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Gjaldeyrismarkaður og gengi 

Þegar l jós t var að frelsi til f jármagns 
flutninga milli Íslands og annarra landa 
yrði að veruleika var hafist handa um að 
setja á stofn millibankamarkað fyrir erlend 
an gjaldeyri. Nauðsynlegt var að beita hér 
svipuðum reglum um gengisskráningu og 
hjá helstu viðskiptaþjóðum okkar um leið 
og fjármagnsflutningar urðu að fullu 
frjálsir. Gjaldeyrismarkaður var síðan 
settur á stofn i maí 1993, og voru markaðs 
aðilar viðskiptabankarnir fjórir auk Seðla 
bankans. 

Fyrirkomulag markaðarins hefur til 
skamms tíma verið þannig að á hverjum 
morgni voru daglegir skráningarfundir í 
Seðlabankanum, þar sem fram fóru gjald 
eyrisviðskipti og skráð var opinbert við 
miðunargengi. Utan skráningarfunda hefur 
Seðlabankinn átt viðskipti við markaðs 
aðila, fjárfestingarlánasjóði og ríkissjóð. 
Seðlabankinn reiknaði gengisvísitölu 
jafnóðum og upplýsingar bárust um milli 
bankaviðskipti utan skráningarfunda og 
tilkynnti það markaðsaðilum. 

Viðskipti á millibankamarkaði með 
gjaldeyri hafa vaxið jafnt og þétt, og 
viðskipti án aðildar Seðlabankans hafa 
einnig aukist. Líta má á það sem þroski 
merki þessa markaðar, og hefur sú þróun 
því verið Seðlabankanum mjög að skapi. 
Við stofnun þessa markaðir var l jós t að 

fyrirkomulagið þyrfti fljótlega að koma til 

endurskoðunar. Vitað var að skráningar 
fundir voru á undanhaldi erlendis, en sam 
felldur markaður í gegnum tölvukerfi með 
viðskiptavakt markaðsaðila komið i staðinn. 

Viðrœður hafa því farið fram milli 
markaðsaðila um alllangt skeið um breytingar á markaðnum, og hafa þær leitt til 
niðurstöðu sem sátt er um. Settar hafa verið 
almennar reglur um hverjir hafi aðgang að 
gjaldeyrismarkaðnum. Aðgangur að honum 
verður bundinn við þá sem hafa ótakmarkað leyfi til gjaldeyrisviðskipta og taka 
að sér hlutverk viðskiptavaka á markaðnum 
samkvœmt reglum sem Seðlabankinn setur. 
Jafnframt hættir Seðlabankinn beinum 
gjaldeyrisviðskiptum við aðra en ríkissjóð. 

Skyldur viðskiptavaka eru að gefa upp 
bindandi kaup- og söluverð Bandaríkjadals 
ef annar markaðsaðili óskar þess. Við 
skiptavaka er skylt að eiga viðskipti á 
tilgreindu verði fyrir 500 þúsund Banda 
ríkjadali nema önnur f járhœð sé tilgreind. 
Að loknum viðskiptum er viðskiptavaka ekki 
skylt að g e f a sams konar markaðsaðild 
verðtilboð aftur fyrr en eftir tíu mínútur. 
Viðskipti í öðrum gjaldmiðli en Bandaríkja 
dal eru háð samþykki beggja aðild. 

Þetta nýja fyrirkomulag felur í sér að 
hætt verður við skráningarfundi. Seðla 
bankinn mun skrá opinbert viðmiðunar 
gengi íslensku krónunnar með hliðsjón af 
leiðbeinandi verði viðskiptavaka eða því 



4 FJÁRMÁLATÍÐINDI . 44. ÁRGANGUR, FYRRA HEFTI 1997 

verði sem myndast hefur í viðskiptum 
Seðlabanka og viðskiptavaka. Bankinn 
getur gripið inn í markaðinn hvenœr sem er 
efhann telur ástœðu til. 

Að mati Seðlabankans eru kostir hins 
nýja kerfis þeir að millihankamarkaður 
verður virkari og Seðlabankinn mun ekki 
verða eins stór þátttakandi í honum og hann 
hefur verið. Verðmyndun á gjaldeyri verður 
kvikari en ella og gengisskráning trúverðugri. Jafnframt má reikna með að meiri 
hreyfing verði á gengisvísitölu innan dags 
og milli daga. 

Starfsemi millibankamarkaðar fyrir 
erlendan gjaldeyri hefur gengið vel, og 
enginn vafi er á því að það var rétt spor að 
stofnsetja hann. Markmið stefnu Seðlabankans í peningamálum hefur verið 
stöðugt verðlag, og hefur stöðugt gengi 
verið millimarkmið bankans að því marki. 
Ýmsir óttuðust í upphafi að gjaldeyris 
markaðurinn myndi hafa í för með sér of 
miklar sveiflur í gengi sem kynnu að vinna 
gegn stefnunni í peningamálum. 

Svo hefur ekki reynst. Í upphafi voru 
vikmörk sett 2,25% í báðar áttir frá mið 
gengi, en síðar var ákveðið að víkka 
vikmörkin og fœra þau í 6% í hvora átt. Í 
raun hafa sveiflur orðið það litlar að þœr 
hafa aldrei nálgast vikmörk. Hœst hefur 
gengisvísitalan farið 1,57% upp fyrir miðju 

(þ.e. gengi lœkkað). Þegar þetta er ritað 
hefur vísitalan verið á niðurleið (þ.e. gengi 
hækkað) og er nú 1,27 % undir miðju. 
Seðlabankinn hefur auðvitað haft áhrif á 
þessa þróun. Það hefur hann gert með 
óbeinum hætti í gegnum vaxtaákvarðanir á 
peningamarkaði eða beint með eigin 
viðskiptum á markaðnum. Það hefur hins 
vegar verið skoðun bankans að mjög sé 
nauðsynlegt að láta undirliggjandi strauma 
koma fram í genginu á hverjum tíma, svo 
lengi sem sú þróun er í samrœmi við mark 
mið um stöðugleika í verðlagsmálum. 
Inngrip bankans mega því alls ekki hamla 
því. 

Reynslan hefur sýnt að kostir virks 
gjaldeyrismarkaðar hafa mjög skilað sér. Í 
gegnum markaðinn hafa mjög fljótt borist 
boð efáraun hefur myndast á gengið. Þau 
boð eru mun skilvirkari en ýmsar hagtölur, 
sem fylgst er með, og fjalla oftast um liðna 
tíð. Boð gjaldeyrismarkaðarins berast hins 
vegar út strax, m.a. til þess mikla fjölda sem 
þarfað lifa við gengisákvarðanir og á mikið 
undir þeim. Skilaboð markaðarins hafa og 
gert stjórn peningatnála skilvirkari. Með 
hinu nýja fyrirkomulagi er að því stefnt að 
treysta ennfrekar virkni þessa markaðar og 
mikilvœgi hans. 

B.Í.G. 



Um efni þessa heftis 

Fjármálatíðindi koma út tvisvar á ári, og nú 
kemur fyrra hefti ársins 1997 fyrir augu lesenda 
í dálítið breyttri mynd. Efnistökin hafa þó ekki 
tekið neinum stórvægilegum breytingum frá þv 
sem verið hefur undanfarin ár, en leiðbeiningar 
fyrir höfunda má finna í texta á kápusíðu. 

Í þessu hefti eru greinar af ýmsum toga. 
Fremst er inngangsgrein rituð af bankastjóra 
Seðlabanka Íslands. Þar er að þessu sinni fjallað 
um þær breytingar sem orðið hafa á starfsemi 
gjaldeyrismarkaðar á Íslandi síðustu árin, nú 
síðast með tilkomu samfellds markaðar í gegn 
um tölvukerfí i stað sérstakra daglegra skráningarfunda, en með hinu nýja fyrirkomulagi er 
stefnt að því að treysta enn frekar virkni 
gjaldeyrismarkaðarins. 

Eins og venja hefur verið er birt ræða for 
manns bankastjómar Seðlabanka Íslands á árs 
fundi bankans í fyrsta hefti Fjármálatíðinda á 
hverju ári. Í ræðu Birgis Ísl. Gunnarssonar er að 
finna greinargott yfirlit yfir þróun efnahagsmála 
á síðasta ári. Fram kemur m.a. að það var 
einkaneysla innanlands og fjárfesting sem var 
megindrifkraftur öflugs hagvaxtar, þótt útflutningur hafi einnig aukist. En aukinn kaupmáttur 
hafði í för með sér aukna neyslu og innflutning, 
þannig að halli varð á viðskiptum við útlönd, 
sem er nokkurt áhyggjuefni í ljósi mikilla 
skulda þjóðarinnar. 

Björn R. Guðmundsson og Gylfi Zoega 
komast að þeirri niðurstöðu í grein sinni 
„Atvinnuleysi á Íslandi: Í leit að jafnvægi" að 
það sem kallað er náttúrulegt atvinnuleysi á 
hagfræðimáli hafi aukist úr um það bil 1-2% á 
síðustu árum i um 4%. Með náttúrulegu at-

vinnuleysi er átt við það atvinnuleysisstig sem í 
jafnstöðu samræmist stöðugri verðbólgu. 

Ástæður þess að náttúrulegt atvinnuleysi 
ha f i aukist á Íslandi geta verið nokkrar, en sú 
tilgáta sem höfundar telja að hafi mest 
skýringargildi er sú að tækniframfarir og utan 
ríkisviðskipti h a f i dregið úr eftirspurn eftir 
ófaglærðu verkafólki, valdið lækkun lægstu 
launa og hækkun atvinnuleysis. Þannig hafi 
hlutfall atvinnuleysisbóta af lægstu launum 
hækkað og því eftir minna að slægjast fyrir þá 
sem minnst bera úr býtum á vinnumarkaði. Þá 
hafi rýmri réttur til atvinnuleysisbóta getað 
aukið atvinnuleysi. Höfundar hafa ákveðnar 
tillögur fram að færa gegn atvinnuleysi, en rétt 
er að vísa á grein þeirra til upplýsingar um þær. 

Í grein sinni „Veiðigjald" fjallar Þórólfur 
Matthíasson um helstu rök sem sett hafa verið 
fram fyrir veiðigjaldi. Fyrstu rökin sem Þórólfur 
nefnir lúta að því að veiðigjald hafí þau áhrif að 
lækka markaðsverð á kvóta, og þess vegna sé 
hægara um vik fyrir stjórnvöld að breyta aðferð 
við fiskveiðistjórnun, kalli aðstæður á það. 
Annar flokkur röksemda snýr að réttlæti. Því er 
haldið fram að óréttlátt sé að hópi manna sé 
afhent verðmæt eign án þess að greiðsla komi 
fyrir. Það kosti stjórnvöld verulega fjármuni að 
halda uppi eftirliti með kvótakerfinu og eðlilegt 
að rétthafar kvótans greiði fyrir það sanngjarnt 
verð. Þessu til viðbótar er á það bent að útgerðin 
hafi áður greitt fyrir veiðiréttinn i formi hárrar 
gengisskráningar (og almenningur notið þess í 
lægra innflutningsverði og/eða lægri skatta) og 
því sé veiðigjald aðeins skilvirkari aðferð við að 
deila út fiskveiðiarðinum til almennings en sú 
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sem áður tíðkaðist. Þá eru það talin rök með 
veiðigjaldi, að það myndi draga úr áhættu og 
vandamálum varðandi fjárfestingu erlendra 
aðila í sjávarútvegi. Illmögulegt er talið að koma 
algjörlega í veg fyrir fjárfestingu útlendinga í 
sjávarútvegsfyrirtækjum, og sé þvíveiðigjald 
heppileg aðferð til að koma í veg fyrir að stór 
hluti fiskveiðiarðsins hverfi úr landi. Þá bendir 
höfundur á að veiðigjald hafi ekki óheppileg 
áhrif á nýtingu framleiðsluþátta, en flestir aðrir 
skattar séu því marki brenndir að draga úr 
vinnuframboði eða hafa önnur óæskileg áhrif. 
Höfundur nefnir ýmis fleiri rök fyrir veiðigjaldi, 
svo sem lesa má um í greininni. 

Í ljósi þess hve starfsemi hins opinbera; ríkis 
og sveitarfélaga og stofnana á þeirra vegum, er 
stór hluti af allri starfsemi í hagkerfi hvers lands, 
og þar með talið á Íslandi, ber að taka vel allri 
faglegri umræðu um opinbera starfsemi, ekki 
síst í ljósi þess að bættur rekstur á hinu opinbera 
er eitt af helstu markmiðum efnahagsstefnu ríkja 
víða í heiminum, m.a. í okkar nágrannalöndum 
og hér á landi. Í þerri umræðu ber sérstaklega 
að fagna greinum þar sem leitast er við að kanna 
orsakir á stöðu opinberra fjármála, og gildir þá 
einu hvort sjónum er beint að hagfræðilegum 
eða öðrum samfélagslegum þáttum. 

Tvær greinar í þessu hefti koma inn á þetta 
svið. Í grein sinni „Um hlutverk ríkisins í atvinnulífinu" fjallar Jónas H. Haralz m.a. um það 
hvernig hugmyndir manna um ríkisumsvif hafa 
breyst i aldanna rás. 

Höfundur vitnar í skýrslu Alþjóðabankans, 
sem hann vann hjá um nokkurt skeið og leggur 
út frá henni. Hagvöxtur er, samkvæmt skýrslunni, forsenda þess að lífskjör batni og fátækt 
linni. Efling hans næst best með því að búa 
atvinnulífinu almenn skilyrði til starfa á frjálsum 
markaði. Ríkið á því i fyrsta lagi að stuðla að 
stöðugu verðlagi, frjálsum viðskiptum og 
sveigjanleika á fjármagns- og vinnumarkaði. Í 
öðru lagi á ríkið að sjá um þann ramma laga og 
stofnana sem tryggir eignarrétt og traust i 
viðskiptum. Í þriðja lagi á ríkið að sinna 
verkefnum sem markaðir eru vanhæfir um, en 
þau snerta upplýsingagjöf, heilbrigðishætti og 
umhverfismál. Í þessu felst að hið opinbera á 

ekki að reka fyrirtæki í framleiðslu og viðskipt 
um, vegna þess að það getur ekki með góðu móti 
gert hvort tveggja í senn; sett leikreglur og tekið 
þátt í leiknum. 

Önnur grein á þessum meiði er eftir Þór 
Sigfússon, „Efling kaupendahugsunar við stjórn 
ríkisfjármála". Í greininni leitast höfundur við að 
svara því hvers vegna ekki hefur tekist sem 
skyldi að halda aftur af auknum ríkisútgjöldum í 
ríkjum sem eiga aðild að Efnahags- og fram 
farastofnuninni (OECD). Ástæðan er að mati 
höfundar m.a. sú að hugmyndir manna um ríkisrekstur hafi í raun litið breyst frá því sem var 
þegar umsvifin jukust. Til þess að halda aftur af 
útgjöldum mætti leggja aukna áherslu á hlutverk 

ríkisins sem kaupanda þjónustu (fremur en veitanda). 

Höfundur hefur umræðuna með því að benda 
á að sífellt h a f i bæst við ný verkefni hins opin 
bera til að uppfylla þarfir og óskir almennings 
eða annarra. Tilkoma nýrra ríkisstofnana leiði 
þó sjaldnast til þess að aðrar verði lagðar niður. 
En meinið er kannski það að ríkisstofnunum, en 
ekki einkareknum fyrirtækjum, hefur i flestum 
tilfellum verið falið að veita umbeðna þjónustu. 
Þótt hið opinbera ákveði að þegnarnir skuli fá 
tiltekna þjónustu, er ekki þar með sagt að ríkið 
þurfi að setja á laggirnar stofnun eða fyrirtæki til 
að veita hana. Ríkið getur keypt hana af öðrum; 
orðið kaupandi þjónustunnar, sem vafalitið væri 
hagkvæmara í mörgum tilfellum eins og höf 
undur bendir á. 

Í mörgum nágrannalöndum okkar hefur á 
undanförnum árum verið reynt að bæta ríkis 
reksturinn með því að færa aukið vald til stofn 
ana og yfirmanna, færa verkefni til sveitarfélaga 
(norrænar leiðir), og með því að færa þjónustu á 
markað og einkavæða opinbera atvinnustarfsemi 
(engilsaxneskar leiðir). Í báðum tilvikum er lögð 
áhersla á innri markað fyrir ríkisstarfsemi og 
það að ráðuneyti kaupi þjónustu af stofnunum. 
Engilsaxneska líkanið þykir hafa náð betri 
árangri í að spyrna við auknum ríkisútgjöldum. 
Oft á tíðum er lítil yfirsýn yfir þá þjónustu sem 
ríkisstofnanir veita, en með skoðun og saman 
burði á þjónustunni á að vera hægt að veita ríkisrekstrinum aukið aðhald. Þó virðist Þór komast 
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að sömu niðurstöðu og Jónas H. Haralz um að 
besta leiðin til að auka hagkvæmni sé að 
einkavæða opinbera þjónustu sem mest. Þannig, 
eða með því að skilja þjónustustofnanir alger-
lega frá framkvæmdavaldinu, megi skilja að 
hlutverk ríkisins sem kaupanda og veitanda 
þjónustunnar. 

Í grein sinni „Rafrænar greiðslur" fjallar 
Ólafur K. Ólafs um ýmsa þætti greiðslumiðlunar 
með rafrænum hætti. Þessi greiðslumáti hefur 
aukist hröðum skrefum á undanfornum árum, en 
þótt um töluverðar nýjungar og breytingar sé að 
ræða er ekki búist við að þær hafi veigamikil 
áhrif á starfsemi fjármálastofnana. 

Meðal athyglisverðra nýjunga eru raf 
eyriskort, þar sem peningum er hlaðið á kort á 
rafrænan máta og hann síðan tekinn út við 
hentugleika, eða jafnvel hlaðið á milli korta. Til 

eru bæði kort þar sem allar færslur eru skráðar 
og svo þau sem engar færslur eru um, en búast 
má við að gerð verði krafa um færslur og rekjan 
leika greiðslna. Einnig má búast við því að i einu 
og sama korti verði ýmsir eiginleikar; þau verði 
allt í senn: kreditkort, debetkort og rafeyrir. 
Fram kemur að greiðslumiðlun um Internetið er 
æði fjölbreytt. Þar er einn höfuðvandinn sá að 
koma i veg fyrir misnotkun á þeim upplýsingum 
sem um netið fara. 

Það er von undirritaðs að lesendur megi 
finna í þessum greinum ágætan fróðleik og að 
þær séu verðugt innlegg í umræðu hver á sínu 
sviði. Vinnslu greina i heftinu var að jafnaði 
lokið í júlí, en undirbúningi fyrir prentun um 
miðjan ágúst. Skilafrestur fyrir efni í næsta hefti 
rennur út í október. 

Stefán Jóhann Stefánsson 



Birgir Ísl. Gunnarsson 

Öflugur hagvöxtur, viðskiptahalli og lítil 
verðbólga einkenndu árið 1996 

Birgir Ísl. Gunnarsson seðlabankastjóri, 
formaður bankastjórnar Seðlabankans, 
flutti á ársfundi bankans 25. mars 1997 

ræðu þá sem hérfer á eftir. 

Fyrir hönd bankastjórnar Seðlabankans býð ég 
ykkur öll velkomin á þennan 36. ársfund bank 
ans. Fundurinn er að venju haldinn í tilefni af 
því að reikningar bankans fyrir árið 1996 hafa í 
dag verið staðfestir af viðskiptaráðherra. 
Jafnframt hefur ársskýrsla bankans verið birt. 
Þar er að finna yfirlit um starfsemi hans og af 
komu auk ítarlegrar greinargerðar um efnahags 
og peningamál á liðnu ári, svo og um stefnu og 
aðgerðir Seðlabankans. Ég mun nú gera grein 
fyrir nokkrum þáttum efnahagsmála og horfum 
um þessar mundir. Mun ég þá einkum fjalla um 
það sem tengist nánast starfssviði Seðlabankans. 

Árið 1994 hófst stigandi í efnahagslífinu 
eftir nokkurra ára stöðnun. Hún náði nýjum 
styrk á árinu 1996 þegar hagvöxtur varð rúmlega 5 ½ % . Það er meiri hagvöxtur en hér hefur 
orðið um alllangt skeið og meiri en i öðrum iðn 
ríkjum hvort sem miðað er við lönd Evrópu 
sambandsins, Bandaríkin eða Japan. Margt 
bendir til þess að með slíkum hagvexti hafi 
nokkurra ára slaki í hagkerfinu horfið að 
verulegu leyti og Ísland þannig nálgast mörk 
fullrar framleiðslugetu. Þótt útflutningur vöru 
og þjónustu hafi vaxið um nærri 10% að raun 
gildi var það innlend eftirspurn, einkum 
einkaneysla, sem var meginhvati hagvaxtar á 
árinu. Einkaneysla jókst um 6½%. Fjármuna-

myndun lagði einnig drjúgt til hagvaxtar, enda 
jókst hún um 2 3 ½ % . Stækkun álversins í 
Straumsvik á mikinn þátt i þessu, en einnig varð 
umtalsverð aukning í ýmissi annarri fjárfestingu 
atvinnuveganna, ekki síst sjávarútvegs. Þótt 
útflutningur vöru og þjónustu hafi aukist um 
nærri 10% að raungildi snerist viðskiptaafgangur undanfarinna ára í halla sem nam um 9 
milljörðum króna eða sem svarar 1,9% af lands 
framleiðslu. Ástæður þess eru einkum tvær. 
Mikil raunaukning varð á innflutningi vöru og 

Hagvöxtur 
% Magnbreytingar vergrar landsframleiðslu 
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þjónustu eða um 16%. Einnig rýrnuðu við 
skiptakjör í heild um rúm 3,5%. Lakari við 
skiptajöfnuður á sér að hluta eðlilegar orsakir í 
tímabundinni aukningu innflutnings vegna 
álversframkvæmda og einnig í auknum kaup 
mætti sem jók einkaneyslu og um leið kaup 
á varanlegum neysluvörum heimilanna. Við 
skiptahalli er engu að siður áhyggjuefni, m.a. í 
ljósi mikilla erlendra skulda þjóðarinnar. 

Verðbólga 
Breyting á vísilölu neysluverðs frá fyrra ári 

Afkoma í atvinnurekstri var í heild allgóð á 
árinu, og verulegrar bjartsýni gætti eins og sjá 
má m.a. af mikilli hækkun á verði hlutabréfa 
sem varð um 60% á árinu. Ástand á vinnu 
markaði batnaði. Árið 1995 hafði atvinnuleysi 
orðið meira en nokkru sinni frá styrjaldarlokum, 
fimm af hundraði, en úr því dró svo að það var 
að meðaltali 4,3%o á síðasta ári. Framboð vinnu 
afls jókst um 2 2 0 0 manngildi eða 1,7%, en 
starfsgildum fjölgaði um 3 0 0 0 , og er það meira 
en verið hefur á einu ári síðan 1987. Kaupmáttur 
ráðstöfunartekna á mann jókst verulega eða um 
4½% Í kjölfar 3½% vaxtar 1995. Þessi mikla 
tekjuaukning á tveimur árum átti drjúgan þátt í 
þeim vexti einkaneyslu sem varð 1996. 

Enn eitt árið varð verðbólga mjög hófleg. 
Hún reyndist 2,3% á milli ára og 2% frá upphaft 
til loka ársins. Á siðasta ársfjórðungi svaraði 
verðbólgan aðeins til 0,6% hækkunar á heilu ári. 
Það bendir ekki til verðbólguþrýstings þrátt fyrir 
mikinn hagvöxt og minnkandi atvinnuleysi. 

Tiltölulega lítið launaskrið var á seinni hluta 
ársins, og lítil hækkun fasteignaverðs bendir í 
sömu átt. Verðbólga hélst hófleg m.a. vegna 
þess að aukin innlend eftirspurn beindist í ríkum 
mæli að innfluttri vöru og þjónustu fremur en 
innlendum framleiðsluþáttum og einnig fyrir þá 
sök að nokkur slaki var enn í hagkerfinu í byrjun 
ársins. 

Gengi íslensku krónunnar var mjög stöðugt á 
árinu og hefur reyndar verið svo frá miðju ári 
1993. Gengi krónunnar styrktist um 0,6%, og 
var gengisvísitalan í árslok 0,5% yfir því mið 
gengi sem ákveðið var í júní 1993. Lítils háttar 
gengissveiflur urðu á árinu. Gengið styrktist 
einkum á tveimur síðustu mánuðum ársins, en 
þá varð verulegt innstreymi gjaldeyris. Engu að 
siður var raungengi krónunnar enn lægra en áður 
hefur verið, og hefur það m.a. átt þátt í að efla 
samkeppnis- og útflutningsiðnað sem getur nýtt 
sér lágt raungengi. 

Eitt megináhyggjuefnið í íslenskum efna 
hagsmálum um árabil hefur verið halli ríkissjóðs 
og tilsvarandi skuldasöfnun. Hallinn minnkaði 
verulega á árinu 1996 ef horft er framhjá vaxta 
greiðslum vegna sérstakrar innköllunar spariskírteina. Varð hallinn á greiðslugrunni um 2 
milljarðar króna samanborið við nær 9 milljarða 
króna árið áður og ráðgerðan 4 milljarða króna 
halla í fjárlögum ársins. Þetta verður að teljast 
nokkur árangur. Mestan hluta batans má þó 
rekja til áhrifa aukins hagvaxtar á tekjur ríkis-

Viðskiptajöfnuður 
% Hlutfall afvergri landsframleiðslu 
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sjóðs. Bæði tekjur og gjöld ríkissjóðs fóru langt 
fram úr fjárlögum. Tekjur námu alls 6,8 millj 
örðum króna umfram fjárlög, og útgjöld fóru 4,9 
milljarða króna fram úr fjárlögum ef horft er 
framhjá framangreindum vaxtagjöldum vegna 
innköllunar spariskírteina. Tekjur ríkissjóðs 
jukust um nær 8% að raungildi milli ára miðað 
við verðlag þjóðarútgjalda, en útgjöld jukust að 
raungildi um 1½%. Afkoma hins opinbera, þ.e. 
ríkis og sveitarfélaga, á rekstrargrunni batnaði 
einnig á árinu, og var halli þess um 1,8% af 
landsframleiðslu miðað við 3% árið áður. Þegar 
litið er til hins mikla hagvaxtar á árinu 1996 
hefði auðvitað verið æskilegt að ná hallalausum 
rekstri hins opinbera. Niðurstaðan var hins vegar 
góð á alþjóðlegan kvarða, en umræður um opin 
beran halla hafa verið mjög fyrirferðarmiklar í 
ýmsum löndum að undanförnu, ekki sist með 
tilliti til væntanlegs Myntbandalags Evrópu. í 
Maastricht-samkomulaginu er gert ráð fyrir því 
að árlegur halli hins opinbera megi ekki fara yfir 
3%, og virðast æðimörg lönd eiga í vanda með 
að fullnægja því skilyrði sáttmálans. Hér á landi 
voru vergar skuldir hins opinbera í árslok 55,6% 
af landsframleiðslu á móti 58,8% i árslok 1995. 
Aftur má minna á eitt af skilyrðum Maastricht 
samningsins, þ.e. að heildarskuldir hins opin 
bera séu undir 60%. 

Í þessu samhengi minnist ég þeirra ánægjulegu tíðinda að á sl. ári hækkuðu tvö stærstu 
fyrirtækin, sem meta lánshæfi einstakra ríkja, 
mat sitt á lánstrausti Íslands. Þar er um að ræða 
fyrirtækin Standard & Poor's og Moody's. Þetta 
hefur m.a. stuðlað að því að ríkissjóður Íslands 
og í kjölfarið aðrir íslenskir lántakendur njóta nú 
æ betri lánskjara á alþjóðlegum mörkuðum. 
Moody's hefur nýlega gefíð út frétt um að horfur 
um lánshæfiseinkunn Íslands séu jákvæðar. 

Stöðugt verðlag er og hefur verið stefnumið 
Seðlabankans i peningamálum, enda mikilvæg 
forsenda hagvaxtar og bættra lífskjara. Þessi 
stefna nýtur nú alþjóðlegrar viðurkenningar og 
er eitt aðalmarkmið seðlabanka viða um heim. 
Hér á landi er góð sátt um mikilvægi stöðugs 
verðlags. Í opnu hagkerfi eins og því íslenska er 
stöðugt gengi mikilvægt fyrir verðlagsþróunina. 
Meðal annars af þeim sökum hefur stöðugt 

gengi verið millimarkmið stefnunnar i peninga 
málum. Í því felst að bankinn beitir tiltækum 
ráðum til að halda gengi krónunnar innan til 
skilinna marka. Vextir á peningamarkaði eru 
helsta stjórntæki bankans, og munur þeirra og 
sambærilegra vaxta i helstu viðskiptalöndum 
hefur áhrif á skammtímahreyfíngar gjaldeyris að 
og frá landinu og þar með á framboð og eftir 
spurn eftir gjaldeyri og um leið á gjaldeyrisforða 
Seðlabankans. 

Aðgerðir Seðlabankans í peningamálum 
miðuðu að því að halda gengi stöðugu og vel 
innan þeirra vikmarka sem ákveðin voru i september 1995. Á fyrsta ársfjórðungi var töluvert 
innstreymi gjaldeyris, og gætti þá áhrifa af 
hækkun vaxta á peningamarkaði sem bankinn 
beitti sér fyrir i desember 1995. I apríl taldi 
Seðlabankinn sér fært að lækka ávöxtun í 
tilboðum sinum í ríkisvíxla á peningamarkaði. 
Gjaldeyrisviðskipti voru síðan i jafnvægi fram 
eftir sumri, en þegar leið að hausti hófst út 
streymi. Óvissa i kjaramálum og aukin eftir 
spurn í þjóðfélaginu réðu þar vafalaust miklu. 
Seðlabankinn beitti sér fyrir hækkun vaxta á 
peningamarkaði í siðari hluta september og 
hækkaði jafnframt lausafjárhlutfall innlánsstofn 
ana. Aðgerðir bankans skiluðu verulegum ár 
angri á gjaldeyrismarkaði. Enn er ekki tímabært 
að meta áhrif aðgerðanna á útlánaþróun, en þær 
beindust m.a. að því að hægja á vexti útlána í 
bankakerfmu. 

Undanfarin tvö ár hafa vextir i helstu viðskiptalöndum Íslands farið lækkandi, og gildir 
það bæði um vexti á löngum og stuttum skuld 
bindingum. Ástæðan er m.a. sú að vegna tiltölulega lítils hagvaxtar var slakað á i peninga 
málum víða um lönd. Hér á landi hefur stefnt í 
aðra átt á peningamarkaði því að vextir fóru 
hækkandi og munur þeirra og vegins meðaltals 
erlendra vaxta jókst. Aðstæður hafa því verið 
aðrar hér en í helstu viðskiptalöndum, ekki síst 
vegna uppgangs í efnahagslífinu, sem hefur 
kallað á aukið aðhald í peningamálum. Þá skortir enn á að fullnægjandi trú ríki á varanlegum 
stöðugleika í verðlagi, sem má m.a. marka af 
vaxtamun hér og í öðrum löndum. Síðla árs 
1996 bættist svo við óvissa um niðurstöður 
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Skammtímavextir 

kjaraviðræðna, og kallaði það m.a. á hert aðhald 
í peningamálum. Í byrjun ársins 1995 voru vextir á peningamarkaði hér á landi hinir sömu og 
meðalvextir á erlendum peningamarkaði. Þess 
ber þá að minnast að fram til þess tíma var ekki 
mikil þörf á því að huga að vaxtamun á peninga 
markaði hér og erlendis þar sem hömlur voni á 
streymi skammtímafjármagns milli Íslands og 
annarra landa. Í ársbyrjun 1995 var öllum hömlum létt af þessum fjármagnshreyfingum. Þá 
urðu peningamarkaðsvextir eitt mikilvægasta 
stjórntækið til að hafa áhrif á þessa strauma. Í 
lok ársins 1995 var vaxtamunurinn 2,2%, jókst 
enn á árinu 1996 og varð 2,8% um síðustu 
áramót, en nokkrar sveiflur urðu á árinu. Ég hef 
áður gert grein fyrir því hvernig bankinn beitti 
vöxtum á peningamarkaði, síðast í september, til 
að auka aðhald i peningamálum. Í tilkynningu 
bankans um aðhaldsaðgerðirnar í september 
sagði m.a. að framvinda ríkisfjármála og kjara 
mála myndi ráða miklu um það hvort og hvenær 
unnt yrði að slaka aftur á í peningamálum á 
komandi vetri. Bankinn er þeirrar skoðunar að 
enn beri að gæta aðhalds í peningamálum og 
mun fara fram með ýtrustu gát til að hamla gegn 
aukinni þenslu og hugsanlegri verðbólgu af 
hennar völdum. Ávinningurinn af lágri verð 
bólgu síðustu ára er ótvíræður, og það er í þágu 
þjóðarbúsins, atvinnufyrirtækja og heimila, að 
hún verði áfram lág. Að því mun Seðlabankinn 
vinna. Fylgst verður vandlega með þeim hag-

vísum sem máli skipta í þessu sambandi og 
staðan metin í ljósi framvindunnar. 

Veruleg breyting varð á hlutverki Seðla 
bankans í verðmyndun á skuldabréfamarkaði, 
þ.e.a.s. langtímamarkaði, á árinu 1996. Seðla 
bankinn hafði um nokkurt árabil haft til athugunar að hverfa sem mest af langtímamarkaði 
fyrir skuldabréf, en frá árinu 1986 hafði hann 
verið viðskiptavaki fyrir spariskírteini ríkis 
sjóðs. í flestum iðnríkjum hafa seðlabankar lítil 
tækifæri til beinna áhrifa á ávöxtun á langtíma 
markaði. Þeir hafa því víðast dregið sig út af 
langtímamarkaði. Í febrúar á sl. ári gerði Seðla 
bankinn samninga við þrjú verðbréfafyrirtæki að 
undangengnu útboði, og fólu þeir í sér að bank 
inn afhenti þessum fyrirtækjum hluta af verð 
bréfasafni sínu sem þau skyldu nota til að fjármagna og stunda eftirmarkaðsviðskipti með 
langtímabréf ríkissjóðs. Um leið hætti Seðla 
bankinn að gegna hlutverki viðskiptavaka með 
spariskirteini, húsnæðisbréf og ríkisbréf önnur 
en þau sem voru á gjalddaga 1996. Reynslan af 
þessum samningum var góð, og eftirmarkaðs 
viðskipti efldust. Það er ánægjuefni að langtíma 
markaður var orðinn svo þroskaður að ekki var 
lengur þörf fyrir dagleg afskipti Seðlabankans. 
Bankinn hefur nú gert fjárvörslusamninga að 
nýju við þrjú verðbréfafyrirtæki að undan 
gengnu útboði. Þá hefur það gerst að tvö fyrir 
tæki, sem stunda eftirmarkaðsviðskipti með 

Langtímavextir 
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skuldabréf ríkissjóðs, hafa að eigin frumkvæði 
gerst viðskiptavakar með slík bréf. Það er vissu 
lega ánægjuefni og kann að leiða til þess að fjárvörslusamningar við Seðlabankann verði óþarfir 
og verðbréfafyrirtæki og bankar starfi sjálfstætt 
á þessum markaði án atbeina Seðlabankans. 

Ávöxtun á verðtryggðum bréfum á skulda 
bréfamarkaði var allstöðug á árinu 1996. Nokkur lækkun varð þó um mitt ár, en hún gekk að 
verulegu leyti til baka. Víða um heim fer nú 
fram umræða um verðtryggingu fjárskuldbindinga, og virðist sem hún fái aukinn byr. Tíma 
mót urðu í þeim efnum i janúar sl. þegar stærsti 
útgefandi ríkisskuldabréfa i heiminum, ríkis 
sjóður Bandaríkjanna, hélt fyrsta uppboð sitt á 
verðtryggðum 10 ára skuldabréfum. Hér á landi 
hefur verðtryggingu lengi verið beitt, og er hlut 
deild verðtryggðra skuldabréfa á fjármagns 
markaði hvergi meiri en hér á landi og í Ísrael. 
Stærsti markaður verðtryggðra bréfa er i fjár 
hæðum talið í Bretlandi, en þar í landi hafa 
verðtryggð bréf verið gefin út um nokkurt árabil. 
Það sem hvetur til verðtryggingar er sú stað 
reynd að hún stuðlar að lægri raunvöxtum. 
Verðbólguhættan veldur því hins vegar að fjár 
festar ætla sér óvissuálag á vexti þegar ekki 
nýtur verðtryggingar. Erlendis er verðtryggingu 
einkum beitt á tiltölulega löng skuldabréf, og vil 
ég í því efni minna á sameiginlega stefnu Seðla 
banka og ríkisstjórnar um að hverfa frá verð 
tryggingu á skammtímaskuldbindingum og inn 
lánum banka og sparisjóða. Gert er ráð fyrir að 
árið 2000 verði lágmarkstími verðtryggðra 
skuldabréfa 7 ár. Hér á landi var byrjað að selja 
óverðtryggð 5 ára bréf í október 1995. í upphafi 
ársins 1996 var ávöxtun þeirra 10,6% á eftir 
markaði, en í árslok var hún 9,4%. Þá var ávöxt 
un verðtryggðra spariskírteina til sama tíma 
5,8%. 

Ég vík nú nokkrum orðum að bönkum og 
sparisjóðum. Vextir þeirra breyttust sjaldan á 
árinu 1996. Nokkur hækkun varð í febrúar í 
kjölfar aukinna verðbólguvæntinga og vaxta 
hækkunar á peningamarkaði. Þessar hækkanir 
gengu að mestu leyti til baka á vormánuðum. 
Almennar breytingar á bankavöxtum urðu siðan 
ekki fyrr en í byrjun októbermánaðar í kjölfar 

aðhaldsaðgerða Seðlabankans í lok september. 
Vextir verðtryggðra innlána hjá bönkum og 
sparisjóðum hækkuðu nokkuð á milli áranna 
1995 og 1996, og er það m.a. til marks um harða 
samkeppni um sparifé. Bankar og sparisjóðir 
leitast við að bjóða sambærileg kjör og eru á 
spariskírteinum. Útlánsvextir banka og spari 
sjóða hækkuðu talsvert umfram innlánsvexti á 
árinu 1996. Raunvextir bankalána hækkuðu 
einnig nokkuð. 

Afkoma bankanna virðist hafa batnað á 
siðasta ári. Samkvæmt fyrirliggjandi upplýsing 
um um afkomu viðskiptabankanna þriggja var 
hagnaður mun meiri en á árinu 1995. Arðsemi 
eigin fjár þessara stofnana í heild var 8,2%, en 
hafði verið 5% árið 1995. Allmikill munur var 
þó á bönkunum. Þrátt fyrir bætta afkomu á árinu 
1996 og reyndar árið þar á undan er ljóst að 
arðsemi eigin fjár viðskiptabankanna er of lítil. 
Það á sérstaklega við um ríkisbankana. Sú 
spurning er því mjög áleitin hvernig unnt sé að 
bæta afkomu þeirra. Með aukinni samkeppni er 
vandséð að þeir geti bætt tekjur sinar með 
auknum vaxtamun eða meiri þjónustutekjum. 
Framlög i afskriftareikning eru enn nokkuð há 
þótt þau hafi lækkað á liðnum árum. Ljóst er að 
allmikil hagræðing hefur orðið i bankakerfínu á 
undanförnum árum, en rekstrargjöld hafa lækkað frá árinu 1988 úr 6,4% af niðurstöðu efna 
hagsreiknings í 4,6% árið 1996. Þarna þarf þó að 
gera betur, og er enginn vafi á því að breyting 

Viðskiptabankar og sparisjóðir 
% Arðsemi eigin fjár 
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ríkisbanka í hlutafélög getur orðið til að auð 
velda þá hagræðingu sem nauðsynleg er, m.a. í 
hinu umfangsmikla útibúaneti bankanna. Ljóst 
er og að bankar og sparisjóðir stefna inn á ný 
svið til að bæta afkomu sína og búa sig betur 
undir samkeppni sem nú fer harðnandi á fjár 
magnsmarkaði. Mestu tíðindi á þeim vettvangi 
eru kaup Landsbankans á eignarhlut í Vátryggingafélagi Íslands hf. og Líftryggingafélagi 
Íslands hf. Ennfremur má minna á kaup 

sparisjóðanna á Alþjóða liftryggingafélaginu 
hf., svo og á aukna sókn bankanna inn á 
verðbréfamarkað í gegnum verðbréfafyrirtækin 
sem þeir eiga ýmist einir eða í samvinnu við 
aðra. Allt er þetta líklegt til að stuðla að aukinni 
hagkvæmni á fjármagnsmarkaði og bættri 
afkomu fjármálastofnana. Það á vafalaust einnig 
eftir að auka íslenskum fjármálastofnunum bol 
magn í fyrirsjáanlegri samkeppni við erlendar 
stofnanir. 

Ég mun þá víkja nokkrum orðum að gjald 
eyrismarkaðnum. Eins og kunnugt er hóf hann 
göngu sína árið 1993, og á honum ræðst daglegt 
gengi erlendra gjaldmiðla, þannig að framboð 
og eftirspurn hefur þar veruleg áhrif. Heild 
arvelta gjaldeyrismarkaðarins á síðasta ári var 
81 milljarður króna, og er það 48% veltuaukning 
frá fyrra ári. Veruleg umskipti urðu i hreinum 
viðskiptum Seðlabankans á millibankamarkaði á 
árinu 1996. Þau urðu jákvæð um rúma 16 milljarða króna, en voru neikvæð um 3,5 milljarða 
króna 1995 og um rúma 16 milljarða 1994. 
Umskiptin á árinu 1996 má m.a. rekja til aukins 
vaxtamunar á peningamarkaði hér og erlendis 
eins og ég hef áður gert að umtalsefni. Af heild 
arveltu gjaldeyrismarkaðarins fóru 65% fram á 
formlegum skráningarfundum sem haldnir eru í 
Seðlabankanum hvern virkan viðskiptadag, en 
35% utan þeirra. Nokkur aukning varð í utan 
fundarviðskiptum, en hlutfall þeirra á árinu 1995 
var um 31%. Ástæða þessa var fyrst og fremst 
aukning i viðskiptum án aðildar Seðlabankans. 
Það horfir til framfara, enda hefur Seðlabankinn 
talið æskilegt að gjaldeyrisviðskipti ykjust milli 
viðskiptabankanna. Líta má á aukin utanfundar 
viðskipti sem eðlileg þroskamerki þessa mark 
aðar. Það minnir einnig á nauðsyn þess að 

umrædd viðskipti færist í átt að samfelldum 
markaði þar sem markaðsaðilar séu viðskipta 
vakar. Undirbúningur að breytingu gjaldeyris 
markaðarins í þá átt hefur staðið um nokkurt 
skeið, og gerir Seðlabankinn sér vonir um að 
unnt verði að hrinda breytingum í framkvæmd á 
þessu ári þannig að gjaldeyrismarkaður verði 
samfelldur allan daginn í líkingu við það sem 
gerist á Verðbréfaþingi með skuldabréf og 
hlutabréf. 

Auk viðskipta á millibankamarkaði með 
gjaldeyri á Seðlabankinn viðskipti við aðra 
aðila, einkum ríkissjóð og ýmsa sjóði og stofn 
anir í eigu hins opinbera. Þau viðskipti tengjast 
aðallega erlendum lánahreyfíngum þessara aðila. Hrein gjaldeyrisviðskipti Seðlabankans utan 
millibankamarkaðar voru á árinu 1996 neikvæð 
um tæplega 1,7 milljarða króna. Hrein innlend 
gjaldeyrisviðskipti bankans í heild voru því 
jákvæð um 14,4 milljarða króna. Það eru mikil 
umskipti frá árinu áður þegar þau voru neikvæð 
um 1,1 milljarð króna. Gjaldeyrisforði bankans 
um áramót nam 30,5 milljörðum króna og hafði 
vaxið um 10 milljarða króna á árinu. Hrein 
erlend staða batnaði enn meira eða um 17 millj 
arða króna því að bankinn borgaði erlendar 
skammtímaskuldir upp á árinu. 

Mun ég þá víkja nokkrum orðum að lifeyris 
sjóðunum. Áætlað er að ráðstöfunarfé þeirra á 
árinu 1996 hafi numið tæpum 56 milljörðum 
króna sem er 20% aukning frá árinu áður. 
Ástæður þessarar miklu aukningar eru einkum 
tvær. 

Í fyrsta lagi er talið að lífeyrissjóðir hafi átt 
mikinn hlut í þeim 17 milljörðum króna í spariskirteinum sem leyst voru inn í júlí. Verulegur 
hluti þess fjár var aftur festur í ríkisverðbréfum 
með vöxtum og verðbótum. Í öðru lagi er áætlað 
að iðgjöld ársins haf i aukist um 10% frá árinu 
áður vegna meiri atvinnutekna. Ráðstöfun fjár 
magns lífeyrissjóðanna breyttist nokkuð á árinu. 
Einkum má búast við að kaup á ríkisverðbréfum 
hafi aukist í tengslum við framangreinda inn 
lausn spariskirteina. Þá jókst fjárfesting lífeyris 
sjóða í erlendum skuldabréfum og hlutdeildar 
skírteinum erlendra verðbréfasjóða. Er áætlað 
að hún hafi numið 5 milljörðum króna í stað 3,2 
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milljarða króna árið áður. Þá tvöfölduðust kaup 
lífeyrissjóða á innlendum hlutabréfum og námu 
2,7 milljörðum króna. 

Málefni lifeyrissjóðanna eru stöðugt á 
dagskrá. Það er eðlilegt. Þeir gegna því hlut 
verki að tryggja fólki lífeyri að lokinni starfsævi 
og eru öflugir handhafar sparifjár og mikilvægir 
fjárfestar á markaði. Ég vil enn minna á brýna 
nauðsyn þess að sett verði sem fyrst löggjöf um 
fjárfestingarstefnu sjóðanna, ársreikninga þeirra, 
endurskoðun, eftirlit og öryggi í rekstri. Slíka 
löggjöf á að vera unnt að setja án þess að bíða 
eftir heildarlöggjöf um sjóðina. 

Á undanförnum árum hefur bankinn á ýmsum vettvangi gert grein fyrir þeim miklu breytingum sem hafa orðið á öllu umhverfi fjár 
magnsmarkaða. Ákvarðanir um vexti voru gefnar frjálsar, stofnað var Verðbréfaþing Íslands og 
í kjölfarið verðbréfafyrirtæki og verðbréfasjóðir. 
Hömlum var að mestu létt af beinni fjárfestingu 
erlendra aðila og að fullu af flutningi fjármagns 
að og frá landinu. Gjaldeyrismarkaður var stofn 
aður, og peningamarkaður myndaðist eftir að 
ríkissjóður tók að leysa fjárþörf sína á markaði í 
stað yfirdráttar í Seðlabankanum. Þetta eru 
nokkrar vörður á þeirri leið sem farin hefur verið 
á tiltölulega fáum árum. Allt þetta hefur gjör 
breytt starfsumhverfi og starfsaðferðum Seðla 
bankans. í stað einhliða ákvarðana á ýmsum 
sviðum í miðstýrðu peningakerfi hefur bankinn 
nú fyrst og fremst áhrif með markaðsaðgerðum 
á peninga- og gjaldeyrismarkaði. Það krefst þess 
að stöðugt sé vakað yfir mörkuðunum og bank 
inn sé reiðubúinn að bregðast við hvenær sem 
þörf er á. Jafnframt krefst það mikillar rann 
sóknarvinnu til að styðja og treysta ákvarðanir 
bankans. Þessar áherslubreytingar leggja að 
mörgu leyti meiri kröfur á starfslið bankans en 
áður og hafa jafnframt haft í for með sér breytingu á samsetningu starfsliðsins. Á þessum tíma 
hafa stjórntæki bankans verið styrkt, og reynsla 
hefur fengist af því að meta áhrif af gerðum 
hans. 

Mikilvægt og vaxandi verkefni Seðlabank 
ans er að treysta öryggi í starfsemi fjármálastofnana. Þær öru breytingar, sem orðið hafa á 
löggjöf um lánastofnanir og verðbréfamarkaði á 

undanfornum árum, ásamt nær óheftu frelsi í 
fjármagnsflutningum gera auknar kröfur til 
opinbers eftirlits með þeim sem starfa á fjár 
magnsmarkaði. Kröfurnar koma ekki einungis 
frá opinberum aðilum, heldur einnig frá ein 
staklingum og fyrirtækjum sem skipta við þessar 
stofnanir. Með samningnum um Evrópska efna 
hagssvæðið hafa stjórnvöld auk þess skuld 
bundið sig til þess að rækja opinbert eftirlit með 
fjármálastofnunum og fjármagnsmarkaði með 
þeim hætti sem greinir í tilskipunum Evrópu 
sambandsins. Seðlabankanum hefur auk þess 
verið falið eftirlit með stofnunum sem falla utan 
gildandi tilskipana Evrópusambandsins, svo 
sem eftirlit með gerð ársreikninga og endur 
skoðun lífeyrissjóða og eftirlit með húsbréfa 
deild Byggingarsjóðs ríkisins. Yfir 180 aðilar 
falla nú undir eftirlit Seðlabankans. Allt bendir 
til þess að umsvif bankaeftirlits muni enn 
aukast. Eftirlitsstarf Seðlabankans tengist mjög 
því meginhlutverki hans að tryggja heilbrigðan 
rekstur fjármálakerfisins. 

Seðlabankanum ber að standa vörð um 
peningakerfið og stuðla að traustum verðbréfa 
og peningaviðskiptum. Þetta hlutverk rækja 
seðlabankar með ýmsum hætti. Þeir vaka yfir 
þeim þjóðhagslegu þáttum efnahagslífsins sem 
hafa áhrif á strauma i peningakerfinu og þar með 
afkomu fjármálastofnana. Þeir fylgjast með og 
hafa eftirlit með rekstri fjármálastofnana til að 
draga úr hættu á hugsanlegu tjóni af völdum 
erfiðleika í rekstri þeirra. Til þrautavara eru svo 
seðlabankar oft reiðubúnir að lána innlánsstofn 
unum fé umfram það sem tíðkast í daglegum 
viðskiptum þeirra ef sérstaklega stendur á og 
koma þá fram sem eins konar bakhjarl þeirra. 
Þegar haft er í huga hversu samtvinnuð eftir 
litsverkefnin eru hlutverki seðlabanka á sviði 
peningamála er engin furða þótt það fyrirkomu 
lag sé haft víða um lönd að seðlabankar annist 
eftirlit með starfsemi fjármálastofnana, sérstak 
lega banka. Í sumum stærri löndum er eftirlits 
hlutverkinu skipt á milli fleiri stofnana eftir eðli 
starfseminnar. Hér hefur verið fylgt fordæmi 
þeirra þjóða sem hafa falið seðlabönkum eftir 
litshlutverkið með þeirri undantekningu að sjálf 
stætt eftirlit er með starfsemi tryggingarfélaga. 
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Umræða hefur öðru hverju komið upp um 
það hvar rétt sé að koma þessu eftirlitsstarfi 
fyrir. Hún er reyndar ekki bundin við Ísland, 
heldur fer fram viða um heim. Það er eindregin 
skoðun Seðlabanka Íslands að bankaeftirliti sé 
best komið fyrir i bankanum. Í því efni eigum 
við öfluga skoðanabræður t.d. í Englandsbanka 
og seðlabanka Bandaríkjanna. Eftirlitið tengist 
svo náið öðrum verkefnum sem bankinn hefur 
með höndum að óráðlegt er að skilja þar í sundur. Þótt eftirlitið væri ekki í Seðlabankanum 
teldi bankinn sér engu að siður skylt að fylgjast 
grannt með stöðu innlánsstofnana og ýmissa 
annarra fyrirtækja á fjármálamarkaði. Þetta 
myndi hann vilja gera á grundvelli sjálfstæðrar 
gagnasöfnunar og sjálfstæðra athugana eins og 
tíðkast í seðlabönkum þar sem eftirlitið er falið 
öðrum stofnunum. Í litlu þjóðfélagi er nauðsyn 
legt að huga á hverjum tíma að því hvernig 
verkefnum verði haganlegast fyrir komið. Augljóst er að væri eftirlit með bönkum og öðrum 
fjármálastofnunum ekki í Seðlabankanum yrði 
um margs konar tvíverknað að ræða sem lítil 
þjóð getur vart leyft sér. Hitt er svo annað mál 
að nauðsynlegt er að tryggja eðlilegt samstarf 
bankaeftirlits og tryggingaeftirlits. Í því sam 
hengi er einnig rétt að minna á að í lögum um 
viðskiptabanka og sparisjóði er ráð fyrir því gert 
að viðskiptabankar og sparisjóðir, sem hyggjast 
stunda vátryggingastarfsemi, geri það í sérstöku 
fyrirtæki. Því er gert ráð fyrir skýrum aðskilnaði 
þeirrar starfsemi og hinnar venjulegu banka 
starfsemi. Eg vil einnig minna á að eitt af 
verkefnum Evrópska seðlabankans er að hafa 
eftirlit með stöðugleika fjármálakerfisins. Þar er 
eindregið kveðið á um eftirlitsskyldu Seðla 
banka Evrópu. 

Ég mun nú víkja nokkrum orðum að gangi 
mála i Evrópu og þeirri vinnu sem fram fer í 
Seðlabankanum til að mæta þeim breytingum 
sem þar kunna að verða. í Maastricht-sáttmálanum frá 1992 er kveðið á um stofnun Mynt 
bandalags Evrópu. Siðan hefur verið unnið að 
undirbúningi sameiginlegrar myntar þeirra 
Evrópusambandsríkja sem kjósa aðild að Mynt 
bandalaginu og uppfylla skilyrði Maastricht 
sáttmálans. Allur undirbúningur hefur miðað að 

því að hin nýja mynt, evró, verði tekin upp 
1. janúar 1999. Fyrir þann tíma mun Seðlabanki 
Evrópu taka við af Peningamálastofnun Evrópu 
(EMI). Ég ætla ekki að slást í hóp þeirra manna 
viða um heim sem bollaleggja hvort af því verði 
á nefndum degi að hin sameiginlega mynt verði 
tekin upp eða hvaða ríki verði þar með í upphafi. 
Hitt er annað mál að Peningamálastofnun Evrópu 
og ríkisstjórnir Evrópusambandsríkja miða ein 
dregið við það að þetta gerist 1. janúar 1999, og 
því er ekki um annað að ræða fyrir okkur en taka 
mið af því þar til annað kemur á daginn. Ljóst er 
að þetta mun breyta á ýmsan hátt umhverfi 

Íslands þótt ekki verði séð að afdrifaríkar afleiðingar hljótist af. Seðlabankinn hefur talið nauðsynlegt að gera sér grein fyrir hugsanlegum 
áhrifum af þessum breytingum i peningamálum 
Evrópu og hefur í því skyni stofnað til reglulegra 
funda með fulltrúum Peningamálastofnunar 
Evrópu. Það gerist m.a. með því að tvisvar á ári 
eiga formaður bankastjórnar Seðlabanka Íslands, 
bankastjóri Noregsbanka og bankastjóri 
svissneska seðlabankans fundi með fram 
kvæmdastjóra Peningamálastofnunar Evrópu. Þá 
hafa fulltrúar Seðlabankans átt fundi með full-
trúum Peningamálastofnunarinnar um ýmis efni, 
svo sem um undirbúning greiðslumiðlunarkerfis 
myntbandalagsins. Í Seðlabankanum er unnið að 
skýrslu um það hvaða áhrif þessar breytingar í 
peningamálum Evrópu kunni að hafa á íslensk 
efnahags- og peningamál, starfsemi Seðlabanka 
Íslands og framtíðartengsl íslensks fjármála 

markaðar við hinn evrópska. Sú skýrsla er langt 
komin, en ekki fullbúin. Ég tel þó rétt að víkja að 
örfáum atriðum hér á þessum vettvangi. 

Ég vil fyrst leggja áherslu á að það er skil 
yrði fyrir þátttöku ríkis í Myntbandalagi Evrópu 
að það sé aðili að Evrópusambandinu. Ég legg 
áherslu á þetta vegna þess að enn er því stund 
um haldið fram í opinberri umræðu hér á landi 
að Íslendingar geti gerst aðilar að Myntbanda 
laginu án þess að ganga í Evrópusambandið. Það 
er alveg ljóst að við verðum ekki þátttakendur í 
myntsamstarfi Evrópuríkja nema Ísland gerist 
aðili að Evrópusambandinu. Það er hins vegar 
pólitískt ákvörðunarefni sem ekki verður fjallað 
nánar um hér. 
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Þótt ljóst sé að við gerumst ekki aðilar að 
Myntbandalagi Evrópu í fyrirsjáanlegri framtíð 
er mikil nauðsyn að við fylgjumst vel með fram 
vindunni, enda mun hún hafa margvisleg áhrif 
hér á landi. Mikilvægasta álitaefni, sem yfirvöld 
íslenskra peningamála standa frammi fyrir, er 
hvort og þá hvernig íslensk króna tengist við 
evró. Hugsanleg tenging hlýtur alltaf að verða 
einhliða af Íslands hálfu, og hún getur aldrei 
orðið trúverðugri en sú efnahagsstefna sem rek 
in er af íslenskum yfirvöldum. Kostir Íslendinga 
í þessu efni yrðu fyrst og fremst að velja mis 
jafnlega nána tengingu við evró. Mat á því 
hversu náin hún yrði, ef við kjósum hana á 
annað borð, veltur á því hversu mikils við 
metum tækifærið til að láta gengis- og peninga 
stefnuna auðvelda aðlögun að ytri áföllum 
þjóðarbúsins á móti væntanlegum ávinningi í 
lægri vöxtum og verðbólgu. Sá ávinningur næst 
þó ekki nema fastgengistenging sé fyllilega trú 
verðug. Einhliða tenging er alltaf vandamál eins 
og dæmin sanna, t.d. þegar Norðurlandaþjóðir 
ákváðu einhliða að tengja gjaldmiðla sina við 
ECU árið 1991, en urðu að rjúfa þá tengingu 
vegna ytri aðstæðna með slæmum afleiðingum 
fyrir peningamálastefnu þeirra. Á þessu stigi er 
því vænlegust leið fyrir Íslendinga að varðveita 
og treysta þann stöðugleika sem hér hefur verið 
í efnahagslífinu, þannig að við eigum raunveru 
legt val þegar aðstæður skýrast. Að öðru leyti 
virðist litið að gera annað en biða og sjá hversu 
víðtækur myntsamruninn verður. Áhrifin hér 
ráðast m.a. af því hvort mikil viðskiptalönd 
okkar eins og Danmörk og Bretland verða með. 
Ef þau verða ekki með, sem allar líkur benda til 
að ekki verði í upphafi, er ljóst að tæpur helmingur gjaldmiðla í núverandi gengisvog okkar, 
með rúmlega helmingsvægi, verður utan Mynt 
bandalagsins. Auk þess þarf að skýrast betur en 
orðið er hvaða kostir standa löndum utan mynt 
samrunans til boða og hvort þeir kostir ná einnig 
til landa Evrópska efnahagssvæðisins. Í samtöl 
um við fulltrúa Peningamálastofnunarinnar hefur komið fram að langt sé í að það skýrist því að 
athygli stofnunarinnar beinist nú nánast óskipt 
að undirbúningi Myntbandalagsins og þeim 
vandamálum sem leysa þarf í tengslum við 

stofnun þess, og eru þau viðfangsefni ærin. 
Ólíklegt er að á vegum Seðlabanka Evrópu verði 
af nokkurri alvöru hugað að tengslum við ríki 
utan ESB fyrr en Myntbandalagið hefur verið 
stofnað og Evrópski seðlabankinn starfað um 
eitthvert skeið. 

Annað mál, sem nauðsynlegt er að fylgjast 
með af okkar hálfu, er mótun hins nýja greiðslu 
miðlunarkerfis innan Myntbandalags Evrópu 
sem rekið verður af Evrópska seðlabankanum, 
en það kerfi nefnist TARGET. Tilgangur þess er 
að tryggja flutning stórra greiðslna milli landa á 
örskotshraða. Það mun byggjast á því að hver 
einstök greiðsla sé færð samtímis og endanlega 
milli reikninga, en einstökum færslum sé ekki 
safnað saman til uppgjörs í lok tímabils, t.d. í 
dagslok. Fýsilegt kann að verða fyrir okkur að 
tengjast þessu kerfi, m.a. til að tryggja sam 
keppnishæfni íslenskra banka við erlenda. Ekki 
er enn ljóst hvort seðlabönkum landa utan 
Evrópusambandsins verður veitt einhvers konar 
aðild að þessu greiðslumiðlunarkerfi og ekki 
heldur hvað slík aðild myndi kosta. Á undan 
förnum árum hafa farið fram miklar umræður á 
alþjóðavettvangi um fyrirkomulag greiðslu 
miðlunar og raunar ekki aðeins i tengslum við 
TARGET. Niðurstaða þessara umræðna er m.a. 
sú að víðtækur skilningur ríkir nú á því hverjar 
séu grundvallarforsendur öruggrar og virkrar 
greiðslumiðlunar. Hér á landi hafa þessi mál 
lítið verið rædd, og sannleikurinn er sá að 
fyrirkomulag innlendrar greiðslumiðlunar upp 
fyllir ekki alþjóðlega viðurkennd skilyrði. Í 
þessu sambandi má m.a. nefna að það er skilyrði 
fyrir aðild að TARGET að innlend greiðslu 
miðlun sé með tilteknum hætti, þ.e. að stórar 
greiðslur a.m.k. séu færðar samtímis og endanlega í reikninga viðeigandi stofnana í seðla 
banka. Sá háttur er ekki viðhafður hér á landi, en 
þykir sjálfsagður meðal annarra þjóða, ekki síst 
af öryggisástæðum. Í nágrannalöndum okkar 
hafa greiðslumiðlunarkerfin verið færð til þessa 
horfs, ekki aðeins í þeim löndum sem eru í 
Evrópusambandinu, heldur einnig annars staðar, 
svo sem í Noregi. Full ástæða er til þess að hefjast handa um breytingar á innlendri greiðslu 
miðlun svo að hún fullnægi þessum skilyrðum 



Á R S F U N D A R R Æ Ð A B A N K A S T J Ó R A : ÖFLUGUR H A G V Ö X T U R , VIÐSKIPTAHALLI 17 

og um leið skilyrðum fyrir aðild að TARGET ef 
hún býðst síðar og við teljum okkur hag að 
henni. Í Seðlabankanum hefur að undanförnu 
verið unnið sérstaklega að rannsóknum á 
greiðslumiðlunar- og uppgjörskerfum, og hafa 
þegar verið teknar saman tvær skýrslur um þessi 
efni. Þótt lagalegar forsendur Seðlabanka 
Íslands til að hafa bein afskipti af fyrirkomulagi 
innlendrar greiðslumiðlunar séu fremur veikar 
er óhjákvæmilegt að bankinn hafi forgöngu um 
að breyta ýmsum þáttum greiðslumiðlunar, og 
mun hann hafa náið samstarf um það við 
viðskiptabanka og sparisjóði og aðra sem málið 
snertir. 

Góðir fundargestir! 

Þegar litið er yfir síðasta ár verður ekki annað 
sagt en vel hafi tekist til um stjórn efna 
hagsmála. Góð ytri skilyrði hafa ráðið miklu um 
góðan hagvöxt, en unnt hefur verið að halda 
verðbólgu í skefjum. því má hins vegar ekki 
gleyma að í efnahagsmálum skiptast á skin og 
skúrir. Aldrei má því slaka á við stjórn þeirra. 

Síðustu vikur hafa einkennst mjög af kjara 
viðræðum vinnuveitenda og launþega. Allmargir kjarasamningar hafa þegar verið gerðir, og á 
síðasta sólarhring voru gerðir samningar sem ná 
til mjög fjölmennra hópa. Rækileg úttekt á ein 
stökum samningum hefur ekki verið gerð. Á 
grundvelli þeirra upplýsinga, sem unnt hefur 
verið að afla, hefur Seðlabankinn gert verð 
bólguspá. Henni verður þó að taka með þeim 
fyrirvara að ekki eru öll kurl komin til grafar. 
Samkvæmt þeirri spá má reikna með að breytingar milli ársmeðaltala verði um 2% 1997 og 
um 3,5% 1998, en breytingar frá upphafi til loka 
árs verði 2,5% 1997 og 3% 1998. Verðbólgan 
mun síðan fara lækkandi þegar horft er fram til 
ársins 1999. Þá fyrirvara verður þó að gera að 
hér er reiknað með að gengi haldist á því stigi 
sem það er nú og að efnahagsstefnan verði að 
öðru leyti óbreytt. Mér þótti rétt að koma þessari 
spá á framfæri hér þótt með fyrrgreindum 
fyrirvörum sé. 

Ég vil að lokum þakka það ánægjulega sam 
starf sem Seðlabankinn hefur átt við stjórnvöld 
og fjármálastofnanir í landinu. Gagnkvæmt 
traust og góður skilningur milli þessara aðila er 
forsenda góðs árangurs. 



Björn R. Guðmundsson og Gylfi Zoega 

Atvinnuleysi á Íslandi: í leit að jafnvægi 

Ágrip 

í þessari r i tgerð er reynt að meta nát túrulegt atvinnuleysisst ig hér á landi og hvort líklegt sé að það hafi breyst 
á síðustu árum. Niðurs töður benda til þess að náttúrulegt atvinnuleysi hafi aukist úr u.þ.b. 1-2% upp í um 4 % 
á síðasta áratug. Orsakir þessarar hækkunar má helst rekja til minni spurnar eft ir ó fag lærðu vinnuafl i sem he fu r 
valdið lækkun lægstu launa, bæði að raungildi og einnig í samanburði við atvinnuleysisbætur . Einnig er mögulegt að rýmkun á rétti til a tvinnuleysisbóta og viðhorfsbreyt ingar hafi komið við sögu. Við drögum þá ályktun 
að vænlegasta leiðin til lækkunar atvinnuleysis felist í þ já l fun og endurmenntun þeirra sem hafa fæst tækifæri 
á v innumarkaði . 

Undanfarin fjögur ár hefur atvinnuleysi hér á 
landi verið yfir 4% á ári í fyrsta sinn í þrjá ára 
tugi (mynd 1). Samtímis hefur verðbólga verið 

* Höfundar eru Björn R. Guðmundsson sérfræðingur í 
Þjóðhagsstofnun og Gylfi Zoega lektor við Birkbeck 
College, University of London. Þessi grein var skrifuð á 
vegum Þjóðhagsstofnunar veturinn 1996-1997. 
Höfundar þakka Guðmundi Guðmundssyni, Má 
Guðmundssyni og Sigurði Snævarr fyrir ábendingar og 
athugasemdir og Eddu Rós Karlsdóttur fyrir ábendingar 
og aðstoð við öflun gagna. 

mjög lítil. Samhliða þessu hefur mátt greina 
stefnubreytingu hjá stjórnvöldum þar sem aukin 
áhersla á verðstöðugleika hefur komið í stað 
stefnu sem miðaði að lágu atvinnuleysisstigi.1 

Sú spurning vaknar hvort hér sé um eðlilega, 
jafnvel æskilega þróun að ræða eða hvort aukið 
atvinnuleysi beri vitni um efnahagskreppu sem 
hugsanlega megi rekja til hárra raunvaxta og 
raungengis (myndir 2 og 3). 

Að baki þessari umfjöllun liggur hugmyndin 
um náttúrulegt atvinnuleysi, sem lítið hefur 
verið fjallað um hér á landi þar til á allra síðustu 
árum. Hugmyndin er sú að ekki sé hægt að halda 
atvinnuleysi undir einhverju ákveðnu lágmarki 
(náttúrulegu atvinnuleysisstigi) til lengdar án 
þess að til komi vaxandi verðbólga. Verðbólga 
verður þá til er verkalýðsfélög krefjast launa 
hækkana án þess að þurfa að hafa áhyggjur af 

1. Með atvinnuleysi er ýmist átt við skráð atvinnuleysi 
samkvæmt upplýsingum Vinnumálaskrifstofu félags 
málaráðuneytisins eða atvinnuleysi samkvæmt vinnu 
markaðskönnun Hagstofu Íslands. Hér er í raun um tvær 
mismunandi skilgreiningar að ræða. Skráð atvinnuleysi 
byggir á upplýsingum frá opinberum vinnumiðlunum 
um fjölda þeirra sem skráð hafa sig atvinnulausa. Vinnu 
markaðskönnun Hagstofunnar er aftur á móti úrtaks 
könnun sem gerð er tvisvar á ári þar sem fylgt er stöðlum 
Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (ILO) um hverjir teljast atvinnulausir. Við notum skráð atvinnuleysi nema 
annað sé tekið fram. 

Mynd 1 

Atvinnuleysi 
1960-1995 

% 
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Tímabil 1950-54 

Verðvísit. VLF 11,8 8,5 10.8 11,3 

Vísit. neysluverðs 13.6 5.2 10.0 11,8 

atvinnumissi félagsmanna og/eða fyrirtæki 
greiða hærri laun til þess að hvetja starfsmenn 
sína til dáða (launaskrið). Í flestum þróuðum 
ríkjum er mikil áhersla lögð á að meta hvert 
þetta atvinnuleysisstig sé og byggist hagstjórn á 
viðleitni til þess að halda atvinnuleysi niðri án 
þess að úr verði verðbólga. Þannig er tekið tillit 
til þess sjónarmiðs að atvinnuleysi geti verið of 
lágt - því fylgi of mikil verðbólga. 

Áherslur í hagstjórn hér á landi hafa hins 
vegar fremur beinst að því að tryggja að at 
vinnuleysi væri sem næst ekkert. Það er því ekki 
að undra þótt verðbólga hafi verið bæði mikil og 
breytileg undanfarna þrjá áratugi eins og með 
fylgjandi tafla sýnir.2 

Mikil og breytileg verðbólga er þó ekki 
nægjanleg sönnun þess að náttúrulegt atvinnu 
leysisstig sé til staðar. Hún gæti bent til stöðugrar Phillips-kúrfu sem gefi möguleika á mis 
munandi blöndu verðbólgu og atvinnuleysis. 
Mikil verðbólga gæti þannig verið afleiðing 
peningamálastefnu sem hefði að markmiði að 
verja atvinnustigið fyrir áhrifum oft á tíðum 

85-89 90-95 

20,9 32,9 41,6 21,6 5,7 

19,0 40,3 54,8 23.8 5,5 

sterkra sveiflna frá framboðshlið, ýmist vegna 
breytinga á viðskiptakjörum og/eða afla 
brögðum (Krugman, 1991 og mynd 4), fremur 
en að atvinnuleysinu hafi til langframa verið 
haldið undir náttúrulegu stigi. 

Lykilspumingin er því sú hvort breytingar 
undanfarin ár feli i sér að núverandi atvinnu 
leysisstig sé nálægt jafnvægi, eða hvort það sé 
komið yfir náttúrulegt stig og þá að það geti 
lækkað án þess að bjóða heim hættu á vaxandi 
verðbólgu. Til að svara þessum spurningum 
reynum við að meta hvort kenningin um náttúru 
legt atvinnuleysisstig eigi hér við og ef svo er, 
hvert náttúrulegt atvinnuleysisstig sé hér á landi. 

Í fyrsta hluta þessarar greinar er íjallað al 
mennt um kenningar um náttúrulegt atvinnu-

Mynd 3 

Raungengi 
1960-1995 Visitala 

2. Við sýnum bæði breytingar á vísitölu neysluverðs og 
verðvísitölu landsframleiðslu þar sem áhrifa af olíu 
kreppunni á áttunda og snemma á níunda áratugnum 
gætir fyrr í neysluverðsvísitölunni en í verðvísitölu 
landsframleiðslunnar. Þetta sést greinilega þar sem verð 
bólgan mælist mun hærri á mælikvarða neysluverðs á 
tímabilinu 1975-79 og 1980-84. 

Mynd 2 

Raunvextir útlána 
1960-1995 

% 
20 

Tafla I. Meðaltalsverðbólga 1950-1995 (%) 

55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 
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leysi. Annar hlutinn fjallar um íslenskan vinnu 
markað með tilliti til þess hvort líta megi á hann 
sem eina heild. Í þriðja hluta er gerð tilraun til 
þess að leggja mat á hvort kenningin um nátt 
úrulegt atvinnuleysisstig eigi hér við með því að 
líta á breytingar launa og atvinnuleysis. í fjórða 
og fímmta hluta er gerð tilraun til að meta nátt 
úrulegt atvinnuleysisstig með hugsanlegar 
breytingar á síðustu árum í huga. Síðasti hlutinn 
fjallar um hugsanlegar orsakir slíkra breytinga. 

I. Inngangur að kenningum um 
náttúrulegt atvinnuleysi 

Hugtakið náttúrulegt atvinnuleysi er rakið til 
skrifa Friedmans (1968) og Phelps (1968). því 
má lýsa þannig að þegar jafnvægi ríkir, í þeim 
skilningi að væntingar séu réttar, er atvinnuleysi 
í jafnvægi sem er óháð fyrri hagsveiflum. Tíma 
bundið ójafnvægi getur skapast vegna treg 
breytileika launa og verðlags, en án frekari truflunar leitar hagkerfíð á ný í jafnvægi þar sem 
væntingar eru réttar. Jafnvægisatvinnuleysi í 
jafnstöðu (steady state) kallast náttúrulegt at 
vinnuleysi.3 Tilgátan um náttúrulegt atvinnu 
leysi er þannig byggð á þeirri hugmynd - í anda 
klassískrar hagfræði - að tæknistig og smekkur 
(tastes) ákvarði raunstærðir, en peningaframboð 
(peningastærðir) haf i einungis áhrif á atvinnu-

leysi og framleiðslu til skamms tíma; áhrif þess 
komi einungis fram í verðlagi til langs tíma. 

Við byrjum á væntingabættu Phillips kúrfunni (expectations-augmented Phillips curve) 
sem rita má á eftirfarandi hátt, 

Mynd 4 

Þorskaflinn og heildarafli 
Þorskafli, í s l e n s k r a f i s k i s k i p a Heildarafli, 
þúsund 1960-1995 þúsund 

tonn tonn 

þar sem π táknar hlutfallslega breytingu nafn 
launa, πe táknar væntingar á breytingum nafn 
launa, u táknar atvinnuleysi og u* er náttúru 
legt atvinnuleysi. Sé atvinnuleysi undir (yfir) 
náttúrulegu atvinnuleysi veldur það hærra 
(lægra) launastigi en búist var við. A sama hátt 
gildir að ef atvinnuleysi er undir (yfir) náttúrulegu atvinnuleysi verða launabreytingar 
meiri (minni) en búist var við. Tafið gildi at 
vinnuleysis er tekið með í jöfnunni þar sem 
aðlögun tekur tíma vegna ýmiss konar kostnaðar 
við ráðningu starfsfólks. Þróun atvinnuleysis má 
þá lýsa sem jafnvægisferlum sem að lokum leita 
í eitt og sama jafnvægisatvinnuleysið i jafn 
stöðu, þ.e. náttúrulegt atvinnuleysi. Það er því 
einungis unnt að halda atvinnuleysi undir náttúrulegu atvinnuleysi ef verðbólga er á skjön við 
væntingar. A sama hátt má segja að til þess að 
halda atvinnuleysi yfir náttúrulegu stigi þarf að 
vera lægri verðbólga en búist var við. 

Í þessu sambandi skiptir ekki máli á hvern 
hátt væntingar myndast. Væntingar geta verið 
statískar (static), skynsamar (rational), aðlögun 
arvæntingar (adaptive) eða byggðar á fram 
reikningi (extrapolative). Ef gert er ráð fyrir 
aðlögunarvæntingum er einungis hægt að koma 
atvinnuleysi niður fyrir náttúrulegt stig með því 
að koma af stað verðbólguhröðun. Rétt er að 
leggja áherslu á að ef vænst er minni verðbólgu 
af einhverjum ástæðum, er sá möguleiki fyrir 
hendi að verðbólguhjöðnun verði þótt atvinnu 
leysi sé lægra en náttúrulegt atvinnuleysi. Við 
slíkar aðstæður verður verðbólgan að vera hærri 

3. Það sem við köllum jafnvægisatvinnuleysi er stundum 
(sjá t.d. Layard. Jackman og Nickell, 1991) kallað 
skammtíma NAIRU (Non-Accelerating-Inflation-Rate 
of Unemployment), en náttúrulegt atvinnuleysi er þar 
kallað langtíma NAIRU. 
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en vænst var. Það er því auðvelt að ímynda sér 
aðstæður þar sem stefnumarkandi yfirlýsingar 
stjórnvalda geta með tímabundnum hætti haft 
áhrif á verðbólgu með því einu að hafa áhrif á 
væntingar. Líklega má færa rök að því að ýmsar 
efnahagsaðgerðir íslenskra stjórnvalda á síðustu 
áratugum hafi haft þetta að markmiði.4 

Verðbólga getur þannig farið lækkandi til 
skamms tíma þó að atvinnuleysi sé undir náttúrulegu stigi. En eins og reynslan hefur sýnt 
felast langtímaáhrif slikra aðgerða einkum í 
minni trúverðugleika stjórnvalda. 

Hin langvinna aukning sem orðið hefur á 
atvinnuleysi í Vestur-Evrópu hefur kallað á 
tilraunir til þess að útskýra breytingar á náttúrulegu atvinnuleysi. Hugmyndinni um heldni 
(hysteresis) hefur verið haldið mikið fram. 
Heldni hefur, samkvæmt skilgreiningu, áhrif á 
náttúrulegt atvinnuleysi.5 Við skilgreinum: 

munur á þeim sem hafa atvinnu, innherjum 
(insiders), og þeim sem eru án atvinnu, útherjum 
(outsiders), valdið heldni.9 Í kreppum fækkar 
innherjum og þeir sem eftir verða geta orðið 
kröfuharðari í launasamningum þegar kreppunni 
linnir vegna þess að jaðarframleiðni þeirra er 
hærri. Ef þeir sem sagt er upp tapa um leið öllum 
réttindum sinum verður núverandi atvinnustig 
viðvarandi, óháð því hversu hátt það er. 

Aðrar kenningar um náttúrulegt atvinnuleysi 
felast i því að skýra breytingar þess án þess að 
hagsveiflan komi nokkuð við sögu. Þannig er 
reynt að draga fram raunstærðir sem hugsanlega 
hafa valdið breytingum á u** i jöfnu 2. Í því 
sambandi má nefna launaskatta, framleiðni og 
framleiðnibreytingar, starfsemi verkalýðsfélaga 
og útgjöld til velferðarmála. Af augljósum 
ástæðum er atvinnuleysisstigið sístæð stærð 
(stationary) til langs tíma, þar sem það getur 
hvorki orðið núll né hærra en einn. Það getur 
hins vegar verið ósístætt (nonstationary) til 
skamms tíma. Augu manna hafa því beinst að 
orsakabreytum með sams konar eiginleika. 

Í líkönum sem skýra ákvörðun náttúrulegs 
atvinnuleysis einkennist jafnvægi á vinnu 
markaði af samspili launajöfnu sem lýsir launa 
kröfum verkalýðsfélaga og launastefnu fyrir 
tækja, og vinnuaflseftirspurnarjöfnu.10 Sú fyrri 
er fengin úr líkönum um afkastalaun (efficiency 
wage),11 eða úr líkönum sem lýsa hegðun 
verkalýðsfélaga.12 Breytingar á náttúrulegu 
atvinnuleysi geta átt rætur að rekja til breytinga 
á báðum þessum jöfnum. Aukin útgjöld til 
velferðarmála, svo sem hækkun á atvinnuleysis 
bótum eða aukin útgjöld til mennta- eða heil 
brigðismála, gætu haft í för með sér hærri laun 
og þar með minni atvinnu. Ástæðan er sú að 
jaðarnyt tekna eru að öðru jöfnu hærri hjá þeim 
sem eru atvinnulausir og þeir hagnast því meira 
af aukinni samneyslu. Launakröfur verkalýðs-

4. Sem gott dæmi má nefna efnahagsaðgerðir í lok árs 1980 
en einkunnarorð þeirra voru: „Viljinn er allt sem þarf ' . 

5. Þetta hugtak má rekja til Phelps (1972). 
6. Modigliani, 1987. 
7. Okun. 1973: Layard og Bean. 1989: Pissarides, 1992. 
8. Layard og Nickell, 1987. 

9. Lindbeck og Snower, 1986: Blanchard og Summers. 
1986. 

10. Þegar um er að ræða ófullkomna samkeppni á vöru-
markaði er oft talað um verðmyndunarkúrfu. 

I 1. Sjá t.d. Shapiro og Stiglitz, 1984. 
12. Sjá t.d. Layard, Nickell og Jackman, 1991. 

þar sem 11 er vektor af atvinnuleysisstigi fyrri 
ára. Sá hluti náttúrulegs atvinnuleysis sem er 
óháður fyrri hagsveiflum, u**, hefur hér verið 
skilinn frá þeim hluta sem er afleiðing þessara 
sveiflna. 

Helstu kenningar um heldni hafa byggt á 
fjármagnsstofni, mannauði og innherja-útherja 
(insider-outsider) áhrifum. Í fjármagnsstofns 
likönum hefur tímabundið kreppuástand lang 
varandi áhrif á atvinnuleysi vegna samdráttar 
fjármagnsstofns sern veldur hliðrun vinnu 
aflseftirspurnarkúrfunnar - lægri vinnuaflseftir 
spurn.6 Á svipaðan hátt getur kreppa haft áhrif á 
mannauð þeirra sem verða atvinnulausir.7 

Einnig getur dregið úr atvinnuleit er fólk gefur 
upp von um starf8 , eða það dregur úr áhuga 
vinnuveitenda á að ráða þá sem hafa verið at 
vinnulausir í langan tíma. Að síðustu getur 
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félaga (og launaskrið) geta því vaxið með batnandi hag atvinnulausra. Hærri launaskattar, svo 
sem tryggingargjald, valda því að munur eykst á 
launakostnaði atvinnurekanda og tekjum laun 
þega, sem getur valdið hærri launakostnaði 
fyrirtækja og minni vinnuaflseftirspurn. 

Erfitt hefur reynst að koma auga á ástæður 
hliðrunar eftirspurnarfalls vinnuafls. Undir 
venjulegum kringumstæðum er eftirspurn eftir 
vinnuafli einungis háð tæknistigi og fjár 
magnsstofni. Ef hins vegar samkeppni er ófull 
komin á vörumarkaði getur breytt álagning haft 
áhrif á vinnuaflseftirspurn og þar með á náttúrulegt atvinnuleysi (sjá t.d. Gali, 1995, 1996). 
Þannig veldur lægri álagning aukinni sölu, meiri 
framleiðslu og þar með aukinni vinnuaflseftirspurn; náttúrulegt atvinnuleysisstig lækkar. 

Nýlega hafa komið fram tímatengd heildar 
jafnvægislíkön (Phelps, 1994), þar sem eftir 
spurn eftir vinnuafli er fall af eignaverði af ýmsu 
tagi sem hefur áhrif á ráðningar nýs starfsfólks. 
Hækkun skuggaverðs (t.d. vinnuafls) veldur 
hliðrun vinnuaflseftirspurnarkúrfunnar og þar 
með lækkun náttúrulegs atvinnuleysisstigs. 
Þetta felur í sér að aukin spurn eftir vörum og 
þjónustu, hvort sem um einkaneyslu eða sam 
neyslu er að ræða, veldur hærri raunvöxtum og 
lækkun eignaverðs og veldur á þann hátt sam 
drætti, þveröfugt við það sem gerist í hagfræði 
Keynes. Aukin skuldsetning opinbera geirans í 
OECD-ríkjum getur þannig leitt til vaxtahækkunar og aukins atvinnuleysis þar sem heimurinn 
í heild er lokað hagkerfi.13 

Að síðustu hafa nýlegar rannsóknir beinst að 
því að skýra breytingar á jafnvægisatvinnuleysi 
með hlutfallslegum breytingum á vinnuaflseftirspurn eftir hinum ýmsu gerðum vinnuafls. Sé 
gert ráð fyrir því að launakúrfan sé kúpt (con 
vex)14 leiðir hlutfallsleg aukning á eftirspurn 
eftir menntuðu vinnuafli til þess að náttúrulegt 
atvinnuleysi breytist, þó að heildareftirspurn 
haldist óbreytt. Mest hefur verið fjallað um tvö 
tilvik, annars vegar alþjóðaviðskipti15 og hins 

13. Þetta á við ef jafngildiskenning Ricardo gildir ekki. 
14. Eins og Blanchflower og Oswald. 1995, sýna fram á. 
15. Sachs og Shatz, 1994, Wood. 1994. 

vegar hneigða tækniþróun (biased technological 
progress).16, 17 Í fyrra tilvikinu verða viðskipti 
við þróunarlönd - þar sem ómenntað vinnuafl er 
bæði ódýrt og í miklu magni - til þess að sam 
dráttur verður í þeim atvinnugreinum á Vestur 
löndum sem hafa ófaglært fólk í þjónustu sinni. 
Á svipaðan hátt er unnt að færa rök að því að 
tæknibreytingar valdi því að ófaglært fólk eigi 
undir högg að sækja á vinnumarkaði; ákveðin 
lágmarksþekking sé nauðsynleg til þess að vera 
samkeppnishæfur. Í þessu sambandi er oft bent á 
áhrif tölvubyltingarinnar. 

II. Er vinnumarkaður á Íslandi 
ein heild? 

Áður en tilraun er gerð til að meta náttúrulegt 
atvinnuleysi hér á landi og breytingar þess í 
tímans rás er mikilvægt að komast að því hvort 
á Íslandi er að finna einn sameiginlegan vinnu 
markað eða hvort landið skiptist upp í marga 
staðbundna markaði. í þessu sambandi skiptir 
höfuðmáli hvort atvinnuleysi á mismunandi 
stöðum á landinu leitar í jafnvægi og hvort slíkt 
jafnvægi er eitt og hið sama alls staðar á landinu. 
Þetta er það sem kallað hefur verið β-samleitni 
(β-convergence) í hagvaxtarfræðum. Þetta er 
mikilvægt af tveimur ástæðum. Ef landið skiptist í marga vinnumarkaði er ekki víst að búast 
megi við sambandi á milli verðbólgu og 
landsmeðaltals atvinnuleysis. Líklegt er að við 

16. Krugman, 1994. 
17. í grein Nickell og Bell (1996) er gerð tilraun til að meta 

breytingar á hlutfallslegri spurn eftir menntuðu og 
ómenntuðu vinnuafli i Bretlandi. Þeir komast að þeirri 
niðurstöðu að u.þ.b. 20% af auknu atvinnuleysi frá 
sjöunda til niunda áratugarins skýrist af hlutfallslega 
minni spurn eftir ómenntuðu vinnuafli. Juhn, Murphy og 
Topel (1991). komust að því að milli 1967 og 1989 
breyttist mjög samsetning þeirra í Bandaríkjunum sem 
voru án atvinnu og stóðu utan vinnuaflsins eftir menntunarstigi. Með því að gera ráð fyrir mismunandi Fram 
boðsteygni vinnuafls eftir menntun tókst þeim að skýra 
0,7% aukningu atvinnuleysis hjá körlum á besta aldri frá 
áttunda til níunda áratugarins með hlutfallslega aukinni 
spurn eftir menntun, óháð breytingum á heildarvinnu 
aflseftirspurn. 
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slíkar aðstæður myndist flöskuhálsar á ein 
stökum svæðum vegna mikillar eftirspurnar eftir 
vinnuafli, sem hugsanlega valda verðbólgu, þó 
að atvinnuleysi sé á öðrum landsvæðum. Í öðru 
lagi getur litill hreyfanleiki vinnuaflsins milli 
landsvæða valdið atvinnuleysi á landsvísu. Slíkt 
er kallað sundurleitni (mismatch); staðbundin 
áhrif hafa afleiðingar fyrir landið í heild. 

Athuganir sýna að fólksflutningar einkenna 
vinnumarkað í Bandaríkjunum þannig að 
staðbundnir efnahagsatburðir hafa tiltölulega 
lítil áhrif á atvinnuleysi á viðkomandi stað18 og 
fjara fljótt út. Í Evrópu er annað upp á tening 
num, þar sem staðbundnar breytingar á vinnu 
aflseftirspurn hafa langvarandi áhrif á atvinnu 
stig. Reynslan frá Bretlandi og Spáni sýnir að 
frávik svæðisbundins atvinnuleysis frá lands 
meðaltali getur varað langtímum saman. 

Til að kanna β-samleitni fyrir svæðisbundið 
atvinnuleysi var þessi jafna metin með ársfjórðungsgögnum fyrir tímabilið 1980.1 til 1996.3: 

sleppt. Þetta bendir til þess að jafnvægisgildi 
atvinnuleysis eftir landsvæðum sé nánast það 
sama hvar sem er á landinu. 

Sama gildir um βi. Tilgátunni um eitt og 
sama gildið fyrir öll landsvæði er hafnað ef 
Norðurland vestra er tekið með en ekki sé því 
sleppt. Ef stuðullinn er þvingaður til þess að taka 
sama gildi alls staðar fæst gildið β = -0,17 með 

Tafla II. Athugun á samleitni atvinnuleysis 
eftir landsvæðum 

αj βi 

Reykjavík -0,02 -0,11 
(-0.92) (-1.71) 

Austurland 0.10 -0,25 
(1,68) (-3,10) 

Norðurland eystra 0.08 -0.13 
(1,13) (-1.61) 

Norðurland vestra 0.34 -0.38 
(3,36) (-3,95) 

Suðurland 0,03 -0,20 
(0.67) (-2,37) 

Reykjanes 0,17 -0,32 
(1.78) (-3.58) 

Vestfirðir -0.11 -0,06 
(-1,48) (-1,12) 

Vesturland 0,02 -0.21 
(0.52) (-2,66) 

t-gildi eru innan sviga. 

Mynd 5 

Mismunur atvinnuleysis á 
P r ó s _ landsbyggðinni og á öllu landinu 
stig 1980-1996 

Her er ut mismunur svæðisbundins atvinnuleysis 
og atvinnuleysis á landsvísu (sjá mynd 5), ai er 
mælikvarði á jafnstöðugildi hlutfallslegs at-
vinnuleysis á svæði i, og βi,- er mælikvarði á það 
hversu hratt atvinnuleysið nálgast jafn-
stöðugildið á hverju svæði. Mat á því hvort 
íslenskur vinnumarkaður er ein heild felst i því 
að meta hvort formerki βi, sé neikvætt. 
Niðurstöðurnar eru í töflu II.19, 20 

Í öllum tilvikum er frávik fastans frá núlli 
ómarktækt, ef Norðurland vestra er undanskilið. 
Tilgátu um að αi hafi sama gildi á öllum 
landsvæðum er hafnað m.v. 5% öryggismörk ef 
Norðurland vestra er tekið með. Tilgátunni er 
hins vegar ekki hafnað ef því landsvæði er 

18. Þetta hefur verið kannað fyrir Bandaríkin af Bianchard 
og Katz (1992), Bentolila og Jimeno (1995) fyrir Spán, 
Decressin og Fatas (1995) fyrir svæði i Evrópu og 
Bianchi og Zoéga (1996) fyrir Bretland. 

19. Ef núll-tilgátunni um að einingarrót sé til staðar er ekki 
hafnað eru t-gildin hneigð. Hins vegar veitir stikamatið 
upplýsingar um líkur þess að atvinnuleysi sé sístætt. 

20. Árstíðaleiðrétting er framkvæmd með XII aðferðinni út 
frá margfeldisáhrifum. 
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t = -6,46. Þetta punktmat gefur til kynna β-samleitni fyrir atvinnuleysi sem mælist 0,17 prósentustig fyrir hvern ársfjórðung ef atvinnuleysi 
er 1% hærra en jafnstöðugildi svæðisins. Af 
þessu má draga þá ályktun að ekki sé fjarri lagi 
að landið sé einn vinnumarkaður. 

Til að styðja þessar niðurstöður má einnig 
kanna hvort raunlaun á mismunandi stöðum 
leita sambærilegs jafnvægis. Eftirfarandi jafna 
var metin með ársfjórðungsgögnum. 

21.Hér var einnig stuðst við XI1 aðferðina til árstíðaleið-
réttingar. 

22. Verðvísitölur fyrir einstaka landshluta eru ekki til á 
Íslandi. 

23. Yfirleitt er yfirvinna meiri utan Reykjavíkursvæðisins. 

fjölda) og mismun á svæðisbundnu atvinnuleysi 
og landsmeðaltali (einnig sem hlutfall). 

Svo virðist sem umtalsverðir fólksflutningar 
eigi sér stað á milli svæða. Algengast er að fólk 
flytjist til Reykjavíkur. Flestir flytjast frá Vest 
fjörðum, Vesturlandi og Norðurlandi vestra, 
u.þ.b. 1-2% af mannfjöldanum á hverju ári. 
Athygli vekur að atvinnuleysi á Norðurlandi 
vestra er stöðugt yfir landsmeðaltali. Á Vestfjörðum, þaðan sem einnig er stöðugur land 
flótti, virðist sem skýringarinnar sé ekki að leita 

Mynd 6 
Raunlaun án yfirvinnu á verðlagi 

1996, ársfjórðungstölur 
Krónur 1 9 8 0 - 1 9 9 6 

Mynd 7 
Raunlaun með yfirvinnu á verðlagi 

1996, ársijórðungstölur 
1980-1996 

þar sem Wi/P táknar hlutfall raunlauna verka 
manna og iðnaðarmanna í landshluta í, miðað 
við landið i heild21 (myndir 6 og 7). P er verð 
vísitala fyrir allt landið,22 og αi og βi hafa líka 
merkingu og áður. Nafnlaun eru skilgreind með 
tvennum hætti; annars vegar sem laun land 
verkafólks án yfirvinnu, og hins vegar sem laun 
með yfirvinnu.23 Niðurstöður þessa mats fyrir 
tímabilið 1980.1 - 1996.1 er að finna í töflu III. 

Litill munur er á jafnstöðugildum þessara 
tveggja svæða. Það er því ekki hægt að hafna 
tilgátunni um að einn og sami fastinn gildi í 
báðum tilvikum, hvor launamælikvarðinn sem 
notaður er. Gildin á βi virðast vera marktækt 
neikvæð og enn á ný er ekki hægt að hafna til 
gátunni um að sama gildið eigi við á báðum 
svæðum. Ef sá stuðull er þvingaður til þess að 
taka sama gildið á báðum landsvæðum fæst β = 
-0,38 með t = -5,54, þegar yfirvinnu er sleppt og 

β = -0,59, með t = -7,27, ef yfirvinna er með. 
Þessar niðurstöður skjóta frekari stoðum undir 
þá niðurstöðu að vinnumarkaðurinn sé ein heild. 

Hreyfanleiki vinnuafls er að okkar mati lyk 
ilatriði í þessu sambandi. Mikið atvinnuleysi í 
heimabyggð veldur því að fólk flyst á brott. 
Meðfylgjandi tafla sýnir fólksflutninga á milli 
landsvæða frá 1971. Þar er að finna hlutfalls 
legan brott- eða aðflutning (miðað við fólks-
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Tafla III. Athugun á samleitni raunlauna eftir landsvæðum 

Án yfirvinnu Með yfirvinnu 
αi βi αi βi 

Reykjavík 0,0015 -0.44 -0.0063 -0,72 
(0,50) (-4,26) (-L29) (-5,90) 

Utan Reykjavíkur -0,0039 -0,33 -0,0022 -0,49 
(-2,10) (-3,65) (-0.61) (-4.59) 

t-gildi eru innan sviga. 

Tafla IV. Fólksflutningar milli landsvæða og hlutfallslegt atvinnuleysi 1971-1995 

Hlutfall fólksflutninga (%) Frávik atvinnuleysis (%) 
(hreinn aðflutningur) frá landsmeðaltali 

Tímabil 1971-79 80-89 90-95 71-79 80-89 90-95 

Reykjavík 0,10 0,71 0,71 -0,22 -0,33 -0.24 
Austurland 0,06 -0,92 -1.42 0,47 0,41 0.40 
Noröurland eystra 0,22 -0.72 -0,52 0,46 0.80 0.93 
Noröurland vestra -0,43 -1,19 -1.15 1,81 1.01 0.82 
Suðurland -0,47 -0,54 -0,45 -0,06 0.34 0.08 
Reykjanes 0,82 -0,05 -0,54 -0,24 0.29 0.95 
Vesturland -0,31 -1,09 -1,61 -0,07 0.34 -0.08 
Vestfirðir -0,94 -1,85 -2,42 -0,04 -0.49 -1.96 

í háu atvinnuleysi. Til að kanna nánar tengsl 
atvinnuleysis og fólksflutninga var eftirfarandi 
jafna metin með ársgögnum frá 1971 til 1995: 

Tafla V. Niðurstöður úr tölfræðilegu mati 
á jöfnu (5) 

αi βi 

Reykjavík 0,003 -0,009 
(1.84) (-1,89) 

Austurland -0.006 -0,001 
(-2.76) (-0.24) 

Norðurland eystra 0.003 -0,009 
(1.68) (-3,91) 

Norðurland vestra -0.007 -0,001 
(-3,23) (-1.02) 

Suðurland -0,004 -0.005 
(-2.23) (-1,01) 

Reykjanes 0.003 -0.007 
(2,57) (-4.01) 

Vesturland -0,009 -0.005 
(-5,33) (-1.25) 

Vestfirðir -0,011 0.008 
(-4,58) (3.35) 

t-gildi eru innan sviga. 

þar sem m táknar fólksflutninga (hreinan 
(að)flutning sem hlutfall af fólksfjölda) og ui er 
mismunur á staðbundnu atvinnuleysi og lands-
meðaltali. Niðurstöður er að fínna í töflu V. 

Stuðullinn βi er neikvæður fyrir öll land-
svæði að Vestfjörðum frátöldum. Þar hefur hlut-
fallslega minnkandi atvinnuleysi verið samfara 
vaxandi fólksflótta. Sé gert ráð fyrir því að βi -
stuðlarnir hafi sama gildi fyrir alla landshluta 
kemur í ljós að ef atvinnuleysi er 1% yfir lands-
meðaltali í tilteknum landshluta leiðir það til 
þess að flutningar frá svæðinu hækka um 0,3%-
Þessi áhrif em tölfræðilega marktæk (t = 3,54). 

Niðurstöður þessar gefa tilefni til þess að líta 
á tengsl atvinnuleysis á landsvísu og verðbólgu í 
því skyni að reyna að koma auga á merki um 
tilvist náttúrulegs atvinnuleysis. 
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III. Er Phillips-kúrfan stöðug? 

III. 1 Þróunin á síðustu árum 
Eins og alkunnugt er segir kenningin um náttúrulegt atvinnuleysi að ekki sé um langvarandi 
staðkvæmd að ræða á milli verðbólgu- og at 
vinnuleysisstigs. Þess í stað sé aðeins eitt at 
vinnuleysisstig sem samræmist stöðugri verð 
bólgu - þ.e. hið náttúrulega atvinnuleysisstig. 
Mynd 8 sýnir Phillips-kúrfu fyrir tímabilið 
1980-1995 þegar ársfjórðungsleg gögn eru 
notuð. Hér er ársfjórðungsleg hækkun meðal 
launa notuð sem verðbólgumælikvarði. Lækkun 
verðbólgu síðustu ára kemur skýrt fram. Þannig 
voru launahækkanir um 16% á ársfjórðungi árið 
1983 en 2,4% á fyrsta ársfjórðungi 1996. 
Samtímis hefur atvinnuleysi aukist úr innan við 
1% í u.þ.b. 5%. Þessi ferill minnkandi launa 
hækkana og vaxandi atvinnuleysis myndar skýrt 
Phillips-kúrfu samband. Mynd 9 sýnir sömu 
þróun þegar ársgögn eru notuð og þar má sjá enn 
skýrara samband verðbólgu og atvinnuleysis. 
Þetta kemur nokkuð á óvart þar sem almennt er 
ekki stöðugt samband á milli þessara tveggja 
breyta í öðrum löndum. 

Ekki er að sjá að tilhneigingar gæti til vax 
andi launahækkana þegar atvinnuleysi er mjög 
lágt eða til verðhjöðnunar þegar atvinnuleysi er 
mikið. Þannig virðist ekki, við fyrstu sýn, að 

kenningin um náttúrulegt atvinnuleysi varpi 
miklu ljósi á þessa þróun, í öllu falli sé gert ráð 
fyrir skynsömum væntingum (rational expectations). Þessi grunur styrkist enn frekar við mynd 
10, sem sýnir sambandið á milli breytileika á 
verðbólgu og atvinnuleysis i sama ársfjórðungi. 
Ekki er neitt samband sjáanlegt - verðbólgu 
hröðun er ekki meiri við lágt atvinnuleysisstig. 

Hugsanleg skýring gæti falist í því að 
verðbólguþrýstingur myndist yfir lengri tíma þannig að ársfjórðungsgögn varpi ekki réttu ljósi 
á tengsl verðbólgu og atvinnuleysis. 

III.2 Litið til lengri tíma 
Mynd 11 sýnir þróun verðbólgunnar, miðað við 
vísitölu neysluverðs, frá 1970. Á árunum 1970 
til 1971 minnkar bæði atvinnuleysi og verð 
bólga. Á tímabilinu 1971-1974 fer verðbólgan 
aftur á móti vaxandi en atvinnuleysi minnkar 
sem samrýmist hreyfingu eftir Phillips-kúrfunni. 
Þessu fylgir síðan minnkandi verðbólga frá 
1975 til 1977 en óbreytt atvinnuleysi. Frá 1977 
til 1980 vex verðbólgan á ný og atvinnuleysi 
minnkar. Verðbólgan helst stöðug fram til 1982 
en tekur síðan mikinn kipp upp á við árið 1983. 
Hér virðist greinilega verða hliðrun á sambandinu. Á tímabilinu 1984-1988 er verðbólga 
stöðug í kring um 25% á ári og atvinnuleysi fer 

Mynd 9 

Launabreytingar og atvinnuleysi 
1981 - 1995 

Mynd 8 

Launabreytingar og atvinnuleysi 
1980.1 til 1996.1 
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Tafla VI. Inngrip stjórnvalda í kjarasamninga 1973-1988 

Febrúar 1973 Skerðing á vísitölubindingu launa. 
Apríl 1973 Kaupgreiðsluvísitala lækkuð um 2%. 
Febrúar 1978 Verðbætur á laun skertar. 
September 1978 Fyrri skerðing á verðbótum afnumin að hluta, fullar bætur á lægstu laun. 
Desember 1980 Verðbætur á laun takmarkaðar. 
Ágúst 1982 Verðbætur á laun lækkaðar i september 1982 og aftur í desember. 
Maí 1983 Verðbætur á laun bannaðar þar til 1985. Almenn launahækkun 

ákveðin 8% i júní 1983 en engar hækkanir eftir það. 
Maí 1988 Bráðabirgðalög um aðgerðir í efnahagsmálum. 
September 1988 í stað umsaminna launahækkana hækka laun um 1,25% í mars 1989. 

minnkandi. Kúrfan hliðrast því aftur niður á við. 
Eftir 1988 aftur á móti fer atvinnuleysi hratt 
vaxandi ár frá ári, fyrir utan árið 1991, og á sama 
tímaminnkar verðbólga stöðugt. 

Þótt Phillips-kúrfan virðist hliðrast nokkrum 
sinnum á mynd 1 1 vekur samt undrun að unnt 
hafi verið að halda atvinnuleysi svo lágu sem 
raun ber vitni án þess að til óðaverðbólgu hafi 
komið. Hugsanlegt er að tíð inngrip stjórnvalda 
í framvinduna á vinnumarkaði eigi þar hlut að 
máli en í töflu VI er að finna yfirlit yfir helstu 
stjórnvaldsaðgerðir á þessu sviði. 

Þegar dregin er upp mynd af breytingu 
verðbólgu nokkur ár fram í tímann (allt að þrem-

ur árum) og atvinnuleysi, kemur nú í ljós nei 
kvætt samband milli verðbólguáfalla (inflation 
shocks) og atvinnuleysis (sjá myndir 12-15). 

Þetta er nokkuð önnur mynd en hér að ofan. 
Svo virðist seni verðbólguþrýstingur byggist 
mjög hægt upp og hafi engin áhrif á verðbreytingar á milli ársfjórðunga. Aftur á móti koma 
fram áhrif þegar litið er til eins, tveggja og 
þriggja ára. Einnig er ljóst að hröðun verðbólgu 
verður einungis þegar atvinnuleysi er lægra en 
1%. Það er því ekki fjarri lagi að álykta sem svo 
að við fyrstu sýn sé náttúrulegt atvinnuleysi á 
Íslandi á bilinu 1 -2%. 

Mynd 11 

Verðbólga og atvinnuleysi 
1970 - 1995 

Mynd 10 

Breyting á verðbólgu og atvinnuleysi 
1980.2 - 1996.1 
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IV. Mat á náttúrulegu atvinnuleysi með 
væntingabættri Phillips-kúrfu 

Við mat á náttúrulegu atvinnuleysisstigi er 
stuðst við eftirfarandi jöfnu sem líkist jöfnu (1) 

ári t-1 er reiknuð sem breyting á verðlagi frá t-2 
til t-1 og verðbólga á t+i er meðaltalsbreyting 
verðlags á milli t og t+i. Á hægri hlið er at-
vinnuleysi á ári t auk breytinga á verðbólgu frá 
t-2 til t-1.24 

Gervibreyta sem kallast d tekur gildið 1 
þegar stjórnvöld grípa inn í og afnema gerða 

24.Tafið gildi verðbólgunnar er tekið með vegna tregðu-
áhrifa í launamyndun. 

Á vinstri hlið jöfnunnar er að finna breytingu í 
verðbólgu frá ári t-1 til t+i, þar sem verðbólga á 

Mynd 14 
Breyting á meðalverðbólgu á 

líðandi ári og næsta ári og 
atvinnuleysi 

Mynd 12 
Breyting á meðalverðbólgu á 

líðandi ári og næstu þrjú ár fram 
í tímann og atvinnuleysi 

Mynd 15 

Breyting verðbólgu og 
atvinnuleysi á líðandi ári 

Mynd 13 
Breyting á meðalverðbólgu á 

líðandi ári og næstu tvö ár fram 
í tímann og atvinnuleysi 
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Tafla VII. Mat á væntingabættri Phillips-kúrfu 

t-gildi eru innan sviga. 

kjarasamninga.25 Ef inngrip af þessum toga skila 
tilætluðum árangri ættu áhrif verðbólguvæntinga á launamyndun að hverfa. 

Gengið er út frá því að væntingamyndun sé 
annað hvort skynsöm (rational) eða aðlögunar 
kennd (adaptive), þannig að ef atvinnuleysi er 
undir (yfir) náttúrulegu atvinnuleysi er verð 
bólga vaxandi (minnkandi). Hið náttúrulega 
atvinnuleysisstig sjálft er fall af stikunum α0, α1 

og a 2 . í jafnvægi þegar ∆2P = 0 fæst gildi náttúrulegs atvinnuleysis. 

Niðurstöður eru i töflu VII, þegar vísitala 
neysluverðs á ársgrundvelli er notuð fyrir tímabilið 1969-96. í þriðja dálki frá hægri í töflu VII 
er að finna F-próf fyrir heildarmarktækni jöfn 
unnar. Næstsíðasti dálkur töflunnar inniheldur 
jafnstöðugildi atvinnuleysis og i síðasta dálki er 
Chow-próf fyrir kerfisbreytingu árið 1988. 

Fyrstu þrjár jöfnurnar eru tölfræðilega mark 
tækar sem bendir til þess að það taki eitt til tvö 
ár fyrir atvinnuleysi að hafa umtalsverð áhrif á 
verðbólgu. Í síðustu jöfnunni, þar sem i = 0, er 
heildarniðurstaðan ómarktæk (F-prófið fyrir til 
gátu um að allir stuðlar séu núll gefur F = 1,47). 

Þessar niðurstöður fela í sér að náttúrulegt 
atvinnuleysi sé 0,94% þegar i = 3 og 1,04% 
þegar i = 2.Í síðasta dálknum er að finna Chow 
próf fyrir kerfisbreytingu (structural break) árið 
1988, sem er síðasta árið áður en atvinnuleysi 

25. Þar sem inngrip stjórnvalda í maí 1983 voru óvenju 
stórtæk fær breytan einnig gildið 1 árið 1984. 

jókst verulega. Líkurnar fyrir því að slík breyting hafi ekki átt sér stað eru lægri en 5% þegar i 
= 1, þær em 6% þegar i = 2, og 11% þegar i = 3. 
Þetta bendir til þess að kerfisbreyting haf i orðið 
einhvern tíma í kringum 1988. 

Til að kanna stöðugleika þessara jafna frekar 
voru þær metnar athugun fyrir athugun (recursively) fyrir i = 1,2,3. Niðurstöður bentu til þess 
að náttúrulegt atvinnuleysi haf i hækkað á síðustu árum. Hins vegar sýnum við ekki þessar 
niðurstöður því þær vanmeta að öllum líkindum 
hækkun náttúrulegs atvinnuleysis vegna þess að 
athuganir fyrir 1988 eru notaðar í stuðlamati. 

Til að kanna hvort áhrifa heldni (hysteresis) 
gætir í náttúrulegu atvinnuleysi, er stuðst við 
samband atvinnuleysis og lausra starfa, svo 
nefnda Beveridge-kúrfu. Þetta er samband hlut 
falls lausra starfa (vacancy rate) og atvinnuleys 
is þegar jafnvægi ríkir í inn- og útflæði atvinnu 
leysis. Breytingar á hegðun atvinnulausra við 
leit að nýjum störfum, t.d. vinnufælnisáhrif (discouraged worker effect), eða áhrif atvinnuleysis 
á mannauð þeirra sem eru atvinnulausir geta 
valdið hliðrun Beveridge-kúrfunnar. 

Íslensk gögn um laus störf eru ekki að fullu 
sambærileg við gögn frá öðrum löndum. 
Ástæðuna má rekja til þess að hlutverk vinnu 
miðlana hér á landi er umfangsminna en annars 
staðar. Þjóðhagsstofnun hefur engu að síður frá 
því um miðjan síðasta áratug framkvæmt með 
reglulegum hætti könnun á atvinnuástandi. 
Spurningar eru lagðar fyrir stjórnendur fyrir 
tækja þar sem spurt er um áform varðandi 

i «0 0-2 
a 3 a 4 F-próf u* Chow 

p-gildi 

3 83.63 -116,77 29.86 -0.18 10.69 8,60 0.94 0.11 
(6,24) (-4,70) (3,58) (-0,63) (1,02) 

2 45.85 -55,09 10.49 -0.18 6.00 5.20 1.04 0.06 
(4.74) (-3,98) (3,28) (-0,74) (0,68) 

1 22.64 -30.99 5.65 -0.31 8.64 3,13 0.87 0,04 
(2,78) (-2,81) (2,49) (-1,46) (1,13) 

0 7.93 -16,22 3,03 -0.35 5.71 1.47 0.54 0,21 
(1.04) (-1,62) (1.56) (-1,71) (0.78) 
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ráðningar í nútíð og náinni framtíð. Fyrirtækin 
eru því nánast spurð um æskilegan fjölda starfs 
manna. Á mynd 16 sést hver þróunin hefur verið 
en um miðbik níunda áratugarins kom fram 
sterkur vilji til að fjölga starfsmönnum. 

Á þessum árum ríkti stöðug umframspurn 
eftir vinnuafli og atvinnuleysi var lítið sem 
ekkert. Svo virðist sem grundvallarbreyting eigi 
sér stað á síðari hluta ársins 1988 og snemma árs 
1989 en þá sýnir könnunin í fyrsta sinn 
neikvæða tölu fyrir fjölda lausra starfa. Þetta 
felur í sér að annað hvort hugðust fyrirtækin 
segja upp hluta starfsmanna fljótlega, eða þau 
höfðu fleiri starfsmenn á launaskrá en nauðsyn 
legt var talið. Í mörgum tilvikum er erfitt fyrir 
stjórnendur fyrirtækja að reka til hins ýtrasta þá 
starfsmannastefnu sem þeir telja hagkvæmasta 
hverju sinni. Ýmiss konar beinn og óbeinn 
kostnaður - svo sem samfélagslegur eða pólitiskur þrýstingur í tengslum við töpuð atvinnu 
tækifæri, sérstaklega í minni byggðarlögum -
getur verið fyrir hendi þegar starfsfólki er sagt 
upp. Athygli vekur hversu lengi fyrirtæki voru 
ofmönnuð, þar sem almennt eru ekki greiddar 
bætur vegna uppsagna. Augljóslega bregðast 
fyrirtækin ekki strax við breyttri vinnuaflsþörf. 

Upplýsingar um laus störf eru til fyrir 
mánuðina apríl og september á árunum 1985-88 
og fyrir janúar, apríl og september 1989-96. 

Nokkuð stöðug Beveridge-kúrfa kemur í ljós, 
sérstaklega á síðustu árum (mynd 17). Aukið 
atvinnuleysi fer samfara fækkun lausra starfa. 
Engu að síður má koma auga á hliðrun á allra 
síðustu árum. Þannig er hlutfall lausra starfa 
svipað í apríl 1995 og í apríl 1990 en atvinnu 
leysi var undir 2% árið 1990 en yfir 5% 1995. 
Þetta gæti bent til að þeir sem eru í leit að vinnu 
séu ekki jafn ákafir og áður að finna nýtt starf. 

Til að finna fleiri merki um hugsanlegar 
breytingar náttúrulegs atvinnuleysis má einnig 
skoða samband á milli breytinga á atvinnuleysi 
og hagvaxtar, lögmál Okuns, sem sjá má á mynd 
18. Minnkun atvinnuleysis um 1% hefur hér í 
för með sér 3,4% hagvöxt. Tölfræðilegt mat 
leiðir hins vegar í ljós óstöðugleika þar sem 
minnkun atvinnuleysis um 1% er samfara 10% 
hagvexti ef athugunum eftir 1988 er sleppt. 
Glögglega má sjá á mynd 18 að árin 1989, 1992 
og 1993 eru óvenjuleg, sé þessum árum sleppt 
verður halli línunnar mun brattari en áður. 

Það lítur því út fyrir að atvinnuleysi sé nú 
mun viðkvæmara en áður fyrir breytingum í 
landsframleiðslu. Samdráttur 1987-88 og 1991-
92 leiddi þannig til mun meira atvinnuleysis en 
búast hefði mátt við miðað við reynslu fyrri ára. 
Orsaka þessarar breytingar kann að vera að leita 
í minni yfirmönnun (hoarding) innan fyrirtækja 
og/eða hækkuðu náttúrulegu atvinnuleysi. 

Mynd 16 

Fjöldi lausra starfa 1985-96, samkvæmt 
vinnumarkaðskönnunum ÞHS 

Mynd 17 

Samband lausra starfa og atvinnu-
leysis 1985.2 - 1996.2 
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V. Jókst náttúrulegt atvinnuleysi 
eftir 1990? 

Athugun okkar hefur leitt í ljós kerfisbreytingu í 
Okun-sambandinu og í væntingabættu Phillips 
kúrfunni, auk þess sem hliðrun hefur orðið á 
Beveridge-kúrfunni. Árið 1996 má lesa af 
Beveridge-kúrfunni u.þ.b. 5% atvinnuleysi 
þegar engin störf eru laus en árið 1990 var sam 
bærilegt atvinnuleysisstig 2%. Hliðrun 
Beveridge-kúrfúnnar og óstöðugleikinn i jöfnu 
(6) styðja þá tilgátu að náttúrulegt atvinnuleysi 
hafi á síðustu árum aukist umfram þau 1-2 
prósentustig sem upphafleg niðurstaða fól í sér. 

Til að meta hve mikið náttúrulegt atvinnu 
leysi hefur breyst á síðustu árum notum við 
aðferð Elmeskov (1993), þar sem áhrif atvinnu 
leysis á verðbólgu eru metin á eftirfarandi hátt: 

Út frá þessari jöfnu má reikna u* fyrir hvert ein-
stakt ár vegna þess að verðbólgan á hverju ári er 
þekkt, einnig atvinnuleysið og stikarnir ̂ β og ^γ. 
Mynd 19 sýnir þannig reiknað náttúrulegt at-
vinnuleysisstig, auk 95% vikmarka. Við fyrstu 
sýn má álykta að náttúrulegt atvinnuleysi hafi 
verið undir 2% fram til ársins 1988, en hafi 
síðan aukist í um 4%.26 ,27 

Hér er rétt að staldra við vegna þess að taka 
verður tölfræðilegt mat eins og hér um ræðir 
með fyrirvara. Samband verðbólgubreytinga og 
atvinnuleysis er langt frá því að vera nákvæmt 
eins og sýnt hefur verið fram á af Staiger, Stock 
og Watson (1997). Þetta á einnig við í okkar 
tilviki og kemur fram í matinu á ^β. Af þessum 
sökum sýnum við einnig 95% vikmörk matsins 
á mynd 19.28 

26. Ef verðbólgan miðast við breytinguna milli t og t+1 fæst 
mat á náttúrulegu atvinnuleysi fyrir 1995. Það er heldur 
minna en fyrir árið 1994 seni sýnt er á mynd 19. Þetta 
bendir til þess að vöxtur náttúrulegs atvinnuleysis hafi 
ekki haldið áfram eftir 1994. 

27. Þessi jafna gefur einnig tilefni til að álykta að s.k. 
hraðatakmörkunaráhrif (speed-limit effects) skipti ekki 
miklu máli þar sem raunverulegt og náttúrulegt atvinnu-
leysi sé svipað. 

28. Vikmörkin eru reiknuð með því að taka 1. gráðu Taylor 
nálgun af jöfnu (8) og gera ráð fyrir að mat u* sé normal-
dreift. Þetta gefur mat á dreifni u*. 

Breyting atvinnuleysis í síðasta lið jöfnunnar er 
höfð með vegna þess að hraðari aðlögun til 
lækkunar að jafnvægi veldur að öllum líkindum 
aukinni verðbólgu. Aður hefur verið fjallað um 
mögulegt ferli atvinnuleysis til jafnvægis. Ef 
atvinnuleysi verður af einhverjum orsökum 
minna en viðkomandi jafnvægisferill segir til 
um veldur það aukinni verðbólgu. Við mælum 
verðbólgu hér með meðaltali verðhækkana milli 
áranna i og t+2 þegar verðvísitala landsfram-
leiðslu er notuð. Enn einu sinni kemur í ljós 
stöðugt samband fyrir árið 1988. Af þeirri 
ástæðu eru einungis árin 1970-88 notuð við mat 
á jöfnu (7). 

Metnir stikar fyrir β og γ em síðan notaðir í 
(8) til að reikna út náttúrulegt atvinnuleysi fyrir 
hvert ár að meðtöldum ámnum 1989-96. (^β = -
47,0;(t = -3,81), ^γ = 19,5;(t = 1,39)) Það er því 
gengið út frá þeirri forsendu að áhrif frávika frá 
náttúrulegu atvinnuleysi á verðbólgu hafi haldist 
óbreytt, einungis sjálft jafnvægisatvinnuleysið 
hafi hugsanlega breyst. 

Mynd 18 

Okun-sambandið 1970-1995 
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VI. Breytt grunngerð, breytt jafnvægi? 

Sú spurning vaknar nú hverjar séu hugsanlegar 
orsakir hærra jafnvægisatvinnuleysis á síðustu 
árum. Í nýlegum ritum eftir Lindbeck og Snower 
(1988), Pissarides (1990), Layard, Nickell og 
Jackman (1991) og Phelps (1994) er að finna 
lýsingu á ákvörðunarvöldum náttúrulegs at 
vinnuleysis. I kafla 1 hér að framan var minnst á 
nokkra þessara þátta. Meðfylgjandi tafla sýnir 
þróun mikilvægustu þátta, auk atvinnuleysis, 
hagvaxtar, raunvaxta og raungengis fyrir tíma 
bilin 1960-69, 1970-79, 1980-89 og 1990-95. 

Atvinnuleysi jókst um 2,6 prósentustig frá 
níunda áratugnum fram á fyrri hluta þess tíunda. 
Þetta verður að teljast mikil aukning i ljósi þess 
að það var einungis 0,8% að meðaltali á níunda 
áratugnum. Athugun á nokkrum mikilvægum 
þáttum leiðir í ljós eftirfarandi: 

* Hlutfall atvinnuleysisbóta og meðallauna féll 
allan níunda áratuginn, allt til ársins 1994 eins 
og sjá má á mynd 20. Að meðaltali var hlut 
fallið 0.45 á níunda áratugnum og 0,42 á þeim 
tíunda. Skýringar á vaxandi atvinnuleysi virðist 
því ekki vera að finna í hækkuðum atvinnu 
leysisbótum. 
* Hækkandi tekjuskattur, úr 12,8% í 17,5%, og 
aukning samneyslunnar sem hlutfalls af lands 
framleiðslu, úr 17,8% í 20,2%, gæti hins vegar 
hafa haft áhrif. Ástæðuna er að fínna í kenningum um afkastalaun (efficiency wages). 
Fyrirtæki verða að greiða hærri (heildar)laun þar 
sem ríkið tekur til sín stærri skerf ef ekki á að 
skerða hlut starfsmanna. Í þessu sambandi þarf 
þó að hafa í huga að launatengd gjöld hafa ekki 
breyst mikið samkvæmt töflu VIII. Aukin sam 
neysla getur einnig haft sömu áhrif ef framboð 
hins opinbera á gæðum til einkanota fer vax 
andi, svo sem heilbrigðisþjónusta, dagvistar 
þjónusta, menntun o.s.frv. Að svo miklu leyti 
sem einstaklingar þurfa ekki að greiða fyrir 
þessa þjónustu úr eigin vasa í sama mæli og áður 
gætu fyrirtækin séð sér hag í því að bjóða hæni 
laun til þess að hvetja starfsmenn sina til dáða. 
Við þessar aðstæður má gera ráð fyrir að stöðug 
verðbólga samræmist hærra atvinnuleysi en 

áður. Líklegt er þó að verulegur hluti af aukinni 
samneyslu hér á landi tengist aukningu heil 
brigðisútgjalda sem þar með hafi ekki valdið 
minnkandi einkaneyslu. I heild má því reikna 
með litlum áhrifum á náttúrulegt atvinnuleysi. 
* Tekjutilfærslur jukust úr um 5,5% af lands 
framleiðslu á síðasta áratug i 7,6% á tíunda 
áratugnum. Vegna þess að stærstur hluti þess 
arar aukningar tengist auknum atvinnuleysis 
bótum er hér heldur ekki við áhrifum á náttúrulegt atvinnuleysi að búast. 

* Talsvert dró úr vexti vinnuaflsins á tíunda 
áratugnum miðað við þann níunda, eða úr 2,3% 
i 0,4% á ári. Ætla má að þetta hafi dregið úr náttúrulegu atvinnuleysi.29 

Samantekið má því segja að lækkandi hlut 
fall atvinnuleysisbóta og meðalkaups, og minni 
vöxtur vinnuaflsins hafa hugsanlega valdið 
lækkun náttúrulegs atvinnuleysis, en hærri skatt 
ar gætu hins vegar hafa leitt til hækkunar. Fleira 
kemur þó til. 
* Reglum um hámarkslengd bótatímabils fyrir 
atvinnuleysisbætur hefur verið breytt nokkuð. 

29. Ástæðan liggur í áhrifum ráðningarkostnaðar. Aukin 
ráðningartíðni, sem er nauðsynleg við nýtt jafnstöðugildi við örari vöxt vinnuafls, getur einungis orðið ef 
raunlaun dragast saman við hærra atvinnuleysi. 
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Tafla VIII. Breytingar á nokkrum ákvörðunarþáttum náttúrulegs atvinnuleysis 1960-1995 

Breylur 

Fyrir 1993 gat hver og einn einungis fengið 
bætur í 52 vikur í senn en eftir það tapaðist 
bótaréttur í 16 vikur áður en hægt var að fá 
bætur á ný í eitt ár. Eftir breytinguna 1993 gat 
launþegi verið atvinnulaus og á bótum í 52 vikur 
en varð að sækja 8 vikna námskeið einhvern 
tíma á því tímabili. Að þeim skilyrðum uppfyllt-
um voru engin tímamörk á lengd bótatímabils. Í 
nýjum lögum um atvinnuleysistryggingar sem 

samþykkt voru á Alþingi vorið 1997 er kveðið 
svo á að bótatímabil skuli vera að hámarki fimm 
ár. Nýtt bótatímabil getur hafist að tólf 
mánuðum liðnum en þó einungis ef viðkomandi 
hefur stundað launaða vinnu a.m.k. í sex 
mánuði. Með þessum breytingum er komið i veg 
fyrir að engin mörk séu á lengd bótatímabils. 
* Réttur til bóta hefur einnig breyst. Fyrir 1993 
höfðu einungis launþegar i stéttarfélögum rétt til 
bóta en nú eiga bæði sjálfstæðir atvinnurekendur 
og þeir sem standa utan stéttarfélaga rétt á 
bótum. Breytingarnar 1993 og 1997 gætu hafa 
valdið hækkun á jafnvægisatvinnustigi með 
rýmkuðum bótarétti og lengra bótatímabili. 
* Laun um 85% launþega ráðast í miðstýrðum 
kjarasamningum og hefur þetta hlutfall haldist 
svotil óbreytt undanfarin ár. Miðstýring í samningum jókst í kringum 1990, sem kann að hafa 
lækkað náttúrulegt atvinnuleysi (sjá Calmfors 
og Driffil, 1988) þar sem stéttarfélög eru líklegri 
til að taka tillit til áhrifa launahækkana á at 
vinnustig ef þau koma fram sem ein heild. 

* Yfirleitt eru ekki greiddar bætur vegna upp 
sagna á Íslandi auk þess sem uppsagnarfrestur er 
yfirleitt stuttur, þrír mánuðir eða jafnvel enn 
styttra tímabil í fiskvinnslugreinum. Þetta hefur 
valdið freistingarvanda (moral hazard) sem að 

Breytur 1960-69 70-79 80-89 90-95 

Hugsanlegir ákvörðunarþættir 

Hlutfall atvinnuleysisbóta og tekna * * 0,45 0.42 
Hlutfall tekjuskatts (%) 8.8 11.0 12,8 17.5 
Launatengd gjöld (%) 9.3 9.3 10,0 10.0 
Samneysla sem hlutfall af VLF (%) 11,0 15,0 17.8 20.2 
Tekjutilfærslur sem hlutfall af VLF (%) 5,9 5,5 5.5 7.6 
Vöxtur vinnuafls (%) 2.0 2,5 2,3 0.4 

Aðrar breytur 

Skráð atvinnuleysi (%) 0.56 0.55 0.80 3.42 
Raunvextir (%) - 2 . 0 * -7.1 -1,8 6.7 
Raungengi(1980=100) 101.5 99.5 98,7 94.9 
Hagvöxtur (%) 4,3 6,3 3,0 1.0 
Heildaratli (þúsundir tonna) 853 1056 434 1501 
Þorskalli (þúsundir tonna) 251 283 366 264 

* 1966-1969 
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hluta skýrir árstíðarsveiflu atvinnuleysis. Verkafólki í tískuiðnaði er sagt upp tímabundið þar sem 
kveðið er á um sjálfvirkar atvinnuleysisbætur 
við slíkar aðstæður. Það má því segja að opinber 
útgjöld til atvinnuleysisbóta séu að nokkru leyti 
styrkurtil fiskvinnslu. Af þessum sökum ofmeta 
tölur um atvinnuleysi raunverulegt atvinnu 
leysisstig. Að meðaltali hefur atvinnuleysi fyrir 
landið í heild á fyrsta ársfjórðungi verið einu 
prósentustigi hærra en á öðrum ársfjórðungi 
síðastliðin sjö ár, og 1,6 prósentustigum hærra 
en á höfuðborgarsvæðinu. 

Sé tekið tillit til þessara viðbótarþátta má 
halda því fram að aukinn bótaréttur gæti hafa 
leitt til hækkunar á náttúrulegu atvinnuleysi. 
Veruleg óvissa er hins vegar um hversu mikil 
þessi áhrif eru. Það er því erfitt að koma auga á 
augljósa ástæðu fyrir því að náttúrulegt atvinnu 
leysi hafi aukist umtalsvert á síðustu árum. 

Að lokum sýnir tafla VIII tölur sem að 
stærstum hluta endurspegla hagsveifluna. Raun 
vextir útlána í bankakerfinu hækkuðu mikið eftir 
1985, en þó sérstaklega eftir 1990, eins og sjá 
má af mynd 2. Árið 1985 urðu raunvextir í 
fyrsta sinn jákvæðir síðan 1971 og náðu 7,7% 
árið 1988. Vextir fóru lækkandi á tímabilinu 
1989-90 en hækkuðu síðan umtalsvert og 
héldust í kringum 10% frá 1991 þar til á þessu 
ári. Raunvextir hækkuðu því um 8,5 prósentustig að meðaltali á milli níunda og tíunda 
áratugarins og um hvorki meira né minna en 
13,8 prósentustig milli þess áttunda og tíunda. 

Þessi hækkun raunvaxta hefði fyrst og fremst 
átt að leiða til minni eftirspurnar og á þann hátt 
aukið atvinnuleysið umfram náttúrulegt stig. Til 
viðbótar gæti eitthvert tímabundið atvinnuleysi 
skapast á meðan fjármagnsstofninn aðlagast að 
nýjum aðstæðum á fjármagnsmarkaði. Gjaldþrot 
ýmissa stórfyrirtækja á undanfornum árum ber 
vitni um slíkar umbreytingar. 

Raungengi krónunnar er nú lægra en á 
undanförnum þremur árum, eins og sjá má á 
mynd 3. Það er því erfitt að halda því fram að 
aukið atvinnuleysi stafi af of hátt skráðri krónu. 

Á sjöunda áratugnum var hagvöxtur að 
meðaltali 4,3% á ári en hækkaði í 6,3% á þeim 
áttunda. Á níunda áratugnum lækkaði hagvöxt-

urinn hins vegar i 3% á ári og í 1% það sem af 
er tíunda áratugarins (sjá mynd 21). Lítinn 
hagvöxt á undanförnum árum má að hluta rekja 
til efnahagssamdráttarins á árunum 1992-93, en 
erfitt er að segja til um áhrif þessarar þróunar á 
náttúrulegt atvinnuleysi þar sem ekki er ljóst 
hvort hún er varanleg. 

Að lokum sýna mynd 4 og tafla VIII heildar 
afla sjávarafurða og meðalþorskafla. Það sem af 
er þessum áratug hefur þorskafli verið undir 
meðaltali síðustu tuttugu ára en á svipuðu róli og 
árin 1960-70. Heildaraflinn hefur hins vegar 
haldist tiltölulega hár. Vegna þess hversu hlut 
fallslega verðmætar þorskafurðimar eru, var 
minnkun þorskaflans skellur á framboðshlið 
hagkerfisins (supply shock). Vænta má að slíkur 
skellur hafi valdið auknu atvinnuleysi umfram 
náttúrulegt atvinnuleysi þegar eftirspurnaráhrifa 
samdráttarins fór að gæta í öðrum atvinnu 
greinum, auk þess sem náttúrulega atvinnu 
leysisstigið hafi sjálft tekið breytingum. Það 
skýrist af því að minni heildarafli hefur í for með 
sér minni vinnuaflseftirspurn eftir að jafnvægi 
hefur kornist á að nýju. Að auki hafa tæknifram 
farir i fiskvinnslu (flæðilínur), aukin vinnsla á 
sjó, og aukin sala á óunnum afla dregið enn 
frekar úr vinnuaflseftirspurn. Til að kanna þessa 
tilgátu mætti athuga breytingar á vinnu 
aflsnotkun í sjávarútvegi á síðustu sjö árum. Þar 
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Tafla IX. Atvinnuleysstig eftir síðustu starfsgrein, bæði kyn, 1991-1996 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Landbúnaður og fiskveiðar 2,7 3,2 3.8 3,7 4,2 2,6 
Iðnaður o.fl. 2,7 6,5 7.4 6.5 5.4 4.7 
Þjónusta 1,7 2,4 3.3 3,2 3,0 2.3 

Samtals 2.5 4,3 5,3 5,3 4.9 3,7 

Heimi ld : Hags to fa Ís lands. 

hefur ársverkum í fiskiðnaði fækkað um 1443 
frá 1989 til 1996 (úr 8006 í 6563) en ekki hefur 
orðið mikil breyting á fjölda ársverka í veiðum. 

Sú spurning vaknar hvort aukning atvinnu 
leysis hafi einskorðast við sjávarútveg. Svo er 
ekki eins og taflan hér fyrir ofan sýnir. Hér eru 
fiskveiðar taldar til landbúnaðar og fiskiðnaður 
til iðnaðar. Atvinnuleysi hefur aukist jafnt í 
fískiðnaði og almennum iðnaði. Vegna þess að 
atvinnuleysi hefur aukist í flestum greinum þarf 
því að fínna almenna skýringu á því hvers vegna 
náttúrulegt atvinnuleysi hafi aukist á síðustu 
árum. Umfjöllunin hér að framan um ákvarðandi þætti jafnvægis gaf ekki margar visbendingar. Einungis breytingar á rétti til atvinnu 
leysisbóta og hærri tekjuskattsprósenta virtust 
vera mögulegir orsakavaldar. 

Við vikjum nú að þeirri tilgátu sem við höld 
um að eigi mestan hlut að máli. Líkt og í mörg-

um nágrannalöndum okkar hafa lægstu laun 
lækkað að raungildi meðal annars vegna áhrifa 
tækniframfara og viðskipta við önnur lönd. Áður 
hefur verið minnst á tækniframfarir í sjávarútvegi í þessu sambandi. Minni spurn eftir ófag 
lærðu verkafólki hefur valdið lækkun lægstu 
launa og hækkun atvinnuleysis. Þessi þróun 
kemur fram í hlutfalli atvinnuleysisbóta og 
lægstu launa sem sýnd er á mynd 22. Hlutfallið 
hækkaði árið 1988 og hefur verið hærra en 1 
síðan.30 

Við búumst því við að atvinnuleysi sé mest 
meðal þeirra sem lægst laun hafa. Til þess að 
kanna þetta sýnum við í töflu X atvinnuleysis 
stig eftir menntun. Þar kemur fram að atvinnu 
leysi er mest á meðal þeirra sem einungis hafa 
grunnskólamenntun og minnst meðal háskóla 
menntaðs fólks. Síðastnefndi hópurinn hefur 
lágt hlutfall fólks með lægstu launin og stað 
festir taflan því grun okkar. 

Þeir sem eru á lægstum launum eru einkum 
ófaglært verkafólk og eru konur þar í meirihluta. 
Það að atvinnuleysisbætur eru hærri en launa 
greiðslur fyrir dagvinnu bendir til þess að litill 
ábati felist í því að stunda atvinnu ef ekki kemur 
til veruleg yfirvinna. Það verður einnig að taka 
með í reikninginn að ýmis kostnaður fylgir því 
að stunda atvinnu, t.d. kostnaður við leikskóla 
barna, ferðir til og frá vinnu o.s.frv., sem lækkar 
ábatann af atvinnu enn frekar. Til stuðnings 
þessari tilgátu sýnum við atvinnuleysistölur fyrir 
kvenfólk á aldrinum 25-54 í töflu XI. 

Takið eftir að atvinnuleysi meðal mæðra er 

30. Ekki er tekið tillit til yfirvinnugreiðslna við útreikning 
þessa hlutfalls. 
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Tafla X. Atvinnuleysstig eftir menntun, bæði kyn, 1991-1996 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Grunnmenntun 4.6 6.5 7,9 8.6 7.7 6.7 
Starfs- og framhaldsskólamenntun 1,7 3.4 3,9 4.0 4.0 3,1 
Sérskólamenntun 1.4 0.5 1,9 1.9 1.6 1,7 
Háskólamenntun 0.1 1.2 1,8 0.5 0.0 1.1 

Samtals 2.5 4.3 5,3 5.3 4.9 3.7 

Heimi ld : Magstofa Íslands. 

meira en meðal þeirra sem eiga ekki börn. 
Möguleg ástæða þessa er kostnaður vegna vistunar barna á barnaheimilum. Það er einnig ljóst 
að atvinnuleysi er algengara meðal mæðra ungra 
barna en þeirra sem eldri eru. Þetta styður enn 
tilgátu okkar. Atvinnuleysi er einnig meira því 
fleiri sem börnin eru. 

VII. Niðurstöður 

* Athuganir okkar benda til þess að líta megi á 
landið allt sem einn vinnumarkað. Jafnstöðu 
gildi atvinnuleysis og raunlauna er þar af leið 
andi svipað frá einum landshluta til annars. 
Mismunur atvinnuleysis og rauntekna á milli 
landsvæða leitar í jafnvægi eftir að frávik hefur 
orðið. Fólksflutningar á milli svæða eiga hér 
sennilega hlut að máli. 
* Í ljós kemur að atvinnuleysi er mjög breytilegt 
eftir árstíðum. Á fyrsta ársfjórðungi er ætið 
meira atvinnuleysi en á öðrum tímum ársins. Þar 
sem fyrirtækin greiða engar bætur til verkafólks 

þegar uppsagnir eiga sér stað, er allt sem bendir 
til að hér sé um freistingarvanda (moral hazard) 
að ræða. Fyrirtæki (og launþegar) geta nýtt sér 
atvinnuleysisbótakerfið með tímabundnum upp 
sögnum. Þetta jafngildir því að laun séu niður 
greidd hjá þeim fyrirtækjum sem hlut eiga að 
máli. Koma ætti í veg fyrir þennan möguleika 
vegna þess að hlutverk atvinnuleysisbóta 
kerfisins er að veita þeim tryggingu sem missa 
atvinnuna. Tvær leiðir koma til greina. Í fyrsta 
lagi mætti takmarka atvinnuleysisbætur við þá 
sem unnið hafa samfellt i að minnsta kosti tólf 
mánuði samfellt. Í öðru lagi mætti skylda 
fyrirtæki til að greiða þeim sem sagt er upp 
bætur sem samsvara tveggja mánaða launum. Í 
báðum tilfellum er tekið fyrir hvatann til árstíða 
bundinna uppsagna. 
* Atvinnuleysi á landsvísu jókst verulega eftir 
1988 og hefur að meðaltali verið 3,42% frá 1990 
sem er 2,62 prósentustigum hærra en meðaltal 
síðasta áratugar. Árið 1995 var atvinnuleysi 
meira en nokkru sinni frá árinu 1960. 
* Aukið atvinnuleysi má að hluta rekja til 

Tafla XI. Atvinnuleysisstig meðal kvenna á aldrinum 25 til 54 ára 1991-1996 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Allar konur 2,6 3.8 4,8 5.0 4.3 3.3 
Ensiin börn 2.2 2,5 3.8 2,9 2.9 2.6 
Með börn 2,8 4,4 5.2 6.1 5.1 3.7 

eitt barn: 0-6 2,1 5,6 7.2 5,7 3.0 2.9 
eitt barn; 7-15 1,0 1.4 1.8 2.7 2.4 3.4 
>1 barn. yngsta 0-6 3,5 6.3 7.3 8.7 7,3 3.7 
>1 barn. yngsta 7-15 4.3 4,3 4.2 5.4 6,2 4.8 

Heimild: Hags tofa Ís lands . 
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aðhaldssamrar peningastefnu sem leiddi til hærri 
raunvaxta, auk þess sem samdráttur í fiskveiðum 
á síðustu árum hefur einnig haft sitt að segja. 
Aðeins eitt ár (árið 1971) voru raunvextir 
jákvæðir allt tímabilið 1970-84. Sem dæmi má 
nefna að á tímabili um miðbik áttunda áratug 
arins og árið 1983 voru raunvextir neikvæðir um 
allt að -20%. Hækkun raunvaxta olli samdrætti í 
almennri eftirspurn auk þess sem mikil upp 
stokkun varð á fjármagnseign fyrirtækja. 
* Skýrt Phillips-samband kemur í ljós þegar 
aukið atvinnuleysi síðustu ára er skoðað, hvort 
sem verðbólgan er metin út frá breytingu launa 
eða neysluverðsvísitölu. Phillips-kúrfan virðist 
stöðug þegar notuð eru árfjórðungsgögn fyrir 
tímabilið 1980.1 til 1995.4. 
* Ekki er að sjá að samband sé milli breytinga á 
verðbólgu og atvinnuleysis ef ársfjórðungsgögn 
yfir launaþróun eru notuð. Hins vegar sýna árs 
gögn samband á milli breytinga á verðbólgu og 
atvinnuleysis. Fari atvinnuleysi undir 1% fer 
verðbólga vaxandi á næstu þremur árum. Þetta 
gerist þrátt fyrir tíð inngrip stjórnvalda, sem ein-
mitt oftast eiga sér stað þegar atvinnuleysið er 
undir 1%. Þessi inngrip hafa falið í sér afnám 
gildandi kjarasamninga, hámarksákvæði um 
launahækkanir, takmarkanir á verðtryggingu 
launa o.s.frv. Leiða má að því getur, þótt erfitt sé 
að sanna, að inngrip af þessum toga hafi haldið 
verðbólgunni í skefjum milli ársfjórðunga við 
mjög lítið atvinnuleysi. 
* Aukið atvinnuleysi virðist hafa farið samhliða 
hliðrun Beveridge-kúrfunnar. Þetta felur í sér að 
ákveðinn slaki á vinnumarkaði, mældur í fjölda 
lausra starfa, samsvarar meira atvinnuleysi nú en 
fyrir fimm árum. Þannig er líklegt að 2% at 
vinnuleysi árið 1990 samsvari 4-5% atvinnu 
leysi árið 1996. 
* Mat á væntingabættri Phillips-kúrfu fyrir tíma 
bilið 1969-96 staðfestir upphaflegt mat að 
meðaltal náttúrulegs atvinnuleysis yfir tímabilið 
geti hafa verið í námunda við 1%. Einnig kemur 
í ljós að kerfisbreyting hafi átt sér stað um 1988. 
Þetta felur í sér að náttúrulegt atvinnuleysisstig 
gæti verið mun hærra um þessar mundir. 

* Af tölfræðilegu mati á væntingabættri 
Phillips-kúrfu og skoðun á Beveridge-kúrfu má 
álykta að náttúrulegt atvinnuleysi hafi ekki verið 
meira en 2% allt fram til ársins 1988. Hins vegar 
er vel hugsanlegt að núverandi gildi sé mun 
hærra. Gróft mat með aðferð Elmeskov (1993) 
bendir til þess að náttúrulegt atvinnuleysi sé nú 
nálægt 4%. Þetta gildi skal einungis skoða sem 
bestu ágiskun. Verðbólga hefur aldrei áður 
vaxið við svo hátt atvinnuleysisstig. Aðrar vísbendingar geta af þessum sökum verið hjálp 
legar við að spá fyrir um þróun verðbólgunnar, 
s.s. nýting framleiðslugetu, birgðastaða og 
upplýsingar um framleiðslu og sölu. 

* Það ríkir því sem stendur óvissa um nákvæmt 
gildi náttúrulegs atvinnuleysisstigs hér á landi. 
Með tíð og tíma mun án efa safnast saman 
vitneskja um gildi þess atvinnuleysisstigs sem 
samræmist stöðugri verðbólgu. Þangað til er 
mikilvægt að rasa ekki um ráð fram varðandi 
breytingar, þar sem litlar og hægfara breytingar 
eru líklegastar til að samræmast hóflegri 
verðbólgu. Það er því æskilegt að atvinnuleysi 
breytist ekki umfram ½ prósentustig á ári vegna 
þeirrar óvissu sem ríkir um matið á náttúrulegu 
atvinnuleysi. Á þann hátt má draga verulega úr 
hættu á því að verðbólga fari úr böndum. 
* Við höldum að rýmri reglur um atvinnuleysis 
bætur og breytt þjóðfélagsviðhorf til þeirra sem 
eru atvinnulausir hafi átt þátt í að hækka náttúrulegt atvinnuleysisstig hér á landi. En fleira 
kemur til. Líklegt er að eftirspurn eftir ófag 
lærðu vinnuafli hafi dregist saman á síðustu 
árum. Þannig hafa lægstu laun lækkað að 
raungildi og einnig sem hlutfall af atvinnuleysis 
bótum. Síðarnefnda hlutfallið hefur verið lægra 
en 1 allt frá árinu 1988, sem bendir til þess að oft 
sé lítill hvati fyrir þá lægst launuðu að leita að 
atvinnu. Ef þetta skýrir mestan hluta atvinnu 
leysisvandans verðum við að álykta að hag 
stjórnaraðgerðir geti ekki leyst hann. Þess í stað 
verður að hjálpa því fólki sem fáa möguleika 
hefur á vinnumarkaði til þess að auka hæfileika 
sína og framleiðni. 
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Þórólfur Matthíasson 

Veiðigjald1 

Ágrip 

Vitnað er til rannsókna J.D. Sachs og A.Vl. Warner sem benda til að auðl indaauðugar þjóðir nái slakari hag 
vaxtarárangri en auðl indasnauðar þjóðir. Spurt er hvaða ráðstafanir Ís lendingar þurfi að gera til að forðast að 
fiskveiðiauður þeirra takmarki hagvöxt . Meginefn i r i tgerðarinnar f ja l lar um rök fyrir veiðigjaldi. Melstu f lokkar 
röksemda fyrir veiðigjaldi eru nefndi r . Einn f lokkur röksemda lýtur að sveigjanleika m.t.t. þess að taka upp 
önnur s t jó rnunar form eða breytta dre i f ingu arðsins í f ramtíðinni . Annar f lokkur röksemda snýr að réttlæti og 
tengist því að með veiðigjaldi er auðveldara að tryggja að öll þjóðin njóti afraksturs af auðlindinni. Þriðji 
f lokkur röksemda tengist áhæt tudrei f ingu og byggir á að með réttri útfærslu veiðigjalds er hægt að bjóða 
ú tge rða rmönnum óbeina t ryggingarsamninga sem þeim myndu ekki standa til boða að öðrum kosti. Fjórði 
f lokkur röksemda snertir sve i f lu jöfnun og sambúðarvanda og snýr að því að launþegar og/eða skat tgreiðendur 
geta neyðst (eða freistast) til að beita a lmennum s t jó rn tækjum til að ná til sín hluta f iskveiðiarðsins. Þær al 
mennu aðferði r til að koma höndum yfir fiskveiðiarðinn sem standa til boða eru því marki brenndar að notkun 
þeirra mun óh jákvæmi lega valda kostnaðarauka hjá öðrum atvinnugreinum og þar með takmarka vaxtar 
mögule ika þeirra greina og tengja a fkomu þeirra við a fkomu í s jávarútvegi . Þá eru það hlutleysisrök sem 
byggja á að svokallaðir grunnrentuskat tar haf i ekki áhrif á f ramleiðsluþát tanotkun. Loks eru það hagvaxta t rök, 
sem tengja má kenningum um rentusókn og hollenska veiki. 

I. Inngangur 

Árið 1975 gaf Hafrannsóknastofnun út skýrslu 
um ástand fiskistofna og annarra dýrategunda á 
Íslandsmiðum.2 Lýsingin sem þar var gefin var 
þess eðlis að í almennri umræðu var skýrslunni 
umsvifalaust gefið nafnið Svarta skýrslan. 
Mánuði síðar gaf Rannsóknarráð ríkisins einnig 
út skýrslu. Sú skýrsla fjallaði um þróun og 

* Höfundur er lektor við viðskipta- og hagfræðideild 
Háskóla Íslands. 

1. Grein þessi byggir að hluta á erindi seni flutt var á 
sameiginlegum fundi sjávarútvegsnefndar og iðnaðar-
og viðskiptanefndar Alþingis í Hveragerði í mars 1996. 
Höfundur þakkar Þorvaldi Gylfasyni, Þráni Eggertssyni, 
Rögnvaldi Hannessyni. Guðmundi Magnússyni, 
Markúsi Möller og ritstjóra Fjármálatíðinda fyrir gagn-
legar ábendingar um ýmislegt sem betur mætti fara. 
Höfundur ber hins vegar einn ábyrgð á efni greinar og 
efnistökum. 

2. Hafrannsóknastofnun. Ástand fiskistofna og annarra 
dýrategunda á Íslandsmiðum og nauðsynlegar friðunar-
aðgerðir innan íslenskrar fiskveiðilandhelgi. Reykjavík, 
1975. 

framtíðarhorfur í sjávarútvegi á íslandi.3 Þessar 
skýrslur tvær og umræðan sem birting þeirra 
varð upphaf að, vöktu almenning hér á landi til 
vitundar um að stjórnlitlar veiðar úr fiski 
stofnum umhverfts landið kynnu ekki góðri 
lukku að stýra. Niðurstöður þessara skýrslna 
mátti túlka þannig að óbreytt fiskveiðistjórnunmyndi á tiltölulega skömmum tíma stöðva þróun 
sjávarútvegs á Íslandi og jafnvel kippa fótum 
undan rekstri þeirrar atvinnugreinar um langa 
framtið. En þótt nauðsyn bættrar fiskveiðistjórn 
unar væri augljós og almennt viðurkennd og 
allir helstu valkostir hvað stjórnunarkerfi 
áhrærir væru þekktir, gekk ekki þrautalaust að 
koma á nothæfu kerfi til að stjórna sókn og 
veiðum.4 Fyrst gripu menn til svokallaðs skrap 
eða banndagakerfis. Skrapdagakerfið dugði lítt 

3. Rannsóknarráð ríkisins. Þróun sjávarútvegsins, Reykja-
vík, 1975. 

4. Halldór Jónsson. „Akvarðanataka í sjávarútvegi og 
stjórnun fiskveiða", Samfélagssíðindi. 10(1 1990), 99-
141. 
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eða ekkert til að takmarka heildarafla. Fiski 
skipaflotinn hélt áfram að stækka. Það er svo 
ekki fyrr en í desember 1983 að Alþingi setur 
lög um kvótakerfi enda blasti þá við algjört hrun 
þorskstofnsins. Þannig má segja að stjórnkerfi 
sem dugði til að takmarka sókn í verðmætustu 
fiskistofnana hafi ekki verið komið á fyrr en í 
algjört óefni var komið. 

Við mótun stjórnkerfa fiskveiðanna hafði 
almenningur (og stjórnmálamenn í umboði 
hans) fyrst og fremst í huga að bregðast við 
aðsteðjandi og yfirvofandi vanda. Það lætur því 
að líkum að stjórnmálamenn hafi haft litlar 
áhyggjur af áhrifum af dreifingu hugsanlegs 
fiskveiðiarðs milli þegnanna á þjóðarhag, á 
tekjuskiptingu og á atvinnuþróun, ef svo færi að 
stjórnunaraðgerðir hefðu tilætluð áhrif. Alþingi 
sló því reyndar föstu, með nokkrum semingi þó, 
að fiskistofnarnir umhverfis landið væru 
sameign íslensku þjóðarinnar. Að öðru leyti var 
geymt til framtíðar að fínna heppilegar lausnir á 
hugsanlegum tekjuskiptingarvanda og fyrir 
sjáanlegum sambúðarvanda sjávarútvegs og 
annarra atvinnugreina. 

Hér á eftir verður fyrst gerð grein fyrir sam 
hengi auðlindaeignar og hagsældar. Spurt er 
hvort hagur þeirra þjóða sem eiga gnægð náttúruauðlinda sé betri en hagur þeirra þjóða sem 
eru auðlindasnauðar. því næst er fjallað um að 
ferðir við fiskveiðistjórnun sem hafa þróast frá 
því að felast í ákvörðun um heildarkvóta á 
tegund yfir í að felast í dreifingu framseljanlegs 
kvóta á skip. Rök fyrir veiðigjaldi fylgja þar á 
eftir og að lokum verða dregnar fram helstu 
niðurstöður.5 

5. Gjald þetta hefur verið nefnt ýmsum nöfnum. Bjarni 
Bragi Jónsson, sem var meðal þeirra fyrstu er kynntu 
hugmyndina hér á landi. talaði um auðlindaskatt. Eftir að 
núverandi kvótakerfi með framseljanlegum aflakvóta var 
komið á hafa nafngiftir tekið mið af að réttur manna til 
að halda skipum til veiða og koma með afla að landi er 
takmarkaður. Því hefur jöfnum höndum verið talað um 
aflagjald og veiðileyfagjaki. Eg leyfi mér að fylgja 
tillögu Þorvalds Gylfasonar og tala um veiðigjald sem er 
bæði styttra og þjálla í samsetningum en orðið veiði-
leyfagjald. 

II. Er hagur þjóða sem eiga auðlindir 
betri en hagur auðlindasnauðra þjóða? 

Að óskoðuðu mætti þykja sjálfsagt að 
eignarhald á náttúruauðlind bætti hag eigandans. 
Auðugur maður er auðugur, samkvæmt orðanna 
hljóðan. Sömuleiðis mætti ætla að þjóð sem á 
verðmæta náttúruauðlind sé auðug, En hér þarf 
ekki allt að vera sem sýnist. Það þarf að taka 
tillit til þess að þegar talað er um auð er vísað til 
stöðustærðar. Þegar talað er um hag og tekjur er 
vísað til flæðistærða. Vangaveltum um sam 
hengi hagsældar og auðlindaeignar má því 
skipta í tvennt og setja fram eftirfarandi spurningar. Í fyrsta lagi: Er hagur þeirra þjóða sem 
byggja lönd sem eiga miklar auðlindir betri en 
hagur þjóða sem byggja auðlindasnauð lönd á 
einhverju nánar tilteknu tímabili. Og í öðru lagi: 
Hvernig er háttað hagvexti í auðlinda 
auðugum löndum samanborið við hagvöxt í 
öðrum löndum? 

Svarið við fyrri spurningunni er einfalt: 
Hagur almennings í sumum auðlindaauðugum 
löndum er góður, en lakur í öðrum. Dæmi um 
lönd þar sem auðlindaríkidæmi og almenn 
velmegun þjóðarinnar fara saman eru Noregur 
og Kúvæt. Á hinn bóginn er Rússland gott dæmi 
um land þar sem auðlindaauðgi og lágar 
þjóðartekjur á mann fara saman. Það er því 
ekkert einfalt samhengi milli velmegunar og 
auðlindaeignar þegar litið er til skamms tíma. 

Víkjum þá á seinni spurningunni: Ætla má 
að þjóðir sem eru auðugar af auðlindum eigi 
auðveldara með að eignast öflug og skilvirk 
framleiðslutæki. Þjóðir er byggja lönd sem eru 
auðug af auðlindum ættu einnig að eiga tiltölu 
lega auðvelt með að efla menntun, tækni og 
vísindi meðal þegnanna. En er það rökrétt að 
álykta að hagvöxtur í auðlindaauðugum löndum 
hljóti þar með að vera hraðari en í öðrum lönd 
um? Tveir hagfræðingar frá Harvard, Jeffrey D. 
Sachs og Andrew M. Warner, leituðu svara við 
þessari spurningu í nýlegri rannsókn. Þeir 
skoðuðu upplýsingar um hagvöxt á tímabilinu 
1970 til 1989 fyrir flest ríki heims og tengdu við 
hlutdeild hráefna í öllum útflutningi þessara 
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landa á árinu 1971. Niðurstaða þeirra virðist 
óyggjandi: þeim mun fyrirferðarmeiri sem hrá 
efni (afurðir náttúruauðlinda) vom i heildarút 
flutningi á árinu 1971 þeim mun hægari var 
hagvöxtur viðkomandi lands næstu tvo áratugi 
þar á eftir!6 Þessi niðurstaða þeirra félaga kann 
að þykja fjarstæðukennd við fyrstu sýn, en á 
þessu er hægt að finna ýmsar sennilegar 
skýringar eins og rakið verður hér á eftir. 

III. Fiskveiðistjórnun 

Á öðrum áratug aldarinnar fara fiskifræðing 
ar að tengja saman sveiflur i veiðigetu og 
veiðum annars vegar og afrakstursgetu fiski 
stofna hins vegar. Oft er vitnað til greinar eftir 
Norðmanninn Johan Hjort frá 1914.7 Norrænir 
hagfræðingar áttuðu sig einnig snemma á 
samhengi veiða og afrakstursgetu fiskistofn 
anna. Jens Warming birti grein árið 1911 sem 
afar oft er vitnað til.8 Þar leggur hann til að 
dregið sé úr ásókn fiskimanna á ofsetin fiskimið 
með gjaldtöku. Ekki kom þó til þess að eftir 
þeim ráðum væri farið á þessum árum, enda setti 
fyrri heimsstyrjöldin og kreppa millistríðsáranna 
önnur verkefni framar á verkefnalista stjórn 
málamanna og hagfræðinga. Það er svo ekki fyrr 
en á sjötta áratug aldarinnar að hagfræðingar 
taka þráðinn varðandi stjórnunarvanda fiskveiða 
upp aftur með skipulegum hætti. Þeir byrja á að 
velta fyrir sér hvort nýting fiskistofna myndi 
breytast ef nýtingarréttur væri bundinn við einn 

6. Sjá: Sachs, J.D. og A.M. Warner, Natural Resource 
Abundance and Economic Growth, Nalional Bureau of 
Economic Research, lnc.. 1995. Working Paper Series 
5398. 

7. Kesteven, G.L., „A Fisheries Science Approach to 
Problems of World Fisheries or: Three Phases of an 
Industrial Revolution", Fisheries Research. 25 (1996), 
5-17. vitnar í grein eftir Johan Hjort frá 1914. í fyrsta 
skipti er talað um rányrkju á íslandsmiðum i þingræðu 
árið 1926 að því er fram kemur i bókinni: Jón Jónsson. 
Hafrannsóknir við Ísland II. Eftir 1937, Reykjavík. 
Bókaútgáfa Menningarsjóðs. 1990, bls. 34. 

8. Warming, .J., „Om Grundrente av Fiskegrunde", 
Nationalokonomisk Tidsskríft. 49 (1911). 499-505. 

lögaðila en ekki marga.9 Niðurstaðan er að 
verulegur munur sé á hvernig eigandi sem hefur 
einkarétt á nýtingu fiskistofns nýtir hann og 
hvernig stofninn er nýttur ef réttur til veiða úr 
stofninum er frjáls; samanlagður, afvaxtaður 
arður af veiðunum verði meiri hafi einn aðili 
einkarétt á nýtingu stofnsins.10 

Veiðitækni breytist og batnar mikið á sjötta 
áratugnum. Veiðiskip stækka og þau verða öflugri. Ný veiðarfæri koma á sjónarsviðið og eldri 
gerðir veiðarfæra eru endurbættar. Þar með 
fjölgaði tilefnum til og kröfum um opinber af 
skipti af skipulagi veiða og fyrirkomulagi. 

Fiskveiðistjórnun beinist að því að takmarka 
afla, sókn eða sóknargetu. Stjórnvöld takmarka 
rétt til veiða eða rétt til að koma með afla að 
landi við ákveðna aðila. Þessi réttindi geta verið 
tímabundin, ótímabundin eða ævarandi, fram 
seljanleg eða bundin ákveðnu skipi, ákveðnum 
skipstjóra, ákveðnum útgerðarmanni eða því að 
afli sé lagður upp i ákveðinni verstöð." 

Einfaldasta stjórnkerfið felst i því að 
ákvarðaður sé heildarafli úr gefnum fiskistofni 
og allar veiðar úr viðkomandi stofni stöðvaðar 
þegar því marki er náð. Kostur slíks kerfis, sé 
vel staðið að ákvörðun um hámarksafla, er að 
hægt er að viðhalda afrakstursgetu stofnsins og 
þar með veiðum og hráefnisöflun um ókomna 
framtíð. Hver sá sem hefði vilja og getu til að 
verða sér úti um skip ætti rétt á að taka þátt í 
veiðunum. Því myndu nýir aðilar hefja útgerð 
svo lengi sem eftir einhverju væri að slægjast 
peningalega. Eða með öðrum orðum, það yrði 
fjárfesting í veiðigetu svo fremi sem vongildi 
núvirtra tekna af veiðiþátttöku væri meira en 

9. Stutt yfirlit yfir þessa sögu má m.a. finna í Scott. A.D., 
„Conceptual Origins of Rights Based Fishing", sem 
birtist í Rights Based Fishing, ritstýrt af P.A. Neher, R. 
Árnasyni og N. Mollet. Dordrecht/Boston/London, 
Kluwer Academic Publishers, 1989. 

10. Sjá Copes. Parzival. „Factor Rents. Sole Ownership and 
the Optimum Level of Fisheries Exploitation", 
Manchester School of Social and Economic Studies. 40 
(1972), 145-163. 

11. Sjá nánar grein höfundar: „Principles for Distribution of 
Rent from a 'Commons'." Marine Policy. 16 (3 1992), 
210-231. 
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svaraði til vongildis núvirts kostnaðar. Alla 
jafna á aukning veiðigetu ekki að hafa áhrif á 
úthlutaðan heildarafla.12 Aukinn afli eins út 
gerðarmanns verður því óhjákvæmilega á kostnað afla annars. Við mat á tekjum og kostnaði við 
að auka sóknargetu myndi einstakur útgerðar 
maður hins vegar ekki taka tillit til þess að 
aukinn afli hans yrði á kostnað afla annarra. Sú 
fjárfestingarregla sem lýst var að ofan, og gefur 
góða raun í hefðbundnum atvinnurekstri, yrði 
því til þess að afkastageta flotans yrði miklu 
meiri en afrakstursgeta fiskistofnanna. Kerfi sem byggir á ákvörðun um árlegan heildarafla 
hvetur því til sóunar í formi ónýttrar veiðigetu 
og vannýtts fjármagns. Sagðar hafa verið ævintýralegar sögur um sóun þar sem þessari stjórnunaraðferð hefur verið beitt. Lítið dæmi er um 
skelfiskmið við austurströnd Bandaríkjanna sem 
voru opin 3 klukkustundir á viku. Hæfilegt hefði 
verið að halda sex skipum á þessari slóð, í stað 
þeirra 133 sem lágu í höfn 165 afhver jum 168 
klukkustundum.13 

Þegar fiskifræðingar, sjómenn og stjórn 
málamenn höfðu áttað sig á að takmörkun heild 
arkvóta dygði skammt voru gerðar tilraunir með 
stjórnunarkerfi sem á ensku hefur verið nefnt 
„Limited entry" eða takmörkun aðgangs. Hug 
myndin er að þeir einir megi stunda veiðar sem 
hafa i höndum bréf upp á það. Þar með væri búið 
að takmarka hópinn sem hefði aðgang að 
veiðunum við ákveðna einstaklinga. Þeir sem 
standa utan þess hóps eiga engan rétt á að veiða 
úr viðkomandi fiskistofni. Hugmyndin var að 
þeir sem ættu rétt til að veiða ýsu eða þorsk ættu 
að geta komið sér saman um skynsama nýtingu 
þessarar eignar sinnar alveg með sama hætti og 
veiðiréttareigendur laxveiði- eða silungsveiðiár 
leysa slík vandamál með því að stofna veiðifélag 
sem setur reglur um umgengni við auðlindina, 
hvíldartíma árinnar, ræktun hennar, fjölda og 
tegund veiðitækja sem nota má o.s.frv. Fyrir því 

12. Hér er ekki gert ráð fyrir rentusókn, en samkvæmt kenningu um hana munu hagsmunaaðilar eyða fé og tíma í að 
hafa áhrif á ákvarðanir eins og um hámarksafla. 

13.Sjá „Íslenska kvótakerfið að hluta fyrirmynd skelveiði-
stjórnunar", Morgunblaðið. 8. júní 1991. 

er löng reynsla að takmörkun aðgangs hefur 
gefist vel í þeim tilvikum sem hér eru nefnd. 
Hugmyndinni um að nota takmörkun aðgangs 
að veiðum sem stjórntæki í úthafsveiðum var 
tekið fagnandi af hagfræðingum síns tíma þegar 
hún kom fram.14 Kerfi af þessu tagi voru reynd í 
Alaska og Ástralíu, viða í Ameríku, Nýja 
Sjálandi og á fleiri stöðum. Ralph Townsend 
(op.cit.) hefur dregið saman reynsluna af þess 
um tilraunum. Hann bendir á að þau réttindi sem 
myndast vegna takmarkana á veiðum séu í 
grundvallaratriðum frábrugðin þeim réttindum 
sem myndist hjá þeim sem eiga laxveiðiá eða 
skógarskika í sameiginlegu félagi. Veiðiréttur á 
opnu hafi sé mun ófullkomnari. T.d. er mun 
erfiðara að staðreyna að eftir umgengnisreglum 
sé farið úti á rúmsjó en á landi. Og það er enn 
hagkvæmast fyrir útgerðarmann að veiða sem 
mest þegar fiskur gefst; þannig tryggir hann sér 
mesta hlutdeild í leyfðum heildarafla. Takmörk 
un aðgangs er heldur ekki til þess fallin að stuðla 
að uppbyggingu fiskistofna því að útgerðar 
maður sem veiðir minna en sóknargeta leyfir eitt 
árið hefur enga tryggingu fyrir að hann njóti 
ávaxtanna af þeirri ákvörðun síðar. Þvert á móti 
er næsta fullvíst að aðrir útgerðarmenn hafi 
þegar aukið sina veiði. Þess vegna þarf hið opin 
bera að hafa afskipti af veiðunum með jöfnu 
millibili bæði til að takmarka samkeppnisveiðar 
og til að móta stefnu varðandi nýtingu fiski 
stofnanna nú og í framtíðinni, ákvarða aflahá 
mark, hafa afskipti af hvers konar veiðarfæri séu 
notuð, ákvarða hvernig taka skuli á meðafla 
o.s.frv. Takist hinu opinbera hins vegar vel til 
með þá stefnumörkun og þær takmarkanir sem 
að ofan eru nefndar getur skapast umtalsverður 
hagnaður í veiðunum. Þeir sem standa utan 
veiðanna vilja gjarnan fá hlutdeild i þeim hagnaði, það skapar þrýsting í þá veru að fjölga 
veiðiréttarhöfum, samkvæmt frásögn Towns 
end. Takmörkun aðgangs hefur því ekki reynst 
jafn haldgott stjórntæki og ætla hefði mátt á 
grundvelli fræðilegrar greiningar einnar saman. 

14. Sjá frásögn í Townsend, Ralph E.. „Enlry Restrictions in 
the Fishery: A Survey of the Evidence". Land 
Economics, 66 (4 1990) 359-378. 
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Framseljanlegir kvótar 

Því kerfi sem við búum við, einstaklingsbundnum, framseljanlegum kvótum, er ætlað að bæta 
úr sumum af þeim vanköntum sem upp komu í 
kerfi takmarkaðs aðgangs. Óumdeilt er að 
kvótakerfið dregur úr samkeppnisveiðum. Það 
hefur því ýmsa kosti fram yfir einfalda tak 
mörkun aðgangs. En sumir ókostirnir standa 
eftir. Atbeina utanaðkomandi aðila þarf með til 
að móta stefnu varðandi nýtingu fiskistofnanna 
og til að ákvarða heildarafla. Einnig er nauðsyn 
legt að þessari stefnumörkun sé fylgt eftir með 
eftirliti og refsingum gagnvart þeim sem brjóta 
gegn þeim reglum sein settar eru. Auk þess 
bætast ný vandamál við sem krefjast úrlausnar. 
Alvarlegasta vandamálið af því tagi er brottkast 
alla. Augljóst er að það er hagur útgerðarmanns 
sem býr við magnkvóta, að koma með sem 
verðmestan fisk að landi. Þannig getur útgerðar 
maður aukið verðmæti kvóta sins með því að 
kasta frá verðminnsta fiskinum og færa aðeins 
þann verðmesta til vigtunar og vinnslu. Ekki er 
seð að mögulegt sé að takast á við þetta vanda 
mál öðruvísi en með umfangsmiklu og dýru 
eftirlitskerfi. 

Kvótakerfið byggir á að hið opinbera 
(almenningur) sé tilbúið til að beita valdi gagn 
vart þeim útgerðarmönnum eða verðandi 
útgerðarmönnum sem hlíta ekki þeim tak 
mörkunum sem kvótakerfið setur athafnafrelsi 
þeirra. Ennfremur byggir kvótakerfið á því að 
hið opinbera fylgist með að farið sé eftir þeim 
takmörkunum sem settar eru. Skilvirkni eftir 
litskerfisins er háð því hversu miklum fjár 
munum er varið til eftirlitsins. Fjármunir eru 
takmörkuð gæði. Þegar togast er á um skiptingu 
útgjalda hins opinbera er líklegt að borinn sé 
saman ávinningur af opinberum afskiptum á ein 
hverju sviði og kostnaður við að raungera þann 
ávinning. Fjárveitingar til veiðieftirlits geta 
aldrei orðið það miklar að komið sé að fullu í 
veg fyrir að eitthvað sé farið i kringum reglur.15 

15. Sjá nánar í grein höfundar: „Why fishing fleets tend to be 
'too big' Marine Resource Economics. 11 (1996) 173 
-179. 

IV. Rök fyrir veiðigjaldi 

Af því sem að framan er sagt er ljóst að kvóta 
kerfið sem við búum við er ekki alfullkomið 
fremur en önnur mannanna verk. Það má hins 
vegar halda því fram að kvótakerfi með veiði 
gjaldi sé heppilegra, réttlátara og sveigjanlegra 
fyrirkomulag en kvótakerfi án veiðigjalds. Þessi 
fullyrðing verður rökstudd hér á eftir. 

Röksemdir fyrir veiðigjaldi eru af mörgum 
tegundum. Hér á eftir verða nefndir helstu flokk 
ar röksemda. Einn flokkur röksemda lýtur að 
sveigjanleika m.t.t. þess að taka upp önnur 
stjórnunarform í framtíðinni. Annar flokkur röksemda snýr að réttlæti og tengist því að með 
veiðigjaldi er auðveldara að tryggja að öll þjóðin 
njóti afraksturs af auðlindinni. Þriðji flokkur 
röksemda tengist áhœttudreifingu og byggir á að 
með veiðigjaldi er hægt að bjóða útgerðarmönn 
um óbeina tryggingarsamninga sem þeim stæðu 
ekki til boða að öðrum kosti. Fjórði flokkur röksemda snertir sveiflujöfnun og sambúðarvanda 
og snýr að því að launþegar og/eða skattgreið 
endur geta neyðst (eða freistast) til að beita al 
mennum stjórntækjum til að ná til sín hluta fisk 
veiðiarðsins. Þær almennu aðferðir til að koma 
höndum yfir fiskveiðiarðinn sem standa til boða 
eru því marki brenndar að notkun þeirra mun 
óhjákvæmilega valda kostnaðarauka hjá öðrum 
atvinnugreinum og þar með takmarka vaxtar 
möguleika þeirra greina og tengja afkomu 
þeirra við afkomu i sjávarútvegi. Þá eru það 
hlutleysisrök sem byggja á að svokallaðir grunn 
rentuskattar haft ekki áhrif á framleiðsluþátta 
notkun. Loks eru það hagvaxtarrök, sem 
tengjast kenningum um rentusókn og hollenska 
veiki. Hér á eftir verður fjallað um hvern flokk 
röksemda fyrir sig. 

Veiðigjald og sveigjanleiki 
Sá flokkur raka fyrir veiðigjaldi sem tengdur er 
sveigjanleika lýtur að því að kvótakerfi með 
veiðigjaldi sé sveigjanlegra en kvótakerfi án 
veiðigjalds. Til að skýra þessa röksemd er rétt að 
rifja upp hvernig verðmyndun á kvóta á sér stað. 
Kvóti eða veiðileyfi eru verðmæti sem ganga 
kaupum og sölu. Verðmæti kvótans eða veiði-
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leyfanna felst í því að þau eru ávísun á tekjur í 
framtíðinni. Verð kvótans fer síðan eftir því 
hversu miklar árlegar tekjur kvótaeign gefur af 
sér. Sömuleiðis skiptir máli hversu lengi ætlað 
er að réttindin verði virk. Þannig er það líklegt 
að verð á kvóta myndi hækka allnokkuð ef 
Alþingi samþykkti að láta núverandi kvótakerfi 
gilda um aldur og ævi og hnykkti á þeirri 
samþykkt með því að binda ákvæði þess efnis í 
stjórnarskrána. Á sama hátt myndi það án efa 
lækka verð kvóta ef Alþingi samþykkti að láta 
kerfið fjara út með einhverjum hætti á næstu 2 til 
10 árum. Sömuleiðis myndi verð kvóta lækka ef 
ákveðið yrði að útgerðannaður yrði að greiða 
(umtalsvert) gjald fyrir hvert þorskigildiskíló 
sem komið væri með að landi. 

Ástæða þess að kvótakerfi með veiðigjaldi er 
sveigjanlegra en kvótakerfi án veiðigjalds felst í 
þeim áhrifum sem veiðigjald, sé það lagt á, 
hefur á verðmyndun kvótans. Setjum nú að svo 
ólíklega hafi viljað til að Alþingi hafi bundið 
núverandi kvótakerfi í stjórnarskrá lýðveldisins. 
Setjum ennfremur sem svo að nokkrum árum 
síðar kæmi fram ný tækni sem gjörbylti hug 
myndum manna um fiskveiðistjórnun og að 
beiting þeirrar tækni myndi vera ósamrýmanleg 
kvótakerfinu. Íslendingar myndu þá ekki geta 
tekið upp hina bættu fiskveiðistjómunarhætti 
nema greiða kvótaeigendum verulegar skaða 
bætur. Niðurstaðan yrði liklega sú að hið endur 
bætta stjórnkerfi yrði ekki tekið upp. Ef Alþingi 
hefði á hinn bóginn lögfest veiðigjald væri verð 
á kvóta í viðskiptum milli manna tiltölulega lágt 
eins og rökstutt var hér að framan. Kæmi þá 
fram stjórnkerfi eða aðstæður sem kölluðu á 
gjörbyltingu af því tagi sem nefnt var hér rétt á 
undan, yrði það tiltölulega útlátalítið fyrir hið 
opinbera að leysa til sín veiðiréttindin. 
Kvótakerfi með veiðigjaldi gefur stjórnvöldum 
því meira svigrúm til að aðlaga kerfið að nýrri 
vitneskju en kvótakerfi án veiðigjalds. 

Það var rakið hér að framan að stjórnmála 
menn og almenningur hafa verið miklu seinni til 
að móta ser hugmyndir um hvernig fara skuli 
með fiskveiðiarðinn en í því að móta stefnu 
varðandi veiðistjórnunina sjálfa. Sé kvótakerfi 
án veiðigjalds komið á varanlega er stigið óaft-

urkallanlegt skref. því mætti líta á upptöku 
veiðigjalds sem aðferð til að kaupa stjórnmála 
mönnum og almenningi tíma til að greina og 
ræða kosti og galla hinna ýmsu kerfa til inn 
heimtu fiskveiðiarðsins sem í boði eru. Eða sagt 
með öðrum hætti: það er vart hægt að hugsa sér 
aðra aðferð við að veita óbornum kynslóðum 
möguleika á að taka þátt í ákvörðunum er lúta að 
dreifingu fiskveiðiarðsins en þá að leggja á 
veiðigjald. 

Röksemdafærslan hér að framan felur í sér 
að lögfesting núverandi kvótakerfis, með hæfi 
lega ákvörðuðu veiðigjaldi, væri aðgerð sem 
væri tiltölulega auðvelt að afturkalla. Lögfesting 
núverandi kvótakerfis án veiðigjalds er hins 
vegar aðgerð sem er margfalt erfiðara að aftur 
kalla, og þegar litið er til þess hversu gloppótt 
þekking okkar er á sviði fiskveiðistjórnunar 
virðist óskynsamlegt að stiga óafturkallanleg 
skref á þeirri vegferð.16 

Samfélagssáttmáli - réttlætisrök 
Hér að framan var sagt frá þeirri niðurstöðu 
Ralph Townsend að hagnaður sem verður til 
vegna fiskveiðistjórnunar skapi þrýsting á víð 
tækari úthlutun veiðiréttar og geti hugsanlega 
grafið undan virkni stjórnkerfis á veigamiklum 
sviðum. Ein af ástæðunum fyrir þessum vanda 
málum er réttlætiskennd almennings. Í þings 
ályktunartillögu sem lögð var fyrir Alþingi árið 
1995 af Ágústi Einarssyni og fleirum, um veiði 
leyfagjald. er gerð ágæt grein fyrir þessu sjónar 
miði: 

.. ein helsta röksemdin fyrir veiðileyfa-
gjaldi (er) réttlætissjónarmið. Hér er átt við 
að það særir réttlætiskennd manna að 
verslað sé með veiðiheimildir og þeir sem 
fengu þær úthlutaðar upphaflega geti 
hagnast verulega með því að selja þær eða 
leigja. Þeir hafi ekkert greitt fyrir þær. 
hvorki við úthlutun í upphafi né árlegt 
leigugjald. 

16. Ég hreyfði þessum röksemdum í tveimur greinum í 
Vísbeiutingu vorið 1993. sjá: „Grundvöllur stefnu 
mörkunar í sjávarútvegsmálum", Vísbending, nr. 21, 
1993. og „Stefnumörkun í sjávarútvegsmálum", 
Vísbending, nr. 25, 1993. 
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Nú er margt óréttlætið. Það myndi efalítið æra 
óstöðugan ef sífellt ætti að gjörbylta heilu 
lagabálkunum ef í ljós kæmi að viðkomandi 
lagasetning mismunaði þegnunum með einum 
eða öðrum hætti. Þegar hefur verið nefnt að það 
er kostnaðarsamt að halda uppi fiskveiðistjórnunarkerfi. Almannavaldið verður að fylgjast 
með að leikreglunum sé hlýtt. Almannavaldið 
verður að beita þvingunaraðgerðum gagnvart 
þeim sem vilja ekki fylgja settum reglum. Að 
þessu leyti er fiskveiðistjórnunarkerfi ekkert 
frábrugðið öðrum lagabundnum reglukerfum: 
Umferðarlögum, samkeppnislögum, umhverfís 
löggjöf, bókhaldslögum, lögum um hlutafélög 
o.s.frv. Að baki allri þessari lagasetningu búa 
margvisleg hagkvæmnirök. Not þegnanna af 
umferðarmannvirkjum eru umtalsvert meiri en 
ella væri vegna reglunnar um að ökutæki skuli 
ekki ekið gegn rauðu ljósi á ljósastýrðum gatna 
mótum. En það er ekki nóg að setja regluna um 
bann við akstur gegn rauðu ljósi. Almannavaldið 
verður að vera tilbúið að fylgjast með að ekki sé 
ekið gegn rauðu ljósi. Almannavaldið verður 
einnig að hafa tiltækt sæmilega skilvirkt kerfi 
sem tekur til meðhöndlunar mál þeirra sem 
staðnir eru að því að brjóta reglurnar. Allt er 
þetta kostnaðarsamt, en tæpast þarf þó að efast 
um að löggæslukostnaður og dómstólakostnaður 
vegna umferðarlagaeftirlits sé minni en saman 
lagður ávinningur þegnanna af að hafa umferð 
arlög. 

Og nú kemur að kjarna málsins. Kvótakerfi 
verður ekki rekið án umtalsverðs eftirlits og 
umfangsmikilla þvingunaraðgerða. Lausleg 
skoðun bendir til þess að kostnaður við kerfið 
hér á landi með því umfangi sem er á eftirlits- og 
rekstrarþætti þess um þessar mundir sé á bilinu 
einu sinni til tvisvar sinnum kostnaðurinn við 
rekstur Háskóla Íslands. Efalítið telur starfsfólk 
sjávarútvegsráðuneytisins að það þyrfti að auka 
þessi útgjöld ef vel ætti að vera.17 Bent hefur 
verið á að kostnaður Norðmanna af veiðistjórn 
un og veiðieftirliti sé nálægt því fjórfalt meiri en 
hér á landi, þó svo að stærðargráða veiðanna að 
aflaverðmæti sé svipuð í báðum löndum. Þetta 
hefur þótt benda til að útgjöld til kerfisins hér 
séu minni en æskilegt væri.18 Sé veiðigjald ekki 

innheimt er líklegt að kostnaður þeirra sem ekki 
fengu úthlutað veiðileyfum við að halda uppi 
kerfínu geti orðið miklu meiri en ávinningur 
þeirra af kerfínu. Og þá vaknar spurningin: 
Hvers vegna skyldi meirihluti kjósenda halda 
uppi kostnaðarsömu kerf i sem er þeim til einskis 
gagns? Væri ekki betra fyrir þá að láta allt eftir 
lit lönd og leið. leggja skipum Landhelgisgæslunnar, selja flugvélar, segja upp veiðieftirlits 
mönnum, loka Fiskistofu, hætta að láta ráðu 
neytismenn skoða aflatölur, loka Hafrannsókna 
stofnun, loka Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins 
og hætta að halda úti fjölmennum samninga 
nefndum í Ósló og Moskvu? 

Niðurstaðan er sú að ef útgerðarmenn vilja 
njóta fulltingis almannavaldsins við að móta og 
framfylgja stjórnkerfi í fiskveiðunum verður 
almenningur að njóta afrakstursins af því streði. 

Það er reyndar önnur röksemdafærsla sem 
má fella undir hugmyndina um að veiðigjald 
geti verið nokkurs konar samfélagssáttmáli milli 
þeirra sem nýta auðlind og eigenda hennar. Á 
það hefur verið bent margoft bæði i ræðu og riti 
að auðlindagjald hafi, á árum áður og fram til 
þessa, verið innheimt með óbeinum hætti af 
útgerðinni. Þetta hafi verið gert með þeim hætti 
að halda gengi íslensku krónunnar hátt skráðu. 
Með þessu fengu útgerðarmenn færri krónur 
fyrir hvern þorsk en ella hefði orðið. Almenningur fékk hins vegar fyrir tilstilli gengis 
skráningarinnar aðgang að ódýrari innflutningi 
en ella hefði orðið þó svo að ríkissjóður hafi náð 
í skerf af kökunni með því að leggja háa tolla á 
innflutning. Almenningur naut því hagræðis af 
fiskimiðunum í formi lægra innflutningsverðs 
en ella hefði orðið og væntanlega einnig i formi 

17. Árangurslaus tilraun Landhelgisgæslunnar til að koma 
rússneskum togara sem staðinn var að meintum land 
helgisbrotum til hafnar snemma á árinu 1996 varð til 
þess að þrýstingur á aukinn og bættan skipakost gæsl 
unnar jókst mjög. 

18. Sjá Grönn skattekommission: Gronne skatter, en politikk 
for bedre miljo og høy sysselsetning, Finans- og toll 
departementet. 1996. NOU 1996:9, og Rögnvaldur 
Hannesson og Stein Ívar Steinshamn. Grönne skatter og 
fiskerinœringen, Stiftelsen for samfunns- og nærings 
livsforskning, 1996, SNF-rapport, 2, 1996. 
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lægri skatta til, eða meiri þjónustu frá, hinu 
opinbera en ella hefði orðið. Leiða má að því rök 
að úthlutun varanlegra kvóta án veiðigjalds geri 
þessa innheimtuleið ómarkvissari (en þó ekki 
ómögulega, eins og vikið verður að síðar) og 
erfiðari, auk þess sem alþjóðasamningar tak 
marka svigrúm til að nota tolla til innheimtu af 
þessu tagi. 

Hvernig væri komið hagsmunum almennings ef kvótakerfi án veiðigjalds yrði gert 
naglfastur partur af innanstokksmunum lýðveldisins? Almenningur sem áður fékk verulegan 
skerf af auðlindaarðinum fengi þá ekkert - það 
væri búið að svipta hann tekjunum af fiski 
miðunum. Alagning veiðigjalds er því ekki ný 
skattheimta, heldur aðeins haldbetri og skil 
virkari aðferð við að koma auðlindaarðinum til 
skila en þær aðferðir sem fram að þessu hafa 
verið notaðar. 

Veiðigjald og trygging gagnvart áhœttu 
Útgerðarmaður sem í núverandi kerfi kaupir 
kvóta tekur verulega áhættu. Afurðaverð getur 
lækkað svo að ekki verði grundvöllur fyrir 
útgerð um lengri eða skemmri tíma, útgerðar 
kostnaður getur hækkað og haft svipaðar 
afleiðingar, eða afli getur brugðist þannig að 
hinn keypti kvóti nýtist ekki. Útgerðarmaður 
getur ekki tryggt sig gegn þessum áföllum með 
beinum hætti vegna þess að ekkert tryggingar 
félag selur tryggingarsamninga af þessu tagi.19 

Þess i stað verður hann að fara út í alls konar 
óbeinar tryggingaraðgerðir. Hann gæti t.d. dreift 

19. Tryggingarfélög munu ekki bjóða upp á tryggingar 
samninga sem væru viðunandi fyrir útgerðarmanninn 
vegna hrakvals (e. adverse selection) og/eða vegna 
siðferðiskreppu (e. moral hasard). Tryggingarfélag getur 
með réttu óttast að útgerðarmaður sem hefur keypt tryggingu gegn gæftaleysi muni ekki sækja jafn stíft og hann 
hefði gert hefði hann ekki haft slíka tryggingu. Iðgjaldið 
sem tryggingarfélagið setti upp myndi eðlilega endur 
spegla þessa staðreynd. Nú fer framleiðni sams konar 
skipa eftir útgerð og skipstjóra. Tryggingarfélag getur 
með réttu óttast að aðeins þeir útgerðarmenn sem gera út 

„lágframleiðin" skip muni sækjast eftir útgerðartryggingu af því tagi sem nefnd er hér að ofan. Iðgjald sem 

tryggingarfélag myndi setja upp myndi endurspegla þá 
staðreynd auk annarra þátta er máli kynnu að skipta. 

starfsemi sinni á fleiri svið en ella til að draga úr 
áhættu, haft botnfiskvinnslu á mörgum stöðum á 
landinu eða haldið úti mörgum skipategundum 
og stundað margs konar veiðar. „Tryggingar 
starfsemi" af þessu tagi er kostnaðarsöm vegna 
þess að hún vinnur gegn sérhæfingu. Markús 
Möller hefur nýlega bent á að nota megi veiði 
gjald til að draga úr þessari tryggingarstarf 
semi.20 Hann stingur upp á að boðið verði að 
tengja tilboð í veiðileyfi við afurðaverðsvísitölur, olíuverð og aflamagn sem úthlutað er. 
Með því yrði hluta af áhættu einstakra útgerðar 
manna velt yfir á ríkissjóð, og næðist þá nokkur 
þjóðhagslegur ávinningur þar sem útgerðarmenn 
gætu sérhæft sig enn frekar en nú er. 

Veiðigjald og svei f lu jöfnun - sambúðarvandi 
sjávarútvegs og útflutningsiðnaðar 
Sambúðarvandaröksemdin er oft nefnd af tals 
mönnum atvinnugreina annarra en sjávar 
útvegs.21 Raungengi íslensku krónunnar hefur 
verið látið sveiflast i takt við afkomu i sjávar 
útvegi. Þannig hefur hátt (eða réttara sagt „enn 
hærra") raungengi tekið kúfinn af hagnaði í 
sjávarútvegi þegar vel hefur árað. Raungenginu 
hefur hins vegar verið leyft að siga þegar illa 
hefur árað í sjávarútvegi. Með þessu fyrirkomu 
lagi hefur almenningur fengið hlutdeild i góðri 
fiskgengd eða háu fiskverði erlendis; þ.e.a.s. 
verð innflutnings hefur lækkað að raungildi 
þegar aðstæður hafa verið góðar i sjávarútvegi. 
A hinn bóginn hefur almenningur gefið eftir 
kaupmátt gagnvart erlendum varningi þegar illa 
hefur fiskast eða þegar verð á fiskafurðum 
erlendis hefur verið lágt. Þessar sveiflur hafa 
hins vegar valdið umtalsverðum erfiðleikum hjá 
útflutningsgreinum vegna þess að þær hafa farið 
um farveg launamyndunar innanlands og 
almennrar innlendrar verðlagsþróunar. Laun og 
innlent verðlag hafa veruleg áhrif á samkeppnisstöðu útflutningsatvinnugreina eins og gefur að 

20. Markús Möller, „Fyrirkomulag veiðileyfagjalds", Vís-
bending, nr. 9, 1996. 

21.Sjá einnig safn greina í Þorkell Helgason og Örn D. 
Jónsson, ritstjórar, Hagsœld í húfi: Greinar um stjórn 
fiskveiða, Reykjavík. Háskólaútgáfan. 1990. 



48 F J Á R M Á L A T Í Ð I N D I . 44. Á R G A N G U R , F Y R R A HEFTI 1997 

skilja. Nú er því haldið fram að með tilkomu 
framseljanlegra kvóta þurfi ekki lengur að beita 
þessari stjórnunaraðferð vegna þess að verð og 
aflasveiflur komi allar fram i kvótaverðinu en 
hafi ekki eða þurfi ekki að hafa áhrif á launastig 
og verðlag innanlands. Þetta er rétt svo langt 
sem það nær. Það ætti að vera auðveldara að 
halda raungenginu stöðugu eftir að kvótakerfinu 
var komið á. En það er ekki þar með sagt að svo 
verði. Almenningur getur beitt verkalýðs 
felögum eða Alþingi og skattlagningarvaldi þess 
til þess að ná til sín hluta af fiskveiðiarðinum ef 
allt annað þrýtur. Almenningur getur með fljót 
virkum hætti beitt verkalýðsfélögunum fyrir sig 
og knúið fram launabreytingar sem sveiflast í 
takt við afkomuna í fiskveiðunum. Almenningur 
getur líka, þótt seinvirkara se, beitt skatt 
lagningarvaldi Alþingis til þess, t.d. að láta 
almennan launaskatt sveiflast með afkomunni í 
fiskveiðunum. Þetta eru greinilega óhagkvæmar 
aðferðir við að koma höndum yfir fiskveiði 
arðinn. En ef almenningur eða almennir laun 
þegar sjá ekki neina aðra leið til að ná til sín 
hluta af fiskveiðiarðinum en þær sem að framan 
eru raktar, því skyldi almenningur ekki gera 
það? Það að þessar aðferðir séu óskilvirkari en 
aðrar aðferðir við að ná til sín þessum arði, eru 
léttvægar röksemdir ef almenningur má ekki eða 
getur ekki beitt hinum skilvirkari aðferðum. 

Niðurstaðan er því sú að verði veiðigjald 
ekki lagt á verði það mikil freisting fyrir al 
menning (verkalýðsfélög, stjórnmálamenn) að 
ná tangarhaldi á einhverjum hluta auðlinda 
rentunnar. ekki síst ef óvænt happ rekur á fjörur 
sjávarútvegsins. því er líklegt að framhald verði 
á sambúðarvanda sjávarútvegs og annarra at 
vinnugreina jafnvel þrátt fyrir tilkomu kvóta 
kerfisins ef því er ekki fylgt eftir með veiði 
gjaldi. 

ENN um sambúðarveandann: fjárfestingarreglur 
Sveiflujöfnunarrökin lúta að því sem stundum er 
nefndur sambúðarvandinn, því að aðrar atvinnu 
greinar eigi erfiðara uppdráttar en ella vegna 
fyrirferðar fiskveiða á vettvangi efnahagsstjórnunar. En það er fleira sem fella má undir þann 
hatt. Réttur erlendra aðila til að fjárfesta í ís-

lenskum sjávarútvegi hefur vafist nokkuð fyrir 
mönnum. Röksemdin er þessi: það er í frum 
vinnslunni sem fiskveiðiarðurinn verðurtil. Þess 
vegna má ekki hleypa útlendingum í hana. Nú 
eru menn búnir að komast að því að það er ekki 
einfalt mál að takmarka aðgang útlendinga að 
eignarhaldi i íslenskum fiskvinnslufyrirtækjum. 
Menn standa því frammi fyrir tvennu: Annað er 
að banna ákveðnum aðilum að eiga í íslenskum 
fiskvinnslufyrirtækjum. Slíkt bann er í besta falli 
merkingarlaust, í versta falli verður það til þess 
að fjármögnun slíkra fyrirtækja verður dýrari en 
ella. Hinn kosturinn sem menn standa frammi 
fyrir er að heimila útlendingum að fjárfesta í 
íslenskum fiskvinnslufyrirtækjum og ná hugsanlega til sín hluta af fiskveiðiarðinum. Setjum nú 
sem svo að lagt sé á veiðigjald sem jafngildir 
uppboðsverði á kvóta. Sé svo er lítil hætta á að 
útlendingar stingi af með umtalsverðan hluta af 
fiskveiðiarðinum ef útgerðaraðilar þurfa að 
borga veiðigjald. Það að leggja á veiðigjald gæti 
þannig leyst erfiðan hnút í lagasetningu. 

Hlutleysisrökin 
Rögnvaldur Hannesson22 og fleiri hafa bent á að 
veiðigjald hafi ekki þann ókost sem margir aðrir 
mögulegir opinberir gjaldstofnar hafa. Skattar 
eru iðulega lagðir á notkun framleiðsluþátta. 
Skattar brengla því verðmyndun bæði á vinnu 
markaði og fjármagnsmarkaði. Hætt er við að 
brenglunin verði þeim mun alvarlegri sem 
skattstigið er hærra. Veiðigjald er þeirrar náttúru 
að það er engin hætta á að það brengli verð 
myndun í hagkerfinu.23 Það er því hægt að nota 
tekjur af veiðigjaldi til að draga úr annarri 
óheppilegri skattheimtu. Þannig hafa Norðmenn 
þegar byrjað að breyta skattlagningu á raforku í 
þá veru að breyta sérsköttum og framleiðslugjöldum ýmsum í skatt á auðlindarentu sem 
skapast i raforkuframleiðslunni.24 Leiða má að 
því líkur að i Noregi sé mikill áhugi á að nýta 
þessa skattlagningaraðferð í ríkara mæli í öðrum 

22. Rögnvaldur Hannesson. „Fiskveiðistefna og auðlinda 
skattur", í Hugsœld í húf i , ritstjórar Þorkell Helgason og 
Örn D. Jónsson, Reykjavík, Háskólaútgáfan og 
Sjávarútvegsstofnun Háskólans, 1990. 
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auðlindaríkum framleiðslugreinum. Íslendingar 
standa að þessu leyti í svipuðum sporum og 
Norðmenn og eiga þess kost að koma sér upp 
hagkvæmara skattkerfi en aðrar þjóðir megna. 

Veiðigjald og hagvöxtur 
í upphafi var frá því greint að nýlegar 
rannsóknir bendi til þess að auðlindaríkidæmi 
hamli hagvexti. Nokkrar tilgátur hafa verið sett 
ar fram til að skýra þetta fyrirbæri. Ekki er óal 
gengt að fullyrt sé að auðfenginn auður dragi úr 
framtakssemi einstaklinga. Setja mætti upp 
svipaða kenningu um samhengi auðlinda 
ríkidæmis og framtakssemi þjóða. Kenningar 
þær sem eru kenndar við rentusókn (e. rent 
seeking) og hollenska veiki (e. Duteh disease) 
em þó meira sannfærandi. Fjöllum um hvora 
kenningu fyrir sig, fyrst kenninguna um rentu 
sókn. 

Hér er tekið sem dæmi að veita skuli 
flugfelagi einkaleyfi á ákveðinni flugleið. Verðmæti flugleiðarinnar er áætlað 10 milljónir 
króna og tvö flugfélög keppa um að fá flug 
leiðinni úthlutað. Félögin gera sér grein fyrir að 
ef þau leggja í nokkurn kostnað við að kynna 
yfirvöldum flugmála ágæti sinna flugrekstrar 
áætlana og ágæti síns starfsfólks og ágæti sins 
flugflota og yfirburði sina á öllum sviðum gagn 
vart hinu fyrirtækinu auki þau likurnar á að fá 

23. Fiskveiðirenta er ein tegund auðlindarentu. Auðlinda 
renta verður til í tiltekinni atvinnugrein ef greinin nýtir 
(náttúru)auðlind sem takmarkað framboð er á. Ilreinn 
hagnaður í jarðolíuvinnslu er gott dæmi um auðlinda 
rentu. Jarðolíubirgðir eru sannanlega takmarkaðar jafn 
framt því sem jarðolía er verðmæti í hagrænum skiln 
ingi þess orðs. Oliubirgðir í jarðlögum hvorki aukast né 
minnka við sveillur á verði olíu. Setjum sem svo að 
rekstur olíusvæðis standi í járnum, að rekstrartekjur og 
rekstrargjöld standist á. Setjum jafnframt sem svo að 
olíubirgðirnar á svæðinu dugi aðeins í eitt ár í viðbót. Nú 
hækkar verð á olíu varanlega. Það hefur þau áhrif að 
tekjur af olíuvinnslunni aukast. Rekstraraðili olíusvæð 
isins mun hins vegar hvorki auka ne minnka vinnsluna. 
Það myndi engu breyta í þessu dæmi þó svo að lagður 
væri skattur á hinn hreina hagnað, svo fremi sem sá 
skattur væri ekki hærri en 100% af hreinum hagnaði. 

24. Sjá Bye, Torstein, „Hvor interessante er norske kraft 
ressurser for utenlandske oppkjopere?". Sosial-
okonomen. 1, 1997. 

úthlutað flugleiðinni. Hversu miklu skal til 
kostað? Það er vel hugsanlegt að félögin eyði 
samanlagt meira en 10 milljónum i að kynna 
sig! Nú má að sjálfsögðu líta á auðlindaarð með 
sama hætti og flugleiðina í dæminu hér á undan. 
Auðlindaríkidæmi myndi þá kalla á umtalsverða 
þrýstihópastarfsemi. Í stað þess að vinna að 
gagnlegri atvinnuuppbyggingu er kröftum eytt í 
slagsmál um hvort nota skuli sóknarmark eða 
aflamark, hvernig kvótaúthlutunarreglur skuli 
líta út, hvort línutvöföldun skuli áfram virk og 
hvaða stjórnkerfi skuli gilda gagnvart smábátum. Menn stofna félög og ráða sér starfsmenn 
sem sitja löngum stundum á göngum og skrif 
stofum ráðuneyta og stofnana, fréttastofa og 
dagblaða, og halda fram sinum málstað. Þetta er 
kostnaðarsöm vinna, en litt arðbær frá þjóð 
hagslegum sjónarhóli. 

Kenningin um hollensku veikina er flóknari.25 Nafngiftin er til komin vegna atburðarásar 
sem átti upphaf sitt i að jarðgas fannst í Hollandi 
á sjöunda áratug þessarar aldar. Þessu fylgdi 
mikil hækkun launastigs í Hollandi og þá einnig 
hækkun raungengis hollenska gyllinisins. Útflutningsgreinar áttu undir högg að sækja, en 
vinnuafl fluttist í ríkum mæli yfir til þjónustu 
greina. Þessi tilflutningur á framleiðslugetu 
milli atvinnugreina er ekki ókeypis. Húsnæði út 
flutningsatvinnugreina er ekki auðbreytt í rakarastofur, arkitektastofur eða handsnyrtistofur. 
Hins vegar er ekkert undarlegt við þessa þróun, 
og hún getur við fyrstu skoðun virst í hæsta máta 
æskileg ef tekjurnar af auðlindinni, gasinu í 
þessu tilviki, eru viðvarandi. En hér er ekki allt 
sem sýnist. Í fyrsta lagi kann að vera að tekj 
urnar af auðlindinni endist aðeins skamma hríð. 
Þá þarf að endurstilla atvinnusamsetningu í 
hagkerfinu, breyta arkitektastofum, rakarastof 
um og handsnyrtistofum í sjónvarpstækja 
verksmiðju eða ísskápaverksmiðju. Og það 

25.Sjá einnig grein um þetta efni í: Þorvaldur Gylfason, 
Síðustu forvöð. Reykjavík, Háskólaútgáfan. 1995. Gott 
yfirlit yfir efnahagsþróun í Hollandi frá 1960 til 1980 er 
gefið i: Kremers, J.J.M., „The Dutch Disease in the 
Netherlands", sem birt er í ritgerðasafninu Nalurai 
Resources and tlie Macroeconomy. ritstýrt af J. Peter 
Neary og Svveder van Wijnbergen, xvi+352, Oxford, 
Blackvvell. 1986. 
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gerist ekki ókeypis í það skiptið heldur. Það má 
því færa rök fyrir því að heppilegra hefði verið 
að hægja á umskiptunum í fyrra skiptið og spara 
sér þannig umskiptakostnað í seinna skiptið. En 
þar með er ekki öll sagan sögð. Það er nefnilega 
þannig að tækniþróun er örari í framleiðslu 
greinum en þjónustugreinum. Og því til viðbótar 
bendir margt til þess að tækniþróun sé þeim mun 
örari sem grein er „stærri" í einhverjum skilningi þess orðs. Gasfundurinn í Hollandi varð til 
þess að stækka þjónustugreinar á kostnað fram 
leiðslugreina. Minni framleiðslugreinar gætu 
hafa haft í för með sér hægari tækniþróun en ella 
hefði orðið. Hægari tækniþróun hefur í för með 
sér minni hagvöxt. 

Er þá nokkuð annað að gera en að losa sig 
við þennan ógnvald gagnvart hagvexti sem 
fiskimiðin virðast vera? Já, ein leiðin er að 
leggja á veiðigjald og láta andvirðið renna til 
hins opinbera og lækka aðra skatta á móti! Slík 
aðgerð ætti í fyrsta lagi að draga úr rentusókn 
(þar eð eftir minni peningalegum ávinningi væri 
að slægjast þegar veiðileyfum væri úthlutað). Í 
öðru lagi ætti slík ráðstöfun að geta dregið úr 
óæskilegum áhrifum almennrar skattheimtu á 
vinnuframboð. Þannig er hægt, sé skynsamlega 
staðið að málum, að hindra sóun og njóta auð 
lindarinnar. 

V. Niðurstöður 

Í upphafi var því haldið fram að það væri 
neikvætt samhengi milli fyrirferðar auðlinda 
framleiðslu í hagkerfínu og hagvaxtar sé litið til 
reynslu ríkja heims síðustu tvo áratugi. Orsakir 
þessa eru efalítið margar eins og rakið var að 
framan. Það er hins vegar rétt að undirstrika að 
það samband sem fram kemur er ekkert náttúrulögmál. En það er erfitt að búa svo um hnút 
ana að tekjurnar af náttúruauðlindinni eyðileggi 
ekki hagvaxtarmöguleika. Þetta er kjarni sam 
búðarvandans sem fjallað var um hér að 
framan. Hér á landi hefur verið tekið allt of létt 
á því vandamáli fram til þessa. Hagsmuna 
aðilum í sjávarútvegi hefur verið látið eftir að 
móta stjórnkerfi fiskveiða. Niðurstaðan er 

fiskveiðistjórnunarkerfi sem hentar ágætlega til 
að stjórna nýtingu auðlindarinnar.26 En þetta 
kerfi er ekki fallið til þess að draga úr sam 
búðarvanda sjávarútvegsins við aðrar atvinnu 
greinar. Veiðigjald leysir hins vegar mjög mörg 
þeirra vandamála sem til úrlausnar eru. 
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Um hlutverk ríkisins í atvinnulífinu 

Erindi á ráðstefnu um einkavœðingu 
19. febrúar 1997 

Í upphafi þeirrar aldar, sem nú er senn liðin, 
voru skoðanir á hlutverki ríkisins i atvinnulífinu 
skýrar. Það hlutverk var umfram allt að tryggja 
þá umgerð laga og réttar, sem atvinnulífið 
þarfnaðist. Ennfremur var hlutverkið að sjá, í 
nokkrum mæli, fyrir almannaþörfum vegna 
samgangna, menntunar og heilsu. Þau verkefni 
voru þó miklu fremur talin vera á vettvangi 
sveitarfélaga og margvislegra frjálsra samtaka 
almennings heldur en ríkisins sjálfs. Hið sama 
átti við um stuðning við þá, sem gátu ekki séð 
sér farborða á eigin spýtur. Þessi skilningur á 
hlutverki ríkisins var mun þrengri en áður 
tíðkaðist. Hann hafði rutt sér til rúms í Bretlandi 
á 17. og 18. öld, en átt undir högg að sækja á 
meginlandi álfunnar. 

Á þessum tíma var Frakkland mun fjölmenn 
ara land en Bretland, betur búið náttúruauð 
lindum, á hærra stigi verkmenningar og þar að 
auki undir styrkri konungsstjórn, sem var 
áhugasöm um efnahagslegar framfarir. Þvert á 
móti því sem við hefði mátt búast, jókst þjóðar 
framleiðsla á mann þó örar í Bretlandi en í 
Frakklandi, og var orðin nær því tvöfalt hærri en 
sú franska þegar kom fram yfir miðja nítjándu 

* Höfundur hefur starfað sem hagfræðingur, bankastjóri 
Landsbanka Íslands og aðalfulltrúi Norðurlanda hjá 
Alþjóðabankanum. 

öldina. Þetta mátti rekja beinlinis til hins nýja 
skilnings á hlutverki ríkisins. í Bretlandi leysti 
ríkið takmarkað hlutverk sitt vel af hendi, 
eignarréttur var traustur, viðskipti örugg, 
verðgildi fjár stöðugt. Hömlur á innlendri fram 
leiðslu og verslun höfðu verið felldar niður og 
samgöngur bættar með skipaskurðum og vega 
gerð. Fólk og fjármagn gat fluttst á milli héraða 
og starfsgreina. Landið allt var orðið að sam 
felldum, virkum markaði. 

Það hefði mátt ætla um aldamótin 1900, að 
sá skilningur á hlutverki ríkisins, sem hafði 
stuðlað að svo góðum árangri og um þetta leyti 
hafði breiðst út viða um heiminn, myndi setja 
svip sinn á hina nýju öld. Svo virtist einnig í 
upphafi. Hér á landi urðu örar framfarir á fyrstu 
þremur áratugum aldarinnar, sem byggðust á 
þessum skilningi. Eins og kunnugt er, varð þó 
allt annað uppi á teningnum. Sjálfar framfarirnar 
skópu óþreyju, er hvatti til enn örari framfara, 
sem menn vildu að næðu til sem flestra sem allra 
fyrst. Sá skilningur ruddi sér til rúms, að það 
væri einmitt vald ríkisins, sem með beinum 
hætti gæti best tryggt framfarir og réttlæti; vald 
þess ríkis sem allur almenningur gæti nú haft 
áhrif á fyrir tilstuðlan almenns kosningaréttar og 
nýrra félagssamtaka. Mestur hluti aldarinnar 
varð tími margvislegra tilrauna til þess að örva 
framfarir, auka jafnrétti og útrýma fátækt með 
beitingu ríkisvaldsins. 
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Á árunum 1917 til 1950 hurfu lönd er einn 
þriðji hluti mannkynsins byggði, frá markaðs 
búskap og alþjóðlegum viðskiptum til einbeitingar ríkisins að því að sjá mönnum fyrir öllum 
sínum þörfum. í öðrum heimshlutum, þar sem 
markaðsbúskapur hélst í meginatriðum og lýðræði stóð víða föstum fótum, var ríkinu eigi að 
síður ætlaður annar og stærri hlutur en áður í 
framleiðslu og skiptingu gæða. Styrjaldir og 
kreppur áttu sinn þátt i þessu, en undir niðri bjó 
sú skoðun að unnt væri að stytta sér leið, að 
beita mætti valdi stjórnmála og samtaka til þess 
að ná skjótari og réttlátari árangri en sjálfvirkt 
samstarf fjölmargra eininga efnahagslífsins gæti 
skilað. Þessar tilraunir hafa allar leitt til von 
brigða, og til hrikalegra vonbrigða þar sem 
lengst var gengið. Annar skilningur á hlutverki 
ríkisins hefur þess vegna komið til sögunnar, 
skilningur sem er í ætt við þann sem ríkti í 
upphafi aldarinnar. Væru forgöngumenn ís 
lenskra stjórnmála og atvinnumála þess tíma 
staddir hér meðal okkar, myndi þeim koma flest 
af því sem við höfum að segja býsna kunnug 
lega fyrir sjónir, enda þótt það sé fært í annan 
búning og stutt annarri reynslu en þeir höfðu yfir 
að ráða. 

Hver er þá sá skilningur, sem nú er lagður á 
hlutverk ríkisins í atvinnulífinu? Fyrir nokkrum 
árum, nánar tiltekið árið 1990, gerði Alþjóða 
bankinn grein fyrir þessu í ítarlegri skýrslu1 um 
fátæktina i heiminum. Byggðist skýrslan á því 
sjónarmiði að hagvöxtur, það er alhliða aukning 
framleiðslu og þjónustu, væri forsenda þess að 
lifskjör gætu batnað og fátækt linnt. Það verður 
engu skipt upp fyrr en það er orðið til. Hlutverk 
ríkisins, og þar með bankans sjálfs, en hann er 
opinber stofnun i eigu flestallra ríkja heims, er 
því efling hagvaxtar. Það markmið næst best 
með því að búa atvinnulífinu almenn skilyrði til 
starfa en ekki með beinni þátttöku i framleiðslu 
og viðskiptum eða íhlutun um það i hvaða átt 
framleiðslan og viðskiptin beinast. Þetta sjón 
armið ætti ekki að kenna við afskiptaleysi, eða 

1. World Bank. 1990. The World Development Report 
1990 - Poverty, The World Bank. Washington. D.C.. og 
Oxford University Press. Oxford. England. 

laissez-faire, svo hið þekkta franska orðatiltæki 
frá öldinni sem leið se notað. Hér er þvert á móti 
um eindregin afskipti að ræða, enda þótt þeim sé 
stranglega haldið innan ákveðinna marka. 

Fyrsta atriðið er almenn stjórn efnahags 
mála, er sjái fyrir stöðugu verðlagi og opnum 
viðskiptum á innlendum markaði sem og við 
aðrar þjóðir. Um skeið töldu margir að slík 
stjórn gæti náð til þess að jafna hagsveiflur og 
útrýma atvinnuleysi. Það reyndist ekki rétt, og 
nú orðið er áhersla lögð á stöðugleika i ríkisfjár 
málum og í peningamálum en sveigjanleika á 
mörkuðum fjármagns og vinnu. Næsta atriðið, 
sem skiptir ekki minna máli, er sá rammi laga og 
réttar, sem atvinnulífinu er búinn. Öryggi eignarréttar og traust i viðskiptum hefur alls staðar 
reynst lykill að efnahagslegri framþróun. Þriðja 
atriðið snertir reglur um upplýsingar, heil 
brigðishætti og umhverfisvernd, sem ekki má 
gera ráð fyrir að markaðir fylgi af sjálfsdáðum. Í 
þeim efnum er þó vandratað á milli hófsamra og 
íþyngjandi afskipta. 

Það felst i því sem nú hefur verið rakið, að 
rekstur opinberra fyrirtækja i framleiðslu og 
viðskiptum sé ekki við hæft og rétt sé að binda 
endi á þann rekstur, þar sem hann hefur verið 
upp tekinn. Einkavæðing er alls staðar á dag 
skrá. Í opinberum rekstri hlýtur að gæta marg 
víslegra og ólíkra sjónarmiða. Þar með verður 
illkleift að beina athyglinni að því ákveðna 
marki að halda stöðu sinni í samkeppni og laga 
sig skjótt að breyttum aðstæðum. Þar við bætist, 
að sjálfur eigandinn, ríkið, gagnstætt einkaeigendum, hefur á valdi sinu að breyta aðstæð 
um sér í hag. Þar með er komin upp andstaða við 
það meginhlutverk að varðveita samkeppni. 
Vandinn verður ekki leystur með því að koma 
opinberum rekstri í sama form og einkarekstri 
vegna þess að endanleg ábyrgð eigenda hlýtur 
að haldast og þar með, þegar allt kemur til alls, 
þeir annmarkar, sem áður eru taldir. Undan 
einkavæðingu verður því ekki vikist. Hún getur 
skilað drjúgum skerfi til hagvaxtar, jafnvel þar 
sem opinber fyrirtæki hafa verið allvel rekin. Að 
auki auðveldar hún stjórnvöldum að einbeita sér 
að þeim verkefnum, sem ríkinu eru eiginleg, og 
sjá þeim verkefnum fjárhagslega farborða. 



54 FJÁRMÁLATÍÐINDI . 44. Á R G A N G U R , FYRRA HEFTI 1997 

Svo hefur verið litið á, að ríkið ætti sérstöku 
hlutverki að gegna í greinum þar sem ekki væri 
unnt að koma við samkeppni. Þetta hefur eink 
um átt við samgöngur, póst- og símaþjónustu og 
framleiðslu og dreifingu raforku. Úrræðið varð 
þá víðast hvar að ríkið tæki að sér rekstur fyrir 
tækja í þessum greinum, ellegar, eins og varð í 
Bandaríkjunum, að einkaaðilar sinntu rekstrinum undir nánu opinberu eftirliti. Nú eru við 
horfin önnur. Menn hafa komist að raun um að 
miklu viðar sé unnt að koma við samkeppni en 
áður var talið, og stafar það að nokkru af þróun 
tækni í fjarskiptum og rafvæðingu. Menn hafa 
einnig áttað sig á því, að þar sem samkeppni geti 
ekki ráðið, megi beita opinberu eftirliti á áhrifa 
meiri hátt en áður gerðist. Þessi viðhorf, ásamt 
fjárhagslegum þrengingum opinberra aðila víðast hvar, hafa leitt til þess að nú er fyrst og 
fremst litið til þátttöku einkaaðila við að leysa 
þau stórfelldu verkefni af hendi, sem framundan 
eru í þessum greinum um heim allan. Um leið og 
einkarekstur með þessu móti nær til nýrra sviða, 
eykst hlutverk ríkisins við að koma á þeim 
reglum sem á þarf að halda, og fylgja fram 
kvæmd þeirra eftir. Það er til marks um þessa 
þróun. að Alþjóðabankinn hefur fært alla starf 
semi er varðar fjarskipti til þeirrar stofnunar 
sinnar er eingöngu sinnir einkafyrirtækjum, og 
að í raforkumálum beinirhann athygli sinni fyrst 
og fremst að kerfisbreytingum, sem miða að 
þátttöku einkaaðila i framkvæmdum og rekstri. 

En snúum okkur aftur að fyrrnefndri skýrslu 
Alþjóðabankans frá árinu 1990. Bankinn lætur 
þar ekki staðar numið við hagvöxtinn einan og 
þau skilyrði sem honum þurfi að búa. Hann 
leggur jafnmikla áherslu á það, að allur almenningur verði að hafa greiðan aðgang að menntun 
og heilsugæslu og njóta lágmarks öryggis um 
afkomu sína. Án þess geti hagvöxtur ekki náð 
þeim árangri að skila fólki úr fátækt til bjarg 
álna. Hér beinir bankinn sjónum sínum fyrst og 
fremst til þróunarlanda, enda hefur sjónarmiða 
af þessu tagi alllengi gætt i iðnvæddum löndum. 
Með þessu leggur bankinn þá ábyrgð á herðar 
ríkinu, að fyrir þessum þörfum sé séð, og heitir 
um leið stuðningi sinum til þess að leysa það 
verk af hendi. Í því efni er mikilvægt að þró-

unarlöndin liti til þeirrar reynslu, sem fengist 
hefur frá því að ríkið hóf að taka á sig slíka 
ábyrgð í þeim löndum, sem talin eru vel á veg 
komin í efnahagsþróun. 

Sú reynsla lofaði lengi vel góðu, hvort sem 
var í Evrópu eða í Norður-Ameríku, og þá ekki 
síst á Norðurlöndum, sem talin voru í farar 
broddi í þessum efnum. Upp úr miðbiki aldar 
innar litu menn jafnvel svo á um skeið, að fundist hefði meðalvegur, þar sem atvinnulífið gæti 
malað gull, sem velviljað ríkisvald skipti á milli 
þegnanna af visku og réttlæti. Þetta reyndist þó 
von bráðar tálsýn. Með því að rjúfa að mestu 
samhengið á milli kostnaðar við þjónustu og 
greiðslu vegna notkunar hennar hafði hemill 
verið tekinn af eftirspurn og hvati verið skertur 
til hagsýni og gæða. Menn höfðu reist sér 
hurðarás um öxl. Í sumum löndum hefur neysla 
á opinberum vegum ásamt tilfærslu tekna á milli 
þegnanna náð meiru en helmingi þjóðarfram 
leiðslu. ríkið hefur því orðið að seilast æ dýpra 
í pyngju skattgreiðenda svo að dregið hefur úr 
löngun til starfa og getu til nýsköpunar og fram 
kvæmda. Það kom einnig í ljós, að það voru ekki 
þarfir þeirra sem lægstar höfðu tekjur og minnst 
ráðin, sem sátu í fyrirrúmi, heldur óskir þeirra 
sem sterkust höfðu samtökin eða flest atkvæðin. 

Þetta er velferðarvandinn, sem iðnvæddu 
löndin eiga við að glíma. Fram að þessu hafa 
þau fyrst og fremst leitast við að reisa skorður 
við frekari aukningu útgjalda. Það hefur ekki 
gengið vel og mun verða því erfiðara sem fjölgun aldraðra verður meiri. Þá má spyrja hvers 
vegna megi ekki reyna aðrar leiðir, og þá einmitt 
þær leiðir, sem best hafa gefist í öðrum greinum. 
Er ekki þörf á samkeppni í menntun, heilbrigðis 
þjónustu og lifeyristryggingum, svo að nýjungar 
geti komið fram og sannað gildi sitt? Er ekki 
þörf á að virkja getu einstaklinga og samtaka 
þeirra í þessum greinum eins og gerist í fram 
leiðslu og viðskiptum yfirleitt? Hvers vegna 
getur einkarekstur ekki komið til álita hér líkt og 
hann er nú farinn að gera í fjarskiptum og rafvæðingu, þar sem hans gætti lítið áður? Svarið 
við þessum spurningum hlýtur að vera jákvætt 
svo fremi leiðir séu fundnar til þess að tryggja 
jafnframt aðgang alls almennings að þeirri 
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þjónustu sem um ræðir, en það er skilyrði fyrir 
framhaldi hagvaxtar og útrýmingu fátæktar, eins 
og áður var vikið að. Hér kemur á ný til þess 
skilnings á hlutverki ríkisins, sem ég hefi rætt í 
þessu erindi, að ríkið eigi ekki að freista þess að 
leika á vellinum heldur vera sá dómari, sem 
setur leikreglumar og fylgir þeim eftir. Í þeim 
greinum velferðar, sem við höfum nú rætt, þarf 
þjónusta að standa til boða þeim sem hafa lítil 
ráð, en það er ólíkt auðveldara til úrlausnar en að 
freista þess að sjá öllum fyrir ókeypis þjónustu. 

Margir hafa litið svo á, að samfélag er 
byggði á þeim skilningi á hlutverki ríkisins, sem 
ég h e f i haldið fram í þessu erindi, myndi vera 
kaldranalegt, ef ekki beinlinis miskunnarlaust. 
Þeir sem sköruðu fram úr í samkeppni fengju 
stærsta skerfínn, en lítt væri sinnt um hina, sem 
aftur úr drægjust. Ég er á allt öðru máli. Sam 
keppni er skilyrði hagvaxtar, og hagvöxturinn er 
það sem gerir okkur kleift að styðja þá til fram 
gangs, sem lakari hafa aðstöðuna. Þá virðist mér 
að stuðningur samfélagsins ætti að verða skilningsríkari og áhrifameiri í höndum margvislegra 

samtaka en í höndum ríkisvalds, sem ætið 
verður almenningi fjarlægt. Ýmsir eru einnig 
þeirrar skoðunar, að þrengra verksvið ríkisins en 
verið hefur um sinn skerði sjálft lýðræðið. Eg fæ 
þó ekki betur séð en að sú dreifing ábyrgðar, 
sem fólgin er i þeim skilningi á hlutverki ríkisins 
sem ég hefi lýst, sé einmitt í anda lýðræðisins. 
Og vist er um það, að verkefni kjörinna for 
svarsmanna þjóðarinnar á þingi, í ríkisstjórn og 
í sveitarstjórnum verða síst minni en áður. Þau 
verða að nokkru leyti önnur, en þó ekki síður 
vandasöm. Þau ættu einnig að verða að sama 
skapi árangursríkari sem þau beindust að „sókn 
þeirra vinnandi vega" í stað atrennu við „von 
lausu klifin um hrapandi fell". 

Um þessi efni verða skoðanir ætið skiptar. 
Þeir tímar koma, að óþreyja grípur um sig og 
menn vilja sem fyrr freista þess að stytta sér leið. 
Þá er hollt að hafa í huga orð Einars Benedikts 
sonar, sem hann mælir í Aldamótaljóðum 
sínum: 
„Að fortið skal hyggja, ef frumlegt skal byggja, 
án fræðslu þess liðna sést ei hvað er nýtt." 



Þór Sigfússon * 

Efling kaupendahugsunar við stjórn 
ríkisfjármála 

Ágrip 

Í þessari umfjöllun verður leitast við að svara því hvers vegna ekki hefur gengið betur að halda aftur 
af auknum ríkisútgjöldum á meðal OECD-ríkja þrátt fyrir að margvíslegar stjórnunarlegar umbætur 
hafi verið gerðar. Bent er á að enn sé verið að þróa ríkisreksturinn út frá svipuðum hugmyndum og 
lögðu grunninn að auknum ríkisumsvifum. Ekki hefur verið nægjanlega greint á milli þess að kaupa 
þjónustu fyrir almannafé og að veita hana. Ef ríkið leggur áherslu á hlutverk sitt sem kaupandi gæti 
það stuðlað að markvissari fjármálastjórn ríkisins, aukið samkeppni og lækkað útgjöld. 

I. Stefnur og straumar í ríkisrekstri 

Ríkisrekstur flestra aðildarríkja Efnahags- og 
framfarastofnunarinnar OECD hefur haft svipuð 
einkenni síðustu áratugi. Stofnunum hefur fjölgað, húsnæðisþörfin aukist og starfsfólki fjölgað 
um leið. Ástæðan er í flestum tilfellum sú að eðli 
og hlutverk hins opinbera hefur verið að breytast. Ríkisvaldið, sem áður sinnti almennri stjórn 
sýslu og rekstri æðstu stofnana ríkisins, hefur 
tekið að sér að sinna margvíslegri almennri 
þjónustu. Sífellt hafa bæst við ný verkefni vegna 
aukinna krafna um þjónustu eða eftirlit ríkisins 
eða vegna áhuga og metnaðar starfsmanna 
stofnana. Ný verkefni virðast þó sjaldan leiða til 

Höfundur er hagfræðingur og starfar sem ráðgjafi fjár 
málaráðherra. Hann er i tímabundnu leyfi frá störfum og 
vinnur sem stendur hjá Norræna fjárfestingarbankanum. 
Á haustmánuðum 1996 dvaldi höfundur í fjár 
málaráðuneyti og Seðlabanka Finnlands. Fyrstu drög að 
þessari grein voru birt hjá Seðlabanka Finnlands undir 
heitinu „Purchasing Power in the Public Sector", 
Working Paper 5/97. Höfundur færir sérstakar þakkir 
þeim Seppo Suokko og Pentti Puoskari í fjármála 
ráðuneyti Finnlands og Juha Tarkka hjá Seðlabanka 
Finnlands fyrir aðstoð við efnisöflun. Auk þess færir 
hann Halldóri Árnasyni og Leifi Eysteinssyni í fjár 
málaráðuneytinu og Jóni Ragnari Blöndal hjá OEC'D 
þakkir fyrir yfirlestur handrits og ágætar ábendingar. 

forgangsröðunar og þar með lokunar annarrar 
opinberrar starfsemi. Eitt einkenni ríkisrekstrar 
er því að þrátt fyrir að nýjar stofnanir séu settar 
á laggirnar leiðir það sjaldnast til fækkunar á 
öðrum stofnunum. 

Þrátt fyrir viðleitni OECD-ríkja til umbóta í 
ríkisrekstrinum hefur árangurinn látið á sér 
standa og útgjöld halda áfram að aukast. Þó er 
ljóst að aðildarríkin geta ekki velt vandanum á 
undan sér. í aðildarríkjum OECD námu vaxta 
greiðslur vegna ríkisskulda um 2% af lands 
framleiðslu árið 1975, árið 1991 námu þær 5% 
og á árinu 1996 voru vaxtagreiðslur af ríkis 
skuldum komnar í 12% í þessum ríkjum.1 

Í þessari umfjöllun verður leitast við að 
skýra hvers vegna ekki hefur gengið betur að 
draga úr ríkisútgjöldum eða halda aftur af 
aukningu þeirra hvorki hérlendis né í flestum 
nágrannalöndum okkar. Vandi ríkisrekstrarins 
kann að liggja fyrst og fremst í því að enn er að 
mestu verið að þróa ríkisreksturinn út frá svipuðum hugmyndum og leiddu til hvað mestrar 
aukningar ríkisumsvifa á áttunda og níunda 
áratugnum. Þessar hugmyndir voru á þá leið að 
þegar ákveðið var að almannafé skyldi varið í 

I. The World's Best Public Sector'?, The Ministry of 
Finance, Helsinki, 1993. 
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tiltekna þjónustu, sem ekki hafði verið veitt 
áður, var á sama tíma litið svo á að ríkið ætti 
einnig að veita þjónustuna. Því var oft kveðið 
svo á í lögum að ríkið skyldi setja á laggirnar 
nýja ríkisstofnun eða fela tiltekinni ríkisstofnun 
umsjón með þessu nýja verkefni. 

Fyrir nokkrum áratugum var tiltölulega ein 
falt að veita ríkisstofnunum aðhald. Stofnanirnar 
voru fáar og starfsmenn um leið færri en nú. En 
verkefnum og stofnunum fjölgaði. Þjónustu 
hlutverk ríkisins jókst. nýjabrumið fór fljótt af 
þeirri starfsemi og sambandið á milli stofnana 
og almennings minnkaði. 

Nú eru um 400 ríkisstofnanir á Íslandi. Þó 
eru samskipti ráðuneyta og stofnana svipuð og 
þegar stofnanir voru nokkrir tugir talsins. Byggt 
er á eins konar deildaskiptingu og að nokkru 
sjálfstæðum rekstrareiningum sem sinna misvel 
skilgreindum verkefnum fyrir ráðuneytin. Reynt 
hefur verið að auka sjálfstæði og ábyrgð deild 
anna og rekstrareininganna en eftir því sem 
þeim hefur fjölgað virðist meiri þörf á endur-
skoðun þessa samskiptaforms. 

Á þessum síðasta áratug aldarinnar hefur 
nýskipan í stjórnun ríkisstofnana (New Public 
Management Movement) verið allsráðandi í 
umbótastarfi flestra OECD-ríkja.2 Þau stjórn 
tæki og aðferðir sem mest hafa verið áberandi 
eru rammafjárlög, aukið sjálfstæði stofnana og 
innri markaður i ríkiskerfinu. Með innri markaði 
er líkt sem mest eftir viðskiptum á markaði í 
ríkiskerfinu án þess að breyta um eignarform á 
stofnunum. Þrátt fyrir tilraunir til þess aö færa 
samskiptaform ljárveitingarvaldsins og ríkis 
stofnana i nútímalegra horf með þessum aðferð 
um bendir ýmislegt til að afköst margra ríkis 
stofnana hafi staðið í stað eða aukist litillega á 
meðan framleiðsluaukning á einkamarkaði hefur 
verið veruleg. Margar af þeim stjórnarumbót 
um sem ráðist hefur verið í, eins og breytt fjár 
lagagerð og aukið sjálfstæði stofnana, hafa 
vissulega haft þýðingu, en þær fela ekki í sér að 
öðru óbreyttu forgangsröðun verkefna, aukin 
afköst og/eða lækkun ríkisútgjalda. 

2. Caiden, G.E., Administrative reform comes of age, 
Berlin/New York, 1991 

Norrœna og engilsaxneska líkanið 
Umbætur á ríkisrekstri eru mjög ólíkar eftir 
löndum. Hér verður sjónum aðallega beint að 
tveimur aðferðum við umbætur í ríkisrekstri. 
Annars vegar er það sem kalla má norræna 
líkanið og hins vegar engilsaxneska líkanið. 

Norræna líkanið, sem birtist reyndar hjá 
mörgum öðrum Norður-Evrópuþjóðum, hefur 
aðallega verið byggt á hugmyndum um ný 
skipan í stjórnun ríkisstofnana; að færa aukið 
vald til stofnana og auka sjálfstæði og ábyrgð 
yfirmanna, ásamt því að færa verkefni til sveit 
arfélaga.3 Engilsaxneska líkanið, í Bretlandi og 
á Nýja-Sjálandi, hefur lagt meiri áherslu á að 
koma opinberri þjónustu á markað og að einkavæða bæði almenna atvinnustarfsemi og vel 
ferðarkerfið. Bæði þessi líkön hafa lagt áherslu á 
innri markaðinn og kaupendahugsun í ríkis 
rekstrinum, þ.e. að ráðuneyti kaupi þjónustu af 
stofnunum. Þó hefur engilsaxneska líkanið lagt 
aukna áherslu á að greina algerlega í sundur 
veitendur þjónustunnar og kaupendur t.d. með 
því að starfsmenn margra ríkisstofnana eru ekki 
á launaskrá ríkisins. 

Robert J. Bennett (1990) greinir í sundur 
ólíkar aðferðir við að auka valddreifingu í 
tengslum við opinber umsvif. Annars vegar er 
það með því að auka áhrif sveitarfélaga eða 
fylkja á kostnað ríkis og hins vegar með því að 
færa verkefni ríkisins á markað. Mynd 1 lýsir 
ólíkum aðferðum við valddreifingu. Á lárétta 
ásnum er fjármálalegt og pólitískt vald sveitar 
félaga annars vegar og ríkis hins vegar. Á lóð 
rétta ásnum er hins vegar lýst hversu stórum 
hluta af þjónustu sem oftast er kostuð af hinu 
opinbera og að hluta til með notendagjöldum er 
veitt af hinu opinbera eða á einkamarkaði. 

Nær öll OECD-ríkin hafa færst upp á við 
innan rammans i myndinni, þ.e. flest ríkin hafa 
hagnýtt einkamarkaðinn meira en áður. Norræna 
líkanið hefur færst hægt upp og til hægri, þ.e. 
völd sveitarfélaga hafa verið aukin, en engil-

3. Naschold, Frieder, The Modernisation of the Public 
Sector in Europe. A Comparative Perspective on the 
Scandinavian Experience, Ministry of Labor. Finland, 
1994. 



saxneska líkanið hefur færst hraðar upp en 
breytt minna valdahlutföllum milli sveitarfélaga 
og ríkis. Í mörgum tilfellum hafa fjármálaleg og 
pólitísk völd ríkis aukist á kostnað sveitarfélaga. 
Hér verður ekki sérstaklega fjallað um lárétta 
ásinn og völd sveitarfélaga eða ríkis. Afar mis 
munandi er hversu mikil völd hafa verið færð til 
sveitarfélaga frá ríki. Finnland og Svíþjóð hafa 
lagt mikla áherslu á þennan þátt á meðan 
Bretland og Nýja-Sjáland hafa síður gert slíkt. Í 
þessari umfjöllun er einungis fjallað um þætti er 
snerta lóðrétta ásinn, þ.e. hversu mikið af starf-
semi hins opinbera má færa á markað. 

Ýmsir hafa reynt að meta hvaða þjóðir hafi 
náð mestum árangri i umbótum í ríkisrekstri en 
samræmt mat á því hvaða mælikvarða á að nota 
liggur ekki fyrir (Naschold, 1994, Puoskari 1996 
og Pollitt o.fl., 1997). Flestar Norður-Evrópu 
þjóðir hafa átt við sams konar vandamál að 
stríða í ríkisbúskapnum. Ýmis stjórnunartækni 
hefur verið reynd og samskipti fjárveitingar 
valds og ríkisstofnana hafa breyst en stofnana 
flóran verður sífellt fjölbreyttari og útgjöldin 
aukast. Ótvírætt er að engilsaxneska líkanið 
hefur náð betri árangri í að spyrna við auknum 
útgjöldum. Margar Evrópuþjóðir hafa reynt að 
sætta ólík sjónannið í efnahags- og ríkisfjár-

málum með því að veita verkalýðshreyfingu og 
ýmsum hagsmunahópum aukin ítök í stefnu 
mörkun á þeim sviðum. Bretar drógu hins vegar 
verulega úr áhrifum verkalýðshreyfingarinnar í 
byrjun níunda áratugarins. Einkavæðing hefur 
lengst af ekki átt upp á pallborðið hjá verkalýðs 
hreyfingunni. Það kann að skýra hvers vegna 
betur gekk að einkavæða og draga úr ríkisútgjöldum í Bretlandi en hjá flestum öðrum 
Evrópuþjóðum. Vandinn í ríkisfjármálum Breta 
er þó fjarri því að vera að baki þrátt fyrir árangur 
mikillar þrautagöngu í umbótum síðustu tvo 
áratugi. 

Á síðustu árum má segja að þau tvö líkön 
sem hér hafa verið gerð að umtalsefni séu ekki 
með jafn skörp skil og áður. Norðurlanda 
þjóðirnar beita nú einkavæðingu i auknum mæli 
og tilfærsla verkefna til sveitarfélaga i Finnlandi 
og Svíþjóð virðist vera að örva nokkuð einka 
markað með þjónustu fyrir hið opinbera. 

Sveitarfélagarekstur hefur auðveldað saman 
burð á milli sams konar þjónustustofnana á 
ólíkum svæðum. Með því að mögulegt er að 
bera saman verð og gæði þjónustu milli svæða 
verður til eins konar markaðsverð á þjónustu. 
Þegar hægt er að setja verðmiða á tiltekna 
þjónustu eiga sveitarfélög hægara með að bjóða 

58 FJÁRMÁLATÍÐINDI, 44. ÁRGANGUR, FYRRA HEFTI 1997 
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hana út á almennum markaði eða óska eftir því 
að fyrirtæki. sem sinna þessari þjónustu á 
hagkvæman hátt á öðrum svæðum í Finnlandi, 
eigi samstarf um að veita tiltekna þjónustu. 
Þannig eru einnig auknar líkur á því að minnstu 
sveitarfélögin verði ekki útundan á þessum 
markaði með opinbera þjónustu. 

II. Ríkiskaup í stað ríkisrekstrar 

Á meðan einkafyrirtæki verðleggja sig á 
samkeppnismarkaði em verð ákveðin á grund 
velli kostnaðar í ríkisrekstri. Þegar verð ræðst á 
markaði hafa seljendur hagsmuni af því að auka 
skilvirkni, en þegar verð er ákveðið á grund 
velli kostnaðar í ríkisrekstri hafa stofnanir ekki 
sömu hagsmuni m.a. vegna þess að lækkun 
kostnaðar kann að leiða til lægri framlaga eig 
enda. Til að kljást við þetta hafa flest OECD-
ríkin reynt að líkja eftir einkamarkaði með ein 
hverjum hætti. ríkin hafa heimilað stofnunum 
að flytja rekstrarafgang á milli ára, gert árangurssamninga milli stofnana og ráðuneyta og 
aukið sjálfstæði stofnana í því að ná settum 
markmiðum. Þessar umbætur eru i rétta átt en 
stjórnvöldum í flestum OECD-ríkjum hefur 
samt ekki tekist að koma á samkeppnismarkaði 
með þjónustu sem ríkið fjármagnar. 

Þær hugmyndir sem legið hafa til grundvallar í ríkisrekstrinum síðustu áratugi eru á þá leið 
að ríkið fjármagni og veiti tiltekna þjónustu. 
Þess vegna verða enn til nýjar ríkisstofnanir sem 
síðan þarf að ákveða framlög til út frá kostnaði 
en ekki út frá verði á markaði, gera árangurs 
samninga við þessar stofnanir o.þ.h. ríkið heldur því áfram að reka stofnanir í stað þess að 
kaupa af þeim tiltekna þjónustu. Með eflingu 
kaupendahugsunar í ríkisbúskapnum eru meiri 
líkur á að markaður skapist með opinbera 
þjónustu. 

Í rekstri sveitarfélaga í Bandaríkjunum eru til 
þekkt dæmi um borgir sem kaupa nær alla 
þjónustu á markaði i stað þess að veita hana 
sjálfar. Í borginni Lakewood í Kaliforniu, þar 
sem íbúar eru um 70 þúsund talsins, voru á 
sjötta áratugnum einungis þrír starfsmenn á 
launum hjá borginni og þeir sinntu fyrst og 

fremst innkaupum og samningagerð við verk 
taka sem síðan sáu til að mynda um heilsu 
gæslu, sorphirðu og löggæslu fyrir borgarbúa. í 
dag er Lakewoodborg með 160 starfsmenn í 
vinnu og borgarstjórn hittist á tveggja vikna 
fresti í stað einu sinni á ári eins og var á sjötta 
áratugnum.4 

Áfangar í rétta átt 
Grundvöllur þess að ríkið geti sinnt kaupenda 
hlutverki sinu er m.a. að ríkið hafi vitneskju um 
það hvaða þjónusta er veitt almenningi af 
almannafé. Ekki hafa legið fyrir aðgengilegar 
upplýsingar um þau verkefni sem þær 400 
ríkisstofnanir á Íslandi sem starfræktar eru hafi 
með höndum. Upplýsingar um aðföng hafa ein 
ungis verið tiltækar en upplýsingar um afurðir 
eða þá þjónustu sem veitt er og hverju afurðirnar 
og þjónustan skilar samfélaginu hafa ekki legið 
fyrir. Sú vitneskja hefur augljóslega legið fyrir 
hversu miklu fé er varið í tiltekinn menntaskóla 
(aðföngin) og að einhverju leyti hversu marga 
skráða nemendur skólinn hefur i upphafi hvers 
skólaárs. Ef nánar er spurt verður þó litið um 
svör. Hversu margir útskrifast úr mennta 
skólanum sem hlutfall af þeim sem hetja nám? 
Hvernig eru meðaleinkunnir nemenda miðað við 
nemendur í öðrum skólum? Hversu margir fá 
vinnu að námi loknu? Með sama hætti má taka 
dæmi af rannsóknastofnun á vegum ríkisins. 
Flestir hljóta að álykta að rannsóknastofnanir 
ríkisins rannsaki og hafi eftirlit með þáttum í 
tengslum við tilteknar starfsgreinar. En hvaða 
rannsóknir eru stundaðar i stofnuninni? Hver er 
árangur þeirrar rannsóknastarfsemi? Það nægir 
ekki skattgreiðendum að vita hversu miklu fé er 
varið í tiltekna stofnun, vitneskjan þarf að vera 
ítarlegri og snerta fyrst og fremst afköst og ár 
angur veitanda þjónustunnar. 

Ef vitneskja liggur fyrir um verkefni og 
kostnað, gefst færi á að bera þann kostnað 
saman við aðra sams konar starfsemi, fela þessa 
þjónustu öðrum aðilum sem geta veitt hana með 
hagkvæmari hætti eða forgangsraða verkefnum 

4. Financial Times. „California contract example", 13. 
nóvember, 1995. 



60 F J Á R M Á L A T Í Ð I N D I . 44. Á R G A N G U R , F Y R R A HEFTI 1997 

og leggja þjónustuna niður. Þannig er krafist 
aukins árangurs í rekstrinum. 

Á árinu 1996 voru í fyrsta sinn birtir Verk 
efnavísar fyrir ríkisstofnanir þar sem tilgreint er 
hversu mikla þjónustu hver stofnun veitti og 
fyrir hvaða verð. Í Verkefnavísum kemur m.a. 
fram að Landgræðsla ríkisins er með á friðuðu 
svæði um 4.600 hektara lands árið 1995 og 
miðað er við að sáð verði í um 1.600 hektara 
lands á árinu 1996.5 Þá er miðað við að fræfram 
leiðsla Landgræðslunnar nemi um 40 tonnum. 
Landgræðsla ríkisins hefur að markmiði að 
græða upp land. Skattgreiðendur leggja til stofnunarinnar fé og þeir eiga heimtingu á að vita 
hvað þeir eru að fá fyrir peninga sína. Nú þegar 
liggja opinberlega fyrir vísbendingar um 
umfang og afurðir starfseminnar gefst færi á að 
meta árangur stofnunarinnar. Í framhaldi á að 
spyrja hvort aðrir aðilar í svipaðri starfsemi geti 
veitt þessa þjónustu ódýrar og ræktað upp meira 
land fyrir sama fé. Þannig eykst aðhald á þær 
stofnanir sem fara með skattfé. 

Í Verkefnavísum eru einnig birtar upplýsing 
ar um afurðir og gæði skóla. Menntamálaráðu 
neytið er einnig að vinna að samræmingu upp 
lýsinga um árangur einstakra skóla til að gera 
samanburð á milli þeiiTa aðgengilegri en nú er. 
Þannig er smám saman að skapast grandvöllur 
til þess að efla kaupendahugsun í öllum ríkis 
búskapnum. 

Með stefnunni um nýskipan í ríkisrekstri 
sem samþykkt var af ríkisstjórninni á árinu 1995 
er lögð áhersla á að vitneskja liggi fyrir um í 
hvað almannafé er varið.6 Þannig á að reyna að 
auka aðhald á stjóraendur og starfsmenn ein 
stakra stofnana. í stefnunni segir að ef stofnanirnar standa sig ekki getur verið að ríkið leiti 
annað til að fá sams konar þjónustu fyrir lægra 
verð eða víkja stjórnandanum. Ný starfsmanna 
lög ríkisins sem samþykkt voru seint á árinu 
1996 munu auka ábyrgð forstöðumanna stofnana. Ef forstöðumaður stendur sig ekki, stofnunin er rekin með halla eða þjónusta er óvið-

5. Fjármálaráðuneytið, Verkefnavísar. Reykjavík, 1996. 
6. Fjármálaráðuneytið. Nýskipan í ríkisrekstri, Reykjavík, 

1996. 

unandi má víkja honum úr embætti. Þetta er 
umtalsverð breyting frá gömlu lögunum þar sem 
allir forstöðumenn voru í raun æviráðnir. 

Þessi stefna um umbætur í ríkisrekstri er 
mjög í anda þess sem mörg OECD-ríki hafa sett 
fram. Hins vegar virðist reynsla þeirra ríkja sem 
lengst eru komin með hefðbundnar árangursmælingar að ekki sé nógu langt gengið. Hinn 
svokallaði innri markaður í ríkiskerfinu, þar sem 
líkt er eftir einkamarkaðnum, hefur ekki reynst 
það töfratæki sem margir spáðu. Nær öll þau 
lönd sem beitt hafa árangursmælingum hafa lent 
i einhverjum erfiðleikum við að koma á árangurshugsunarhætti. Vandamál hafa komið upp 
við skilgreiningar á afurðum og árangri. Bretar 
telja að árangursupplýsingar hafi gagnast við að 
afla upplýsinga um stofnanir og bætt að nokkru 
stjórnun stofnana en ekki náð nægilegri fótfestu 
í ráðuneytum. Í Frakklandi voru ýmis ráðuneyti 
ekki nægilega vel undirbúin eða áhugasöm um 
að hrinda árangursmælingum í framkvæmd og 
því hafa markmið frönsku ríkisstjórnarinnar um 
árangursmælingar ekki náð fram að ganga. Á 
Nýja-Sjálandi hafa samskipti kaupenda þjónustu 
fyrir almenning og veitenda hennar ekki verið 
nógu skýr sem leitt hefur til vandamála. 

Vandamálin við árangursmælingar virðast 
viðast þau sömu. Ekki eru nógu skýr skil á milli 
veitenda þjónustunnar og kaupenda hennar. 
Þetta á sér augljósar skýringar. Þegar stofnun er 
oft helsti framleiðandi fyrir ráðuneyti á tilteknu 
sviði hafa báðir aðilar tilhneigingu til að þróa 
samherjaviðskipti. Magn og verð þeirrar þjónustu sem samið er um er aðallega ákveðið út frá 
því hvað stofnunin telur að sé mögulegt miðað 
við þá fjármuni sem ráðuneytið hefur til umráða. 
Málin fara því ekki á þann veg að annar aðilinn 
skipi hinum fyrir og gefi ljóslega til kynna að 
hann geti allt eins keypt þessa þjónustu af 
öðrum. Báðar stofnanir eru líklegar til að vera 
hvor upp á aðra komin með stefnumarkandi 
ráðgjöf. Stofnanir hafa hagsmuna að gæta við 
stefnumörkun og ráðuneyti þurfa á upplýsingum 
og sérþekkingu stofnana að halda við ákvörðun 
um hvaða þjónusta er keypt. 

Eina svarið við þessu er að rjúfa enn frekar 
formleg tengsl á milli framkvæmdavaldsins og 
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þeirra stofnana sem veita þjónustu af almannafé 
og efla kaupendahugsun í ráðuneytum. Mikilvægt atriði í þessu sambandi er að allar stofnanir 
sem sinna þjónustu sem fjármögnuð er með 
almannafé séu einkareknar eða algerlega sjálf 
stæðar rekstrareiningar í eigu ríkisins þar sem 
stjórnendur og starfsmenn eru ekki á launaskrá 
ríkisins heldur hjá viðkomandi rekstrareiningu. 

Í umræðum um árangursmælingar má hlutur 
notenda þjónustunnar að sjálfsögðu ekki gleymast. Hægt er að beita árangursmælingum sem 
felast í því að notendur eru beðnir að svara 
spurningum um gæði þeirrar þjónustu sem veitt 
er. Þá hafa sum ríki hvatt notendur opinberrar 
þjónustu til að segja álit sitt á þjónustunni með 
því að bjóða upp á sérstök símanúmer sem hægt 
er að hringja í með ábendingar, kvartanir eða 
hrós til stofnana. Þá hafa Bretar gert tilraunir 
með að bjóða notendum bresku járnbrautanna 
endurgreiðslu ef tafir yrðu á þjónustunni. Árang 
urinn varð þó takmarkaður, þjónustan batnaði 
lítið og erfitt reyndist að breyta yfirstjórn þessa 
gamla ríkisfyrirtækis. Loks má nefna notenda 
gjöld en þau em án efa eitthvert öflugasta að 
haldstæki sem notendur hafa á stofnanir. Þá eru 
þau mikilvægur þáttur i að auka upplýsingar um 
m.a. afurðir og gæði opinberrar þjónustu. 

Árangursstjórnun 
Ríkisstjórnin samþykkti í árslok 1996 að taka 
upp árangursstjórnun í ríkisrekstri. Í árangurs 
stjórnun felst tilraun til að taka upp breytt sam 
skiptaform ráðuneyta og stofnana. Reynt er að 
skilgreina hvaða þjónustu ríkið veitir, til hvers er 
verið að veita þá þjónustu og hvað það skilur 
eftir sig. Til þess að árangursstjórnun skili ár 
angri þarf að skilgreina markmið og meta síðan 
hvernig til hefur tekist. Öllum þeim sem veita almenningi þjónustu fyrir almannafé er gert að 
uppfylla tiltekin mælanleg markmið í starfsemi 
sinni. Þau geta falist í auknum gæðum þjónustunnar eða auknum afköstum. Upptaka árangurs 
stjórnunar getur verið annar mikilvægur áfangi á 
leið til skýrrar aðgreiningar þess að kaupa 
þjónustu fyrir almenning og að veita hana. 

Hins vegar eru sömu vandkvæði fyrirsjáan 
leg í árangursstjórnun á Íslandi og virðast koma 

fram í þeim löndum þar sem svipaðar hugmynd 
ir hafa verið reyndar. Skil milli kaupenda þjónustunnar og seljenda ern ekki nægjanlega skýr 
og ekki er ljóst hvar ábyrgðin liggur. Skýr skil 
verða að vera á milli kaupenda og seljenda þjónustunnar. Það verður annaðhvort gert með 
einkavæðingu þjónustunnar eða með því að gera 
stofnanirnar algerlega sjálfstæðar frá ríkisrekstrinum. í Bretlandi voru sett á laggirnar sjálfstæð 
rekstrarfélög um umsvifamikla þætti ríkisstarf 
seminnar og starfsmenn þeirra eru á launaskrá 
þessara félaga en ekki hjá ríkinu. Finnar hafa til 
að mynda sett sérstök lög um ríkisstofnanir sem 
miða að því að gera þær sjálfstæðari. Stofnanirnar eru með sitt eigið vinnuveitendasamband, 
semja um kaup og kjör við sína starfsmenn (að 
nokkru þó í samráði við fjármálaráðuneyti) og fá 
að öðru leyti að haga málum innan þess rúma 
ramma sem þeim er settur. Stjórnendur þessara 
stofnana eru síðan ábyrgir fyrir að ná þeim 
markmiðum sem þeim eru sett. Hugmyndir 
Finna um serstök lög fyrir ríkisstofnanir hafa 
verið töluvert til umræðu. Ian Harden (1992) 
telur m.a. að besta leiðin til að styrkja innri 
markaðinn og skerpa skil á milli kaupenda 
(ráðuneyta) og veitenda þjónustu (ríkisstofnana) 
sé að setja sérstök lög sem auki sjálfstæði og 
ábyrgð ríkisstofnana. Þá hafa Finnar breytt 
mörgum ríkisstofnunum í hlutafélög. 

Það er sama hvort ríkisstofnunum er breytt í 
ríkishlutafélög eða einhvers konar sjálfstæð ríkisrekstrarfélög, eignarformið getur, þó að síðar 

verði, orðið þeim til trafala. Enda þótt árangursstjórnun gangi út á samning um kaup á til 
tekinni þjónustu verður þessi aðferðafræði ekki 
langlíf ef um leið er ekki stuðlað að auknu sjálf 
stæði stofnana og þegar til lengri tíma er litið að 
breyttu eignarformi. Ef árangursstjórnun þróast 
ekki í þá átt er eins vist að hún verði „fyrr eða 
síðar sett á sama stall og önnur illa hönnuð og 
útbrunnin stjórntæki í rekstri".7 

7. Rombach, B., Why Decisions about management by 
Objectves do not lead to Control with Objectives - the 
Stockholm Example. handrit, Vín. 



62 FJÁRMÁLATÍÐINDI . 44. ÁRGANGUR, FYRRA HEFTI 1997 

Er raunhœft að koma á markaði með 
ríkisþjónustu? 
Hversu raunhæft er að ríkið kaupi mestalla þá 
þjónustu sem það þarfnast? Hvers konar mark 
aður verður í sjúkraþjónustu, háskólakennslu og 
jafnvel landhelgisgæslu? Á síðustu árum hefur 
útboðum á vörum og þjónustu fyrir ríkið fjölgað 
verulega. Þrátt fyrir það er ennþá umtalsverð 
tregða hjá ýmsum ráðuneytum, fyrirtækjum og 
stofnunum við að bjóða út starfsemi. Með nýjum 
lögum um fjárreiður ríkisins sem samþykkt voru 
á Alþingi fyrr á þessu ári hafa opnast auknir 
möguleikar fyrir ráðuneyti að bjóða út starfsemi 
eða gera þjónustusamninga við utanaðkomandi 
aðila um rekstur tiltekinna verkefna fyrir ríkið. 
Þetta kann að auka áhuga ráðuneyta á að leita 
nýrra leiða. Hitt er þó einnig oft bent á að smæð 
íslenska markaðarins minnki líkur á samkeppni í 
útboðum og að þar með sé ekki hægt að koma á 
raunverulegum markaði með opinbera þjónustu. 
Þegar boðnar eru út hreingerningar, sem er víðast í heiminum talið hvað sjálfsagðast að bjóða 
út, eru tilboðsgjafar oft eitt eða tvö hreingerningafyrirtæki og síðan nokkrir einstaklingar sem 
hyggja á kvöldvinnu. Tilboðsgjafar eru fáir og 
samkeppnin er lítil. Þá er einnig bent á að verk 
efnin séu oft svo stór og flókin að enginn inn 
lendur aðili geti ráðið við slíkt og samanburður 
innanlands sé ekki til staðar. 

Það er ekki síst í opinberri þjónustu þar sem 
alþjóðleg útboð eru nú tíðkuð í síauknum mæli. 
Nefna má nokkur dæmi um útboð í tengslum við 
heilbrigðismál. Portúgalskt fyrirtæki bauð lægst 
í garðumsjón fyrir sjúkrahús í Bretlandi, finnskt 
fyrirtæki hefur boðið i rannsóknir fyrir sænskt 
sjúkrahús og sjúkrastofnun í miðvesturfylkjum 
Bandaríkjanna hefur verktaka frá austurströnd 
inni sem sinnir meginparti af stoðþjónustu fyrir 
stofnunina. Þau fyrirtæki sem bjóða í þessi verk 
flytja oftast ekki starfsfólk með sér, einungis 
þekkingu og oft nýjar aðferðir. Þá eykur kaup 
endahugsun möguleika á samanburði á verði og 
gæðum sams konar þjónustu á milli svæða. 
Þannig geta íslensk heilbrigðisyfirvöld borið 
saman verð á tiltekinni aðgerð, myndatöku o.fl. 
á milli Íslands og annarra Norðurlanda. Að slíkri 
samræmingu er unnið hjá OECD. Hagkvæmni 

opins og alþjóðlegs markaðar er umtalsverð í 
ríkisþjónustu jafnfámenns lands og Íslands. 

Þekking á innkaupum og útboðum hjá einkafyrirtækjum og í ríkisrekstri hefur aukist hröðum 
skrefum á undanfornum árum. Í Bretlandi var 
fyrir nokkru sett á laggirnar meistaranám í ríkis 
kaupum, þar sem ríkisstarfsmenn eru þjálfaðir í 
innkaupum. Hér á landi hefur skilningur á mikil 
vægi hlutverks kaupandans aukist á ýmsum 
sviðum. Það eru ekki mörg ár síðan framandi 
þótti að ríkið sinnti ekki allri vegagerð sjálft. Nú 
hefur það hins vegar gerst hægt og hljótt að 
Vegagerðin stundar litið vegagerð sjálf heldur 
kaupir vegi af einkafyrirtækjum í samkeppni. 
Sama á við margvisleg útboð ríkisins sem hafa 
margfaldast á síðasta áratug. Hugarfarsbreyting 
hefur því þegar átt sér stað en langur vegur er þó 
enn ófarinn í þessum efnum, bæði hugarfarslega 
og að einhverju leyti tæknilega þar sem inn 
kaupin verða auðvitað flóknari eftir því sem 
starfsemin er margbrotnari. 

Loks má ekki gleyma í þessu sambandi að 
eftir því sem ríkið býður meira út af þjónustu 
veróa til fyrirtæki á einkamarkaði sem veita 
slíka þjónustu. Á meðan ríkisþjónustan, sem er 
umsvifamikil á mörgum sviðum, er fyrst og 
fremst veitt af ríkisstofnunum er dregið úr líkum 
þess að fleiri einkafyrirtæki komi fram sem 
keppi um að veita þá þjónustu. 

III. Stjórnmál og nýskipan 
ríkisfjármála 

Þrátt fyrir að hér að framan hafi sjónum aðal 
lega verið beint að ráðuneytum og stofnunum 
eru það lýðræðislega kjörnir fulltrúar á Alþingi 
sem eiga að forgangsraða verkefnum. Þáttur 
þeirra er því afar mikilvægur en hann er þó oft 
skilinn útundan í umræðunni um ríkisreksturinn. 

Með eflingu kaupendahugsunar gefst færi á 
að gera kjörnum fulltrúum betur kleift að for 
gangsraða verkefnum. Sameiginlega sjóði 
landsmanna á að nýta til að ná tilteknum mark 
miðum sem stjórnvöld setja. Þessi markmið geta 
til dæmis falist í að hlúa að þeim sem minnst 
mega sín og stuðla að tækifærum til menntunar 
og aðhlynningar óháð tekjum. Til þess að ná 
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þessu fram þarf að ákveða hvaða þjónustu á að 
kaupa til þess að ná settum markmiðum. Allir 
þeir aðilar sem sinna verkefnum fyrir ríkið, 
hvort sem það eru einkastofnanir eða ríkisstofn 
anir, selja síðan ríkinu þjónustu sina. 

Það er í raun furðulegt hversu lengi Alþingi 
og ríkisstjórnir hafa látið sér nægja afar ófull 
komnar upplýsingar um afköst eða samanburð á 
milli veitenda opinberrar þjónustu. Alþingi 
hefur því haft litla möguleika til þess að vega og 
meta hvort hallað er á einn veitanda þjónustu 
fremur en annan eða jafnvel hvaða þjónusta er 
raunverulega veitt í fjölmörgum ríkisstofnunum. 
Það er ekki fyrr en á allra síðustu árum að veru 
legar breytingar eru að verða á þessu m.a. með 
nýjum fjárreiðulögum, verkefnavísum og nú 
síðast árangursstjórnun. Vegna skorts á upp 
lýsingum má segja að forgangsröðun á vett 
vangi Alþingis hafi fremur birst í ýmsum auka 
fjárveitingum en fjárlögum. Þá hefur skortur á 
upplýsingum án efa stuðlað enn frekar að því að 
á Alþingi eru ákvarðanir um útgjöld stundum 
teknar í flýti á síðustu stundu. 

Fjárlagagerð hefur tekið miklum breytingum 
til batnaðar bæði hérlendis og í flestum OECD-
ríkjum. Þá hefur hlutverk fjármála- og fag 
ráðuneyta breyst. Fjármálaráðuneyti hefur ekki 
lengur eftirlit með öllum smáútgjöldum ein 
stakra ráðuneyta og stofnana heldur skal það 
ásamt fagráðuneytum hafa forystu um almennar 
endurbætur og ráðgjöf um stefnumörkun. 
Rammafjárlög sem tekin voru upp hérlendis 
fyrir nokkrum árum höfðu afdrifamiklar breytingar í för með sér fyrir fjárlagagerðina og hlut 
verk ráðuneyta. Enda þótt rammafjárlög hafi 
leitt til aukinnar stefnuvinnu í ráðuneytum hefur 
ekki tekist að skapa algerlega breytt andrúmsloft 
í fjármálum ríkisins með þeim eins og vonast 
var til. Umræða um stefnumörkun í ríkisfjármál 
um virðist enn tiltölulega einangruð hjá nokkrum stjórnmálamönnum og sérfræðingum í ráðu 
neytum og hefur ekki færst á vettvang stjórn 
mála og til ráðuneyta eins og æskilegt væri. 

Hér verða nefnd dæmi um leiðir sem miða að 
því að styrkja enn frekar fjárlagagerðina, stuðla 
að betri stjórn ríkisfjármála og efla hlutverk 
kaupandans á vettvangi þings og ríkisstjórnar. 

Nýsjálenska aðferðin við stjórn ríkisfjármála 
felur án efa í sér róttækustu umbætur i ríkisfjár 
málum OECD-ríkja. Árið 1994 samþykkti ný 
sjálenska þingið lög sem nefnd voru „lög um 
ábyrgð i ríkisfjármálum" og „lög um ríkisreikning". Meginmarkmið laganna var að styrkja fjár 
lagagerðina og auka ábyrgð þings og ríkis 
stjórnar, ýta undir langtímasjónarmið, skila 
afgangi á ríkissjóði og draga úr skuldum ríkisins. Nýsjálenska þingið setti sjálfu sér og 
ríkisstjórninni eitthvert aðhaldssamasta stjórntæki sem nokkurt þing hefur sett fyrr og síðar. 
Stefnumörkun ríkisstjórnar og fjárlagafrumvarp 
skyldu kynnt fyrir þinginu nokkru áður en fjár 
lagafrumvarpið var lagt fram til að gefa þing 
mönnum tóm til að undirbúa umræður og 
tillögur. Ríkisstjórninni bar að leggja fram 
stefnumörkun sína til lengri og skemmri tíma og 
upplýsingar um helstu útgjöld í þeim mála 
flokkum sem aukin áhersla var lögð á. Þá bar 
ríkisstjórninni með sama hætti að leggja fram 
áætlun um öflun tekna til lengri tíma. Þannig átti 
að stuðla að auknum stöðugleika í skattheimtu 
en atvinnulif í mörgum löndum hefur þurft að 
liða örar breytingar í skattaumhverfi sínu vegna 
geðþóttaákvarðana stjórnvalda. Það hefur síðan 
dregið úr áreiðanleika langtímaáætlana fyrir 
tækja og stuðlað að óstöðugleika. 

Stjórnarandstaðan á Nýja-Sjálandi ákvað 
jafnframt að setja fram tillögur í fjárlagaum 
ræðunni með sama hætti. Öllum tillögum sem 
fólu í sér aukin útgjöld fylgdu raunhæfar tillögur 
um tekjur á móti. Hingað til hafa þeir flokkar 
sem ekki eru í stjórn komið með „vinsælar" 
tillögur um tekjur á móti þeim auknu útgjöldum 
sem þeir hafa lagt til. Ein algeng tillaga af þessu 
tagi í Evrópu er „að draga verulega úr skatt 
svikum" til að mæta tillögum um ný útgjöld. 
Með þessum nýju vinnubrögðum var a.m.k. gerð 
tilraun til að fá fram gagnmerkari umræður 
stjórnar og stjórnarandstöðu í þinginu um tekjur 
og gjöld í ríkisbúskapnum. 

Nokkrum vikum fyrir þingkosningar skyldi 
leggja fram endurskoðaðan ríkisreikning sem 
birti nýjustu tölur um afkomu ríkisins fram að 
síðasta heila mánuði. Þetta var gert til að koma í 
veg fyrir að næsta ríkisstjórn byrjaði á því að 
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tilkynna að staða ríkisfjármála væri allt önnur en 
fyrri ríkisstjórn hefði fullyrt. Þannig var reynt að 
koma í veg fyrir umframeyðslu á því fjárlagaári 
sem fyrri ríkisstjórn bar ábyrgð á. 

Samkvæmt þessum lögum áttu öll útgjöld 
ríkisins að vera til tiltekinna verkefna en ekki til 
stofnana eða málaflokka; fjárveitingar eru því í 
raun veittar til framleiðslu á þjónustu sem nánar 
er tilgreind í kaupsamningum milli ráðuneyta og 
stofnana. Með þessum lögum var án efa stigið 
stórt skref i átt að ábyrgari stjórn á fjármálum 
ríkisins og eflingu kaupendahugsunar. Reynslan 
á eftir að skera úr um það hvort nýsjálenskir 
stjórnmálamenn standi undir þeim kröfum sem 
þeir eða fyrirrennarar þeirra hafa sett á sjálfa sig. 

Í kjölfar endurskoðunar á fjárlagagerð í 
Svíþjóð voru á árinu 1996 samþykkt ný lög sem 
eiga að treysta fjárlagagerðina. Að mörgu leyti 
em þessi sænsku lög í anda nýsjálensku laganna 
sem rætt var um hér að framan og að nokkru 
leyti má segja að þau gangi lengra en nýsjálensku lögin. Í sænsku lögunum kemur fram að 
ríkisstjórnin getur lagt fram tillögur sínar um 
útgjaldaramma á vorþingi og þá skal þingið taka 
ákvörðun um þessa ramma. Á haustþinginu er 
ekki hægt að koma með tillögur um aukaútgjöld 
öðruvísi en að gera tillögur um lækkun útgjalda 
annars vegar eða hækkun tekna á móti. Þá skal 
ríkisstjórnin leggja fram fjögurra ára áætlun í 
ríkisfjármálum. Ábyrgð fjárlaganefndar þingsins er aukin en nefndin getur til að mynda ekki 
komið með tillögur um aukin útgjöld til eins 
málaflokks nema með samsvarandi lækkun í 
öðrum málaflokki á móti.8 

Sænska leiðin gengur út á að rammafjárlög 
séu ekki sett fyrir hvert ráðuneyti eins og hér 
heldur fyrir málaflokk. Með því er reynt að gera 
stjórn og þingi betur kleift að forgangsraða. 
Málaflokkarnir eru fleiri en ráðuneytin og einn 
málaflokkur getur teygt sig inn í fleiri en eitt 
ráðuneyti. Þannig er líka stuðlað að auknu sam 
starfi milli ráðuneyta sem oft er veruleg þörf á. 

8. Ásdís Sigurjónsdóttir og Halldór Árnason, Breytt f jár-
lagagerð í Svíþjóð, kynnisferð dagana 25.-27. febrúar 
1997 til Stokkhólms. minnisblað. 14. mars 1997. 

IV. Útfærsla hugmynda um nýskipan í 
ríkisflármálum 

Hvernig má koma kaupendahugsuninni sem best 
fyrir í ríkisbúskapnum og hvernig er hægt að 
auka líkur á því að almannafé sé nýtt til að kaupa 
á eins hagstæðu verði og gæðum þá þjónustu 
sem meirihluti kjörinna fulltrúa vill að veitt 
verði? Það eru margir samverkandi þættir sem 
hafa áhrif hér á. Mynd 2 sýnir þá sem fara með 
skattfé. Það eru Alþingi, ríkisstjórn, ráðuneyti 
og loks veitendur þjónustunnar. Þá lokar almenningur, þ.e. viðskiptavinir ríkisins, þessari 
hringrás. Til þess að markmiðið um bætta nýtingu skattfjár nái fram að ganga þarf að skoða 
samspil þessara aðila og hlutverk hvers og eins. 

Meðferð skattfjár ætti að fara fram með eftir 
farandi hætti: Ríkisstjórnin mótar langtíma 
stefnu og setur sér markmið. Alþingi samþykkir 
fjárlög. Ráðuneytin fá skýrar línur frá Alþingi 
og ríkisstjórninni um hvert skuli stefnt og ein 
stakir ráðherrar útfæra þessar hugmyndir nánar 
og hefjast síðan handa við að kaupa þjónustu 
sem miðar að settu marki. Á móti þarf einnig að 
hætta að kaupa eða kaupa minna af annarri 
þjónustu. Ráðuneytin skilgreina sig sem kaup 
endur þjónustu sem veitt er af stofnunum ríkisins eða fyrirtækjum á markaði. Gerður er kaup 
samningur milli ráðuneyta og þeirra sem veita 
þjónustu fyrir almannafé. Ráðuneytin birta 
ríkisstjórn upplýsingar um árangur stofnana 
þannig að ríkisstjórnin getur auðveldlega gert 
þinginu og almenningi grein fyrir árangri og 
afköstum þeirra sem veita þjónustu fyrir skattfé. 

Þegar mynd 2 er skoðuð sést vel hversu 
griðarlegar breytingar hafa orðið á þessu ferli á 
nokkrum árum. Þingið á nú mun betra með að 
nálgast læsilegar upplýsingar um ríkisreksturinn 
þar sem ríkisreikningur er nú birtur í svipuðu 
formi og er hjá einkafyrirtækjum. Þá styrkja ný 
fjárreiðulög alla vinnu við ríkisfjármálin. 
Rammafjárlögin hafa haft jákvæð áhrif á fjár 
lagavinnuna og verið hemill á ríkisútgjöld. Með 
árangursstjórnun og verkefnavísum eru upp 
lýsingar um starfsemi þeirra sem veita þjónustu 
fyrir almannafé bættar til muna. Loks gera nýju 
fjárreiðulögin ráð fyrir að allar stofnanir geri 
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ársreikninga og ný starfsmannalög gera ráð fyrir 
að allir forstöðumenn stofnana séu ábyrgir fyrir 
gerð áætlana um rekstur stofnananna. Þingmenn 
allra stjórnmálaflokka hérlendis hafa sýnt þessu 
umbótastarfi skilning og er það án efa ástæða 
þess hversu vel hefur gengið að koma þessum 
umbótum á. Starfinu er þó fjarri því lokið. Enn 
vantar að styrkja allar þær stofnanir sem tengjast 
meðferð almannafjár til að kaupendahugsun í 
ríkisbúskapnum eflist. Hér á eftir verður mynd 2 
skoðuð nánar og gerðar tillögur um hvernig 
megi bæta eða breyta verklagi þeirra sem 
ráðstafa almannafé. 

Hlutverk veitenda þjónustunnar 

Á næstu árum þarf einnig að efla seljendahugsun ríkisstofnana eins og kaupendahugsun 
framkvæmdavaldsins. Þá þarf að efla sjálfstæði 
og ábyrgð stofnana. Þrjú atriði eru mikilvægust 
til að stjórnendur og starfsmenn ríkisstofnana 
geti náð auknum árangri i starfi. 

* Stofnanir eru ekki til þeirra vegna heldur 
vegna þeirra verkefna sem þær sinna 
Árangursstjórnun getur verið mjög þýðingar 
mikil til að efla kaupendahugsunina í ríkis 
búskapnum og draga úr beinum stofnanarekstri 
ríkisins. Árangursstjórnun leggur áherslu á að 
stofnanir selji ríkinu tiltekin verkefni en séu ekki 
til sjálfra þeirra vegna. Þá verða stofnanir að 
geta treyst á að kaupandinn sé reiðubúinn að 
kaupa þjónustu til nokkurra ára í senn til að auka 
stöðugleika og veita svigrúm til áætlanagerðar 
nokkur ár fram í tímann. 

* Rekstrarumhverfið verður að vera eins 
Ef ríkið hyggst krefja stjórnendur ríkisstofnana 
um að gera jafn vel og einkarekstur við að veita 
tiltekna þjónustu og gera þeim kleift að breyta 
eignarformi sínu innan tiltekins árafjölda, þarf 
rekstrarumhverfi stofnunarinnar að verða eins 
líkt umhverfi einkarekstrar og kostur er. Þannig 
getur innri markaðurinn hjálpað til við að flytja 
starfsemina nær því sem þekkist á markaði. 
Stjórnendur verða að hafa svigrúm í starfs 
mannamálum, geta umbunað starfsfólki sem 
stendur sig vel, ákveða fjölda starfsfólks o.s.frv. 

Þá verður einnig að vera hægt að umbuna stjórn 
endum sem standa sig vel en láta þá víkja sem 
ekki ná tilsettum markmiðum í rekstrinum. Ný 
starfsmannalög ríkisins auka möguleika á að 
umbuna starfsfólki en lögin kveða hins vegar 
ekki á með skýrum hætti um umbun til forstöðu 
manna. 

* Allur kostnaður verður að vera tilgreindur 
Ef ríkið hyggst kaupa af stofnuninni tiltekna 
þjónustu, verður stofnunin að tilgreina nákvæm 
lega þann kostnað sem til fellur við þá þjónustu. 
Með því er hægt að bera saman kostnað ólíkra 
rekstrarforma eða sambærilegra stofnana sem 
veitt geta þjónustuna. Þetta krefst þess að gerð 
sé rekstraráætlun og að allur kostnaður sé 
tilgreindur i rekstrarreikningi. 

Hlutverk ráðuneyta 
Áherslum í rekstri ráðuneyta þarf einnig að 
breyta. Ráðuneytin verða að hugsa fyrst og 
fremst um það að þau eru kaupendur þjónustu 
fyrir almenning. Á þeim hvílir sú ábyrgð að leita 
hagstæðustu leiða við að veita þá þjónustu sem 
ákveðið hefur verið að ríkið kosti og um leið að 
hafa kjark til að hætta að kaupa þjónustu sem 
samræmist ekki markmiðum stjórnvalda. Um 
leið er brýnt að ráðuneytin hafi einnig skýrar 
linur um hvert sé hlutverk þeirra við litfærslu 
stefnumála ríkisstjórnar. Til þess að gera ráðu 
neytum það kleift að ná þeim árangri sem til er 
ætlast þurfa eftirfarandi breytingar að eiga sér 
stað: 

* Kaup og sala á einnig við í ráðuneytum 
Ráðherra geri skriflegan samning við ráðu 
neytisstjóra þar sem skilgreint er til hvers 
ríkisstjórnin og ráðherrann ætlast og hvaða 
ábyrgð hvor samningsaðili ber. Ráðuneytis 
stjórar gera hið sama gagnvart sérfræðingum í 
ráðuneytum og forsvarsmönnum stofnana sem 
hegða sér eins gagnvart undirmönnum sínum. 

*Aðhald verður að auka á yfirstjórn og stuðla 
að tilflutningi 
Yfirmenn ráðuneyta og æðstu stofnana ber að 
ráða tímabundið. Ný starfsmannalög gera það að 
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verkum að nýir yfirmenn ráðuneyta verða ekki 
æviráðnir. Auka verður tilflutning æðstu embættismanna í störfum. Slíkt bætir samskipti og 
tryggir að embættismenn séu frekar vakandi 
fyrir nýjungum og breyttum vinnubrögðum. 

Hlutverk Alþingis 
Til að ná árangri í ríkisrekstri er brýnt að Alþingi 
hafi eins góðar upplýsingar um þá þjónustu sem 
veitt er almenningi og frekast er kostur. Þjóðin 
kýs fulltrúa sina á Alþingi og veitir þeim umboð 
til að taka ákvarðanir fyrir sina hönd. Til þess að 
þær ákvarðanir endurspegli vilja kjósenda þurfa 
góðar upplýsingar að vera til staðar. Það er einnig hlutverk Alþingis að krefja ríkisstjórnina 
reikningsskil gjörða sinna og því er mikilvægt 
að skýrar reglur séu um þau reikningsskil og að 
þær endurspegli sem best raunverulega stöðu 
ríkissjóðs til lengri og skemmri tíma. 

Til þess að styrkja starf Alþingis í fjármálum 
ríkisins eru nokkur mál sem setja þarf á oddinn. 

*Alþingi samþykki útgjaldaramma ú vorþingi 
Þannig er aukið aðhald að starfi þingsins um leið 
og þingmenn fá mun betri tíma til að skoða 
tillögur ríkisstjórnarinnar sem eðlilega yrðu 
lagðar fram á vorþingi (kynnt hér síðar). 

* Ársreikningur ríkisins sé skýr og greinargóður 
Alþingi verður að hafa eins greinargóðar 
upplýsingar um ríkisreksturinn, eignir og skuldir, og frekast er kostur. ríkisreikningur verður 
að endurspegla góðar reikningsskilavenjur. Með 
nýjum fjárreiðulögum verða reikningsskil íslenska ríkisins með því besta sem þekkist í 
heiminum. Alþingi eignast því mjög mikilvægt 
aðhaldstæki sem ber að nýta á skynsaman hátt. 

*A/þingi verður að veita ríkisstjórn aukið 
aðhald 
Með því að upplýsingar liggi fyrir um hvað ríkið 
er að kaupa gefst Alþingi betur færi á að meta 
afrakstur og árangur þeirra sem veita þjónustu 
fyrir skattfé. Þannig er þingmönnum gert kleift 
að veita ríkisstjórn aukið aðhald og um leið að 
hafa betri upplýsingar til að meta hvort einstakar 
stofnanir hafi staðið sig sem skyldi þegar óskir 

um aukafjárveitingar koma fram. Aukafjár 
veitingar, sem nú birtast í fjáraukalögum, ættu 
því að verða í enn fastari skorðum en nú. 

* Alþingi horft til lengri tíma í senn 
Samþykkt áætlana á flestum útgjalda- og tekju 
sviðum er afar þýðingarmikil ef auka á stöðug 
leika. Með því að lögð sé meiri áhersla á lang 
tímaáætlanir i ríkisrekstri kann að skapast meiri 
umræða á Alþingi og í ríkisstjórn um langtíma 
skuldbindingar þjóðarinnar og langtímahorfur. 
Slíkt kann meðal annars að örva umræður um 
hvort við erum að velta vanda yfir á komandi 
kynslóðir og draga úr líkum þess að honum sé 
áfram ýtt á undan sér þar til í óefni er komið. 

Hlutverk ríkisstjórnar 
*Stefnumörkun 
Í stefnumörkun felst framtíðarsýn þeirrar 
ríkisstjórnar sem situr hverju sinni. Stefnu 
mörkun og forgangsröðun verða ekki aðskilin. 
ríkisstjórn þarf að forgangsraða. Í ýmsum lönd 

um er það forsætisráðherra sem ber ábyrgð á 
öllu starfi ríkisstjórnar. Hérlendis hvílir ábyrgð 
in samkvæmt stjórnarskránni á einstökum 
ráðherrum. Þessi valddreifing í ríkisstjórn getur 
minnkað líkur þess að forsætisráðherra hafi 
forystu um stefnumörkun og forgangsröðun. 
Hér ræðst slíkt fyrst og fremst af þeim einstaklingi sem situr í forsætisráðherrastóli fremur en 
formlegum starfsreglum. Í núverandi ríkisstjórn 
hefur starfað ráðherranefnd um ríkisfjármál sem 
stýrt er af forsætisráðherra. Slíkur vettvangur 
getur stuðlað að aukinni umræðu um stefnu 
mörkun í ríkisfjármálum og styrkt flokkasam 
starf í þeim. Ráðherranefndinni á að fela undir 
búning formlegra tillagna um útgjaldaramma 
fyrir ríkisstjórn sem síðar verða lagðar fyrir 
Alþingi á vorþingi. 

*Langtímastefna í útgjöldum og tekjum 
Í löndum eins og Nýja-Sjálandi er það hlutverk 
forsætisráðherra að birta samhliða fjárlagafrum 
varpi langtímastefnu i útgjöldum og tekjum. Þar 
birtist skýr forgangsröðun og enginn þarf að 
velkjast í vafa um ábyrgðarsvið þess sem undir 
það skrifar. 
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Niðurlag 

Þær hugmyndir sem hér eru kynntar fela ekki í 
sér að breytingar séu gerðar á því hvaða þjónusta sé veitt almenningi. Spurningin um hvaða 
þjónusta er veitt er pólitísks eðlis. Hér hefur 
sjónum einungis verið beint að stjórnun þeirrar 
þjónustu sem ákveðið er að veita. Peter Drucker, 
einn höfundur nútímastjórnunar í ríkisrekstri, 
varar þó eindregið við að stjórnmálamenn noti 
nýjustu aðferðir til að framlengja stuðning eða 
rekstur stofnana sem engan veginn eiga heima í 

ríkisrekstri. Í því sambandi eru nefnd landbúnaðarstefna Evrópusambandsins og bandaríska 
heilbrigðiskerfið Medicare. Drucker kennir 
stjórnmálahugsuðum allt frá dögum Machiavellis um þetta. Hann segir að þeir hafi skotið 
sér undan því að svara hvert sé eðlilegt hlutverk 
og ábyrgðarsvið ríkisins.9 Þannig þurfa stjórnunarlegar breytingar og pólitísk forysta oft að 
fara saman. 

Sú nýskipan í ríkisrekstri sem þegar hefur 
komist i framkvæmd getur orðið byrjunin á mun 
umfangsmeiri breytingum sem krefjast nýrrar 
hugsunar um ríkisreksturinn. Ef ríkið hugsar sig 
fyrst og fremst sem kaupanda þjónustu gætu 
ríkisstofnanir allt eins verið innan við eitthundrað eins og fjögurhundruð. Með eflingu kaup 
endahugsunar í ríkisbúskapnum eru skapaðar 
auknar forsendur fyrir samkeppni með þjónustu 
sem veitt er af almannafé og hugsanlega spyrnt 
við aukningu ríkisútgjalda. 
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Ólafur K. Ólafs 

Rafrænar greiðslur 

Ágrip 
Viðfangsefni þessarar greinar er skýrsla starfshóps1 sem bankastjórn Seðlabanka Íslands skipaði í desember 

1995 til að kanna ýmsa þætti svokallaðra rafrænna greiðslumiðla. Starfshópnum var meðal annars ætlað að gera 
yfirlit um helstu kosti á sviði rafrænna greiðslna og meta horfur í þeim efnum. Ennfremur að meta hugsanleg 

áhrif rafrænna greiðslumiðla á starfsemi Seðlabankans, bankastofnana og annarra fjármálaþjónustustofnana og 
að meta það með hvaða hætti Seðlabankinn ætti að bregðast við framvindu rafrænnar greiðslumiðlunar. 

Starfshópurinn skilaði bankastjórn skýrslu sinni í júní 1996. Fram kemur að helstu nýjungar i greiðslu 
miðlun, sem seðar verða fyrir i náinni framtíð, eru rafeyrir til smágreiðslna og rafeyrir til greiðslna á tölvunet 

um og aukið öryggi í samskiptum á tölvunetum. Ólíklegt virðist að þessar nýjungar hafi afgerandi áhrif á tekjur 
Seðlabankans eða getu hans til að hafa áhrif með markaðsaðgerðum. Núverandi lög og reglur, sem átt geta við 

um rafeyrisnotkun, eru ófullnægjandi. Ýmis rök og álit alþjóðastofnana hníga að því að útgáfa rafeyris verði 
skilgreind sem innlánsstarfsemi og verði einungis heimiluð innlánsstofnunum eða þeim stofnunum er hlíta 

hliðstæðu eftirliti. Upptaka rafeyriskorta og notkun rafeyris á tölvunetum ætti ekki að breyta miklu um starfsemi fjármálastofnana. Hins vegar kunna að verða breytingar á hefðbundinni bankastarfsemi þeirra. Meðal 
annars er lagt til að viðbrögð Seðlabankans við útgáfu rafrænna greiðslumiðla verði almennt jákvæð, og að 
bankinn verði viðbúinn að stuðla að eðlilegri þróun þessara greiðslumiðla, útgáfa rafeyris verði eingöngu í 

höndum banka eöa viðurkenndra stofnana, hugað verði að breytingum á löggjöf þannig að hún taki með 
skýrum hætti á rafeyrisnotkun og viðskiptum á tölvunetum og að Seðlabankinn fylgist áfram með þróun raf 

rænna greiðslna í því skyni að greina ný vandamál sem hann kynni að standa frammi fyrir. Hér á eftir verður 
stiklað á helstu efnisþáttum skýrslunnar auk þess sem efni hefur verið endurnýjað. 

1 Núverandi skipan greiðslumiðlunar 

Kostnaður við viðskipti hlýst annars vegar af því 
að koma vörunni/þjónustunni frá seljanda til 
kaupanda, og hins vegar að koma greiðslu frá 
kaupanda til seljanda. Allar þær stofnanir og 
þann tækjabúnað sem að greiðslunni koma, má 
einu nafni kalla greiðslukerfi. í erindi sem hald 
ið var á ráðstefnu um greiðslumiðlun í Washington í desember 19952 er það sögð algeng þumal-

* Ólafur K. Ólafs er deildarstjóri á peningamálasviði 
Seðlabankans. 

1. 1 starfshópnum voru Ólafur K. Ólafs formaður, Kristíana 
Baldursdóttir, Markús K. Möller, Sigfús Gauti 
Þórðarson, Þorsteinn E. Marinósson og Þór Hauksson. 

2. Humphrey, David B„ Lavvrenee B. Pulley og Jukka M. 
Vesala, 1995. 

fingursregla að kostnaður við greiðslukerfi í 
þróuðum hagkerfum nemi 1-1½% af vergri 
landsframleiðslu. Þótt endurbætur á greiðslu 
kerfum séu þannig tæplega uppspretta eilífs hag 
vaxtar ætti hver sá að geta efnast sem finnur 
aðferðir til að inna af hendi greiðslur með minni 
fyrirhöfn og selja aðgang að þeirri þekkingu. 

Reiðufjárviðskipti 
Vísbendingar eru um að notkun seðla og myntar 
hafi um langa hríð verið tiltölulega litil hér á 
landi, en notkun tékka og kreditkorta því meiri. 
Þótt heildarathugun á viðskiptamynstri liggi 
ekki fyrir, má álykta í þessa veru út frá því að 
seðlar og mynt utan banka eru hér mun lægra 
hlutfall af landsframleiðslu en í öðrum löndum á 
svipuðu hagsældarstigi, svo sem sjá má í 
mynd 1. Reyndar gengur það nokkuð á svig við 
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Mynd 1 Seðlar og mynt í umferð 
% af vergri landsframleiðslu 

í G-10 löndum og á Íslandi í lok árs 1995 

Heimild: Seðlabanki Íslands. Deutsche Bundesbank. Monthly Report mars 1997. 

skoðanir um mikla tékkanotkun, að innstæður á 
tékkareikningum eru hér lægri en í öðrum þróuðum hagkerfum. Sá munur er þó mun minni en 
varðandi seðla og mynt. 

Debetkort og kreditkort 
Kreditkort náðu mikilli og skjótri útbreiðslu hér 
á landi eftir að þau komu á markað og eru nú um 
146 þúsund kort í umferð. Fjöldi debetkorta 
hefur rokið upp í tæplega 200 þúsund á þremur 
árum. Heildarfjöldi útgefinna greiðslukorta var 
hér um 1,3 á hvern íbúa í árslok 1996. Til 
samanburðar voru í árslok 1995 útgefin kort 
með eiginleika debet- og kreditkorta tæplega eitt 
að meðaltali i G-10 löndunum.3 Hæst var hlut 
fallið í Bandaríkjunum 2,5 á hvern íbúa og í 
Japan 1,9. Hjá öðrum G-10 löndum var þetta 
hlutfall frá einu korti á hvern íbúa allt niður í 0,1 
kort á íbúa í Hollandi.4 Hér á landi hafa einungis 
tvö kortafyrirtæki náð umtalsverðri fótfestu og 
nær öll kort í umferð eru til almennra nota, en 
einstakar verslunarkeðjur hafa ekki gefið hér út 
kreditkort eins og tíðkast hjá stórum verslunar 
keðjum í Bandaríkjunum. Greiðslur með kredit 
kortum voru alfarið á pappír í fyrstu, en nú orðið 
eru flestar kreditkortafærslur og allar debet-
kortafærslur afgreiddar rafrænt. 

Rétt er að hafa í huga að uppgjör vegna kreditkortaviðskipta eru hér á landi talsvert ólík því 
sem erlendis gerist. Hér gera greiðslukortafyrirtæki upp við kaupmenn á sama tíma og við 
skiptavinurinn er rukkaður. Hjá Kreditkortum 
hf. fara báðar greiðslur fram annan dag hvers 
almanaksmánaðar eða næsta virkan dag, en hjá 
VISA er greitt til fyrirtækja annan dag mánaðar 
þótt gjalddagi korthafa sé ekki fyrr en þriðja 
virkan dag mánaðar. Hér á landi er það því 
kaupmaðurinn sem að langmestu leyti sér um að 
fjármagna reikningsskuldina, sjálfsagt mest með 
lánsfé og óhjákvæmilegri verðhækkun vegna 
vaxta- og lántökukostnaðar. Erlendis er algeng 
ara að kreditkortafyrirtækið greiði kröfur nánast 
eftir framvísun. Frá sjónarhóli korthafa er því 
um reikningsviðskipti að ræða að því leyti að 
hann þarf ekki að losa fé fyrr en að uppgjörs 
degi kemur. Kaupmaðurinn sér slík viðskipti 
hins vegar nánast sem staðgreiðsluviðskipti, 
sem hann að vísu greiðir í flestum tilfellum 
þóknun af. Með þessu fyrirkomulagi er það 

3. Eftirtalin lönd teljast til G-10 landanna: Bandaríkin. 
Belgía, Bretland, Frakkland. Holland, Ítalía. Japan. 
Kanada, Sviss. Svíþjóð og Þýskaland. 

4. Alþjóðagreiðslubankinn. 1996. 
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kortafyrirtækið eða útgáfubanki korts, sem sér 
um að fjármagna kortaskuldirnar. Heildarlög eru 
ekki til um greiðslukortaviðskipti hér á landi. 
Má það undrun sæta með greiðsluform sem 
byggist á því að greiðandinn skrifar ávísun á 
sjóði kortafyrirtækis, jafnframt því sem hann 
lofar að endurgreiða úttektina samkvæmt 
samningi. Samningar og hefðir hafa verið látin 
um að móta þessi viðskipti. 

Debetkortagreiðslur eru því mun lengra 
komnar í rafvæðingunni en kreditkortagreiðslurnar. Þegar greitt er með debetkorti er augljós 
lega verið að ávísa á bankareikning þótt tékka 
lögin frá 1933 séu ekki talin ná til debetkorta 
greiðslna. Við greiðslur með debetkortum eru 
rafrænu boðin aðalvinnugögnin, en pappírs 
færslur við afgreiðsluna eru til frekari sönnunar. 
Við afgreiðslu kreditkorts eru hins vegar rafrænu boðin yfirleitt fyrst og fremst til hliðsjónar 
og öryggis, en uppgjör byggist mest á pappírs 
gögnum. Í sjálfsalaafgreiðslu með greiðslukort 
um eru þó rafboðin og innsláttur lykilnúmers 
megingagn. Í báðum tilfellum getur innsláttur 
hjá kaupmanni verið handvirkur þótt strikalesurum fari fjölgandi. 

Rafvæðing greiðslna með kortalesurum, 
posum, virðist hafa komist tiltölulega langt hér á 

landi með skjótum hætti. Fjöldi posa, þ.m.t. 
kortalesara í búðarkössum, var orðinn hér tals 
vert meiri en í stóru iðnríkjunum árið 1995. 
Fjöldi þeirra jókst um ríflega 160% á tveimur 
árum frá árinu 1993, enda hefur íslenska debet 
kortabyltingin orðið að mestu á árunum 1994 og 
1995. Rafrænar greiðslur eru viða í örum vexti 
eins og sjá má á mynd 2. Fjöldi kortalesara tvö 
faldaðist að meðaltali í G-10 löndunum 1993 
1995. 

Hraðbankar 
Fyrstu kortalesararnir sem hér voru teknir í 
notkun munu hafa verið í hraðbönkum. Framfarir sem í hraðbönkunum felast, eru svipaðs eðlis 
og þær sem urðu með tilkomu gíróseðla. Seðlarnir leysa af hólmi rukkara, en hraðbankarnir 
geta annast hluta þeirra verkefna sem gjaldkeri 
getur sinnt. Með segulrandarkortum, lesurum og 
tölvubúnaði varð kostnaðurinn við sjálfsala 
viðráðanlegur. Hraðbankar voru til skamms 
tíma tiltölulega fáir hér á landi, einungis um 9 á 
hverja eitt hundrað þúsund íbúa i árslok 1993 á 
móti 38 að meðaltali í G-10 löndunum. síðan 
hefur hraðbönkum fjölgað verulega hér á landi, 
einkum eftir að sjálfsalar á bensínstöðvum hafa 
komið til. Í árslok 1995 var fjöldi þeirra um 36 

Mynd 2 Fjöldi kortalesara 
á 1OOO íbúa í G-10 löndum 

og á Íslandi í lok árs 1993 og 1995 

Heimild: Alþjóðagreiðslubankinn. Seðlabanki Íslands. 
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(45 í árslok 1996) á hverja eitt hundrað þúsund 
íbúa á móti 47 að meðaltali í G-10 löndunum. 

Gírógreiðslur 
Í fljótu bragði gæti svo virst sem á síðustu árum 
eða áratugum hafi bæst við fjölmargar plöntur í 
flóru íslenskrar greiðslumiðlunar, sem ekki 
verði svo glatt flokkaðar undir meginflokkana 
þrjá, þ.e. reiðufjárgreiðslur, ávísunargreiðslur og 
reikningsviðskipti. Nánari athugun kann þó að 
sýna annað. Greiðslur með gíróseðlum í póst 
afgreiðslum og innlánsstofnunum og greiðslu 
seðlum í innlánsstofnunum hafa náð mikilli út 
breiðslu, einkum þegar um er að ræða inn 
heimtu úr fjarska. Greiðslur samkvæmt slíkum 
seðilkröfum geta hins vegar tæplega talist sér 
stakt greiðsluform, nema þegar seðillinn kemur 
í stað ávísunar. Það getur gerst með sérstakri 
ávísun, greiðslubeiðni, sem sumum seðlunum 
fylgir, eða með sérstökum ávísunarseðlum. Að 
öðrum kosti verður greiðandinn að notast við 
aðrar greiðsluaðferðir til að koma af stað gíró 
færslum. Þegar greiðslan er einu sinni komin í 
banka eða pósthús, þá nýtist rafvætt boðskipta 
og greiðslujöfnunarkerfi bankakerfisins til að 
ljúka viðskiptunum með greiðslum milli fjár 
málastofnana. Framfarirnar sem felast í notkun 
greiðsluseðla eru fyrst og fremst að greiðanda er 
gert auðvelt að finna viðtakanda eða öllu heldur 
fulltrúa hans í hvaða bankaafgreiðslu og póst 
húsi seni er, og hver gjaldkeri annast miklu fleiri 
greiðslur en ef hvert fyrirtæki hefði sinn kassa 
vörð eða sendil. 

Rafeyriskort í lokuðu kerfi 
Sérhæfð greiðslukort með innstæðu sem lækkar 
um andvirði þess sem greitt er fyrir, em hér 
næsta fátíð, en tíðkast þó til notkunar í símasjálf 
sölum og gjaldmælum bílastæða. Bílastæða 
kortin eru með segulrönd, þau má hlaða, og við 
notkun þeirra verður til skrá um hvernig 
viðtökutækið tekur við „fé" af segulræmu kort 
anna. Ekkert er því til fyrirstöðu að gera 
nákvæma skrá yfir notkun hvers korts, en það er 
ekki gert. Símakortin er ekki hægt að hlaða aftur 
þegar þau tæmast, enda brennir lesarinn í þau 
merki til að koma í veg fyrir endurnotkun. Þau 

virka því nánast eins og klippikort sem notuð 
eru á íþróttamót og í sundlaugar. Enn annars 
konar kort eru notuð i strætisvögnum hérlendis 
(græna kortið) og víðar, nánast sem aðgangs 
skírteini. Bílastæðakortin, símakortin, strætis 
vagnakortin og fleira í líkum dúr er á augljósan 
hátt hliðstætt strætisvagnamiðum og sérslegnu 
sporvagnaklinki sem tíðkast hefur áratugum 
saman. Þjónustusalinn er yfirleitt einn og venju 
lega litlar líkur á að hann hverfi allt í einu. 
Bókhald vegna slíkra korta er mun einfaldara en 
gagnvart forhlöðnum greiðslukortum, þar sem 
einungis þarf að halda utan um sölu kortanna. 

Skjalasending milli tölva - SMT 
Á undanförnum árum hafa svonefndar SMT 
eða EDI-skjalasendingar (Eleetronie Data Inter 
change) náð nokkurri útbreiðslu, meðal annars 
til þess að senda milli tölva fyrirmæli og til 
kynningar um greiðslur. Skipulagt alþjóðlegt 
samstarf er um stöðlun skjala í þessum sending 
um svo að senda megi rafrænar upplýsingar úr 
einu gagnavinnslukerfi í annað. Með slíku fyrir 
komulagi dregur bæði úr innsláttarvinnu og 
villuhættu. Um 140 íslensk fyrirtæki og stofn 
anir hafa nýtt sér SMT í viðskiptum. Má þar 
nefna tollyfirvöld, innflytjendur, farmflytjendur 
og kaupendur og seljendur vöru. Þá má nefna að 
tollyfirvöld hér á landi taka nú því aðeins við 
tollskýrslum á rafrænu formi að það fylgi SMT 
stöðlum. Ákvæði um þetta er að finna í tolla 
lögum nr. 69/1996, en samkvæmt þeim verður 
ekki tekið við tollskýrslum á öðru formi eftir 
1. janúar 2000. Íslenskir bankar munu í ein 
hverjum mæli hafa tekið SMT í notkun, og er 
þegar farið að flytja fé milli reikninga með þess 
um hætti. Í öllum tilvikum er unnið eftir svokölluðum EDIFACT-staðli. 

2 Nýir valkostir á sviði rafrænna 
greiðslumiðla 

Þegar rætt er um rafræna greiðslumiðlun hefur 
orðið „rafrænn" mjög breitt merkingarsvið. 
Debetkort opnar korthafa aðgang að reikningi í 
banka, meðal annars til að skuldfæra á hann eða 
færa inn á annan reikning í gegnum hraðbanka 
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eða heimabanka. Engir fjármunir eru í sjálfu 
debetkortinu en kortið veitir heimild til úttektar 
af reikningnum sem kortið er tengt. Nú blasir 
við að hægt verði að hlaða greiðslukort með 
ígildi peninga og nota þau til greiðslu án frekari 
tengingar við bankareikning, annaðhvort með 
því að taka út af korti kaupanda í útstöð hjá 
seljanda, færa peningahleðsluna beint á milli 
korta (á aðeins við um færslulaus kort) eða 
senda hleðsluna um tölvunet. Einnig virðist ljóst 
að aukið öryggi í samskiptum á tölvunetum 
almennt og Internetinu sérstaklega geti stór 
aukið færi á að ljúka viðskiptum með öruggum 
hætti. 

Helstu nýjungum, sem hér er fjallað um, má 
til hagræðis skipta í tvennt: Annars vegar er raf 
eyrir til greiðslna með aðstoð sérhæfðra 
greiðslukorta eða til að senda um tölvunet og 
hins vegar aukið öryggi í boðsendingum um 
tölvunet. 

Rafeyrir 
Með rafeyri eða „electronic money" er átt við 
talnarunur sem geymdar eru í tölvuskrá og hafa 
í sér fólgin loforð útgefanda um að greiða þær 
við framvísun. Sem talnarunur geymdar í tölvu 
skrá er rafeyrir í eðli sínu afritanlegur, en yfir 
leitt virðist ætlast til þess að kortið, tækið eða 
tölvan sem rafeyririnn er geymdur í, hafi í sér 
fólginn öryggisbúnað eða forrit sem komi í veg 
fyrir misnotkun. Greiðslu með rafeyri er ein 
faldast að hugsa sér þannig að greiðandi afhendi 
viðtakanda skrá með talnarunum. Þá er unnt að 
greiða út hluta af þeim rafeyri sem til staðar er. 

Í flestum ef ekki öllum skýrslum alþjóða 
stofnana um rafeyrismál er bent á að rafeyrir 
líkist bankainnstæðum í veigamiklum atriðum. 
Þar má telja fyrst að í rafeyrinum felst greiðslu 
loforð útgefanda samkvæmt tilvísun rétthafa 
rafeyrisins, í öðru lagi að verðgildi rafeyrisins 
veltur algerlega á greiðslugetu útgefandans og í 
þriðja lagi að sé rafeyririnn rekjanlegur, eins og 
síðar er lýst, verður til viðskiptaskrá sem gerir 
mögulegt að greiða vexti. 

Sömu almennu röksemdimar virðast því geta 
átt við um útgefendur rafeyris, varðandi eftirlits 
þörf og reglusetningu, og almennt gilda um 

lánastofnanir sem taka við innlánum frá almenningi. Skynsamlegt kann þó að vera að 
veita undanþágu frá almennum reglum þegar 
kort eru gefin út til notkunar hjá einum seljanda 
eingöngu (í lokuðu kerfi) og hleðslufjárhæð er 
lág. 

Gerlegt er að greiða vexti af rafeyri á færslu 
kortum vegna þess að með viðskiptaskrá er vitað 
hvað mikið er útistandandi á hverjum tíma af 
þeim rafeyri sem hverjum viðskiptamanni hefur 
verið seldur. Þess vegna er tæknilega kleift að 
greiða vexti af ósnertum rafeyri á hverjum tíma. 
Ef nafnvextir af innlánum eru jákvæðir, en engir 
vextir greiddir af rafeyri, er ótvírætt eftirsóknar 
verðara fyrir útgefendur að gefa út rafeyri, sem 
er innleystur seint, en rafeyri sem er innleystur 
fljótt eða jafnharðan. Samkeppni um innstæður 
eða flot freistar þá útgefenda til að borga vexti 
sem munu væntanlega ráðast af framboði og 
eftirspurn eftir rafeyri og kostnaði útgefenda við 
að halda utan um hann. 

Það gerir rafeyri sérlega örugga innstæðu frá 
sjónarhóli þess sem tekur við honum að ekki er 
unnt að vísa á eða greiða meira en örugglega 
hefur verið lagt til hliðar hjá útgefanda. Að því 
tilskildu að búnaður sé í lagi, má því líta á 
rafeyri og tækin, sem halda utan um hann, sem 
örugga tékkareikninga með takmarkaðri inn 
stæðu, eða eins konar rafræna bankatékka. Þess 
vegna skyldi mega treysta greiðslum í rafeyri 
án þess að leita staðfestingar á innstæðu, enda 
verður að gera ráð fyrir að útgefandi beri 
skilyrðislausa ábyrgð á rétt mótteknum rafeyri. 
Þessir eiginleikar gera rafeyri einkar hentugan í 
ótengdum (e. off-line) viðskiptum, þ.e. þegar 
ekki er gengið úr skugga um trúverðugleika 
greiðandans við móttöku greiðslu. 

Rafeyriskort 
Greiðslukort hafa tekið ýmsum breytingum í 
tímans rás, einkum eftir að rafræn greiðslumiðl 
un ruddi sér til rúms. Breytingar hafa einkum 
beinst að auknu öryggi kortanna. A kortin hafa 
meðal annars bæst rithandarsýnishorn korthafa, 
þrívíddarmerki og segulrönd með tölvutækum 
upplýsingum, auk þess sem krafist er lykilnúmers þegar fé er tekið úr hraðbönkum. Allt frá því 
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að greiðslukort voru fyrst gefin út hafa útgef 
endur þeirra reynt að tryggja öryggi þeirra í við 
skiptum og reynt að sporna gegn sviksamlegri 
notkun af ýmsu tagi. Þrátt fyrir verulegar um 
bætur í gerð kortanna hafa þær ekki dugað til að 
stemma stigu við aukinni misnotkun. Eftir 
áralangar rannsóknir eru nú komin á markað ný 
gerð greiðslukorta, svonefnd örgjörvakort. Í 
þeim er innbyggt minnisspjald með flóknum 
öryggisbúnaði ásamt upplýsingum um korthafa 
og útgefanda korts sem talið er að verði ógerlegt 
að falsa. Af þessum örgjörvakortum hafa síðan 
sprottið rafeyriskortin þar sem ígildi peninga, 
rafeyri, er hlaðið í kortin fyrir milligöngu fjár 
málastofnunar. 

Líklegt virðist að greiðslukort framtíðarinnar 
verði örgjörvakort með aðskilin forritakerfi til 
að sinna þeim viðskiptum sem nú fara fram með 
debet- og kreditkortum með segulrönd, auk 
þeirrar viðbótar sem þarf til vegna geymslu og 
meðhöndlunar rafeyris. Hlaðanleg rafeyriskort 
(hleðslukort) eru greiðslumiðlar sem svipar til 
debet- og kreditkorta í útliti og hafa örgjörva í 
stað segulrandar. Örgjörvinn veldur því að hlaða 
má rafeyri, ígildi peninga, inn á kortin. Rafeyrinn má síðan nota til greiðslu, þannig að dregið 
er smám saman á þá fjárhæð sem er inni á kortinu hverju sinni. Hleðslukort eru ólík debet- og 
kreditkortum að því leyti að þeirri fjárhæð sem 
er til ráðstöfunar er hlaðið inn á sjálft kortið. 
Þróunin í gerð örgjörvakorta er mislangt komin 
í einstökum löndum, en að jafnaði lengst í 
Evrópu, þá í Asíu, Afríku og S-Ameríku, en 
skemmst í N-Ameríku. 

Tveir meginflokkar hleðslukorta 
Til þess að rafeyrir sé jafngildur reiðufé verður 
hann að geta gengið frá einum handhafa til 
annars án þess að leita þurfi til útgefanda eða 
láta hann vita. Slíkan rafeyri má til hægðarauka 
kalla millifæranlegan, og hann getur augljóslega 
verið vikum eða árum saman á flakki án þess að 
útgefandi viti hvar hann er niður kominn. Jafn 
vel þótt útgefandi hafi fullkomið yfirlit yfir 
rafeyriskort í umferð veit hann með engu móti 
hve mikið er inni á hverju korti á hverjum tíma. 
því er ógerlegt að skrá það hver hefur borgað 

hverjum hvað og hvenær með rafeyri. Millifæranlegur rafeyrir hlýtur því nær óhjákvæmilega 
að vera órekjanlegur í þeirri merkingu að ekki er 
hægt að halda fullkomna skrá um rafeyrisvið 
skiptin nema í mesta lagi á hverju korti fyrir sig. 
Reyndar er jöfnum höndum talað um færslulaus 
rafeyriskort og órekjanlegan rafeyri. Erfitt er eða 
ógerlegt að bæta slíkan rafeyri ef t.d. kort tapast, 
enda korthafinn einn til frásagnar um hve mikið 
var á kortinu. Einungis eitt fyrirtæki virðist hafa 
gert tilraun til að setja á markað færslulaus kort, 
og er það Mondex-samsteypan í Bretlandi. 

Færslulausum kortum fylgja fleiri vankantar 
en glötunarhættan. Ef einhverjum tekst á annað 
borð að falsa rafeyri inn á slík kort getur liðið ár 
og dagur þar til útgefendur rafeyrisins gera sér 
grein fyrir vandanum, enda hafa þeir engar 
heimildir nema eigin útgáfusögu um það hve 
mikill rafeyrir er í umferð. Ef sögur kæmust á 
kreik um falsanir, gæti útgefandinn lent í inn 
lausnarskriðu, jafnvel þótt sögurnar væru ósann 
ar. Órekjanlegur rafeyrir býður þannig heim 
hættunni á óstöðugleika. Auk þess opnar órekjanlegur rafeyrir nýjar leiðir í peningaþvætti, 
a.m.k. ef ekki eru sett ströng mörk á þær fjár 
hæðir sem hægt er að geyma á einstökum kort 
um eða tækjum. Ef hægt væri að geyma háar 
órekjanlegar fjárhæðir á fyrirferðarlitlum kort 
um, þá væri þar komið fullkomið hjálpartæki 
fyrir peningasmyglara. Erfitt hefur hins vegar 
reynst að markaðssetja Mondex-kortið, m.a. 
vegna þess að seðlabankar hafa haft efasemdir 
um eiginleika þess. Undir lok ársins 1996 eign 
aðist MasterCard International 51% hlut í 
Mondex. Hugmynd fyrirtækisins er að færa sér í 
nyt ýmsa þætti hugbúnaðarins að baki Mondex 
en í framtíðinni er líklegt að Mondex verði 
aðlagað eiginleikum færslukorta. 

Færslukort eru þannig að skrá er haldin yfir 
allar færslur sem um kort fara. Sú skrá er í 
vörslu útgefanda kortsins þar sem allar peninga 
færslur kortanna fara um útstöðvar. Eins og áður 
er lýst er slíkt skráarhald nær ógerlegt nema 
færslur milli korta séu bannaðar eða unnt sé að 
koma í veg fyrir þær. Hins vegar er sá kostur 
fyrir hendi að bæta glatað kort með nýju og 
þeirri fjárhæð sem var á hinu glataða korti. Slík 
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Kostir fœrslulausra korta 

Gegna hlutverki peninga 
Hægt er að færa fé milli korta 
Minni rekstrarkostnaður 
Minni afskipti og kostnaður banka 

kort veita því korthöfum meira öryggi að þessu 
leyti, fölsunarhætta sáralitil og kortin fela tæp 
lega í sér aukna möguleika á peningaþvætti. 
Rekjanleikinn felur hins vegar í sér að dregið er 
úr nafnleynd notandans. 

Það mun velta á eftirspurn hvort báðar þess 
ar gerðir korta verði til áfram þar sem þær hafa 
hvor sína kosti. Á þessu stigi er erfitt að segja til 
um hvert stefnir, en útlit er fyrir að í næstu 
framtíð verði öll rafeyriskort þannig úr garði 
gerð að allar færslur verði rekjanlegar. 

Opið og lokað rafeyriskortakerfi 
Rafeyriskort eru annaðhvort í opnu eða lokuðu 
kerfi. Einfaldast er lokað kerfi þar sem útgef 
andi korts og seljandi vöru og þjónustu er einn 
og sami aðili. Má nefna símakort útgefin af 
símafyrirtækjum og hótelum sem fá greiðslur 
gegnum eigið rafeyriskort. Engin þörf er á 
greiðslujöfnun í lokuðu kerfi, og oft eru gerðar 

Kostir fœrslukorta 

Rekjanlegar færslur 

Auðveldara er að koma í veg fyrir misnotkun 
Auðveldara er að bæta korthöfum tjón 
Munu líklega styðjast við algenga staðla 
Líklega hægt að nota sem debet- og kreditkort 

minni öryggiskröfur, bæði til seljanda þjónustunnar og korthafa. Lokað kerfi er því einfalt og 
ódýrt. Á hinn bóginn er kerfið viðkvæmt og 
eingöngu nothæft í litlum eða meðalstórum 
fyrirtækjum. 

Í opnu kerfi em útgefendur korta margir, svo 
og seljendur vöru og þjónustu. Þörf er á skipulögðu greiðslujöfnunarkerfi og áreiðanlegu 
öryggiskerfi sem tryggir að ávallt sé til innstæða 
fyrir þeirri fjárhæð sem hlaðið er í kortin. Kostir 
opinna kerfa eru þeir helstir að þjónustuaðili á 
að geta treyst greiðslu sem innt er afhendi með 
korti og korthafi á aðeins að þurfa eitt kort til 
notkunar hjá mörgum þjónustuaðilum. 

Samhœf greiðslukerfi með rafræn kort 
Í undirbúningi hefur verið hjá Europay, Master 
Card og Visa gerð staðals fyrir færslukort, 
svonefnds EMV-staðals til að tryggja öryggi 
rafrænna greiðslna. Gert er ráð fyrir að rafeyris-

Hringrás kortaviðskipta í opnu kerfi 
með dreifðri kortaútgáfu 

Mynd 3 
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kort verði hluti af debet- og kreditkortum. Mark 
miðið með EMV5-samstarfinu er að koma á 
samhæfum kerfum/stöðlum til að gera notkun 
kortanna almenna, en engu að síður keppa 
fyrirtækin sín á milli um afurðirnar. Stefnt er að 
því að í einu og sama kerfínu megi nota allar 
tegundir rafrænna korta. 

Ólíkt markmiði Europay, MasterCard og 
Visa, sem stefna að því að hægt sé að nota raf 
eyriskort þeirra um heim allan, hafa mörg önnur 
fyrirtæki stefnt meira á eigin heimamarkað og 
eru ekki með samhæf kerfi. Nægir þar að nefna 
breska kortið Mondex, finnska kortið Avant, 
belgiska kortið Proton og danska kortið Dan 
mont. Talið er að erfitt reynist að gera færslulaus 
kort samhæf rafeyriskorti þar sem allar færslur 
eiga að vera rekjanlegar. Þá hafa þau fyrirtæki 
sem gefa út færslukort jafnvel verið treg til að 
stuðla að samhæfum greiðslukerfum þar sem 
verulegum fjárhæðum hefur þegar verið eytt í að 
móta núverandi kerfi og samhæf greiðslukerfi 
kynnu að veikja samkeppnisstöðu þeirra. Engu 
að síður hafa flest fyrirtæki í greininni gefið í 
skyn að þau muni fylgja EMV-staðlinum þegar 
hann verður að veruleika. 

Greiðslumiðlun á Internetinu 6 

Internetið er í gríðarlegum vexti um þessar 
mundir og ljóst er að alls kyns verslun og við 
skipti muni aukast í hinum svokallaða „raf 
geimi" (e. cyberspace). Með tilkomu veraldar 
vefsins svokallaða hefur aðgengi upplýsinga 
batnað til mikilla muna og vex notendafjöldi 
Internetsins með ævintýralegum hraða. Þannig 
jókst fjöldinn úr einni milljón í átta á árinu 1995, 
og var því spáð að notendafjöldi Internetsins 
myndi ná riflega 30 milljónum í lok árs 1996. 
Það er því ekki að ástæðulausu að horft er mjög 
til viðskipta á þessu alþjóðlega markaðstorgi. 

Núverandi fyrirkomulag í greiðslumiðlun á 
Internetinu er ákaflega fjölbreytt og eru til að-

5. EMV er skammstöfun fyrir Europay, MasterCard og 
Visa. 

6. Í viðauka er fjallað um sögulega þróun Internetsins og 
öryggismál þess. 

ferðir sem styðjast við nánast allar tegundir 
hefðbundinna greiðslumiðla. Hægt er að greiða 
fyrir þjónustu hvort heldur sem er með kredit 
eða debetkorti, og auk þess eru til ýmsar útfærslur á greiðslum með rafeyri. 

Höfuðvandamál greiðslumiðlunar um Internetið hafa einkum verið tvenns konar. Annars 
vegar hefur lengstum vantað samhæfan heildar 
staðal og hins vegar hefur öryggi greiðslna um 
Internetið ekki verið viðunandi. Til þess að al 
menn rafræn greiðslumiðlun á Internetinu geti 
hafist fyrir alvöru þarf að leysa þessi tvö vanda 
mál með fullnægjandi hætti. Hins vegar bendir 
ýmislegt til þess að greiðslumiðlun Internetsins 
muni smám saman færast til betri vegar, og er 
rekið mjög á eftir því, bæði frá þeim sem veita 
þjónustu á Internetinu og þeim sem vilja nota sér 
hana. 

Internetið er í eðli sínu opið net þar sem 
engin trygging er fyrir því að ekki sé njósnað um 
upplýsingar sem sendar eru milli tveggja aðila. 
Skeytasendingu með tölvupósti um Internetið 
má líkja við það að senda póstkort. Þó viðtakanda einum sé ætlað að lesa póstkortið, þá fer 
það um ótal hendur og fjölmargar póststöðvar á 
leið sinni þar sem hver sem er getur lesið eða 
afritað það sem á kortinu er. Samkvæmt 
nýlegum könnunum i Bretlandi er áætlað að þeir 
fjármunir, sem tapist þar ár hvert vegna tölvu 
glæpa séu um það bil á við öll fjárlög íslenska 
ríkisins! Engar staðfestar tölur eru til um þetta, 
enda er þessu venjulega haldið vandlega leyndu 
af bönkum og öðrum stofnunum þar sem skaðinn er mestur. því er ljóst að Internetið verður 
ekki notað í neinum verulegum mæli til 
greiðslumiðlunar fyrr en viðunandi öryggi næst 
í þessum samskiptum. 

Með þessi tvö veigamestu atriði í greiðslu 
miðlun Internetsins í huga er rétt að skoða hvaða 
aðferðir hafa verið notaðar í greiðslumiðlun 
Internetsins og hver þróunin hefur verið á 
undanfórnum árum. Aðferðirnar hafa breyst úr 
hefðbundnum bankamillifærslum og beinum 
kreditkortagreiðslum upp í færslur byggðar á 
sameiginlegum stöðlum stærstu kortafyrirtækj 
anna. 
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Bankamillifœrslur og beinar 
kreditkortagreiðslur á Interneti 
Í fyrstu voru greiðslur fyrir þjónustu á Internetinu hefðbundnar bankamillifærslur frá reikningi 
viðskiptavinar yfir á reikning viðtakanda og fóru 
þess vegna ekki fram á sjálfu Internetinu. Þessar 
millifærslur eru dýrar og geta tekið langan tíma, 
sérstaklega á milli landa. Þetta gæti verið ágætt 
fyrirkomulag fyrir þá sem t.d. nota tiltekið 
gagnasafn reglulega, en hentar alls ekki fyrir þá 
sem vilja lítið magn upplýsinga úr mörgum átt 
um og vilja skjót viðbrögð við fyrirspurnum 
sínum. 

Hin hefðbundnu kreditkort eru sá greiðslu 
miðill sem hvað mest hefur verið notaður á 
Internetinu. í fyrstu fóru slíkar greiðslur fram 
ekki ósvipað því sem þekkist með símbréfa 
sendingum, þ.e. skeyti er sent beint til verslunar 
eða þjónustuaðila þar sem óskað er eftir að 
kaupa ákveðna vöru eða þjónustu. Í skeytinu 
koma einnig fram upplýsingar um kreditkort 
viðskiptavinar svo að verslunin geti skuldfært 
þjónustu sina beint á kortið. 

Helsti ókostur við þetta fyrirkomulag er 
öryggisþátturinn. Eins og áður hefur komið fram 
geta viðkvæmar persónuupplýsingar auðveld 
lega hafnað í röngum höndum á Internetinu. og 
þess vegna býður þetta fyrirkomulag hættunni 
heim. Annar ókostur er að viðskiptaleynd er 
ekki viðhöfð, þ.e. verslunin getur hæglega skráð 
hjá sér upplýsingar um viðskiptavin, greiðslu 
kort hans og viðskiptavenjur. Þessar upplýsingar 
væri síðan hugsanlega hægt að framselja eða 
misnota á annan hátt. 

Svonefndar netverslanir hafa sprottið upp, 
sem hafa boðið ódýra vöru en í mörgum tilvik 
um ekki afhent hana. Verulegur skaði hefur því 
orðið af þessari starfsemi, bæði fyrir útgefendur 
kortanna og korthafana. í kjölfarið óskuðu 
kortafyrirtækin (Visa International og Master 
Card) eftir því við viðskiptavini sina að gefa 
ekki upp númer kortanna á Internetinu vegna 
þessa óöryggis. Mikill þrýstingur varð því á 
kortafyrirtækin að koma með lausn sem veitti 
meira öryggi í þessum viðskiptum þar til staðall 
um þau væri tilbúinn því miklir hagsmunir væru 
í húfi. í einhverjum tilvikum hafa kortafyrirtæki 

veitt viðskiptavinum sínum heimild til þess að 
nota brenglaðar sendingar, svonefndar SSL 
(Secure Socket Layer) sendingar, í viðskiptum 
en þær eru að vísu ekki fullkomlega öruggar. Í 
dag er þetta þó öruggasti mátinn fyrir viðskipti 
með greiðslukort á Internetinu og hafa meðal 
annars tvö íslensk fyrirtæki, Heimakringlan og 
Netkaup, leyfi til þess að nota þessar sendingar.7 

Greitt með rafeyri á Interneti 
Viðskiptaleynd er helsta röksemd fyrir því að 
nota rafrænt reiðufé í stað greiðslukorta þegar 
greitt er fyrir þjónustu á Internetinu. Með því að 
nota reiðufé fær hvorki seljandi né milliliðir 
upplýsingar um kaupandann. Margir líta á þetta 
sem sjálfsagðan rétt sinn og persónufrelsi. 

Til þess að geta tekið út eða lagt inn rafrænt 
reiðufé verða menn að eiga reikning hjá banka 
sem rekur slíka starfsemi á Internetinu. Allt 
reiðufé er táknað sem talnarunur þar sem hver 
„peningur" hefur sérstakt raðnúmer sem bank 
inn býr til þegar notendur taka fé út af reikningi 
sínum. Þessi raðnúmer getur siðan notandi 
geymt á tölvu sinni þar til hann þarf að nota hið 
rafræna fé til kaupa á Internetinu. Þá sendir hann 
fjárhæð (eða með öðrum orðum hluta þeirra 
raðnúmera sem hann hefur til ráðstöfunar) til 
seljanda sem þarf að fá staðfestingu á því frá 
bankanum að þetta fé sé ófalsað (þ.e. að bankinn 
hafi gefið út tilheyrandi raðnúmer). Ef bankinn 
samþykkir raðnúmerin færir hann fjárhæðina 
inn á reikning seljanda og ógildir síðan raðnúmerin. Með þessu móti er aðeins hægt að nota 
hvert raðnúmer eða „pening" einu sinni. 

Formlegir staðlar 
um greiðslumiðlun 
Þó að öflugar aðferðir hafi verið mótaðar til að 
vernda upplýsingar á Internetinu hefur lengstum 
vantað heildarstaðal fyrir alla greiðslumiðlun 
netsins. í því samhengi hefur einkum verið horft 
til samstarfs stærstu kortafyrirtækjanna, Visa og 
MasterCard við stærstu tölvu- og hugbúnaðar 
fyrirtækin eins og IBM, Microsoft og Digital 

7. Morgunblaðið. 5. júní 1997. 
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Á mynd 4 má sjá einfaldaða mynd af því hvernig viðskipti með rafeyri fara fram á Internetinu. Til þess að taka út rafeyri til 
notkunar þarf viðskiptavinur að senda beiðni um það til banka sins (skref I). Bankinn dregur umbeðna fjárhæð af reikningi 
viðskiptavinar og breytir fjárhæðinni í talnarunur sem siðan eru sendar viðskiptavininum (skref 2). Að þessu loknu getur við 
skiptavinurinn notað rafeyrinn til greiðslu á Internetinu með því einfaldlega að senda hluta rafeyrisins sem borgun fyrir vöru 
eða þjónustu líkt og hann væri með reiðufé (skref 3). Áður en verslunin getur tekið við rafeyrinum þarf hún að ganga úr 
skugga um að talnarunurnar séu raunverulegar og gild ávísun á peninga i banka viðskiptavinarins. Þannig sendir verslunin 
rafeyrinn til bankans (skref 4) sem gengur úr skugga um að hann sé gildur. Ef svo er færir bankinn fjárhæðina á reikning 
verslunarinnar og ógildir síðan talnarunurnar (skref 5). Að síðustu getur verslunin afgreitt vöru sína eða þjónustu til við 
skiptavinarins. 

Mynd 4 Sex meginskref í viðskiptum með rafeyri á 
Internetinu með „banka" sem millilið 

svo að einhver séu nefnd. Lengi framan af áttu 
kortafyrirtækin í harðri samkeppni þar sem 
hvort fyrirtækið um sig setti fram eigin staðal 
fyrir greiðslumiðlun Internetsins. Að lokum fór 
þó svo að fyrirtækin ákváðu sameiginlegan stað 
al, og voru fyrstu drög að honum gerð opinber í 
febrúar 1996. Staðall þessi nefnist SET,8 og 
keppast nú hugbúnaðarfyrirtæki við að fella að 
honum þann hugbúnað sem notaður er til við 
skipta á Internetinu. Staðallinn hefur verið til 
skoðunar og prófunar á Internetinu. Áætlað er að 
þessari prófun ljúki fyrir lok þessa árs og að 
staðallinn komi í almenna notkun í byrjun ársins 
1998. Staðallinn mun auðvelda mjög viðskipti í 
einkatölvum þar sem verslun og viðskipti á 
tölvunetum verða öruggari. 

8. SET = Secure Electronic Transfer, staðall fyrir rafræn 
viðskipti á Interneti. 

SET-staðallinn miðast að sjálfsögðu fyrst og 
fremst við kort sem Visa og MasterCard gefa út 
og er hluti af heildarstefnu fyrirtækjanna í 
greiðslumiðlun, hvort sem hún er á Internetinu 
eða ekki. Miðað er við að viðskipti hefjist fyrir 
alvöru undir þessum staðli með gjörvakort 
unum, en þau geta verið kreditkort, debetkort 
eða jafnvel rafeyriskort, viðskiptavinur sé þá 
með sérstakan lesara tengdan tölvu sinni fyrir 
gjörvakortið sem sér um að miðla upplýsingum 
inn á Internetið. Í þessum staðli er ekki gert ráð 
fyrir að rafeyrir sé geymdur sem talnarunur á 
hörðum diski tölvunnar eða öðrum viðlíka 
segulmiðlum, heldur einungis á kortinu sjálfu. 
Er þetta gert til þess að notandi sé ekki bundinn 
við tölvuna sjálfa, heldur geti jafnvel sótt rafeyri 
um Internetið inn á rafeyriskort og notað síðan 
kortið með hefðbundnum hætti. Þá hefur ekki 
þótt nægjanlega öruggt að geyma rafeyri á 
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tölvudiskum því að það auðveldar fölsun auk 
þess sem takmörkuð vernd er fyrir öðrum hætt 
um. svo sem tölvuvírusum, vélbúnaðarbilun eða 
því að efni hverfi af diskinum fyrir slysni. 

Framtið greiðslumiðlunar á Internetinu 
Möguleikar til verslunar og viðskipta á Internetinu eru nánast óþrjótandi því að þar hverfa 
hefðbundin landamæri á gríðarlega stóru og 
sameiginlegu „rafrænu" markaðssvæði. Það sem 
einkum hefur haldið aftur af vexti viðskipta á 
Internetinu er að vantað hefur öruggar, staðlaðar 
og viðurkenndar aðferðir við að senda upplýsingar frá einum stað til annars. Með tilkom 
staðla eins og SET er stigið mikilvægt skref í 
rétta átt, en endanlegur árangur veltur á því 
hversu vel tekst að útfæra staðalinn í hugbúnaði 
sem notaður er á Internetinu. 

Margir hafa spáð því að upplýsingaveitur 
nútímans, t.a.m. Internetið, síminn og sjónvarp 
ið, muni renna saman i einn samofinn miðil. 
Þannig muni neytendur t.d. hafa aðgang að 
fjölda sjónvarpsstöðva og myndbandaleigna í 
gegnum sjónvarpsfjarstýringu og greiða aðeins 
fyrir það efni sem horft er á hverju sinni. Einnig 
verði unnt að sinna allri hefðbundinni banka 
þjónustu í gegnum sjónvarp, tölvu eða síma, og 
eru „heimaútibú'' bankanna fyrsti vísir að slíku. 
Síðast en ekki síst verði hægt að kaupa vörur og 
þjónustu með hjálp sama miðils. Þar verður 
rafræn greiðslumiðlun að sjálfsögðu í lykil 
hlutverki og í raun undirstaða þess að viðskipti 
geti átt sér stað á þessum framtiðarmiðli með 
öruggum og samræmdum hætti. 

3 Lagaleg atriði 

Einkaréttur Seðlabankans til 
útgáfu seðla og myntar 
Þegar verið er að kanna nýjungar á sviði 
greiðslumiðlunar er eðlilegt að athugað sé hvort 
þær brjóti í bága við einkarétt Seðlabankans til 
seðla- og myntútgáfu. Heimildir bankans er að 
finna i 5. gr. laga nr. 36/1986 um Seðlabankann 
og 2. gr. laga nr. 22/1968 um gjaldmiðil Íslands. 

Samkvæmt 5. gr. laga nr. 36/1986 hefur 

Seðlabankinn ekki eingöngu einkarétt til að gefa 
út peningaseðla og láta slá og gefa út mynt, 
heldur hefur hann einnig einkarétt til að gefa út 
annan gjaldmiðil er geti gengið manna á milli í 
stað peningaseðla eða löglegrar myntar. 

Hér á form gjaldmiðils ekki að skipta máli, 
t.d. hvort hann er í pappírsformi eða rafrænu 
formi. Það sem vegur þyngst i þessu sambandi 
er væntanlega hvort gjaldmiðillinn geti gengið 
manna á milli i stað peningaseðla og myntar til 
kaupa á vöru og þjónustu, án frekari afskipta 
útgefanda hans. 

Það hvernig rafeyrir er geymdur mun ekki 
heldur skipta máli í þessu sambandi fremur en 
það hvernig venjulegir seðlar og mynt eru 
geymdir. Þannig er gert ráð fyrir því að ekki 
skipti máli hvort rafeyrir sé geymdur í korti eða 
tölvu. 

Rafeyriskort 
Gerðir og notkunarmöguleikar rafeyriskorta eru 
með ýmsum hætti. Ekki er gert ráð fyrir því að 
rafeyrir á sumum tegundum korta gangi milli 
annarra en körthafa og þjónustuseljanda, og 
verði í lok viðskipta breytt í venjulega bankainnstæðu eða venjulegt reiðufé. Þó að rafeyrir á 
slíkum kortum geti hugsanlega gengið áfram til 
annarra aðila verður slíkt væntanlega í svo 
litlum mæli að ekki verði talið að útgáfa slíkra 
korta sé brot á einkarétti bankans. 

Hins vegar er til a.m.k. ein tegund rafeyris 
korta með rafeyri sem getur auðveldlega gengið 
manna á milli í stað peningaseðla eða löglegrar 
myntar. Í fljótu bragði verður ekki annað séð en 
að útgáfa þeirra sé brot á núverandi einkarétti 
Seðlabankans til seðla- og myntútgáfu. Erfið 
leikar á að tryggja öryggi rafeyriskerfa af þessu 
tagi draga hins vegar mjög úr líkunum á að þau 
muni ná umtalsverðri útbreiðslu. 

Verði hins vegar ekki talið að í þessu tilviki 
sé um brot á einkarétti Seðlabankans að ræða má 
spyrja hvort ekki sé rétt að gera sömu kröfur uni 
gjaldfærni fyrirtækja sem gefa út slík kort og 
gerðar eru almennt til seðlabanka sem útgefenda 
seðla og myntar. Þar sem ógerlegt er fyrir 
einkafyrirtæki og viðskiptabanka að uppfylla 
slíkar kröfur kemur til álita hvort ekki sé rétt að 
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seðlabankar gefi út slík kort. Vangaveltur um 
það verða þó að bíða betri tíma og taka mið af 
framvindu þessara mála. 

Rafeyrir geymdur í tölvu 
Yfirleitt er gert ráð fyrir að greiðslur með rafeyri 
í tölvu eigi sér stað á neti, t.d. Internetinu. Raf 
eyririnn verður í formi raðnúmera sem hlutað 
eigandi banki býr til og aðeins er unnt að nota 
einu sinni. Og þar sem aðeins verður unnt að 
nota hvert raðnúmer eða „pening"einu sinni þýð 
ir það væntanlega að útgáfa slíks rafeyris brýtur 
ekki i bága við einkarétt Seðlabankans, þar sem 
áskilið er að gjaldmiðill geti gengið á milli 
manna eins og peningaseðlar eða lögleg mynt. 

Nauðsyn lagabreytinga 
Þótt núgildandi löggjöf eigi að einhverju leyti 
við um rafeyriskort er þó almennt búist við því 
að setja þurfi fullkomnari lög vegna rafeyrisvið 
skipta (sbr. t.d. dönsk lög nr. 375/1996 um út 
gáfu rafeyriskorta sem tóku gildi 1. júni 1996). 
Hafa einkum verið nefnd í því sambandi fjögur 
svið löggjafar. Í fyrsta lagi eru atriði sem snerta 
sérkenni rafeyris, þar á meðal hvernig hann 
verður skilgreindur gagnvart innlánum, innláns 
tryggingum, eigin fé og lögeyrinum, svo og 
hvort framsal á rafeyri se ógildanlegt. Í öðru lagi 
er að nefna glæpi, þar á meðal peningaþvætti, og 
refsingar. Í þriðja lagi koma til neytendamál og 
í fjórða lagi samkeppnismál og samhæfi korta 
og kerfa. 

Innlánsstarfsemi og heimildir til 
að gefa út rafeyri 
Í greiðslukerfum þar sem kort eru notuð er það 
yfirleitt svo að fjárhæð, sem látin er af hendi, 
samsvari þeim verðmætum sem tekið er við. 
Talið hefur verið að slík viðskipti líkist mjög 
venjulegum innlánsviðskiptum þó að fáir hafi 
hingað til treyst sér til að slá því föstu. 

Í Englandi og fleiri ríkjum er móttaka fjár 
því aðeins talin innlán að það sé endurgreiðan 
legt til þess sem leggur það inn. Auk þess heimila ensk bankalög Englandsbanka að búa til nýja 
flokka innlána með stuttum fyrirvara. Þar sem 
ekki eru fyrir hendi slíkar heimildir hér á landi 

mun sjálfsagt þurfa að breyta lögum eða reglum 
til að taka af skarið í þessum efnum. 

Almennt er talið að útgáfa rafeyris eigi fyrst 
og fremst að vera á vegum innlánsstofnana, þ.e. 
banka og sparisjóða, sbr. skýrslu Peningastofnunar Evrópu9 frá maí 1994. Þó er gert ráð fyrir 
því að aðrir aðilar fái jafnframt heimild til út 
gáfu rafeyris að því tilskildu að fjárhagsstaða 
þeirra sé góð, að þeir uppfylli viðeigandi eigin 
fjárskilyrði og að þeir heimili eftirlit. Þetta hefur 
t.d. átt við um Danmont-fyrirtækið í Danmörku. 
Ennfremur er hugsanlegt að útgefendur þjónustu- og ferðakorta, sem telja sig aðeins vera að 
selja þjónustu fyrirfram, verði að uppfylla slík 
skilyrði, t.d. símafyrirtæki. 

Innlánstrygging 
Verði því slegið föstu að rafeyrisviðskipti séu 
innlánsviðskipti og að fleiri en bankar og spari 
sjóðir gefi út rafeyri er ljóst að núverandi 
ákvæði um innlánstryggingu Tryggingasjóða 
viðskiptabanka og sparisjóða duga ekki að 
óbreyttum lögum. Lögunum þyrfti því að breyta 
í þessu efni. Auk þess þyrfti að taka tillit til 
hinna ýmsu kortakerfa. T.d. er sá háttur hafður á 
í Mondex-kerfinu að lánastofnanir þær, sem eru 
aðilar að því, leggja fram fjármuni til að fá rafeyri afhentan frá útgefanda kerfisins (e. origina 
tor). Í slíku tilviki er ljóst að framlög bankanna 
yrðu ekki talin innlán í venjulegum skilningi. 

Eigið fé og eiginfjárhlutfall 
Í reglum um eiginfjárhlutfall eru kröfur á aðrar 
stofnanir ekki meðhöndlaðar á sama hátt og 
reiðufé. Það skiptir því máli hvort litið verður á 
rafeyri sem kröfu eða reiðufé. Vænta má að 
reglur verði settar um þetta atriði i evrópsku 
samstarfi. 

Lögeyrir 
Ekki er búist við að rafeyrir fái stöðu lögeyris á 
meðan hann er ekki gefinn út af Seðlabanka. 
Seðlar og mynt halda því áfram a.m.k. fyrst um 

9. Peningastofnun Evrópu: European Monetaiy Institute 
(EMI). 
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sinn að vera eini lögeyririnn eins og verið hefur. 
Ekki virðist heldur skipta máli hvort greiðslu 
miðill er lögeyrir eða ekki á meðan hver fær sitt. 

Ógildanleg framsöl 
Þó að stefnt sé að því að meðferð rafeyris verði 
með svipuðum hætti og meðferð seðla og mynt 
ar er þó skýr munur þar á þegar kemur að fram 
sali verðmætanna. Þegar um seðla og mynt er að 
ræða er framsal þeirra gilt. hvernig sem verðmætin eru fengin, ef viðtakandi er grandalaus. 
Aftur á móti mun rafeyrir verða að óbreyttum 
lögum metinn sem hver önnur eign; illa fenginn 
rafeyri yrði þá unnt að endurheimta ef gerlegt er 
að afmarka hann. 

Þá er auk þess ekki um neinn sjálfstæðan 
framsalsrétt að ræða, t.d. til þjónustuaðila, án 
samþykkis útgefanda. Þó er talið að kortaútgefendur muni í samningum sínum við korthafa 
heimila framsal á rafeyri til annars aðila. Þá er 
ekki ljóst hverjar afleiðingar það hefur í för með 
sér að rafeyrir er gefinn út eða framseldur til 
aðila sem ekki er bundinn samningi við útgef 
anda. 

Afbrot sem tengjast rafeyrisnotkun 
Talið er að ákvæði almennra hegningarlaga t.d. 
um þjófnað, svik og fölsun dugi ekki til verndar 
rafeyriskortum og viðskiptum með þau. Til 
viðbótar þurfi að setja sérstök refsiákvæði vegna 
rafeyriskorta þar sem mælt er t.d. fyrir um refsingu fyrir að breyta eða eyðileggja örgjörva í 
rafeyriskortum, að stela rafeyri úr korti og falsa 
rafeyriskort. Hámarksrefsingu þyrfti jafnframt 
að samræma á evrópska eða alþjóðlega vísu. 

Peningaþvœtti 
Um peningaþvætti gilda sérstök lög frá 1993. 
Ekki er þó búist við að rafeyriskort verði notuð 
til stórfellds peningaþvættis milli korthafa og 
þjónustuaðila þar sem fjárhæðir eru tiltölulega 
lágar. Auðveldara er að hugsa sér stórfellt 
peningaþvætti milli kaupmanna og útgefenda 
rafeyris eða jafnvel milli fjámálastofnana. 

Þá munu kortin gera aðilum auðvelt fyrir að 
flytja reiðufé yfir landamæri. Ennfremur er 

mögulegt að afhlaða kort á Internetinu og flytja 
síðan fjármuni á aðra kortareikninga annars 
staðar í heiminum. Afbrotamenn gætu einnig 
notað dulmálstækni til að flytja peninga eða gera 
innkaup, en slík tækni veldur því að ókleift er að 
rekja upplýsingar um viðskiptin. Búist er við því 
að í alþjóðlegu samstarfi verði reynt að girða 
fyrir leiðir til peningaþvættis. 

Neytendavernd 
Þegar um kortaviðskipti er að ræða er aðallega á 
tvennt að líta er tekur til neytendaverndar, 
annars vegar viðskiptaskilmála milli kortaútgefanda og korthafa og hins vegar viðskiptin sjálf 
með kortin þar sem rafeyrir er notaður til kaupa 
á vörum og þjónustu. Um fyrra atriðið eru þegar 
fyrir hendi almenn ákvæði um samningskjör, 
svo og sérstök ákvæði í samkeppnislögum nr. 
8/1993 þar sem fjallað er m.a. um upplýsingar 
um viðskiptaskilmála, birtingu gjaldskráa korta 
útgefenda, breytingar á óréttmætum skilyrðum í 
viðskiptaskilmálum og að viðskiptahættir hér á 
landi verði sambærilegir við það sem almennt 
gerist í helstu viðskiptaríkjum Íslendinga. Um 
síðara atriðið, neytendavernd á sölustað, er ekki 
við nein sérstök lög að styðjast, en spurning er 
hvort neytendaverndin eigi yfirleitt að vera 
meiri hér en þegar greitt er með reiðufé. Ekki er 
reiknað með að sett verði frekari löggjöf um 
þessi atriði að svo stöddu þó að t.d. í Danmörku 
hafi verið sett sérstök lög um greiðslukort og á 
Spáni hafi verið sett löggjöf um auglýsingu 
korta, útgáfuskilmála og ábyrgð korthafa. 

Samkeppni og samhæfi kortakerfa 
Samkeppni og samhæfi kortakerfa eru náskyld 
atriði. Töluverð hætta er t.d. á einokun ef korta-
kerfi eru ekki samhæf, auk þess sem um ýmiss 
konar takmarkandi aðgerðir getur verið að ræða. 
Bæði atriðin snerta samkeppnislöggjöfina. Það 
er spurning um stefnu hvort einokun eða fá 
keppni er leyfð í því skyni að hvetja til framþróunar. Reiknað er með að á þessi atriði reyni áður 
en langt um líður og að á þeim verði tekið í 
alþjóðlegu samstarfi. Engu að síður er einokun 
arhættan meiri á litlum mörkuðum en stórum. 
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4 Grunnfé, myntsláttuhagnaður og 
afl til peningamálaaðgerða 

Áhrif rafeyris á stofn seðla, myntar 
og innstæðna í seðlabanka 
Í efnahagsreikningum seðlabanka er stærsti 
skuldaliðurinn víðast hvar grunnfé, það er seðlar 
og mynt í umferð að viðbættum innstæðum inn 
lánstofnana í seðlabanka. Þessar skuldir fjár 
magna því að verulegu leyti eignir seðlabanka, 
hvort sem er gjaldeyrissjóði eða innlenda verð 
bréfaeign. Þessar eignir eru jafnframt sá stofn 
sem seðlabanki hefur til að standa undir við 
skiptum sinum á peninga- og gjaldeyrismörkuðum. Slík viðskipti gegna nú orðið lykilhlut 
verki í afskiptum flestra seðlabanka og tilraun 
um þeirra til að stýra vöxtum og gengi. 

Hér á landi eru seðlar og mynt í umferð 
tæplega 1% af landsframleiðslu, sem er lægra 
hlutfall en í nokkru landi í G-10 hópnum. Þar var 
þetta hlutfall að meðaltali 5,5% i lok árs 1995, 
lægst í Bretlandi 2,9% en hæst i Japan, 10,4%, 
sbr. mynd 1 að framan. Í öllum þessum löndum 
er hlutfall seðla og myntar í einingum undir 15 
Bandaríkjadölum (ca. kr. 1.000) minna en hér á 
landi, lægst á Ítalíu og í Frakklandi um 8%, en 
hæst 26% í Bretlandi. Hér á landi voru rúm 37% 
af seðlum og mynt í slíkum einingum í árslok 
1996, en 1000 króna seðillinn liggur að vísu á 
mörkunum. Það virðist almenn regla og eðlileg 
að þar sem seðlar og mynt eru tiltölulega lágt 
hlutfall af landsframleiðslu er hlutfall smærri 
eininga tiltölulega hátt. Þessi skoðun hefur 
styrkst í samtölum við kunnáttumenn í hérlend 
um viðskiptabönkum sem geta sér þess til að 
smásöluviðskipti vegi þyngra í greiðsluþjónustu 
hér en í stærri og þróaðri hagkerfum. Nærri liggur að álykta að hér á landi séu seðlar notaðir í 
tiltölulega litlum mæli til geymslu verðmæta og 
varasjóðshalds í fyrirtækjum, en í tiltölulega 
meira mæli til smáviðskipta. 

Ef rafeyriskort taka í verulegum mæli við 
hlutverki smárra seðla og myntar í viðskiptum, 
þá hnígur röksemdafærslan hér að framan i þá 
átt að breytingar á handhöfn seðla og myntar hjá 
almenningi og fyrirtækjum utan fjármálageirans 
verði tiltölulega mikil hér á landi. Ástæðan er sú 

að það verða fremur litlu einingarnar sem víkja 
auk þess sem hlutfall þeirra eininga er hér hátt. 
Ólíklegt virðist hins vegar að draga muni að ráði 
úr notkun 5000 kr. seðilsins. Þegar komið er í 
slíkar fjárhæðir er viðskiptakostnaður með kredit- eða debetkortum hlutfallslega sáralítill og 
ekki endilega meiri en kostnaður við að hlaða 
rafeyriskort með nauðsynlegri fjárhæð. Ef sú 
skoðun, sem t.d. birtist í viðskiptaáformum Visa, 
verður ofan á og þægindi og afgreiðsluflýtir ráða 
því að öryggi rafeyriskorta verður litið og endur 
heimta því ekki líkleg þegar kort tapast, þá 
minnka enn líkurnar á að rafeyrir ryðji úr vegi 
þeim 63% gjaldmiðilsins, sem nú eru í 2000 og 
5000 króna seðlum. Miklu frekar væri hætta eða 
líkur á að framfarir i ávísunartækni gerðu óþarft 
það fjárhald sem nú er í stórum seðlum. Þannig 
bendir ýmislegt til að flóttinn frá reiðufé gæti 
tekið nokkuð aðra stefnu hér á landi en annars 
staðar og að her gæti orðið hröð breyting sem 
taka myndi lengri tíma í stærri samfélögum. 
Ástæður á borð við smæð, kunnugleika, nálægð, 
staðlaðar persónuupplýsingar og samræmdar 
upplýsingar um vanskil ásamt hárri verðbólgu, 
hafa trúlega stuðlað að litilli seðlaveltu og 
mikilli tékkanotkun hérlendis. Þær gætu leitt til 
þess að debetkortanotkun almennings og fyrir 
tækja til að vísa á bankainnstæður yrði hér 
tiltölulega almenn, einkum með stærri fjárhæðir, 
en notkun rafeyris í kortum og á tölvunetum 
leysti í vaxandi mæli minni einingar seðla og 
myntar af hólmi. 

Áhrif rafeyris á myntsláttuhagnað 
Yfirvöld peningamála, ríkissjóður eða seðla 
banki. geta haft umtalsverðan hagnað af útgáfu 
seðla og myntar og af því að taka við innstæðum 
frá innlánsstofnunum og lána þær á betri kjör 
um. Hagnað, sem þannig er aflað, mætti kalla 
myntsláttuhagnað í minningu myntsláttu fyrri 
tíma. Um er að ræða tekjur sem fást annars vegar 
með því að afhenda óinnleysanlega peninga fyrir 
önnur verðmæti og hins vegar með því að lána út 
endurgreiðanlegar innstæður á hærri vöxtum en 
greiddir eru af þeim. Í lokuðu hagkerfi geta 
innstæður bankastofnana í seðlabanka og 
peningaseðlar verið óendurgreiðanlegir með 
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Mynd 5 

Áœtlaður myntsláttuhagnaður 
Seðlabankans 1990-1995 í ma.kr. 

þessum hætti. Ef seðlabanki ver hins vegar 
gengi á gjaldmiðli lands sins er hugsanlegt að 
hann neyðist til að innleysa útgefna peninga 
með erlendum gjaldeyri. Innstæður bankastofn 
ana getur þurft að endurgreiða ef krafa um 
innstæðueign þeirra minnkar, t.d. vegna lækkun 
ar bindiskyldu eða breytinga á greiðslujöfnun og 
greiðslulokun (e. clearing and settlements). Til 
slíkrar innlausnar hefur komið hér á landi, m.a. 
1985, þegar bindiskylda var lækkuð jafnframt 
því sem bankastofnanir greiddu upp endurkeypt 
afurðalán, og 1990 þegar bindiskylda var lækkuð til að fjármagna kaup innlánsstofnana á kröf 
um sem Seðlabankinn átti á ríkissjóð. Út af fyrir 
sig hefði Seðlabankinn getað greitt út lækkun 
bindiskyldu í bæði skiptin með nýprentuðum 
peningaseðlum og látið sér lynda annaðhvort 
gjaldeyrisútstreymi eða gengislækkun og þar 
með óhjákvæmilega verðbólgu. 

Í skýrslu Alþjóðagreiðslubankans10 um 
myntsláttuhagnað í G-10 löndunum eru þær 
metnar samkvæmt spöruðum vaxtagreiðslum 
miðað við að greiddir hefðu verið meðalvextir 

10.Alþjóðagreiðslubankinn (BIS): „Possible seignorage 
implications of the development of electronic money", 
nóvember 1995. 

ríkisskuldabréfa af seðlum, mynt og innstæðum 
í seðlabanka, en raunverulegir vextir af þessum 
innstæðum eru dregnir frá. Með því að beita 
svipaðri aðferð fyrir Ísland fæst mynd 5 sem 
sýnir myntsláttuhagnað Seðlabankans á undanförnum árum. Tekið skal fram að matið á mynt 
sláttuhagnaði hér á landi er á frumstigi og þarfnast frekari athugunar. 

Sá hluti myntsláttuhagnaðar sem einkum er í 
hættu eru tekjurnar af stofni seðla og myntar. 
Þær hafa verið lágar hérlendis hin seinni ár, enda 
verðmæti seðla og myntar í umferð á Íslandi 

Tafla 1 
Myntsláttuhagnaður. 

% af landsframleiðslu 1993 

Belgía 0,46 
Kanada 0.35 
Frakkland 0,30 
Þýskaland 0.60 
Ítalía 1,29 
Japan 0,45 
Holland 0,64 
Sviþjóð 0,49 
Sviss 0,47 
Bretland 0.27 
Bandaríkin 0,36 
Ísland 0,30 

Heimildir: Alþjóðagreiðslubankinn. Seðlabanki Íslands. 
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sem fyrr segir með því lægsta sem þekkist og 
verðbólga, sem annars rýrir þessa „skuld" seðla 
banka, hefur verið lítil. Ef þau 37% af seðlum og 
mynt hreinlega hyrfu, sem hér eru í smáum einingum (um 2 ma.kr. í árslok 1996 af 5,4 ma.kr. 
stofni), og ef miðað er við 6% raunvexti, þá 
myndu ríki og seðlabanki í sameiningu verða af 
tekjum sem nema 120 milljónum króna á ári. 

Þrátt fyrir lágan seðlastofn er grunnfé hér á 
landi ekki ýkja miklu minna en annars staðar 
þekkist. því veldur að bindiskylda hér á landi 
hefur til skamms tíma verið tiltölulega há 
samanborið við önnur lönd. Vaxtamunur Seðla 
bankans er hins vegar tiltölulega lítill þar sem 
jákvæðir raunvextir em greiddir af innstæðum 
bankakerfisins í Seðlabankanum, sem og af 
frjálsum innstæðum annarra aðila en innláns 
stofnana. Tekjur af þessum vaxtamun eru tæp 
lega í hættu vegna rafeyriskortavæðingar. Meira 
munarum að Seðlabanki Íslands á verulegt eigið 
fé, sem var 15,4 ma.kr. í árslok 1996, og stendur 
undir verulegum hluta gjaldeyrisforða og mark 
aðsverðbréfaeignar. Svo að dæmi sé tekið 
myndu 3% raunvaxtatekjur af eigin fé gefa 460 
m.kr. rauntekjur á ári. 

Áhrif á vaxtastig og framkvœmd 
peningamálastefnu 
Varla er við því að búast að áhrif rafrænnar 
greiðslumiðlunar á stofn grunnfjár ráði neinum 
úrslitum fyrir vaxtastig. Í litlu, opnu hagkerfi 
hlýtur vaxtastig að ráðast að verulegu leyti af 
erlendum vöxtum og horfum á gengisbreytingum, auk áhættuálags vegna einhæfni hag 
kerfisins og einstakra skuldara. Að svo miklu 
leyti sem seðlabanki getur mjakað vöxtum ein 
hverra eignaflokka (t.d. skammtímaverðbréfa) 
burt frá „eðlilegu" samhengi við erlenda vexti, 
virðist líklegt að geta bankans til að hafa áhrif 
ráðist annars vegar af heildareignum og -skuld 
um í viðkomandi eignaflokki og umfangi við 
skipta í hagkerfinu með þessar eignir, en hins 
vegar af þeim eignastofnum sem bankinn hefur 
til ráðstöfunar til markaðsaðgerða. Í greinargerð 
Peningamálastofnunar Evrópu um rafeyri frá 
1994 er bent á að seinna atriðið gæti falið í sér 
vissar hættur fyrir áhrifamátt seðlabanka, ef 

verulegur samdráttur verður á grunnfjárstofninum. Þá gætu þær fjárhæðir minnkað sem 
Seðlabankinn gæti lagt í markaðsaðgerðir. 
Miðað við það sem þegar er sagt er það einkum 
smærri hluti seðla og myntar sem er í hættu 
vegna rafeyris. Þótt sá hluti hreinlega hryndi 
vægi það ekki nema um 2 ma.kr. af þeim 5 
ma.kr. sem nú eru útistandandi í seðlum og 
mynt, en stærri seðlar standa eftir án tiltakan 
legra breytinga og innstæður í seðlabanka jafn 
vel vaxa, þegar innlán kæmu í stað reiðufjár. því 
virðist ólíklegt að afli seðlabanka til peninga 
málaaðgerða stafi veruleg hætta af þótt rafeyris 
kort taki að miklu leyti við af seðlum og mynt í 
smáviðskiptum með vöru og þjónustu. Sem fyrr 
segir þykir fremur ólíklegt að breytingar á 
grunnfé verði miklar hér á landi, þar sem þau 
63% reiðufjár sem eru í stærstu seðlunum eru 
varla i hættu og enn frekar vegna þess að inn 
stæður í Seðlabanka eru talsvert meiri að vöxt 
um en útistandandi seðlar og mynt, 13,6 ma.kr. í 
árslok 1996 á móti 5,4 ma.kr. af seðlum og 
mynt. Við samdrætti væri líka tiltölulega auðvelt 
að bregðast ef þurfa þætti, t.d. með því að hækka 
bindiskyldu og/eða fjölga þeim eignaflokkum 
sem henni lytu. Einnig væri sá möguleiki fyrir 
hendi sem nýttur hefur verið markvisst á undanförnum misserum, að stýra lántökum ríkissjóðs á 
innlendum markaði eða erlendum allt eftir 
markmiðum ríkisins í vaxta- eða gengismálum. 
Jafnvel kæmi til greina að ríkisvaldið hnykkti á 
þeirri fjárhagslegu ábyrgð sem það ber á aðgerð 
um seðlabanka. Sú ábyrgð er raunar ótvíræð, 
sbr. 2.gr. seðlabankalaganna nr. 36/1986. Þó 
kæmi varla til mála fyrir Seðlabankann að baka 
ríkissjóði visvitandi ábyrgð umfram fjármuni 
bankans sjálfs nema þá með fyrirfram samþykki 
yfirvalda ríkisfjármála. 

Fjármálastofnanir sem stunda greiðslumiðlun 
Greiðslumiðlunin hefur til þessa algerlega verið 
í höndum Seðlabankans, viðskiptabanka, spari 
sjóða og greiðslukortafyrirtækja sem eru í eigu 
þeirra, auk Póstgíróstofunnar sem hefur að 
óverulegu leyti komið inn í þennan þátt. 

Að svo stöddu verður ekki séð að líkur séu á 
að nýjar innlendar fjármálastofnanir eða fyrir-
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tæki hefji umtalsverða starfsemi hér á landi á 
sviði rafrænnar greiðslumiðlunar. Hvort tveggja 
er, að hlutverk flestra þeirra, sem ekki hafa sinnt 
þessari starfsemi, er mjög sérhæft (fjárfestingar 
lánasjóðir eða aðrir lánasjóðir), og hitt, að 
stærstu verðbréfafyrirtækin og eignarleigufyrirtækin eru í eigu viðskiptabanka og sparisjóða og 
því munu þessar stofnanir væntanlega geta haft 
einhver áhrif á þátttöku fyrirtækjanna i greiðslu 
miðlun almennt. Sem stendur bendir ekkert til 
þess að það þjóni hagsmunum þessara aðila að 
fleiri stofnanir eða fyrirtæki komi að þessum 
málum. Mestar líkur eru því á að nýjungum og 
frekari þróun á sviði greiðslumiðlunar verði 
a.m.k. í nánustu framtíð öðru fremur sinnt af 
sömu aðilum og til þessa. 

Líklegt er að innlendar ljármálastofnanir 
standi í náinni framtíð fremur frammi fyrir 
erlendri samkeppni á sviði greiðslumiðlunar en 
því að nýjar innlendar fjármálastofnanir hasli sér 
völl á þessu sviði. Hafa ber í huga að eflir til 
komu EES-samningsins eru íslenskar fjármála 
stofnanir í raun í gerbreyttu umhverfi hvað 
markaðsaðstæður varðar. Þannig hafa, þegar 
þetta er skrifað í júní 1997, alls 29 erlendir bank 
ar sent bankaeftirlitinu tilskildar tilkynningar, 
með tilvísun til 84. gr. laga nr. 113/1996, sem 
eru forsenda þess að geta veitt bankaþjónustu 
hér á landi án stofnunar útibús. Greiðslumiðlun 
er eitt af þeim hlutverkum sem tilgreint er í 
tilkynningum flestra þessara stofnana. 

Ennfremur skal nefnt varðandi útgáfu 
rafeyris að verði slík starfsemi skilgreind sem 
innlánsstarfsemi mun það að sjálfsögðu setja því 
veruleg takmörk hvaða fjármálastofnanir hafa 
heimild til að sinna þeim þætti. 

Rafræn greiðslumiðlun og áhrif á hlutverk og 
starfsemi fjármálastofnana 
Starfsemi fjármálastofnana hefur á undanforn 
um árum tekið miklum tækniframförum. Það 
hefur einkennt þessar tækniframfarir að þær 
hafa fyrst og fremst beinst að því að þróa eldri 
búnað og kerfi vegna daglegs rekstrar og sam 
skipta við aðrar stofnanir. Debetkort eru t.d. í 
raun nútíma ávísanir. Minni áhersla hefur til 
þessa verið lögð á nýjungar í þjónustu og tækni 

í samskiptum við viðskiptavini. Margt bendir til 
að á þessu sé nú að verða veruleg breyting. 

Eins og rakið var í 2. kafla, líkist rafeyrir um 
margt bankainnstæðum, og er sú líking enn 
greinilegri gagnvart útgefanda en greiðendum 
og viðtakendum. Jafnvel þó að notkun rafeyris 
yrði nokkuð almenn, bendir því fátt til að sú 
nýjung ein og sér myndi breyta umtalsvert starf 
semi innlánsstofnana frá því sem nú er. Eftir 
sem áður þarf væntanlega starfsfólk til að af 
greiða viðskiptavini með slík kort eins og um 
aðra greiðslumiðla væri að ræða. 

Hins vegar kann meiri breyting að fylgja 
aukinni tölvuvæðingu almennings og tengingu 
einstaklinga og fyrirtækja við fjármálastofnanir 
og Internetið. Þessi tækni er þegar fyrir hendi og 
viðskiptabankar og sparisjóðir hafa undanfarin 
misseri lagt vaxandi áherslu á að auglýsa og 
selja viðskiptavinum sínum svonefndar „bankalínur" eða „heimabanka". Þegar slíkt samband 
viðskiptavinar og fjármálastofnunar er einu 
sinni komið á er vandséð hvar slíkt endar hvað 
varðar möguleika til greiðslumiðlunar. Þá má 
einnig geta sér til að viðskiptavinir þessara 
stofnana leiti fljótlega á önnur mið, og þá jafn 
vel erlend, eftir hagkvæmari og ódýrari þjónustu. Þegar búnaðurinn er til staðar munu margir 
vafalaust freistast til að kanna frekari notkunar 
möguleika hans á þessu sviði sem öðrum. 

Samkvæmt upplýsingum frá viðskiptabönkunum og sparisjóðunum hefur heildarfjöldi 
tölvutengdra viðskiptavina hjá þessum stofn 
unum aukist verulega. A miðju ári 1997 voru 
þeir um 1 1.400. Um er að ræða um 9.100 bein 
tengingar við einstaklinga og um 2.300 tenging 
ar við fyrirtæki. 

Annað dæmi um breytingu i afgreiðsluhátt 
um er notkun hraðbankanna. Þessi þróun virðist 
hafa farið fremur seint af stað hér á landi, en á 
árinu 1995 varð sú breyting að þeim fjölgaði um 
meira en helming. Frekari aukning varð síðan 
1996 og voru hraðbankar alls 117 í árslok. 

Með tilvísun til framangreinds virðist nokkuð ljóst að vænta megi töluverðra breytinga Í 
innra skipulagi margra fjármálastofnana á allra 
næstu árum vegna nýrra afgreiðsluhátta er tengjast greiðslumiðlun. Margt bendir til að þessar 
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stofnanir verði að endurskipuleggja útibúanet sín 
vegna verulegs samdráttar í hefðbundinni starf 
semi, komi ekki til einhverjar ófyrirséðar nýjungar í þjónustu sem þessar stofnanir geta tekið 
upp. Á það ber þó að líta að lög setja þessum 
stofnunum skorður um starfssvið, svo líkur á því 
að farið verói út á nýjar brautir eru vandmetnar. 

Eftirlit Seðlabanka með rafrœnni 
greiðslumiðlun 
Bankaeftirlit Seðlabankans hefur almennt eftirlit 
með þeim fjármálastofnunum sem nú stunda 
einhvers konar greiðslumiðlun hér á landi. Eftir 
litsheimildir og skyldur bankans ná þannig til 
lánastofnana og Póstgíróstofunnar. Eftirlitið nær 
hins vegar ekki til kreditkortafyrirtækja, þar sem 
sérstök lagafyrirmæli eru ekki fyrir hendi er 
varða eftirlit bankans með slíkri starfsemi. 

Eitt af hlutverkum lánastofnana skv. lögum 
er greiðslumiðlun. Það er því í raun ekkert sem 
getur hindrað þessar stofnanir í að taka upp 
nýjungar á því sviði, s.s. útgáfu rafeyriskorta, 
snerti það ekki einkarétt Seðlabankans til útgáfu 
seðla og myntar og stuðli almennt ekki að óeðli 
legum viðskiptaháttum. 

Útgáfa rafeyriskorta er líklega aðeins ein 
þeirra nýjunga á sviði greiðslumiðlunar sem 
taka þarf afstöðu til á næstunni. Svo virðist hins 
vegar sem augu manna, og þá ekki síst stjórn 
valda í stærri ríkjum, hafi til þessa beinst öðru 
fremur að málum er varða þessi kort. Greiðslu 
miðlun og ýmis bankastarfsemi á Internetinu 
virðist hins vegar hafa verið minna til umfjöllunar af hálfu þessara aðila. 

Með hliðsjón af fyrirliggjandi úttektum, m.a. 
Alþjóðagreiðslubankans, má ætla að þess verði 
ekki langt að biða að Evrópusambandið setji 
sérstakar tilskipanir um rafeyri og rafeyriskort, 
sem verði grundvöllur samræmdrar löggjafar 
um slíka starfsemi. Margt bendir til að þessi 
starfsemi verði skilgreind sem einhvers konar 
innlánsstarfsemi og því verði gerð sú krafa að 
þessi þáttur greiðslumiðlunar verði fyrst og 
fremst í höndum innlánsstofnana. Vandinn er 
hins vegar sá hvar mörkin eiga að liggja, þ.e. 
hvaða öðrum aðilum eigi að leyfa útgáfu korta 
til takmarkaðri nota eða á afmörkuðum svæðum. 

Gagnaöflun 
Eitt af hlutverkum Seðlabankans er að tryggja 
sem gleggstar upplýsingar um fjármagnsmarkað 
hverju sinni. Gagnaöflun er því mikilvæg bæði 
til að hægt sé að reka hér peningamálastefnu á 
sem hagkvæmastan hátt og meta hversu traust 
fjármagnskerfið er. Seðlabankinn hefur safnað 
margs konar upplýsingum á sviði peningamála 
um langt skeið, og brýnt er að þær séu ætíð eins 
nýjar og kostur er og upplýsingasöfnunin taki 
breytingum í samræmi við nýjungar á fjár 
magnsmarkaði. Nýir rafrænir greiðslumiðlar 
kalla því á það að bankinn haldi vöku sinni og 
marki sér stefnu í þeirri gagnaöflun. 

Seðlabankinn hefur um árabil safnað upplýsingum um debet- og kreditkort ársfjórðungslega 
frá kortafyrirtækjunum, Visa Ísland - Greiðslu 
miðlun hf. og Kreditkortum hf. Hér er m.a. um 
að ræða tölur um veltu, færslu- og kortafjölda. 
Hins vegar kemur ekki fram í skýrslunum 
flokkun á notendum kortanna. 

Ekki er ljóst hvaða stofnanir muni fá leyfi til 
að gefa út rafeyriskort, en væntanlega verða þær 
háðar eftirliti Seðlabankans og upplýsinga 
skyldu til hans. Öflun upplýsinga um notkun 
kortanna ætti því ekki að verða vandamál. 
Hleðslu korts sem gerð er í hraðbanka eða hjá 
gjaldkera í banka ætti að verða auðvelt að halda 
utan um. Handhafi korts greiðir síðan seljanda 
vöru og þjónustu með kortinu, og er það þá sett 
í þar til gert tæki sem tekur greiðslufjárhæðina 
út af kortinu. Að kvöldi sendir síðan seljandi 
færslurnar í banka sinn og þær leggjast inn á 
reikning hans. Þessar færslur em auðkenndar, 
þannig að sjáanlegt er að þær koma af rafeyris 
korti. Þannig ættu á hverjum tíma að vera til 
handbærar upplýsingar um hversu mikið er úti 
standandi i rafeyriskortum á sama hátt og núna 
liggja fyrir upplýsingar um seðla og mynt í 
umferð. 

Það sem lýst var hér að ofan á við færslu 
kort. Þrátt fyrir að færslur á færslulausum 
kortum seu órekjanlegar er eftir sem áður hægt 
að vita hversu miklar fjárhæðir eru útistandandi 
í þessum greiðslumiðli á hverjum tíma, svo 
framarlega sem ekki er um falsanir að ræða. 

Gagnaöflun á Internetinu verður háð land-
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fræðilegri staðsetningu þeirra banka sem starfa á 
því. Ef banki á Internetinu er staðsettur á Íslandi 
verður gagnaöflun frá honum væntanlega alveg 
eins og gagnaöflun frá íslenskum bönkum er nú. 
Hins vegar verður erfiðara um vik að nálgast 
gögn um viðskipti íslenskra aðila við netbanka 
erlendis. Ef íslenskir aðilar eiga innláns 
reikninga í erlendum bönkum ber þeim skv. 
lögum að tilkynna það. Sama mun væntanlega 
gilda um reikninga í erlendum bönkum á 
Internetinu. Hins vegar verður erfitt um vik að 
fylgjast með slíkri eign ef hlutaðeigandi sinnir 
ekki tilkynningaskyldu sinni. 

5 Niðurstöður og tillögur 

Meginniðurstöður 
1. Nýjungar í rafrœnni greiðslumiðlun sem 

séðar verða fyrir í náinni framtíð, eru rafeyrir 
til smágreiðslna og rafeyrir til greiðslna á 
tölvunetum og aukið öryggi í samskiptum á 
tölvunetum. Þessar nýjungar virðast þó eiga 
sér hliðstæðu í eldri greiðsluaðferðum og eru 
því fyrst og fremst hentugri útfærslur á þeim. 

2. Ólíklegt virðist að þessar nýjungar hafi af 
gerandi áhrif á framkvæmd peningamála 
stefnu og tekjur Seðlahankans. 

3. Útgáfa rafeyris virðist ekki brjóta í bága við 
einkarétt Seðlabankans til útgáfu seðla og 
myntar. 

4. Nauðsyn lagabreytinga. Núverandi lög og 
reglur, sem átt geta við um rafeyrisnotkun, 
eru ófullnægjandi þar sem þau hafa verið sett 
án þess að taka mið af rafeyri. 

5. Lög og reglur um rafrœna greiðslumiðlun 
eru víða í mótun. Ljóst er að við mótun ís 
lenskra laga og reglna um rafræna greiðslu 
miðlun verður tekið mið af þeim reglum sem 
settar verða í Evrópusambandinu og helstu 
viðskiptalöndum. Alþjóðlegar hagstjómar 
stofnanir fylgjast grannt með nýjungum í 
rafrænum greiðslum og þeim hættum sem 
breytingar, eins og hér um ræðir, kunna að 
hafa í for með sér fyrir öryggi greiðslukerfa 
og stjórntæki peningamála. 

6. Ymis rök og álit alþjóðastofnana hníga að 

því að útgáfa rafeyris verði skilgreind sem 
innlánsstarfsemi og verði einungis heimiluð 
innlánsstofnunum eða öðrum stofnunum er 
hlíta hliðstæðu eftirliti. 

7. Áhrif rafeyris á starfsemi fjármálastofhana: 
Upptaka rafeyriskorta og notkun rafeyris á 
tölvunetum ætti ekki að breyta miklu um 
starfsemi fjármálastofnana. Hins vegar 
kunna beintengingar, meðal annars milli 
heimila, fyrirtækja og banka, og tengingar 
við tölvunet að leiða til breytinga á starfsemi 
þeirra sem gæti meðal annars komið fram í 
samdrætti í hefðbundinni starfsemi banka-
stofnana og fækkun útibúa. 

8. Bankaeftirlit Seðlabankans hefur eftirlit með 
þeim lánastofnunum sem stunda einhvers 
konar greiðslumiðlun hér á landi. Eftirlits 
skylda bankans nær hins vegar ekki til kreditkortafyrirtækja. Eitt af hlutverkum lána 
stofnana er greiðslumiðlun. Ekkert fær því 
hindrað þessar stofnanir að taka upp nýjung 
ar á sviði greiðslumiðlunar, s.s. útgáfu raf 
eyriskorta, snerti það ekki einkarétt Seðla 
bankans til útgáfu seðla og myntar og stuðli 
það almennt ekki að óeðlilegum viðskipta 
háttum. 

9. Gagnaöflun. Engin veruleg vandamál virðast 
myndast i gagnaöflun innanlands, en erfiðara 
gæti orðið að fylgjast með rafeyrisviðskipt 
um Íslendinga á tölvunetum. Hættan á peningaþvætti virðist ekki aukast stórlega frá því 
sem nú er, þar sem líklegt er að rafrænar 
greiðslur verði skráðar hjá útgáfustofnun eða 
greiðslubanka. í þessu sambandi er líklegt að 
alþjóðlegt samstarf verði mikilvægt. 

10. Mikilvœgt að Seðlabankinn fylgist vel með 
nýjungum. Vert er að leggja áherslu á að þróun á sviði rafrænnar greiðslumiðlunar er afar 
hröð og óvæntar breytingar gætu orðið þegar 
minnst varir. því er nauðsynlegt að Seðla 
bankinn haldi áfram að fylgjast grannt með 
nýjungum á þessu sviði sem öðrum og verði 
viðbúinn að bregðast við vandamálum sem 
upp kynnu að koma. 

Viðbrögð Seðlabankans 
Lagt er til að viðbrögð Seðlabankans við útgáfu 
rafrænna greiðslumiðla verði almennt jákvæð. 
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og að bankinn verði viðbúinn að stuðla að 
eðlilegri þróun þessara greiðslumiðla, enda má 
gera ráð fyrir sparnaði og hagræði af aukinni 
rafrænni greiðslumiðlun. Ennfremur er mælt 
með því að bankinn verði reiðubúinn að greiða 
fyrir nýjungum með samhæfingu og ráðgjöf eftir 
því sem efni þykja til. 

Lagt er til að Seðlabankinn styðji við fram 
tak fjármálastofnana í rafrænum greiðslum 
fremur en að hafa sjálfur frumkvæði að útgáfu 
rafeyris fyrir eigin reikning. Vegna þess hve raf 
eyri svipar til bankainnlána og vegna hagsmuna 
almennra notenda af því að útgefendur rafeyris 
geti innleyst hann liggur beint við að telja að 
útgáfu rafeyris fylgi innlánaábyrgð og að útgef 
endum rafeyris verði ætlað að fara eftir lögum 
um viðskiptabanka og sparisjóði. Þó verði öðrum aðilum en bönkum heimiluð útgáfa rafeyris 
að því tilskildu að fjárhagsstaða þeirra sé góð, að 
þeir uppfylli viðeigandi eiginfjárhlutföll og 
heimili eftirlit. 

Lagt er til að bankinn hugi að breytingum á 
löggjöf þannig að hún taki með skýrum hætti á 
rafeyrisnotkun og viðskiptum á tölvunetum. 

Augljós nauðsyn þykir á að gagna- og 
upplýsingaöflun bankans verði endurskoðuð 
með tilliti til breyttra þarfa eftir því sem þær 
koma í ljós. 

Lagt er til að Seðlabankinn fylgist vandlega 
með síbreytilegri þróun á sviði rafrænnar greiðslumiðlunar og starfi því sem á sér stað hjá 
tjölþjóðlegum stofnunum sem fást við að leysa 
vandamál henni tengd. Þannig ætti bankinn að 
geta greint þau vandamál sem hann kynni að 
standa frammi fyrir samfara vaxandi notkun 
rafrænna greiðslumiðla í framtíðinni. 
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Viðauki: Internetið 

Í þessum viðauka verður fjallað um almenna 
uppbyggingu Internetsins og þau atriði sem gert 
hafa það að víðtækasta tölvuneti heims. Tæpt er 
á nokkrum lykilatriðum varðandi mótun Internetsins sjálfs, og í framhaldi af því er rætt um 
veraldarvefinn svokallaða. því næst er fjallað 
almennt um öryggismál Internetsins þegar verslun og viðskipti eru annars vegar. Í beinu fram 
haldi af því er síðan gerð frekari grein fyrir dul 
málskerfum sem helst eru notuð um þessar 
mundir við að vernda stafrænar upplýsingar. 

Nokkur atriði úr sögu Internetsins 
Uppruna Internetsins má rekja til daga kalda 
stríðsins eða allt til ársins 1957 þegar Rússar 
sendu fyrsta gervitungl sitt á loft. Bandaríkja 
stjórn hafði af því áhyggjur að Bandaríkin 
drægjust aftur úr í nýjustu tækni og vísindum og 
setti því á fót stofnun sem kölluð var Advanced 
Research Projects Agency, skammstafað ARPA. 
Þessi stofnun studdi ýmis rannsóknarverkefni, 
meðal annars samskipti á dreifðu tölvuneti. Um 
eða eftir 1967 varð til rannsóknarverkefni á veg 
um ARPA sem fjallaði um þetta efni, og hlaut 
það nafnið ARPANET. 

Markmið ARPANETS var að kanna með 
hvaða hætti væri æskilegt að byggja upp tölvu 
net þannig að samskipti á því neti væru tryggð 

sem best við ólíkar aðstæður. Eitt af frumatrið 
um í þeirri áætlun var að tölvunetið yrði starf 
hæft þó að óvinaárás eyðilegði hluta úr því. 
Fram að þeim tíma voru tölvunet yfirleitt hugsuð í einni móðurtölvu, þannig að öll samskipti 
milli tveggja staða, sem tengd eru inn á netið, 
fara gegnum þessa miðlægu tölvu. Þetta fyrir 
komulag hefur ákveðna tæknilega kosti í för 
með sér, til dæmis ef skipta þarf um stýrikerfi 
eða annan hugbúnað; þá þyrfti aðeins að gera 
það á einum stað, auk þess sem öll stjórn netsins 
er á hendi eins aðila. Ef móðurtölvan eyðilegð 
ist, t.d. í árás, yrði allt netið óstarfhæft í einu vetfangi. Þetta var sá vandi hinnar hefðbundnu 
tilhögunar sem menn stóðu frammi fyrir. 

Tillaga ARPANET-rannsóknarhópsins var 
þess vegna sú að tölvunetið skyldi ekki vera 
miðstýrt með þeim hætti sem að ofan er lýst, 
heldur sett saman úr mörgum sjálfstæðum 
tölvum sem færar væru um að hafa samskipti sín 
á milli. Eftir að búið væri að koma upp sam 
skiptastaðli netsins (skilgreiningu þeirrar að 
ferðar sem tölvurnar hafa til að tala hver við 
aðra) var hugmyndin að hver tölva á netinu væri 
sjálfstæð þar sem notandi eða notendur gætu 
unnið sína tölvuvinnu. Hver tölva gæti síðan 
haft samskipti við allar hinar og grundvallar 
atriði væri að hún þyrfti ekki að vita nákvæm 
lega hvaða leið um netið hún þyrfti að fara í 
hvert skipti. Ef tekið er einfalt dæmi má ímynda 
sér að notandi á tölvu A þurfi að koma skila 
boðum til notanda á tölvu D. Hugsum okkur að 
tölva A sé tengd við tölvu B og C sem aftur eru 
tengdar við tölvu D eins og sést á eftirfarandi 
mynd: 

Notandinn á tölvu A tiltekur viðtakanda á 
tölvu D og sendir skeytið. Undir venjulegum 
kringumstæðum gæti tölva A sent skeytið fyrst 
til tölvu B sem síðan sendir það áfram til D. Ef 
hins vegar tölva B svarar ekki (vegna bilunar, 
álags eða óvinur hefur gert hana óvirka), þá 
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reynir tölva A að koma skeytinu til tölvu C sem 
síðan kemur því til viðtakanda á tölvu D. 

Meginhugmyndin með þessari uppbyggingu 
er þessi: Ef tölvunetið er nógu þéttsetið sjálf 
stæðum tölvum þá eru allar líkur á að skeyti 
komist á milli tveggja staða þó að bilun eða 
önnur óvænt hindrun komi upp einhvers staðar á 
leiðinni. 

Fljótlega uppúr 1970 var farið að gera til 
raunir með tölvunet af þessu tagi og voru há 
skólar og aðrar rannsóknarstofnanir einna 
fyrstar til að tengjast því. Herinn klauf sig út úr 
þessu „akademíska" rannsóknarumhverfi og hélt 
áfram að móta sitt eigið net. Framlag háskólanna til netsins er gríðarlega mikið, og öll 
samvinna sérfræðinga varð auðveldari og 
aðgengilegri, til dæmis með tölvupósti og tölvu 
ráðstefnum. Nú var farið að kalla netið Internet. 

Segja má að meginstyrkur Internetsins liggi í 
þeirri staðreynd að notendur hinna sjálfstæðu 
eininga þess, þ.e. tölvanna, hafi allir jafna 
möguleika til að móta netið. Þar sem engin 
miðstýring er á því hvaða stefna er tekin í þróun 
Internetsins geta allir sett fram sínar skoðanir 
eða rannsóknir og eru notendur sjálfir þá endanlegir dómarar. Þessi dreifða sköpunarvinna 
kemur ef til vill hvergi betur fram en í ótrúlega 
hraðri uppbyggingu veraldarvefsins á undanförnum árum. 

Veraldarvefurinn 
Segja má að einn maður, Tim Berners-Lee, eigi 
mestan heiður að þeim meginhugmyndum sem 
veraldarvefurinn (e. World Wide Web) byggist 
á. Berners-Lee starfar hjá CERN (The European 
Partiele Physics Laboratory) í Genf í Sviss, og 
árið 1990 fór hann að setja saman hugmyndir 
sinar um það sem hann kallar „takmarkalausan 
upplýsingaheim" (e. boundless information 
world). 

Veraldarvefurinn notar sér Internetið til sam 
skipta en skilgreinir nokkra sérstæða hluti til 
viðbótar. Hugmynd Berners-Lee var að búa til 
samræmt tilvísanakerfi (e. Universal Resource 
Identifíers) svo að hægt væri að vísa hvert sem 
er á hvaða hlut netsins sem er (t.d. textaskjöl, 
myndir, hljóð og hreyfimyndir) á einn sam-

ræmdan hátt. Þetta gerði hann með því að skil 
greina sérstakan samskiptahátt (HTTP = 
„HyperText Transfer Protocol") og sérstakt 
uppsetningarsnið á gögnum (HTML = „Hyper 
Text Markup Language"). 

Í þessu felst til dæmis að notandi á tölvu 
getur sett upp hjá sér heimasíðu á HTML-sniði 
og hvaða notandi Internetsins sem er getur 
skoðað síðuna svo framarlega sem tölvur þeirra 
beggja styðja samskiptaháttinn HTTP. 

Með veraldarvefnum er komið tæki til upp 
lýsingamiðlunar og -leitar sem höfðar til allra, 
hvort sem þeir eru sérfræðingar við rannsóknir í 
háskólum eða leikmenn. Fljótlega komu fram 
myndræn notendaskil (t.d. Mosaic og Netscape) 
sem gera þessa upplýsingaleit einstaklega þægi 
lega. Ótal sjálfstæð fyrirtæki, sem orðið hafa til 
frá árinu 1990. bjóða nú Internet og aðgang að 
veraldarvefnum og nægir í því sambandi að 
nefna íslensku fyrirtækin Miðheima, Hringiðuna 
og Treknet/Islandia. 

Nú er svo komið að nálgast má ótrúlega 
mikið og víðtækt magn upplýsinga á veraldar 
vefnum, og er það fyrst og fremst að þakka upp 
byggingu Internetsins, þ.e. að allir hafa jafnan 
kost á því að koma upplýsingum á framfæri. 
Hver sem á annað borð hefur aðgang að netþjónustu getur í raun sett hvaða upplýsingar sem er á 
heimasvæði sitt og svo framarlega sem þær upp 
lýsingar eru á HTML-sniði getur hver sem er 
annar skoðað upplýsingarnar. Þetta hefur ótvíræða kosti fram yfir miðstýrða netið að því leyti 
að það dreifir upplýsingum í stað þess að öll 
miðlun þeirra sé á fárra höndum. Hins vegar 
hefur þetta líka valdið vanda sem tengist m.a. 
ritskoðun þess efnis sem í boði er á netinu. Þar 
sem ekkert miðstýrt eftirlit er með því hvaða 
efni er sett á netið (t.d. klám) er engin leið að 
koma alveg í veg fyrir að hver sem er (t.d. börn) 
geti nálgast þetta efni. 

Internetið til verslunar ag viðskipta 
Snemma komu menn auga á þá möguleika sem 
Internetið býður upp á í verslun og viðskiptum 
með tilkomu veraldarvefsins. Með því að setja 
upp aðlaðandi „andlit" fyrirtækisins á Internetinu (með heimasíðum) er hægt að ná ótrú-
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lega víðtækri auglýsingu með litlum tilkostnaði. 
Fyrirtækið þarf að vísu að greiða gjald fyrir 
heimasíðuna til hlutaðeigandi netþjónustu, en sá 
kostnaður er harla litill í ljósi þeirrar kynningar 
sem fyrirtækið fær i staðinn. Fyrirtækið er ekki 
lengur í landfræðilegum né fjárhagslegum 
skorðum, og þess vegna hafa sprottið upp ótal 
„fyrirtæki" á Internetinu sem eru varla meira en 
heimasíðan að umfangi. Grundvallareiginleiki 
Internetsins kemur hér aftur í ljós: Allir sem á 
annað borð hafa aðgang að Internetinu geta í 
raun sett upp sitt „fyrirtæki" eða þjónustu við 
aðra notendur, og engin leið er að gera sér grein 
fyrir hvort hlutaðeigandi fyrirtæki er stórt eða 
litið, enda skiptir slíkt í raun engu máli svo fremi 
sem notendum líkar þjónustan. 

Verslunar- og þjónusturekstur er ennþá í 
mótun á Internetinu, enda skammt síðan verald 
arvefurinn varð til. Þróunin í þessum málum er 
engu að síður gífurlega hröð og þjónustan sem 
boðið er uppá verður sífellt margbreytilegri. 
Fyrir utan að komast í alls kyns upplýsingar á 
Internetinu um nánast hvað sem er má kaupa sér 
aðgang að ýmiss konar sérhæfðum gagna 
söfnum. panta vörur eftir sölulistum viða um 
heim (geisladiskar, bækur. blöð o.s.frv.), lesa 
dagblöð, kaupa í matinn eða jafnvel panta sér 
pitsu. Að öllu þessu hafa menn aðgang gegn 
föstu (en vægu) mánaðargjaldi, og þar sem 
tölvueign er orðin jafn algeng og raun ber vitni 
er ekki undarlegt að Internetið skuli vera svo 
útbreitt. 

A undanförnum árum hafa stærri fyrirtæki 
og bankar stundað skjalalaus viðskipti milli 
tölva (Eleetronie Data Interchange, EDI) á 
lokuðum netum eða línum. Nú eru þessi fyrir 
tæki farin að kanna möguleika á slíkum við 
skiptum um Internetið og er það aðallega af 
tveimur ástæðum. Annars vegar er það fjöldi 
viðskiptavina sem tengdur er Internetinu og hins 
vegar sá litli tilkostnaður sem fyrirtækið þarf að 
leggja í til þess að koma slíkum samskiptum á. 
Kostnaður við að koma sér upp lokuðum netum 
eða linum til viðskiptavina er mikill, og er greitt 
fyrir það eftir magni gagna sem sent er í hvert 
skipti. Á Internetinu greiða menn hins vegar fast 
mánaðargjald, og er alveg sama hversu miklar 

gagnasendingarnar eru. Þetta gjald er hverfandi 
miðað við það sem greiða þarf á lokuðu neti. 

Öryggi Internetsins 
Öryggissjónarmið hafa alltaf verið áhyggjuefni 
þegar Internetið er annars vegar. Með aukinni 
verslun og viðskiptum á Internetinu eykst þörf á 
því að vernda viðkvæmar upplýsingar, og að 
undanförnu hefur verið unnið að því hörðum 
höndum að koma upp nothæfu dulmálskerfi 
Internetsins. Eins og fram kom hér að framan er 
Internetið þannig uppbyggt að sendandi upp 
lýsinga veit ekki hvaða leið um netið skeyti hans 
fer til viðtakanda. Þess vegna hefur ekki verið 
talið ráðlegt að senda upplýsingar eins og 
greiðslukortanúmer eða aðgangsorð með þess 
um hætti því að allir þeir netþjónar (tölvur), sem 
sjá um að senda upplýsingarnar áfram í átt til 
viðtakanda, geta tekið afrit af gögnunum. Ekkert 
miðstýrt eftirlit er með slíkum gagnasendingum 
þannig að engan veginn er hægt að tryggja að 
upplýsingar verði ekki misnotaðar af netþjónum 
á leið til viðtakanda. 

Það kann að hljóma sem þversögn, en ýmsir 
aðilar, sem áður notuðu lokuð net til að koma 
skeytum til viðskiptavina sinna, telja að Internetið sé i raun öruggari kostur. Viðhorf þeirra er 
að engum sé treystandi á Internetinu og þess 
vegna noti þeir fullkomin dulmálskerfi til að 
vernda skeyti sín áður en þau eru send. Hagræði 
lokaðra neta og lína er fólgið í því að þar þarf 
ekki að vernda upplýsingar sérstaklega. Hins 
vegar hefur enginn viljað taka ábyrgð á því að 
gögn komist á milli tveggja aðila án þess að 
þriðji aðili hleri þau með einhverjum hætti, og 
þess vegna hafa margir hallast að því að lokuðu 
netin séu i raun ekki örugg. 

Það má segja að öryggi Internetsins standi og 
falli með öryggi þeirra dulmálskerfa sem notuð 
eru við skeytasendingar á milli notenda netsins. 
Til eru aðferðir við að búa til dulmálslykla sem 
fræðilega eiga að vera nánast óbrjótanlegir, en 
spurningin er einungis hvernig tekst til við að 
útfæra þessar aðferðir í reynd. 

Dulmálslyklar 
Dulmálslyklar ýmiss konar eru aldagamlir, og 
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fyrir tölvubyltinguna (og reyndar einnig eftir 
hana) tengdust þeir oftast hernaði með einum 
eða öðrum hætti. Einn elsti og kannski þekktasti 
dulmálslykillinn er kenndur við sjálfan Sesar, 
keisara Rómaveldis. Sesar-lykillinn er þannig 
gerður að stöfum í skeyti eða orðsendingu er 
hliðrað um tiltekinn fjölda stafa í stafrófinu. 
Þannig verður textinn „Teningnum er kastað" að 
„Ufojohovn fs lbtube" sé hverjum staf hliðrað 
um einn staf áfram i stafrófinu, þ.e. t verður u, e 
verður f n verður o og þannig fram eftir 
götunum. Þennan lykil er auðvitað einfalt að 
ráða þó að við vitum ekki um hversu marga stafi 
er hliðrað; auðvelt er að prófa alla möguleika, og 
ef textinn líkist venjulegu talmáli vitum við auk 
þess að hver stafur hefur tiltekna tíðni í málinu, 
t.d. er stafurinn e algengari en ð. 

Ýmsar umbætur hafa verið gerðar á þessum 
lykli, en allar ganga þær út á að varpa einum staf 
yfir í annan með einum eða öðrum hætti. Dæmi 
um þetta er DES staðallinn (Data Encryption 
Standard) sem bandaríski herinn notaði til 
skamms tíma. 

Eiginleiki allra „klassískra" dulmálsfræða er 
að ef dulmálslykill sem notaður er til að læsa 
orðsendingu er þekktur, þá er lykillinn sem not 
aður er til að opna skeytið aftur einnig þekktur. 
Annaðhvort verður sá lykill fundinn beinlínis 
eftir hinum fyrri, t.d. með hliðrun í gagnstæða 
átt eða á annan fyrirhafnarlítinn hátt. Því verður 
nauðsynlegt að halda dulmálslyklinum leynd 
um. 

RSA-dulmálskerfi 
Um 1975 kom fram sú byltingarkennda hug 
mynd að dulmálslykli þyrfti ekki endilega að 
halda leyndum. Þá væri um að ræða lyklapar 
eins og áður, en nú væri lykillinn, sem notaður 
er til að læsa upplýsingum, gerður opinber, og 
gæti hver sem er skoðað hann og notað. Hins 
vegar væri lausnarlyklinum haldið leyndum. 
Þannig væri hver notandi á tölvuneti með eigið 
lyklapar og gerði annan af tveimur lyklum 
sinum opinberan og aðgengilegan öllum. Setjum 
til dæmis svo að notendur A, B, og C birtu opin 
bera lykla sína. Ef notandi B vill senda notanda 
A skeyti án þess að C eða nokkur annar geti 

lesið það, byrjar hann á að læsa því með opin 
berum lykli A og sendir það síðan. Þó að C gæti 
náð í skeytið á leiðinni gæti hann ekki lesið það 
því að A er sá eini sem hefur réttan lykil til að 
opna það. 

Hugmyndin að þessu opinbera dulmálskerfi 
(e. public key cryptosystem) byggist á þekkingu 
manna á reiknanleika, þ.e. hvaða tegundir 
vandamála eða verkefna séu reiknanlegar (leys-
anlegar) og hversu fýsilegt er að leysa þau. Ein 
algengasta útfærsla á þessum kerfum er kölluð 
RSA (kennd við Rivest, Shamir og Adleman) og 
byggist á því að nánast útilokað er að finna tvær 
stórar prímtölur, p og q út frá margfeldi þeirra, n 
= pq. Hraðvirkustu algrím, sem þekkt eru um 
þessar mundir til að þátta tölur, eru einfaldlega 
þannig að það tæki venjulega einkatölvu tugi ef 
ekki hundruð ára að finna prímtöluþætti svo 
stórrar tölu. Þess vegna er talað um að þetta sé 
fræðilega leysanlegt, en reikningslega óhag 
kvæmt. Með þessari aðferð er hinn opinberi 
lykill (e. public key) sá sem læsir. byggður á n, 
en hinn leynilegi (lausnarlykillinn) byggist á því 
að þekkja bæði p og q. 

Stafrœn undirskrift 
Grundvallaröryggisatriði í samskiptum aðila A 
og B er að þeir geti komið skeytum á milli sín án 
þess að nokkur annar geti lesið þau. Þetta næst 
fræðilega með RSA dulmálskerfi eins og áður 
segir þar sem hver aðili hefur tvo lykla, annan 
opinberan og hinn leyndan. Annað öryggisatriði, 
sem skiptir ekki minna máli, er að hægt sé að 
merkja skeytin þannig að ekki leiki vaf i á því frá 
hverjum þau eru. Hér er átt við eins konar raf 
ræna undirskrift, og með henni er reynt að takast 
á við tvenns konar vandamál: 

Vernda þarf bæði A og B fyrir því að þriðji 
aðili C geti sent B skeyti og þóst vera aðili 
A. 
Vernda þarf A fyrir því að B geti búið til 
skeyti með undirskrift A og haldið því fram 
að skeytið sé frá A komið. 

Þetta má tryggja í dulmálskerfum með opin 
bera lykla á einfaldan hátt, og er líklega best að 
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útskýra það með dæmi. Ferlinu er lýst á einfald 
an og stílfærðan hátt á mynd 6 hér á eftir. Gerum 
ráð fyrir að tveir aðilar, þau Axel og Bína, vilji 
senda bréf sín á milli um Internetið og noti til 
þess títtnefnt tveggja lykla kerfi. Þau eiga hvort 
um sig lyklapar til þess að loka bréfum sínum og 
opna þau, og þannig á Axel einkalykil sem hann 
kallar A1 og almennan lykil sem hann kallar A2, 
Enginn fær að sjá eða nota lykil A, nema Axel 
sjálfur en lykli A2 er dreift til allra sem það vilja, 
og meðal annars á Bína eintak af honum. Bína á 
samsvarandi lykla sem hún kallar B, og B2, sjálf 
varðveitir hún einkalykilinn B1 en dreifir 
hinum, m.a. á Axel eintak af honum. Gerum ráð 
fyrir að þessi lyklapör séu innbyrðis andhverf, 
þ.e. A1 opnar það sem A2 læsir og öfugt. Hið 
sama gildir um lyklana B1 ogB2. 

Litum nú á það hvernig Axel getur sent Bínu 
skeyti og búið um sendinguna þannig að öryggisatriðum sé fullnægt, þ.e. að enginn annar en 
Bína geti opnað skeytið og að Bína geti gengið 
úr skugga um að bréfið sé frá Axel komið, en 

ekki einhverjum öðrum. Axel byrjar á því að 
setja undirskrift sína í litið umslag og loka því 
með einkalykli sinum sem merktur er Ar. því 
næst skrifar hann skilaboðin til Bínu og setur 
þau ásamt litla umslaginu í nýtt og stærra 
umslag. Þessu umslagi er síðan lokað með opin 
berum lykli Bínu, B2. 

Bréfið er síðan sent af stað um Internetið, og 
ef rétt er gengið frá á enginn að geta opnað bréf 
ið á leiðinni því að eini lykillinn sem opnað 
getur sendibréf sem B2 læsir er mótlykillinn B, 
sem er i vörslu Bínu. Þegar síðan Bina fær bréf 
ið (sjá neðri helming myndar 6) getur hún notað 
einkalykil sinn, Bh til þess að opna stóra 
umslagið og dregur upp skilaboðin ásamt litla 
umslaginu. síðasta skrefið er að sannfæra sig 
um að bréfið sé frá réttum aðila með því að nota 
opinberan lykil Axels, A2, til þess að opna litla 
umslagið. Eini lykillinn að bréfi, sem A, læsir, 
er mótlykillinn A2, og því veit Bína að enginn 
getur falsað undirskrift Axels. 

Mynd 6 Skeytasendingar um Internet 
með aðstoð dulmálslykla 
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Orðskýringar 

Rafræn greiðslumiðlun er ört vaxandi þekkingarsvið þar sem íslensk heiti hafa ekki náð fótfestu 
nema að litlu leyti. Í listanum her að neðan má því finna enska fyrirmynd helstu orða úr heimi 
rafrænna greiðslukorta og Internetsins sem ætla má að þyki nýstárleg. 

Rafeyrir, raffé 

Tegundir rafeyriskorta: 
(Ör)gjörvakort 

Færslukort 
(rekjanlegur rafeyrir) 

Færslulaus kort, 
órekjanleg rafeyriskort 

Hleðslukort 

Einnota kort 

Einþætt rafeyriskort 

Margþætt kort 

Einmynta kort 

Margmynta kort 

Ómerkt kort 

Electronic cash, E-cash, cyberbucks 
Reiðufé (eða ávísun á reiðufé) sem geymt er á tölvutæku formi í 
gjörva rafeyriskorts (rafpyngju) eða á tölvu. 

Smart card, chip card 
Kort með örgjörvum og vernduðu minni. 

Fully accountable cards 
Kort þar sem skrá er haldin um allar færslur sem framkvæmdar eru 
með kortinu og ekki er hægt að framkvæma færslur milli rafeyris 
korta án milligöngu bankastofnunar. 

Electronic money cards, not fully-accountable cards 
Kort sem líkir nákvæmlega eftir peningum, færslur ekki rekjanleg 
ar, og greiðslur má færa á milli rafeyriskorta án milligöngu banka 
stofnunar. 
Non-disposable card 
Kort sem hægt er að endurhlaða í hraðbanka eða með rafrænum 
boðleiðum svo sem simalinum og útstöðvum tölva. 
Disposable card 
Kort sem aðeins er hlaðið einu sinni, og þegar fjárhæðin, sem sett 
hefur verið á kortið, er uppurin hefur það lokið tilgangi sinum. 
Stand alone card 
Kort sem virkar aðeins sem hlaðanlegt rafeyriskort, en getur ekki 
gegnt hlutverki debet- og kreditkorts. 
Combination card 
Kort sem getur, auk þess að vera debet- og kreditkort, verið hlaðan 
legt rafeyriskort. 
One single currency card 
Aðeins hægt að hlaða rafeyri eins gjaldmiðils í kortið. 
Multiple currency card 
Hægt að hlaða kortið með mörgum gjaldmiðlum. Í kortunum eru 
yfirleitt fólgnir aðskildir vasar fyrir ólíka gjaldmiðla, en sjaldnar 
gert ráð fyrir því að breyta gengi fjárhæðar um leið og hún er tekin 
út af kortinu. Breytingar á gengi einstakra gjaldmiðla koma því 
aðeins fram áður en kort er hlaðið eða við hleðslu, en ekki þegar 
kort er notað til greiðslu. 
Anonymous card 
Kort þar sem ekki koma fram auðkenni notanda, hvorki á kortinu 
sjálfu né þegar það er notað. 
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Kennimerkt kort 

Aðrar skýringar í stafrófsröð: 
Flo t 

Greiðslujöfnunarkerfi 

Heimasíða, vefsíða 

User-identified card 
Kort þar sem auðkenni korthafans koma fram á kortinu og aðeins 
hann getur notað kortið. 

Myntsláttuhagnaður 

Opinber dulmálskerfi 

Rafgeimur 

Samhæf kortakerfi 

SET staðallinn 

Veraldarvefurinn 

Float 

Þeir peningar sem viðtakandi endurgreiðanlegs fjár hefur til ráðstöfunar þar til endurgreiðsla fer fram. 

Central clearing unit/system 
Kerfi þar sem greiðslur fara i gegn og færast milli reikninga í fjár-
málastofnunum. 
Homepage, webpage 

Skjöl á tilteknu sniði sem hver notandi eða þjónustuaðili á Internetinu getur búið til á heimasvæði sinu. Þessi skjöl geta síðan allir 
notendur Internetsins lesið með þar til gerðum hugbúnaði (t.d. 
Netscape). 
Seignorage 

Hagnaður seðlabanka af útgáfu seðla og myntar og af því að taka 
við innstæðum frá innlánsstofnunum og lána þær á betri kjörum. 
Public key cryptosystems 

Kerfi til þess að vernda upplýsingar. Byggist á tveimur dulmálslyklum þar sem hver sá sem sendir upplýsingar og tekur við þeim hefur 
tvo lykla. Annar er leynilegur einkalykill, en hinn opinber og að 
gengilegur öllum. Aðferðin byggist á því að einkalykillinn sé eini 
lykillinn sem getur opnað það sem opinberi lykillinn læsir og öfugt. 
Cyberspace 

Talað er um að Internetið sé eins konar sýndarheimur þar sem alls 
kyns upplýsingar er að fá og ýmsa þjónustu. Orðið Cyberspace var 
fyrst notað i vísindaskáldsögu frá 1984 um sýndarveruleika, en 
hefur að undanförnu einnig verið notað um þann „sýndarheim" sem 
Internetið myndar í heild sinni. 
Standardisation, interoperability 
Kerfi, sem byggja á alþjóðlegum stöðlum, þar sem mismunandi 
tegundir korta og tækja eru samnýtanleg innanlands og milli landa. 
SET (Secure Electronic Transaction) standard 
Staðall um greiðslumiðlun á Internetinu, og er hann til kominn fyrir 
samstarf Visa og MasterCard. Þeim hugbúnaði, sem notaður er á 
Internetinu til verslunar og viðskipta þarf að breyta talsvert til að 
fylgja þeim samskiptareglum sem staðallinn setur. 

World-Wide Web 
Framsetningaraðferð upplýsinga á Internetinu sem gerir skoðun, leit 
og öll samskipti ákaflega aðgengileg. Skilgreinir ákveðinn sam 
skiptamáta á milli tölva og samræmda framsetningu á upplýsingum 
(heimasíður). Þessi samræming veldur því að notendur geta nálgast 
upplýsingar á Internetinu óháð þeirri tölvutegund sem þeir nota. 




