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Lögg jö f um lífeyrissjóði 

Starfsemi lífeyrissjóða hefur farið ört vax-
andi undanfarin ár og má segja, að þeir séu nú 
orðnir hvort tveggja í senn, helzta undirstaða 
félagslegs öryggis einstaklinga og heimila í 
landinu og einn veigamesti þáttur fjármála-
kerfisins. Eftir langt erfiðleikatímabil, einkum 
á áttunda áratugnum, á meðan neikvœð 
ávöxtun fjár var ríkjandi, hefur staða og 
þróun lífeyrissjóðanna gjörbreytzt á allra síð-
ustu árum. Hefur þar bœði komið til stórbœtt 
ávöxtun fjármagns sjóðanna og mikil fjölgun 
félaga í lífeyrissjóðum, eftir að öllum vinnandi 
mönnum var gert bæði skylt og kleift að eiga 
aðild að lífeyrissjóði. Til marks um mikilvægi 
lífeyrissjóðanna á fjármagnsmarkaðnum má 
nefna, að heildarráðstöfunarfé þeirra jafngilti 
í árslok 1987 rúmum 70% af heildarinnlánsfé 
bankakerfisins og um 23% af landsframleiðslu. 
Er útlit fyrir, að það fari enn ört vaxandi á 
næstu árum bœði að raungildi og í hlutfalli við 
aðra þætti fjármálakerfisins. 

Þegar litið er til þess, hve stóru hlutverki líf-
eyrissjóðirnir nú gegna, ekki aðeins sem einn 
veigamesti þáttur í hinu félagslega öryggiskerfi 
landsmanna, heldur einnig sem fjármálastofn-
anir, hlýtur það að valda verulegum vand-
kvæðum, að engin heildarlöggjöf skuli vera til 
um starfsemi þeirra. Þetta hefur mönnum 
vissulega verið lengi ljóst, og hefur verið unnið 
að undirbúningi heildarlöggjafar um þetta efni 
í meira en áratug af samstarfsnefnd á vegum 
ríkisstjórnarinnar og aðila vinnumarkaðar-
ins. Lauk nefndin störfum fyrir ári og lagði þá 
fram tillögur um frumvarp um starfsemi líf-
eyrissjóða, sem víðtœkt samkomulag hafði 
náðst um. Vitaskuld er megintilgangur þessa 
frumvarps að marka stefnu varðandi hinn 

félagslega þátt í starfsemi lífeyrissjóðanna, svo 
sem samræmingu lífeyrisréttinda og iðgjalda-
töku. Er rækilega um þá hlið málsins fjallað í 
grein Hallgríms Snorrasonar, hagstofustjóra, 
í þessu hefti Fjármálatíðinda, og skal það efni 
ekki nánar rakið hér. 

A hinn bóginn hefur frumvarpið einnig 
þann tilgang að setja lífeyrissjóðunum skipu-
lagslegan ramma og tryggja öryggi í starfsemi 
þeirra frá fjárhagslegu sjónarmiði. Að þessu 
leyti er frumvarpið hliðstætt þeirri löggjöf 
sem unnið hefur verið að á undanförnum ár-
um um starfsemi annarra fjármálastofnana. 
Er þar fyrst og fremst að geta heildarlöggjafar 
um viðskiptabanka og sparisjóði, sem sett var 
árið 1985, og eldri laga um tryggingarfélög. 
Að undanförnu hefur einnig verið unnið að 
undirbúningi löggjafar um verðbréfamiðlun, 
verðbréfasjóði, fjármögnunarleigufyrirtæki 
og aðra fjármálastarfsemi, sem er utan banka-
kerfisins, og er þess að vænta, að löggjöf um 
þessi efni verði sett á nœsta þingi. Er enginn 
vafi á því, að heildarlöggjöf um alla fjármála-
starfsemi, sem rekin er í þágu almennings, sé 
mikilvæg bæði til verndar hagsmunum við-
skiptavina þessara stofnana og fyrir fjárhags-
legt heilbrigði fjármagnsmarkaðarins í heild. 

Örar breytingar hafa orðið á fjármagns-
markaðinum hér á landi á undanförnum 
tveimur árum. Samfara vaxtafrelsi hefur fram-
boð á verðbréfum og öðrum sparnaðarform-
um farið ört vaxandi bæði að magni og fjöl-
breytni. Jafnframt hafa ávöxtunarkjör farið 
batnandi. Líklegt er, að fjármagnsmarkaður-
inn eigi enn eftir að þróast í sömu átt á kom-
andi árum og ávöxtunarmöguleikum að 
fjölga. Er til að mynda líklegt, að viðskipti 



með hlutabréf muni aukast verulega á nœstu 
árum, en ákveðið hefur verið að taka upp 
skráningu þeirra á verðbréfaþingi, og vœnta 
má aðgerða stjórnvalda til þess að örva sölu 
hlutabréfa. Loks eru í undirbúningi reglur um 
að heimila íslenskum aðilum að festa fé í er-
lendum verðbréfum. 

Allt skiptir þetta miklu máli fyrir starfsemi 
lífeyrissjóða, enda er góð og trygg ávöxtun 
fjármagns grundvöllur þess, að þeir geti staðið 
við skuldbindingar sínar um lífeyrisgreiðslur. 
Fleiri og fjölbreyttari kostum til ávöxtunar 
fylgir hins vegar aukin ábyrgð og vandi fyrir 
stjórnendur sjóðanna, sem tcika þurfa ákvarð-
anir um fjárfestingu þeirra við flóknari og 
breytilegri aðstœður en áður voru fyrir hendi. 
I lögum um íífeyrissjóði þurfa því að koma 
leiðbeinandi ákvœði um fjárfestingarstefnu 
þeirra, en einnig skýrar reglur um fjármála-
stjórn, bókhald, endurskoðun og opinbert 

eftirlit. Allt á þetta sér í raun hliðstœðu í 
lögum, sem þegar hafa verið sett um aðrar 
fjármálastofnanir. Strangari skilyrði um 
rekstur og skipulag lífeyrissjóða mun einnig 
að öllum líkindum hvetja til þess, að þeir sam-
einist í stœrri heildir, en allt ofmargir lífeyris-
sjóðir hér á landi eru nú of smáir til þess að 
geta tryggt þá áhættudreifingu, sem nauðsyn-
leg er í slíkri starfsemi, og viðunandi öryggi og 
hagkvæmni í rekstri og stjórnun. 

Öll rök hníga þess vegna að því, að æskilegt 
sé að hraða lokaundirbúningi heildarlöggjafar 
um lífeyrissjóði, svo að sem fyrst verði fyrir 
hendi traust löggjöf um þessa mikilvœgu starf-
semi. Eftir að svo almennt samkomulag hefur 
náðst um meginstefnuna á þessu sviði meðal 
aðila vinnumarkaðarins, virðist ekki eftir 
neinu að bíða, að málið verði lagt fyrir Alþingi 
til meðferðar og endanlegrar afgreiðslu. 

J.N. 



Björn G. Ólafsson: 

Geng ismál og gjaldeyrisöf lun 

Þessi grein er samhljóða erindi, sem flutt var á ráðstefnu uni 
byggðamál á Selfossi 13. og 14. nóv. sl. Fyrst var stiklað á stóru í 
sögu alþjóðapeningakerfisins og sögu gengismála á Íslandi. Síðan 
var rætt um hugmyndina um frjálsa ráðstöfun gjaldevris á Íslandi 
og að lokum um stöðu útflutningsatvinnuveganna og landsbyggð-
arinnar. 

1. Þróun gjaldeyrismála á alþjóðavettvangi 

Bretton Woods 
Árið 1944 var haldin ráðstefna 44 þjóða í 

Bretton Woods, New Hampshire í Banda-
ríkjunum. Þar var lagður grunnurinn að pen-
ingakerfi eftirstríðsáranna og alþjóðavið-
skiptum. Á ráðstefnunni var ákveðið að setja 
á stofn Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, Alþjóða-
bankann og Alþjóðaviðskiptastofnunina 
(ITO). Sú stofnun var þó aldrei sett á fót en í 
stað hennar kom GATT eða almenna sam-
komulagið um tolla og viðskipti. Bretton 
Woods-peningakerfið byggðist á stóðugu 
gengi gjaldmiðla og starfrækslu alþjóðlegs 
lánakerfis. Þessu kerfi átti Alþjóðagjaldeyris-
sjóðurinn að stýra. Gengi helstu gjaldmiðla 
voru fastsett og mátti gjaldmiðill hvers ríkis 
aðeins víkja um 1% frá viðmiðunargengi. 
Aðildarríki gat sótt um gengisfellingu ef um 
varanlegt ójafnvægi í greiðslujöfnuði var að 
ræða. Sjóðurinn gat ekki neitað um gengis-
fellingu ef fella átti gengið um minna en 10%. 

Alþjóðlega lánakerfið verkaði þannig í 
stórum dráttum að hverju ríki var úthlutaður 
kvóti eða yfirdráttarréttindi sem nota mátti til 
að mæta tímabundnum viðskiptahalla. Eftir 
stærð kvótans fóru árgjöld til sjóðsins, upp-
hæð sem taka mátti að láni og atkvæðafjöldi í 
stjórn sjóðsins. Árið 1967 ákvað sjóðurinn að 

taka upp svokölluð sérstök yfirdráttarréttindi 
eða „Special Drawing Rights" (SDR). Fyrstu 
kvótunum af SDR var úthlutað í janúar 1970. 
Hér er um eins konar alþjóðlegan gjaldmiðil 
að ræða sem notaður er meðal annars af 
seðlabönkum til viðskipta sín á milli. Gildi 
hans miðað við aðra gjaldmiðla er ákvarðað 
með því að taka meðaltal mynta nokkurra 
ríkja en dollari vegur þyngst. 

Alþjóðlega peningakerfið eftir 1973 
Á árunum kringum 1970 fóru að koma 

alvarlegir brestir í Bretton Woods-kerfið. Það 
endaði með því að gengi helstu gjaldmiðla 
heimsins var gefið frjálst og laut framvegis 
framboði og eftirspurn á peningamörkuðum. 
Ástæður þess að horfið var frá Bretton 
Woods-kerfinu voru ýmsar og of langt mál að 
rekja þær hér. Þar kom mest við sögu vaxandi 
viðskiptahalli Bandaríkjanna, vaxandi verð-
bólga í heiminum og útstreymi gulls frá 
Bandaríkjunum sem leiddi til þess að árið 
1971 var formlega hætt að innleysa dollara 
fyrir gull. Í lok ársins 1971 var reynt að koma 
aftur á fót föstu gengi á milli helstu gjaldmiðla 
en með meiri sveigjanleika myntanna inn-
byrðis, svonefnt „Smithsonian Agreement". 
Þetta samkomulag entist aðeins í 14 mánuði 
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og eftir það hefur alvarleg tilraun til að endur-
reisa Bretton Woods-kerfið í einhverri mynd 
ekki verið gerð. Þó hafa seðlabankar, hingað 
til að minnsta kosti, reynt að hafa bein áhrif á 
gengisskráningu með kaupum og sölu á gjald-
eyri. Nokkur ríki í Evrópubandalaginu ásamt 
öðrum ríkjum settu efri og neðri mörk á inn-
byrðis frávik gjaldmiðla sinna og bjuggu 
þannig til svonefnda myntslöngu. Þessi sam-
vinna leiddi síðan til stofnunar Evrópska pen-
ingakerfisins eða „European Monetary 
System'' (EMS) árið 1979 sem er enn við lýði. 
Hornsteinn þessa kerfis er Evrópumyntin eða 
Europcan Currency Unit (ECU) sem er vegið 
meðaltal helstu mynta Evrópu en þýska 
markið vegur þyngst. Dollarinn er ennþá 
langmikilvægasti gjaldmiðillinn í alþjóðavið-
skiptum en talið er að yfir 50% af alþjóðavið-
skiptum fari fram í dollurum. Dollari, yen og 
vesturþýskt mark skipta mestu máli á gjald-
eyrismörkuðum því að önnur ríki miða gengi 
sitt oftast við þcssa gjaldmiðla í einni eða ann-
arri mynd. 

Þegar fljótandi gengi var tekið upp töldu 
margir að gjaldeyrismarkaðurinn mundi 
sjálfkrafa sjá um að jafnvægi næðist í utanrík-
isviðskiptum á milli helstu iðnríkja og gengi 
helstu gjaldmiðla yrði stöðugt. Jafnframt 
yrðu ríki laus við þá áhættu sem stafaði af því 
að spákaupmenn gátu nánast þvingað fram 
gengisfellingu gjaldmiðla þeirra ef greiðslu-
staðan var slæm. Þetta sjónarmið var byggt á 
þeirri skoðun að markaðsgengi gjaldmiðla 
ákvarðaðist í stórum dráttum annars vegar af 
eftirspurn eftir innflutningi og hins vegar af 
framboði gjaldeyris frá útflutningsgreinum. Í 
ljós hefur komið að fjármagnstilfærsla á milli 
landa skiptir ekki síður máli fyrir gengi en 
vöruskipti og þessir fjármagnsflutningar, sem 
ráðast meðal annars af vöxtum, gera mun 
erfiðara að ná jafnvægi á gjaldeyrismörkuð-
um. Svo er að sjá sem fljótandi gengi hafi ekki 
tryggt meiri stöðugleika í utanríkisvið-
skiptum en fastgengiskerfið gerði á sínum 
tíma. Miklar sveiflur á gengi helstu gjald-
miðla hafa valdið miklum erfiðleikum í utan-
ríkisverslun og torveldað alla skipulagningu. 

Spurningin nú er hvort gengisfall dollara 
muni eyða viðskiptahalla Bandaríkjanna og 
leiða þannig til meiri stöðugleika í alþjóða-
viðskiptum. Þessi mál eru nú í brennidepli og 
ekki ljóst hver þróunin verður. Greinilegt er 
þó að meiri samræmingu þarf í fjármálastjórn 
og peningastjórn helstu iðnríkja ef utanrík-
is viðskipti eiga að ganga snurðulaust fyrir sig í 
framtíðinni. 

2. Þróun gjaldeyrismála og gengisskráningar 
á Íslandi 

Breytingar á gengi krónunnar 
Í lok stríðsins áttu Íslendingar mikla gjald-

eyrissjóði sem ráðstafað var á næstu tveimur 
árum að miklu leyti til innflutnings og fjár-
festingar í fiskveiðum og fiskvinnslu. Gengis-
skráningin var þó í engu samræmi við inn-
lenda verðlagsþróun og var gripið til víðtækra 
innflutningshafta þegar gjaldeyrissjóðurinn 
var uppurinn árið 1947. Þegar gengi sterlings-
punds var fellt gagnvart dollara árið 1949 
fylgdi krónan með eins og flestar aðrar 
Evrópumyntir. í mars 1950 var gerð alvarleg 
tilraun til að leiðréttagengisskráninguna með 
því að fella gengið um nær 43% og kostaði 
dollari 16 krónur og 32 aura eftir þetta og 
helst svo til ársins 1960 að nafninu til. En á 
árunum 1950-1960 voru í gildi fjölgengi og 
gjaldeyrishöft af ýmsu tagi þannig að opin-
bera gengisskráningin gaf ekki rétta mynd af 
verðmæti gjaldeyrisins. Til marks um ósam-
ræmi gengis og verðlags má geta þess að þrátt 
fyrir fast opinbert gengi þennan áratug var 
vísitala neysluvöruverðs tvöfalt hærri árið 
•1959 en árið 1950 (vísitalan var 956 stig árið 
1950 en 1932 stig árið 1959, Klemensarbók bls. 
230). Árin 1951-1955 varð þó lítil sem engin 
hækkun á vísitölunni. 

Árið 1960 var gengið fellt um 57% gagnvart 
dollara og ýmsar ráðstafanir gerðar til að 
koma á meira frelsi í innflutnings- og gjald-
eyrisviðskiptum. Árið 1961 var gengið enn 
fellt um tæp 12% gagnvart dollara og jafn-
framt fallið frá lögbindingu gengis en Seðla-
banka falið að ákvarða stofngengi krónunnar 
að fengnu samþykki ríkisstjórnarinnar. 
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Gengið var síðan óbreytt til haustsins 1967 er 
það var fellt um tæp 25% og aftur var gengið 
fellt um rúm 35% árið eftir. Árin 1971 og 1972 
var gengið fastbundið við dollara og lækkaði 
gagnvart öðrum myntum. í desember 1972 
var gengið lækkað gagnvart dollara um tæp 
11%. Áfram fylgdi krónan dollara og féll 
með honum um 10% í ársbyrjun 1973 en var 
hækkuð aftur gagnvart dollara í lok apríl 
1973 þannig að á árinu 1973 varð meðal-
hækkun krónunnar um 10%. Sumarið 1973 
fékk Seðlabankinn svo leyfi til að skrá mark-
aðsgengi krónunnar um 2,25% fyrir ofan 
skráð stofngengi og í desember var Seðla-
banka heimilað að víkja frá 2,25%-mörkun-
um og þar með var tekið upp fljótandi gengi 
krónunnar. 

Eftir að gengið fór á flot urðu gengisbreyt-
ingarnar tíðar og mismiklar. Bæði var um að 
ræða jafnt og þétt gengissig auk stærri gengis-
fellinga sem voru stundum ein til tvær á ári. 
Jafnframt breyttist gengið mismunandi mikið 
gagnvart dollara og öðrum myntum þar sem 
dollarinn sveiflaðist sjálfur mikið. Stærstu 
gengisfellingarnar voru í september árið 1974 
17%, febrúar árið 1975 20%, febrúar og sept-

ember árið 1978 13% og 15%, janúar og ágúst 
árið 1982 12% og 14,3%, janúar og maí árið 
1983 9% og 14,6% og loks í nóvember árið 
1984 12%. Vísitala meðalgengis erlendra 
gjaldmiðla hækkaði samkvæmt landavog úr 
4,8 í 100 stig frá árinu 1974 til ársins 1983 sem 
er um tvítugföld hækkun. Árið 1981 var reynt 
að draga úr gengissigi en í reynd var genginu 
aðeins haldið stöðugu á milli gengisfellinga. 
Aftur var reynt á miðju ári 1983 að koma á 
stöðugu gengi sem tókst í nokkra mánuði. 
Síðan tók gengissig aftur við og hækkaði með-
algengisvísitala úr 100 stigum í 171 stig frá 
1983 til 1986. Frá upphafi árs 1986 hefur fast-
gengisstefna verið í framkvæmd með allgóð-
um árangri og tiltölulega litlar hlutfallslegar 
breytingar orðið á gengi krónunnar. 

Samanbarður á fastgengi og flotgengi 
Samanburður á tímabili fastgengis, sem var 

eins og áður er lýst ekki laust við gengisbreyt-
ingar, og tímabili fljótandi gengis er líklega 
vandasamur en við getum reynt að draga 
ályktanir út frá nokkrum hagstærðum. 

Á mynd 1 er sýndur viðskiptajöfnuður sem 
hlutfall af þjóðarframleiðslu síðustu áratug-

Mynd 1. Viðskiptajöfnuðurinn árin 1950-1987 sem hlutfall af þjóðarframleiðslu*) 
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ina. Flest árin er meira flutt inn en út. Mikill 
halli á viðskiptum við útlönd árin 1967-68 og 
1974-75 á sér alkunnar skýringar. Mér sýnist 
þó mega draga þá ályktun, ef við höfum í 
huga tímabil fastgengis til ársins 1973 og 
tímabil fljótandi gengis, að hvorki fastgengis-
kerfið né íslenska flotkerfið hafi getað tryggt 
jafnvægi í viðskiptum við útlönd. 

Ef við skoðum þjóðarframleiðsluna óx hún 
heldur meira í fastgenginu, um tæp 4,7% að 
meðaltali árlega frá 1950 til 1972, en 4,2% frá 
1973 til 1985. Allmikil frávik frá meðaltali 
urðu þó í hagvextinum bæði tímabilin. 
Greinilegur mismunur er aftur á móti ef verð-
bólgustig tímabilanna er borið saman. Á 
tímum fastgengis frá 1950 til 1973 hækkaði 
vísitala framfærslukostnaðar um 9,6% að 
meðaltali árlega en um 45,2% frá 1973 til 1985 
{íslensk haglýsing 1984 og Hagtölur mánaðar-
ins). 

Þessi mjög svo lauslega skoðun á gengis-
þróun bendir til þess að stöðugt gengissig og 
gengisfellingar fyrri ára sé fyrst og fremst 
tengt innlendri verðbólguþróun þótt vissu-
lega hafi erlendir atburðir eða stórfelldur 
aflabrestur komið við sögu einstök ár. Hvað 
hér er orsök og afleiðing er sjálfsagt erfitt að 

greina en stöðugt gengi er vafalítið nauðsyn-
legt skilyrði fyrir lítilli verðbólgu þótt það sé 
ekki nægjanlegt eins og reynslan að undan-
förnu hefur sýnt. 

Mynd 2 á að minna okkur á að íslendingar 
eru ekki einir í heiminum. Afkoma þjóðar-
búsins fer auðvitað eftir efnahagsástandinu í 
viðskiptalöndum okkar og atvinnuvegir hér 
verða að laga sig að aðstæðum þar hvað svo 
sem stjórnvöld eru að bauka hér innanlands. 

3. Hugmyndin um frjálsa ráðstöfun gjaldeyris 
Öðru hverju heyrast þær raddir að útflutn-

ingsatvinnuvegirnir fái ekki það sem þeim ber 
af útflutningstekjunum og þeim væri betur 
borgið með því að fá sjálfir að ráðstafa þeim 
gjaldeyri sem aflast. Hugmyndin á bak við 
fyrra sjónarmiðið virðist byggjast á því aö 
tollar og innflutningsgjöld séu þegar allt 
kemur til alls aðallega skattur á útflutningsat-
vinnuvegunum. Hitt sjónarmiðið virðist 
byggjast á því í fyrsta lagi að gengið sé of hátt 
skráð og myndi falla ef gjaldeyrir yrði seldur á 
frjálsum markaði og í öðru lagi að gengis-
lækkun nú myndi bæta verulega afkomu út-
flutningsatvinnuveganna. 
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Hvað varðar fyrra sjónarmiðið má færa rök 
fyrir því að ágóði ríkisins af skilaskyldu gjald-
eyris sé jafnmikill og innflutningsgjöldin. 
Ástæðan er sú að seljendur gjaldeyris gætu 
fengið sama verð fyrir gjaldeyrinn og nemur 
verðmæti innflutnings eftir að tollar og 
aðflutningsgjöld hafa verið lögð á (ef vöru-
skiptajöfnuður væri nokkurn veginn í jafn-
vægi). Innflutningsgjöld (það er almenn 
aðflutningsgjöld, aðflutningsgjöld af bílum 
og bifhjólum og aðflutningsgjöld af bensíni 
og gúmmíi) námu um fimm milljörðum árið 
1986 eða um 13% af tekjum ríkissjóðs (Hag-
tölur mánaðarinssept. 1987 bls. 26). Gallinn á 
þessari hugmynd er sá að ríkið yrði væntan-
lega að bæta sér upp tekjumissinn með annars 
konar skattlagningu og þá er spurningin hvort 
útflytjendur færu betur út úr því ef til dæmis 
beinir skattar á fyrirtækin yrðu hækkaðir 
verulega eða þá söluskatturinn. Veruleg 
hækkun söluskatts yrði varla vinsæl af 
launþegum. Þá eru aðflutningsgjöld á 
rekstrarvörum yfirleitt lág en þær hækkuðu 
væntanlega hlutfallslega mcira en aðrar vörur 
ef erlendur gjaldeyrir hækkaði sem næmi að-
flutningsgjöldum. 

Sem tekjuöflunartæki fyrir ríkissjóð hafa 
tollar ýmsa kosti og galla en ég sé sem sagt 
ekki að útflutningsatvinnuvegirnir hagnist 

verulega umfram aðra falli aðflutningsgjöldin 
þeim í skaut. 

Hvort krónan er of hátt skráð núna er erfið-
ara að meta. Þar koma við sögu margs konar 
sjónarmið sem varða stjórnun þjóðarbúsins. 
Þar kemur til álita viðskiptajöfnuður, peninga-
málastefna, fjármálastefna og verðþróun á 
erlendum mörkuðum. Hér verður ekki rætt 
um peningamálastefnu eða fjármálastefnu né 
heldur samspil allra þessara þátta varðandi 
framboð og eftirspurn eftir gjaldeyri enda 
varla á færi nema lærðustu manna. Ég vil að-
eins benda á nokkur atriði sem huga þarf að. 
Það eru viðskiptajöfnuður og viðskiptakjör, 
þróun raungengis og uppruni gjaldeyris-
tekna. 

Ef um langvarandi halla á viðskiptajöfnuði 
er að ræða sem fyrirsjáanlega er ekki hægt að 
borga má færa rök fyrir því að gengið sé of 
hátt skráð. Eins og sást af mynd 1 hefur halli á 
viðskiptum við útlönd verið svo til á hverju ári 
frá 1950. Hallinn er þó mismikill og með 
minnsta móti um þessar mundir. Jafnframt 
hafa viðskiptakjörin batnað að undanförnu 
eins og sést á mynd 3. Síðustu árin virðist hall-
inn á utanríkisviðskiptum hafa að miklu leyti 
stafað af háum vaxtagreiðslum af erlendum 
lánum, enda hefur mikið verið fjárfcst í þjóð-
félaginu. Ef við gcrum ráð fyrir því að erlenda 
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lánsfénu hafi verið varið í arðbærar og 
skynsamlegar framkvæmdir ættu þær að skila 
nægilegum arði innan tíðar til þess að jafna 
þennan halla. Halli á utanríkisviðskiptum 
virðist því ekki gefa til kynna að gengisfelling 
sé óhjákvæmileg. 

Opinber gengisskráning gefur ekki alltaf 
rétta mynd af verðhlutföllum innanlands né 
heldur kaupmætti á milli landa. Til að reikna 
mismun á kaupmætti innanlands og utan er 
oft notað kaupmáttargengi eða „purchasing 
power parity". Þessi mæling er talin gefa betri 
samanburð á t .d. lífskjörum á milli þjóða 
heldur en opinber gengisskráning. Áreiðan-
legar mælingar á kaupmáttargengi hér á landi 
hafa ekki farið fram mér vitanlega. Annar 
mælikvarði er raungengi krónunnar sem er 
fundið með því að bera saman verðþróun 
innanlands, gengisbreytingar og verðþróun 

utanlands (verðlag landsframleiðslu á móti 
verðlagi í viðskiptalöndunum í sömu mynt 
eða hlutfallslegar breytingar á Iaunakostn-
aði). Þróun raungengis samkvæmt þessum 
mælikvarða gefur til kynna breytingu á kaup-
mætti íslensku krónunnar gagnvart öðrum 
gjaldmiðlum og þá um leið vísbendingu um 
samkeppnisaðstöðu innlendrar framleiðslu 
miðað við útlenda. Seðlabankinn hefur 
reiknað raungengi krónunnar frá árinu 1960. 
Á mynd 4 er raungengið sýnt (miðað við hlut-
fallslegt verðlag). Í góðærum hefur raun-
gengið hækkað en lækkað þegar útflutnings-
atvinnuvegir hafa verið í lægð. Núna er raun-
gengið eitthvað hækkandi en hefur verið til-
tölulega lágt undanfarin ár sem bendir til þess 
að gengisskráningin hafi ekki verið óhagstæð 
útflutningsgreinunum í hcild hin síðari ár. 

Mynd 4. Raungengi krónunnar árin 1960-1986 
(1978 =100)*) 

Þótt viðskiptajöfnuður, viðskiptakjör eða 
raungengi gefi ekki ástæðu til að ætla að geng-
isbreyting sé nauðsynleg er ljóst að boginn 
hefur verið hátt spenntur á þessu ári þar sem 
stjórnvöld hafa leyft mun meiri verðbólgu 
innanlands en er í viðskiptalöndum okkar. 

Batnar staða útflutningsgreina alltaf við 
gengisfellingu? Ef svo væri yrðu gengisfell-
ingar mun algengari í öðrum löndum en raun 
ber vitni. Hér þarf í fyrsta lagi að hyggja að 
því að verulegur hluti af gjalcleyristekjum 
okkar eru launagreiðslur og gjöld erlendra 
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aðila svo sem frá ÍSAL og Keflavíkurflug-
velli, leiga á laxveiðiám og tekjur af erlendum 
ferðamönnum. Gengislækkun getur valdið 
verulegu tapi raunverðmæta til þessara aðila. 
Á sama hátt veldur gengislækkun hækkun 
erlendra skulda í raunverðmætum og er því 
verri kostur eftir því sem skuldirnar eru 
hærri. 

Í öðru lagi er gengislækkun ekki líklegtil að 
auka útflutning eða styrkja verulega sam-
keppnisaðstöðu okkar erlendis á sviði fisk-
vinnslu vegna þess að við getum ekki aukið 
framboð með góðu móti frá því sem nú er 
vegna aflatakmarkana. 

Í þriðja lagi leiðir gengislækkun nær örugg-
lega til meiri veröbólgu innanlands eins og 
lýst var hér áður. 

Mér sýnist af öllu þessu að við séum líkleg 
til að sitja uppi með alla gallana sem fylgja 
gengislækkun á meðan ávinningurinn er 
óljós. 

Framkvæmd frjálsrar gjaldeyriseignar og 
sölu er ýmsum öðrum annmörkum háð. 
Búast má við verulegum sveiflum og spá-
kaupmennsku með gjaldeyri ef söluaðilum 
fjölgar verulega eða ef mismunandi gengi gilti 
víðs vegar um Iandið. Jafnframt ykist áhætta 
fyrirtækja í útflutningsgreinum verulega. 
Reyndar er líklegast að Seðlabankinn réði 
markaðsverðinu að meira eða minna leyti þar 
sem hann verður langstærsti kaupandi og/eða 
seljandi á markaðinum. 

Ég held að saga gengismála mæli ekkert 
frekar með fljótandi gengi heldur en föstu 
gengi hér á landi. Jafnframt hef ég reynt að 
sýna fram á gallana viö hugmyndir um frjálsa 
ráðstöfun og sölu á gjaldeyri. Spurningin nú 
er hvort hægt sé að samræma sjónarmið 
þeirra sem vilja fast gengi en jafnframt aukið 
frelsi í gjaldeyrisviðskiptum. Svarið við þess-
ari spurningu er ef til vill aö finna með því að 
hverfa aftur til áranna fyrir 1914. Þá var í gildi 
gullfótur hér á landi eins og annars staðar í 
heiminum. Þegar seðlar voru innleysanlegir 
fyrir gull var gengið fast en jafnframt var 
engin skilaskylda á gjaldeyrinum. Mérerekki 
kunnugt um hagsögulegar athuganir á því 

hvort þetta kerfi hafi þjónað útflutningsat-
vinnuvegunum nokkuð verr en seinni tíma 
Iausnir. Gullfóturinn var afnuminn hér á 
landi árið 1914. 

Ekki finnst mér líklegt að gullfóturinn 
verði innleiddur aftur þótt hugmyndin sé 
síður en svo úr sögunni. Þetta kerfi má hins 
vegar nálgast með því að fasttengja gengi 
krónunnar við annan gjaldmiðil. Þá kemur 
helst til greina SDR eða Evrópumyntin ECU. 
Samkvæmt athugunum á heppilegri viðmið-
unarmynt fyrir 131 þróunarland hefði SDR 
hentað flestum ríkjum best til að draga úr 
gengissveiflum árabilið 1973-1979, en 
mörgum smáríkjum hefði einnig hentað doll-
ara- eða ECU-viðmiðun (Problems cmd Poli-
cies in Small Economies bls. 173-175). Vegna 
mikilla viðskipta Islendinga í dollurum virðist 
SDR koma vel til greina sem viðmiöunar-
mynt. Evrópumyntin hefur einnig verið 
nefnd en hún verður varla raunhæfur kostur 
nema til komi aukið samstarf við Evrópu-
bandalagið. Í því sambandi má geta þess að 
ríkin sem tengjast Evrópumyntinni, þar sem 
þýska markið vegur þyngst. hafa smám 
saman tekið upp peninga- og fjármálastjórn í 
anda Þjóðverja. 

Verði gengið fest við til dæmis SDR er 
kominn grundvöllur fyrir því að draga úr 
skilaskyldu og leyfa útflytjendum að leggja 
gjaldeyri sinn á gjaldeyrisreikninga. Þannig 
minnkaði einokun ríkisins og meira aðhald 
um stjórn peningamála kæmist á. Vafalítið 
myndi þessi skipan mála einnig leiða til sparn-
aðar í rekstri bankakerfisins og stjórnsýslu. 
Verðbólga yrði ekki meiri en í nágranna-
löndunum og vextir svipaðir. í slíku fast-
gengiskerfi yrðu launahækkanir að vera í 
samræmi við afkomu fyrirtækja þar sem ann-
ars yrði hætta á atvinnuleysi. 

4. Efling útflutningsatvinnuvega og þýðing 
þeirra fyrir byggðastefnu 

Eins og önnur smáríki eru Íslendingar 
mjög háðir utanríkisviðskiptum. Á mynd 5 er 
sýnd þróun vergrar landsframleiðslu og út-
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flutnings frá 1973. Á myndinni sést að verð-
mæti útflutningsframleiðslu hefur yfirleitt 
vaxið heldur hraðar en landsframleiðslan og 
því getum við dregið þá ályktun að útflutn-
ingsframleiðslan hafi hingað til verið leiðandi 
afl í hagvextinum. 

Þótt útflutningsatvinnuvegirnir hafi vaxið 
hraðar en framleiðsla fyrir innanlandsmarkað 
þýðir það ckki að skynsamlegt sé að gera upp 
á milli atvinnuvega eftir því hvort þeir afla 
gjaldeyris eða ekki. Mikilvægi atvinnugreinar 
fer hvorki eftir staðsetningu, tegund fram-

leiðslu, svo sem hvort um vöruframleiðslu 
eða þjónustu er að ræða, né heldur hvort 
framleiðslan er seld innanlands eða utan. Eini 
efnahagslegi mælikvarðinn á mikilvægi 
atvinnustarfsemi er hvort hún skilar hagnaði 
af rekstrinum í frjálsri samkeppni um hylli 
neytenda. 

Á mynd 6 er sýnd skipting vergra þátta-
tekna (launa og tengdra gjalda, rekstraraf-
gangs og afskrifta) eftir atvinnuvegum árið 
1985. 

Vergar þáttatekjur eftir atvinnuvegum eru 

Mynd 6. Hlutfallsleg skipting vergra þáttatekna á atvinnuvegi árið 1985 
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vísbending um framlag hverrar atvinnu-
greinar í heild til þjóðarframleiðslunnar (á 
myndinni er ekki sýnd reiknuð bankaþjón-
usta né endurmat birgða. Þessir liðir eru 
dregnir frá vergum þáttatekjum í heild og 
voru 9% árið 1985). 

Þessi mynd sýnir okkur að þjóðarbú-
skapurinn hvílir ekki á einstakri undirstöðu-
atvinnugrein. Sams konar misskilnings gætir 
þegar rætt er um að þjónustugreinar, sérstak-
lega það sem kallað er milliliðastarfsemi, séu 
til lítils gagns eða jafnvel hreinnar óþurftar. 
Þessu er til að svara að skilin á milli þjónustu-
greina og framleiðslugreina eru mjög óglögg 
og varasamt að skilja þær að. Vara er til 
dæmis verðlaus ef ekki er hægt að selja hana 
og það getur ráðið úrslitum um tap eða 
hagnað af framleiðslu hvort tekst að finna 
rétta markaðinn. Helsti mismunurinn á vöru-
framleiðslu og flestum þjónustugreinum er 
einfaldlega sá að þjónustugreinarnar geta 
ekki framleitt inn á lager og því er vöxtur 

þeirra tengdur þéttbýlismyndun og sam-
skiptamöguleikum fyrst og fremst. Hlutdeild 
svonefndra þjónustugreina af vergri lands-
framleiðslu hefur vaxið lítillega síðustu árin 
(úr að meðaltali 57% af vergum þáttatekjum 
árin 73-75 í tæp 61 % að meðaltali árin 82-85) 
og er það í samræmi við þróunina í iðnríkjum 
nútímans. Reyndar hafa nýlega komið fram 
athyglisverðar ábendingar um að best sé að 
veðja á þjónustugreinar til að leiða hagvöxt 
framtíðarinnar, sérstaklega í þróaðri ríkjum. 

Fiskvinnsla er nú liðlega 50% af útflutningi 
landsins en um 73% af vöruútflutningi (með-
altal áranna 84-86). Þýðingin í atvinnulífi 
fyrir marga staði á landsbyggðinni er hlut-
fallslega meiri. Hagur þessarar greinar hefur 
því ráðið miklu um þróun byggðamála. 
Spurningin er nú sú hvort landsbyggðin eigi 
að treysta á þessa atvinnugrein í framtíðinni 
eða leita eftir nýjum atvinnugreinum. Á 
mynd 7 er sýnd magn- og verðþróun í sjávar-
útvegi frá árinu 1963. 

Mynd 7. Verð- og magnvísitölur sjávarvöruframleiðslu 1973-1986 
(1973=100)*) 
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Verðþróun hefur greinilega verið hagstæð 
síðustu árin þar sem verðvísitalan hefur 
hækkað hraðar en magnvísitalan. En vegna 
framboðstakmarkana hlýtur fyrr eða seinna 
að koma að því að viðbótarfjárfesting í fisk-
veiðum og -vinnslu hættir að skila arði. Ennþá 
er minnkandi afrakstur ekki farinn að segja til 
sín í greininni sem heild en samt sem áður er 
skynsamlegt að huga að nýjum atvinnugrein-
um sem henta landsbyggðinni og eru ekki 
háðar sveiflum frumvinnslugreina. Vegna 
strjálbýlis eiga þjónustugreinar erfitt upp-
dráttar á landsbyggðinni en bættar sam-
göngur og rafeindatækni geta opnað nýjar 
leiðir til að efla þjónustu án verulegrar 
byggðaröskunar. 

5. Lokaorð 
Að lokum vil ég minnast á málefni sem 

mjög varðar þjóðarhag í framtíðinni og þá 
ekki síst landsbyggðina vegna fiskvinnsl-
unnar en það er spurningin um nánara sam-
starf við Evrópubandalagið. Ég tel það ekki 
vera næga ástæðu til að leita eftir inngöngu í 
Evrópubandalagið að menn vilja sleppa við 
tolla bandalagsins á fiskafurðum. Háir tollar 
á fiskafurðum eru ekki Iíklegir til að standast í 
Evrópubandalaginu nema ríki þess geti sjálf 
aukið verulega framboðið á fiskafurðum en 

það er ekki líklegt í fyrirsjáanlegri framtíð. 
Hvað varðar tollamál er hyggilegt að bíða 
eftir niðurstöðum úr næstu GATT-lotu, svo-
nefndri Uruguay-lotu, en þar á að reyna að 
setja frumframleiðslu og landbúnað undir 
GATT-reglur. 

Ástæðan fyrir því að við ættum að huga að 
nánara samstarfi við Evrópubandalagið er 
nauðsyn þess að skjóta fleiri stoðum undir 
atvinnulífið. Greiða þarf götu hátækniiðn-
aðar og nýrra þjónustugreina hérlendis. í 
þessu efni þurfa landsbyggðarmenn að fylgj-
ast vel með og gæta þess að samkeppnisað-
staða landsbyggðarinnar á sviði nýrra eða 
hefðbundinna útflutningsgreina verði áfram 
sem sterkust. 

Við gerð þessa erindis var aðallega stuðst við eftir-
farandi rit: 
B. Jalan ritstjóri: Problems and Policies in Small 

Economies, Commonweal th Secretariat 1982. 
Bo Södersten: Internaúonal Economics, The Mae-

millan Press Ltd. 1980. 
Seðlabanki íslands: Hagtölur mánaðarins. 
Seðlabanki íslands: Fjármálatíðindi. 
Sigurður Snævarr ritstjóri: Klemensarbók, F V H 

Reykjavík 1985. 
Þ jóðhagss tofnun: Þjóðhagsreikningaskýrslur. 
Þórður Friðjónsson ritstjóri: íslensk haglýsing, 
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Franco Modigliani: 

Uppha f og þróun stefnu 
í pen ingamá lum 

Ávarp, flutt í Finlandia Hall á hátíðarhöldum á 175 ára afmæli 
Finnlandsbanka 12. des. 1986. 

Upphaf stefnu í peningamálum verður 
sennilega rakið aftur til áranna eftir fyrri 
heimsstyrjöldina. Fyrir þann tíma hafði mest-
allur hinn iðnþróaði heimur haft gjaldmiðla 
sína á gullfæti að einum eða öðrum hætti. Við 
þá skipan var gengi þeirra fastskorðað, og 
engar hömlur voru á tilflutningi fjármagns 
landa á milli, svo að löndum gafst lítið eða 
ekkert svigrúm til eigin stefnu í peningamál-
um. Vextir og verðlag ákvörðuðust erlendis, 
og hvorttveggja ákvarðaði um leið það magn 
peninga, sem seðlabankar reiddu af hendi við 
kaup og sölu á gulli eða útlendum gjald-
miðlum vegna misvægis í greiðslum við 
útlönd. 

Í fyrri heimsstyrjöldinni tóku helstu lönd 
gjaldmiðla sína af gullfæti. Bandaríkin höfðu 
áfram gjaldmiðil sinn á gullfæti að formi til, 
en breyttu leikreglum verulega. Þegar Banda-
ríkjunum barst gull og yfirvöld peningamála 
festu á því kaup, var magn peninga (í umferð) 
ekki látið aukast sem kaupunum nam, því að 
það hefði ýtt undir verðbólgu. í staðinn voru 
kaupin „gerð hlutlaus", þ.e. jöfnuð með sölu 
á öðrum eignum, til að magn peninga svaraði 
til innlendra aðstæðna. Þessi háttur var víða 
upp tekinn, einkum þó í löndum, lítt birgum 
af gulli, svo að ekki gengi á það. Þannig komst 
á skipan stýrðs gullfótar, sem varaði fram í 
miðja heimskreppuna. Hann var að verulegu 
leyti tekinn upp aftur eftir síðari heimsstyrj-

öldina með samkomulaginu í Bretton Woods. 
Þá kom dollar að miklu leyti í stað gulls, og 
allmiklar hömlur voru lagðar á flutning fjár-
magns landa á milli, þannig að seðlabankar 
fengu oft talsvert svigrúm til eigin stefnu-
mörkunar (sérstaklega að því er varðaði 
gengisbreytingar). 

Fram að síðari heimsstyrjöldinni spratt 
stefna seðlabanka upp úr peningamagns-
kenningunni. Samkvæmt þeirri mjög svo 
gömlu formúlu æskti efnahagslífið peninga-
magns, scm stóð í hlutfalli við raunverulega 
framleiðslu efnahagslífsins, að teknu tilliti til 
verðlagsþróunar, og var þá hlutfallstalan 
óháð peningamagninu. Þá kvað klassísk hag-
fræði fulla atvinnu verða við þessa skipan 
mála nema um stundarsakir vegna aðsteðj-
andi áfalla. Þannig fólst í kenningunni, að 
verðlag væri einvörðungu ákvarðað af magni 
peninga og stæði í hlutfalli við það. Af þeirri 
ástæðu bar yfirvöldum peningamála einkum 
að halda magni peninga stöðugu (eða vaxandi 
jöfnum skrefum við framleiðslu við fulla 
atvinnu), til þess að verðlag héldist stöðugt, 
jafnvel þótt greiðslustaða við útlönd gæti 
krafist tilfærslna á hæð vaxta til þess að laða 
að erlendan gjaldmiðil, meðan fram færi 
aðlögun í efnahagslífi til langs tíma. Ef þess-
ari stefnu væri alls staðar fram fylgt, héldist 
gengi gjaldmiðla stöðugt. 

Á þessu viðhorfi til peningamála varð mikil 
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breyting í keynesisku byltingunni. Sam-
kvæmt kennisetningu Keynes um ásókn í 
lausafé var hlutfallsstuðull peningamagns-
kenningarinnar alls ekki stöðugur, heldur 
breytilegur, og félli hann jafnframt reglulega 
með vöxtum. Til að halda verðlagi stöðugu 
urðu seðlabankar þannig að hagræða pen-
ingamagni til að vega upp á móti breytingum 
á vöxtum, t.d. sakir stefnu í ríkisfjármálum 
eða væntanlegra verðhækkana. Miklu meira 
varðaði það álit Keynes, að upphæð launa 
lækkaði ekki skjótlega, til að atvinna yrði 
handa öllum. (Keynes hafði raunar álitið, að 
laun væru í föstum skorðum, en greining hans 
stenst að mestu leyti, þótt fallið sé frá þeirri 
bersýnilega óraunhæfu forsendu.) Í þessari 
skoðun fólst, að stefnan í peningamálum 
ákvarðaði ekki aðeins verðlag - en það skipti 
ekki meginmáli, því að það þótti litlu varða í 
reynd - heldur öllu fremur stig sjálfrar atvinnu-
starfseminnar. Seðlabankar skyldu þess 
vegna setja rauntekjum mörk ekki síður en 
nafnvirði tekna. Af þessu hlaust annað, sem 
miklu máli skipti. Úr því að fastskorðuð pen-
ingaleg laun ákvarða verðlag-a .m.k. þangað 
til að atvinna verður handa öllum - er kostur á 
tveimur stjórntækjum auk peningamagnsins 
gamalkunna til að hagræða framleiðslu að 
raunvirði og nafnverði, nefnilega vöxtum og 
stefnu í ríkisfjármálum. Til hvors þeirra sem 
gripið er þurfa stjórnvöld, sem sjá um stöðug-
leika í verðlagsmálum, að vita miklu meira 
um efnahagslífið en áður, meðan treyst var á 
minnkun eða aukningu peninga (í umferð). 
Af þeim sökum hafa hagdeildir og haglíkön 
blómstrað í seðlabönkum og fjármálaráðu-
neytum. 

Í raun réttri verða peningar ekki nýttir sem 
hagstjórnartæki, því að seðlabankar hafa 
ekki beinlínis stjórnartök á magni þeirra. Í 
þeirra stað leggja viðskiptabankar til mjög 
stóran hluta þeirra, nefnilega innistæður, sem 
ávísað verður á. Stjórn á þessum hluta pen-
inga hafa seðlabankar með því að kveða á um 
lausafjárhlutfall viðskiptabanka, og nokkra 
stjórn hafa þeir á framboði lausafjár. En það 
eru óstyrk stjórnartök, því að lausafé getur 

verið umfram tilskilin mörk, og bankar geta 
að vild sinni tekið lán í seðlabönkum. Seðla-
bankar hafa hins vegar nokkuð góð tök á 
eigin heildarskuldum öðrum en lánum til 
banka sem og nokkrum öðrum skyldum 
stærðum (heildarskuldbindingum, reiðufé 
banka o.s.frv.). Auk vaxta verða þannig 
ýmsar aðrar peningalegar heildarstærðir 
hafðar að verkfæri eða „tæki" til þess að fram-
fylgja markaðri stefnu. Ef efnahagsmál 
heimsins væru að fullu lögmálsbundin og 
þekkt, gilti einu, hverju þeirra tækja yrði 
beitt. En sakir vanþekkingar og óvissu af 
ýmsum ástæöum er ekki víst um áhrif neins 
þeirra á tekjur. Er óvissan mismikil, eftir því, 
hvers tækis er neytt, og fer þaö eftir gerð 
atvinnulífs og skipan fjármála eins og William 
Poole sýndi fram á fyrstur manna í merku 
framlagi. 

Áhangendur peningamagnskenningar með 
Milton Friedman í fararbroddi snérust brátt 
gegn þeim keynesisku ályktunum, að vendi-
lega þyrfti að stýra peningum (í umferð) með 
hinu valda tæki til að vega upp á móti 
röskunum úr fjármálaheiminum og atvinnu-
lífinu. Í meginatriðum kvað hann á annan 
bóginn, að efnahagslíf væri svo stöðugt og 
sveigjanlegt, að ekki væri þörf á að auka og 
minnka á víxl magn peninga, og á hinn bóg-
inn, að tilburðir seðlabanka í þá átt yllu áreið-
anlega enn verri röskun. Betur væri í þeim 
efnum fram haldið, að hann taldi, eins og 
peningamagnskenningin væri í fullu gildi, 
kaupgjald væri að fullu sveigjanlegt og magn 
peninga væri aukið jöfnum skrefum. 

Þessi sjónarmið vöktu áköf andmæli, m.a. 
á þeim grundvelli, að fyrir sakir stefnu í anda 
Keynes hefði stöðugleiki ríkt í efnahagslífi 
landa og í heimsbúskapnum. Efnahagslegur 
stöðugleiki og hagvöxtur einkenndu sjötta og 
sjöunda áratuginn umfram fyrri skeið í sög-
unni. En á ofanverðum sjöunda áratugnum, á 
árum verðbólgu og síðan fyrri olíukreppunn-
ar, óx mjög vegur peningamagnskenningar-
innar. Beiting vaxta lá einkum undir ámæli. 
Því olli að nokkru leyti, að seðlabankar hafa 
stjórnartök á nafnvöxtum, þegar best lætur. 



UPPHAF OG PRÓUN STEFNU í PENINGAMÁLUM 17 

Aftur á móti eru það raunvextir, sem mestu 
skipta, en þeir verða ekki réttilega metnir né 
teknir stjórnartökum. Þannig varð það, að 
Seðlabanki Bandaríkjanna meðtók (eða virt-
ist meðtaka) peningamagnskenninguna. 
Breytti hann starfsháttum sínum og boðaði 
setningu markmiða um aukningu peninga, 
sem myndu fara lækkandi, til að verðbólga 
þyrri. Sú ráðstöfun bar líka svip af kenn-
ingum skóla "skynsamlegra væntinga", sem 
þá voru óðum að ávinna sér viðurkenningu. 
Höfuðinntak hans var, að með boðun trú-
verðugrar aukningar peningamagns yrði 
haldið aftur af væntinguin, sem kynntu undir 
verðbólgu og yllu atvinnuleysi. 

Á þessu skeiði peningamagnskenningar 
virtist Seðlabanka Bandaríkjanna í fyrstu 
verða vel ágengt. Hann knúði niður verð-
bólgu af völdum síðari olíukreppunnar, úr 
10-11% 1980 í 5% 1982. Um það þarf þó aö 
hafa fyrirvara. Lækkun verðbólgu kostaði í 
fyrsta lagi mikið atvinnuleysi. Kom það ekki 
heim við „skynsamlegar væntingar", en var 
fyllilega að forsögn keynesiskrar greiningar. í 
öðru lagi: Þótt mörk við aukningu peninga 
færu stiglækkandi, gegndi því máli ekki um 
sjálfa aukningu þeirra. Allt árið 1979 og fram 
til 1982 fór aukning peninga reyndar fram úr 
settu markabili Seðlabanka Bandaríkjanna 
(sem var haft fremur vítt). Hvað sem því leið 
var fallið frá þessari tilraun til að stýra pen-
ingamagni síðla árs 1982, því að hætt var við, 
að afturkippurinn í atvinnulífinu drægist á 
langinn. Til þessa dags hefur Seðlabanki 
Bandaríkjanna einkum treyst á mat sitt á 
efnahagsaðstæðum, en ekki bundið sig 
strangt við tilkynnt peningamarkmið. 

Hingað til hefur verið rætt um mörk við 
aukningu peninga, en þau eiga áhrif sín mjög 
undir vel skilgreindri eftirspurn eftir gjald-
miðli til viðskipta. Til álita koma þó mörg 
önnur mörk, og sum þeirra hafa raunar verið 
upp tekin. Sýna má fram á, að í stað peninga 
má notast við aðrar heildarstærðir, sem seðla-
bankar hafa ein eða önnur stjórnartök á. Oft 
er tekið mið af heildarstærð, sem nefnd er M2 
og tekur nokkurn veginn til reiðufjár og inn-

stæðna í öllum bönkum og öðrum peninga-
stofnunum. Seðlabankar styðjast einkum við 
hana í löndum, þar sem þeir hafa stjórnartök 
á innstæðum í heild sinni, en ekki á ein-
stökum tegundum þeirra. Mörk eru einnig 
sett við heildarlán banka, en með því að gera 
bönkum að hafa lausafé í tilskildu hlutfalli við 
lán sín hafa seðlabankar á þeim stjórnartök 
eða með stjórn á M2, sem eru þeim nátengd. 
Af hagstjórnarviðmiðunum í 10 helstu 
löndum eru þessar heildarstærðir víða 
hafðar, þ .ám. skuldir seðlabanka, peninga-
magn í misjafnlega víðum skilningi, verðbréf 
í eigu almennings, bankalán og heildarlán-
tökur innanlands. Fer það eftir gerð hagkerfis-
ins og eðli aðsteðjandi áfalla, hver þessara 
viðmiðana dugar best - í þeim skilningi að 
fara bcst saman við stöðugt tekjustig. Með til-
liti til hinna mörgu nýmæla og niðurfellingar-
reglna í peninga- og lánamálum kemur að 
auki til álita, að hvaða marki nýmæli breyta 
samhengi settra markmiða og tekjustigs (þ.e. 
almenns kauplags og vcrðlags). 

Í Finnlandi voru bankalán um langan aldur 
höfð að hagstjórnarviðmiðun, og svo mjög 
sem lánamál voru reglum bundin hafði seðla-
bankinn á þeim stjórnartök, þar sem voru lán 
hans til banka og vextir þeirra. Eins og 
nokkrir aðrir seðlabankar hefur hann að 
undanförnu beitt nýju hagstjórnartæki, geng-
inu. Honum er í mun að halda verðlagi 
stöðugu og hann telur ekki vafa undirorpið, 
að gengislækkun ylli verðbólgu, en leysti ekki 
þann grundvallarvanda, sem hlýst af of 
miklum kaupgjaldshækkunum. 

Að endingu skal vikið að máli, sem ofar-
lega er á baugi um þessar mundir: Eiga seðla-
bankar að setja mörk fyrir hæð þjóðartekna á 
nafnvirði og birta þau - í stað eða auk pen-
ingalegra marka? Sem stendur birta þeir alla-
jafna ekki slík mörk nema þá í formi spár um 
afleiðingar af peningalegum mörkum sínum. 
Svo virðist sem þessu megi hiklaust svara ját-
andi, þar sem skynsamlega ástæðan til að 
setja millimarkmið er sú, að þau leiði til þess, 
að þjóðartekjur stefni að fyrirhuguðum 
mörkum. Af þeirri ástæðu hefur verið á orði 
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haft að falla alveg frá öðrum mörkum og setja 
hagstjórnartækjum beinlínis hin endanlegu 
mörk. Sú uppástunga sýnist vafasöm, þar sem 
að jafnaði er bið á upplýsingum um þau 
endanlegu mörk. Upplýsingar um peningaleg 
mörk koma hins vegar í tæka tíð. Best kann 
þess vegna að fara á að fylgjast með fram-
vindu á mörkum hagstjórnartækja, þangað til 
að fyrir hendi eru upplýsingar varðandi hin 
endanlegu. 

Satt að segja er ástæða til að halda, að yfir-
völd peningamála, svo sem Seðlabanki 
Bandaríkjanna, haldi nú nokkurn veginn svo 
á málum, þótt orð hafi ekki verið haft á því. í 
þá átt benda a.m.k. tiltækar upplýsingar frá 
Bandaríkjunum. Einungis í tvö af átta árum 
frá 1979til 1986 kom í ljós aukning á Ml innan 
setts markabils, þótt fremur vítt væri haft, að 
jafnaði 3 - 4 prósentustig. Litlu betur tókst að 
standa við önnur sett mörk. Aðeins eitt ár var 

við öll þrenn mörkin staðið. Aftur á móti 
urðu tekjur innan „forsagnar"-bilsins öll árin 
nema tvö. Bæði þau ár fór M1 fram úr settum 
mörkum. Allt bendir þetta til, að Seðlabank-
inn hafi í raun og veru fallið frá öðrum milli-
mörkum, þegar þau samræmdust ekki tekju-
mörkum. Svo virðist sem til mikilla bóta væri, 
að þannig væri á málum haldið fyrir opnum 
tjöldum fremur en í leynum. 

Allt frá því að Seðlabanka Bandaríkjanna 
urðu á alræmd mistök sín í heimskreppunni 
hefur seðlabönkum yfirleitt gengið vel að 
halda efnahagslífi á réttum kili. Til þess hafa 
þeir neytt þeirra hagstjórnartækja og sett þau 
mörk, sem þeim hefur best látið, eins og á 
hefur staðið. Upp á síðkastið hafa óhóflegar 
kaupkröfur, ósamrýmanlegar fullri atvinnu, 
togast á við stöðugt verðlag, og hefur það 
þrengt kosti þeirra. í þessum efnum er 
Suomen Pankki engin undantekning. 



Valdimar Kristinsson: 

Borg og byggð i r 

Þróunin yfir í þjónustuþjóðfélagið byltir fyrri viðhorfum í 
byggðamálum. 

Fyrri forsendur og breytt viðhorf 

Fámenn þjóð í stóru landi 
Ísland hefur alltaf verið strjálbýlt land og 

byggðir þunnskipaðar, enda hefur verið úr 
fáu fólki að moða. Þannig var því haldið fram 
fyrir allnokkru, að allir íslendingar, sem 
komist hefðu til vits og ára í gjörvallri Íslands-
sögunni, væru ekki fleiri en íbúar Kaup-
mannahafnar nútímans. Innan við fimmtung-
ur landsins er byggður í dag og þegar mest 
var, voru byggðir ekki miklu víðlendari. Nær 
fjórir fimmtu hlutar landsins hafa því aldrei 
verið byggðir í venjulegri merkingu þess 
orðs. Slagorð um að halda öllu landinu í 
byggð er því byggt á misskilningi. Hitt er svo 
annað mál, að áður fyrr, þegar engin þorp eða 
bæir voru í landinu, þá dreifðist búsetan 
miklu jafnar heldur en síðar varð og nú er. 

Alltaf hefur þó verið mikill munur á íbúa-
fjölda einstakra landshluta. Elsta örugga 
heimildin er manntalið frá 1703. Einnig þá var 
íbúum mjög misskipt eftir byggðarlögum. 
Þéttbýlast var á Suðurlandsundirlendi, við 
sunnanverðan Faxaflóa, á vestari helmingi 
Snæfellsness og í Eyjafirði og Skagafirði. 
Einnig bjuggu þá allmargir í Borgarfjarðar-
héraði og um miðbik Vestfjarða. Víðast hvar 
annars staðar var byggðin mjög strjál og jafn-
vel strjálli en síðar varð, svo sem á norðaustur-
horni landsins, þar sem fjölgaði nokkuð á 19. 
öld. 

Í stórum dráttum má segja, að landshlut-

arnir, sem voru fjölmennastir fyrir nær 
þremur öldum, séu það enn í dag. Þetta gildir 
um suðvesturhluta landsins og miðbik Norður-
lands. En samt er ólíku saman að jafna, því 
að nú byggist þéttleiki byggðarinnar á 
borg og bæjum, en áður fyrr á nábýli sveita-
fólks annars vegar og þurrabúðarmanna hins 
vegar. 

Breytt viðhorf 
Í þriðja hefti Fjármálatíðinda 1963 birtist 

grein um „Þróunarsvæði á Íslandi". Þar var 
rætt um, hvernig þróunarsvæðin gætu haft 
áhrif á dreifingu byggðarinnar, þannig að 
byggð héldist í öllum landshlutum, án þess að 
hamlað væri gegn hagvextinum, eins og sagði 
í inngangi greinarinnar. Tíu árum síðar var 
staðan metin á ný með grein um „Borgir og 
byggðajafnvægi" í öðru hefti Fjármálatíðinda 
1973. 

Í fyrstu greininni var gerð grein fyrir þróun 
byggðarinnar, eftir að þéttbýli tók að mynd-
ast, og hvernig eins konar þróunarsvæði 
hefðu komið fram í nágrenni helstu þéttbýlis-
kjarnanna. Var þar einkum átt við höfuð-
borgarsvæðið og nágrenni þess á Suðvestur-
landi, en einnig Akureyri og nágrenni. Jafn-
framt var látin í ljós von um myndun þróunar-
svæðis á norðanverðu Snæfellsnesi, um mið-
bik Vestfjarða og á Austurlandi. 

Þrátt fyrir miklar og jákvæðar umræður um 
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nauðsyn þess að efla einn byggðakjarna öðr-
um fremur í hverjum landshluta urðu í raun 
ekki miklar breytingar á dreifingu byggðar-
innar næsta áratuginn, nema hvað höfuð-
borgarsvæðið hélt áfram að stækka og lands-
byggðin áfram að grisjast af mannfólki. 

Í annarri greininni, frá 1973, var framtíðar-
sýnin því einfölduð. Undirstrikuð var nauð-
syn þess, að Akureyri stækkaði, látin í ljós 
von um, að vatnsorkan á Austurlandi leiddi 
til verulegrar uppbyggingar í þeim lands-
hluta, og rætt um að dreifa betur byggðinni út 
frá höfuðborgarsvæðinu á suðvesturhorni 
landsins. Ennfremur var lögð áhersla á að 
byggja upp aðalvegi með bundnu slitlagi, þar 
sem það væri vísasti vegurinn til að færa 
byggðirnar saman í raun og styrkja þjónustu-
kjarna. Um leið yrði þjóðfélagið lífvænlegra 
og landið skemmtilegra til búsetu. 

Hér birtist þriðja greinin í þessum strjála 
greinaflokki um byggðamál undir fyrirsögn-
inni „Borg og byggðir". Fyrirsagnirnar segja 
einmitt töluvert um viðhorfin og aðstæðurn-
ar. Fyrir aldarfjórðungi var talað um þróun-
arsvæði á Íslandi, tíu árum síðar um borgir (í 
fleirtölu) og byggðajafnvægi og í dag um 
byggðir og borg (í eintölu) eins og skýrist í 
kaflanum um fækkun fæðinga. 

Aðstæðurnar hafa líka mikið breyst á 
öðrum sviðum, svo sem í samgöngumálun-
um, sem endurspegla samskiptahætti fólks. 
Fólksflutningar með strandferðaskipum, sem 
voru einn helsti samgöngumátinn í langan 
tíma fram á miðja þessa öld, eru að mestu 
aflagðir nema á nokkrum styttri leiðum. Flug-
ferðir komu í staðinn, og þegar upp úr 1960 
var árlegur farþegafjöldi í þeim orðinn á viö 
þriðjung landsmanna, en innanlandsflug hef-
ur að undanförnu svarað til alls íbúafjöldans á 
ári hverju. Á sama tíma hafa margar aðal-
leiðir í þjóðvegakerfinu breyst úr lélegum 
malarvegum eða jafnvel hálfgerðum slóðum í 
góðvegi með bundnu slitlagi. 

Grundvallarbreytingarnar eru þó fólgnar í 
þróuninni yfir í þjónustuþjóðfélagiö, þar sem 
starfsfólki fer stöðugt fækkandi í frumfram-
leiðslugreinum, sem eru landbúnaður og fisk-

veiðar í okkar tilviki, en að sama skapi fjölg-
andi í hvers konar þjónustu. Árið 1940, áður 
en breytingaskeiðið í þjóðfélaginu hófst fyrir 
alvöru, var hátt í helmingur (yfir 46%) vinn-
andi fólks tengdur frumframleiðslunni og 
tæpur fjórðungur við þjónustustörf, en nú 
vinnur nær helmingur viö þjónustustörf og 
rúmur tíundi hluti við frumframleiðsluna. 

Mörgum þykja þetta stórmerki og illur 
fyrirboði, en mest endurspeglar þetta þó 
síaukna verkaskiptingu í þjóðfélaginu. Sveita-
störf í gamla daga voru allt annað og meira en 
landbúnaðarstörf í dag. Áður fyrr kom skyrið 
ekki innpakkað né fatabögglar í pósti, svo 
dæmi séu tekin. Sama er uppi á teningnum, 
þegar húsmóðir í þéttbýli ákveður að fara að 
vinna utan heimilis, þá sendir hún í mörgum 
tilfellum barnið á barnaheimili og kaupir 
grautinn í fernum. Allt setur þetta þjónustu á 
blað, sem áður var ekki talin í skýrslum. Enn 
má nefna, að til dæmis árið 1950 fóru liðlega 4 
þús. íslendingar í ferðir til útlanda og sami 
fjöldi útlendinga kom hingað. Á síðasta ári 
voru samsvarandi tölur rúm 140 þús. og tæp 
130 þús. Engan skyldi því undra, þótt þjón-
ustustörfum fjölgi, og þau þrífast best í þétt-
býli. 

Fjöldi fólks vinnur við hvers konar verslun 
og viðskipti, en það er þó ekki nema þriðj-
ungur af þjónustugreinunum í heild. Þensla í 
heilbrigöisþjónustu og skólastarfi á drjúgan 
hlut aö máli, og nýjasta tækni í tölvum og fjar-
skiptum hefur einnig ýtt undir þessa þróun. Á 
hinn bóginn hefur margvísleg tækni aukið 
afköstin í frumframleiðslunni og þannig hefur 
sá hundraðshluti þjóðarinnar, sem vinnur við 
landbúnaðarstörf, lækkað um helming á síð-
ustu 20 árum, en við fiskveiðar um helming á 
síðustu 35 árum. Fjöldi þeirra, sem vinnur við 
úrvinnslugreinar, stendur hins vegar í stað 
eða fer heldur fækkandi. Þar með er talin fisk-
vinnslan, önnur iðnaðarframleiðsla, öll bygg-
ingarvinna og starfsfólk samgöngufyrirtækja. 
í sumum þessara greina gætu orðið frekari 
breytingar, þannig er talað um, að tölvu-
tæknin gæti hugsanlega gert suma þætti fisk-
vinnslunnar sjálfvirka. 
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Hér hefur greinilega myndast allt annað 
þjóðfélag heldur en þjóðfélag sjómanna, 
bænda og örfárra embættismanna eins og 
áður var. Ekki eru Íslendingar þarna einir á 
ferð. Þetta er sama þróun og átt hefur sér stað 
í öllum efnuðum þjóðfélögum annars staðar. 
Hitt er svo annað mál, að án undirstöðunnar, 
sem fólgin er í fiskveiðunum við landið, væri 
hér ekkert efnað þjóðfélag. En þá mega 
menn heldur ekki gleyma því, að veiðarnar 
byggjast ekki eingöngu á duglegum sjómönn-
um og vel búnum flota, heldur ekki síður á 
gjöfulum fiskimiðum, og þau eru væntanlega 
eign hvers einasta Íslendings. 

Fólksfjölgun 
Á þeim aldarfjórðungi, sem hér um ræðir, 

hefur þjóðinni fjölgað um 63,5 þús. (úr 183,5 í 
247* þús.) eða um 34,6%, en engin grund-
vallarbreyting hefur orðið á þróun búset-
unnar allan þennan tíma; fólk heldur áfram 
að flytja til stærstu þéttbýlisstaðanna. íbúum 
höfuðborgarsvæðisins hefur fjölgað um 48% 
(úr rúmum 93 þús. í nær 138 þús.) og íbúum 
Akureyrar um 50% (úr rúmum 9 þús. í nær 14 
þús.). Um 50 þúsund manns eða tæp 79% 
fjölgunarinnar búa á þessum stöðum, en að-
eins tæp 14 þúsund skiptast á milli annarra 
staða á landinu. Ibúar höfuðborgarsvæðisins 
eru nú (1. des. 1987) 55,7% þjóðarinnar og 
íbúar Akureyrar 5,6%. Stærðarmunurinn er 
um það bil tífaldur, og hefur svo verið í ára-
tugi. Munurinn er það mikill, að samkeppni 
milli staðanna hlýtur að vera takmörkuð. 
Reykjavík er raunar frekar í samkeppni við 
erlendar borgir um hylli Íslendinga. Með inn-
lendri stjórn, stofnun háskólans og fjöl-
mörgum öðrum stofnunum vannst smám 
saman samkeppni við Kaupmannahöfn. Þró-
un í smásöluverslun, veitingarekstri og 
skemmtanahaldi hefur á síðari árum furðu 
mikið jafnað aðstöðuna borið saman við 
London og aðrar stórborgir, þótt illa gangi að 
keppa við útsölur og ýmis önnur kjarakaup 
ytra. 

* Miðað við bráðabi rgða tö lur Hags to funna r 1. dcs. 1987. 

Fœkkun fœðinga 
Undirstöðuþáttur fólksfjölgunar hefur 

breyst verulega á þessum aldarfjórðungi. 
Snemma á sjötta áratugnum var talað um, að 
landsbúar yrðu sennilega 360-380 þúsund um 
næstu aldamót. Áratug síðar var spáin komin 
niður í 310-330 þúsund. Þarna munaði hvorki 
meira né minna en 50 þúsund manns eða sem 
svarar heilli borg! 

Enn hefur orðið mikil breyting. Nú er talið, 
að landsmenn verði ekki nema um 270 þúsund 
um aldamót. Miðað við það hafa áætlanir því 
enn rýrnað um 50 þúsund eða sem svarar til 
annarrar borgar! Að óbreyttum aðstæðum eru 
forsendur því gjörbreyttar, frá því sem var fyrir 
aldarfjórðungi, og gæti svo verið til frambúðar, 
því að sumir hafa á talnalegum forsendum 
getið sér þess til, að Íslendingar verði flestir á 
árunum 2010-2020 og nái þvf aldrei að verða 
300 þúsundir. Þetta er framtíðarsýn, setn eng-
inn hafði reiknað með, og ef hún reynist rétt, 
þá hafa líkur á breytingum á byggðaþróun 
minnkað verulega. Um fólksfjölda í framtíð-
inni er þó alltaf erfitt að spá, og þannig fjölgaði 
meira á landinu árið 1987 en mörg undanfarin 
ár, einkum vegna flutninga fólks til landsins, 
sem geta endurspeglað betra atvinnuástand 
hér heldur en víða annars staðar. 

Helstu byggðasvœði 
Nú er svo komið (1. des. 1987), að meira en 

tveir þriðju hlutar landsmanna eða nær 169 
þús. manns búa á svæði, sem nær frá Borgar-
nesi í norðri til Keflavíkur í vestri og til „Ár-
borgar" við Ölfusá í austri. Þó er þetta ekki 
nema um þrítugasti hluti landsins alls, og á 
svæðinu mun vera innan við fimmtándi hluti 
byggðra landshluta. 

Næstfjölmennasta svæðið er mun stærra 
um sig, en miklu fámennara, en það er mið-
hluti Norðurlands. Er þá átt við Skagafjörð, 
Eyjafjörð og Suður-Þingeyjarsýslu. Þarna 
búa yfir 30 þúsund manns eða 12,5% þjóðar-
innar. Á þessum tveim fjölmennustu land-
svæðum búa því full 80% íbúanna. Þetta eru 
einmitt svæðin, sem sérstaklega verða gerð að 
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umtalsefni í þessari grein, um leið og bent er á 
mikilvægi góðra tengsla þeirra í milli. Á 
fjórum svæðum öðrum, eða réttara sagt á 
þremur svæðum og einum stað, búa síðan nær 
10% til viðbótar. Það er á miðhluta Vest-
fjarða, þar sem Ísafjörður er stærstur; á 
norðurhluta Austfjarða ásamt Fljótsdalshér-
aði, þar sem Egilsstaðir og Reyðarfjörður eru 
í bestu vegasambandi; á Snæfellsnesi, þar 
sem fjórir útgerðarbæir eru á norðanverðu 
nesinu, og síðan í Vestmannaeyjum með sína 
sérstöðu og náin tcngsl við Þorlákshöfn. Á 
öllum öðrum byggðum bólum býr samtals 
ekki nema tíundi hluti landsmanna. 

Suðurnes, Árborg og Akraborg 

Suðvesturhornið 
Þótt höfuðborgarsvæðið íslenska sé ekki 

stórt á alþjóðlegan mælikvarða, þá ber það 
ægishjálm yfir byggðir landsins og íbúarnir 
eru farnir að finna fyrir erfiðleikum, sem 
fylgja stórborgarlífi. Einkum er það á sviði 
samgangna, sem vandkvæðin segja til sín, en 
þó að oft sé langt á milli staða í Reykjavík og 
nágrenni og erfitt að hemja umferðina, þá 

þykir mörgu fólki kostir þéttbýlisins vera yfir-
gnæfandi með öllum sínum tækifærum og 
fjölbreytni. Ekki er því hægt að reikna með, 
að hægt verði að fá fólk til að taka sig upp í 
stórum stíl frá höfuðborgarsvæðinu og setjast 
að í öðrum landshlutum. En samt ætti að vera 
hægt að dreifa byggðinni nokkuð með ákveðn-
um aðgerðum. 

Höfuðborgarsvæðið myndar stóran kjarna 
fyrir allt landið og gagnrýnisraddir verða að 
hafa í huga, að Reykjavík hefur fyrir löngu 
tekið við hlutverki Kaupmannahafnar sem 
höfuðstaðar Íslendinga, en er áfram í sam-
keppni við ýmsar borgir erlendis varðandi 
margvíslega þjónustu við þá, eins og áður 
segir. Í samkeppninni um hylli fólks verður 
Ísland að standa sig, og bein fækkun á þétt-
býlissvæðum yrði landinu því ekki til fram-
dráttar, enda gengi hún þvert á þenslu í þjón-
ustugreinum, sem er eitt helsta einkenni 
velmegunarþjóðfélaga. Eftir stendur hlut-
fallsleg stærð kjarnans (nær 56% eða tæp 138 
þúsund af 247 þúsundum), sem flestum þykir 
nóg um, og horfur á enn meiri stækkun hans. 
Smám saman dregur úr kostunum við aukn-
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ingu mannfjöldans á einum stað. Hins vegar 
færu ýmsir erfiðleikar vaxandi. Umferðin 
hefur verið nefnd, erfiðara yrði að uppfylla 
óskir og kröfur um almannaveitur og heppi-
leg byggingasvæði eru takmörkuð á svæðinu, 
svo fleira sé nefnt. 

Dreifing byggðar suðvestanlands 
Í greininni um „Borgir og byggðajafnvægi" 

frá 1973 sagði meðal annars: „Varðandi 
höfuðborgarsvæðið má reyndar hugsa sér, að 
það breyti nokkuð um mynd og þá alveg sér-
staklega, ef lítil samkeppni myndast frá þétt-
býli annars staðar. Breytingin gæti verið 
fólgin í því, að byggð yxi allmikið í nokkurri 
fjarlægð frá kjarnanum. Góðir vegir, aðstaða 
fyrir sérstakan iðnað og áhugi margra fyrir 
auknu landrými gætu stuðlað að þessu. Helstu 
dæmi um þetta yrðu þá væntanlega umhverfi 
Ölfusár (með nánum tengslum Selfoss, 
Hveragerðis, Þorlákshafnar, Eyrarbakka og 
Stokkseyrar); vöxtur Keflavíkursvæðisins og 
Grindavíkur (með sjóefnaverksmiðju og 
aukinni útgerð) og Hvalfjarðarströnd (með 
stóriðju samfara vexti Akraness, Borgarness, 
eftir að Borgarfjarðarbrúin kemur, og þétt-
býlismyndun í Leirársveit)." 

Þróun af þessu tagi er jafnvel enn æskilegri 
nú heldur en fyrir hálfum öðrum áratug, en 
forsendurnar hafa nokkuð breyst. Stórbættir 
vegir ættu mjög að stuðla að samvinnu og 
æskilegri verkaskiptingu milli þéttbýlisstaða, 
sem mynda „ÁRBORG" og standa við rúm-
lega 50 km hringveg eftir að nýja brúin við 
Ölfusárósa hefur verið opnuð til umferðar. 

Segja má, að þéttbýlisstaðirnir þarna séu 
fjórir, þ.e. Selfoss, sem er langstærstur með 
hátt á 4. þúsund íbúa, þá Hveragerði með 
hálft annað þúsund, Þorlákshöfn með rúm 
ellefu hundruð og Eyrarbakki-Stokkseyri 
með rúma þúsund íbúa. Af þessum stöðum 
gæti Þorlákshöfn átt fyrir sér að stækka mest. 
Þar er höfnin, útgerðin og tengslin við Vest-
mannaeyjar og bestu skilyrðin til að koma 
upp meiri háttar iðnaði, ef hann kæmi til 
síðar. Þá er Þorlákshöfn talin einn öruggasti 
staður á Suðurlandi jarðfræðilega séð. Frá 

Ölfusá er síðan stutt yfir til þjónustubæjanna 
Hellu og Hvolsvallar. 

Á SUÐURNESJUM er þriðji stærsti þétt-
býliskjarni landsins á eftir höfuðborgarsvæð-
inu og Akureyri, þ.e. Keflavík - Njarðvík 
með hálft tíunda þúsund íbúa. Varðandi 
Suðurnes í heild hefur sjóefnaverksmiðjan 
ekki uppfyllt vonir manna, en getur þó átt 
eftir að verða vísir að umfangsmikilli efna-
vinnslu. Þá hefur útgerðin þarna fremur 
minnkað en vaxið, en reyndar er hugur í 
ýmsum að snúa þeirri þróun við. Hins vegar 
hefur ýmislegt annað komið til. Fiskeldi með 
ýmsum afbrigðum er orðinn verulegur 
atvinnuvegur á Suðurnesjum og búist við 
miklu meiru. Ný, velbúin flugstöð er stór 
vinnuveitandi og orkuverið og Bláa lónið við 
Svartsengi eru hvort tveggja í senn 
búhnykkur og gefa framtíðarfyrirheit. 

Norðan HVALFJARÐAR hefur engin 
stóriðja bæst við eftir að járnblendiverk-
smiðjan tók til starfa, þótt staðurinn bjóði 
upp á hafnaraðstöðu fyrir fleiri iðjuver, en 
ekki er ólíklegt, að aðrar verksmiðjur eigi 
eftir að rísa þarna, til dæmis í tengslum við 
frekari samvinnu járnblendi- og sements-
verksmiðjanna, sem þegar hefur reynst far-
sæl. 

Akranes er öflugur útgerðarbær, og Borgar-
nes er þjónustumiðstöð Borgarfjarðarhér-
aðs. Verði fólksaukning á þessu svæði, má 
benda á, að sveitin norðan Leirárvogar er sér-
lega vel fallin til byggðar. Þar er undirstaða 
traust, hitaveituleiðsla hjá garði, stutt í tvær 
góðar hafnir og fögur útivistarsvæði innan 
seilingar, í Svínadal og Skorradal, og reyndar 
í Borgarfjarðarhéraði í heild. 

Stækkun ytri svœðanna 
Þessi þrjú svæði, sem hér hafa verið gerð að 

umtalsefni, eru eins konar útstöðvar frá 
höfuðborgarsvæðinu, en tvö þeirra eru um 
leið þungamiðjur byggðanna í sínum lands-
hluta, þ.e. á Suðurlandi og Vesturlandi. 
Þarna er einmitt komið að kjarna málsins. 
Efling þessara atvinnu- og þjónustusvæða 
minnkar ekki aðeins spennuna á höfuðborg-
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arsvæðinu, heldur hefur einnig víðtæk áhrif á 
aðstöðu fólks allt frá Eyjafjöllum og Mýrdal 
og út á Snæfellsnes og jafnvel í Dali. 

Fyrir utan hagstæð almenn skilyrði til 
atvinnurekstrar er ekkert, sem mundi efla 
þessi svæði meir en góðar samgönguæðar 
milli þeirra innbyrðis og við höfuðborgina. 
Keflavíkurvcgurinn er fyrsti nútímaþjóð-
vegur Iandsins, og endurlagning hans fyrir 
nær aldarfjórðungi var bylting í samgöngu-
málum Reykjaness. Sama er að segja um 
endurlagningu vegarins yfir Hellisheiði nær 
áratug síðar, sem gjörbreytti aðstöðu þeirra, 
sem þar eiga leið um. 

Nú munu um 3.500 bílar fara að meðaltali á 
dag um þessa vegi og þegar umferðin er orðin 
þetta mikil, dugar tvíbreiður vegur ekki til 
fulls. Til að bjóða upp á fyllstu þjónustu og 
þróunarmöguleika þyrfti að breikka vegina 
upp í fjórar akreinar sem fyrst (sjá kort), ann-
ars vegar veginn til Keflavíkur og að flugstöð-
inni, og hins vegar veginn austur sem leið 
liggur um Svínahraun og Þrengsli til Þor-
lákshafnar. Eins og fram kemur hér að 

framan er miðað við, að Þorlákshöfn sé væn-
legasti staðurinn til stækkunar á Suðurlandi, 
en góðar samgöngur munu sjá til þess, að 
aðrir staðir og sveitirnar njóti góðs af. 

Umferðin milli Reykjavíkur og þriðja 
svæðisins, norðan og vestan Hvalfjarðar, er 
ekki nema rúmur þriðjungur (að flutningum 
Akraborgar meðtöldum) á við umferðina til 
og frá hinum svæðunum tveimur, en mundi 
efalaust ekki vera minni, ef Hvalfjörður stæði 
ekki sem þröskuldur í vegi. 

Hvalfjörður 
Hvalfjörður hefur löngum þótt erfiður 

samgöngunum og þykir enn, jafnvel þótt nú 
hilli undir bundið slitlag á veginn alla leið fyrir 
fjörðinn. Löng leið dregur úr tíðni fcrða og 
heftir atvinnustarfsemina. 

Lengi hafa menn mænt yfir Hvalfjörðinn 
og viljað stytta sér leið, en ekki átt von á 
breytingum. Svokölluð Hvalfjarðarnefnd 
skilaði áliti 1972 og komst að þeirri niður-
stöðu, „að öll rök hnígi að því, að leggja beri 
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fullkominn veg fyrir Hvalfjörð". Sá fullkomni 
vegur er reyndar ekki kominn enn og virðist 
eiga mun lengra í land en lagning bundna slit-
lagsins alla leið. En niðurstaða nefndarinnar 
hefur efalaust verið rétt á sínum tíma og í ljósi 
þess sagði í fyrrnefndri grein í Fjármálatíð-
indum frá 1973, „að ekki væri að vænta brúar 
á Hvalfjörð á þessari öld". Nú, hálfum öðrum 
áratug síðar, er öldin önnur. Farið er í alvöru 
að tala um samgönguleið undir eða yfir Hval-
fjörð. 

Umferðin hefur stóraukist og kröfurnar 
með, en jafnframt er verktæknin orðin önnur 
og fullkomnari, einkum við jarðgangagerð. 
Aðallega eru uppi tvær hugmyndir um, hvernig 
staðið skuli að verki. Annars vegar er talað 
um jarðgöng nokkrum tugum metra undir 
fjarðarbotninum og hins vegar mikinn sand-
og malargarð, sem dælt yrði upp af nálægum 
sjávarbotni og varinn með stórgrýti. Garður-
inn með veginum næði ekki upp úr sjávar-
máli, þar sem dýpi er mest, heldur yrðu þar 
lögð forsteypt veggöng, sem umferðin færi 
um. Ofan ganganna yrði síðan greiðfær sigl-
ingaleið fyrir stór skip og um leið tryggt, að 
fullra sjávarfalla gætti áfram í Hvalfirði með 
þeirri endurnýjun á sjó, sem því fylgir. 

Fleiri en einn staður koma til greina fyrir 
mannvirki af þessu tagi, svo sem við Hnausa 
(rétt innan við Saurbæ á Kjalarnesi og Innra-
hólm undir Akrafjalli), þar sem er tiltölulega 
grunnt fram í miðjan fjörð. Fjarðarbreiddin 
þarna er 4 km og 1 1/2 km milli 20 m dýptar-
lína. Rétt innan við Kiðafell er fjörðurinn 3 
km og rúmur kílómetri milli 20 m dýptarlína. 
Við Hvaleyri er breiddin 2 1/2 km, en aftur á 
móti eru þar 2 km á milli 20 m dýptarlína, sem 
sagt dýpra innar en utar eftir gamlan gröft 
skriðjökuls. Þar að auki er Hvaleyri svo innar-
lega, að hún kemur varla til álita lengur. Ytra 
svæðið er því það, sem talað er um, en allt 
þarf þetta þó mikillar skoðunar og rannsókna 
við. 

Þeir tveir staðir á ytra svæðinu, sem hér 
hafa verið nefndir, eru ekki einungis álitamál 
frá tæknilegu og fjárhagslegu sjónarmiði, 
heldur beina þeir umferðinni sinn hvorum 

megin við Akrafjall. Fyrir þá, sem eru á leið 
vestur eða norður, skiptir valið, ef til kæmi, 
ekki máli. Innri leiðin mundi stytta veginn um 
47 km og sú ytri um 45 km. Hins vegar munar 
valið miklu fyrir Akranes, þar sem ytri leiðin 
mundi stytta veginn þangað frá Rcykjavík um 
61 km eða um 15 km meira en innri leiðin. 
Vegalengdin Reykjavík-Akranes yrði þá 48 
km í stað 109 km sem nú er og gæti reyndar 
farið niður undir 40 km, ef lagður yrði vegur, 
sem um hefur verið talað, frá Gullinbrú yfir 
Geldinganes, Álfsnes og Kollafjörð. Yrði 
þessi vegalengd þá verulega styttri heldur en 
leiðin til Keflavíkur (48 km) og til Þorláks-
hafnar (52 km). Akranes væri þar með komið 
í þjóðbraut, sem skiptir ekki svo litlu máli, 
þegar um er að ræða þriðja stærsta kaupstað 
landsins utan höfuðborgarsvæðisins. 

Í þessu tilviki er síðan miðað við, að lagður 
yrði vegur yfir Grunnafjörð í mynni Leirár-
vogar, og mundi þá leiðin Akranes-Borgar-
nes styttast úr 37 í 30 km, er styrkja myndi 
tengslin milli þessara staða og verða um leið 
íbúum Vesturlands til hagræðis. Vegirnir frá 
Reykjavík til Akraness og Borgarness þyrftu 
að verða fjórar akreinar eins og til Keflavíkur 
og Þorlákshafnar (sjá kort), nema hvað 2 - 3 
akreinar gætu dugað um Hvalfjörðinn sjálf-
an. 

Millibyggða- og almannavarnavegir 
Hér hefur verið rætt um að efla mjög vega-

kerfið í þrjár áttir út frá höfuðborgarsvæðinu, 
en jafnframt er mikilvægt, að það sé ekki mið-
punktur allra umsvifa. Af þeim sökum, en 
einnig með tilliti til almannavarna, skiptir 
miklu, að ytri svæðin geti haft beint samband 
sín á milli. Varðandi almannavarnir er 
einkum hugsað til þess, að víða er um jarð-
fræðilega viðkvæm svæði að ræða, einkum á 
það við um miðhluta Suðurlandsundirlendis 
og suðurhluta Reykjanesskaga. 

Með allt þetta í huga þyrfti að stefna að 
góðvegargerð frá Grindavík að Þorlákshöfn 
um Krísuvík og Selvog. Þann veg þyrfti 
reyndar líka að framlengja sunnan og vestan 
Keflavíkurflugvallar og sem leið liggur að 
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Hvalsnesi og þar með Sandgerði. Enda er 
óviðunandi frá öryggissjónarmiði, að ekki sé 
hægt að aka umhverfis flugvöllinn. Með þessu 
yrði komið á góðri tengingu milli útgerðar-
bæjanna á Reykjanesi, bæjanna við ósa Ölfus-
ár og óbeint við Vestmannaeyjar líka. 

Góðan veg þyrfti að leggja um Laugarvatns-
velli milli Pingvalla og Laugarvatns, og einnig 
þyrfti að bæta veginn um Uxahryggi og sem 
leið liggur um Lundarreykjadal niður í Borgar-
fjörð. Yrði þá komin bein tenging milli Suður-
lands og Vesturlands, sem bæði tengdist 
atvinnulífi og almannavörnum. Varðandi 
atvinnulífið er einkum hugsað til þess, sein 
snýr að ferðamálum innlendra jafnt sem 
erlendra ferðamanna. 

Til viðbótar þessum samgöngubótum þyrfti 
fólk á leið til og frá Reykjanesskaga að eiga 
þess kost að geta ekið nokkuð austan við 
höfuðborgarsvæðið til þess að þurfa ekki að 
lenda inni á götum í Reykjavík, ef það er ekki 
ætlunin. Að því væri umtalsvert hagræði og 
öryggi. Athuga þyrfti gaumgæfilega, hvernig 
slíkum vegi yrði best fyrir komið. 

Helstu þéttbýlis- og athafnasvœði, 
sem geta eða œttu, með bœttu vegakerfi, 
að geta boðið upp á fjölbreytta þjónustu 

1. Höfuðborgarsvæðið nær 138 þús. íbúar 
2. Akureyr i og E y j a f j ö r ð u r nær 20 þús. íbúar 
3. Suðurnes (Reyk janes ) nær 15 þús. fbúar 
4. A k r a n e s til Borgarness rúm 8 þús. íbúar 
5. Norðurhlut i A u s t f j a r ð a 

ásamt Fl jótsdalshéraði um 8 þús. íbúar 
6. „ Á r b o r g " við Ölfusá nær 8 þús. íbúar 
7. Miðhluti Ves t f ja rða um 6 '/2 þús. íbúar 
8. Ves tmannaey ja r nær 5 þús. íbúar 
9. Norðanver t Snæfellsnes um 4 þús. íbúar 

Norðurland og önnur byggðasvæði 

Miðhluti Norðurlands 
Næst fjölmennustu byggðir landsins eru um 

miðbik Norðurlands, en þær mynda ekki eina 
heild, þar sem fjallgarðar skipta þeim í þrjá 
hluta. Langflestir íbúanna búa á Akureyri 
eða í Eyjafirði, nær 20 þúsund manns. Hálft 
sjöunda þúsund býr í Skagafirði og á Siglu-

firði og hálft fimmta þúsund í Suður-Þingeyjar-
sýslu utan Eyjafjarðar og á Húsavík. Alls eru 
þetta 31 þúsund manns. 

Samgöngur eru góðar innan hvers svæðis 
fyrir sig og aðalvegir óðum að fá bundið 
slitlag. En leiðirnar á milli þeirra geta þrátt 
fyrir endurbætur verið erfiðar í vetrarferðum 
enn í dag. Vegurinn yfir Vaðlaheiði nær 520 m 
hæð eða er næstum eins hár og Öxnadals-
heiði, en nú er ekið um Víkurskarð, sem er 
200 m lægra. Á leiðinni um Öxnadalsheiði eru 
25 km á milli bæja, vegurinn fer hæst í 540 m 
og Giljareitirnir varasamir. Hið síðastnefnda 
stendur þó væntanlega til bóta. En þessi leið 
klýfur Norðurland óneitanlega mikið og gerir 
áfram, þótt vegirnir eigi eftir að batna veru-
lega. 

Norðar er síðan önnur leið um Ólafsfjarðar-
múla og Lágheiði (410 m), er tengir Ólafs-
fjörð og Siglufjörð við Eyjafjarðarsvæðið. 
Með jarðgöngum í Múlanum og vegabótum 
yfir Lágheiði verður þessi leið mun greiðfær-
ari en nú er. 

Þótt ólíku sé saman að jafna á miðhluta 
Norðurlands og suðvesturhluta landsins, 
hvað mannfjölda snertir (munurinn er meira 
en fimmfaldur), þá eru þetta einu svæðin, 
sem eru sambærileg, að því er varðar þjón-
ustu og ýmsa aðstöðu. Þetta gildir þó fyrir 
norðan einkum um Eyjafjörð og þá Akureyri 
alveg sérstaklega. 

Ýmsir hafa verið að gera sér vonir um, að 
Akureyri gæti eflst það mikið, að um raun-
verulega samkeppni gæti verið að ræða við 
Reykjavík, en varla er hægt að segja, að svo 
hafi orðið. Að vísu hefur yfirleitt verið gróska 
í atvinnulífinu á Akureyri og ýmis þjónustu-
starfsemi eflst mjög á síðari árum, en það 
sama hefur reyndar gerst fyrir sunnan, þannig 
að aðstöðumunur í heild hefur lítið breyst, 
enda er stærðarmunurinn á við höfuðborgar-
svæðið tífaldur. 

Þar sem tekjur dreifast hér tiltölulega jafnt 
út um þjóðfélagið, eftir því sem gerist á meðal 
þjóða, og áhugamál fólks um allt land eru 
svipuð, þá er það mannfjöldinn, sem ræður 
mestu um framvindu mála. Þess vegna er svo 
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mikilvægt, að tengslin milli héraða á Norður-
landi verði það góð, að þar myndist sem 
stærstur markaður. Almenn bifreiðaeign og 
góðir vegir, sem eru vel færir nánast allt árið, 
eru ein helsta undirstaða þess, að svo megi 
verða. 

Minni byggðasvœði 
Í greininni hefur verið fjallað um tvö helstu 

byggðasvæði á landinu, en einnig hafa verið 
nefnd fjögur minni svæði eða staðir. Ef þau 
eru talin upp réttsælis um landið og byrjað á 
Vesturlandi, verður fyrst fyrir Snæfellsnes. 

Á norðanverðu SNÆFELLSNESI eru 
fjórir útgerðarbæir, og í þeim og sveitunum í 
kring eru á fimmta þúsund íbúar. Frá þessum 
bæjum er stunduð fjölbreytileg útgerð og í 
þeim er að finna ýmiss konar þjónustu, en 
samhæfing nýtist illa, þar sem um 80 km eru á 
milli ystu bæjanna og vegir misjafnir enn sem 
komið er. 

Útgerðin stendur þarna væntanlega traust-
um fótum og einnig þjónustugreinar, tengdar 
henni. Óvissara er um aðrar atvinnugreinar, 
nema hvað ferðamannaþjónusta hefur farið 
vaxandi, en er að sjálfsögðu mjög árstíða-
bundin. Efalaust má búast við auknum fjölda 
ferðamanna, enda er landslag á Snæfellsnesi 
óvenju fjölbreytt og að margra dómi með því 
fegursta á landi hér. Við þetta má svo bæta 
eyjunum á Breiðafirði, sem eru einstakar í 
sinni röð. Þar hefur Breiðafjarðarferja sínu 
hlutverki að gegna, um leið og hún tengir 
Stykkishólm við sunnanverða Vestfirði. 

Flest stærstu byggðarlög á VESTFJÖRÐ-
UM eru um miðbik Vestfjarðakjálkans. Ísa-
fjörður er stærstur, Bolungarvík nyrst, Suður-
eyri og Flateyri vestast, Þingeyri syðst og Súða-
vík austast. Á þessu svæði býr hálft sjöunda 
þúsund manna og ekki er langt á milli þeirra, 
en sumir vegirnir, sem tengja byggðirnar, eru 
þeim mun erfiðari yfirferðar og stundum 
ófærir með öllu. 

Leiðin milli Ísafjarðar og Bolungarvíkur er 
15 km löng, og 22-27 km eru frá Ísafirði til 
Súðavíkur, Flateyrar og Suðureyrar. Til 
Þingeyrar eru hins vegar 65 km, en verða um 

50 km, þegar byggð hefur verið fyrirhuguð 
brú og garður yfir Dýrafjörð innanverðan. 
Talað hefur verið um, að flugvöllurinn við 
Þingeyri væri best fallinn til að vera varaflug-
völlur fyrir þetta svæði, en full þörf er á 
slíkum velli, þar sem Ísafjarðarflugvöllur er 
svo aðþrengdur. Eins og lýst hefur verið mun 
fjarlægðin ekki standa þar í vegi, en færðin 
getur oft veriö þung, og Breiðadalsheiði lok-
ast oft með öllu dögum saman í snjóþungum 
vetrum þrátt fyrir nútíma tækni. Talað er um 
að grafa tvenn göng í heiðina til að komast 
framhjá þessum erfiða þröskuldi, sem yrðu 
4,4 og 4,7 km löng. Er þá miðað við að kom-
ast yfir í Súgandafjörð í leiðinni. 

Þá er vegurinn til Bolungarvíkur annað 
vandamál fyrir vestan. Þar á að byggja veg-
svalir á hættulegustu stöðunum, og er búið að 
því að hluta. Duga þær vonandi vel. 

Þær samgöngur, sem hér hafa verið nefnd-
ar, kosta vissulega stórfé, en þarna er einnig 
mikið í húfi. Um er að ræða að halda öflugri 
byggð á svæði, scm með nokkrum rétti má 
segja að liggi að mikilvægustu fiskimiðum 
þjóðarinnar, þar sem afla er að vænta allt 
árið. Öruggar samgöngur innan svæðisins 
jafnt sumar sem vetur eru besta leiðin til að 
efla þjónustugreinar, atvinnulífinu til góðs og 
íbúum til öryggis og ánægju. 

Norðurhluti AUSTFJARÐA ásamt Fljóts-
dalshéraði myndar byggðasvæði með um 8 
þúsund íbúum. Það er um helmingi stærra að 
flatarmáli en áðurnefnd svæði á Vestfjörðum 
og vegalengdir í samræmi við það. Helstu 
byggðarlög eru sex, og eru þau öll við sjó eins 
og yfirleitt gerist á Íslandi, nema Egilsstaðir, 
sem eru á miðju Fljótsdalshéraði, en það 
gefur Austurlandi sérstakan svip og aðstöðu. 

Þorskaflinn er minni en fyrir vestan, en þar 
á móti koma oft uppgrip í loðnuveiðum og 
-vinnslu, og enn er söltuð síld á Austurlandi. 
Þá mun um þriðjungur af virkjanlegri vatns-
orku landsins vera í fallvötnum á hálendinu 
austanlands. Þar væri hægt að virkja stórt og 
selja raforku til iðjuvera og líklega til útflutn-
ings með sjávarstreng um Færeyjar til 
Skotlands. 
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Vetrarferðir eru oft erfiðar um fjallvegi á 
Austurlandi, en vegakerfið í heild hefur 
batnað mikið og á þó eftir að batna enn meir. 
Segja má, að Egilsstaðir séu miðstöð sam-
göngukerfisins, og þaðan er kominn góður 
vcgur yfir Fjarðarheiði (hæst í 620 metrum) 
til Seyðisfjarðar. Vegalengdin er 27 km og er 
þægileg hálftíma ferð, þegar snjór hamlar 
ekki akstri. 

Greiðasta leiðin frá Egilsstöðum til sjávar 
er um Fagradal (350 m) til Reyðarfjarðar, 34 
km leið. Þaðan er stutt til Eskifjarðar, en alls 
um 70 km til Neskaupstaðar og um 80 km til 
Fáskrúðsfjarðar. Neskaupstaður er enn 
býsna einangraður þrátt fyrir jarðgöngin, 
enda eru þau í 632 m hæð. 

Samgöngur suður á bóginn eru nokkuð 
greiðar allt til Hornafjarðar og standa mjög til 
bóta með þeirri góðvegagerð, sem nú er í 
gangi. Norður á bóginn er aðra sögu að segja. 
Möðrudalsöræfi eru oft lokuð á vetrum vegna 
snjóa, og þyrfti þar úr að bæta til að tengja 
sem best saman Norður- og Austurland sem 
lið í þeirri viðleitni að skapa nokkurt mótvægi 
við Suðvesturland. 

Vopnafjörður lendir þarna utanhjá, en 
þyrfti vissulega að komast í betra vegasam-
band Vopnfirðinga vegna og til styrktar 
byggðum austanlands. Frá Egilsstöðum til 
Vopnafjarðar eru 178 km um Möðrudals-
öræfi, en nær helmingi styttra eða 95 km um 
Hellisheiði cystri, en þar kemst vegurinn í 730 
m hæð og er lokaður meirihluta ársins. Þar 
sem jarðgöng verða vart grafin í gegnum fjall-
garðinn í fyrirsjáanlegri framtíð, er mikilvægt 
að endurleggja sem fyrst veginn milli Héraðs-
flóa og Vopnafjarðar, og hefur verið bent á 
vegarstæði, sem fer hæst í 400 metra yfir sjó. 
Sá vegur yrði mun auðveldari yfirferðar og 
væntanlega opinn meginhluta ársins. 

Eins og áður segir skapar öll vatnsorkan 
Austurlandi sérstaka aðstöðu, en sérstaðan 
er á fleiri sviðum, þar sem enginn annar 
landshluti hefur beinar reglulegar samgöngur 
við útlönd utan Faxaflóa. Farþegaskip siglir 
vikulega til og frá Seyðisfirði á sumrin, og frá 
Egilsstaðaflugvclli er flogið til Færeyja og 

jafnvel Skotlands. Flugvöllurinn hefur verið í 
mjög slöku ástandi, en nú hillir undir nýja 
flugbraut, endurbyggða flugstöð og yfirleitt 
frágang til frambúðar. 

Á Austurlandi er margt að sjá fyrir ferða-
menn, en þeir eru, eins og víðast annars 
staðar, fyrst og fremst á ferðinni á stuttum 
sumrum. Fyrir íslendinga er Fljótsdalshérað 
líklega áhugaverðast. Par eru skógivaxnir 
ásar, sem minna á gróðursælli lönd, Hallorms-
staðarskógur, sem segja má að sé eini alvöru-
skógur landsins, Lögurinn, 30 km langur, og 
ekki spillir Snæfell, þegar það sést tignarlegt 
uppi á hálendinu. Snæfell (1833 m) er hæsta 
fjall landsins á eftir Öræfajökli, Bárðarbungu 
og Kverkfjöllum, sem öll eru í Vatnajökli. 

VESTMANNAEYJAR hafa löngum verið 
einn mikilvægasti útgerðarstaður landsins. 
íbúatalan þar hefur verið í kringum 4.700 
manns síðustu árin, en hefur ekki alvcg náð 
því, scm mest var fyrir gosið 1973, en þá var 
íbúafjöldinn nokkuð á sjötta þúsund. Sam-
göngur við land verða að teljast nokkuð 
góðar. Ferjuskip siglir til Þorlákshafnar, og 
flogið er út til Eyja tvisvar og þrisvar á dag, 
þegar veður leyfir. Þessu til viðbótar eru uppi 
hugmyndir um loftpúðaskip, cr sigli upp á 
Landeyjasand. Líklegt er, að Vestmanna-
eyjar verði áfram öflugasti útgerðarstaðurinn 
við suðurströndina, og tengslin við Þorláks-
höfn eru báðum stöðum til framdráttar. 

Færum landið saman 

Jarðgöng 
Strákagöngin við Siglufjörð voru opnuð til 

umferðar árið 1967 eftir tveggja ára vinnu, en 
göngin gegnum Oddsskarð voru grafin með 
hléum á árunum 1972-78. Hár kostnaður og 
erfiðleikar við Oddsskarðsgöngin drógu kjark-
inn úr mönnum, og var lítið talað um jarð-
göng fyrstu árin á eftir. Þetta hefur breyst 
eftir stórstígar framfarir í vegagerð og góðan 
árangur í jarðgangagerð fyrir vatnsvirkjanir. 

Nú á að fara að byrja á göngum í Ólafs-
fj arðarmúla, og talað er um göng undir Breiða-
dalsheiði, sem ætlað er að styrkja byggðirnar 
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um miðbik Vestfjarða eins og rætt var um hér 
að framan. 

Þá eru veggöng undir Hvalfjörð komin á 
umræðustig. Bent hefur verið á, að það væru 
einu göngin, sem gætu skilað arði, ef lagður 
yrði á vegatollur, þar sem umferð yrði marg-
föld á við umferð um önnur veggöng á land-
inu. Þó hefur verið áætlað, að kostnaðurinn 
yrði 1,5 milljarðar króna, sem hins vegar er 
þó ekki nema um 50% meira en kostnaðurinn 
við Borgarfjarðarbrúna, sem nam um millj-
arði miðað við núverandi verðlag, en hún 
þótti líka mjög dýr. En áhrif vegganganna 
yrðu líka önnur og meiri. 

Borgarfjarðarbrúin stytti norðurleiðina 
aðeins um 7 km, en vesturleiðina reyndar um 
23 km, og Borgarnes komst um leið í þjóð-
braut. Hins vegar mundu Hvalfjarðargöng, 
milli Hlíðafells og Galtarvíkur, stytta leiðina 
vestur og norður um 47 km, og ef göng yrðu 
grafin vestar, gæti leiðin milli Akraness og 
Reykjavíkur styst um meira en 60 km. í þessu 
sambandi má því fremur tala um byltingu 
heldur en breytingu í samgöngumálum. 

Varðandi göng undir Hvalfjörð hefur sú 
hugmynd komið fram, að verkið yrði boðið út 
og keppt um upphæð og tímalengd vegatolls 
(gæti hugsanlega verið til 15 ára), sem þá yrði 
látinn borga allt verkið. Einnig kæmi til álita, 
að ákveðinn hluti kostnaðarins yrði greiddur 
af vegafé, en afgangurinn með láni og síðan 
vegatolli um árabil til að flýta verkinu, enda 
mætti gjaldtaka ekki vera það há, að hún 
drægi úr notkun á göngunum, þar sem jákvæð 
áhrif þeirra þyrftu að verða sem mest. í þessu 
sambandi ætti sérstaklega að hugsa um hags-
muni þeirra, sem notuðu göngin reglulega, -
jafnvel daglega, enda varla rök fyrir því, að 
þetta yrði eina vegaframkvæmdin á landinu, 
að jarðgöngum meðtöldum, sem greiða ætti 
að fullu með beinni gjaldtöku. 

Aðrar jarðgangahugmyndir, sem ræddar 
hafa verið, miðast flestar við Austurland. Þó 
má minna á Reynisfjall, en rúmlega eins 
kílómetra gat þar í gegn mundi opna vestur-
gluggann fyrir Víkurbúa og losa hringveginn 
við einu brekkurnar, sem er að finna á allri 

leiðinni frá Hveragerði að Höfn í Hornafirði, 
430 km leið. 

Á Austurlandi hefur verið litið á staði fyrir 
göng í 400 eða 200 m hæð (3,4 eða 5,6 km 
löng) til að leysa Oddsskarðsgöngin af hólmi, 
sem eru í 630 km hæð. Einnig væri hægt að 
stytta vegalengdina með jarðgöngum (5,3 km 
löngum) milli Reyðarfjarðar og Fáskrúðs-
fjarðar um 32 km og draga syðri firðina nær 
sem því svarar. Jafnvel hafa heyrst nefnd yfir 
12 km löng jarðgöng undir Fjarðarheiði til 
Seyðisfjarðar, en telja verður ólíklegt, að svo 
löng göng verði grafin fyrir eitt byggðarlag. 

En komist löng veggöng einhvern tíma á 
dagskrá, má benda á, að „ekki eru nema" 10 
km frá gömlu brúnni innst í Norðurárdal í 
Skagafirði og niður fyrir Bakkasel í Öxnadal. 
Þröskuldurinn, sem myndaður er af Öxna-
dalsheiði og Giljareitum, væri þar með úr 
sögunni og vegarstæðið lækkaði um 200 m, úr 
540 m niður í um 350 metra. Hins vegar þyrfti 
„ekki nema" 6 km göng í gegnum Vaðlaheiði 
til að koma veginum gegnt Akureyri niður á 
láglendi. Hugsanlega gætu þau einnig komið 
að notum, ef Akureyrarbær færi að leiða heitt 
vatn frá Fnjóskadal. 

Þarna er verk að vinna á næstu öld, og að 
þeim loknum hefði Norðurland sannarlega 
tekið stakkaskiptum. 

Íbúar alls landsins verði nágrannar 
Ísland er eitt allra strjálbýlasta land í ver-

öldinni og er samkvæmt því óþarflega stórt 
fyrir svona fáa íbúa, en þegar kemur að nátt-
úruauðlindunum, virðast þær síst of miklar til 
að sjá þjóðinni farborða, enda jafnvel nýttar 
langt á haf út. 

Landið verður hvorki stækkað né minnkað 
í kílómetrum talið, en hægt er að minnka 
þann tíma, sem tekur að komast frá einum 
stað til annars. Fyrstu þúsund ár Íslands-
byggðar voru hestar notaðir í þessu skyni, 
síðan tóku strandferðir við, þá bílar og svo 
einnig flugvélar. Allt voru þetta byltingar-
kenndar breytingar, en nýjasta byltingin er 
stórbætt vegakerfi, sem nú er í uppbyggingu, 
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enda hefur bíllinn tekið við af hestinum sem 
þarfasti þjónninn og þjónar nú bæði atvinnu-
og fjölskyldulífi eins og öllum er kunnugt. 
Með þessu móti færast byggðirnar nær hver 
annarri. Atvinnu- og þjónustusvæði stækka, 
og þegar um mjög sérhæfða þjónustu er að 
ræða, myndar landið eina heild, sem stöðugt 
auðveldara verður að þjóna. 

Bæði ættu aukin samskipti að efla aðal-
kjarna hvers landshluta, en á það hefur mjög 
skort, og einnig ættu þau að geta stuðlað að 
því, að tveir eða fleiri minni bæir gætu sam-
eiginlega myndað eins konar kjarna, ef þeir 
eru ekki ýkja langt hver frá öðrum. Hætt er 
við, að þessi þróun muni um leið rýra þjón-
ustugrundvöll einhverra annarra staða á 
afmörkuðum sviðum, en um leið ætti fólk að 
hafa aðgang að góðum vegum til að uppfylla 
fjölbreytilegustu þarfir sínar á viðunandi hátt 
í næsta bæ eða næsta landshluta. Þar með 
minnkar þörfin á að flytjast í burtu frá minni 

stöðum til þess að njóta nægjanlega þess, sem 
nútímaþjóðfélag hefur að bjóða. En þetta er 
einmitt það, sem hefur svo lengi viðgengist, 
að fólk flytur þrátt fyrir góða afkomu, og 
stundum flytur það jafnvel vegna hennar, þar 
sem tækifæri hefur þótt skorta til að eyða afla-
fénu. 

Góðvegagerð miðar nú býsna vel áfram, 
þótt sums staðar hafi verið nokkuð slegið af 
kröfum um endurlagningu vegakafla áður en 
bundna slitlagið var lagt á. 

Á langleiðum er mikilvægastur vegurinn 
milli Suðurlands og Norðurlands, þá hring-
vegurinn allur og vegur út á Snæfellsnes og 
síðan hringvegur um Vestfirði. Talað hefur 
verið um jarðgöng til að auðvelda umferð og 
stytta leiðir. Annars staðar má stytta leiðir 
með görðum og brúm yfir firði. Gæti það átt 
við á Austurlandi, í Barðastrandarsýslu, við 
Ísafjarðardjúp og víðar. Þá mætti stytta 
norðurleiðina um 14 km með því að endur-
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leggja Reykjabraut, sem liggur framhjá 
Húnavöllum og Auðkúlu, og þannig mætti 
áfram telja upp verkefni fyrir næstu öld. 

Hálendisvegi hefur nokkrum sinnum borið 
á göma á umliðnum árum til styttingar á vega-
lengdum milli landshluta, og enn hafa þeir 
komið til umræðu. Er þá fyrst og fremst átt 
við Sprengisandsleið. Auðvelt er að komast 
af henni niður í Bárðardal, en ef leið liggur til 
Akureyrar, munar lítið um styttinguna frá 
Reykjavík, nema hægt sé að aka beint niður í 
Eyjafjarðardali, og þar koma erfiðar brekkur 
til með að valda erfiðleikum, en líklegt má 
telja, að þar megi þó leggja allgóðan veg. 
Með þessu móti gæti hálendisleiðin orðið 60-
70 km styttri en byggðaleiðin, en sá mis-
munur yrði lítill, ef breytingar verða á vegin-
um við Hvalfjörð. Hins vegar gæti hálendis-
leiðin orðið fljótfarnari í mörgum tilfellum, 
og hún mundi auka verulega fjölbreytni 
ferðaleiða um landið. Auk þess er þegar búið 
að leggja góðan malarveg upp á hálendið að 
sunnanverðu, að Hreysiskvísl fyrir austan 
Arnarfell í Hofsjökli, vegna Kvíslaveitu. 
Þaðan eru aðeins 80 km að vegarenda í Eyja-
firði. 

Nú er einnig áhugi á að tengja Austurland 
hugsanlegu hálendiskerfi. Til þess að veru-
lega muni um hálendisveg fyrir umferð milli 
Suðurlands og Austurlands, þyrfti hann að 
Iiggja frá Sprengisandi milli Dyngjufjalla 
(Öskju) og Vatnajökuls og síðan niður í 
Fljótsdal. Þarna er erfitt yfirferðar og margar 
ár, sem falla þó oft í þröngum farvegum og 
eru tiltölulega litlar svona stutt frá upptökun-
um. Varla verður þó lagður góður vegur 
norðan Vatnajökuls nema í tengslum við 
meiri háttar virkjanaframkvæmdir eins og 
gerðist á sunnanverðu hálendinu. 

Þarna er þó úrkomulítið og snjólétt, og 

yfirleitt mun fannfergi ekki hamla umferð um 
hálendið. Hins vegar er veðurhæð þar oft 
mikil, fyrst og fremst á veturna, og veðra-
brigði snögg og þá oft með iðulausri stórhríð 
eða hörðum skafbylj um, svo að ekki sést út úr 
augum langtímum saman. Til að byrja með 
verður því að gera ráð fyrir, að hálendisvegir 
yrðu ekki opnir nema í 5 -6 mánuði á ári, frá 
maí til september eða október. Niðurstaðan 
verður því sú, að aðalkostir hálendisvega 
tengist ferðamálum og reynslan muni skera úr 
um önnur not þeirra. 

Ekki má skilja svo við hálendisvegi að 
nefna ekki aftur þá leiðina, sem skiptir líklega 
mestu máli, en það er vegurinn yfir Möðru-
dalsöræfi, sem er hluti af hringveginum. Þar 
er snjóþyngst á sjálfum fjallgarðinum, en 
talið er, að finna megi snjóléttara vegarstæði, 
sem vinda þyrfti bráðan bug að. Þá sýnist 
óþarfi að draga lengi að endurbyggja veg um 
Öxi, er stytta mundi suðurleiðina til Egils-
staða um 55 kin, a.m.k. að sumri til, fyrir þá, 
sem ekki eiga erindi með fjörðum. 

Margir eru þeirrar skoðunar, að ekkert 
örvi efnahagslíf og almenn samskipti fólks 
jafnmikið og góðar samgöngur. Samkvæmt 
þessu eru góðir vegir hér á landi meginfor-
senda gróandi þjóðlífs. Þrátt fyrir góðan 
sprett í vegagerð síðustu árin er áfram í mörg 
horn að líta og fjöldi verkefna framundan. 

Nú hittist svo vel á, að meginþorri þjóðar-
innar er samstíga um samgöngubæturnar. Að 
vísu er deilt um einstöku dýr sérverkefni og 
stundum um röðun framkvæmda, en að öðru 
leyti er meiri samhugur um þessi sjónarmið 
heldur en flest önnur stórmál. Um leið og 
landið heldur stærð sinni í flatarmáli, fer það 
æ minnkandi í ferðatíma. Verði það ekki 
byggðunum til bjargar, þá er fátt til ráða. 



Hallgrímur Snorrason: 

Kostir og gallar 
íslenska lífeyriskerfisins 

Grein þessi er að mestu samhljóða erindi, sem flutt var á ráð-
stefnu Félags viðskiptafræðinga og hagfræðinga um lífeyrismál 
þann 11. febrúar 1988. 

Hvers vegna lífeyriskerfi? 
Mér sýnist sem segja megi, að þrjár ástæð-

ur eða hugmyndir búi einkum að baki því, að 
mönnum hefur fundist nauðsynlegt að koma 
á og halda úti lífeyristryggingum með skipu-
legum hætti og skylda starfandi menn til 
greiðslu iðgjalda til þeirra. 

Fyrsta ástœðan, sem ég nefni, varðar sam-
tryggingu eða félagslega tryggingu. Þannig er 
talið skynsamlegt, að menn séu tryggðir sam-
eiginlega fyrir ýmiss konar meiri háttar áföll-
um, sem geta skert tekjuöflun manna á starfs-
ævinni ellegar valdið miklum útgjöldum og 
raskað högum þeirra með því móti. Hag-
kvæmt þykir, að samfélagið innheimti af hverj-
um og einum aflamanni skatt til sameiginlegs 
sjóðs, er standi undir greiðslum til að bæta 
einstaklingum, sem orðið hafa fyrir áföllum 
af því tagi, sem áður er getið, tekjumissi eða 
útgjöld vegna röskunar á högum, fremur en 
að hver og einn leggi til hliðar fé eða kaupi sér 
tryggingu í þessu skyni. Þær lífeyristrygging-
ar, sem hér eiga í hlut, eru fyrst og fremst þær, 
sem koma fram í örorkulífeyri, barnalífeyri, 
mæðralífeyri, ekkju- og ekklalífeyri o.þ.h. , 
en þetta á vitaskuld ekki síður við sjúkratrygg-
ingar. 

Önnur ástœða eða hugmynd að baki lífeyris-
tryggingunum er sú, að nauðsynlegt sé, að 
samfélagið hafi vit fyrir þegnunum með því 

að taka að sér að verja þá fyrir áföllum eða 
tryggja þeim ákveðinn framfærslueyri eftir að 
starfsævinni lýkur, ellilífeyri. Hvað ellilífeyr-
inn varðar, þykir þessi hugmynd enn eiga rétt 
á sér, þótt hún eigi rætur í allt annars konar 
þjóðfélagsástandi en við þekkjum nú, þegar 
möguleikar til sparnaðar voru takmarkaðir 
og óhægt um vik að tryggja fé til lengri tíma. 
Nátengt þessari hugmynd er svo það, að 
nauðsynlegt þykir að koma í veg fyrir mis-
notkun með því að skylda alla menn til ein-
hverrar lágmarksgreiðslu til sameiginlegs 
kerfis. Sé slík skylda ekki fyrir hendi, er hætt 
við, að menn komi sér vísvitandi hjá því að 
leggja til hliðar fé til að mæta áföllum og til 
elliáranna og treysti beinlínis á, að almanna-
valdið komi þeim til hjálpar, er í óefni er 
komið. Með lífeyristryggingum er þannig 
stefnt að því, að enginn verði útundan eða 
reyni beinlínis að koma sér hjá þeim kostn-
aði, sem öryggi í þessum efnum hefur óhjá-
kvæmilega í för með sér. 

Þriðja ástœðan, sem ég nefni hér, eða hug-
myndin um lífeyristryggingar á félagslegum 
grundvelli fremur en að hver ali önn fyrir sér í 
þessum efnum, er sú, sem lýtur að jöfnun 
tekna milli einstaklinganna. Þetta er raunar 
einn snarasti þátturinn í þeirri tekjujöfnunar-
stefnu, sem beitt er í flestum nágrannaríkjum 
okkar, þar sem eðlilegt þykir, að í lífeyris-
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tryggingum, hvort sem er heldur til að mæta 
áföllum eða tryggja tekjur eftir að starfsæv-
inni lýkur, felist tilfærsla fjármuna frá hinum 
betur settu til hinna, sem minna mega sín. 

Í þessum hugmyndum felst ýmislegt, sem 
hafa má til viðmiðunar, þegar meta skal kosti 
og galla lífeyriskerfis. En fleira verður hér að 
koma til og ég vil nefna sérstaklega þrjú eða 
jafnvel fjögur skilyrði, sem lífeyristryggingar 
verða að fullnægja. Í fyrsta lagi er það skil-
yrði, að kerfið sé lífvænlegt eða haldbært, 
þegar litið er til lengri tíma, þannig að fullvíst 
sé að unnt verði að greiða þann lífeyri, sem 
lofað er. Í þessu efni verður að krefjast þess, 
að engrar övissu gæti. Í öðru lagi virðist eðli-
legt, að sambærilegir þátttakendur í kerfinu 
búi við svipuð skilyrði, a .m.k. í hinum lög-
boðnu tryggingum, þ.e. , að þeir hafi svipaðar 
byrðar af þátttöku sinni, þ.e. greiðslum 
sínum, og eignist álíka mikil réttindi í hlutfalli 
við greiðslur iðgjalda. Í þriðja lagi verður loks 
að gera þá kröfu til lífeyriskerfisins, að það sé 
sæmilega heillegt eða samfellt svo og að það 
sé þokkalega rekið og skili viðunandi árangri 
í hlutfalli við kostnað af rekstri. Ég gæti svo 
e.t .v. bætt við fjórða skilyrðinu, þ.e. , að 
kerfið sé einfalt og skiljanlegt, þannig að 
venjulegt fólk geti áttað sig á réttarstöðu sinni 
ogþurfi ekki að velkjast í vafa um, hvaða rétt-
indi því eru tryggð með aðild að því. 

En áður en að því kemur að huga að þessu, 
verður að svara þeirri spurningu, við hvaða 
lífeyriskerfi sé átt. Er átt við allt lífeyriskerf-
ið, bæði það, sem rekið er innan almannatrygg-
inga, og hitt, sem felst í rekstri lífeyrissjóð-
anna, eða er einungis átt við lífeyrissjóða-
kerfið? Og sé einungis átt við hið síðast-
nefnda, á þá að ræða um það kerfi lífeyris-
sjóða, sem nú er við lýði, eða hitt, sem til-
lögur hafa verið gerðar um, en ekki bólar þó 
enn á? Mér sýnist óhjákvæmilegt að fjalla um 
lífeyriskerfið í heild fremur en að reyna að 
meta kerfi lífeyrissjóðanna sérstaklega. Líf-
eyrissjóðirnir, eins og við þekkjum þá hér á 
landi, eru einungis hluti af kerfi lífeyristrygg-
inga. 

Lífeyristryggingar í nágrannalöndunum. 
En áður en lengra er haldið er e.t .v. rétt að 

staldra aðeins við og gæta lítillega að skipu-
lagi lífeyristrygginga í nágrannalöndum 
okkar. Raunar er það svo, að þótt lífeyris-
tryggingakerfi þau. sem beitt er í nágranna-
ríkjum okkar, hafi yfirleitt svipuð markmið 
og áþekk hlutverk, hafa þau þróast og verið 
skipulögð með allólíkum hætti. 

Mörgum þeirra er það þó sammerkt, að 
hvað ellitryggingu áhrærir, skiptast þau í 
grunntryggingar og viðbótartryggingar. Yfir-
leitt er það einnig svo, að grunntryggingarnar 
eru eldri og hluti af upphaflegu viðfangsefni 
trygginganna, en viðbótartryggingarnar hafa 
komið til síðar og heyra fremur til þróunar-
ferli kerfanna en upphafi þeirra. 

Sé fjallað fyrst um grunntrygginguna, þá 
eru hugmyndir að baki hennar þær, sem lýst 
var í upphafi, að veita öryggi og skjól gegn 
áföllum, að tryggja þátttöku allra og jafna 
hag einstaklinganna. Í ýmsum ríkjum er, 
hvað snertir ellitryggingar, fyrst og fremst 
litið á grunntrygginguna sem lágmarkstrygg-
ingu. Það er þó mjög misjafnt, hvar menn 
hafa sett lágmarkið í þessum efnum, og getur 
það farið eftir ýmsu, bæöi þeirri hugmynda-
fræði, sem beitt er, en þó sýnist söguleg þróun 
ekki síður hafa haft áhrif á þetta. Í sumum 
ríkjum hafa samtryggingar á vegum fyrir-
tækja tíðkast ákaflega lengi og veriö háðar 
kjarasamningum. Þannig hefur t .d. verið um 
langan aldur í Bretlandi, sem m.a. varð þess 
valdandi, að þegar lífeyriskerfið var tekið til 
endurskoðunar þar í Iandi fyrir u. þ. b. áratug, 
var ekki síst gengið út frá þeim tryggingum, 
sem fram til þess tíma höfðu verið frjálsar eða 
samningsbundnar á vinnustöðum. 

Viðbótartryggingin hefur í nágranna-
löndum okkar yfirleitt verið hugsuð sem 
hrein viðbót við grunntrygginguna. Hefur þá 
verið gengið út frá því, að þótt hið opinbera 
skyldi alla menn til þátttöku að tilteknu lág-
marki, sé nauðsynlegt að halda úti mun víð-
tækari samfélagslegri tryggingu, sem létti af 
mönnum áhyggjum af framfærslu sinni í ell-
inni. Ég held að ég fari rétt með, að viðbótar-
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tryggingin hafi í fyrstu víðast verið frjáls að 
nafninu til, þ.e. háð kjarasamningum, en gat 
þó verið mismikil eftir þeim samningum, sem 
einstök stéttarfélög höfðu gert. Ég held líka, 
að það sé rétt með farið, að lengi vel litu menn 
á grunntrygginguna sem vettvang víðtækrar 
tekjujöfnunar, en viðbótartryggingunni var 
mun síður eða í mun minna mæli bcitt í þeim 
tilgangi. Þetta hefur hins vegar breyst víða, 
t.d. í Noregi og í Svíþjóð. Í báðum þessum 
ríkjum hefur lögbundin viöbótartrygging að 
verulegu leyti leyst samningsbundnar trygg-
ingar af þessu tagi af hólmi. Jafnframt felst 
mikil tekjujöfnun í þessum kerfum viðbótar-
trygginga. Það virðist eftirtektarvcrt, að í 
Svíþjóð er t .d. grunnlífeyrir almannatrygg-
inga, scm veittur er öllum jafnt án tillits til 
tekna, tiltölulega mjög lágur, en viðbótarlíf-
eyririnn, sem er háður tekjuöflun á starfsæv-
inni, er mjög ríkulegur. Hér virðast menn 
m.a. hafa gefið sér sem forsendu, að atvinnu-
þátttaka yrði alveg almenn og að það gilti 
jafnt um konur sem karla. 

Núverandi lífeyriskerfi hér á landi. 
Hér á landi höfum við nú um nokkurt skeið 

búið við tvöfalt, ef ekki þrefalt kerfi lífeyris-
trygginga. Í þeim efnum höfum við fetað 
mjög í fótspor granna okkar, þótt við fylgjum 
fremur eldri útgáfu norrænu kerfanna en 
hinum nýrri. Formlega séð virðist það kerfi, 
sem við búum nú við, koma vel heim og 
saman við þær hugmyndir, sem ég rakti hér í 
upphafi máls míns. Lífeyristryggingar 
almannatrygginga hafa það tvíþætta hlutverk 
að tryggja menn fyrir áföllum á starfsævinni 
og að tryggja mönnum framfærslueyri að 
henni lokinni. Jafnframt á enginn að geta 
skotið sér undan þátttöku og greiðslum til 
kerfisins. Loks felst talsverð tekjujöfnun í 
þessum tryggingum. 

En hér er ekki allt sem sýnist, og er sumt af 
því vel kunnugt. Þetta kemur einkum vel 
fram, ef hugað er að skilyrðunum fjórum, 
sem ég nefndi áður, en það hefur aftur áhrif á 
meginmarkmið kerfisins. í fyrsta lagi vil ég þá 
nefna í þessu sambandi, að af ýmsum ástæð-

um, sem ég hirði ekki um að ræða hér nú, er 
engan veginn ljóst, að lífeyrissjóðirnir geti 
staðið við gefin lífeyrisloforð. Þetta veldur 
mikilli óvissu um alla framtíð mála og fjárhag 
manna auk þess sem það hvetur beinlínis til 
þess, að menn komi sér hjá að greiða iðgjöld 
til sjóða. 

Í öðru lagi eru skilyrði iðgjaldsgreiðenda 
og réttindamyndun þeirra ákaflega misjöfn. 
Hér á ég við tvennt fyrst og fremst. Annars 
vegar er öllum starfandi mönnum nú skylt að 
lögum að grciða iðgjald til lífeyrissjóðs starfs-
stéttar sinnar. Eins og nú er komið fjárhag 
ýmissa lífeyrissjóða felst í þessu, að í ýmsum 
tilvikum er verið að skylda menn til þátttöku í 
sjóðum, sem búa við mjög skert gjaldþol eða 
eru jafnvel nánast gjaldþrota. Þetta hvetur 
enn til undanskota og ónýtir allt eftirlit með 
iðgjaldsgreiðslum. Hins vegar sýnist hæpið, 
að tilteknum stéttum sé með lögum tryggð 
miklum mun meiri lífeyrisréttindi en sem 
svarar til iðgjaldsgreiðslna þeirra og sem 
almennt gerist í þjóðfélaginu. Að mínu áliti á 
þetta jafnt við um þau tilvik, þegar í þessu 
felst ótvíræður fjárhagslegur ávinningur, en 
nokkuð er um oftryggingu skv. lögum, og hin, 
sem eiga sér þá réttlætingu, að lögboðin rétt-
indi umfram það, sem svarar greiðslum til líf-
eyrissjóðs, séu einungis hluti heildarkjara á 
samanlagðri starfs- og lífeyrisævi og hljóti að 
koma fram í lakari kjörum en ella á starfsæv-
inni. Ástæðan fyrir andmælum við hið síðar-
nefnda er sú, að lögbundið fyrirkomulag af 
þessu tagi hlýtur einatt að verða tortryggt og 
gefa tilefni til deilna, ef ekki átaka milli starfs-
stétta, þar sem réttlætingin er sjaldnast auð-
skiljanleg né opinská og sá samanburður á 
kjörum, sem þetta gefur tilefni til, er allajafna 
flókinn og yfirleitt alls ekki einhlítur. 

Þriðja skilyrðið, sem ég nefndi áður, laut 
að því, að lífeyriskerfið væri bæði heillegt eða 
samfellt og skilvirkt. Fyrra atriðið verður að 
meta bæði innan kerfisins, þ.e. hvernig ein 
réttindi tengjast öðrum eða útiloka önnur, og 
í tengslum við skattlagningu lífeyris. Hið 
sama á að hluta við um síðara atriðið, en það 
lýtur að því, hvort kerfið skilar tilætluðum 
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árangri við viðunandi kostnað. Ýmislegt 
bendir til þess, að íslenska lífeyriskerfið upp-
fylli naumast þessi skilyrði. Til dæmis má 
nefna, að tímabært virðist að taka tengsl, 
hlutföll og upphleðslu einstakra lífeyrisbóta 
til endurskoðunar. Þetta byggist að hluta á 
einhverju ófullburða áliti mínu á einstökum 
lífeyrisbótum, en auk þess á þeirri skoðun 
minni, að breytingar lífeyrisfjárhæða hafi 
mörg undanfarin ár oft verið teknar á pól-
itískum og fjárhagslegum forsendum, sem 
stundum hafa virst alltilviljanakenndar eða 
þröngsýnar, og ekki hafi verið gætt að því, að 
eðlilegt samræmi héldist milli einstakra teg-
unda lífeyrisbóta. Sennilega er þó öllu alvar-
legra, að ekki virðist hafa verið gefinn að því 
gaumur, að eitthvert skynsamlegt samræmi 
væri milli heildargreiðslna lífeyris og skatt-
lagningar tekna lífeyrisþega. Hér virðist hafa 
skort hvort tveggja, sæmilega yfirsýn og hald-
góða stefnu í lífeyris- og skattamálum gagn-
vart lífeyrisþegum. 

Í þessu sambandi langar mig að gera tekju-
tryggingu almannatrygginga að sérstöku um-
talsefni. Tekjutryggingin var fyrst tekin upp 
árið 1971. Hún var í fyrstu tiltölulega lág, en 
hefur síðan verið hækkuð ákaflega mikið og 
er nú einna fyrirferðarmest af öllum lífeyris-
bótum almannatrygginga. Í upphafi og raun-
ar lengi vel var tekjutryggingin hugsuð sem 
uppbót á elli- og örorkulífeyri, og var fjárhæð 
þeirrar uppbótar mun lægri en nam grunnbót-
unum. Nú er hins vegar svo komið, að tekju-
tryggingin er orðin nær tvöfalt hærri en sjálfar 
grunnfjárhæðirnar, sem hún átti að bæta upp, 
og að telja verður hana sem sérstaka tegund 
lífeyrisbóta, eins konar viðbótarlífeyri, sem 
háður er samtímatekjum, en ekki tekjum á 
starfsævinni. 

Þessi tilhögun hefur að mínu mati alvarlega 
ágalla, og nauðsynlegt virðist að stefna að 
því, að hún verði afnumin í áföngum eða 
henni breytt verulega. í þessu sambandi vík 
ég þá fyrst að tengslum tekjutryggingarinnar 
við aðrar lífeyrisgreiðslur. Ætla verður, að 
ein meginástæðan fyrir því, að farið var að 
greiða uppbót á lífeyri - tekjutryggingu - hafi 

verið sú, hversu vanmegnugir margir lífeyris-
sjóðanna voru til að greiða lífeyri á fyrstu 
starfsárum sínum. En tekjutrygging er 
þannig, að upp að ákveðnu marki eigin afla-
tekna lífeyrisþegans greiðist hún að fullu, en 
skerðist síðan, þegar því marki er náð. Þetta 
hefur í för með sér, að aukning lífeyrisgreiðslna 
úr lífeyrissjóðum hefur haft í för með sér 
skerðingu tekjutryggingar og aðeins skilað 
sér að hluta til lífeyrisþeganna. Ákvarðanir 
um tryggingabætur og tekjuskattlagningu 
hafa svo tæpast haldist í hendur og virðast oft 
hafa verið teknar án tillits til heildaráhrifanna 
á fjárhag lífeyrisþeganna. Aukning lífeyris-
greiðslna frá lífeyrissjóðum hefur þannig ekki 
einungis valdið lækkun á greiðslum frá al-
mannatryggingum, heldur hefur hluti hennar 
jafnframt verið tekinn af sem tekjuskattur. 
Mér vitanlega hefur það ekki verið kannað 
sérstaklega, hvernig tengsl ellilífeyris, tekju-
tryggingar, lífeyrissjóðalífeyris og skattlagn-
ingar hafa þróast undanfarin ár. Raunar held 
ég, að heildarmyndin sé fáum ljós, og því er 
ákaflega brýnt, að þessi tengsl verði tekin til 
gagngerrar athugunar, og hið sama gildir 
raunar um fleiri bætur lífeyristrygginganna, 
svo sem mæðralaun og barnabætur. Þetta 
virðist sérstaklega brýnt nú, þegar tekju-
skattur er innhcimtur jafnóðum og tekjurnar 
falla til. 

En brotalamirnar á tekjutryggingunni eru 
fleiri. Nefna má t.d., að eignatekjur teljast 
ekki til þeirra tekna, sem skerða tekjutrygg-
ingu, sem er óeðlilegt að mínu mati. Þá hefur 
við útreikning á tekjutryggingunni ekki verið 
unnt að miða við samtímatekjur nema að litlu 
leyti, heldur hefur verið miðað við skattfram-
töl fyrra árs og greiðslur lífeyrissjóða í upp-
hafi árs. Loks er ótalinn helsti ágalli þess að 
greiða almennar fremur en alveg sérgreindar 
uppbætur á eða viðbætur við grunnlífeyri, 
háðar samtímatekjum eða framfærslukostn-
aði. Hann er sá, að með þessu er sífellt unnt 
að slá því á frest, að komið verði á lífvænlegu 
kerfi lífeyrissjóða, ef ekki er beinlínis unnið 
gegn því. í þessu felst einnig, að grafið er 
undan þeirri meginhugmynd, að menn eigi 
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ekki að fá að fljóta með, hafi þeir ekki lagt sitt 
af mörkum til tryggingakerfisins. Hér á ég þó 
alls ekki við, að núverandi tekjutryggingar-
þegar séu ekki vel að henni komnir, heldur 
hitt, að þessi tilhögun hvetur starfandi menn 
beinlínis til að skjóta sér undan þátttöku í líf-
eyrissjóðum og greiðslum til þeirra; þeim 
verður jú bjargað hvort sem er. Ég tel, að það 
kunni að vera réttlætanlegt að halda úti svona 
réttindum í takmörkuðum mæli og um tak-
markaðan aðlögunartíma. En ég tel ákaflega 
varasamt, að bótakerfi eins og það, sem felst í 
tekjutryggingunni, festist í sessi. 

Lífeyriskerfi skv. tillögum lífeyrisnefnda. 
Sem kunnugt er lauk hin svonefnda endur-

skoðunarnefnd lífeyriskerfis á sl. vori við að 
semja drög að frumvarpi til laga um starfsemi 
lífeyrissjóða. Voru þá liðin 11 ár, frá því að 
nefndin var skipuð. Hér gefst ekki tími til að 
rekja efni þessa frumvarps, en ég ætla að 
fjalla aðeins um megindrætti þess með hlið-
sjón af þeim hugmyndum og skilyrðum, sem 
ég rakti hér í upphafi, auk þess sem ég reyni 
að drepa á, hvernig það er í samanburði við 
Iífeyriskerfi nágrannalandanna. Mér er ljóst, 
að þaö kann að skjóta nokkuð skökku við, að 
ég ætli hér að reyna að meta þessar tillögur, 
þar sem ég er einn höfunda frumvarpsins, en 
þá má hafa í huga, að tillögurnar eins og þær 
birtast í frumvarpinu eru auðvitað niðurstaða 
málamiðlunar, en endurspegla ekki endilega 
skoðanir mínar í einu og öllu. 

Í frumvarpinu er gert ráð fyrir, að hér verði 
starfrækt tvöfalt kerfi lífeyristrygginga með 
svipuðu sniði og við búum við nú, þ.e. með 
grunntryggingu hjá almannatryggingum og 
tekjutengdri viðbótartryggingu í lífeyrissjóð-
um. í fljótu bragði kann að virðast, að í þessu 
felist ekki mikil breyting eða framför og menn 
sitji nánast í sömu sporum. En þá er rétt að 
athuga, hvernig þetta kemur heim og saman 
við þær hugmyndir og þau skilyrði, sem ég 
nefndi í upphafi. 

Í því kerfi, sem gert er ráð fyrir í frumvarp-
inu, felst bæði áfallatrygging og ellitrygging. 
Hvað áfallatryggingu snertir, er gert ráð fyrir, 

að henni verði bæði sinnt af almannatrygging-
um og af lífeyrissjóðum. Þetta kann að orka 
tvímælis, bæði vegna þess að hætt er við, að 
kerfið verði ósamfelldara með því móti, en þó 
ekki síður vegna hins, að reiknað er með, að 
lífeyrissjóðirnir verði talsvert margir og þar af 
leiðandi minni en æskilegt er, þegar áfalla-
tryggingar eiga í hlut. Hér er annars vegar um 
að ræða, að ef sjóðir verða mjög litlir, fá þeir 
illa staðið undir lífeyrisútgjöldum vegna 
stórslysa, og enn meiri hætta væri á þessu, ef 
starfssvæði sjóðanna verður mjög takmark-
að, t.d. bundið við ákveðin byggðarlög. Hins 
vegar gæti verið hætta á, að örorkulífeyris-
líkur þróuðust með misjöfnum hætti hjá 
hinum ýmsu starfsstéttum og tíðni eða ásókn í 
örorkulífeyri yrði því mjög misjöfn hjá sjóð-
unum. Af þessum sökum má vera, að rökrétt-
ara hefði verið að leggja til, að greiðslur 
örorkulífeyris yrðu alveg á hendi almanna-
trygginga. Ofan á varð þó að leggja til, að elli-
lífeyrir og örorkulífeyrir fylgdust að, eins og 
raunar er eðlilegast, og var þá m.a. haft í 
huga, að sjóðirnir gætu haft ýmis úrræði til að 
dreifa áhættunni, auk þess sem þetta eitt sér 
ætti að verka sem hvatning til sameiningar, 
stækkunar og fækkunar sjóða. 

Hugmyndir frumvarpsins um hlutfall elli-
og örorkulífeyris af tryggðum tekjum eru til-
tölulega hógværar að mínu mati. Lagt er til, 
að iðgjald verði 10% af öllum tekjum, og 
verður það að teljast fremur lágt. Þetta tel ég 
ótvíræðan kost. Þótt ég álíti skynsamlegt að 
þvinga menn til sparnaðar til elliáranna, þá er 
það skoðun mín, að þvingaður sparnaður af 
því tagi eigi að vera í lágmarki. Svigrúm fólks 
til frjáls sparnaðar er því þeim mun meira eins 
og eðlilegt er, enda hafa aðstæður á peninga-
markaði breyst mjög undanfarin ár og völ á 
mörgum, tryggum sparnaðarleiðum eftir vali 
hvers og eins. 

Í tillögum frumvarpsins er haldið til haga 
hugmyndum um, að enginn verði útundan og 
að enginn komist hjá iðgjaldsgreiðslum, með 
því að allir eru skyldaðir til þátttöku að til-
teknu lágmarki. Hvað tekjujöfnunina varðar, 
gætir hennar verulega í grunntryggingum og í 
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áfallatryggingunni og þar með í kerfinu í 
heild. Hins vegar er ekki gert ráð fyrir tekju-
jöfnun í sjálfri viðbótartryggingunni. Þetta 
kann að vera gagnrýnivert, en rétt er að hafa í 
huga, að jafnvel þótt menn aðhyllist ein-
dregna tekjujöfnunarstefnu, er ekki þar með 
sagt, að nauðsynlegt sé, að hennar gæti hvar 
sem er. Ýmislegt fleira má benda á í þessu 
sambandi. Til dæmis má nefna, að tekjur 
dreifast hér mun jafnar en í flestum nágranna-
ríkjum okkar, og hið sama gildir raunar um 
eignir. Þá er rétt að hafa hugfast, að tillög-
urnar um skyldu til iðgjaldsgreiðslu og þar 
með um ávinning réttinda, hvort tveggja í 
hlutfalli við tekjur, eru mun hógværari en t.d. 
er í Noregi og Svíþjóð. Þar með er viðbótar-
tryggingin minni hluti heildarlífeyris en í 
þessum ríkjum, en ráðgerður hluti grunn-
tryggingarinnar hærri. Af þessum sökum er 
minni þörf á útjöfnun í viðbótartryggingunni 
en ella væri. Loks má benda á, að með því að 
beita ekki viðbótarlífeyrinum í tekjujöfnunar-
skyni sneiða menn hjá ýmissi óvissu og ættu 
að hafa mun öruggara kerfi en ella, a .m.k. 
hvað snertir ellilífeyrinn. Vissulega er tölu-
verð óvissa um örorkulífeyrinn, makalífeyr-
inn og barnalífeyrinn, þar þurfa menn að 
leggja upp með ákveðnar forsendur um tíðni 
áfalla eða ásókn í þessar tegundir lífeyris. 
Ætli menn að beita tekjujöfnun milli tekju-
hópa með viðbótartryggingu, þurfa menn á 
sama hátt að gefa sér í upphafi mjög ákveðnar 
forsendur um tekjudreifinguna og þróun 
hennar yfir tímann. Þótt þetta ætti að vera og 
sé raunar auðvelt, þegar litið er til mjög 
skamms tíma, þá virðist reynslan sýna, að 
slíkar forsendur haldi ekki vel, þegar litið er 
til heldur lengri tíma, og það eins þótt vel sé 
vandað til forsendusmíðinnar í upphafi. 
Reynsla Svía virðist sýna þetta mjög skýrt, og 
á þetta ekki aðeins við um sjálfa tekjudreif-
inguna, heldur einnig um atvinnuþátttöku. Í 
sjálfu sér er auðvelt að breyta forsendum, en 
gallinn er hins vegar sá, að breytingarnar 
koma jafnan fram með alllangri töf, auk þess 
sem enn lengri tíma tekur að fá staðfest, að 
ekki sé um tilviljanakennda breytingu, heldur 

viðvarandi að ræða. Forspár eftir slíkar breyt-
ingar eru einnig vandkvæðum háðar: Er hér 
um staka breytingu að ræða, sem gengur til 
baka, eða fellur tekjudreifingin í nýjar 
skorður og heldur þar jafnvægi, eða er breyt-
ingin e.t.v. upphafið að nýrri leitni og hversu 
áleitin eða varanleg verður hún þá, eykst hún 
yfir tímann eða dregur úr henni? Að einu er 
svo að huga til viðbótar, aö réttindamyndunar-
kerfið er mjög tregbreytilegt. Í lengstu lög 
þarf að forðast að ganga á lífeyrisloforð, auk 
þess sem tíðar breytingar valda mikilli óvissu 
og ala á tortryggni um styrk og staðfestu kerf-
isins og stjórnenda þess. 

Í framhaldi af þessu ætla ég að víkja máli 
mínu að skilyrðunum fjórum, sem ég taldi í 
upphafi að gæta þyrfti. 

Fyrsta skilyrðið var, að fullvíst yrði að vera, 
að unnt yrði að standa við gefin lífeyrisloforð. 
Án þess að unnt sé að slá nokkru föstu í þessu 
efni, þegar litið er til næstu áratuga, eins og 
nauðsynlegt er, má þó fullyrða, að tillögu-
smiðirnir hafi lagt sig fram um að tryggja 
öryggi kerfisins. Hér á ég þá m.a. við það 
eftirlit með starfsemi lífeyrissjóða, sem gert 
er ráð fyrir, sem og ríkar kröfur um bókhald, 
reikningsskil, endurskoðun og úttektir á 
sjóöurn. Meira máli skiptir þó í þessu sam-
bandi, að forsendur um ávöxtun sjóða eru að 
mínu viti varkárar, auk þess sem með tillögu 
frumvarpsins um verðtryggingu m.v. láns-
kjaravísitölu fremur en kauptryggingu líf-
eyris er að því stefnt að eyða óvissu um raun-
verulega ávöxtun, með því að lífeyrir verði 
tryggður miðað við sömu vísitölu og ræður 
verðtryggingu eigna. 

Rétt er að víkja sérstaklega að einu atriði í 
þessu sambandi, þ.e. fjármögnun kerfisins. í 
tillögunum er ekki gengið út frá öðru en að 
lífeyristryggingar almannatrygginga verði 
áfram fjármagnaðar með samtímaskatt-
heimtu. Hins vegar er beinlínis lagt til, að líf-
eyrisgreiðslur lifeyrissjóða verði byggðar á 
sjóðsöfnun. Ein helsta ástæðan fyrir þeirri til-
lögu var að koma í veg fyrir, að hin mikla 
fjölgun ellilífeyrisþega og breyting á aldurs-
skiptingu þjóðarinnar, sem fyrirsjáanleg er 
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upp úr næstu aldamótum, hefði í för með sér 
snöggar og miklar hækkanir á skattlagningu 
til kerfisins, þ.e. iðgjaldsgreiðslum. Þetta 
held ég að sé mikilvægt, en jafnframt vil ég 
benda á, að þessar mannfjöldabreytingar 
munu hafa mikil áhrif á tekjuþörf almanna-
tryggingakerfisins og krefjast talsverðra 
skattahækkana. Þetta þarf að kanna fyrr en 
síðar, því að af þessu geta risið deilur fyrr en 
varir um framfærslubyrði hinna starfandi af 
hinum, sem látið hafa af störfum. Þess háttar 
þjóðfélagsátök þarf vitaskuld að reyna að 
fyrirbyggja. 

Annað skilyrðið, sem ég nefndi, var, að 
sambærilegir þátttakendur í kerfinu byggju 
við sömu eða svipuð skilyrði, hvað snertir 
iðgjaldsgreiðslur og myndun réttinda. Á 
þetta hefur verið lögð mjög rík áhersla í til-
lögum lífeyrisnefndanna og svo mikil, að 
e.t.v. er gagnrýnivert. Þá á ég alls ekki við 
tillögurnar um meðferð á ábyrgð atvinnurek-
enda á lífeyri opinberra starfsmanna og 
bankamanna, sem sumir virðast halda að sé 
eina efni frumvarpsins, heldur hitt, að 
áherslan á jöfnun skilyrða gerir það að 
verkum, að frumvarpið verður helst til ná-
kvæmt eða smásmugulegt, sem e.t. v. kann að 
koma niður á svigrúmi sjóðanna. En þá verða 
menn að hafa í huga, að ætlunin er með frum-
varpinu að breyta starfsháttum lífeyrissjóð-
anna mjög mikið og þvinga sjóði inn í ákveð-
inn farveg til að tryggja miklum mun meira 
öryggi og jöfnuð í kjörum en nú er. Það er 
eðli svo mikilla breytinga sem her um ræðir, 
að forsögnin eða fyrirmælin verða að vera 
mun nákvæmari en ef ekkert væri fyrir eða 
fáu þyrfti að breyta. 

Þriðja skilyrðið, sem ég taldi að þyrfti að 
fullnægja. var, að kerfið yrði sæmilega sam-
fellt eða heillegt. Einfaldasta aðferðin til að 
tryggja þetta væri að steypa öllum lífeyris-
sjóðum saman og spyrða við lífeyristrygg-
ingar Almannatrygginga. Tryggingafræðilega 
mælir margt með þessu, því að áhættudreif-
ingin er fullkomnuð með þessu móti. En 
ýmislegt mælir gegn einum lífeyrissjóði, og 
kann þar bæði að vera um tilfinningalegar og 

efnislegar ástæður að ræða. Ég ætla ekki að 
fara mikið út í þessa sálma hér, en læt mér 
nægja að segja, að sé ekki jarðvegur fyrir 
breytingu á borð við þessa, er skynsamlegast 
að hugleiða eitthvað annað. Vafalaust er, að 
sú tillaga. sem felur í sér minnsta röskun á 
formlegri stöðu lífeyrissjóðanna, er líklegust 
til að fá fylgi, og menn mega ekki gleyma því, 
að við höfum síst af öllu efni á að eyða dýr-
mætum tíma í pex um réttarstöðu sjóða. Því 
hefur verið valin sú leið að leggja áherslu á að 
setja lífeyrissjóðum og starfsemi þeirra 
ákveðinn lagaramma, sem kveði á um sam-
ræmd starfsskilyrði sjóða og réttindi og 
skyldur sjóðfélaga. Jafnframt hefur verið 
reynt að gæta þess að haga tillögunum þannig 
og hafa starfsskilyrðin beinlínis það ströng og 
afdráttarlaus, að sem mest sé hvatt til þess, að 
litlir sjóðir verði aflagðir eða sameinaðir 
öðrum, þannig að úr verði tiltölulega fáir, en 
stórir sjóðir. Með þessu vinnst a. m.k. tvennt, 
þ.e. , að komið er í veg fyrir mikla miðstýr-
ingu og gefinn kostur á nokkurri landshluta-
dreifingu, en það telja margir til bóta, þótt 
raunar felist einnig í því hættur. Loks er þátt-
taka ríkisvaldsins takmörkuð við almenna 
setningu starfsreglna, en ekki beina stjórnun, 
ábyrgð eða íhlutun. Hins vegar er því ekki að 
leyna, að margra sjóða kerfi er að mörgu leyti 
erfiðara í rekstri en ef um einn sjóð væri að 
ræða. Þetta gildir einkum við þær aðstæður, 
sem hér eru algengar á vinnumarkaði, þar 
sem búast má við, að margir greiði iðgjöld til 
margra sjóða á starfsævinni. Því má þó ekki 
gleyma, að þetta vandamál er þegar fyrir 
hendi og hefur að hluta verið leyst með nánu 
samstarfi sjóða. Um ósamfellu eða brotgirni 
þess kerfis, sem lífeyrisnefndirnar hafa gert 
tillögur um, vil ég að lokum segja, að komist 
það á laggirnar, ber jafnbrýna nauðsyn og ég 
gat um áður til að taka samhengi lífeyris frá 
almannatryggingum og lífeyrissjóðum svo og 
skattlagningu lífeyris til gagngerrar athugun-
ar. 

Fjórða og síðasta skilyrðið, sem ég nefndi, 
var, að lífeyriskerfið yrði sæmilega skiljanlcgt 
fólki yfirleitt. Ekki veit ég, hvort þessu skil-
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yrði er fullnægt í frumvarpi endurskoðunar-
nefndarinnar, en vafalaust er þó, að það ætti 
að draga úr óvissu um fjárhag heimila, eftir að 
starfsævinni Iýkur, og um réttarstöðu fólks. 
Jafnframt er í frumvarpinu vikið sérstaklega 
að þessu, svo sem með ákvæðum um upplýs-
ingaskyldu lífeyrissjóða, eiginn útreikning 
lífeyrisréttinda og starfsemi sérstaks lífeyris-
sjóðaeftirlits og lífeyrisréttindaskrár. Allt 
þetta tel ég skipta máli. 

* 

Ég hef nú gerst alltof langorður, en málið 
er raunar mjög efnismikið. Í lokin langar mig 
til að fara örfáum orðum um tillögurnar um 
nýtt lífeyrissjóðakerfi með hliðsjón af stöð-
unni í nágrannaríkjum okkar. Ljóst er, að í 
tillögunum felst, að áfram verði haldið svip-
aðri stefnu í lífeyrismálum og fylgt hefur 
verið á Norðurlöndunum um alllangt skeið, 
þ. e., að rekið verði tvíþætt kerfi lífeyristrygg-
inga með grunntryggingu, sem verði óháð 
tekjum manna og fjármögnuð af samtímainn-
heimtu skatta, og tekjutengdri viðbótartrygg-
ingu, sem byggist á ávöxtuðum iðgjalds-
greiðslum allra tekjuþega á starfsævinni. En 
um margt víkja tillögurnar frá því, sem gerist 
hjá grannþjóðunum. Í fyrsta lagi lýtur kerfi 

viðbótartrygginganna ekki forsjá ríkisvalds 
eða er í einum sjóði eins og í Noregi og 
Svíþjóð, heldur er það rekið af frjálsum líf-
eyrissjóðum. Í öðru lagi er ekki gert ráð fyrir, 
að ellilífeyri lífeyrissjóðanna verði beitt í 
tekjujöfnunarskyni, enda reiknað með tekju-
jöfnunaráhrifum af greiðslu grunntryggingar 
auk þess sem eðlilegt er, að tekjuskatti verði 
áfram beitt í því skyni og þá fyrst og fremst 
meðan starfsævin varir. Í þriðja lagi er með 
ráðnum huga lagt til, að iðgjald til lífeyris-
sjóða verði ekki hátt og þar með verði hlut-
fallslega meira svigrúm til frjáls sparnaðar en 
gerist í nágrannaríkjunum. 

Vitaskuld er margt af því, sem ég hef nefnt, 
álitamál. Það, sem einum sýnast kostir, sjá 
aðrir sem galla. Um þetta gildir þó að minni 
hyggju, að okkur ríður á að koma nýrri 
skipan á málefni lífeyrissjóða sem allra fyrst. 
Við verðum því að einskorða okkur við að 
ræða meginatriði og heildaráhrif, en ekki 
smáatriði, sérhagsmuni eða nákvæma 
útfærslu einstakra tillagna. Þetta mál hefur 
verið lengi í gerjun, en segja má, að nú hafi 
tekist um það svo víðtæk samstaða, að naum-
ast sé verjandi að draga það lengur að taka 
málið upp til umræðu og ákvörðunar á 
Alþingi. 



Ragnar Árnason: 

Lífeyrissjóðir 
frá þ jóðhags l egu sjónarmiði 

Grein þessi er að mestu samhljóða erindi, sem flutt var á ráð-
stefnu Félags viðskiptafræðinga og hagfræðinga um lífeyrismál 
þann 11. febrúar 1988. 

1. Inngangur 
Það er eitt aflögmálum mannlegrar tilveru, 

þótt ekki sé það undantekningarlaust, að 
framleiðslugeta einstaklinganna dvínar, 
þegar aldurinn færist yfir þá. Framfærsla á 
elliárum hefur því ávallt verið visst vandamál, 
sem öll samfélög hafa orðið að glíma við. Sú 
lausn, sem fyrir valinu hefur orðið, hefur hins 
vegar verið breytileg í tímans rás, enda setur 
þróunarstig hag- og félagskerfis möguleikum 
í þessu efni ákveðnar skorður. 

Frá sögulegu sjónarmiði er vafalaust 
algengast að leysa framfærsluvanda elliár-
anna innan vébanda fjölskyldunnar. í því 
felst oftast það, að fjölskyldumeðlimir á vinnu-
aldri ali önn fyrir hinum öldruðu og óvinnu-
færu. Þessi skipan er í rauninni ekki svo frá-
brugðin nútíma lífeyriskerfum. Það framlag 
af eigin framleiðslu, sem hinir vinnandi láta 
ganga til hinna óvinnufæru, samsvarar 
iðgjaldi í lífeyriskerfum nútímans. Þetta 
iðgjald veitir greiðandanum félagslegan rétt 
til hliðstæðrar aðstoðar frá síðari kynslóðum, 
þegar þar að kemur. Kerfið er því það, sem á 
tæknimáli kallast hreint gegnumstreymis-
kerfi. Grundvöllur þessa kerfis er sá sami og í 
gegnumstreymiskerfum nútímans, þ.e. sá, að 
viðkomandi aðilar treysti því, að næsta kyn-
slóð haldi fast við þessa skipan. 

Nauðsynleg forsenda þess, að unnt sé að 
spara til elliáranna, er, að fyrir hendi séu var-

anlegir fjármunir. Sé ekki svo, getur engin 
varðveisla verðmæta frá einum tíma til annars 
átt sér stað og sparnaður er ómögulegur. Efl-
ing markaða og aukið réttaröryggi greiða og 
mjög fyrir sparnaði í lífeyrisskyni. í samfélög-
um, þar sem varanlegir fjármunir eru ekki 
fyrir hendi eða verndun eignarréttarins ófull-
nægjandi, verða einstaklingarnir að treysta á 
gegnumstreymiskerfi sér til framdráttar í ell-
inni. Öðru máli gegnir um þróaðri samfélög 
varanlegra fjármuna og lögverndaðs markaðs-
umhverfis. í þeim eiga aðilar þess kost að 
safna fjármunum á vinnuskeiði, selja þá eða 
leigja á elliárunum og lifa af endurgjaidinu. 
Af þessu þrepi er í rauninni stutt þróunar-
skref til lífeyrissjóða í þeirri mynd, sem við 
þekkjum í dag. 

Í markaðssamfélögum nútímans, þar sem 
fjölskyldunni hefur að miklu leyti verið 
tvístrað, er gegnumstreymiskerfi á fjölskyldu-
grundvelli í rauninni úr sögunni. Því má 
segja, að fólki bjóðist fáir aðrir kostir í lífeyr-
ismálum en að spara til elliáranna. Raunar 
benda tölfræðilegar rannsóknir til þess, að 
það sé einmitt framfærsluþörf elliáranna, sem 
sé meginástæðan fyrir varanlegum sparnaði 
nútímafólks.- Önnur mælanleg ástæða er 
umhyggja fyrir komandi kynslóðum, sem 
birtist í mynd arfs. Einhverra hluta vegna, 
e.t.v. framþróunar velferðarríkisins, virðist 
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þó sú sparnaðarástæða hafa orðið veigaminni 
í seinni tíð. 

2. Lífeyrissjóðir ogþjóðarbúskapurinn 
Lífeyrissjóðir eru eitt form sparnaðar. 

Áhrif þeirra á efnahagslífið og gang þess eru 
því í aðalatriðum þau sömu og sparnaðar yfir-
leitt. Þessi áhrif eru í megindráttum tvíþætt. 
Annars vegar jafngildir sparnaður samdrætti 
í eftirspurn eftir neysluvörum. Hins vegar 
felur sparnaður yfirleitt í sér aukið framboð 
lánsfjár á fjármagnsmarkaði. Þessi tvíþættu 
áhrif hneigjast því í sömu átt. Samdráttur í 
neyslu losar verðmæti til fjárfestingar. Aukið 
framboð lánsfjár hefur í för með sér vaxta-
lækkun, sem hvetur aðila til að hagnýta sér 
þau fjárfestingartækifæri, sem bjóðast. 

Þannig sjáum við, að sparnaður leiðir að 
öðru jöfnu til fjárfestingar og hefur þar með 
varanleg áhrif á efnahagsþróunina. Nokkur 
ástæða er til að undirstrika orðasambandið 
„að öðru jöfnu" í þessu samhengi. Minni 
neysla og aukinn sparnaður hleypa í rauninni 
af stað gagnvirku samspili þjóðhagsstærða, 
sem teygir anga sína um allt hagkerfið og 
getur við vissar aðstæður leitt til sérkenni-
legra niðurstaðna. Dæmi um slíkt er að finna í 
kreppunni miklu, þar scm aukinn sparnaður 
dró úr eftirspurn cftir neysluvörum án þess að 
eftirspurn eftir fjárfestingarvörum ykist. 
Afleiðingin varð auðvitað sú, að kreppan 
dýpkaði enn. 

Nú yrði að sjálfsögðu um að ræða sparnað, 
þó að formlegt lífeyriskerfi væri ekki fyrir 
hendi. Spurningunni um þjóðhagsleg áhrif 
lífeyriskerfis má því snúa upp í spurninguna 
um það, hvort tilkoma þess breyti sparnaði 
eða ekki. Breyting, ef um hana er að ræða, 
gæti verið tvíþætt. í fyrsta lagi gæti formlegt 
lífeyriskerfi breytt heildarsparnaði. í öðru 
lagi gæti lífeyriskerfi haft áhrif á farvegi 
sparnaðarins, þ.e. þá fjárfestingu, sem hann 
rennur í. Hér verður einungis fjallað um fyrra 
atriðið, þ.e. áhrif lífeyriskerfis á heildar-
sparnað. 

2.1. Lífeyriskerfi, eðli og umfang 
Áhrif tiltekins lífeyriskerfis á heildar-

sparnað í hagkerfinu eru afskaplega háð eðli 
lífeyriskerfisins og þeirri skipan lífeyrismála, 
sem það leysir af hólmi. Í þessu samhengi er 
gagnlegt að gera greinarmun á tvenns konar 
lífeyriskerfum. Annars vegar er unnt að 
hugsa sér hreint gegnumstreymiskerfi, þar 
sem lífeyrisiðgjöld hvers árs eru ávallt jöfn 
lífeyrisbótunum. í hreinu gegnumstreymis-
kerfi er því ekki um að ræða neina sjóðs-
myndun. Hins vegar er um að ræða hreint 
sjóðskerfi. Þar á hver einstakur meðlimur 
sinn hlut í lífeyrissjóði, sem nemur einfaldlega 
uppsöfnuðum sparnaði hans ásamt vöxtum, 
ef þeir eru fyrir hendi. Þessi sparnaður ein-
staklinganna er síðan endurgreiddur á líf-
eyristímabilinu. í þessu lífeyriskerfi er því um 
sjóðsmyndun að ræða. 

Hreint gegnumstreymi og hreinn lífeyris-
sjóður eru tvö tilvik á samfelldu möguleika-
sviði lífeyriskerfa. Flest raunveruleg lífeyris-
kerfi eru sambland af gegnumstreymi og 
sjóðsmyndun. Á hinn bóginn eru hreina 
gegnumstreymiskerfið og hreina sjóðskerfið 
ekki ystu mörk möguleikanna. Handan við 
gegnumstreymiskerfið er t.a.m. lífeyriskerfi 
neikvæðrar sjóðsmyndunar. Og handan við 
hreina sjóðskerfið er um að ræða sjóðs-
myndun umfram skuldbindingar. Hvort 
tveggja er tæknilega mögulegt. Má raunar 
fullvíst telja, að ýmis lífeyriskerfi hafi, a.m.k. 
tímabundið, verið rekin á þessum svæðum 
möguleikasviðsins. 

Augljóst er, að gegnumstreymiskerfi og 
sjóðskerfi geta hafa mjög mismunandi áhrif á 
gang efnahagslífsins. í gegnumstreymiskerfi 
er ekki um neina sjóðsmyndun að ræöa. Hún 
getur hins vegar verið veruleg í sjóðskerfi. 
Áhrifin á heildarsparnað geta því hæglega 
reynst afar mismunandi. 

Hversu mikil sjóðsmyndunin í lífeyrissjóðs-
kerfi er, fer eftir ýmsu. í allra stærstu dráttum 
ráða þó sá lífeyrir, sem ætlunin er að greiða, 
og meðallengd lífeyristímabilsins mestu um 
stærð lífeyrissjóðsins. Á hinn bóginn er ljóst, 
að miðað við þær kröfur til lífeyris, sem 
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gerðar eru hér á landi, meðaleftirlaunaaldur 
og ævilíkur, leiðir hreint sjóðskerfi til mjög 
mikillar sjóðsmyndunar á þjóðhagslegan 
mælikvarða. Til að varpa nokkru ljósi á þær 
stærðargráður, sem hér er um að ræða, hef ég 
reiknað út tímaferil lífeyrissjóðs og lífeyrisið-
gjalda miðað við landsframleiðslu á grund-
velli mjög svo einfaldra forsendna um hreint 
lífeyrissjóðskerfi. 

Helstu forsendur reikninganna eru eftirfar-
andi: 
(1) Tekjutímabil hefst að meðaltali við 20 ára 

aldur. 
(2) Lífeyristímabil hefst að jafnaði við 67 ára 

aldur. 
(3) Meðalævilengd þeirra, sem ná 20 ára 

aldri, er 80 ár. 
(4) Launatekjur eru 65% af landsfram-

leiðslu. 
(5) Greiddur er lífeyrir af öllum launatekj-

um. 
(6) Fullur lífeyrir cr 70% aflaunum. 
(7) Iðgjöld nægja fyrir bótum. 
(8) Lífeyrisiðgjöld cru varðveitt að raun-

gildi, en vextir eru engir. 
Þessar forsendur hygg ég að skoða megi 

sem stílfærða lýsingu á lífeyriskerfinu hér á 
landi. Helsta frávikið er það, að lífeyrisið-
gjöld og -bætur hér á landi miðast, enn sem 
komið er, einungis við dagvinnulaun. Til að 
nálgast ríkjandi aðstæður hér á landi væri því 
e.t.v. nær lagi að miða reikningana við % 
hluta launatekna. í smærri atriðum eru frávik 
þessarar lýsingar frá lífeyriskcrfinu hér á 
landi auðvitað ótalmörg. Þau breyta þó að 
minni hyggju litlu um þá heildarmynd af 
þróun lífeyrissjóðsins, sem ætlunin er að 
draga upp. 

Gerum nú ráð fyrir því, að þetta stílfærða 
lífeyriskerfi sé innleitt alskapað á tilteknu ári 
með þeim hætti, að þeir, sem þá eru að hefja 
starfsævina, gerist meðlimir í því, en hinir 
ekki. Köllum þessa útgáfu lífeyriskerfi I. í líf-
eyriskerfi I mun verða um sjóðsmyndun að 
ræða lengi vel. Ferli lífeyrissjóðsins sem hlut-
falls eða margfeldis af landsframleiðslu er lýst 
í mynd 1. 

Myncl 1. Lífeyrískerfi I: Lífeyrissjóður 
sem hlutfall af landsframleiðslu. 

Mynd 1 sýnir, að lífeyrissjóðurinn verður 
gríðarmikill. Þegar hann nær jafnvægi, 60 
árum eft irað kerfið er innleitt, er hann orðinn 
meira en 3,5-föld árleg landsframleiðsla.1 Sé 
hins vegar einungis miðað við lífeyri af dag-
vinnulaunum, væri þetta hlutfall talsvert 
lægra, e.t.v. í námunda við 2,3-falda lands-
framleiðslu. Til samanburðar má geta þess, 
að allur þjóðarauðurinn í árslok 1986 var tal-
inn um 2,9-föld landsframleiðsla á árinu 1985. 
Að íbúðarhúsum frátöldum var þjóðarauður-
inn hins vegar um tvöföld landsframleiðslan. 

Þannig sjáum við, að sjóðsmyndun í 
hreinum lífeyrissjóði af því tagi, sem að ofan 
hefur verið lýst og skoða má sem einhvers-
konar stílfærða mynd af íslenska lífeyriskerf-
inu, er afar mikil. Í stórum dráttum virðist líf-
eyrissjóðurinn munu eignast alla núverandi 
framleiðslufjármuni landsmanna eða þar um 
bil og e.t.v. íbúðarhúsnæði líka á komandi 
áratugum. Á alla venjulega mælikvarða er 
þetta mikil sjóðsmyndun. Á hinn bóginn er 
engin ástæða til að sjá ofsjónum yfir henni. 
Hún þarf alls ekki að þýða, að Iífeyrissjóð-
irnir muni eignast Ísland á næstu öld. Það er 
nefnilega síður en svo fjarstæða, að hlutfall 

1 Til s amanburða r má geta þess, að umfang lífeyris-
s jóðanna um þessar mundir gæti veriö f námunda 
við 30% af landsframleiðslu. 
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þjóðarauðs og landsframleiðslu geti a.m.k. 
tvöfaldast á næstu 50 árum. Sú niðurstaða 
samsvarar t.d. einungis um 1,4% árlegri 
aukningu þjóðarauðs umfram hagvöxt á 
tímabilinu. Til samanburðar má geta þess, að 
síðustu 40 árin hefur þjóðarauður að meðal-
tali vaxið um 1,7% hraðar en þjóðarfram-
leiðslan. 

Mynd 2. Lífeyriskerfi I: Nettóinnborgun 
í lífeyrissjóð sem hlutfall af landsframleiðslu. 

Þróun framboðs lánsfjár frá lífeyris-
sjóðnum samkvæmt þessu stílfærða lífeyris-
kerfi er einnig áhugaverð. Henni er lýst í 
mynd 2. 

Eins og sjá má í mynd 2 fer framboð 
lánsfjár frá lífeyriskerfinu fyrst vaxandi, en 
minnkar síðan. Ástæðan er sú, að framan af 
bætast nýir árgangar stöðugt í hóp iðgjalda-
greiðenda, en greiðsla lífeyrisbóta hefur enn 
ekki hafist. Í hámarki er lánsfjárframboð líf-
eyriskerfisins allhátt hlutfall af landsfram-
leiðslu eða 12-13%. Til samanburðar má geta 
þess, að innlendur heildarsparnaður hefur á 
undanförnum árum iðulega verið á bilinu 15-
20% af landsframleiðslu. 

Þessi ferill lánsfjárframboðs eða fjár-
söfnunar í lífeyriskerfinu lýsir almennu ein-
kenni á hreinum lífeyrissjóðum. Þeir fela í sér 
fjársöfnun framan af, sem síðan dvínar, uns 
jafnvægissjóðsstærð er náð. Eftir það er ekki 

um nettófjársöfnun að ræða í lífeyriskerfinu. 
Sjóðsmyndunin og áhrif hennar á heildar-
fjármuni í hagkerfinu eru því tímabundin 
fyrirbæri. Eftir að jafnvægissjóðsstærð er náð 
er lífeyrissjóðskerfi í rauninni jafngilt gegn-
umstreymiskerfi. Jafnmikið streymir í sjóð-
inn og úr honum. Iðgjöld eru jöfn lífeyrisbót-
um. 

Á hinn bóginn er auðvitað vafasamt, að 
raunverulegur lífeyrissjóður nái nokkru sinni 
jafnvægi. Breytingar í launum, lífslíkum, 
eftirlaunaaldri o.s.frv. raska allar jafnvægis-
stærð sjóðsins. Sé t.a.m. um hagvöxt að ræða, 
munu nettóinnborganir ávallt verða jákvæð-
ar. Lífeyrissjóðurinn mun þá auðvitað vaxa 
að sama skapi. Sem hlutfall af landsfram-
leiðslu mun hann hins vegar ekki breytast. 

Framangreind lýsing gefur e.t.v. ekki full-
nægjandi mynd af gangi mála í íslenska lífeyr-
iskerfinu. Þar er nær lagi, að skipan mála sé 
sú, að allir árgangar launafólks hafi gerst 
aðilar að lífeyriskerfinu á svipuðum tíma og 
að greiðsla lífeyrisbóta hafi hafist fljótlega 
eftir að kerfið tók til starfa. Þetta kerfi, sem til 
hægðarauka má kalla lífeyriskerfi II, breytir 
að sönnu litlu um heildarsjóðinn og feril hans. 
Tímaferillinn fyrir framboð á lánsfé frá Iífeyr-
issjóðnum er hins vegar talsvert annar í líf-
eyriskerfi II en lífeyriskerfi I. Honum er 
nánar lýst í mynd 3. 
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Af mynd 3 ráðum við, að í þessari útfærslu 
lífeyriskerfis eru nettóinnborganir mestar í 
upphafi, en dragast síðan stöðugt saman. 
Ástæðan er sú, að í upphafi greiða allir starf-
andi árgangar iðgjöld, en lífeyrisbætur eru 
óverulegar. Síðan fara bætur smám saman 
vaxandi, og nettófjársöfnun dregst saman. Að 
því marki sem þetta tilvik lýsir íslenska Iífeyr-
iskerfinu, er tímabil hæsta nettóframboðs 
lánsfjár frá lífeyrissjóðunum þegar liðið. Líf-
eyrisbætur taka nú æ vaxandi toll af 
iðgjöldum, þannig að framboð þeirra á lánsfé 
fer nú minnkandi. Þetta gæti auðvitað breyst, 
ef iðgjöld væru hækkuð eða tekin upp sú 
skipan að miða lífeyriskerfið við öll laun. 

2.2. Ahrif lífeyriskerfis á heildarsparnað 
Við höfum nú séð, að hreint lífeyrissjóðs-

kerfi leiðir til stórfelldrar sjóðsmyndunar á 
þjóðhagslegan mælikvarða. Það er á hinn 
bóginn ekki þar með sagt, að slíkt lífeyris-
kerfi auki heildarsparnað í hagkerfinu. Áður 
en slíkt er fullyrt, er nauðsynlegt að hyggja að 
áhrifum lífeyriskerfisins á annan sparnað í 
hagkerfinu. 

Enginn vafi er á því, að rekstur lífeyriskerf-
is, sem fólk treystir, dregur úr öðrum sparn-
aði. Ástæðan er sú, að sé trúverðugt lífeyris-
kerfi fyrir hendi, er ekki nauðsynlegt fyrir 
fólk að leggja sjálft til hliðar til elliáranna. 
Þannig er t.d. hugsanlegt, að öllum sparnaði 
innan vébanda lífeyriskerfisins sé mætt krónu 
fyrir krónu með samdrætti persónulegs sparn-
aðar og lífeyriskerfið hafi engin áhrif á heild-
arsparnað. Þessi niðurstaða er að vísu ekki 
ýkja líkleg. Hún er þó engu ólíklegri en hver 
önnur. 

Sé gert ráð fyrir því, að fyrir tilkomu líf-
eyriskerfisins hafi fólk sjálft sparað til elliár-
anna, er vel hugsanlegt, að tilkoma lífeyris-
kerfis á grundvelli sjóðsmyndunar dragi úr 
heildarsparnaði. Ástæðan er sú, að persónu-
legur sparnaður til elliáranna verður að fela í 
sér vissan áhættuhluta. Áhættan er af ýmsu 
tagi. Hún stafar m.a. af því, að viðkomandi 
kann að verða langlífari en búist er við. 
Persónulegur sparnaður getur þar að auki 

orðið fyrir ýmsum skakkaföllum. Af þessum 
sökum og fleirum myndi meðalmaðurinn 
eflaust spara heldur meira en nemur vongildi 
væntanlegrar fjárþarfar í ellinni. Sé á hinn 
bóginn um sameiginlegan lífeyrissjóð að 
ræða, er áhætta af þessu tagi hlutfallslega 
minni. Það getum við þakkað lögmálinu um 
stórar tölur. Áhættuþáttur iðgjalda í 
almennum lífeyrissjóðum er því yfirleitt 
miklu minni en jafnvirkur áhættusparnaður 
einstaklings. Af þessum ástæðum gæti heild-
arsparnaður í Iífeyrisskyni vel orðið minni 
með tilkomu almenns lífeyrissjóðs en áður 
var. 

Ekki þarf að velta lengi vöngum yfir 
áhrifum þess á heildarsparnað, að lífeyris-
kerfi, sem rekið væri á grundvelli gegnum-
streymis, tæki við af persónulegum lífeyris-
sparnaði. Gegnumstreymiskerfi felur, eins og 
við höfum séð, ekki í sér neinn nettósparnað. 
Að því tilskildu, að fólk treysti gegnum-
streymiskerfinu, myndi heildarsparnaður í 
hagkerfinu minnka stórlega.2 

En hvað þá um það tilfelli, þar sem kerfi 
sameiginlegs lífeyrissjóðs með skylduaðild 
tekur við af hefðbundnu gegnumstreymis-
kerfi á fjölskyldugrundvelli? Nærtækasta 
niðurstaðan er, að þetta leiði augljóslega til 
stóraukins heildarsparnaðar. Gegnum-
streymiskerfi á fjölskyldugrundvelli felur, 
þegar öllu er á botninn hvolft, ekki í sér neina 
sjóðsmyndun. Það gerir hinn sameiginlegi líf-
eyrissjóður á hinn bóginn. 

Þessi niðurstaða er þó engan veginn ein-
hlít. Gerum t.d. ráð fyrir því, að fólk kjósi að 
halda fast við sínar félagslegu venjur og haldi 
áfram að ala önn fyrir öldnum ættingjum 
sínum. Gerum jafnframt ráð fyrir því, að 
lánsfjármarkaðir séu tiltölulega virkir. 
Atburðarásin er þá nokkuð ljós. Þrátt fyrir 
tilkomu lífeyriskerfis mun fólk á vinnualdri 
halda áfram að annast framfærslu foreldra 
sinna eins og ekkert hafi í skorist. Til að 

2 Feldstein (1974) færir ýmis rök fyrir þessari niður-
stöðu. 
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skerða ekki greiðslufjárstöðu sína mun það 
einfaldlega slá lán fyrir lífeyrisiðgjöldunum. 
Þau lán yrðu síðan endurgreidd með lífeyris-
bótunum, þegar lánþegar kæmust sjálfir á 
eftirlaun. Þá þurfa þeir hvort eð er ekki á líf-
eyrisbótum að halda, því að börn þeirra sjá 
þeim farborða. Heildarsparnaður mun því 
ekki aukast þrátt fyrir tilkomu lífeyrissjóðs-
ins. 

Þetta dæmi kann að virðast ýkjukennt. Þó 
virðist alls ekki unnt að útiloka þann mögu-
leika, sem það lýsir. Það flytur jafnframt 
þann sígilda boðskap, að innan vébanda 
markaðskerfisins á fólk ýmsar leiðir til að 
komast hjá sparnaði, sem það kærir sig ekki 
um. 

Niðurstaða þessarar umræðu um áhrif líf-
eyriskerfis á heildarsparnað er því í stórum 
dráttum eftirfarandi: 

(1) Gegnumstreymiskerfi, sem nýtur 
trausts, er líklegt til að draga úr heildarsparn-
aði í hagkerfinu. 

(2) Það er afskaplega hæpið, svo ekki sé 
meira sagt, að ganga að því vísu, að lífeyris-
sjóðskerfi, sem nýtur trausts, muni auka 
heildarsparnað í hagkerfinu. Þvert á móti er 
vel hugsanlegt, að slíkt lífeyriskerfi muni 
draga úr heildarsparnaði. 

3. Lífeyriskerfi sem hagstjórnartœki 
Hér að framan hefur veriö sýnt fram á, að 

sé lífeyriskerfi rekið á grundvelli sjóðsmynd-
unar, getur lífeyrissjóðurinn orðið afar 
umfangsmikill. Við aðstæður hér á landi er 
ekki fjarri lagi, að sjóðsstærðin geti orðið 
svipuð og verðmæti allra framleiðslufjár-
muna landsmanna. Sé lífeyriskerfið á hinn 
bóginn ekki byggt á sjóðsmyndun, heldur 
gegnumstreymi, er ekki um sjóðsmyndun að 
ræða. Það er því nærtækt að álykta, að með 
því að velja rétta hlutfallið á milli gegnum-
streymis og sjóðsmyndunar í lífeyriskerfinu 
sé unnt að hafa áhrif á uppsöfnun fjármuna í 
landinu. 

Spurningin er hins vegar sú, hvort einhver 
ástæða sé til slíkra afskipta. Hvers vegna ættu 

t.a.m. velviljuð stjórnvöld að vilja hafa áhrif 
af þessu tagi? Ástæðan er í stuttu máli sú, að 
því er yfirleitt ekki að treysta, að markaðs-
kerfið finni á sjálfvirkan hátt þá heildarfjár-
festingu og þar með hagvöxt, sem hámarkar 
hagsæld landsmanna. Þar með hlýtur að 
koma til álita, að einhver bær aðili freisti þess 
að hagræða heildarfjárfestingunni. 

Frá þjóðhagslegu sjónarmiði er einungis 
hagkvæmt að fjárfesta að ákveðnu marki. 
Gerum t.d. ráð fyrir því í einföldunarskyni, 
að öll hagsæld eigi rætur sínar að rekja til 
neyslu. Þá er ljóst, að fjármunamyndun eða 
fjárfesting dregur úr hagsæld andartaksins, 
vegna þess að það, sem fjárfest er, getur ekki 
farið til neyslu. Fjárfestingin skapar að sjálf-
sögðu tækifæri til neysluaukningar síðar 
meir. Framtíðarneysla er hins vegar jafnan 
minna virði en neysla á líðandi stund. Viðbót-
arfjárfesting skilar þar að auki æ minni við-
bótarframleiðslu vegna lögmálsins um 
minnkandi jaðarafrakstur framleiðsluþátta. 
Þannig blasir við, að það hlýtur að vera til 
ákveðið stig fjárfestingar og þar með fram-
leiðslufjármuna, sem hámarkar hagsæld. 
Upphleðsla fjármagns umfram það stig 
dregur úr hagsæld. Sama máli gegnir um það, 
þegar fjármunir eru undir hagkvæmasta stigi. 
Í því felst einnig velferðartap. 

Hagkvæmasta fjármunastig er auðvitað 
háð fjölmörgum aðstæðum í hagkerfinu. 
Meðal þess, sem mestu máli skiptir, er fram-
leiðni fjármagns, framleiðni vinnuafls og 
fólksfjölgun. Allir þessir þættir eru breyti-
legir frá einum tíma til annars. Tæknifram-
farir breyta framleiðni vinnuafls og fjármuna. 
Svipaða sögu nrtá segja um árferöi til lands og 
sjávar, ekki síst í okkar harðbýla landi. Þá er 
fólksfjölgunin einnig breytileg. 

Til að varpa frekara ljósi á aðalatriði þessa 
máls kann að vera gagnlegt að hugleiða stutt-
lega afar einfalt líkan af hagkvæmustu upp-
hleðslu fjármagns.3 

Gerum ráð fyrir samfélagslega notagildis-
fallinu 

3 Þetta efni er rakið nánar í Ragnar Árnason (1981). 
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U(c), U ' (c)>0, 
þar sem c táknar neyslu á mann og U'(c) 
táknar fyrstu afleiðu af notagildi með tilliti til 
neyslu á mann. 

Jafnframt liggur fyrir ven julegt síðklassískt 
framleiðslufall fyrir hagkerfið: 

Y = F(K,L), 

þar sem Y táknar framleiðslu, K framleiðslu-
fjármuni og L mannfjölda. Gert er ráð fyrir 
því, að fallið F (.,.) sé sívaxandi bæði í K og L 
og að það einkennist af fastri skalahagkvæmni 
(„constant returns to scale"). Þar með má rita 
þetta framleiðslufall á eftirfarandi hátt: 

y = f(k), 

þar sem y = Y/L, þ.e. y táknar framleiðslu á 
mann, og k = K/L, þ.e. k táknar fjármuni á 
mann. 

Fólksfjölgun ákvarðast samkvæmt jöfn-
unni: 

L' = L-g, 

þar sem L' táknar fyrstu afleiðu af fólksfjölda 
með tilliti til tíma. g er því hlutfallsleg fólks-
fjölgun. 

Fjármunir breytast að lokum samkvæmt 
bókhaldsjöfnunni: 

(1) K' = Y - L c, ' 
þar sem K? er fyrsta afleiðan af fjármunum 
með tilliti til tíma, m.ö.o. fjárfesting. Boð-
skapur jöfnu (1) er því sá, að mismunur fram-
leiðslu og neyslu sé fjárfesting. 

Markmiðið er að hámarka notagildisfallið, 
U(c). Úr því að notagildisfallið er sívaxandi í 
c, jafngildir það hins vegar því að hámarka c. 
Samkvæmt einfaldri umritun á jöfnu (1) er c 
hins vegar: 

c = Y/L - K'/L. 

En Y/L = f(k) og K'/L = k '+k-g, eins og auð-
velt er að ganga úr skugga um.4 

4 k' = 5 (K /L) /ð t = K ' / L — K / L 2 - L ' , L7L = g 
o . s . f rv . 

Neyslu á mann, c, má því rita sem: 

c = f ( k ) - k ' - k - g . 

í jafnstöðu er k' = 0. Því er ljóst, að 
hámörkun hagsældar í jafnstöðu felur í sér 
eftirfarandi skilyrði: 

(2) f'(k) = g. 

Niðurstaða þessarar skoðunar er m.ö.o. 
sú, að í hagkvæmustu jafnstöðu á fjármuna-
stigið að vera þannig, að jaðarframleiðsla 
fjármuna sé jöfn hlutfallslegri fólksfjölgun. 

Nú er þetta líkan að sjálfsögðu afar sértæk 
og einfölduð mynd af raunveruleikanum. í 
því felst þó að mínu áliti ákveðinn grundvall-
arsannleikur um hagkvæmt fjármunastig í 
samfélaginu. Sá sannleikur er ekki endilega 
sá, að jaðarframleiðsla fjármuna eigi að vera 
jöfn hlutfallslegri fólksfjölgun í hagkvæmustu 
stöðu. Boðskapurinn er öllu heldur sá, að 
fólksfjölgun ræður mjög miklu um hagkvæm-
asta fjármunastig. 

Í markaðskerfinu leiðir hámörkun hagn-
aðar hins vegar til hins alkunna skilyrðis, að 
jaðarframleiðsla fjármuna sé jöfn markaðs-
vöxtum. Þ.e.: 

(3) f'(k) = r. 

Samanburður á jöfnum (2) og (3) sýnir, að 
markaðskerfið nær því aðeins hagkvæmasta 
fjármagnsstigi, að r = g, þ.e. markaðsvextir 
séu jafnir fólksfjölgun. Vextirnir, r, ráðast 
hins vegar á peningamarkaðnum af framboði 
og eftirspurn eftir lánsfé. t>að er engin sjáan-
leg ástæða til þess, að markaðskerfið tryggi, 
að markaðsvextir séu jafnir hlutfallslegri 
fólksfjölgun. Þannig er engin trygging fyrir 
því, að markaðskerfið leiði til hagkvæmustu 
upphleðslu fjármagns. 

Við stöndum m.ö.o. frammi fyrir því, að 
við getum ekki reitt okkur á, að markaðs-
kerfið tryggi þjóðhagslega hagkvæmustu 
upphleðslu fjármagns. Það er því næsta eðli-
legt, vilji menn á annað borð ná hagkvæmni, 
að beina sjónum sínum til annars samræm-
ingarafls, t .a .m. hins opinbera. 
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Verkefni hins opinbera í þessu samhengi er 
að tryggja hagkvæmustu upphleðslu fjár-
magns. Í hinu einfalda líkani, sem að ofan er 
lýst, er fjármunastig í jafnstöðu hagkvæmast, 
þar sem jaðarframleiðsla fjármuna er jöfn 
hlutfallslegri fólksfjölgun, enda þótt þá 
niðurstöðu beri ekki að taka of bókstaflega. 
Hagkvæmustu aðlögun að hinu hagkvæmasta 
jafnstöðustigi fjármuna hefur á hinn bóginn 
ekki verið lýst. Þó er óhætt að fullyrða, að ýta 
eigi undir uppsöfnun fjármagns hvenær sem 
fjármunastig er undir hagkvæmasta langtíma-
stigi og öfugt. En hvernig getur hið opinbera 
vitað, hvenær fjármunir eru ónógir eða of 
miklir? Ýmsar þumalfingursreglur má hanna 
í þessu skyni. Innan ramma hins einfalda 
líkans, sem að ofan var lýst, er reglan t.d. sú, 
að markaðsvextir yfir hlutfallslegri fólks-
fjölgun séu vísbending um ónóga fjármuni og 
öfugt. Rétt er að undirstrika orðið markaðs-
vextir í þessu samhengi. Umræddir vextir 
verða að vera jafnvægisvextir á markaðnum. 
Lækkun vaxta með valdboði gerir illt verra. 
Slíkt dregur úr framboði fjármagns og fjár-
festing minnkar því sennilega í stað þess að 
aukast. Jafnframt sundrast lánsfjármarkað-
urinn og skömmtun fjármagns verður algeng-
ari. 

Hið opinbera ræður yfir ýmsum leiðum til 
að hafa áhrif á markaðsjafnvægisvexti. Þá má 
t .d. lækka með því að reka ríkissjóð með 
góðum afgangi. Sé afgangurinn notaður til að 
kaupa skuldabréf á markaðnum, munu vextir 
lækka enn meira. Önnur aðferð til að lækka 
vexti er sú að auka peningaframboð, t.d. með 
kaupum Seðlabanka á skuldabréfum á mark-
aðnum. 

Í samhengi vangaveltna okkar um lífeyris-
kerfi er hins vegar freistandi að beita lífeyris-
kerfinu í þessum tilgangi. Við höfum séð, að 
myndun lífeyrissjóðs á landsmælikvarða felur 
í sér mikið framboð fjárfestingarfjár. Með því 
að hagræða hlutfallinu á milli sjóðsmyndunar 
og gegnumstreymis geta stjórnvöld því ráðið 
miklu um framboð lánsfjár og þar með mark-
aðsvexti og fjárfestingu. Reglan er sem fyrr 
einföld. Séu markaðsvextir yfir hlutfallslegri 

fólksfjölgun, er rétt að auka sjóðsmyndun í 
lífeyriskerfinu. Séu markaðsvextir undir hlut-
fallslegri fólksfjölgun, er rétt að minnka 
sjóðsmyndun og auka gegnumstreymi. 

Meginniðurstaða þessarar umræðu er því 
sú, að vegna þess að markaðskerfinu er ekki 
treystandi til að halda uppi réttri heildarfjár-
festingu og vegna þess að lífeyriskerfið felur í 
raun í sér þorrann af væntanlegum sparnaði 
landsmanna, virðist næsta sjálfsagt að beita 
Iífeyriskerfinu, einkum hlutfallinu á milli 
gegnumstreymis og sjóðsmyndunar, til að 
beina fjármunamyndun landsmanna í þjóð-
hagslega hagkvæmt horf. 

4. Skylduaðild eða frjáls aðild 
Að lokum virðist við hæfi að fara nokkrum 

orðum um aðild einstaklinga að lífeyriskerf-
um. Frá þjóðhagslegu sjónarmiði er tilgangur 
lífeyriskerfa sá að auðvelda fólki að leysa 
framfærsluvanda elliáranna. Stór Iífeyriskerfi 
virðast hafa mikla kosti frá þessu sjónarhorni. 
Þau geta nýtt sér hagkvæmni stærðarinnar 
bæði hvað snertir rekstrarleg atriði og dreif-
ingu áhættu. Af þessum sökum ættu stór líf-
eyriskerfi að geta boðið fólki betri kjör en 
smá. 

Á hinn bóginn virðist stjórnun og rekstrar-
hagkvæmni í stórum lífeyriskerfum sem og 
öðrum stórfyrirtækjum hafa allnokkra til-
hneigingu til að bregðast, ekki síst þcgar þau 
njóta einokunaraðstöðu að einhverju marki. 
Afleiðingarnar geta orðið þær, að fræðilegir 
kostir stærðarhagkvæmni reynast harla lítils 
virði, þegar til kastanna kemur. Slíkar stofn-
anir geta, þegar á reynir, iðulega ekki boðið 
viðskiptavinum sínum þau kjör, sem ætla 
mætti. 

Af þessum sökum er freistandi að íhuga líf-
eyriskerfi, þar sem nokkrir lífeyrissjóðir eða 
lífeyrissamlög berjast um hylli væntanlegra 
lífeyrisþega. 

Annað er, að aðstæður fólks eru afar mis-
munandi. Ólíklegt er, að öllum henti sama 
inngreiðslu- eða sparnaðarmynstur. Sumir 
kysu e.t.v. lítinn lífeyrissparnað framan af 
ævi, en mikinn síðustu áratugi vinnuævinnar. 
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Aðrir kysu hins vegar jafnan hlutfallslegan 
sparnað af tekjum alla ævina. Enn aðrir kysu 
engan lífeyrissparnað, þar eð þeir væru þess 
fullvissir, að þeir myndu ekki lifa það að kom-
ast á elliár. Ennfremur er þess að geta, að 
sumir einstaklingar gætu e. t .v. sparað með 
betri ávöxtun en lífeyrissjóðirnir og skaðast 
því beinlínis af skylduspörun í þeim. Það er 
raunar umhugsunarvert, svo ekki sé meira 
sagt, að flestir íslendingar kunna að vera í 
þessari aðstöðu í dag. 

Allt ber þetta að sama brunni. Frá þjóð-
hagslegu sjónarmiði veldur það velferðar-
tapi, e. t .v. mjög verulegu, að skylda alla til 
þátttöku í tilteknum lífeyrissjóði eða -sjóð-
um. Sé gert ráð fyrir því, að fólk viti yfirleitt, 
hvað því sjálfu er fyrir bestu, virðist sú skipan 
mála illverjanleg. Samfélagið ætti í rauninni 
að láta sér nægja að tryggja, að allir ættu kost 
á aðild að heppilegu lífeyrissamlagi. 

Þegar betur er að gáð, er þetta þó tæpast 
nægilegt. Ef lífeyrissparnaður væri hverjum í 
sjálfsvald settur, væri hugsanlegt og reyndar 
líklegt, að ýmsir lékju þann snjalla leik að 
spara ekki á tekjuhluta ævinnar, en treysta á 
það, að hinir sæju á þeim aumur, þegar að 
elliárunum kæmi. Miðað við þá hugmynd, sem 
ég hef um manngæsku samlanda minna, þykir 
mér næsta líklegt, að þessi gambítur myndi 
skila allgóðum árangri. Frá hagfræðilegu 
sjónarmiði er vandamálið - markaðsbrestur-
inn, myndu sumir segja - það ytra óhagræði, 
sem þessir aðilar yllu öðru fólki með fátækt á 
elliárunum. Það er því nauðsynlegt að slá ein-
hvern varnagla við svona athæfi, ef unnt er. 

Hugsanlegt svar gæti falist í skyldukerfi líf-
eyristrygginga með eftirfarandi hætti: Öllum 
væri skylt að tryggja framfærslu sína á 
elliárunum. Þeim væri hins vegar heimilt að 

gera það með ýmsum hætti. Stjórnvöld gerðu 
einungis þá kröfu, að allir ættu aðild að lífeyr-
isfyrirkomulagi, sem þeir gætu sýnt fram á að 
duga myndi til viðunandi lífeyris, þegar þar 
að kæmi. Að þessu tilskildu væri unnt að gefa 
markaðskerfinu kost á að bjóða upp á viðeig-
andi lífeyriskosti. Jafnframt sýnist sjálfsagt 
að bjóða upp á opinbert kerfi sem varaskeifu. 

Mér er nær að halda, að svona fyrirkomu-
lag, á grundvelli samkeppni lífeyrissjóða og 
vals væntanlegra lífeyrisþega þeirra á milli, 
myndi fela í sér verulegan velferðarauka fyrir 
fólkið í landinu og stóraukna hagkvæmni í 
rekstri lífeyriskerfisins. 

Á hinn bóginn kynnu möguleikar hins 
opinbera til stjórnar á upphleðslu fjármagns 
að takmarkast nokkuð í svona lífeyriskerfi. 
Þó má hugsa sér, að stjórnvöld settu þessu 
kerfi ýmsar almennar takmarkanir líkt og t.d. 
bönkum og lánastofnunum eru settar í dag. 
Þessar takmarkanir eða skilyrði gætu m.a. 
falið í sér kröfur um hlutfall gegnumstreymis 
og sjóðsmyndunar. 
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Tryggvi Felixson og Már Guðmundsson: 

A t h u g u n á e fnahags spám Þ jóðhags -
stofnunar fyrir árin 1974 til 1986 

Inngangur 
Spár og áætlanir um afkomuhorfur þjóðar-

búsins vekja\ætíð almenna athygli og eru oft 
helsta umfjöllunarefni fjölmiðla um efna-
hapsmál. Þetta er Verðskulduð athygli, ef litið 
er á áhrif þjóðhagsspáa á mótun efnahags-
stefnunnar og á samninga um kaup og kjör. 

Hér verða- eingöngu athugaðar spár og 
áæt-lanir Þjóðhagsstofnunar um efnahagsmál 
og munum við- skoða þau gögn, sem liggja 
fyrir um einkaneyslu, -fjárfestingu, innflutn-
ing, útflutning og þjóðarframleiðslu. 

Þar sem Þjóðhagsstofnun starfar í nánum 
tengslum við stjórnvöld, má spyrja, hvort 
spár, sem frá henni koma, séu byggðar á hlut-
lægu mati á þróun efnahagsmála eða hvort 
þær lúti pólitískum og efnahagslegum mark-
miðum stjórnvalda. í þeim gögnum, sem 
Þjóðhagsstofnun sendir frá sér um þessi mál, 
,er ýmist talað um spár eða áætlanir um þróun 
efnahagsmála. Hér er ekki ætlunin að fjalla 
um þessa spurningu, en okkur virðist sann-
gjarnt að skoða spá Þjóðhagsstofnunar, er 
birtist í október.ár hvert, sem áætlun, byggða 
á stefnu og fyrirhuguðum aðgerðum stjórn-
valda á hverjum tíma. Athugun okkar á þeirri 

, spá verður því að skoða sem mat á árangri 
stjórnvalda til að koma áformum sínum í 
framkvæmd fremur en mat á getu Þjóðhags-
stofnunar til að segja fyrir um framvindu 
efnahagsmála. Þær spár, sem fylgja í kjölfar 
þjóðhagsáætlunar, bera síður merki þess að 
vera yfirlýsing um áform stjórnvalda og gefa 
e.t.v. einhverja vísbendingu um, hversu vel 

eða illa núverandi aðferðir eru til þess fallnar 
að segja fyrir um framvindu efnahagsmála. 

Lýsing á gögnum 
Athugunin er byggð á upplýsingum, er ná 

til áranna 1974 til 1986 og birtast reglulega í 
ritum Þjóðhagsstofnunar, Þjóðarbúskapnum 
og Ágripi úr þjóðarbúskapnum, og í þjóð-
hagsáætlun. 

Fyrsta spáin, sem hér verður kölluð þjóð-
hagsáætlun, birtist á tímabilinu október-
desember, þ.e. 1-3 mánuðum fyrir spátíma-
bilið. Síðan 1979 hefur þessi fyrsta efnahags-
spá komandi árs verið flutt sem þjóðhags-
áætlun á Alþingi af forsætisráðherra sam-
kvæmt þar að lútandi lögum. 

Þjóðhagsstofnun birtir reglulega þjóð-
hagsspár og endurskoðaðar þjóðhagsspár, að 
jafnaði 3 til 4 á ári. Hér höfum við valið að 
athuga spár, sem birtast á tímabilinu apríl-
september á árinu, sem spáin nær til. Við 
köllum þessa spá „spá 2" til aðgreiningar frá 
„spá 1", sem birtist á tímabilinu febrúar-
apríl, og „spá 3", sem kemur fram í október-
desember og má e.t.v. skoða sem bráða-
birgðauppgjör þjóðhagsreikninga. Það, sem 
við hér köllum þjóðhagsáætlun, er til fyrir öll 
árin, spá 2 höfum við fyrir 10 ár af 13, en spá 1 
höfum við aðeins fyrir 5 ár, og er hún af þeim 
sökum ekki athuguð hér. 

Við munum hér skoða tölur um breytingar 
á milli ára, annarsvegar raunverulegar breyt-
ingar (R) eins og þær koma fram í þjóðhags-
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reikningum og hinsvegar þær breytingar, sem 
Þjóðhagsstofnun spáir (S). Samkvæmt þessu 
skilgreinum við: 

þar sem r er magn skv. niðurstöðum þjóð-
hagsreikninga og s er magn skv. spá Þjóð-
hagsstofnunar. 

Nú vaknar sú spurning, hvaða r skuli nota 
við útreikninga á R og S, því að eins og ljóst 
má vera liggja ekki fyrir endanlegar niður-
stöður um r, þegar spáin er unnin, auk þess 
sem við höfum reynslu af endurskoðun þjóð-
hagsreikninga, sem breytir r nokkur ár til 
baka. Við höfum valið að nota fyrstu niður-
stöður þjóðhagsreikninga fremur en bráða-
birgðatölur eða endurskoðaðar tölur. Athug-
anir hér og annarsstaðar benda til þess, að 
annað val á r breytti niðurstöðum ekki 
mikið.1) 

Aðferðir 
Hér verða spár metnar á grundvelli tveggja 

meginatriða. Það fyrra er geta spánna til að 
segja fyrir um breytta efnahagsframvindu, 
þ.e. breytingar frá aukningu til samdráttar og 
öfugt. Hæfni spánna til að segja fyrir um 
slíkar umbreytingar skiptir þá aðila, sem sjá 
um almenna hagstjórn, miklu máli. 

Annað atriði er athugun á þeim mismun, 
sem fram kemur á spánum og niðurstöðum 
þjóðhagsreikninga. Þau frávik eru metin á 
ýmsan máta, sem gefa mismunandi túlkunar-
möguleika. Fyrst má líta á meðalfrávik á 
spástærð og mældri stærð annarsvegar og 
hinsvegar kvaðratfrávik sömu stærða. 

Spárnar eru því betri sem þessar stærðir eru 
minni, og sé spáin nákvæmlega rétt öll árin, 
verða þessi frávik jöfn núlli. Þessar stærðir 
mæla þó mismunandi eiginleika hjá spánum. 
Vel er hægt að hugsa sér röð, sem sýnir 
mismun á spá og raunveruleika með meðal-
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Samkvæmt þessari skilgreiningu er UH sá 
hluti spáskekkjunnar (þ.e. % af Theil's U), 
sem rekja má til kerfisbundins ofmats eða 
vanmats (bias). UST er sú skekkja, sem má 
rekja til þess, að sveiflur (fervik/varians) eru 
van- eða ofmetnar á kerfisbundinn hátt, og 
UT er skilgreint sem tilviljunarkennd 
(random) skekkja. Þessi sundurliðun á 
skekkjustuðlinum gefur mjög mikilvægar 
upplýsingar. Ef hlutdeild kerfisbundinnar 
skekkju er mikil, ætti að vera hægt að bæta 
spárnar töluvert með tíð og tíma, þar eð hún 
bendir til van- eða ofmats á ákveðnum skýri-
stærðum. Á tilviljunarkenndri skekkju 
vinnur hinsvegar ekki þekking, sem þannig 
aflast með reynslunni. 

Þjóðhagsspár og þjóðhagsreikningar, 
samanburður 
Þjóðarframleiðsla: 

Spár um þjóðarframleiðslu eru í reynd 
summa spáa um einkaneyslu, samneyslu, 
fjárfestingu og utanríkisviðskipti. Þjóðar-
framleiðslu verður því ekki spáð betur en 
þessum undirþáttum, nema til komi jákvæðar 
og neikvæðar skekkjur, sem vegi hverjar upp 
á móti öðrum. 

Á þeim árum, sem hér eru athuguð, hafa 
verið tvö tímabil samdráttar í efnahagslífinu. 
Þjóðhagsáætlun sagði rétt um fyrra samdrátt-
artímabilið, en ekki það síðara, eins og sjá má 
á töflu og mynd 1. Þjóðarframleiðsluspá 2 
sagði fyrir um bæði samdráttarskeiðin, en gat 

Tafla 1. Verg þjóðarframleiðsla. 
Magnbreyting á milli " ára í % 

Mismunur 

Ár 
Raun- Þjóðhags- Þjóðhagsáætlun Mismunur 

Ár veruleg áætlun - raunv. Spá 2 Spá2 - raunv. 
1974 3,3 4,1 0,8 - _ 
1975 -2,1 -0,7 1,4 -3,5 -1,4 
1976 2,4 0,6 - 1 , 8 - 2 , 2 - 4 , 6 
1977 6,0 1,5 - 4 , 5 2,5 - 3 , 5 
1978 4,4 3,5 - 0 , 9 _ _ 
1979 2,8 1,3 - 1 , 5 - _ 
1980 3,9 0,9 - 3 , 0 1,0 - 2 , 9 
1981 1,6 1,1 - 0 , 5 0 - 1 , 6 
1982 - 1 , 5 1,0 2,5 - 3 , 5 - 2 , 0 
1983 - 5 , 7 - 2 , 7 3,0 - 5 , 9 - 0 , 2 
1984 2,8 - 2 , 4 - 5 , 2 - 1 , 6 - 4 , 4 
1985 2,8 1,8 -1,0 0,8 - 2 , 0 
1986 6,2 1,6 - 4 , 6 3,1 -3 ,1 
Meðaltal 2,07/1,641) 0,89 - 1 , 1 8 - 0 , 9 3 -2 ,57 
Staðalfrávik 3,35/3,741) 1,94 2,66 2,89 1,39 
Kvaðra t f rávik ' - 2,81 2,88 
Theil 's U 0,73 0,74 
Theils ' UR 18% 79% 
Theils ' U S T 23% 8% 
Theils ' UT 59% 13% 

u Seinni talan sýnir meðal ta l og staðalfrávik, þegar árin 1974, 1977 og 1978 eru undanskilin. 
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ekki upplýst um hagvöxtinn, sem á eftir 
fylgdi. 

Að meðaltali jókst þjóðarframleiðslan um 
2,07% árlega þau 13 ár, sem athugunin nær 
til, en í þjóðhagsáætlun var að meðaltali gert 
ráð fyrir 0,89% hagvexti á ári. Mismunurinn 
er -1,18%. Þau 10 ár, sem spá 2 nær til, jókst 
þjóðarframleiðsla að meðaltali um 1,64% á 
ári, en að jafnaði varspáð 0,93% samdrætti. Í 
báðum tilfellum var því um verulegt vanmat 
að ræða og meira í þjóðarframleiðsluspá 2 en 
þjóðhagsáætlun, þó að hún sé unnin á miðju 
spáárinu. 

Bæði þjóðhagsáætlun og spá 2 hafa U lægra 
en 1 og reynast því nákvæmari en spá, sem 
ætíð boðar óbreytta framleiðslu. í þjóðhags-
áætluninni er hægt að rekja tæpan helming U 
til kerfisbundins vanmats á hagvexti og hag-
sveiflum. í spá 2 eru 13% skekkjunnar tilvilj-
unarkennd, en 79% vegna kerfisbundins van-
mats á hagvexti. 

Til frekari samanburðar var spá, sem 
byggðist á 5 ára hreyfanlegu meðaltali hag-
vaxtar, metin á sama hátt og þjóðhagsáætlun. 
Útreikningar gáfu þeirri spá Theil's U með 

gildinu 1,1 samanborið við 0,73 fyrir þjóð-
hagsáætlunina. Þannig virðast bæði þjóð-
hagsáætlun og spá 2 gefa betri raun en þessi 
einfalda spáaðferð (sjá mynd). 

Þjóðartekjur eru áætlaðar á grundvelli 
spáa um þjóðarframleiðslu og viðskiptakjör. 
Á þeim 13 árum, sem þjóðhagsáætlun nær til, 
tókst 6 sinnum að segja réttilega fyrir um 
breytingar á viðskiptakjörum næsta árs. í spá 
3 var rétt sagt fyrir um þróun viðskiptakjara í 
7 skipti af 10. 

Einkaneysla: 
Að jafnaði er rúmlega 60% þjóðarfram-

leiðslu ráðstafað til einkaneyslu, og tæplega 
60% vöruinnflutnings eru neysluvara eða 
neysluvöruhráefni. Það skiptir því sköpum 
fyrir gæði þjóðhagsspár, að vel takist að spá 
um einkaneyslu. I þjóðhagsáætlun um einka-
neyslu, sem birtist í töflu og mynd 2, var 
fjórum sinnum gert ráð fyrir samdrætti í 
einkaneyslu, en þjóðhagsreikningar sýna, að 
samdráttar gætti aðeins í tveimur tilfellum. 
Að jafnaði gaf þjóðhagsáætlunin fyrirheit um 
0,51% aukningu einkaneyslu, en þjóðhags-
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Tafla 2. Einkaneysla. 
Magnbreyting á milli ára í %. 

Mismunur 

Ár 
Raun- Þjóðhags- Þjóðhagsáœtlun Mismunur 

Ár veruleg áœtlun - raunv. Spá2 Spá2 - raunv. 
1974 7.0 7,0 0,0 _ 
1975 -10,0 - 5 , 5 4,5 -12,0 -2,0 
1976 1,0 0,0 -1,0 -2,0 - 3 , 0 
1977 8,0 3,0 - 5 , 0 5,0 - 3 , 0 
1978 6,0 5,7 - 0 , 3 _ _ 
1979 2,0 3,0 1,0 _ _ 
1980 1,0 -2,0 3,0 - 1 , 5 - 2 , 5 
1981 5,0 1,0 4,0 1,0 - 4 , 0 
1982 2,0 2,0 0,0 2,0 0,0 
1983 - 8 , 3 -6,0 2,3 - 9 , 0 - 0 , 7 
1984 3,0 - 4 , 0 - 7 , 0 -2,0 - 5 , 0 
1985 5,0 1,0 -4,0 1,0 -4,0 
1986 6,5 1,5 - 5 , 0 4,6 -1,9 

Meðaltal 2,17/1,32 0,51 -1 ,65 -1 ,29 -2,61 

Staðalfrávik 5,53/5,99 3,98 3,32 5,48 1,53 
Kvaðratfrávik1 / 2 3,59 2,99 
Theil 's U 0,62 0,52 
Theil 's U H 21% 76% 
Theil 's U S T 17% 3 % 
Theil 's U u 62% 21% 

uppgjörið sýnir að meðaltali 2,17% aukn-
ingu. Spá 2 gefur fyrirboð um 5 samdráttarár 
ogspáir að jafnaði 1,29% árlegum samdrætti í 
einkaneyslu, sem í reynd eykst um 1,32%. 

Tölugildi U gefur til kynna, að einka-
neysluáætlunin sé nokkuð góð. Þegar skýr-
inga er leitað á skekkjunni, sést, að hlutdeild 
kerfisbundinnar skekkju vex úr því að vera 
38% í þjóðhagsáætlun í 79% í spá 2. Það virð-
ist því enn vera rúm til að bæta spá 2 verulega 
með því að finna rætur kerfisbundins 
vanmats. 

Fjárfesting: 
Meiri sveiflu gætir í fjárfestingu en einka-

neyslu og reynslan hér sem og víða erlendis er 
sú, að erfitt sé að segja fyrir um þróun fjár-
festingar. 

Þjóðhagsáætlun boðaði samdrátt fjárfest-
ingar í 10 af 13 árum, en í reynd varð sam-
dráttur 6 sinnum eins og kemur fram í töflu og 
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Tafla 3. Fjárfesting. 
Magnbreyting á milli ára i %. 

Raun- Þjóðhags-
Ár veruleg áætlun 

1974 10,8 - 0 , 7 
1975 - 8 , 4 - 2 , 0 
1976 - 2 , 6 - 9 , 5 
1977 11,5 - 5 , 7 
1978 - 7 , 1 - 1 , 5 
1979 - 0 , 1 - 9 , 7 
1980 9,4 5,0 
1981 2,1 - 5 , 4 
1982 - 1 , 5 - 6 , 9 
1983 - 1 2 , 3 - 8 , 0 
1984 7,8 - 5 , 5 
1985 0,0 1,2 
1986 0,0 - 2 , 5 

Meðaltal 0,74/0,60 -3 ,63 

Staðalfrávik 7,51/7,55 4,62 

Kvaðra t f ráv ik ' 2 

Theil 's U 
Thei l ' s U H 

Theil ' s U S T 

Theil 's U T 

mynd 3. Spá 2 sagði fyrir um raunverulegan 
samdrátt f jórum sinnum, en spáði samdrætti í 
tvö ár til viðbótar, þegar fjárfesting í reynd 
jókst. Árleg meðalaukning fjárfestingar fyrir, 
tímabilið 1974 til 1986 var 0,74% í saman-
burði við þjóðhagsáætlun, sem gerði ráð fyrir 
3,63% samdrætti að meðaltali. Á þeim árum, 
sem fjárfestingarspá 2 nær til, var meðalaukn-
ing fjárfestingar 0,6%, en spá 2 gerði ráð fyrir, 
að hún myndi að meðaltali minnka á milli ára 
um 2,78%. Þar ber því verulega mikið á milli. 

Gildi U fyrir þjóðhagsáætlun um fjárfest-
ingar er 1,22, sem þýðir, að yfir þetta tímabil 
hefðu áætlanir og spár um óbreytta fjárfest-
ingu, þ.e. S=0 fyrir t= 1,2,.. . 13, reynst 
betur. Fjárfestingarspá 2 er verulega betri, en 
engu að síður langt frá því að geta kallast góð. 
Tilviljunarkennd skekkja er helsta skýringin 
á því, hve illa gengur að segja til um fjárfest-
ingu, en engu að síður má ná betri árangri 
með því að draga úr kerfisbundnu vanmati. 

Mismunur 
Þjóðhagsáætlun Mismunur 

- raunv. Spá2 Spá2 - raunv. 

-11 ,5 - -

-10 ,4 - 3 , 0 5,4 
- 6 , 9 - 8 , 2 - 5 , 6 

-17 ,2 - 2 , 2 -13 ,7 
5,6 - -

- 9 , 6 - -

- 4 , 4 8,4 - 1 , 0 
- 7 , 5 - 4 , 1 - 6 , 2 
- 5 , 4 - 4 , 5 - 3 , 0 

4,3 -10 ,0 2,3 
-13 ,3 0,9 - 6 , 9 

1,2 2,0 2,0 
- 2 , 5 0,0 0,0 

- 4 , 4 -2 ,07 -2 ,67 

7,99 5,28 5,60 

8,84 5,95 

1,22 0,82 
24% 20% 
10% 13% 
66% 67% 

Innflutningur: 
Innflutningur er háður neyslu og fjárfest-

ingu auk þess sem hlutfallsleg verð og umfang 
útflutningsframleiðslunnar kunna að valda 
einhverju um magn hans. Það má því líta á 
spárnar um neyslu og fjárfestingu sem helstu 
skýristærðir innflutnings. 

Samdráttarár í innflutningi voru 3 af þeim 
13 árum, sem spá 1 nær til, eins og sést á töflu 
og mynd 4. Þjóðhagsáætlun segir réttilega 
fyrir um samdrátt í innflutningi, en bætir að 
auki þremur samdráttarárum við. Stundum 
virðist ósamræmi milli spáa og áætlana um 
innflutning annarsvegar og einkaneyslu, sam-
neyslu og fjárfestingu hinsvegar. í þjóðhags-
áætlun 1984 t.d. er þannig gert ráð fyrir 4% 
samdrætti í einkaneyslu, 5,5% samdrætti í 
fjárfestingu og minnkandi samneyslu, en 
engu að síður var áætlað, að innflutningur 
minnkaði um aðeins 0,3%. Að meðaltali gaf 
þjóðhagsáætlun til kynna 4,96% minni aukn-
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T a f l a 4. Innflutningur. 
Magnbreyting á milli ára i %. 

Mismunur 
Raun- Þjóðhags- Þjóðhagsáœtlun Mismunur 

Ár veruleg áœtlun - raunv. Spá 2 Spá2 - raunv. 

1974 13,2 3,1 -10,1 - -

1975 - 1 0 , 3 -8,0 2,3 -13 ,5 - 3 , 2 
1976 -1,2 - 4 , 6 - 3 . 4 - 4 , 7 - 3 , 5 
1977 18,7 - 0 , 4 -19,1 5,1 - 1 3 , 6 
1978 6,2 3,0 - 3 , 2 - -

1979 3,1 0,0 - 3 , 1 - -

1980 3,6 1,1 - 2 , 5 4,5 0.9 
1981 8,6 - 0 , 4 - 9 , 0 -1,0 - 9 , 6 
1982 0,8 1,1 0,3 0,3 - 0 , 5 
1983 - 5 , 7 - 5 , 0 0,7 - 5 , 8 - 0 , 1 
1984 9,3 - 0 , 3 - 9 , 6 8,8 - 0 . 5 
1985 9,7 0,9 -8,8 3,8 - 5 , 9 
1986 0,3 1,3 -1,0 4,9 - 4 , 6 

Meðal ta l 4,33/3,38 - 0 , 6 3 ^1,96 0,24 - 3 , 1 4 

Staðalfrávik 7,83/8,46 3,28 6,07 6,67 5.36 

Kvaðra t f r áv ik ' ' 7,66 5,97 

Theil 's U 0,88 0,68 
T h e i l ' s U " 42% 28% 
T h e i l ' s U s 1 33% 8% 
Theil 's U T 25% 64% 

ingu innflutnings en niðurstöðutölur þjóð-
hagsreikninga sýna. Innflutningsspá 2 sagði 
réttilega fyrir um öll samdráttarárin, en bætti 
að auki einu samdráttarári við og reyndist að 
meðaltali 3,14% lægri en niðurstöður þjóð-
hagsreikninga. 

Gildi skekkjustuðulsins U er hátt fyrir 
þjóðhagsáætlunina, en lækkar talvert í spá 2. 
í þjóðhagsáætlun virðist kerfisbundið vanmat 
vera helsta skýring skekkju, en í spá 2 eru 
64% skekkjunnar rakin til tilviljunar. 

Útflutningur: 
Að jafnaði er u.þ.b. helmings útflutnings-

tekna aflað með sölu sjávarafurða. Góðar 
upplýsingar um væntanlegan afla skipta því 
miklu máli, þegar útflutningi er spáð. Þjóð-
hagsstofnun verður að reiða sig á upplýsingar 
Hafrannsóknarstofnunar um aflahorfur, en 
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Tafla 5. Útflutningur. 
Magnbreyting á milli ára i %. 

Mismunur 

Ár 
Raun- Þjóðhags- Þjóðhagsáœtlun Mismunur 

Ár veruleg áœtlun - raunv. Spá 2 Spá2 - raunv. 

1974 - 0 , 7 2,3 3,0 - -

1975 1,4 10,1 8,7 3,4 2.0 
1976 11,9 4,5 - 7 , 4 4,3 - 7 , 6 
1977 10,3 0,8 - 9 , 5 5,1 - 5 , 2 
1978 14,6 3,0 -11,6 - -

1979 5,5 2,5 - 3 , 0 - -

1980 2,7 2,4 - 0 , 3 3,0 0,3 
1981 1,9 3,5 1,6 0 - 1 , 9 
1982 - 9 , 0 3,5 12,5 - 9 . 3 - 0 , 3 
1983 10,3 6,1 - 4 , 2 -8,6 - 1 8 . 9 
1984 3,0 3,5 0,5 4,8 1,8 
1985 11,0 2,3 - 8 , 7 5,3 - 5 , 7 
1986 6,2 3,6 -2,6 4,4 -1.8 

Meðalfrávik 5,32/4,97 3,70 -2 ,15 1,24 - 3 , 7 3 

Staöalfrávik 6,41/6,40 2,30 7,06 5,58 6,23 

Kvaðra t f r áv ik ' : 6.98 6,99 

Thei l ' s U 0,85 0.89 
Thei l ' s UH 5% 28% 

Theil 's U S T 32% 2% 
Theil 's U T 63% 70% 

henni hefur gengið misjafnlega að segja fyrir 
um aflasveiflur á milli ára. 

Í þjóðhagsáætlun um útflutning var aldrei 
gert ráð fyrir samdrætti í útflutningi, en 0,7% 
samdráttur var reyndin 1974 og 9% árið 1982. 
Að meðaltali er árlegur vöxtur útflutnings 
5,32%, en þjóðhagsáætlun gefur að meðaltali 
vísbendingu um 3,7% vöxt. Þjóðhagsspá 2 
segir réttilega fyrir um samdrátt í útflutningi 
1982, en 1983 kemur fram veruleg skekkja, 
þegar spáð er 8,6% samdrætti, en raunin varð 
10,3% aukning. Svo einkennilega vill til, að í 
spá 1 fyrir 1983, sem unnin var tveimur mán-
uðum á undan spá 2, var spáð 9% meiri 
útflutningi en 1982, og þjóðhagsáætlun 1983 
birtir tölur, sem sýna rúmlega 6% aukningu. 
Þessi afleita útkoma 1983 veldur því, að spá 3 
er að meðaltali engu betri en spá 1 eins og 
skekkjustuðlarnir sýna. í báðum tilfellum er 
spáskekkjan að verulegu marki vegna tilvilj-
unar. Engu að síður er hægt að gera betri 
útflutningsspá með því að draga úr kerfis-
bundnum skekkjum. 
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Lokaorð 
Ekki er til neinn alhliða mælikvarði á það, 

hvort efnahagsspá sé góð eða slæm, og því 
ekki hægt að fella dóm á þeim grunni hér. 
Niðurstöður okkar sýna, að efnahagsspár 
Þjóðhagsstofnunar og þjóðhagsáætlun gefa að 
öllu jöfnu betri vísbendingu um þróun efna-
hagsmála en spá, sem gerir ráð fyrir óbreyttu 
efnahagsástandi. Einnig kemur fram, að verr 
gengur að segja fyrir um umfang fjárfestingar 
en annarra þátta þjóðhagsreikninga. Þá 
benda niðurstöður okkar til þess, að kerfis-
bundið vanmat skýri verulegan hluta þess 
mismunar, sem er að finna á þjóðhagsáætlun, 
spám Þjóðhagsstofnunar og niðurstöðum 
þjóðhagsreikninga. Með þá reynslu að leið-
arljósi ætti að vera hægt að bæta spárnar 
talsvert, m.a. með frekari rannsóknum, sem 
skýra það kerfisbundna vanmat, sem virðist 

einkenna spá 2 og þjóðhagsáætlun. Hins-
vegar má ekki líta fram hjá því, að hluti þessa 
vanmats stafar af því, að í spám Þjóðhags-
stofnunar og í þjóðhagsáætlun birtist ásetn-
ingur stjórnvalda um aðhald, sem að jafnaði 
tekst ekki að fullu að koma fram. 

Tilvitnanir 
Útreikningar okkar sýna, að Theil's U er 

0,76, þegar endurskoðaðir þjóðhagsreikn-
ingar eru notaðir við útreikninga, í saman-
burði við 0,73, þegar miðað er við fyrstu tölur 
þjóðhagsreikninga. Sjá einnig bók J. C. K. 
Ash o g D . J. Smyth, „Forecasting the United 
Kingdom Economy", Saxon House, West-
mead, 1973, bls. 23. 

2) Sjá bók Ash og Smyth, kafla 2. 






