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Ritstjóraspjall
Tónninn var klárlega settur af fráfarandi ritstjórn Hjálma á sei-

nustu árshátíð þegar blaðið var í fyrsta sinn gefið út á prenti og 
eiga þeir hrós skilið fyrir vel unnin störf. Þegar ég tók aftur á móti við 
blaðinu á aðalfundi Ökonomíu lofaði ég að rífa þetta blað ennþá mei-
ra upp og gefa út hvorki meira né minna en þrjú blöð yfir veturinn. 
Ég setti mér það markmið í upphafi að nýr staðall yrði settur fyrir 
blaðið og það yrði hýft upp á nýjann stall. Blaðið á að vera málefnalegt 
en jafnframt áhugavert fyrir alla ásamt skemmtilegu ívafi. Byrjað 
var að vinna í blaðinu strax í maí og hefur verið unnið grimmt daga 
sem nætur í allt sumar. Við höfum svo sannarlega uppskorið eins 
og sáð var, enda er nú komið út stórkostlegt annað tölublað Hjálma, 
þótt ég segi sjálfur frá. Í upphafi ætluðum við Örn að tækla þetta 
tveir en á lokasprettinum var Heiðar Ingi kallaður inn með samþyk-
ki og miklum fagnaðarlátum stjórnar. Mig langar að þakka þeim 
drengjum fyrir góða aðstoð við útgáfu blaðsins ásamt nýkjörinni st-
jórn fyrir góðan stuðning. Einnig vil ég þakka styrktaraðilum okkar 
fyrir stuðninginn en án þeirra hefði ekki verið hægt að gefa út Hjál-
ma. Lyftum nú glösum og skálum fyrir komandi skólaári sem mun 
einkennast af sveittum lærdómskvöldum í Odda, vísindaferðum, 
bjórþambi, drama og spennu en umfram allt eintómri haming-
ju. Til hamingju með Nýnemablað Hjálma kæru hagfræðinemar!

  Matti Leifs
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Tór Einarsson
Þ                     eir sem hafa lagt nám við hagfræðideild Háskóla Íslands 

ættu flest allir að vera kunnugir Tóri Einarssyni enda hefur 
hann tengst deildinni svo tugum ára skiptir. Við settum okkur 
í samband við Tór, nýlega kjörinn deildarforseta hagfræðid-
eildar og spurðum hann um málefni sem tengjast deildinni og 
framtíð hennar.

Nú tókst þú nýlega við stöðu deildarforseta, hverjar verða þínar 
helstu áherslur fyrir komandi skólaár? 

 
 Helstu áherslur verða þær, að fylgja eftir þeim breytingum á námi, sem ráðist hefur 
verið í að undanförnu. Taka þær bæði til grunnáms og framhaldsnáms. Þá verða fjármál 
deildarinnar til skoðunar sem endranær, en hún er mjög aðþrengd í þeim efnum.  
 
Nemendur sem hófu nám haustið 2011 lentu í nokkrum breytingum varðandi 
kennsluskrá, munu nýnemar og aðrir lengra komnir nemendur sjá einhverjar frekari 
breytingar gerðar í ár eða á næstunni?
 
 Verulegar breytingar urðu á grunnnámi, einkum BS námi, haustið 2011. Niður féllu 
greinarnar Tölfræði I og II á fyrsta námsári. Í staðinn komu Línuleg algebra B og Likin-
dareikningur og tölfræði, báðar kenndar í Raunvísindadeild. BS nemar í hagfræði sækja 
þessa kúrsa ásamt verkfræðinemum. Þessu fylgdi breytt yfirferð í Stærðfræði I og II. Runur 
og raðir voru færðar yfir í Stærðfræði I, þar sem fylkja- og vigrareikningur féll þar brott, 
og svigrúm myndaðist fyrir ítarlegri kennslu í diffur- og mismunajöfnum í Stærðfræði II. 
BA nemar geta valið milli þess, að taka Stærðfræði I og II annars vegar, og Stærðfræði A 
og B hins vegar, en þeir kúrsar eru kenndir í Viðskiptafræðideild. Þeir geta einnig valið þá 
leið, að taka annaðhvort Línulega algebra B og Líkindareikning, eða Tölfræði A og B með 
viðskiptanemum. 
 
 Með því að taka Línulega algebra B fá nemendur betri undirstöðu fyrir seinna nám, 
sérstaklega í hagrannsóknum. Þar verður fyrri kúrsinum, Hagrannsóknum I, skipt upp, 
þannig að BS nemar taka frá og með komandi hausti sérstakt námskeið, Hagrannsóknir I f. 
BS nema, þar sem vigra- og fylkjareikningi verður ríkulega beitt. Hitt námskeiðið, ætlað BA 
nemum, verður ekki eins tæknilegt í sniðum. 
 Í meistaranámi verður sú breyting nú, að nemendum, sem ekki hafa lokið BS/
BA prófi í hagfræði, verður gert að taka misseri í sérstöku diplómanámi, áður en þeir hefja 
eiginlegt MS nám. Reynsla undanfarinna ára sýnir ótvírætt, að undirbúningi margra, sem 
hefja meistaranám, er mjög áfátt. Suma skortir stærðfræði- og tölfræðikunnáttu, aðra hag-
fræðiþekkingu, enn aðra allt saman. 
 

Eru einhverjar aðrar breytingar sem hagfræðinemar mega búast við á næstunni sem 
tengjast ekki kennsluskránni?
 
 Engar skipulagsbreytinar verða á fyrsta námsári að þessu sinni. Áherslur í ein-
stökum námskeiðum geta þó auðvitað breyst eitthvað, eins og gengur. Ég býst þó ekki við 
miklum breytingum í vetur. Breytingar verða hins vegar á öðru námsári, í hagrannsóknum, 
eins og ég nefndi áðan. 
 
 Engar ákvarðanir hafa verið teknar um meiri háttar skipulagsbreytinar í námi, um-
fram þær, sem ég hef þegar nefnt. Þau mál eru hins vegar í sífelldri endurskoðun. Auk þess 
getur yfirferð í einstökum námskeiðum tekið ýmsum breytingum milli ára, vegna kennaras-
kipta eða af öðrum ástæðum. Við vildum gjarnan auka þjónustu við nemendur á ýmsa lund, 
s.s. fjölga dæmahópum (þ.e. fækka í hverjum hópi) og auka framboð á valgreinum, en því 
miður getum við litlu lofað í þeim efnum á næstunni. 
 
Í sumar var tekið upp inntökupróf fyrir Hagfræðideild, af hverju?
 
 Þessi og ýmsar leiðir aðrar hafa verið ræddar í deildinni í mörg ár. Vandinn, sem 
blasir við kennurum (og raunar nemendum líka) er, hve ósamstæðir hóparnir eru, að undir-
búningi sem og ýmsu öðru. Ef við skoðum það, sem kalla mætti ,,hinn dæmigerða árgang`` 
í BS/BA námi Hagfræðideildar undanfarin ár, þá er myndin í stórum dráttum þessi: Um 100 
nemendur skrá sig til náms á fyrsta ári. Af þeim eru 60-70 virkir, í þeim skilningi að mæta 
í eitthvert próf. Um 30 eru svo líklegir til að útskrifast á endanum. Af þessu má ráða, að 
marga þeirra, sem hefja hér nám, skortir nennu eða getu til að stunda strangt fræðilegt nám, 
líkt og það, sem boðið er upp á í Hagfræðideild. Ég hygg, að þetta sé vandi, sem margar 
deildir HÍ glíma við. Marga kennara hefur lengi dreymt um samstæðari nemendahóp strax 
á fyrsta námsári. Spurningin er þá sú, hvernig því verði náð. Ekki er hægt að velja inn eftir 
einkunnum á stúdentsprófi, þar eð samræmt próf er ekki til staðar hér á landi. Inntökupróf í 
einhverri mynd er því í raun eina færa leiðin. Niðurstaðan varð sú s.l. vetur, að reyna þá leið. 
 
Munum við sjá inntökuprófið næsta sumar?
 
 Við munum vega og meta reynsluna í vetur. Ég held að vilji sé til þess í deildinni, að 
halda áfram með inntökupróf í einhverri mynd. Um hvað verður úr er erfitt að spá. 
 
Lokaspurningin er spurning sem margir hafa velt sér fyrir. Af hverju þurfa hagfræðine-
mar að ná hærri einkunn en Viðskiptafræðinemar í Rekstrarhagfræði I, II og Þjóðhag-
fræði I ?
 
 Ég bendi á, að lágmarkseinkunn í þessum greinum var 6.5 í gömlu Viðskiptadeild-
inni (síðar Viðskipta- og hagfræðideild) um árabil, óháð námslínum. Viðskiptafræðideild 
ákvað fyrir nokkrum árum að færa lágmarkið niður í 5.0. Hagfræðideild ákvað að halda 
óbreyttu lágmarki. Við sáum ekki rök fyrir því að slaka á kröfum í þessum greinum. 
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„Jæja, þá er það búið“ segja gárungarnir með tár á hvarma, þegar einhverju lýkur. 
Núna þegar sumrinu er að ljúka fara kannski einhverjir gárungarnir að opna munninn, 
hver veit. Hagfræðingar fella hins vegar engin tár. Sumarlok boða hátíð, hagfræðihátíð. Þá 
getum við loksins hætt að vinna í bankanum, drekka einu sinni í viku og horfa á íslenskan 
fótbolta. Eftir okkur bíður veturinn með gæðastundum í Odda, tvöföldum eða þreföldum 
helgum og félagsskapur á heimsmælikvarða (og enski boltinn).

Haustboðinn ljúfi, Hjálmar, kemur okkur af stað inn í þennan vetur og eiga strákarnir 
í ritstjórninni hrós skilið fyrir að koma þessu blaði út strax í byrjun vetrar. Það hefur ekki 
gerst síðan það var gert síðast, sem er að öllum líkindum aldrei. Örn, Heiðar og sérstakle-
ga Matti eru búnir að vinna baki brotnu í allt sumar og afraksturinn er glæsilegur. Áfram 
þið.

Hjálmar er samt bara byrjunin og lærdómsþyrstir hagfræðingar þurfa ekki að örvæn-
ta. Við byrjum dagskrána með nýnemadeginum í kvöld. Þar fá óvígðir busar forsmekkinn 
af því sem koma skal. Vígsluathöfnin fer fram á lóð háskólans til að byrja með en við 
endum svo í Sjálfstæðissalnum á Seltjarnarnesi þar sem innvígðir kenna þeim óreyndu á 
lífið.

Næstkomandi föstudag er fyrsta vísindaferðin þegar skarinn heldur á vit ævintýranna 
í Ölverksmiðju Egils. Daginn eftir verður svo golfmót sem er klárlega einn af skemmtilegri 
viðburðum Ökonomíu. Á laugardagskvöldið er komið að útgáfupartý Hjálma á Úrillu 
Górillunni við Austurstræti þar sem guðaveigarnar fá að njóta sín. Þetta verður allt auglýst 
betur síðar.

Svona verður þetta í allan vetur og eins og Palli sagði. „Þetta verður stanslaust stuð“. 
Eða þú veist, þú þarft eitthvað að læra líka. Dagskráin fyrir vísindaferðirnar í haust er 
á næstu síðu sem og dagskrá fyrir aðra viðburði. Við munum til að mynda bjóða uppá 
golfmót, pub-quiz og próflokadjamm að ógleymdum HAG-stjórnar deginum þar sem við 
hagfræðinemar ætlum klára þessa stjórnmálafræðinema. AFTUR. 

Ávarp stjórnar

Dagskráin fyrir jól

Nemendaskírteini

31. ágú  Nýnemadagur
07. sept  Ölgerðin1 

08. sept  Golfmót + útgáfupartý
13.-15. sept Framsóknarflokkurinn   
  Októberfest2

21. sept  Hagstjórnardagur3

05. okt  Arion Banki1

Kostir

12. okt  Óákveðin Vísó
Miðannarpróf

2. nóv  Nova1

9. nóv  LÍÚ1

16. nóv  Kauphöll Íslands1

Prófaundirbúningur
21. des  Próflokadjamm

*Með fyrirvara um breytingar
1Heimsókn í fyrirtæki þar sem við kynnumst starfssemi þeirra og fáum oftar en ekki veglegar 
veitingar;)
2Þriggja daga hátíð á vegum Stúdentaráðs.
3Dagur þar sem hagfræði- og stjórnmálafræðinemar takast á í hinum ýmsu þrautum sem endar 
svo með skralli fram á nótt.

•	 Kostar 5000 kr. 
 
..sem er samt bara einn peningur!

•	 Ókeypis í vísindaferðir og flesta 
aðra viðburði

•	 Forgangur í vísindaferðir
•	 Rútuferðir eftir vísó
•	 FULLT af afsláttum á börum, 

matsölustöðum o.fl.
•	 Aðgangur að heimasíðunni
•	 Ódýrara á árshátíð
•	 Og margt margt fleira

Gallar

Að lokum viljum við hvetja alla hagfræðinema til að fjárfesta í einu stykki nemen-
daskírteini. Það kostar ekki nema einn bláan og er það borgað margfalt til baka með 
öllum afsláttunum og vísindaferðunum sem í boði verða. Þið getið einnig séð nánar um 
það hér að neðan.

Við í stjórninni hlökkum mikið til að takast á við öll þessi verkefni og reyna að gera 
veturinn skemmtilegastann fyrir alla. Við erum svo spennt að það mætti halda að við 
værum í bílbelti. Heheheheheh.      

Björn Ívar Björnsson, formaður.
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Nafn: Ásgeir Friðrik Heimisson

Fæðingarár? 1989

Úr hvaða framhaldsskóla ertu að koma? 
Verkmenntaskóla Austurlands

Hvað hlakkar þig mest til í vetur?  Læra

Áhugamál?  Tónlist, golf, fótbolti og lyftingar

Hver var þín fyrsta vinna?  Salta fisk hjá Síldarvinnslunni í          
Neskaupstað

Hvaða áfanga varst þú bestur í í fram-
haldsskóla?  Sögu og Stærðfræði

Áttu einhverja fyndna/skondna sögu úr 
tíma? Man eftir einni góðri úr grunnskóla 
þegar besti vinur minn kveikti lítið bál á 
borðinu sínu

Hvernig munt þú ferðast í skólann í vetur? 
Örugglega fótgangandi þar sem ég bý nálægt 
skólanum

Hjúskaparstaða?  Er á lausu

Fjöldi systkina?  2

Drekkuru kaffi?  Nei

Hvað er uppáhalds landið sem þú hefur 
komið til?  Tansanía

Hver er uppáhalds skyndibitinn þinn?     
Hamborgari

Hver er uppáhalds bjórinn þinn?  The 
Famous Grouse

Uppáhalds skemmtistaður?  Þeir eru allir 
skemmtilegir

Eftirminnanlegt vandræðarlegt atvik?  Ég 
fór einu sinni handleggsbrotinn á báðum 
höndum í sund án þess að vita það og svo 
þurfti einhver gamall kall að þurrka mér 

Viðtal við Nýnema

þegar ég gat ekki lengur hreyft hendurnar og 
ákvað að kíkja uppá sjúkrahús

Í sumar var í fyrsta skiptið tekið upp in-
ntökupróf fyrir hagfræðideildina, hvernig 
leist þér á það?  Mér fannst það bara fínt, ef 
maður hefði fallið þá hefði maður vitað að ég 
ætti ekkert að vera að fara læra hagfræði en 
ég náði svo ég vissi að ég væri nógu góður

Varstu stressaður fyrir prófið?  Svona smá

Geturu ímyndað þér einhverjar ástæður 
afhverju inntökuprófið var sett fyrst núna? 
Vegna þess að fall hefur verið algengt sei-
nustu ár og þá er fínt að setja inntökupróf 
til þess að sía út þá sem eiga ekkert heima í 
hagfræðinni

Afhverju valdiru hagfræði?  Vegna þess að 
ég hef alltaf haft mikinn áhuga á efnahagi 
landa og hverning það allt saman virkar

Hvernig lýst þér á komandi skólaár?  Bara 
helvíti vel

Ætlaru að setja þér einhver markmið fyrir 
haustið?  Bara ná öllu með top einkunum

Er eitthvað sem þú vilt bæta við svona un-
dir lokin?  Dollý er sexý kind og  
mér finnst mjólkurkex best með  
ananas
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Hagfræðistofnun Háskóla Íslands er vísindaleg rannsóknastofnun sem starfrækt 
er af HÍ. Stofnunin heyrir undir Hagfræðideild og er vettvangur rannsókna- og 

þróunarstarfs í hagfræði og skyldum greinum.

Hlutverk Hagfræðistofnunar samkvæmt reglugerð um stofnunina er margþætt 
og skiptist í:

•	 að afla þekkingar á hagkerfi og þjóðarbúskap Íslendinga,
•	 efla tengsl rannsókna og kennslu og samhæfa rannsóknir í hagfræði sem 

unnið er að við HÍ, 
•	 að styðja kennslu og þjálfun í vísindalegum vinnubrögðum og veita 

nemendum í framhaldsnámi aðstöðu og búnað til rannsóknarstarfa eftir því 
sem kostur er, 

•	 að stuðla að tengslum háskólans við atvinnu- og þjóðlíf og innlent og erlent 
vísindasamfélag, 

•	 að sinna þjónustuverkefnum og ráðgjöf í hagfræði og skyldum greinum, 
•	 að annast útgáfu og aðra kynningu á niðurstöðum hagfræðirannsókna, 
•	 að gangast fyrir ráðstefnum, fyrirlestrum, námskeiðum, endurmenntun og 

hvers kyns annarri starfsemi, sem er til þess fallin að útbreiða hagfræðilega 
þekkingu.

Starfsemi stofnunarinnar má í raun skipta í tvennt. Annars vegar vinna 
við hagrænar úttektir af ýmsum toga og hins vegar rannsóknastarf sem unnið 
er á grundvelli rannsóknarstyrkja. Stofnunin gegnir þýðingarmiklu hlutverki í 
hagfræðilegri umræðu á Íslandi og hefur komið að mörgum helstu álitamálum 
sem þjóðin hefur glímt við. Af nýlegum verkefnum má m.a. nefna samtakt um 
greinargerðir vegna Icesave-skuldbindinga, sem unnin var árið 2009 og fjölda 
úttekta á ýmsum atriðum tengdum sjávarútvegi, svo sem þjóðhagsleg áhrif 
aflareglu, áhrif aflasamdráttar í þorski á fjárhag sveitarfélaga, þjóðhagsleg áhrif 
hvalveiða, skilvirkni markaða fyrir aflaheimildir og fjárhagslegan aðskilnað 
fiskveiða og -vinnslu. Undanfarna mánuði hefur stofnunin einnig birt tvær 
skýrslur um íbúðalán og kostnað við að lækka höfuðstól húsnæðislána. Þá hefur 
stofnunin skrifað skýrslur um stöðu og horfur í einstökum búgreinum innan og utan 
Evrópusambandsins og úttektir á sviði stóriðju og orku.

Rannsóknir stofnunarinnar hafa einkum verið á sviði sjávarútvegs og 
fiskihagfræði og hefur Hagfræðistofnun þar notið þeirrar góðu þekkingar sem 
byggst hefur upp á því sviði innan hagfræðideildar. Á síðustu árum hefur stofnunin 
einnig látið til sín taka á öðrum sviðum umhverfis- og auðlindafræði.

Hagfræðistofnun HÍ

Hagfræðistofnun er að jafnaði aðili að nokkrum alþjóðlegum 
rannsóknaverkefnum, m.a. ýmsum þeim sem Evrópusambandið hefur styrkt. Á 
yfirstandandi ári  er stofnunin aðili að þremur ESB-verkefnum.

Starfsemi Hagfræðistofnunar aflar hagfræðideild verulegan hluta af rekstrarfé 
deildarinnar. Það er vegna svonefndra mótframlaga háskólans til deilda vegna 
rannsóknarstyrkja sem aflað er innan viðkomandi deildar. 

Stofnunin hefur ætíð litið á það sem mikilvægan þátt í starfsemi sinni að gefa 
nemendum í grunnnámi og framhaldsnámi tækifæri til að kynnast rannsóknavinnu. 
Undanfarin ár hafa árlega nokkrir nemendur stundað vinnu með námi við 
stofnunina, jafnframt því að vinna þar á sumrin og jafnvel fyrst eftir útskrift. 

Formaður stjórnar Hagfræðistofnunar er Ragnar Árnason, prófessor. Núverandi 
fulltrúi Ökonomíu í stjórn stofnunnar er Sæmundur Árni Hermannsson. Frekari 
upplýsingar um Hagfræðistofnun og starfsemi henar má finna á heimasíðu 
Hagfræðistofnunar, www.hhi.hi.is, en þar er einnig að finna bækur, skýrslur og 
rannsóknaritgerðir sem stofnunin hefur gefið út.

Ragnar Árnason, Sveinn Agnarsson

http://www.hi.is/felagsvisindasvid_deildir/hagfraedideild/adal/forsida
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Verið innilega, hjartanlega velkomin 
í hagfræðina. Næstu ár geta orðið 

að bestu árum lífs ykkar og því æt-
lum við að gefa ykkur nokkur ráð úr 
reynslubankanum fyrir komandi átök. 
Work hard, play hard - Einkunnarorð 
okkar hagfræðinema. Bjórinn bragðast 
alltaf betur á föstudögum í vísó ef þú 
veist að þú átt hann skilið. Dæmatímar 
- Í dæmatímum fer kennarinn yfir 
áhersluatriði námskeiðsins og hjálpar 

ykkur að skilja betur. Kennararnir eru líka fjallmyndalegir svo þar er strax hvati til 
að mæta. Oddi er staðurinn - Griðarstaður hagfræðinema er án efa Oddi. Þar er 
gott að læra innan um samnemendur og myndast þar oft stemming fram eftir nóttu. 
Samvinna -  Það er sniðugt að mynda einhverskonar ,,study-hóp” strax. Ef þið eruð 
einhvern tíman í vanda ættuð þið að spyrja samnemendur, sérstaklega þá eldri, um 
hjálp, glósur og ráð. Svo er líka sniðugt að koma sér í dropbox hagfræðinema þar 
sem finna má aragrúa af ýmsu gómsætu til að létta ykkur lærdóminn. Skoða gömul 
próf - Stundum er námsefnið það mikið að maður getur átt erfitt með að átta sig á 
því hver áhersluatriðin eru, þess vegna er gott að venja sig á að skoða gömul próf til 
að átta sig betur á meginatriðum námskeiða og til hvers er ætlast af ykkur í lok þess. 

Elsku Nýnemar

Eins og flestir eldri hagfræðinemar geta vottað fyrir þá er félagslífið mjög mikil-
vægur þáttur námsins. Það er fátt betra eftir erfiða lærdómsviku að skella sér í 

eina gómsæta vísindaferð þar sem boðið er upp á veigar í skiptum fyrir að hlusta á 
kynningar sem oftar en ekki eru mjög áhugaverðar. Skella sér síðan niður í bæ og 
eiga eftirminnilegar (reyndar munum við stundum ekki eftir neinu) stundir saman. 
Fyrir utan vísindaferðirnir eru svo nóg af öðrum skemmtilegum uppákomum svo 
sem Hagstjórnardagurinn, próflokadjamm, árshátíð ofl. Til að fá sem mest út úr 
félagslífinu er langsniðugast að fjárfesta í einu stykki félagsskírteini en það tryggir 
þér forgang í vísindaferðir þér að kostnaðarlausu, ódýrari miða árshátíð, fullt af 
afsláttum á alls kyns stöðum, aðgang að próflokadjömmum og öðrum fögnuðum á 
vegum Ökonomiu. Þetta er því bara einfalt reiknidæmi kæru nýnemar!

Félagslífið

Eftirfarandi grein er þýdd (lauslega) upp úr bókinni „Superfreakonomics“ 
eftir Steven D. Levitt & Stephen J. Dubner. Með þessari grein vonumst við til 

að geta sýnt ykkur fram á að hagfræðin snýst ekki einungis um stýrivexti, 
verðbólgu og atvinnuleysi – hún getur einnig tekist á við áhugaverð vandamál í 
þjóðfélaginu.

Samanburður á dólgum (e. pimps) og fasteignasölum.
Mannfræðingur að nafni Venkatesh hefur staðið fyrir víðamiklum rannsóknum 
tengdum vændi á sl. árum. Eitt af vandamálunum slíkra rannsókna er að komast 
yfir almennileg gögn sem hægt er að lesa úr. Honum hefur þó tekist það með því 
að ráða fyrrverandi vændiskonur í vinnu við það að skrá niður upplýsingur um 
kaup á vændi hjá konum sem hann hefur gert samning við. Hann hefur náð með 
þessum hætti að safna upplýsingum um 2200 vændiskaup hjá 160 mimsunandi 
vændiskonum yfir tveggja ára tímabil!
Ein af áhugaverðari niðurstöðunum úr rannsókninni var eftirfarandi:

Ef kaup á vændi fór í gegnum „dólg“ (e. pimp) voru þau að jafnaði 16 
dollurum dýrarari (fyrir sama „verkefni“) en án dólgs. Einnig kom fram í 
rannsókninni að dólgurinn tók sér u.þ.b 25% þóknun, en þrátt fyrir það, þá 
fengu vændiskonurnar að jafnaði meira í sinn vasa. Þetta er vegna þess að þeir 
viðskiptavinir sem fóru í gegnum dólg vildu oftar fá „verkefni“ sem voru dýrari. 
Ekki nóg með það að vændiskonurnar fengu meiri pening með því að nota dólg 
en ella heldur sýndu rannsóknirnar einnig fram á það að þær væru bæði örug-
gari (þ.e, viðskiptavinir réðust mun sjaldnar á þær) og mun sjaldnar neyddar í 
að þjónusta klíkumeðlimi ókeypis.

Ef við berum þetta nú saman við aðra starfsgrein, fasteignasölu. Þó að fastei-
gnasalar taki yfirleitt ‚aðeins‘ (samanborið við 25% hjá dólgunum) áþóknun upp 
á u.þ.b 5%, gæti það þýtt áþóknun sem nemur uppá nokkrar milljónir (5% af 40 

Samanburður á dólgum 
(e.pimps) og fasteignasölum
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milljónum eru 2 milljónir) króna. En spurningin er, vinna fasteignasalar fyrir 
þessari áþóknunni sinni?

Nýleg rannsókn var gerð af þremur hagfræðingum í Madison, Wisconsin en 
þar skoðuðu þeir fasteignasíðu þar sem eigendur húsa til sölu geta skráð húsið 
sitt á síðuna og kostar það 150 dollara. Með því að bera saman þessa heimasíðu 
við húsnæði sem seld voru af fasteignasölum var niðurstaðan sú að það var 
enginn marktækur munur á fasteignum sem seldar voru á heimasíðunni og hjá 
fasteignasölum! Eini munurinn var sá að húsin sem seld voru í gegnum hei-
masíðuna voru að meðaltali 20 dögum lengur á markaði.

Auðvitað er margt annað sem þarf að reikna með – þegar þú selur húsið 
þitt sjálfur þarftu að sjá um það allt í staðinn fyrir að vera með mann í vin-
nu við það. Svo má líka vera að þeir sem ákveði að selja sjálfir séu almennt 
betri viðskiptamenn og fái því oft mjög gott verð fyrir húsið sitt og það bjagi 
niðustöðunum og þar fram eftir götunum. Aðalatriðið með grein þessari er að 
sýna fram á það hvað hagfræðin getur farið um víðan völl og tekið á mörgum 
viðfangsefnum, ekki bara hver verðbólguspá næsta ársfjórðungs verður.

Dollý Hvíslaði því að...
•	 .. Mikkalingur væri á lausu
•	 .. Hafdís Tinna með auga á ónefn-

dum eldri Hagfræðinema 
•	 .. Sæmilla hefði farið all the way !
•	 .. Valgeir seldi fleiri bíla en Eggert í 

sumar og Eggert fór í fýlu útí hann
•	 .. Ísak Rúnarsson, nýnemi, væri 

brjálaður yfir að hafa ekki komist í 
nýnemaviðtal Hjálma

•	 .. Þorsteinn Andri sé díónískur
•	 .. Kamilla komin með leið á humri
•	 .. Proppé hefði endað inní tjaldi 

hjá Matta í útilegunni, eftir mög-
nuðustu innkomu ársins

•	 .. Nýneminn Daníel Kári ætlar al-
drei að snoða sig aftur eftir að hafa 
fengið mikla athygli frá mæðrum á 
knæpum borgarinnar.

•	 .. Hjalti Óskars byrjaði að safna 
mottu fyrir mottu-mars í júní

•	 .. Sæmi setti HB-Granda næstum á 
hausinn í sumar

•	 .. Tómas las allar Harry Potter 
bækurnar í sumar

•	 .. Eggert og Valgeir sættust í 
Swingers-partýi um miðjan ágúst

•	 .. Bívar gerðist fréttamaður og 
vann pepsi-deild kvenna í sumar

Sæmilla og Kamundur
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Nafn: Kristjana Ýr 
Fæðingarár? 1992
Úr hvaða framhaldsskóla ertu að koma?  Ég er að koma úr 
Menntaskólanum við Sund
Hvað hlakkar þig mest til í vetur?  Hlakka mjög mikið til að 
fara í þessar umtöluðu vísindaferðir!
Áhugamál?  Ætli það sé ekki aðallega að vera með vinum 
mínum og skemmta mér, og svo auðvitað fótboltinn.

Hver var þín fyrsta vinna?  Held unglingavin-
nan
Hvaða áfanga varst þú best í í framhaldsskó-
la?  Tel mig hafa staðið mig ágætlega í stærð-
fræði
Áttu einhverja fyndna/skondna sögu úr 
tíma?  Þegar ég hitti Jóhann ensku kennarann 
minn á vegó og spjallaði alltof lengi við hann 
um eitthvað sem ég man ekki, og mætti í tíma 
á mánudeginum og hann var að lesa upp og 
sagði takk fyrir seinast Kristjana, fannst það 
frekar vandræðalegt
Hvernig munt þú ferðast í skólann í vetur?  
Ég mun held ég ferðast á bíl.
Hjúskaparstaða?  Lausu
Fjöldi systkina?  Fjögur sytsktini
Drekkuru kaffi?  Nei ekki ennþá, hef heyrt 
hins vegar að fólk byrji á því í háskóla til að lifa 
daginn af.
Hvað er uppáhalds landið sem þú hefur 
komið til?  Bandaríkin klárlega
Hver er uppáhalds skyndibitinn þinn?  Ham-
borgarasmiðjan er að koma sterk inn.
Hver er uppáhalds bjórinn þinn?  Egils lite.
Uppáhalds skemmtistaður?  Danski barinn, 
svo finnst mér nú Vegó og Lebowski góðir líka.
Eftirminnanlegt vandræðarlegt atvik?  Vá 
man ekkert eins og er... hehe vandró!

Viðtal við Nýnema

Í sumar var í fyrsta skiptið tekið upp 
inntökupróf fyrir hagfræðideildina, hvernig 
leist þér á það?  Bara svona ágætlega, finnst 
eiginlega að það ætti að setja inntökupróf í allar 
deildir
Varstu stressuð fyrir prófið?  Ég get ekki sagt 
það, ætlaði reyndar að hætta við að fara daginn 
áður því ég hélt ég myndi ekkert komast inn, 
en mjög sátt að ég hafi bara skellt mér. 
Geturu ímyndað þér einhverjar ástæður 
afhverju inntökuprófið var sett fyrst núna? 
Öruglega bara útaf því að það eru svo margir 
sem fara í háskóla, bara til þess að fara í háskóla 
og vita ekkert hvað þau vilja læra og falla svo 
bara. Og bara verið að tjekka hvort þú sért 
tilbúin að fara í þetta nám.
Afhverju valdiru hagfræði?  Ég var á hag-
fræðibraut í MS og fannst alveg gaman í hag-
fræði þannig ákvað að fara bara í hagfræði vissi 
heldur ekkert hvað annað ég ætti að læra.
Hvernig lýst þér á komandi skólaár?  Bara 
mjög vel, smá stressuð en þetta hlýtur að 
reddast.
Ætlaru að setja þér einhver markmið fyrir 
haustið?  Auðvitað að ná árinu og standa mig 
bara vel og hafa gaman!!
Eithvað að lokum?  Dollý er ótrúlega sexy kind 
og mér finnst mjólkurkex best með smjöri.

Skiptinám

Grand Canyon í BNA; mynd fengin af www.kilroy.is

Ekki segja mér að þú hafir aldrei íhugað það að 
ferðast aðeins um heiminn og njóta lífsins!  

Skiptinám býður upp á þann möguleika að sinna 
náminu á meðan þú uppfyllir ævintýraþrá þína 
í framandi landi. Hvort sem það er Bandaríkin, 
Evrópa, Asía eða önnur heimsálfa sem heillar 
þig, þá stendur þér allt til boða og möguleikarnir 
margir. Kilroy er ferðaskrifstofa fyrir ungt fólk og 
námsmenn sem bíður uppá fjölmarga möguleika.

Hvort sem þú hefur áhuga á skiptinámi eða bakpokaferðalagi þá getur Kil-
roy leiðbeint þér í rétta átt að því sem hugur þinn girnist mest. Þeir bjóða uppá 
fría ráðgjöf fyrir alla sem vilja fara í háskólanám erlendis. Námsráðgjöf, aðstoð 
með umsóknir, gagnlegur undirbúningur og aðstoð með fjármögnun er allt 
hluti af því sem þeir sinna fyrir þig. 

        Matthías Leifsson

Hægt er að setja sig í 
samband við Kilroy í ge-
gnum Kilroy.is eða kíkja í 
heimsókn til þeirra meistara á 
Skólavörðustíg 3a.

Dollý mælir með
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Lítilsháttar Grímsstaðahagfræði

Væntanlega snýst málið um hvað sé hagvæmt fyrir þjóðina. Hagfræðing 
er sú fræðigrein sem fjallar um þjóðhagslega hagkvæmar ákvarðanir og raunar 
hagkvæmar ákvarðanir yfirleitt.
Hvað hefur hagfræðin um þetta mál að segja?

Hagfræðilegar staðreyndir málsins eru einfaldar. Aðili 1 á land. Aðili 2 hefur 
lýst áhuga á að kaupa landið. Samningur um viðskiptin hefur náðst. Samkvæmt 
grunnkenningum hagfræðinnar er óhætt að gera ráð fyrir að í þessum samningi 
felist hagsbót fyrir báða aðila þessara viðskipta. Seljandinn, mun ekki láta eign-
ina af hendi fyrir lægri upphæð en sem nemur þeim ábata sem hann telur sig 
hafa af því að eiga hana áfram. Kaupandinn, mun ekki vilja kaupa nema hann 
telji ábata sinn af eigninni meiri en kaupverðið. Því munu báðir hagnast ef 
frjálsir samingar nást á annað borð. Þetta er grunnkenning hagfræðinnar um 
frjáls viðskipti sem rekja má aftur til Adam Smith (1887) og jafnvel lengra.

Í einingahagfræðinni (e. micro-economics) er hagsbót aðila af viðskiptum 
sem þessum iðulega lýst með línuriti í líkingu við það sem dregið er upp í Mynd  
1 (sjá t.d. Varian, 1992). Í þessari mynd er eftirspurnarfall kaupandans eftir 
landi, sem er í rauninni jaðarábatafall hans af landi, merkt MB2. Framboðsfall 
seljandans, sem er jafnframt jaðarkostnaður hans af því að láta land af hendi er 
merkt MC1. Landflæmið sem er til ráðstöfunar er táknað með Q. Umsamið verð 
er einhvers staðar á milli jaðarábata kaupandans og jaðarkostnaðar seljanda við 
magnið Q. Gerum ráð fyrir að það sé P. Miðað við þessar aðstæður má mæla 
hreinan ávinning kaupandans af viðskiptunum sem svæði A í línuritinu og ávin-
ning seljandans sem svæði B (Varian 1992).1 Heildarábatinn af viðskiptunum 
er A+B. Þar sem kaupandinn er erlendur er eðlilegt að líta svo á að heildaábati 

Bújörðin Grímsstaðir á Fjöllum hefur verið 
til umræðu. Kínverskur borgari hefur 

lýst áhuga á að kaupa hluta jarðarinnar og 
landeigandi vilja til að selja. Þriðju aðilar 
með innanríkisráðherrann í broddi fylkingar 
hafa hins vegar fundið þessum viðskiptum til 
foráttu, og hvatt til þess að ríkisvaldinu verði 
beitt til að koma í veg fyrir þau.

Íslands af þessum viðskiptum sé svæði 
B.

Rétt er að taka það fram að það 
breytir engu í þessari greiningu hvort 
magnið, þ.e. landsvæðið ,er takmarkað 
eða ekki eða hvort samningsverðið er 
nákvæmlega P eða eitthvað annað verð 
milli framboðs og eftirspurnar. Sama 
máli gegnir um lögun framboðs og 
eftirspurnarfallanna svo framalega sem 
hið fyrrnefnda hallar upp á við og hið síðarnefnda niður á við. Kjarni málsins er 
sá að seljandi og kaupandi hafa náð samkomulagi um viðskipti sem báðir telja 
sér hagkvæm. Mynd 1 er einungis til skýringar.

Nú hefur komið fram hópur, aðilar 3, sem setur sig upp á móti þessum 
viðskiptum og ver til þess tíma og fjármunum. Sú staðreynd er sterk vísbend-
ing um að aðilar 3 telji sig verða fyrir tjóni af viðskiptunum þótt þeir eigi ekki 
að þeim aðild. Hér eru því á ferðinni vokölluð ytri áhrif (e. external effects; sbr. 
Varian 1992).

Gerum ráð fyrir því að tjón aðila 3 af viðskiptunum jafngildi upphæðinni 
C. Þá blasir við að viðskiptin eru þjóðhagslega hagkvæm ef B>C, þ.e. ávinningur 
landeiganda er meiri en tjón aðila 3. Þau eru hins vegar þjóðhagslega óhagkvæm 
ef C>B, þ.e. tjón aðila 3 er meira en ávinningur landeiganda.

Mikilvægt er að átta sig á því að ástæðurnar sem aðilar 3 hafa fyrir andstöðu 
sinni við viðskiptin eru aukaatriði í þessu samhengi. Þær skipta álíka litlu máli 
og ástæðurnar sem fólk hefur fyrir að kaupa t.d. mjólk eða utanlandsferðir. Það 
eina sem skiptir máli frá hagfræðilegu sjónarmiði er sú upphæð sem fólk er 

1 Þetta er auðvelt að sjá. Ábati seljanda af fyrstu landeiningunni er jaðarábati hans af landi að 
frádregnu verðinu sem hann greiðir. Sama máli gengir um aðra eininguna o.s.frv. Því er hreinn 
heildarábati hans tegrið (e.integral) milli jaðarábatafallsins og verðsins, P, upp að magninu Q. 
Þetta er svæðið I. Hliðstæðu máli gegnir um ábata seljandans. Hans ávinningur af hverri einingu 
lands er verðið sem hann fær, P, að frádregnum jaðarkotnaði hans.
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reiðubúið til að greiða eða fórna fyrir landið því sú upphæð mælir þann ávin-
ning sem fólk telur sig hafa af vörunni.
Hið samfélagslega viðfangsefni er því ekki að rífast um kost og löst af þessum 
viðskiptum og því síður safna liði með og á móti. Viðfangsefnið er að mæla 
ábata seljandans, þ.e. B, og tjón þriðju aðila, C, og bera þetta tvennt saman. Þetta 
er í eðli sínu dæmigerð kostnaðarábatagreining (e. cost benfit analysis; sjá t.d. 
Layard og Glaister 1994).

Sem betur fer er hins vegar óþarfi að leggja í viðamikla kostnaðar-ábata-
greiningu í þessu máli. Varan, landareign á Grímstöðum á Fjöllum, er vel skýr-
greind. Eignarhaldið er einnig skýrt. Það er hjá landeiganda. Helstu skilyrðum 
frjálsra markaðsviðskipta er því fullnægt. Þeir aðilar sem vilja ráðstafa landinu 
á annan hátt en núverandi eigandi þurfa einungis að bjóða betur í landið en 
Kínverjinn til þess að fá vilja sinum fullnægt. Takist þeim það er það ótvíræð 
staðfesting á því að tjón þeirra af sölu landsins til Kínverjans er hærra en það 
sem hann býður landeigandanum, þ.e. C>B. Þar með eru kaup þeirra á landinu 
þjóðhaglega hagkvæm. Takist aðilum 3 hins vegar ekki að bjóða landeiganda-
num hærra verð en Kínverjinn er það vísbending um að tjón þeirra af sölunni til 
Kínverjans sé minna en ávinningur landeigandans, þ.e. C<B. Þar með er salan til 
Kínverjans þjóðhagslega hagkvæm.

Þessi aðferð, þ.e. sú að láta markaðinn og samninga milli aðila ráða, er því 
sæmilega líkleg til að leiða til þjóðhagslega hagkvæmrar niðurstöðu. Hún er 
a.m.k. miklu líklegri til þess en pólitískt hrossakaup. Margir aðrir veigamiklir 
kostir eru við þessa aðferð. Í fyrsta lagi felur hún í sér samkomulag — enginn 
er knúinn með valdboði til að þola tiltekna niðurstöðu. Meira að segja þeir 
sem verða af viðskiptum gera það samkvæmt eigin vali. Í öðru lagi er hver sú 
niðurstaða sem næst Pareto-endurbót (Varian 1992), þ.e. allir viðskiptaaðilar 
hagnast en enginn tapar, ekki einu sinni þeir sem verða af viðskiptum — þeirra 
staða er óbreytt. Í þriðja lagi felur aðferðin í sér að allir viðkomandi aðilar upplý-
sa meira en áður um raunverulegt mat sitt á verðmæti landsins, þ.e. stærðunum 
A, B og C, með tilboðum sínum í landið.2 Í fjórða lagi fær hinn kínverski aðili 
samkeppni. Því kann hann að kjósa að hækka tilboð sitt og þar með ávinning 
Íslands kaupi hann landið að lokum. Öðru máli gegnir um hina aðferðina, þ.e. 
pólitíska baráttu með valdboð að markmiði, sem aðilar 3 hafa kosið að beita. Það 

2 Þetta er afbrigði af fræðunum um afhjúpað val (e. revealed preference; Samuelson 1938).

er ekki aðeins svo að sú aðferð sé líklegri til að leiða til þjóðhaglega óhagkvæm-
rar niðurstöðu. Nái aðilar 3 fram vilja sínum og landeiganda verður bannað að 
selja, verður hann af ábata sem nemur B hvort sem sú niðurstaða er þjóðhagsle-
ga hagkvæm eða ekki. Aðilar 3, sem hagnast af banninu, í báðum tilfellum þurfa 
hins vegar ekki að leggja mikið af mörkum. Þessi vænlegi gróðavegur fyrir aðila 
3 er auðvitað ein af helstu ástæðunum fyrir vaxandi rentusókn (e. rent-seeking) í 
samfélaginu (sjá t.d. Tollison 1982).
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