim. I öðru lagi getur 
uppfinningamaðurinn (fyrirtækið) ekki að fullu 
innbirgt {e. internalize) aukna framleiðni sem 
fylgir nýrri uppfinningu. Munurinn á þjóðhags-
legri arðsemi og einkaarðsemi leiðir til þess að 
magn uppfinninga er minna en þjóðhagslega er 
hagkvæmt. Þetta hefur orðið til þess að vekja 
áhuga á hagstjórnaraðgerðum sem gætu hvatt 
einkafyrirtæki til aukins rannsóknar- og þróun-
arstarfs. Beinir styrkir til fyrirtækja sem greiða 
niður hluta rannsóknar- og þróunarkostnaðar eru 
stundum lagðir til, til að auka einkaarðsemi 
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uppfinninga og þar með minnka muninn á henni 
og þjóðhagslegri arðsemi. Sörensen (1996) sýnir 
í innra hagvaxtarlíkani að varasamt geti verið að 
beina fjármagni úr menntageiranum. sem fram-
leiðir formlegan mannauð. yfir í rannsóknar- og 
þróunarstarf fyrirtækjanna. Þetta stafar af því að 
þeir sem stunda rannsóknir og þróunarstarf 
þarfnast formlegrar menntunar sem mennta-
geirinn veitir þeim. Því gætu tengsl háskóla og 
atvinnulífs ekki verið jafn æskileg og oft er 
talið! 

Þó svo að hér hafi einungis verið tekin fá 
dæmi af innri hagvaxtarlíkönum er á mjög 
áhrifamikinn hátt hægt að skoða áhrif hag-
stjórnaraðgerða og ymissa stofnana á hagvöxt í 
þeim. nokkuð sem í mjög takmörkuðum mæli er 
hægt í nýklassísku líkani (sjá t.d. Barro, 1990). 
Flestöll innri hagvaxtarlíkön eiga það sameigin-
legt að byggja á mannauði. 

IV. Mannauður 

Allt frá skrifum Adams Smiths (1776) hafa 
menn gert sér grein fyrir því að þekking og 
sérhæfing eru forsendur hagvaxtar þó svo að 
mannauður hafi ekki verið hafður með í töl-
fræðilegum hagvaxtarlíkönum fyrr en nú á allra 
síðustu árum. 

Mannauðsfræðin lítur á fjárfestingu í mennt-
un eins og hverja aðra fjárfestingu (Becker, 
1962). Einstaklingurinn sér fram á að með því 
að ganga menntaveginn sé hann að auka líkurnar 
á auknum tekjum eftir að námi lýkur. Með því 
hækkar hann vongildi núvirtra ævitekna sem 
skilar sér aftur í hærra notagildi yfir ævina. Líkt 
og verksmiðjueigandinn skoðar fjárfestingu í 
samhengi við núvirtan tekjustraum, skoðar 
einstaklingurinn aukningu á framtíðartekjum 
sínum vegna fjárfestingar í menntun með 
fórnarkostnaðinn við að afla hennar í huga. 
Mannauðurinn er þá sú þekking sem gerir 
einstaklingnum kleift að selja krafta sína dýrar 
en ella. 5 Þó svo að aðferðin hjá mennta-
manninum og verksmiðjueigandanum sé sú 
sama við ákvörðun fjárfestingar er grundvallar-
munur á sjálfri fjárfestingunni. Schultz (1987, 
bls. 12) benti á að: 

* Mannauð einstaklings er hvorki hægt að 
selja né framselja til annars aðila líkt og á 
við um hefðbundna fjárfestingu. 
Mannauðurinn fylgir einstaklingnum hvert 
sem hann fer og við dauða hans hverfur 
auðurinn. 

* Til að nýta mannauðinn verður einstakl-
ingurinn að gera það sjálfur og hann gelur 
aðeins leigt þekkingu sfna til annars aðila 
tímabundið. 

:i: Til að öðlast mannauð verður einstakl-
ingurinn að fórna tíma til að byggja hann 
upp og til að hámarka ævitekjur sínar er 
betra að gera það fyrr en seinna á ævinni. 

Hagfræðingar glímdu framan af við vandann um 
hvernig meta mætti mannauð þjóðanna og 
notuðust við stærðir eins og hlutfall einstaklinga 
af árgangi sem ganga menntaveginn eða hlutfall 
læsra einstaklinga af heildarfjölda þjóðfélags-
þegnanna. Reyndu þeir þannig að nálgast 
hugmyndina um mannauð þjóðanna, (Barro og 
Lee, 1993, og Mankiw o.fl., 1992). Það þarf 
ekki mikla skarpskyggni til að sjá að hlutfall 
læsra getur varla talist góður mælikvarði á 
þekkingu þjóðanna eða að hlutfall einstaklinga 
sem eru t.d. í barnaskólanámi er ekki núverandi 
mannauður heldur auður framtíðarinnar. Því var 
það að menn fóru að reyna að nota meðal-
skólagöngu vinnuaflsins sem mælikvarða á 
mannauð (Kyriacou, 1991, og Benhabib og 
Spigel, 1992). Einnig hefur aldurssamsetning 
þjóða verið notuð sem mælikvarði á mannauð, 
sbr. Malmberg (1994), útgjöld til menntamála, 
sbr. Tryggva Þór Herbertsson (1994a, 1995) og 
Tryggva Þór Herbertsson og Guðmund 
Magnússon (1995). Mulligan og Sala-i-Martin 
(1995) hafa ennfremur lagt til að nota hlutfall 
meðallauna á rnann í tilteknu hagkerfi og meðal-
launa einstaklings sem hefur ekki notið neinnar 

5- Rannsókn af þessu tagi hcfur verið gerð fyrir fimm 
starfsstettir á Íslandi. I rannsókninni kcmur fram að innri 
vextir (einkaarðsemi) viðskipta- og hagfræðimenntunar 
cr 22.5% og verkfræðimenntunar 25.5% á meðan 
einkarðsemi framhaldskólakcnnara-. hjúkrunarfræði- og 
sálfræðimcnntunar er neikvæð miðað \ ið 3% ávöxt-
unarkröfu (Hagfræðistofnun. 1992). 
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skólagöngu sem mælikvarða á mannauð og vfsa 
til þess að klassísk hagfræði gerir ráð fyrir því að 
einstaklingurinn fái greidd laun í samræmi við 
jaðarafköst sín. Rök þeirni eru að launagreiðslur 
endurspegli ekki aðeins mannauðinn heldur 
einnig fjármagnsstofninn. Að gefnum mann-
auði muni svæði með stórum fjármagnsstofni 
greiða launþegum hærri laun að jafnaði en fjár-
magnssnauð svæði. Til að leiðrétta fyrir þessum 
áhrifum nota þeir áðurgreinda aðferð, þ.e. að 
gera ráð fyrir að einstaklingur sem hefur ekki 
notið neinnar menntunar biii ekki yfir neinum 
mannauði og að laun hans endurspegli aðeins 
fjármagnsstofninn. Prófun á tilgátunni á þver-
sniði fylkja f Bandarfkjunum leiðir í ljós að 
mannauður mældur á þennan hátt óx mun hraðar 
en meðalskólaganga vinnuaflsins á tímabilinu 
1940-1990. Ástæðu þessa segja Mulligan og 
Sala-i-Martin vera þá að hlutfallsleg framleiðni 
ólfkra starfsstétta hafi breyst vegna þess að 
ákveðin tegund menntunar varð mikilvægari 
fyrir atvinnulffið en önnur á tímabilinu. 

IV.I Formleg menntun 

Árið 1991 var kynnt rannsókn við New York-
háskóla þar sem gerð er tilraun til að meta mann-

auðinn í 121 landi í heiminum (Kyriacou, 1992). 
I rannsókninni er meðalskólaganga vinnu-
aflsins, leiðrétt fyrir mismunandi lengd 
skólaársins milli landa, notuð sem mælikvarði á 
mannauð. Á 1. mynd er að finna mannauð 
Islendinga og nokkurra annarra þjóða árið 1985. 

Eins og sést á myndinni virðist mannauður á 
Norðurlöndunum vera minnstur á Íslandi ef 
Danmörk er undanskilin. Danmörk er því sem 
næst einsdæmi í heiminum því að þar hefur 
meðalskólaganga vinnuaflsins minnkað um tæp 
tvö ár lrá 1975 á meðan hún hefur aukist í öðrum 
löndum.6Ef ofangreindur mælikvarði er notaður 
höfðu Islendingar yfir svipuðum mannauði að 
ráða og Bretar, Austurrfkismenn, Filippsey-
ingar, Grikkir, Barbadosbúar, Ástralir og 
Kostarfkumenn árið 1985. Eins og áður sagði er 
þessi fjölþjóðlegi samanburður niðurstaða 
bandarfskrar rannsóknar. Árið 1994 var að-
ferðafræði Kyriacou beitt til að reikna mannauð 
íslendinga tímabilið 1957-1994 (Hagfræði-
stofnun, 1993). Á 2. mynd má sjá niðurstöður 
þess útreiknings. 

6. Reyndar er þessi niðurstaða í ósamræmi við nvlega 
skvrslu Alþjóðabankans en þar er mannauður á Íslandi 
sagður vera mun Iægri cn í Danmörku. 
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Mvnd 2 
Mannauður Islendinga 1957-1994 

Mældur með meðalskólagöngu vinnuaflsins 

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 

Mannauður íslendinga j?róast jafnt og þétt 
upp á við en á þó langt í land að ná þeirri þjóð 
sem hafði mestan mannauð árið 1985. þ.e. 
Bandaríkjunum. 

Tryggvi Þór Herbertsson og Guðmundur 
Magnússon (1995) notuðu útgjöld hins opinbera 
til menntamála sem mælikvarða á mannauð til 
að kanna að hve miklu leyti mætti rekja hagvöxt 
á Íslandi tímabilið 1971-1992 til hans. Helstu 
niðurstöður voru þær að u.þ.b. 53% af hagvext-
inum á tímabilinu má rekja til vaxtar fjármuna. 
11% til aukins vinnuframlags. 20% til vaxtar 
mannauðs og 16% til ytri tæknibreytinga. 

Wolff (1994) hefur nokkrar efasemdir um að 
hægt sé að nota breytur sem eru beint tengdar 
skólagöngu sem mælikvarða á mannauð. Hann 
skyrir frá því að eldri rannsóknir sem notuðu 
tölur um skólagöngu hafi sýnt að menntun hafi 
mikil áhrif á hagvöxt. Griliches (1970) sýndi t.d. 
að rekja mætti allt að einn þriðja tæknibreytinga 
í Bandaríkjunum tímabilið 1940-1967 til auk-
innar skólagöngu. Denison (1979) hélt því fram 
að um 20% hagvaxtar í Bandaríkjunum tímabil-
ið 1948-1973 mætti rekja til aukinnar meðal-
skólagöngu vinnuaflsins. Nýrri rannsóknir sýna 
að aukin gæði vinnuafls skýri allt að 25% hag-
vaxtar í Bandaríkjunum tímabilið 1948-1986 

(Jorgenson og Fraumeni, 1993). Maddison 
(1987) sýnir í rannsókn á hagvexti sex OECD-
ríkja að aukin menntun skýri umtalsverðan hluta 
hagvaxtar þeirra. Wolff skýrir einnig frá því að 
tvær nýlegar rannsóknir, Kyriacou (1991) og 
Benhabib og Spigel (1992), sem nota báðar 
meðalskólagöngu vinnuaflsins sýni að mann-
auður sé ekki tölfræðilega marktækur þegar sú 
aðferð er notuð til að nálgast mannauðinn, ef 
gert er ráð fyrir aðfalli þjóða. Jafnframt sýnir 
Wolff niðurstöður sem eru svipaðar tveimur 
sfðastnefndu rannsóknunum, þegar stýrt er fyrir 
aðfalli, með því að nota ýmsar stærðir sem hafa 
verið notaðar í hagvaxtarrannsóknum sem 
þessum. 

Ekki er heppilegt að nota flæðistærð, 
skólagöngu. til að nieta stofnstærð, mannauð. 
Skólaganga nær á vissan hátt að meta 
stærðarvíddina í mannauði en engan veginn 
gæðavíddina. Jafnvel þó að skólaganga hafi auk-
ist í mörgum löndum, sérstaklega í löndum 
þriðja heimsins. hefur mannauðurinn ekki aukist 
að sama skapi. Tölfræðilega gæti því hæglega 
virst sem um neikvætt samband sé að ræða milli 
aukinnar skólagöngu og hagvaxtar. sbr. mörg 
lönd Afríku, þar sem hagvöxtur hefur verið 
neikvæður um alllangt skeið en skólaganga auk-
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ist. og stóran hluta OECD-ríkjanna í kjölfar 
minni hagvaxtar vegna minni framleiðni 
eftir 1970. Jafnvel þó að meðalskólaganga 
vinnuaflsins sé betri mælikvarði á mannauð en 
hlutfallstölur um skólagöngu nær meðalskóla-
gangan ekki gæðavíddinni. Ef markaðskerfið 
laðir til þess að gæðavídd vöru og þjónustu 
endurspeglast í verði hennar. eins og hagfræð-
ingar eru sammála um (Akerlof. 1970). og að 
verð menntunar sé a.m.k. hlutfallslegt við 
markaðsvirði hennar hljóta útgjöld tii mennta-
mála að fela í sér meiri upplýsingar um mann-
auðinn heldur en bæði meðalskólagangan og 
hlutfallstölur um skólagöngu. 

Hagliæðingar hafa einnig beint sjónum 
sínum að mannauði sem einstaklingurinn byggir 
upp meðan hann gegnir starfi sínu, þ.e. starfs-
þjálfun. Lucas ( 1 9 8 Í 1990. 1993) hefur skoðað 
uppbyggingu mannauðs sem er ekki einungis 
háð þeim tíma sem vinnuaflið eyðir f formlega 
menntun heldur einnig þ a m tíma sem eytt er í 
framleiðslu. Lucas (1990) greinir frá því að ef 
menntun starfsmanns á vinnustað eykst um 10% 
þá aukist ekki einungis framleiðni hans heldur 
geti framleiðni náinna samstarfsmanna aukist 
um allt að 3-4%. 

IV. II Aldurssamsetning 

Áhrif aldurssamsetningar manntjöldans á 
hagvöxt ráðast af þróun hennar yfir tíma. Fram 
hefur kömið að hlutur eldri aldurshópa í heildar-
mannfjölda á Íslandi rnuni fara vaxandi (sbr. 
skýrslu Hagfræðistofnunar, 1995). Á sama tíma 
fækkar hlutfallslega í öðrum aldurshópum eða 
þeir standa í stað. Afleiðing þessarar þróunar er 
sti að hlutfallslega færri einstaklingar sjá um að 
skapa tekjur til samfélagsins og hagvöxtur fellur 
að öðru jöfnu. Ef hagvöxtur stendur í stað eða 
minnkar á komandi árum, mun einnig koma að 
þeim tímapunkti að fjármagnsstofninn fellur. 
Eldri aldurshópar ganga á sparnaðinn, þar sem 
hagvöxtur verður ekki nægjanlegur til þess að 
viðhalda heildarsparnaðinum í hagkerfinu, 
og þ.a.l. minnkar fjármagnsstofninn, en hann 
er einn af aðaldrifkröftum hagvaxtar ásamt 
mannauði. 

Mannauður og sparnaður gegna lykilhlut-
verki í hagvexti. hvort sem um nýklassísku eða 
innri hagvaxtarkenninguna er að ræða. I ný-
klassíska líkaninu er um tímabundna minnkun 
hagvaxtar að ræða vegna áhrifa minni sparnaðar 
á fjármagnsstofninn. Jafnvægisneysla og fjár-
magnsstofn verða lægri en áður og langtíma-
hagvöxtur verður eins og áður jafn fólksfjölgun 
að viðbættum tæknibreytingum. I innra hag-
vaxtarlíkani leiðir lægra sparnaðarhlutfall og 
minni mannauður aftur á móti til minni 
langtímahagvaxtar. 

Áhrif aldurssamsetningar á hagvöxt má 
skýra með mannauðs- og sparnaðarkenningum. 
Aldursskeiðskenning þeirra Andos og 
Modiglianis um sparnað gerir ráð fyrir að sparn-
aður einstaklingins sé háður aldri hans 
(Modigliani, 1986). Einstaklingurinn lifir um 
efni fram á lyrri hluta aldursskeiðs síns, þ.e. 
hann tekur lán til að standa undir menntun sinni, 
stofna fjölskyldu, koma scr þaki yfir höfuðið 
o.s.frv. Á miðskeiðinu sparar einstaklingurinn 
til eftirlaunaáranna. Á síðasta aldursskeiðinu 
gengur hann á sparnað sinn. Á sama hátt gerir 
mannauðskenning Beckers (1962) ráð fyrir mis-
munandi framboði vinnu og uppbyggingu 
mannauðs eftir því á hvaða aldursskeiði ein-
staklingurinn er. Breytingar á aldurssamsetn-
ingu þjóðanna hafa því áhrif á mannauðinn. 

Romer (1990) gerir ráð fyrir að heimilin 
safni mannauði og að tæknibreytingar séu óað-
gengilegar. Malmberg (1994) heldur því fram að 
Iíkan Romers sé því ákjósanlegt til að kanna 
áhrif mannauðs á hagvöxt og að breytingar í 
aldurssamsetningu nái fram áhrifum mannauðs á 
hagvöxt. Malmberg kannaði kenningu sína á 
líkani Romers með gögnum frá Svíum, elstu 
þjóð heims. Komst hann að þeirri niðurstöðu að 
breytt aldurssamsetning í Svíþjóð hefði haft 
marktæk áhrif á bæði sparnað og hagvöxt á 
tímabilinu 1950-1989. Malmberg komst enn-
fremur að því að aldurshóparnir 0-24 ára og 65 
og eldri hefðu neikvæð áhrif á sparnað og 
að aldurshóparnir 0-29 ára og 75 og eldri 
hefðu neikvæð áhrif á hagvöxt. Niðurstöður 
Malmbergs eru merkilegar þar sem flestar þjóðir 
heims. að þjóðum Afrfku undanskildum, eru að 
eldast. Þýðir þetta að vegna þess að þjóðirnar 
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Mynd 3 

Aldurssamsetning íslensku þjóðarinnar 
1900-1995 
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eru að eldast, allt fram til 2030 að mati Al-
þjóðabankans (1994), muni hagvöxtur í heim-
inum fara minnkandi? 

Á mynd 3 má sjá hvernig aldurssamsetning 
íslensku þjóðarinnar hefur breyst á öldinni. Á 
efstu myndinni sést að aldurshópurinn 0-19 ára 
er langstærsti aldurshópurinn. Synir þetta glögg-
lega hve íslenska þjóðin er í raun ung. I byrjun 
aldarinnar var yngsti aldurshópurinn u.þ.b. 44% 
af heildarmannfjöldanum. Með auknum lífs-
líkum og betri aðbiinaði elstu aldurshópanna 
féll hlutdeild hópsins niður í um 39% í byrjun 
f immta áratugarins. Á f immta og sjötta 
áratugnum, þegar barneignir voru hvað mestar, 
jókst hlutdeild hópsins aftur í um 44%. Allt frá 
byrjun áttunda áratugarins helur hlutdeild 
yngsta aldurshópsins verið að minnka og var 
u.þ.b. 32% árið 1995. 

Á miðmyndinni má sjá aldurssamsetningu 
aldurshópsins 20-67 ára sem er sá aldurshópur 
sem vinnuaflið samanstendur af. Greinilega má 
sjá hvernig kynslóðirnar fæddar á fimmta og 
sjötta áratugnum hafa færst yfir í aldurshópinn 
20-29 ára á áttunda áratugnum og f aldurshópinn 
30-39 ára á níunda áratugnum. Þessar kynslóðir 
munu verða eftirlaunaþegar á öðrum og þriðja 
tug næstu aldar. 

Á neðstu myndinni má sjá aldurshópana 68-
74 og 75 ára og eldri. Þessir aldurshópar hafa 
aukið hlutdeild sýna jafnt og þétt alla öldina. 
Um 1970 fer hlutdeild aldurshópsins sem er 
eldri en 75 ára í fyrsta skipti í sögunni fram íír 
aldurshópi 68-74 ára. Samanlögð hlutdeild 
þessara hópa var rúm 9% árið 1995 og mun fara 
hratt vaxandi næstu tvo áratugina, sbr. aldurs-
hópinn 50-67. 

Ekki virðist vera um tölfræðilegt samband að 
ræða milli aldurssamsetningar íslensku 
þjóðarinnar og hagvaxtar og kemur það e.t.v. 
ekki á óvart. Islenska þjóðin er það ung, ef 
miðað er við þá sænsku sem rannsókn MaJm-
bergs náði til, að áhrif aldurssamsetningar 
hennar á mannauðinn eru ekki ennþá komin í 
ljós. Einnig eru áhrif aldurssamsetningar á 
sparnað óljós þar sem verðbólga á Íslandi hefur 
truflað eðlilega sparnaðarmyndun. 7 1 þriðja lagi 
er hagvöxtur á Íslandi svo nátengdur 
ástandi fiskistofnanna. fiskveiðum og verði 

afurða, sbr. Tryggva Þór Herbertsson og Anders 
Sorensen (1996). að áhrif aldurssamsetningar á 
hagvöxt þurfa að vera allmikil til að marktækt 
tölfræðilegt samband mælist. 

Tengd aldurssamsetningunni er heilsugæsla. 
Augljóst er að vinnuafl sem er heilbrigt er af-
kastameira en heilsuveilt vinnuafl. Því má skoða 
hluta útgjalda til heilbrigðismála sem fjárfest-
ingu í mannauði. Eins og með menntunina gefur 
tjárfesting í heilbrigði á fyrri æviskeiðum 
einstaklinganna meiri arðsemi en eftir að þeir 
eru komnir á eftirlaun. 

V. Auðlindir og hagvöxtur 

Rannsókn Sachs og Warners (1995a) sýnir að 
lönd sem eru rík að náttúruauðlindum búa við 
hægari hagvöxt en auðlindasnauð lönd. 
Rannsókn félaganna á þversniði landa sýnir töl-
fræðilega neikvætt samband milli hagvaxtar 
1971 -1989 og hlutfalls útflutningsafurða ættaðra 
frá náttúruauðlindum og VLF árið 1971. jafnvel 
þótt stýrt sé fyrir breytum sem eru mikilvægar 
fyrir hagvöxt. Hugsanlega er hægt að skýra þetta 
neikvæða samband með rentusókn eða holl-
ensku veikinni. 

Neikvæða sambandið milli hagvaxtar og 
auðiindar gæti stafað af hagstjórnaraðgerðum 
sem beinast inn á við og leiða til óhagkvæmara 
stjórnkerfis. Náttúruauðlindir gætu leitt til 
þjóðfélagslegs ójafnvægis og launamisréttis þar 
sem hinir útvöldu nýttu sér pólitfsk ftök til að ná 
hluta auðlindarentunnar, nokkuð sem veiði-
gjaldssinnar á Íslandi halda oft fram. Lane og 
Tornell (1995) sýndu nýlega í formlegu lfkani 
að löndum sem eru rfk að auðlindum er hættara 
við rentusókn en löndum sem eru auðlindasnauð 
þar sem stjórnarfar miðaði oftar en ekki að því 
að reyna að ná hluta auðlindarentunnar. 
Rentusóknin leiðir til þess að ólfk þjóðfélagsöfl 
nota hið opinbera til að slást um rentuna og 
alleiðingin verður kerfislæg óhagkvæmni sem 
kemur fram f minni hagvexti. 

7. Sjá Þorvald Gylfason (1991) og Þorvald Gylfason og 
Tryggva Þór Herbertsson (1996j um samband verð-
bólgu og hagvaxlar. 
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Mvnd 4 

Samband stærðar íslcnska þorskstofnsins 
og VLF 1945-1994 
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Fræðimenn sem aðhyllast að nota hollensku 
veikina sem skýringu halda því sumir fram að 
hagvöxtur sem byggir á auðlindum sé óhag-
kvæmur þar sem hlutfallslegt heimsmark-
aðsverð á hrávörum miðað við fullunnar vörur 
sýni ríka tilhneigingu til að lækka. Nátengt 
þessu eru skoðanir sem segja að spurn eftir full-
unnum vörum muni vaxa hraðar en spurn eftir 
hrávöru í framtíðinni og að viðskiptahindranir 
efnahagsbandalaga muni fremur beinast gegn 
hrávöru en hinum. 

Sachs og Warner (1995a) sýna í innra hag-
vaxtarlíkani dæmi um hvernig land sem er rfkt 
að auðlindum verður hollensku veikinni að bráð. 
Lfkanið er þriggja geira lfkan með auðlindageira 
sem flytur út hrávöru, t.d. fisk. iðnaðargeira sem 
flytur út fullunna vöru og iðnaðargeira sem 
framleiðir eingöngu neysluvöru fyrir innan-
landsmarkað. Sýnt er hvernig stærri auðlind 
skapar meiri spurn eftir vörum innanlands, og 
þ.a.l. er spurn minni eftir fjármagni og vinnuafli 
í iðnaðargeiranum sem flytur út en ella. Þetta 
leiðir til þess að þegar lönd eru auðlindarík sér 
auðlindageirinn að mestu um útflutning og 
útflutningur byggist á hrávöru fremur en full-
unninni vöru. Fjármunir og vinnuafl sem hægt 
væri að nota til útflutnings fullunninna vara eru 
notuð til að anna spurn eftir vörum sem er ekki 
hægt að flytja út og hagkerfið sveiflast með 
auðlindinni 02 heimsmarkaðsverði hrávara. 

Saga þeirra Sachs og Warners hljómar kunnug-
lega!8 

A mynd 4 er að finna samband VLF og 
stærðar fslenska þorskstofnsins tímabilið 1945-
1994. Af myndinni að dæma er samband þessara 
tveggja stærða sterkt (sbr. R2 = 0.8). 9 

Það eru engin ný sannindi sem koma hér 
fram. Hvert mannsbarn sem er komið til vits og 
ára á Íslandi þekkir þetta samband. Hitt er aftur 
á móti umdeildara hver áhrif þess að koma á 
hagkvæmu fiskveiðistjórnunarkerfi eru. 

Tryggvi Þór Herbertsson og Anders 
Sörensen (1996) smfðuðu reiknanlegt ný-
klassískt heildarjafnvægislíkan af hagkerfi sem 
byggir annars vegar á iðnaði og hins vegar á 
endurnýjanlegri náttúruauðlind, fiski. Á 5. mynd 
eru áhrif þess að taka upp hagkvæmt 
fiskveiðistjórnunarkerfi sýnd. 

Myndin sýnir hagkerfi þar sem fiskistofninn 
er f líffræðilegu jafnvægi fyrstu tíu tímabilin 10 

og auðlindarentunni er sóað á altari offjárfest-
ingar og óhagkvæmni. Á tírna 0 er sett á hagrænt 
fiskveiðistjórnunarkerfi scm hefur það að mark-
miði að takmarka veiðar og koma þannig f veg 
fyrir offjárlestingu á fjármagni til veiða (t.d. 
með kvótakerfi og veiðigjaldi). Afleiðing þessa 
er að rentan. sem bundin er hagkvæmri nýtingu 
auðlindarinnar. innheimtist og hagkerfið stekkur 
á nýja vaxtarbraut. Neysla eykst þegar en fellur 
síðan lítillega næstu átta tímabilin á meðan 
fiskistofninn byggist hvað hraðast upp og áhrif 
offjárfestingar fyrri tíma eru að fjara út. Eftir 
það vaxa neysla og fjármagn f iðnaðargeiranum 
og hagkerfið býr við hagvöxt næstu 50 tímabilin 

8. Ágæta umtjöllun um samhengi auðlincla og gengis-
skráningar. sem er dæmið um hollensku veikina scm 
yfiiieitt er notað. er að finna hjá Þorvaldi Gylfasyni 
(1995), bls. 30-33. 

9. Hæglega gæti vcrið um delluaðhvarf að ræða. þ.c. að 
þar sem raðirnar svna báðar latni sé hefðbundin að-
hvarfsgreining ómarktæk þai' scm klassíska ályktunar-
fræðin cr ógild við þær kringumstæður, sjá nánar 
Tryggva Þór Hcrbcrtsson (1994). Til að ganga úr 
skugga um þetta var kannað hvort raðirnar væru 
samþættar. I stuttu máli þá kom í Ijós að neikvætt lang-
tímasamband cr á milli raðanna. 

10. Tíminn er á x-ásnum og ef hlutfall fjármagnsstofns og 
VLF er 4. eins og hér á Íslandi. þá er hvert tímabil 5 -
6 mánuðir. 
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Áhrif þess að taka upp hagkvæmt fiskveiðistjórnunarkerfi á 
neyslu, fjármagnsstofn, stofnstærð og veiði 

sem rekja má beint til hagkvæmrar fiskveiði-
stjórnunar. Eins og við var að búast fellur veiðin 
við upptöku kerfisins en ekki nema fyrstu 5-6 
tímabilin. Fiskistofninn vex fyrstu 10 tímabilin 
en fellur síðan lítillega í átt að langtímajafn-
vægi. 

Fiskveiðistjórnunarkerfið sem sett er á í 
Itkaninu er auðlindagjald! Pigou-skattur er 
lagður á útgerðirnar til að vega upp muninn sem 
er á einkaarðsemi og þjóðhagslegri arðsemi sem 
aftur er ástæða þess að markaðsöflin ráða ekki 
við að innheimta auðlindarentuna (sjá t.d. 
Ragnar Árnason o.fi.. 1989). Gjaldið sem lagt er 
á (og ræðst af hlutfalli fjármagns í iðnaði og 
fiskveiðum, stofnstærðinni, fjármagnsstofn-
inum, neyslu og stikum líkansins), er mis-
munandi hátt eftir tímabilum. Skattlagningin 
krefst gífurlegra upplýsinga af hálfu þess sem 
leggur á skattinn og í raunveruleikanum myndi 
rétt skattprósenta aldrei nást. Fræðilega eru 
Pigou-skattur og eignarréttur, svipaður og stuðst 
er við í núverandi kvótakerfi, jafngildir við 
ákveðin skilyrði. Því mætti ná áhrifunum sem 
lýst hefur verið með vel skilgreindum eignar-
rétti. Gallinn er bara sá að með eignarrétti er 
hætt við rentusókn og ójöfnuði eins og lýst hefur 
verið hér að framan. 

VI. Frjáls viðskipti 

Jákvæð áhrif frjálsra viðskipta á hagvöxt hafa 
verið þekkt allt frá dögum Ricardos. Hann hélt 
því fram að alþjóðaviðskipti myndu vera hag-
vaxtarhvetjandi vegna hagkvæmari notkunar 
framleiðsluþátta sem rekja mætti til hlutfalls-
legra yfirburða landa, aukinnar sérhæfingar, 
aukinnar þekkingar og þar með framleiðni og 
aukinnar samkeppnishæfni innanlands vegna 
samkeppni utanfrá. Klassísku hagfræðingarnir 
þekktu og viðurkenndu þessar hugmyndir. 
Stefna landa í alþjóðaviðskiptum einkenndist af 
frjálsræði allt frá því að búauðgistefnan rann sitt 
skeið í lok átjándu aldar fram á annan tug 
þessarar aldar. Umhverfið í heiminum í dag er 
um margt svipað og var um seinustu aldamót að 
því er varðar skilning á frjálsum viðskiptum 
fyrir hagsæld. Nýjasta stóra dæmið um það er 
stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO) 
þar sem meira en 120 lönd voru stofnaðilar. 

Allt frá öðrum tug aldarinnar fram á þann 
sjötta einkenndist hagstjórn í heiminum af því 
sjónarmiði að Iönd sem byggja á útflutningi hrá-
vara myndu iðnvæðast hraðar og þróast fyrr í 
útflytjendur fullunninna vara ef viðskiptastefna 
þeirra verndaði nýjar innlendar atvinnugreinar 
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fyrir innflutningi. Reyndar kvað svo rammt að 
þessu sjónarmiði að á ráðstefnu Sameinuðu 
þjóðanna árið 1964 um viðskipti og þróun 
(UNCTAD) var stí stefna gerð opinber að iðn-
ríkin skyldu minnka viðskiptahindranir en 
vanþróuðu ríkin skyldu nota viðskiptahindranir 
til að hlúa að nýjum atvinnugreinum og iðn-
væðast þannig hraðar. Sachs og Warner (1995b) 
ganga svo langt að segja að þarna hafi verið rétt 
að vanþróuðu rfkjunum reipi sem þau síðan 
hengdu hagkerfi sín í. 

Ný rannsókn Sachs og Warners (1995b) 
sýnir svo að ekki verður um villst að virði þess 
fyrir hagkerfi að vera opin er ótvírætt. I 
umfangsmikilli rannsókn á þversniði landa í 
heiminum komast þeir að þeirri niðurstöðu að 
lönd sem uppfylla tiltekna mælikvarða á að vera 
opin hafa notið umtalsvert meiri hagvaxtar en 
þau sem teljast Iokuð. I vanþróuðum rfkjum. þ.e. 
ríkjum þar sem kaupmáttarleiðrétt landsfram-
leiðsla er minni en fimm þúsund Bandaríkjadalir 
á mann, var hagvöxtur að meðaltali 4,5% í 
opnum löndum á tímabilinu 1970-1989 en 0.7% 
í lokuðum löndum. Sambærilegar tölur fyrir iðn-
ríkin eru 2,3% fyrir opin lönd en 0.7% fyrir 
lokuð. Þetta eru sterkar vísbendingar um að 
afnám viðskiptahindrana borgi sig margfalt. 
Jafnframt fundu Sachs og Warner engin dæmi 
um að kenningin sem notuð var til að réttlæta 
viðskiptahindranir ætti við rök að styðjast! En 
hverjar eru forsendurnar sem lönd þurfa að upp-
fylla til að teljast opin í skilningi þeirra Sachs og 
Warners og er Íslandopið land? 

Skilyrðin til að teljast lokað land eru fimm 
og ef land upplyllir eitt skilyrðanna telst það 
vera lokað: 

1. Að þjóðin búi við sósíaliskt stjórnskipu-
lag. 
2. Að meðaltollar á innflutning séu hærri en 
40%. 
3. Að svartamarkaðsverð á gjaldeyri sé 
a.m.k. 20% hærra en opinbert skráð gengi. 
4. Að hið opinbera hafi einokun á útflutn-
ingi. 
5. Að viðskiptahindranir aðrar en tollar. s.s. 
sérstök innflutningsleyfi, bönn og kvótar, 
séu hærri en 40% af innflutningi. 11 

Flest iðnríkin uppfylltu ekkert skilyrðanna til 
að teljast lokuð í byrjun sjötta áratugarins. 
Danmörk, Noregur. Finnland og Svíþjóð 
opnuðust t.d. öll um 1960. Meðaltollar á inn-
flutning á Íslandi, að stóriðju undanskilinni, 
voru um 27% árið 1970, 17% árið 1980 og 
tæplega 13% árið 1994. Svartamarkaðsálag á 
gjaldeyri fór sennilega niður fyrir 20% af skráðu 
opinberu gengi í kjölfar efnahagsumbóta 
Viðreisnarstjórnarinnar í byrjun sjöunda ára-
tugarins. Af þessu má ætla að Íslandhafi ekki 
uppfyllt neitt fyrstu tjögurra skilyrðanna til að 
teljast lokað land í byrjun sjöunda áratugarins. 
Arið 1995 uppfyllir Ísland hugsanlega 5. skil-
yrðið eitt iðnríkjanna og telst því vera lokað 
land! Samkvæmt niðurstöðum Sachs og 
Warners ætti hagvöxlur á Íslandi því að geta 
verið að meðaltali um 1.6% meiri en nú er ef 
viðskiptahindranir yrðu afnumdar og túlkun 
höfundar á 5. skilyrði þeirra Sachs og Warners 
er rétt. Grossman og Helpman (1990) og Taylor 
(1996) skýra einnig frá niðurstöðum urn kosti 
frjálsra viðskipta sem benda í sörnu átt og 
rannsókn Sachs og Warncrs. 

Ein kenning hagvaxtarfræðanna gerir ráð 
fyrir samruna landa að því er varðar tækni og 
þekkingu sem afleiðingu frjálsra viðskipta. 
Kenningin gerir ráð fyrir forystuþjóð í fram-
leiðni og sporgönguþjóðum. Vegna frjálsra 
viðskipta geta sporgönguþjóðirnar hermt nýjar 
uppfinningar forystuþjóðarinnar og aflað sér 
þekkingar á framleiðsluaðferðum hennar á 
ódýran hátt og þannig vaxið hraðar. 
Hagvaxtarfræðingar sem eru ekki trúaðir á að 
aðfall þjóða sé afleiðing minnkandi jaðararð-
semi fjármagns nota yfirleitt samrunakenning-
una (e. diffusion) til að skýra rannsóknar-
niðurstöður sem sýna aðfall. 

Samkvæmt Maddison (1989) hafa aðeins 
verið þrjár forystuþjóðir í heiminum síðan árið 
1700. 12 Frá aldamótunum 1700 fram á níunda 
tug átjándu aldar voru Hollendingar forystuþjóð 

I 1. Sjá nánar Barro og Lee (1994). 
I Macklison notar framleiðni vinnuafls sem mælikvarða á 

hvort þjóð er forystuþjóð eða ekki. Framleiðni vinnu-
afls reiknar hann með því að l'inna VLF á unna vinnu-
stund í hagkerfinu. 
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í heiminum, en í byrjun aldarinnar voru tekjur á 
mann hjá þjóðinni sem kom næst á eftir, 
Bretum. aðeins um 50% af tekjum Hollendinga. 
Utanríkisviðskipti Hollendinga og Breta voru 
svipuð á þessum tíma þó að fólkstjöldinn í 
Hollandi hafi aðeins verið einn fimmti af þeim 
breska. Á níunda tug átjándu aldar tóku Bretar 
við sem forystuþjóð og má rekja það til upptöku 
hollenskra viðskiptahátta í Bretlandi auk 
tækniframfara í vefjariðnaði. járnsmíði og 
kolanýtingu. Forystuhlutverkið misstu Bretar til 
Bandaríkjanna 1890 en þau hafa haldið því æ 
síðan. Bandaríkin gátu þakkað þetta gífurlegum 
náttúruauðlindum og heimamarkaði sem var 
stærri en allur Evrópumarkaðurinn og óx auk 
þess mun hraðar. Hvað Bandaríkin halda for-
ystuhlutverkinu lengi er vandi að spá fyrir um en 
þjóðir eins og Japanar eru komnar mjög nálægt í 
lífsgæðum. En hvernig skyldu lífsgæði á Íslandi 
vera í samanburði við þau bandarísku? 

Á mynd 6 er að finna hlutfall kaupmáttar-
leiðréttrar vergrar landsframleiðslu á mann á 
Íslandi og í Bandaríkjunum 1950-1992. 

Á sjötta áratugnum óx kaupmáttarleiðrétt 
VLF á mann tæplega 0,7% hraðar á Íslandi en í 
Bandaríkjunum sem leiddi til þess að íslenska 
VLF var um 50% af þeirri bandarísku árið 1960 
í stað 43% árið 1950. Á sjöunda áratugnum 
minnkaði munurinn um 0,2% á ári. Síldarbresl-
urinn á seinni hluta áratugarins setti stórt strik í 
reikninginn. Á áttunda áratugnum minnkaði 
bilið á milli VLF á Íslandi og í Bandaríkjunum 
um að meðaltali 2,3% á ári og má rekja þennan 
mikla vöxt til olíuskellanna en þeir léku 
bandarískt efnahagslíf mun verr en það íslenska. 
Á tímabilinu 1981-1992 jókst munurinn um 
rúmlega 0.4% á ári. Árið 1982 var íslenska VLF 
orðin 80% af þeirri bandarísku en vegna 
aflabrestsins 1983 minnkaði hlutfallið aftur eða 
allt til ársins 1987. Frá 1987 hefur hagvöxtur á 
mann verið mun meiri í Bandaríkjunum en á 
Íslandi og var VLF á mann á Íslandi árið 1995 

sennilega um 60% af því sem hún var í 
Bandaríkjunum. Ef íslenska þjóðin ætti að ná 
þeirri bandarísku í lífsgæðum á t.d. næstu 
tuttugu árum þyrfti hagvöxtur á mann að vera 
allt að 2% meiri en í Bandaríkjunum við óbreytt 

M y i i d 6 

Hlutfall kaupmáttarleiðréttrar VLF á mann á 
Íslandi og í Bandaríkjunum 1950-1992 

H a m i l d : P e n n W o r l d Tab lc s 5 .6 1 
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neysluvöruverð - markmið sem er algjörlega 
óraunhæft. En það er til önnur leið. Hægt er að 
auka kaupmátt á Íslandi og þar með hækka 
kaupmáttarleiðrétta VLF með frjálsum viðskipt-
um auk þess sem minni viðskiptahindranir leiða 
til þess að tækniframfarir berast hraðar til 
Íslands. Þannig eykur Ísland möguleikana á að 

færast nær Bandaríkjunum í lffsgæðum. 
Til þess að lönd geti nýtt sér framfarir sem 

verða á framleiðslutækni sem best er ekki nóg 
að stunda frjáls viðskipti. Mikill mannauður 
auðveldar og flýtir upptöku nýrra framleiðslu-
hátta og stuðlar þannig að samruna þjóða, þ.e. að 
því er varðar Itfsgæði. 

VII. Niðurlag 

Það getur tekið langan tíma áður en opinberar 
tölur um minni hagvöxt fara að hafa afleiðingar 
á daglegt líf þjóðfélagsþegnanna. Þetta stafar af 
því að lífsgæði, hvort sem um fjölskyldur eða 
lönd er að ræða, eru ekki eingöngu háð tekjum 
eitt einstakt ár. Eins og heimilin hafa þjóðfélög 
yfir fjármagnsstofni að ráða sem er afrakstur 
fjárfestingar undangenginna ára. Fjármagns-
stofninn heldur áfram að gefa af sér afrakstur 
sem hvorki er bókaður í hefðbundnum þjóð-
hagsreikningum né í heimilisbókhaldinu. Dæmi 
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um þetta eru varanlegar neysluvörur heimilanna 
s.s. bílar, húsgögn og heimilistæki og innviðir 
s.s. vegir, fjarskiptakerfi, réttarkerfið, skóla-
kerfi, umhverfi og náttúruauðlindir. séð frá 
þjóðfélaginu. Sem dæmi um þetta má nefna að 
ferðamenn sem heimsóttu Buenos Aires á sjötta 
áratugnum eða London á þeim sjöunda áttu erfitt 
með að sjá fyrir þá hnignun sem er svo augljós á 
þessum stöðum í dag (Lindbeck o.fl., 1994). Til 
að tryggja að frekari hnignun eigi sér ekki stað 
þarf að skilja fullkomlega hvað það er sern 
veldur henni og hvernig snúa má vörn í sókn. 
Ritgerðinni lýkur með nokkrum uppástungum 
um hagstjórnaraðgerðir sem draga dám af því 
sem áður hefur komið fram. Jafnframt er rétt að 
taka fram að tillögurnar eru ekki einkaskoðun 
höfundar heldur eru þær samdóma álit þeirra 
sem rannsaka hagvöxt þó að valið beri e.t.v. 
keim af þekkingu höfundar á íslenska hag-
kerfinu. Þær hagstjórnaraðgerðir sem tryggja 
langtímahagvöxt felast í að: 

* Gera sparnað sem fýsilegastan fyrir spari-
fjáreigendur, þ.m.t. að skattleggja ekki fjár-
magnstekjur. 

* Afnema halla ríkissjóðs og sveitarfélaga til 
að auka framboð á lánsfjármagni og lækka 
vexti. 
Leita leiða til að auka beina erlenda íjár-
festingu og þá sérstaklega fyrirtækja sem 
myndu stunda rannsóknar- og þróunarstarf 
innanlands. 

* Gera skattaumhverfið sem hagstæðast 
fyrirtækjum og fjárfestum jafnt innlendum 
sem erlendum. 
Tryggja stöðugleika, þ.m.t. verðlag og 
gengi. 

* Forðast breytingar á lögum og reglugerðum 
sem snúa að fyrirtækjum til að draga úr 
áhættu og óvissu þeirra. 

* Nota ekki sértækar aðgerðir til hjálpar ein-
stökum fyrirtækjum og atvinnugreinum 
heldur að búa öllum fyrirtækjum jöfn 
skilyrði til vaxtar. 

:i: Draga úr völdum verkalýðshreyfingar og 
samtaka atvinnurekenda til að minnka 
miðstýringu á vinnumarkaði. Þannig má 

gera vinnumarkaðinn sveigjanlegri. fækka 
verkfallsdögum og gera fyrirtækjum og 
stofnunum kleift að greiða laun í samræmi 
við hæfileika einstaklingsins. 

* Styrkja innviði þjóðfélagsins, s.s. fjarskipti, 
samgöngur og dómsstig, til að lækka 
viðskiptakostnað fyrirtækja og heimila. 
Styrkja rannsóknir og þróunarstarf almennt 
en ekki með sértækum aðgerðutn. 

:i: Efla skólakerfið og rannsóknir innan þess 
sem mest. þó þannig að arðsemi mismun-
andi tegunda menntunar á háskólastiginu sé 
höfð til hliðsjónar. 

:i: Hvetja til þess að launþegum sé greitt í sam-
ræmi við menntun sína og hæfileika og gera 
þannig menntun eftirsóknarverðari fyrir ein-
staklinginn en hún er í dag. 

* Afnema viðskiptahindranir til að auðvelda 
sem mest flutning varnings, fjármagns og 
þekkingar til landsins og lækka vöruverð. 

* Taka virkan þátt í alþjóðasamstarfi, þó ekki 
í tollabandalögum. 

* Beina heilsugæslu að forvarnarstarfi og 
yngstu kynslóðunum til að tryggja heilbrigt 
vinnuafl í framtíðinni. 

:i: Marka stefnu um að nýta auðlindir landsins 
á sjálfbæran hátt og tryggja að auð-
lindarentan innheimtist, hvort heldur sem er 
til einstakra fyrirtækja eða hins opinbera 
sem síðan endurdreifir henni til heimilanna. 
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Björgvin Sighvatsson 

Þjóðhagsreikningar og þjóðhagsspár 
í Ijósi reynslunnar 

Umræða um efnahagsmál snýst oft að miklu leyti um framvindu og horfur í þjóðarbúskap samanborið við fyni 
ár. Neysla, fjárfesting, aflabrögð, opinber útgjöld, útflutningur o.s.frv. eru kunnugleg orð í slíkri umræðu sem 
samanast í heitinu landsframleiðsla, sem er undhiiggjandi mælikvarði hagvaxtar. í þessari grein verður fjallað 
um þjóðhagsreikninga og þjóðhagsspár og er hægt að skipta henni upp í þrjá kafla. í fyrsta kaflanum verður 
fjallað um vandamál í tengslum við þjóðhagsreikningagerð og þá sérstaklega m.t.t. mismunandi niðurstöðu 
landsframleiðslu eftir uppgjörsaðferðum. I kafla 2 verður fjallað um þjóðhagsspár Þjóðhagsstofnunar miðað við 
raunverulega niðurstöðu úr þjóðhagsreikningum. Skoðað er hvernig til hefur tekist hjá Þjóðhagsstofnun að spá 
fyrir um hagvöxt á árunum 1974-1994. Að lokum eru spár stofnunarinnar bornar saman við spár um hagvöxt í 
öðrum veslrænum ríkjum. I síðasta kafla eru hugleiðingar cr tengjast niðurstöðum úr fyrri köíium. 

I. Þjóðhagsreikningar 

Tilgangur þjóðhagsreikninga er að veita á 
kerfisbundinn hátt upplýsingar um efna-
hagsstarfsemina f þjóðarbúskapnum. Hagvöxtur 
er skilgreindur sem vöxtur lands- eða þjóðar-
framleiðslu á föstu verðlagi frá einum tíma til 
annars. Til að sjá hvernig hagvöxturinn hefur 
þróast milli ára er því nauðsynlegt að vita hver 
landsframleiðslan er á hverju ári. Þrjár upp-
gjörsaðferðir er unnt að nota við mat á lands-
framleiðslu sem eru ráðstöfunaruppgjör. fram-
leiðsluuppgjör og tekjuskiptingaruppgjör. Hér 
verður einungis fjallað um tvær fyrstnefndu 
aðferðirnar enda lítil reynsla af tekjuskipt-
ingaruppgjöri í þjóðhagsreikningagerð hér-
lendis. Upplýsingar um gerð íslenskra 
þjóðhagsreikninga koma m.a. fram í ritum sem 
Þjóðhagsstofnun birtir reglulega. 

Höfundur er sérfræðingur á tölfræðisviði Seðlabanka 
Íslands. Hann vill þakka Má Guðmundssyni, Bjarna 

Braga Jónssyni. Þórarni Péturssyni og Stutlu Pálssyni 
fyrir ýmsar ábendingar. Skoðanir sem frarn koma í 
greininni eru þó allar á ábyrgð höfundar og lvsa ekki 
endilega skoðun þeirrar stofnunar sem hann starfar hjá. 
Allar villur sem kunna að leynast í greininni eru einnig 
á ábyrgð höfundar. 

Ráöslöfunaruppgjöv byggir á því að meta öll 
verðmæti sem ráðstafað er til endanlegra nota, 
þ.e. til einkaneyslu (C), samneyslu (G), fjár-
festingar (I), birgðabreytinga (B) og útflutnings 
á vöru og þjónustu að frádregnum innflutningi 
(X-Z). Verg landsframleiðsla (Y) fæst með því 
að leggja alla ofangreinda liði saman sem tákna 
má á eftirfarandi jöfnuformi: 

(1) Y - C + G + I + B + X - Z 

Eins og jafnan gefur til kynna byggir ráð-
stöfunaruppgjör á því að verðmætum er annað 
hvort ráðstafað í neyslu eða fjárfestingu. Þessari 
aðferð hefur verið beitt í íslenskri þjóðhags-
reikningagerð á síðustu þrjátíu árum. Vanda-
málið er hins vegar hvort upplýsingar úr hag-
kerfinu um einstakar þjóðhagsstærðir séu nógu 
nákvæmar til þess að gefa rétta mynd af raun-
verulegri landsframleiðslu. Nánast óteljandi 
vandamál koma upp þegar reynt er að meta alla 
efnahagsstarfsemi íeinni slíkri jöfnu. Til þess að 
upplýsingar úr hagkerfinu gefi rétta lýsingu á 
efnahagsstarfsemi þjóðarbúsins þarf að eiga sér 
stað gífurleg gagnasöfnun varðandi alla neyslu 
og fjárfestingu heimila, fyrirtækja og opinberra 
aðila í landinu. Oneitanlega er hætta á miklum 
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mæliskekkjum þegar reynt er að meta slíkar 
þjóðhagsstærðir sem vikið verður betur að síðar. 

Önnur aðferð við að meta verga landsfram-
leiðslu byggir á framleiðsluttppgjöri þar sem 
reynt er að meta verðmætasköpunina eða 
vinnsluvirðið þar sem það verður til. 
Vinnsluvirðið verður til íeinstökum fyrirtækjum 
og atvinnugreinum og samanstendur af launum 
(L). afskriftum af framleiðslufjármunum (A) og 
hreinum hagnaði fyrirtækja (H). Vinnsluvirðið 
er að jafnaði á markaðsvirði þ.e. að meðtöldum 
óbeinum sköttum (O) en að frádregnum fram-
leiðslustyrkjum (F). Samband framleiðslu-
uppgjörsaðferðar við verga landsframleiðslu má 
skrifa á eltirfarandi hátt: 

(2) Y - L + A + H + Ó - F 

Jöfnur (1) og (2) eiga samkvæmt skil-
greiningu að gefa sömu niðurstöður um verga 
landsframleiðslu. Munurinn á uppgjörsaðferð-
unum felst einungis í því hvar verðmætin eru 
metin. þ.e. þar sem þeim er ráðstafað eða þau 
verða til. Vandinn er hins vegar hvort gögnin 
séu í samræmi við skilgreiningu á áðurnefndum 
jöfnum. I töflu 1 eru birtar upplýsingar um verga 
I a nd s f r a m 1 e i ð s 1 u s a m k v æ m t e n d u r s ko ð uð u m 
tö 1 u m Þj óðhagsstofn u nar. 

Eins og sjá má í fyrstu tveimur dálkum 
töflunnar er landsframleiðslan í öllum tilvikum 
hærri samkvæmt ráðstöfunaruppgjörinu en 
framleiðsluuppgjörinu. Það ætti í sjálfu sér ekki 
að koma á óvart að verðmætasköpunin rnælist 
minni samkvæmt síðarnefndu aðferðinni. Svo 
lítið dæmi sé nefnt geta útgjöld vegna bifreiða-
viðgerða verið talin fram sem fjölskylduútgjöld 
í neyslukönnunum við mat á einkaneyslulið 
samkvæmt ráðstöfunaruppgjöri. Hins vegar ef 
um svarta starfsemi er að ræða og fyrirtæki 
tiltaka ekki í bókhaldi sínu tekjur af slíkri 
þjónustu þá vanmetur framleiðsluuppgjörið 
raunverulega landsframleiðslu. Rétt er þó að 
benda á að hluti af hinu svokallaða neðan-
jarðarhagkerfi mælist heldur ekki í ráðstöf-
unaruppgjörinu. Ólíkar tímasetningar við 
mælingu verðmætastrauma eftir aðferðum 
stuðia einnig að ólíkum niðurstöðum. Síðasti 
dálkurinn í töflu I sýnir mismun milli aðferða í 

Tafia 1. VLF í m.kr. á verðlagi livers árs 

Ráðstöfwiar- Framleiðsiu- Mis-
Ár uppgjör uppgjör mumtr 

1974 1.464 1.423 2.80% 
1975 2.091 2.021 3.34% 
1976 2.941 2.802 4.72% 
1977 4.247 3.982 6,24% 
1978 6.584 6.092 7,48% 
1979 9.728 9.033 7.14% 
1980 16.182 14.770 8.73% 
1981 25.276 23.234 8.08% 
1982 39.582 36.105 8,79% 
1983 68.242 61.920 9.27 % 
1984 89.144 84.051 5,71% 
1985 120.899 113.513 6.1 1% 
1986 161.217 150.100 6.90% 
1987 209.109 205.348 1,80% 
1988 256.640 250.087 2,55% 
1989 308.192 295.270 4.19% 
1990 363.915 342.851 5.79% 
1991 396.721 377.579 4.83% 
1992 397.833 385.161 3,19% 
1993 410.860 387.112 5.78% 
1994 434.524 408.399* 6.01% 
1995 455.916 427.656* 6.20% 
* Áætlun 
Heimild: Þjóðhagsstofnun 

hlutfalli við landsframleiðslu á hverju ári 
samkvæmt ráðstöfunaruppgjöri. Á 22 ára tíma-
bili er mismunur aðferðanna minnstur árið 1987 
eða 1,8% og mestur árið 1983 eða 9,3%. í þessu 
sambandi má geta þess að árið 1987 var 
svokallað „skattlaust tekjuár" í gildi og árið þar 
á eftir tók staðgreiðslukerfi við af eftirágreidd-
um sköttum. Vaxandi munur á uppgjörsað-
ferðum eftir 1987 eykur trú manna á að skattsvik 
hafi aukist á síðustu árum. 

Mikill mismunur á milli uppgjörsaðferða 
veikir óhjákvæmilega tiltrú manna á að unnt sé 
að meta raunverulega landsframleiðslu á hverju 
ári af nægilegri nákvæmni. Að mati 
Þjóðhagsstofnunar er munurinn á milli 
uppgjörsaðferða meiri en ásættanlegt getur talist 
(Þjóðarbúskapurinn nr. 19, sept. 1995. 1. máls-
grein, bls. 20.) Þjóðhagsstofnun byggir op-
inberar tölur um hagvöxt á mati á vergri lands-
framleiðslu samkvæmt ráðstöfunaruppgjöri. 
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Hagvöxtur 
Hingað til höfum við aðeins minnst á erfiðleika 
við að meta lanclsframleiðslu á verðlagi hvers 
árs. Til viðbótar koma upp vandamál við að 
meta vöxl landsframleiðslu á föstu verðlagi frá 
einum tíma til annars, þ.e. hagvöxt. Til að meta 
hagvöxt skv. ráðstöfunaruppgjöri þarf að að-
skilja verðbreytingar frá verðmætabreytingu á 
vöru og þjónustu þannig að eftir standi magn-
breytingar. Mæling hagvaxtar með þessum hætti 
er unnt að framkvæma með tvennum hætti. í 
fyrsta lagi er hægt að nota svonefnda 
einingarverðsaðferð, þ.e. að nota einingarverð á 
einhverri tiltekinni vörutegund á ákveðnu 
grunnári við verðlagningu á árlegu magni 
umræddrar vöru. Þessi aðferð hefur mikið verið 
notuð í staðvirðingu þar sem upplýsingar um 
sölumagn í afmörkuðum vöruflokkum hafa 
legið skýrt fyrir eins og gildir t.d. um margar 
innlendar landbiinaðarvörur. Heimildir um 
einingarverð hafa síðan fengist frá Frarnleiðslu-
ráði landbtinaðarins, Osta- og smjörsölunni, 
Mjólkursamsölunni o.s.frv. 

I öðru lagi má nota svonefnda vísitöluaðferð 
þar sem reiknuð er vísitala fyrir verðbreytingu á 
ákveðnum útgjaldaflokkum, t.d. einkaneyslu 
eða fjárfestingu. Mismunurinn á verðbreytingu 
og þekktri verðmætabreytingu gefur síðan til 
kynna magnbreytingu á milli ára. Vísitölu-
aðferðin hefur t.d. verið notuð við staðvirðingu 
á innfluttum neysluvörum. Upplýsingar um 
verðmæti innfluttra vara á hverjum tíma 
liggja fyrir samkvæmt tollskrám. Verðvísitala er 
síðan fundin með því að para saman ákveðin 
tollnúmer við viðeigandi vörunúmer úr vísitölu 
framfærslukostnaðar. Vísitöluaðferðin hefur 
hingað til verið mun algengari en einingar-
verðsaðferðin og lætur nærri að um 85% af 
einkaneyslulið þjóðhagsreikninga sé staðvirt 
með þeim hætti. Vandamálin sem upp koma í 
tengslum við báðar aðferðirnar eru aðallega 
þrjú, þ.e. val á grunnári, gæðabreytingar og 
meðferð á nýjum vörum. 

Verðhlutföll milli tveggja vörutegunda geta 
breyst á milli ára sem leiðir til mismunandi 
magnbreytinga eftir því hvaða grunnár við 
fastverðsútreikninga er valið. Breytingar á 

innbyrðis verðhlutföllum valda því að nauðsyn-
legt er að skipta um grunnár öðru hverju. Við 
staðvirðingu eða mat á raunverulegum vexti 
landsframleiðslu hefur grunnári fjórum sinnum 
verið breytt f ráðstöfunaruppgjöri árin 1960. 
1969, 1980 og 1990. Ekkert mælir gegn því að 
einhver önnur ár geti verið valin sem grunnár 
með tilheyrandi áhrifum á hagvöxt 

Gæðabreytingar valda einnig vandamálum 
þegar staðvirt er. en eins og áður kom fram er 
tilgangur staðvirðingar að sundurgreina 
verðmætisbreytinguna frá ári til árs í verð-
breytingu og magnbreytingu. Gefum okkur að 
innflutningur á sjónvörpum falli undir sama 
vöruflokk óháð því hvort um svart/hvft eða 
litasjónvörp er að ræða. Aukinn innflutningur á 
litasjónvörpum að óbreyttum heildarinnflutningi 
sjónvarpstækja mundi koma fram sem 
verðhækkun á sjónvörpum en ekki sem magn-
aukning. Sama vandamál kemur upp þegar flutt-
ar eru inn nýjar árgerðir af bifreiðum. Af því 
leiðir að hætta er á því að lramleiðsla og inn-
flutningur á ýmsum nýjum og dýrari vörum 
komi ranglega fram sem verðhækkun f staðinn 
fyrir magnaukningu. 

Meðferð nýrra vara veldur einnig 
erfiðleikum við staðvirðingu. Nauðsynlegt er að 
ákvarða verð vörunnar á grunnári, þegar varan 
var ekki til. I þessu sambandi mætti t.d. nefna 
vasatölvur sem ganga fyrir sólarrafhlöðum. 
Ekkert hefur verið minnst á vandamál varðandi 
mat á magn- og gæðabreytingum í hvers konar 
þjónustu en álitaefni þar eru einnig mörg. 

Framangreind álitamál þ.e. val á grunnári, 
gæðabreytingar og meðferð nýrra vara ásamt 
ýmsum öðrum álitamálum eiga einnig við um 
staðvirðingu framleiðsluuppgjörs. í Þjóðhags-
reikningaskýrslu nr. 13 frá Þjóðhagsstofnun er 
gefið greinargott yfirlit um aðferðir og mat á 

I. I siað þess að noia vísilölur seni byggja á f'öslu grunnári 
hafa þjóðir eins og Holland og Noregur tekið upp 
svonefnda árlega keðjuvísitölu sem felur í sér að magn-
breyting er metin út frá verðbreytingum árið áður. 
Keðjuvísitölur hala nolið vaxandi vinsælda og telja 
margir sérfræðingar í þjóðhagsreikningagerð að þær 
gefi betri vísbendingar um magnbreytingar á milli ára 
en vísilölur byggðar á föstu grunnári. Rétt er þó að 
benda á að þessi aðlerð er ekki gallalaus IVekar en aðrar. 



112 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

staðvirðingu framleiðsluuppgjörs sem er 
nauðsynlegt við mat á landsframleiðslu á föstu 
verði. 

í töflu 2 eru birtar upplýsingar um hagvöxt 
eða magnbreytingu vergrar landsframleiðslu 
skv. ráðstöfunaruppgjörinu annars vegar og 
framleiðsluuppgjörinu hins vegar. í töflunni er 
byggt á endurskoðuðum tölum þjóðhags-
reikninga. 

Tqfla 2. Hagvöxtur 
Rúðst.- Framl.- Uppsqfnaður 

Ár t'PPgj- "PPgj• Misnuinnr misinunur 

1974 5,71% 3.36% 2.34% 2.34% 
1975 0,65% 1.32% -0.68% 1.67% 
1976 5,96% 5.05% 0,91% 2.57% 
1977 8.82% 5.87% 2.95% 5.53% 
1978 5,93% 4,94% 0.99% 6,52% 
1979 4.93% 2.86% 2.07% 8.60% 
1980 5,59% 5,22% 0,37% 8.96% 
1981 4.27% 4.56% -0.29% 8.67% 
1982 2.15% 1.68% 0.48% 9.15% 
1983 -2.15% -0.92% -1.23% 7,91% 
1984 4,13% 4.78% -0,65% 7,26% 
1985 3,29% 4.50% -1.20% 6.06% 
1986 6,27% 6,19% 0,08% 6.14% 
1987 8,55% 9,72% -1,18% 4,96% 
1988 -0,09% 0,35% -0.44% 4.52% 
1989 0,26% -0,85% 1,11% 5,63% 
1990 1,17% 1,81% -0.64% 4.99% 
1991 1,31 % 0,40% 0.91 % 5,90% 
1992 -3,34% -2,00% -1.34% 4.57% 
1993 0,86% 0.65% 0.21% 4,78% 
1994 3.60% 2,31%* 1.29% 6.07% 
1995 2,00% 2,51%* -0,51 % 5.56% 

* Áætlun 

Eins og sjá má í löflu 2 og mynd 1 er 
munurinn á hagvexti eftir uppgjörsaðferðum 
mismunandi milli ára. Frá árinu 1974 hefur 
munurinn verið níu sinnum á bilinu 1-3% og 
munar um minna. Hins vegar er rétt að taka fram 
að á síðustu 15 árum hefur skekkjan ávallt verið 
undir 1.5%. En skekkja á bilinu 1 -1.5% getur þó 
skipt máli sérstaklega þegar horft er til þess að 
hagvöxtur er stundum lítill. t.d. árið 1989 sem 

orsakar að formerki eru mismunandi eftir 
uppgjörsaðferðum. Árið 1986 var nánast enginn 
munur á milli uppgjörsaðferða en í reynd má 
segja að tilviljun ein ráði þar um. 

Þess má þó geta að báðar aðferðirnar gefa 
sterka vísbendingu um hvort uppsveifla eða 
samdráttur á sér stað í hagkerfinu. Báðar 
uppgjörsaðferðirnar staðfesta t.d. mikla upp-
sveiflu árin 1984-87. Á sama hátt staðfesta þær 
stöðnun árin þar á eftir og mikinn samdrátt árið 
1992. Eftirtektarvert er að árin 1988 og 1989 eru 
formerki hagvaxtar mismunandi eftir uppgjörs-
aðferðum. 

En hvað segja þessar hagvaxtartölur okkur? 
Eins og áður kom fram eiga báðar uppgjörs-
aðferðirnar að gefa nákvæmlega sömu 
niðurstöður sem þær auðsjáanlega gera ekki eins 
og sést vel í mynd 1. Þjóðhagsstofnun hefur 
byggt opinberlega upplýsingar um hagvöxt 
samkvæmt ráðstöfunaruppgjöri. Ekkert mælir 
þó gegn því að framleiðsluuppgjörið sé notað í 
staðinn. Samkvæmt framleiðsluuppgjöri var 
árleg uppsveifla að jafnaði rúmlega 0,7% meiri 
árin 1984-1987 heldur en áður hefur verið birt. 

I Hagvísum þann 23. nóvember 1995 kemur 
fram að stækkun álversins í Straumsvík felur í 
sér framkvæmdir fyrir 7,5 milljarða króna árið 
1996 og 9 milljarða króna árið 1997. 
Þjóðhagsstofnun áætlaði að stækkun álversins í 
Straumsvík leiði til um 0.7% hagvaxtar-
aukningar árið 1996. Til lengri tíma litið spáir 
stofnunin að varanleg áhrif svari til um 1% af 
landsframleiðslu. M.ö.o. má gróflega áætla að 
skekkja á milli uppgjörsaðferðanna yfir tímabil-
ið 1984-1987 jafngildi árlegum upphafs-
framkvæmdum við stækkun álversins. Að 
lokum má sjá að samdrátturinn var ekki eins 
mikill árið 1992 og ráðstöfunaruppgjörið gefur 
til kynna og munar þar verulegu eða um 1,3%. Á 
sama hátt var uppsveiflan mun meiri skv. ráð-
stöfunaruppgjörinu heldur en framleiðslu-
uppgjörinu árið 1994 og niunar þar einnig um 
1,3%. 

Ef tímabilið 1974-1995 er skoðað í heild 
sinni er átiegur hagvöxtur að meðaltali um 3.3% 
skv. ráðstöfunaruppgjöri en 3.0% samkvæmt 
framleiðsluuppgjöri. Mismunurinn er einungis 
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Mynd I 

Mismunur á uppgjörsaðferðum 

0,3% þannig að verulegar skekkjur koma ein-
ungis fram ef skoðað er stutt tímabil í einu. Þess 
ber þó að geta að lítill meðaltalsmismunur 
orsakar engu að síður að uppsöfnuð skekkja 
verður um 5,6% umrætt tímabil eins og fram 
kemur í töflu 2. 

En hvor aðferðin er betri við að mæla raun-
verulegan hagvöxt á milli einstakra ára? Erfitt er 
að alhæfa í þeim efnum en eins og kom fram í 
töflu 1 eru tölur um verga landsframleiðslu 
undantekningarlaust hærri samkvæmt ráðstöf-
unaruppgjöri. Slíkt bendir til þess að ráðstöf-
unaruppgjörið veiti meiri upplysingar um efna-
hagsstarfsemina í þjóðarbúskapnum á hverjum 
tíma. Hins vegar er það ekki endilega trygging 
fyrir því að sú aðferð gefi betri upplýsingar um 
hagvöxt á milli einstakra ára. 

Af framansögðu má ætla að erfitt sé að mæla 
nákvæmlega hagvöxt á hverjum tíma enda fást 
mismunandi niðurstöður eftir því hvaða aðferðir 
eru valdar. í sjálfu sér ætti það ekki að koma á 
óvart þar sem ófullkomnar mælingar á gang-
ráðum efnahagslífsins orsaka að aldrei fást alveg 
réttar niðurstöður um verga landsframleiðslu 
óháð því hvaða aðferð er valin. Hvort niður-
stöðurnar eru nálægt því að vera réttar eða ekki 
getur heldur enginn svarað með vis.su. Þegar 

hagvöxtur er lítill, t.d. á bilinu 0-1%, geta allar 
áætlanir um einstaka liði þjóðhagsreikninga 
ásamt hinum ómælda og sennilega sveiflu-
kennda þætti í reikningunum orsakað for-
merkjabreytingu á vextinum eða jafnvel aukið 
hann enn frekar. Þetta ætti þó að skipta minna 
máli ef hagvöxtur er skoðaður yfir lengra tíma-
bil. Rétt er að taka fram að vandamál í tengslum 
við þjóðhagsreikningagerð eru ekki séríslenskt 
fyrirbæri. Aðrar þjóðir standa frammi fyrir 
áþekkum vanda. 

II. Hagvaxtarspár og þjóðhagsreikningar: 
-samanburður-

Þegar Þjóðhagsstofnun birtir spár og áætlanir 
um horfur í þjóðarbúskap vekur það ætíð mikla 
athygli t.d. bæði í fjölmiðlun og á meðal aðila 
vinnumarkaðarins. Spár um þjóðarframleiðslu 
og landsframleiðslu byggja á samtölu spáa um 
einkaneyslu. samneyslu. fjárfestingu og utanrík-
isviðskipti. Þjóðhagsspár verða aldrei góðar 
nema spár áðurnefndra undirliða séu ná-
kvæmar eða jákvæðar skekkjur einstakra 
undirliða vegi upp neikvæðar skekkjur annarra 
liða. Hér verður ekki farið í að skoða spágæði 
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einstakra undirliða heldur einungis horft á gæði 
þjóðhagsspáa í víðasta skilningi. þ.e. hagvaxtar í 
heild. " 

Gagnalýsing 
Athugunin er byggð á gögnum Þjóðhags-
stofnunar fyrir árin 1974 til 1994 sem birtast 
reglulega í ritum stofnunarinnar. Þjóðhags-
áætlun er lögð fram af forsætisráðherra 
samkvæmt lögum og birtist árlega á síðasta árs-
fjórðungi fyrir komandi spátímabil. Þjóðhags-
stofnun birtir nokkrum sinnum á ári þjóðhags-
spár og endurskoðaðar þjóðhagsspár. Þjóðhags-
spá 2 byggir á Riti um framvindu og horfur í 
þjóðarbúskap aftur til ársins 1990 en ritið er 
gefið út á tímabilinu febrúar til maí á við-
komandi spáári. Fram til ársins 1990 er notast 
við Þjóðarbúskap og Ágrip úr þjóðarbúskap sern 
Þjóðhagsstofnun birti venjulega á fyrsta og 
öðrum ársfjórðungi þess árs sem spáin náði yfir. 

Gœði spálíkana 
Til þess að meta gæði spálíkana er oft notaður 
mælikvarði sem kenndur er við Henri Theil og 
má skrifa á eftirfarandi hátt (sjá Ray eða Ash og 
Smyth): 

(1) U = 
V 1 £ (5 

V n i=i 

V 1 £ ( R ) 2 

\ n i=i i 

(s - R y-i i 

Mælikvarðinn byggir á samanburði á raun-
verulegum magnbreytingum (R) og magn-
breytingum sem spáð hafði verið (S). Ef um full-
komna spá er að ræða, þ.e. S=R, þá er U=0. Ef 
hins vegar U> 1 er spáin ónothæf og betra að spá 
óbreyttu ástandi frá einu tímabili til annars, þ.e. 
S verður þá ávallt jafnt 0. Theil hefur einnig sýnt 
fram á að unnt sé að skipta væntanlegri 
spáskekkju upp í kerfisbundna skekkju og 
tilviljunarkennda skekkju sem rita má sem: 

(2) 

( 3 ) y (STs - ST r)2 
s t = n 

1 E (S. - R.)2 n t=i 1 v 

(4) U r = 2(1 - q)STs • STF 

I (S. - R,)-n t 

UM mælir þann hluta spáskekkjunnar sem 
rakinn er til kerfisbundins ofmats eða vanmats á 
meðaltalsbreytingum (e. bias). UST mælir 
skekkju sem rekja má til sveitlna sem eru van-
eða ofmetnar á kerfisbundinn hátt (e. varians). 
U c synir tilviljunarkennda skekkju (e. random). 
Hægt er að bæta gæði þjóðhagsspáa með því að 
draga úr kerfisbundinni skekkju þar eð slík 
skekkja bendir til reglulegs van- eða ofmats á 
ákveðnum skýristærðum í spám. Hins vegar 
dugar sú þekking sem fæst við að draga úr kerf-
isbundinni skekkju ekki til að vinna bug á 
tilviljunarkenndri skekkju. Góðar þjóðhagsspár 
ættu með tíð og tíma að innihalda einungis 
tilviljunarkenndar skekkjur vegna óvissu í hag-
kerfinu sem ekki er hægt að sjá fyrir. 

Eitt vandamál kemur upp þegar saman-
burður er gerður á raunverulegum magn-
breytingum (R) og magnbreytingum sem spáð 
hafði verið (S) sem snýst um valið á hinu 
fyrrnefnda. Algengt er að niðurstöður 
þjóðhagsreikninga séu endurskoðaðar sem 
orsakar breytingu á R aftur í tímann. Hér hefur 
verið ákveðið að velja fyrstu niðurstöður 
þjóðhagsreikninga um verga landsframleiðslu 
fremur en endurskoðaðar tölur. Athuganir á öðru 
vali á R gáfu verri niðurstöður fyrir U. 
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Hagvöxtur 
Eins og áður hefur komið fram er hagvöxtur 
skilgreindur sem magnbreyting á vergri lands-
framleiðslu frá einum tíma til annars. Fram til 
ársins 1984 birti Þjóðhagsstofnun ekki opinber-
lega spár um verga landsframleiðslu. Því verður 
að notast við verga þjóðarframleiðslu fyrir þann 
tíma. Það ætti ekki að koma svo mjög að sök 
enda munar yfirleitt ekki nema broti úr prósentu 
á magnbreytingu umræddra stærða milli ára. I 

Tafla 3. Verg þjóðar-/landsframleiðsla 

Magnbreyting á milli ára í % 

Raun- Þjóðhags-
Ar veruleg (R) áœtlun (Þ) Þ-R Spá 2 (S) S-R 

1974 3 ,3 4.1 0 .8 - -

1975 -2 .1 -0 .7 1.4 - 3 . 5 - 1 , 4 

1976 2 .4 0 ,6 - 1 , 8 -2 ,2 - 4 , 6 

1977 6 .0 1,5 -4 ,5 2 ,5 - 3 . 5 

1978 4 , 4 3 .5 - 0 . 9 - -

1979 2 .8 1.3 - 1 , 5 - -

1980 3 ,9 0 . 9 - 3 , 0 1,0 -2 ,9 

1981 1,6 1.1 - 0 . 5 0 . 0 - 1 , 6 

1982 - 1 , 5 1.0 2 .5 - 1 , 0 0 ,5 

1983 -5 .7 - 2 , 7 3 .0 -4 ,5 1,2 

1984 3 ,4 -1 ,7 -5 .1 - 1 , 3 -4 .7 

1985 3 .4 2 ,2 - 1 , 2 1.4 - 2 . 0 

1986 6 ,3 2 .0 - 4 . 3 3 ,4 - 2 . 9 

1987 8,7 2 .2 -6 .5 3 ,5 -5 .2 

1988 - 0 , 8 0 .2 1.0 -0 .8 0 . 0 

1989 - 2 , 9 - 1 . 6 1.3 - 1 . 3 1,6 

1990 0 , 4 -1 ,1 -1 ,5 0 , 0 - 0 , 4 

1991 1.0 1,5 0 .5 1,0 0 ,0 

1992 - 3 , 4 -1 ,5 1,9 - 2 , 8 0 . 6 

1993 1,1 -0 ,5 - 1 . 6 - 1 , 0 -2 .1 

1994 3 ,5 - 2 , 6 -6 .1 -1 ,1 - 4 . 6 

Meðaltal 1.70 0 , 4 6 - 1 . 2 4 - 0 . 3 7 - 1 . 7 8 

1 ,41* 

Staðalfrávik 3.45 1.85 2 , 7 4 2 . 1 6 2 . 1 3 

3 . 6 4 * 

TheilsV 0 . 7 8 0 .71 

Theils 'M 17% 4 1 % 

Theils 'ST 2 8 % 2 9 % 

Theils 'C 5 5 % 3 0 % 

* Tölurnar sýna meðaltal og staðalfrávik þegar árin i 1974. 

töflu 3 sýna árin 1974-1983 því samanburð á 
raunverulegri vergri þjóðarframleiðslu miðað 
við spá um hana. Tímabilið 1984-1994 sýnir 
hins vegar samanburð á raunverulegri vergri 
landsframleiðslu miðað við spá um hana. 

Eins og sjá má í töflu 3 og myndum 2a og 2b 
eru fjögur tímabil samdráttarskeiðs í efna-
hagslífinu. I þjóðhagsáætlun er sagt rétt til um 
upphaf fyrsta og síðasta samdráttarskeiðsins. 
árin 1975 og 1992. Hins vegar tekst ekki að 
segja rétt fyrir um samdráttartímabilin sem 
hófust árin 1982 og 1988. Einnig kom þrisvar 
sinnum fyrir í þjóðhagsáætlun að ekki var 
tímanlega séð fyrir uppsveiflu að loknu sam-

Verg lands-/ þjóðarframleiðsla 
Magnbreyting á milli ára í % 

10 
Raunveruleg 

-Þjóðhagsáætlun 
6 - - -

1474 1976 l l )7S 1980 I9S2 I9S4 1986 19SS 1990 1992 1994 

Verg lands-/ þjóðarframleiðsla 

Magnbreyting á milli ára í % 

1974 1976 1978 I9S0 19S2 1984 1986 1988 1990 1992 1994 

1978 02 1979 cru undanskilin. 
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dráttartímabili. Vanmat eða ofmat í spám 
orsakar að aðgerðir stjórnvalda til þess að draga 
úr hagsveiflum í þjóðarbúskap verða of veikar 
eða of sterkar. Eins og sjá má í töflunni var ekki 
gert ráð fyrir eins miklum hagvexti í 
þjóðhagsáætlun árin 1986 og 1987 eins og raun 
varð á. Röng spá um formerki hagvaxtar eins og 
átti sér stað t.d. árið 1994 þar sem spáð var 
verulegum samdrætti í stað mikils hagvaxtar 
getur haft enn alvarlegri afleiðingar. í því til-
felli geta aðgerðir stjórnvalda til að draga úr 
hagsveiflum haft þveröfug áhrif. 

I þjóðhagsspá 2 var sagt rétt fyrir um öll 
fjögur samdráttarskeiðin, en ekki um hagvöxt-
inn sem á eftir fylgdi jafnvel þó að spáin sé 
unnin á spáárinu. I þjóðhagsspá 2 var gert ráð 
fyrir meiri hagvexti árin 1986 og 1987 en spáð 
var í þjóðhagsáætlun, en þó var um mikið van-
mat að ræða miðað við niðurstöður úr þjóðhags-
reikningum. 

Hagvöxtur var árlega 1.7% að meðaltali það 
21 ár sem mælingarnar ná til en í þjóðhags-
áætlun var yfir sama tímabil gert ráð fyrir 0.5% 
hagvexti á ári og er því mismunurinn um 1,2%. 
í þjóðhagsspá 2 var reiknað með að samdráttur 
yrði að jafnaði 0,37% á ári þau 18 ár sem mæl-
ingarnar ná yfir á meðan raunverulegur hagvöxt-
ur var yfir sama tímabil um 1.4% og er mis-
munurinn því 1.8%. Sérstaklega er þessi 
niðurstaða athyglisverð í ljósi þess að 
þjóðhagsspá 2 er samin 3-8 mánuðum seinna en 
þjóðhagsáætlun. 

Þjóðhagsáætlun og þjóðhagsspá 2 virðast 
hafa U lægra en 1 og reynast því betri en spár 
um óbreytt ástand. Hægt er að rekja um 45% af 
U í þjóðhagsáætlun til kerfisbundins vanmats á 
hagvexti. í þjóðhagsspá 2 er hægt að rekja um 
70% til kerfisbundins vanmats á hagvexti og um 
30% af skekkjunni teljast vera tilviljunarkennd. 
Eins og áður kom fram skiptir miklu máli í allri 
almennri hagstjórn að rétt sé spáð fyrir um for-
merki hagvaxtar. Það getur t.d. valdið meiri 
skaða í efnahagsstjórnun að spá ranglega fyrir 
um formerki hagvaxtar og hafa litla spáskekkju 
heldur en að spá mikilli skekkju og hafa rétt for-
merki2. Ef rangt er spáð fyrir um formerki hag-
vaxtar f heild eða á mann geta aðgerðir stjórn-

valda til sveiflujöfnunar haft þveröfug áhrif og 
þess í stað aukið sveiflurnar. Gildið E mælir 
fjölda spáa með röngu formerki hagvaxtar í 
heild í hlutfalli við heildartjölda athugana. í 
þjóðhagsáætlun er í 6 af 21 skipti spáð hagvexti 
eða samdrætti þegar hið gagnstæða átti sér stað 
sem jafngildir að E=0.29. I þjóðhagsspá 2 eru 
skiptin 4 af 18 sem jafngildir að E=0,22. 
Óneitanlega er það umhugsunarefni að í u.þ.b. 
fjórða hvert skipti sem Þjóðhagsstofnun spáir 
uppsveiflu eða kreppu reynist niðurstaðan verða 
þveröfug. 

Samkvæmt fræðunum má segja að mikill 
mismunur á þjóðhagsspám og raunverulegum 
niðurstöðum úr þjóðhagsreikningum merki ekki 
endilega að spárnar séu lélegar. Þjóðhagsspár 
geta breytt ákvörðun einstaklinga, fyrirtækja og 
sérstaklega stjórnvalda og það haft áhrif á 
niðurstöðu þjóðhagsreikninga. Breyttar ákvarð-
anir leiða til þess að forsendur sem spárnar 
byggja á breytast. Hins vegar ber að taka fram 
að áðurnefndar spár Þjóðhagsstofnunar ná í 
mesta lagi fram á næsta ár þannig að einstakir 
aðilar í þjóðfélaginu eiga oft erfitt með að 
breyta ákvörðun sinni á svo skömmum tíma. 
Þjóðhagsspá 2 t.d. er lögð fram eftir að stjórn-
völd hafa afgreitt fjárlög á yfirstandandi spáári. 
Að lokum má rökræða um hvort þjóðhagsspár 
yfir höfuð breyti einhverju um ákvarðanir sem 
einstaklingar, fyrirtæki og aðrir aðilar í 
þjóðfélaginu hafa á annað borð tekið t.d. varð-
andi fyrirhuguð kaup á fasteignum, neyslu 
o.s.frv. 

I grein í Fjármálatíðindum árið 1988 eftir 
Tryggva Felixson og Má Guðmundsson var 
gerður samanburður á raunverulegri þjóðarfram-
leiðslu og þjóðhagsáætlun og þjóðhagsspá. 
Athugun þeirra byggði á upplýsingum er náðu 
til áranna 1974-1986. Tölugildið hjá þeim á U 
var 0,73 fyrir þjóðhagsáætlun og 0.74 fyrir 

2. Hér ber þó að hafa einn fyrirvara á. Vegna fólksfjölg-
unar getur t.d. 0,5ck magnaukning í landsframleiðslu á 
ári hugsanlega þvtt 0.5% neikvæðan hagvöxt á mann. 
Breyttar aðgerðir stjórnvalda til sveiflujöfnunar geta 
því ákvarðast miðað við hvernig hagvöxtur á mann 
þróast frekar en hagvöxtur í heild. 
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þjóðhagsspá 2 3 . Ef bætt er við árunum 1986 til 
1994 sést í töflu 4 að U er í fyrra tilviki um 0,81 
og í hinu síðara um 0,71. M.ö.o. hefur spágeta 
Þjóðhagsstofnunar ekki batnað með tímanum. 
Kerfisbundin skekkja í þjóðhagsáætlun nú er 
svipuð og mældist hjá Tryggva og Má árið 1988. 
Hins vegar hefur dregið aðeins úr kerfisbund-
inni skekkju í þjóðhagsspá 2 síðan 1986 eða úr 
0.87 í 0,70. 

Tilraun var gerð með því að bera saman 
þjóðhagsspár og þjóðhagsáætlanir miðað við 
raunverulegar endurskoðaðar tölur þjóðhags-
reikninga. Niðurstöðurnar gáfu svipað gildi á U 
í þjóðhagsáætlun en í þjóðhagsspá 2 versnaði 
gildið á U frá því sem áður var 4. Tilraun var 
einnig gerð með því að bera verga landsfram-
leiðslu og þjóðarframleiðslu saman við spá sem 
byggðisl á hreyfanlegu meðaltali raunverulegs 
hagvaxtar annars vegar síðustu þriggja ára og 
hins vegar síðustu 5 ára. I báðurn tilvikum 
reyndist U sem spáð var vera á bilinu 1.1-1,2 
fyrir þjóðhagsáætlun og þjóðhagsspá 2. Framan-
greindar spár Þjóðhagsstofnunar virðast því gefa 
betri raun en einföld spáaðferð sem byggir á 
hreyfanlegu meðaltali. 

Samanbiirður við önnur lönd 
En hvernig tekst Þjóðhagsstofnun til við að spá 
fyrir um hagvöxt á Íslandi samanborið við spár 
sem gerðar eru í öðrum löndum? Alþjóða-
gjaldeyrissjóðurinn birtir reglulega spár um 
efnahagshorfur í helstu iðnríkjunum. Spár þeirra 
byggja að miklu leyti á spám sem fengnar eru frá 
einstökum aðildarlöndum. Spátímabilið er 
1973-1994 þegar spáð er eitt ár fram í tímann en 
1971-1994 þegar spáð er á spáári. Fyrrnefnda 
spáin birtist í októberhefti sjóðsins en hin 
síðarnefnda í maíhefti. Til þess að reikna U eru 

3. H j á þ e i m v a r U M = 1 8 % . U S T = 2 3 % o g U c = 5 9 % þ e g a r 

mismunur á niðurstöðu þjóðhagsáætlunar og 
þjóðhagsreikninga var skoðaður. Þegar þjóðhagsspá 2 
og niðurstöður þjóðhagsreikninga vom bornar saman 
v a r U m = 7 9 % , U S T = 8 % o g U C = 1 3 % . 

4. Samanburður á endurskoðuðum reikningum landsfram-
leiðslu við þjóðhagsáætlun gaf U=0.81 en miðað við spá 
2 var U=0.86. Samanburður á endurskoðuðum 
reikningum þjóðarframleiðslu við þjóðhagsáætlun og 
spá 2 gaf gildið á U sem 0.83 og 0,86. 

spárnar bornar saman við fyrstu niðurstöður 
þjóðhagsreikninga viðkomandi landa um verga 
landsframleiðslu (sjá Artis). Af framansögðu 
eru spár sjóðsins vel samanburðarhæfar við spár 
Þjóðhagsstofnunar. 

Eins og kemur fram í töflu 5 er U í öllum 
tilvikum lægra í þjóðhagsspá 2 en í þjóðhags-
áætlun eins og vænta mátti. Spágæði Þjóð-
hagsstofnunar virðast í öllum tilfellum vera verri 

Tafla 4. Verg þjóðarframleiðsla 
Magnbreyting á milli áru í % 

Raun- Þjóðhags-
Ar i veruleg (R) áœtlun (Þ) Þ-R Spá 2 (S) S-R 

1974 3,3 4,1 0,8 - -

1975 -2,1 -0,7 1,4 -3,5 -1,4 
1976 2.4 0.6 -1,8 -2,2 -4.6 
1977 6,0 1,5 -4,5 2,5 -3,5 
1978 4,4 3,5 -0,9 - -

1979 2,8 1,3 -1,5 - -

1980 3,9 0,9 -3,0 1.0 -2.9 
1981 L6 1,1 -0,5 0,0 -1,6 
1982 -1,5 1,0 2,5 -1.0 0.5 
1983 -5,7 -2,7 3,0 -4,5 1,2 
1984 2,8 -2,4 -5,2 -1.6 -4,4 
1985 3,1 L8 -1,3 0,8 -2,3 
1986 6,3 1,6 -4,7 3,1 -3,2 
1987 8,7 2,1 -6,6 3,5 -5.2 
1988 -1,6 0,0 1,6 -1,0 0.6 
1989 -3.2 -2,2 1,0 -1,7 1,5 
1990 0,4 -1,4 -1,8 0,0 -0,4 
1991 0,8 1,7 0,9 1,2 0.4 
1992 -3,5 -1,9 1,6 -3,2 0.3 
1993 1,1 -0,7 -1,8 -1,0 -2,1 
1994 3,9 -2,5 -6,4 -0.7 -4,6 

Meðaltal 1,61 0,32 -1,30 -0,46 -1.76 
1,30* 

Staðalfrávik 3,50 1,93 2,80 2,16 2,14 
3,69* 

TheilsV 0.81 0.71 
Theiis 'M 17% 40% 

Theils 'ST 26% 30% 
Theils 'C 57% 29% 

* Tölurnar sýna meðaltal og staðalfrávik þegar árin 1974. 
1978 og 1979 eru undanskilin. 
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Tqfla 5. Samanburður við önnur löncl 
Theils'U 

Þjóðhctgsáœtlun Þjóðhagsspá 2 

Bandaríkin 0.36 0,29 
Japan 0.46 0.43 
Þýskaland 0.60 0,46 
Frakkland 0,74 0,46 
Ítalía 0,61 0,39 
Bretland 0.50 0,47 
Kanada 0,60 0,42 
Iðnríkin 0,38 0.29 
Evrópa 0.62 0,42 

Ísland 0,78 0.71 

miðað við helstu iðnríkin. Munurinn í 
þjóðhagsáætlun á niilli Frakklands og Íslands er 
þó óverulegur. Eftirtektarvert er hversu léleg 
seinni spá Þjóðhagsstofnunar virðist vera 
samanborið við niðurstöður annarra þjóða. U er 
0,71 í tilfelli Íslands en innan við 0.5 hjá helstu 
iðnríkjum og Evrópu í heild. 

III. Hugleiðingar 

Hversu mikið er að marka þjóðhagsreikninga 
við mat á hagvexti á milli einstakra ára? Eins og 
kom fram í kafla 1 er landsframleiðsla mis-
munandi eftir því hvort ráðstöfunar- eða fram-
leiðsluuppgjörsaðferðin verður fyrir valinu. 
Oneitanlega hlýtur það að vera áhyggjuefni fyrir 
Þjóðhagsstofnun að hagvaxtarmunur eftir 
uppgjörsaðferðum hefur sum árin verið á bilinu 
1-1,5% undanfarin 15 ár. I þessu sambandi 
verður einnig að hafa í huga sömu vandamál 
sem tengjast staðvirðingu beggja uppgjörsað-
ferða, þ.e. val á grunnári, gæðabreytingar 
o.s.frv. Skekkjur í staðvirðingu geta orsakað að 
niðurstöður beggja aðferða séu langt frá hinni 
einu sönnu niðurstöðu jafnvel þó að mismunur 
þeirra sé lítill. Af framansögðu má sjá að mæli-
vandi í þjóðhagsreikningagerð getur valdið því 
að erfitt sé að meta nákvæmlega raunverulegan 
hagvöxt á milli einstakra ára. 

En hversu mikið er að marka hagvaxtarspár 
Þjóðhagsstofnunar? Til þess að meta gæði hag-

vaxtarspáa er nauðsynlegt að gefa sér þá for-
sendu að þjóðhagsreikningar veiti réttar upp-
lýsingar um efnahagsstarfsemina í þjóðar-
búskapnum. Eins og kom fram í kafla II. virðast 
þjóðhagsspár Þjóðhagsstofnunar gefa betri raun 
en einfaldar aðferðir sem byggja á óbreyttu 
ástandi milli ára eða hreyfanlegum meðaltals-
breytingum. Hins vegar hlýtur það að vera 
áhyggjuefni að í u.þ.b. Ijórða hvert skipti spáir 
Þjóðhagsstofnun ekki rétt fyrir formerki hag-
vaxtar jafnvel þó að athugunin sé gerð á spáári. 
Einnig koma fyrir ár þar sem um verulegt van-
mat er að ræða í hagvexti þó að rétt sé spáð fyrir 
formerki eins og árin 1977. 1980. 1986og 1987. 
Samanburður á gæðum íslenskra hagvaxtar-
spáa og í helstu iðnríkjum er Íslandi einnig mjög 
í óhag og þá sérstaklega spáa sem gerðar eru á 
spáári. 

I ritum og fréttum frá Þjóðhagsstofnun eru 
spár um hagvöxt birtar sem ein föst tala og jafn-
vel er sú tala stundum með einum aukastaf. í 
ljósi reynslunnar er spurning hvort ekki sé 
eðlilegra og trúverðugra að Þjóðhagsstofnun 
birti almenningi spátölur um hagvöxt innan ein-
hverra ákveðinna vikmarka eða skekkjumarka, 
sérstaklega í ljósi þess að þjóðin byggir afkomu 
sína á einhæfri atvinnugrein sem auðveldlega 
getur valdið ófyrirsjáanlegum sveiflum í 
hagvexti. Smuguveiðar sem skiluðu óvæntum 
tekjum inn í þjóðarbúið eru til vitnis um það. Á 
næstu árum má einnig ætla að hugsanlegar 
stóriðjuframkvæmdir hérlendis muni valda 
mikilli óvissu í öllum hagvaxtarspám. 
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