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Ritstjórnarspjall

Margt hefur gerst í lífi okkar hagfræðinema síðan seinasta 
tölublað Hjálma kom út. Þá ber helst að nefna það að 

Obama rústaði forsetakosningunum, Vilhjálmi tókst að svindla á 
gömlu fólki og það var fjallað um fiskveiðar í fréttum. Þrátt fyrir 
það þá hefur félagslífið nú á haustönn verið til fyrirmyndar og á 
stjórn Ökonomíu hrós skilið fyrir vel unnin störf, félagslífið er jú 
það sem kemur okkur flestum í gegnum námið. 

Það fer ekki framhjá neinum að eftirvæntingin eftir þessu blaði 
er búin að vera svakaleg seinustu vikurnar. Hagfræðideildin er 
búin að nötra af spenningi og sjálfur Adam Smith reis úr gröfin-
ni á Halloween. Jólaútgáfa Hjálma er nú loksins komin út og get 
ég sagt, þónokkuð öruggur með það, að þetta er í fyrsta skipti 
sem það kemur út rétt fyrir jólaprófin. Við strákarnir í ritnefnd 
erum vissir um að þið getið fundið ykkur áhugavert efni í þessu 
tölublaði, hvort sem það er upphaf Reykjavíkurborgar, fiskveiðar 
í Kína eða sjóðandi heitt slúður í boði Dollý.
  
Það styttist í prófin og hvetjum við ykkur til að nýta blaðið í að 
gera próflesturinn bærilegri og gangi ykkur vel í jólaprófunum 
ágætu lömb.   Matti Leifs
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Ragnar Árnason

Alþjóðlega ráðgjafarfyrirtækið McKinsey 
& Company kynnti nýlega skýrslu sína 

um hagvaxtartækifæri á Íslandi. Skýrsla þessi 
sem á ensku nefnist „Charting a Growth Path 
for Iceland“ er sú nýjasta í röð hliðstæðra 
úttekta sem McKinsey hefur gert á hagker-
fum Norðurlandanna. Áður hafa verið birtar 

svipaðar skýrslur um hagvaxtartækifæri í Danmörku, Svíþjóð og Finnlandi, sem 
McKinsey segir í inngangi að hafi haft umtalsverð áhrif á bæði samfélagsum-
ræðu og stefnumörkun í þeim löndum. 

 Skýrsla McKinsey fyrir Ísland er um margt athygliverð og mun nytsa-
mari en margir skýrsludoðrantar sem íslenskar efnahagsstofnanir hafa tekið 
saman á liðnum árum. Hennar mikli kostur er sá að höfundarnir skoða hagker-
fið frá framleiðsluhliðinni en ekki eftirspurnarhliðinni sem virðist vera orðin 
einhverskonar þráhyggja opinberra efnahagsstofnana á Íslandi. Þetta sjónarhorn 
skýrsluhöfunda þýðir að þeir geta grafist fyrir um tækifæri til hagvaxtar og hin-
dranir í vegi hans í stað þess að gera ráð fyrir að hann falli af himnum ofan eins 
og t.d. Seðlabanki Íslands gerir ætíð í efnahagsgreiningu sinni. 

 Innan ramma þessarar nálgunar beina höfundar kastljósinu að hinum 
ýmsu atvinnuvegum landsmanna, efnahagslegri skilvirkni þeirra og framlagi 
til þjóðarbúsins og leitast við að meta þau tækifæri sem í þeim kunna að búa. 
Þeir komast að þeirri merku niðurstöðu að af helstu atvinuvegum landsmanna 
sé það aðeins sjávarútvegurinn sem sé á heimsmælikvarða hvað framleiðni og 
hagvæmni snertir. Hinir stóru grunnatvinnuvegirnir á Íslandi, orkugeirinn og 
ferðaiðnaðurinn  standi honum langt að baki og séu talsvert undir alþjóðlegum 
stöðlum hvað framleiðni snertir. Þennan mikla árangur í sjávarútvegi þakka 
skýrsluhöfundar einkum stjórnkerfi fiskveiða þ.á.m. aflamarkskerfinu (bls. 63-
4) sem ríkjandi stjórnvöld hafa lagt ofurkapp á að skerða og helst afnema. Þótt 
skýrsluhöfundar forðist eftir megni að blanda sér inn í íslenska pólitík, hafa þeir 
augljóslega svo miklar áhyggjur af þessum áformum að þeir verja heilum un-
dirkafla (kafla 5.2) til að hvetja til þess að framleiðni í sjávarútvegi sé varðveitt. 

McKinsey hagfræði.
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Þetta er eini staðurinn i skýrsluni þar sem þeir tala um að varðveita árangur. 
Annar staðar tala þeir ætíð um þörfina á að bæta og efla. 

 Sá þáttur íslenskarar atvinnustarfsemi sem skýrsluhöfundar telja 
slakastan og kvarta mest undan er þjónustugeirinn. Þennan geira, sem er nálægt 
65% af hagkerfinu, telja þeir hafa litla framleiðni og langt undir því sem gerist í 
nágrannalöndunum. Í því felst að þeir telja þjónustugeirann öðrum geirum at-
vinnulífsins fremur halda aftur af íslenskum hagvexti. Í því samhengi er vert að 
hafa í huga að opinber rekstur er langstærsti hluti þjónustugeirans og slagar hátt 
í helming hans. 

 Þótt margt gott megi segja um þessa skýrslu er hún þó langt frá því að 
vera gallalaus. Sérstaklega umhugsunarvert er að þótt fyrirtækið McKinsey 
teljist jafnan í fremstu röð ráðgjafarfyrirtækja og viðfangsefnið í skýrslunni sé 
háhagfræðilegt eru höfundar augljóslega ekki sterkir í hagfræði og gera þar 
grunnmistök. Í skýrslunni er t.d. lagt mikið upp úr því að framleiðni vinnua-
fls og fjármagns í atvinnuvegum sé mishá og því sé unnt að auka skilvirkni í 
hagkerfinu í heild með því að færa framleiðsluþætti milli atvinnuvega. Þetta er 
m.a. rakið í „executive summary“ bls. 9 og síðar í megintexta skýrslunnar. Þessi 
ályktun er röng af ýmsum ástæðum. Mikilvægast er að það er ekkert í hagfræði 
sem segir að heildarhagkvæmni sé hámörkuð með því að framleiðni í öllum at-
vinnuvegum sé jöfn. Höfundar virðast hér misskilja þá meginreglu í hagfræði að 
til þess að fyllstu hagkvæmni sé náð þurfi jaðaframleiðsla hvers framleiðsluþát-
tar í öllum atvinnuvegum (og fyrirtækjum) að vera jöfn. Framleiðni og jaðar-
framleiðsla er hins vegar tvennt ólíkt. Hið fyrrnefnda er framleiðsla á hverja 
einingu, þ.e. meðalframleiðsla, sem er allt annað en jaðarframleiðsla eins og 
hver nemandi sem lokið hefur 1. námsári í hagfræði veit. Þess vegna getur fyllstu 
hagkvæmni hæglega veri náð og er raunar yfirleitt náð þar sem framleiðni atvin-
nuvega er mismunandi. Ályktanir í McKinsey skýrslunni sem byggja á þessum 
grunni eru því haldlausar. Sem betur fer eru aðrir þættir skýrslunnar nær réttu 
lagi þótt hin hagræna röksemdafærsla sé þar iðulega ekki heldur til fyrirmyndar. 

 ☺ Helmingur veraldarbúa þéna aðeins innan við 5% af heildar auði heimsins.
 ☺ Fyrsti hlutabréfamarkaður heims var stofnaður árið 1531 í Antwerp, Belgíu.
 ☺ Fjórar af nokkrum ríkustu þjóðum heims hafa engan skatt í landi sínu en þetta eru Bru-

nei, Kuwait, Bahrain og Qatar
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Elsku hagfræðingar

Við viljum byrja á að þakka ykkur kærlega fyrir fyrri hluta vetrarins, þið stóðuð 
ykkur eins og hetjur í félagslífinu. Við byrjuðum önnina á golfmóti á Selfossi í frábæru 
veðri þar sem Siggi Tiger og Hlynur McIlroy stóðu uppi sem sigurvegarar og fengu þeir 
vegleg verðlaun fyrir 1. sætið. Eggert og Jóakim lönduðu 2. sætinu og Matti fékk búnin-
gaverðlaunin. Um miðjan september héldum við svo hinn árlega HAG-stjórnar dag. 
Hagfræðingar unnu þriðja árið í röð og fengu því að eiga Grettis-steininn fræga. 

Halloween partýið í lok október sló svo rækilega í gegn en það var haldið á Dollý 
með stjórnmálafræðinni. Það kom engum á óvart að hagfræðin rústaði búningakep-
pninni þar sem Lego karlarnir kræktu í sigur fyrir frumlegasta búninginn og vampíran 
Edward Cullens vann fyrir besta búninginn. Hagfræðingar töpuðu reyndar einum titli 
en það var keppnin um mest slutty búninginn en við reynum bara að bæta úr því á næs-
ta ári! Ekki má svo gleyma vísindaferðunum sem voru bæði fróðlegar og skemmtilegar.

En þetta var aðeins upphitunin, nú byrjar þetta sko for real! Skoðið endilega dag-
skránna fyrir næstu önn og byrjið að undirbúa ykkur! 

Við viljum fá að hrósa yndislegu nýnemunum okkar. Inntökuprófin gerðu það að 
verkum að mun færri byrjuðu þetta árið en undanfarin ár og höfðum við einhverjar 
óþarfa áhyggjur af því að við yrðum færri í skemmtanalífinu en það var sko heldur 
betur ekki raunin.

Gangi ykkur rosa vel í prófunum þið rústið þessu eins og ykkur einum er lagið, 
hlökkum svo til að sjá ykkur hress og fersk á próflokadjamminu 21. desember.

Með kveðju, Stjórnin

Ávarp stjórnar
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26%  og því má með sanni segja að mikilvægi þess að nýta fiskistofna í lögsögu 
Íslands á hagkvæman hátt sé talsvert.
 Fiskveiðar á Íslandi eru að mestu leyti stundaðar frá landsbyggðinni 
og byggja margar byggðir nær eingöngu á sjávarútvegi. Þau sveitarfélög eru 
því mjög viðkvæm fyrir breytingum í sjávargeiranum og vegna þessa hefur oft 
reynst torvelt að styrkja byggðir víðsvegar. Framsal kvóta hefur lengi verið mikið 
hitamál, þar sem bæjarfélög reyna hvað þau geta að takmarka það svo afla-
heimildir séu ekki seldar eitthvert annað.

 Íslenska ríkið hefur gert ýmislegt til þess að vernda þessi byggðarlög. Má 
þar til dæmis nefna úthlutun á sérstökum kvóta, byggðakvóta, til byggðarlaga 
sem orðið hafa fyrir tapi  á aflaheimildum. Árið 2009 var komið á nýjum flokki 
veiða sem nefnast strandveiðar og var ætlunin með þessum nýja flokki að að 
efla byggðarlög sem byggja á sjávarútvegi.  Frá því að strandveiðar voru fyrst 
samþykktar árið 2009 hafa þær legið undir mikilli gagnrýni og má þar til dæmis 
nefna að strandveiðar eru í raun form af ólympískum veiðum, gæði fisksins sem 
veiddur er á strandveiðum er minni og veiðikostnaður er meiri.  Vegna plássley-
sis mun þessi stutti pistill einungis rýna í veiðikostnað strandveiða.
Stærðarhagkvæmni í fiskveiðum og –vinnslu getur verið mikil. Í því felst að 
meðalkostnaður fer lækkandi með hverri einingu sem veidd er og ef svo er er í 
raun hagkvæmara að veiða fisk á stærri skipum og að vinna í stærri vinnslum. 

 Eftirfarandi tafla er unnin úr skýrslu sem Hagstofa Íslands gerði um 
veiðar og vinnslu á fisk við Ísland árið 2010. Taflan sýnir veiðikostnað per 
tonn fyrir strandveiðibáta samanborið við kostnað ísfisktogara. Ritgerð þessi 

Sæmundur Árni Hermannsson

Þekkt er að áhrif sjávarútvegs á efnahag-
slíf Íslands eru gífurleg. Áður en stóriðja, 

ferðaiðnaður og aðrar greinar urðu hluti af atvin-
nulífinu á Íslandi mátti í raun sjá  því næst sem 
fullkomna fylgni á milli verðs á sjávarafurðum 
og kreppu- og góðærisára hér á landi. Nýleg 
rannsókn komst einnig að því að heildarframlag 
sjávarútvegs til landsframleiðslu árið 2010 væri 

Stutt ágrip um hagkvæmni srandveiða
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gaf sér þær forsendur að flokkarnir olíu-, viðhalds-, veiðarfæra-, löndunar og 
launatengdur kostnaður tilheyrðu heildarkostnaði við veiðar: 
Samkvæmt þessari töflu myndi sparast rúmar 200 milljónir króna ef ísfisktog-
arar myndu sjá um veiðar á öllum úthlutuðum afla strandveiðibáta. Er þetta 
því til stuðnings um fyrrnefnda staðhæfingu að mikil stærðarhagkvæmni felst 
í veiðum á fisk. Mikilvægt er að benda á að þessi tafla gefur aðeins vísbendin-
gu um raunveruleikann og er þetta mikil einföldun á málinu. Má til dæmis 
nefna að strandveiðar veiddu nánast eingöngu þorsk og ufsa á meðan ísfisk-
togarar veiða til að mynda einnig mikið af karfa og ýsu. Getur þetta því bjagað 
niðurstöðurnar.
 Það er mjög mikilvægt að taka það fram að þetta er einungis einn liður 
sem áhrif getur haft á hagkvæmni strandveiða og því getur þessi niðurstaða 
einungis gefið vísbendingu um raunveruleikann.  Einnig eru strandveiðar 
tiltölulega nýtt fyrirbæri og því gætu áhrifaþættir breyst með tímanum.

 ☺ Myntir eru grófar á endunum vegna þess að fyrir okkar tíð voru óheiðarlegir 
viðskiptamenn sem skáru af endunum til að safna verðmæta málminum.

 ☺ Það búa geðveikt margir í Kína
 ☺ Rúmlega 5 milljarðar áldollur eru notaðar árlega. Flokkum sorpið!

 1 Ragnar Árnason og Þór Sigfússon „Þýðing sjávarklasans í íslensku efnahagslífi“ 
2  Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið, „Nr. 15/2009 – Sóknarfæri í íslenskum sjávarútvegi – áform um 
strandveiðar“
3 Hagstofa Íslands, „Hagur veiða og vinnslu 2010“
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Staðreyndir frá USA
 Við tókum saman nokkrar áhugaverðar staðreyndir frá vinum okkar í 
Bandaríkjunum. Hversu áræðanlegar þær eru viljum við ekki tjá okkur um en 
margar hverjar eru þó fengnar frá þekktum heimildum.

•	 Á hverju ári eyða 43% fjölskyldna í Bandaríkjunum meira en þær þéna.
•	 Ef við tökum saman alla sem eru skráðir atvinnulausir í Bandaríkjunum og setjum 

þá saman sem eina þjóð, þá yrði hún 68. stærsta þjóð heimsins.
•	 Samkvæmt könnun gerð af CareerBuilder hafa aðeins 23% fyrirtækja í Bandaríkju-

num bætt við störfum árið 2012.
•	 Síðan Kína kom inn í World trade organization sambandið árið 2001 hafa Ban-

daríkin misst 50.000 framleiðslustörf á mánuði til dagsins í dag.
•	 Meira en 56.000 verksmiðjum hefur verið lokað síðan 2001 í Bandaríkjunum.
•	 Í Bandaríkjunum í dag eru fyrirtæki að hagnast meira en þau hafa nokkurn tíman 

gert en á sama tíma er hlutfall þeirra sem búa við sára fátækt hærri en nokkurn 
tíman.

•	 Einn af hverjum sjö Bandaríkjamönnum eiga að lágmarki 10 kreditkort.
•	 Í dag skulda yfir 46% allra Bandaríkjamanna kreditkortareikning frá mánuði til 

mánuðs og meðaltal skulda þeirra er rúmlega 15.000$ á hvert heimili.
•	 Meðalvextir á kreditkortaskuld í dag er nálægt 13%.
•	 Bandaríkjamenn skulda yfir 798 milljarða dollara í kreditkortaskuldir í dag. Til 

gamans má geta að ef þú myndir eyða 1 milljón dollara á dag eða 127 milljónum ísl.
kr. þá tæki það þig 2186 ár að eyða skuldum þeirra.

•	 Til að fá sama kaupmátt úr 20$ árið 1970 þarftu rúmlega 116$ í dag.
•	 Skuldir Bandaríkjanna eru í dag 101% af VLF þeirra.
•	 Ef stjórnvöld Bandaríkjanna myndu byrja að borga skuldir þeirra uppá 1$ á sek. 

myndi það taka yfir 440.000 ár að borga upp skuldirnar.
•	 Eins og staðan er núna aukast skuldir Bandaríkjanna um 150 milljón dollara á hver-

ri klukkustund.
•	 Heildarskuldir Bandaríkjanna nema núna kl. 23:23 þriðjudaginn 20.11.2012 hvorki 

meira né minna en 58.848.850.150.746$ og aukast. Staðfest af US Treasury, já við 
hringdum þangað. Þeir báðu okkur samt að taka það fram að erlendir aðilar eiga 
innan við 10% í þessum skuldum, annað er í eigu Bandaríkjamanna.

Ritstjórn Hjálma ber enga ábyrð á þeim staðreyndum sem komu hér fram, þetta er ekki 
okkur að kenna!
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Satt eða ósatt í boði Dollý
 ✴ Ragga með augun á stjórnarmeðlimum
 ✴ Mikki hunk á leið í fitness í apríl
 ✴ Proppé kominn á fast
 ✴ Sæmilla á von á litlum unga í maí
 ✴ Kiddi nýjasti starfsmaður Bæjarins Bestu
 ✴ Auður á föstu með austrænum prins
 ✴ Rebekka fitnessdrottning komin á samn-

ing hjá Ásdísi Rán
 ✴ Karlotta fær fastráðningu sem STÆIII 

kennari eftir framúrskarandi kennslu.
 ✴ Klara trúlofuð sýrlenskum flóttamanni
 ✴ Krassandi Saga gengur um hjá fyrsta árs 

nemunum
 ✴ Sigríður og fótboltamaður
 ✴ Formaðurinn á lausu
 ✴ Helmingur annars árs nema voru teknir 

fyrir hraðakstur við N1 Hringbraut

 Okkur í ritstjórn barst áhugaverð spurning frá ónefndum aðila nú í 
haust. Að sjálfsögðu lögðumst við í margra mánuða rannsóknar vinnu og ko-
mumst að skemmtilegri niðurstöðu. Spurningin sem við fengjum var eftirfaran-
di: “Eiga hagfræðingar flestu rekkjunautana.”

 Samkvæmt könnun sem gerð var í haust af Huffingtonpost, fréttavef 
háskólanema í bandaríkjunum, kemur skýrt fram að þeir nemendur sem leggja 
nám á Hagfræði eiga flestu rekkjunautana yfir háskóla árin. Huffingtonpost kom 
upp með þá tölu að hagfræðinemar eiga yfir 4,88 rekkjunauta yfir námstímann 
en langt á eftir þeim kemur svo trúabragðarfræðin með 2,13 rekkjunauta. Talað 
er um að einhver tengsl liggi þar á milli því að fara úti viðskipti  og að taka 
mestu áhættuna. Hvort sem hagfræðinemar setja sér bestu ávöxtunarkröfu-
na eða lægsta afskriftarhlutfallið þá verð ég að leyfa ykkur kæru lesendum að 
ákveða hvort þið takið þessari könnun trúverðugri. Aftur á móti þá hvetjum við 
ykkur kæru lömb að halda okkur áfram sterkum á þessu sviði með því að falla í 
freistnivandann og stunda í kjölfarið á því innherjaviðskipti.

Spurning haustannar

 ✴ Árshátíðin verður haldin í Vestmannaeyjum
 ✴ Vigdís verður heiðruð af félagsvísindasviði 

fyrir framúrskarandi mætingu þessa önnina
 ✴ Mikki Flintstont nældi í Vilmu á Halloween
 ✴ Valli og Þorsteinn byrja með tískublogg
 ✴ Davið hefur ráðið sér einkabílstjóra til að 

keyra hann í skólann frá Akranesi
 ✴ Tommi lætur reyna á cooking skills og fór í 

áheyrnarprufu fyrir Master Chef Ísland
 ✴ Nanna og Eva böstuð í Hámu fyrir að stela 

eyrnartöppum
 ✴ Neistar hjá Górillunni og Dollý
 ✴ Klara og Trausti í harðri báráttu um að 

verða hagfræðingur ársins
 ✴ Hjalti byrjaður að safna jólasveinaskeggi
 ✴ Skúra þurfti gólfið á Live-pub eftir frammis-

töðu Gylfa í Kariokí.
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WHOOP WHoop .. Jóló
Heilræði fyrir prófaundirbúninginn
í boði Helgu og Tinnu

Það er fátt betra en að eyða nokkrum vikum fyrir 
jól í prófatörn. Það er eitthvað svo unaðslegt við 

stemninguna sem myndast þegar allir koma inn úr köl-
du skammdeginu í hlýjuna í Odda til að hitta samne-
mendur sína. Allir dagar og nætur fara svo í að lesa og 
reikna! Margt er hægt að gera til að lærdómurinn verði 
aðeins fjölbreyttari og skemmtilegri, hver hefur sinn 
smekk en við mælum með eftirfarandi:

 ♥ Mæta með jóla ilmkerti og skapa smá kósý stemningu í Odda
 ♥ Allir mæta með eina smákökutegund og skipta svo sín á milli
 ♥ Spilastokkurinn getur verið góð leið til að brjóta upp lærdóminn og hafa þá 

spilin Sjöa og Tía komið sterk inn
 ♥ Búa til góðan jóla-playlista til að hafa í eyrunum á meðan lærdómi stendur
 ♥ Hvetja vini til að fara út og hlaupa einn hring í kringum Odda eða búa til 

snjóengla
En til að ná góðum árangri í prófunum skiptir máli að undirbúa sig vel. Góður 
svefn, mataræði og hreyfing er stór partur af velgengni. Við trúum því að þið 
gerið öll ykkar besta og rúllið upp þessum prófum og þá loks mega jólin koma! 
Gangi ykkur vel.

Hugmynd af jólalögum fyrir góðan playlist:

 ♪ All I want for Christmas is you  –  Mariah Carey
 ♪ Hugurinn fer hærra  –  Frostrósir
 ♪ Misteltoe  –  Justin Bieber
 ♪ Christmas  -  Michael Buble

 ♪ Þú og ég og Jól  –  Svala Björgvins
 ♪ Jólin eru að koma  –  Jónsi
 ♪ Last Christmas  –  Wham
 ♪ Jólahjól  –  Stefán Hilmars







Hjálmar - 14

Hagfræði statusar

Ólafur Heiðar Helguson
Hvað er málið með handþur-
rkarann á Laundromat? Þetta 
er eins og krakki með astma að 
blása á þig..

4. október

vænt um ef þú myndir bara taka þetta allt til baka, 
Nóbelsverðlaunin eru hvort sem er bara upp á 
punt. Virðingafyllst, Helga.

23. október

Helga Beck
Kæri herra Solow, stundum er 
bara best að halda hugmyndum 
sínum fyrir sjálfan sig. Þá þyrfti 
ég alla vega ekki að sitja hér og 
reyna að skilja þínar. Mér þætti 

Gylfi Þór Sigurðsson
Nýslátrað lambakjöt verður selt 
frosið í ár. Með vægri afsláttar-
prósentu.

12. september

Björn Ívar Björnsson
Hvað gerir kóngulóarmaðurinn 
þegar hann fer í tölvuna?

Nú býr til vefsíðu.
1. nóvember

Þorsteinn Andri
Eini gallinn við þetta crossfit 
er að ég passa ekkert í neinar 
skyrtur lengur því ég er 
orðinn svo breiður!

14. september

Matti Leifs
Kominn upp í skóla eftir gott 
túrbó session. Tók vel á í ræk-
tinni í dag....og núna tekur við 
lærdómur í alla nótt. 
Mössum þetta fokkin 

próf!!!!!!
P.S. ég er frábær

24. október

Mikael Hrannar
Húrra fyrir gæjanum sem datt 
úr 16,33% fitu niður í 12.25 á 
aðeins fjórum vikum! Þakka 
Fjarþjálfun Valgeirs Gauta fyrir 
frábæra leiðsögn!

2. nóvember

Sigurður Páll Ólafsson
Er búinn að vera svo duglegur 
að refsa lóðunum að næsta 
skref er fitnessið eins og Hall-
dór frændi.

17. apríl

 ☺ Kína framleiðir 70% af öllum leikföngum í heiminum.
 ☺ Ferðamannageirinn er stærsta iðngreinin í heiminum, fleiri en 240 milljónir starfa teng-

jast geiranum.
 ☺ Það er frítt að hringja Nova í Nova.
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Loftur Hreinsson

Kínverjar glíma við mörg stór vandamál 
í sínum efnahagsmálum. Í gegn um 

árin hafa þeir náð að lyfta milljónum man-
na upp úr fátækt með mikilli fjárfestingu í 
innviði landsins og mannaflsfrekum fram-
kvæmdum. Til þess að ná þessum mark-
miðum hafa þeir kosið að hafa mjög sterkt 
ríkisvald (Kommúnistaflokkinn) sem teygir 

anga sína langt og getur gripið inn í nær alla starfsemi þarlendis, hvort sem um 
er að ræða samninga milli fyrirtækja, fjármögnun þeirra eða stjórnun. 

 Þetta veldur mörgum vandamálum fyrir frekari þróun efnahagslífsins 
þar. Þau fyrirtæki sem þar eru geta ekki gert langtímaáætlanir, ríkið gæti á 
svipstundu gripið inn í starfsemi þeirra og breytt öllum forsendum. Þau geta 
ekki einusinni keypt lóðir til að reisa verksmiðjur eða verslanir á, verða að gera 
leigusamning sem er svo vandséð hvort ríkið endurnýji. Í þessu umhverfi verða 
fyrirtækin að miða allar sínar áætlanir til skamms tíma, ná arði úr starfseminni 
sem fyrst en þetta hefur augljóslega ekki góð áhrif til lengri tíma.

 Í þessari grein lýsi ég sambærilegu vandmáli sem hrjáir einn helsta atvin-
nuveg Íslands.

 Sjávarútveginn á Íslandi má kalla bakbein hagkerfisins ef litið er á eftir-
farandi tölur; 40% útflutningsverðmæta, 12% VLF og 7% af öllum störfum (talið 
er að sjávarútvegurinn skapi beint og óbeint allt að 20% starfa ef litið er til stöðu 
hans sem grunnatvinnuvegs). Vegna mikilvægis fiskveiða hér á landi hefur mikil 
áhersla legið á að byggja upp hagkvæmt fiskveiðikerfi.

 Upptaka kvótakerfisins 1984 var mikilvægur liður í að vernda fiskistof-
ninn fyrir ofveiði. Fram að upptöku þess hafði skipaflotinn vaxið óhóflega mikið 
svo að stefndi í mikla ofveiði. 

 Framseljanlegar aflaheimildir eru lykilatriði í þeirri hagræðingu 

Kínversk fiskveiðistjórnun
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sem orðið hefur síðan þá. Hagkvæmari fyrirtæki geta tekið yfir afla frá þeim 
óhagkvæmari þannig að með tímanum færist aflinn til hagkvæmari rekstrarein 
ginga. Þá er hægt að veiða jafn mikinn fisk með færri skipum. Aflaheimildir eru 
einnig hentugar við hagræðingu en þegar útgerðum er frjálst að veiða á þeim 
tíma árs sem þær kjósa geta þær stýrt framboði þannig að fiskurinn fer á markað 
þegar gott verð fæst  fyrir hann. 

 Fyrirtæki sem búa við stöðugan rekstrargrundvöll og með stöðuga 
fjármögnun geta hagað fjárfestingum sínum þannig að þær leiði af sér mestan 
arð til lengri tíma. Sjávarútvegurinn hefur búið við þetta ástand hingað til og 
þróað fyrsta flokks vinnsluaðferðir, fiskurinn sem við flytjum út þykir vera af 
miklum gæðum og sífellt eru fundnar nýjar leiðir til að nýta hluta fisksins í 
vinnslu sem í öðrum löndum er hent (Íslenski Sjávarklasinn og slík fyrirtæki eru 
leiðandi í þessu starfi). Afleiðingin er sú að við fáum 20% meira fyrir hvert kg. 
en norðmenn og er stefnt að því að fá enn meira. Þessi þróunarvinna skapar vel 
launuð störf fyrir menntað fólk.

 Á síðustu árum hefur verið vegið að þessu kerfi. Í nýju frumvarpi Sjá-
varútvegsráðuneytis voru lagðar til grundvallarbreytingar á fiskveiðistjórnun. Þá 
verði aflaheimildum skipt í tvo flokka, flokkur 1 inniheldur kvóta einstaklinga 
og útgerða sem verður háður nýtingarleyfum og flokkur 2 inniheldur kvóta sem 
verður á forræði ráðherra. Aflaheimildirnar verða hægt og rólega teknar af út-
vegsfyrirtækjum og færðar í flokk 2 þar sem ráðherra úthlutar þeim til skemmri 
tíma eftir óskilgreindum forsendum. Með þessum hætti yrði rekstrargrundvöllur 
útgerða veiktur verulega og má gera ráð fyrir að rekstur muni dragast saman í 
kjölfarið.

 Ef nýting aflaheimilda verður háð nýtingarleyfi sem gildir til skamms 
tíma og er á forræði ráðherra að veita og endurýja eykst óvissa í rekstrinum 
til muna. Ef útgerðirnar verða í auknum mæli háðar úthlutunum ráðherra og 
kvótaþingi mun starfsemi þeirra miðast sífellt meira við skammtímahagsmuni 
þar sem óvissa skapast um hvort eða hve miklar heimildir þær fá í framtíðinni.

 Bann við veðsetningu kvóta minnkar einnig aðgang sjávarútvegsins að 
lánsfé svo reksturinn verður að vera í auknum mæli fjármagnaður með eigin fé. 
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Nýliðun verður nánast ómögulega því fiskveiðar eru mjög fjármagnsfrekur rek-
stur og það verður mjög erfitt að fjármagna kvótakaup ef ekki má gera það með 
kvótann að veði.

 Með hótunum um inngrip ríkisins í rekstur útgerðafélaga er kippt undan 
stöðugum rekstrargrunni útgerðanna. Þó svo að þessar tillögur séu ekki orðnar 
að lögum má ætla að þær séu nú þegar byrjaðar að hafa áhrif á rekstur sjávarút-
vegsfyrirtækja þar sem þau sjá fram á litla arðsemi ef af þessum breytingum 
verður. 

 Sjávarútvegurinn verður ekki einn um að finna fyrir skellinum þar sem 
sterk tengsl eru út í hagkerfið í heild sinni, t.d. í gegn um störf í þjónustugrei-
num og bein áhrif á bankageirann sem mundi verða fyrir miklum afföllum ef 
gjaldþrotum í sjávarútvegi fjölgaði mikið. Hlutfall útlána til sjávarútvegs; Lands-
bankinn 23%, Íslandsbanki 12% og Arion 11%.

Niðurlag
Það er nauðsynlegt fyrir allt hagkerfið að búa til stöðugt rekstrarumhverfi fyrir 
útgerðirnar. Svona afdrifaríkt inngrip stjórnvalda í rekstur fyrirtækja hefur jafn 
slæm áhrif hér og í Kína.

 ☺Kína framleiðir 85% af öllum gervi jólatrjám í heiminum.
 ☺ Meiri peningum í heiminum er eytt í vopnaframleiðslu heldur en menn-

tamál, heilsugæslu eða önnur svið.
 ☺ Iphone 4S er kominn á markaðinn.
 ☺ Kínaverjar neyta 50.000 sígaréttna á hverri sekúndu.
 ☺ Í gamla daga gat fólk skrifað ávísanir á hvað sem er, þó stóð hélst uppúr 

steinhellur, bananahýði og beljur.
 ☺ Kína framleiðir meira af eplum en afgangurinn af heiminum.
 ☺ VLF Kína er líkleg til að taka framúr þeirri Bandarísku á innan við 15 

árum.
 ☺ VLF stendur fyrir verg landsframleiðsla.
 ☺ Súkkulaði framleiðendur nota ríflega 20% af allri hnetu framleiðslu í 

heiminum.
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Dagskráin eftir jól
7.jan  Skóli hefst
18.jan  Advania
25.jan  BHM
1.feb  Landsvirkjun
8.feb  Maritech
23.feb  Árshátíð
1.mars  Seðlabankinn 
8.mars  CCP

15.mars   Gamma
22.mars   Landsbankinn
27.mars-2apríl  Páskafrí
5.apríl   Aðalfundurinn
12.apríl   Kennslu lýkur
10.maí   Próflokadjamm

Með fyrirvara um breytingar

Rauðhærðir Hagfræðinemar
 Það er ekki á hverju strái sem við berum rauðhærða augum enda er það 
sjaldgæfasti hárliturinn í heimi með aðeins 1%-2% fjölda fólks. Þó njótum við í hag-
fræðinni þeirrar gæfu að hafa nokkra slíka hérna með okkur í náminu. Það eru örugg-
lega fáir sem vita það en að vera rauðhærður fylgja miklir kostir. Þar er hélst að nefna 
að hárið verður síður grátt með árunum, rauðhærðar konur stunda meira kynlíf en 
aðrar, rauðhærðir eru með færri hár á höfðinu og til gamans má geta að Rússland er 
nefnt eftir rauðhærða Víkingnum Rurik. Því miður þá hafa rauðhærðir einnig notið 
síður ánægjulega athygli í gegnum aldirnar. Þá er kannski vert að nefna að rauðhærðar 
konur voru oft álitnar nornir og brendar á báli í kringum miðaldir. Í Róm til forna voru 
rauðhærðir þrælar eftirspurnarmeiri og þar af leiðandi verðmætari ásamt því að í Egyp-
talandi voru rauðhærðir grafnir lifandi sem fórn til guðsins Osiris. 
 Við skulum því koma vel fram við rauðhærðu samnemendur okkar því þeir 
hafa staðið saman í gegnum súrt og sætt yfir aldirnar. Hættum að grafa þá lifan-
di og byrjum að öfunda þá fyrir síður grárra hár með aldrinum, það er kúl að vera 
rauðhærður!

Ásgeir Friðrik Klara Dögg Harpa Rut



19 - Hjálmar



Hjálmar - 20



21 - Hjálmar

Ásgeir Jónsson

Þéttbýlismyndun krefst þess að 
greiðar samgöngur séu fyrir hen-

di þannig að hægt sé að flytja fram-
leiðsluþætti að og framleiðsluvörur frá 
ákveðnum stað svo sérhæfing starfa geti 
hafist. Það var hins vegar ekki fyrr en 
með tilkomu strandsiglinga eftir 1880 
sem samgöngur leyfðu þéttbýli hér-

Hvernig Reykjavík breyttist í dreifbýli eftir 1930

lendis. En á Íslandi gegndu skip sama hlutverki og járnbrautir í öðrum 
löndum. Skipin sigldu frá Reykjavík hringinn í kringum landið og ski-
paferðirnar urðu til þess að nýir þéttbýlisstaðir skutu rótum í víkum og 
annesjum sem lágu mjög vel við skipaleiðum en voru aftur á móti land-
luktir. Reykjavík óx því upp sem miðstöð strandsamgangna sem innsi-
gluðu bæinn sem miðstöð atvinnulífs og stjórnsýslu á síðari hluta nítján-
du aldar. Á landi voru aftur á móti vegleysur þar sem fólk gekk gjarnan 
eða reið á milli staða. Þetta átti líka við ferðir innan Reykjavíkur þar sem 
ekkert almenningssamgöngukerfi var til staðar. En fyrsta strætóferðin var 
ekki farin fyrr en 31. október 1931. 

 Samgönguleysið innan Reykjavíkur setti byggðinni þröng mörk um 
að allt yrði að vera í göngufæri. Eftir loka fyrra stríðs tók fólki að fjölga 
verulega hratt í bænum, en frá 1920  bættust um 1000-1400 nýir íbúar við 
á ári. Og öll þessi fólkfjölgun þjappaðist saman á einum og sama bletti-
num.  Árið 1930 bjuggu 28 þúsund manns í borginni og aðeins um 1-2 
kílómetrar frá miðju byggðarinnar til jaðars og allir íbúarnir voru því í 
göngufæri við miðbæinn.  Aukinheldur var ekkert húsnæðislánakerfi til 
staðar, sem heitið gat, til þess að standa undir nýbyggingum. Samkvæmt 
lögum frá 1890 var sett vaxtaþak á lán með veði í húsnæði sem varð til 
þess að bankar lánuðu helst óveðbundið og til fremur skamms tíma, svo 
sem með samþykkt víxla. Þannig einkenndist Reykjavík af 2-3 hæða 
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húsum sem voru millistig á milli einbýlis og fjölbýlis. Þau voru byggð 
með þeim hætti að einstaklingur, eða fjölskylda, með nægjanlegt eigið fé 
heppnaðist að tryggja sér lóð og byggði sér síðan „einbýlishús“ með bæði 
kjallara og risi, og jafnvel útskotum og bakhýsum, sem hægt var að leig-
ja sem stakar íbúðir, eða jafnvel selja frá sér. Þessi hús voru oftast byggð 
í einkaframkvæmd þar sem eigendur lögðu oft sjálfir fram vinnuna við 
byggingu þeirra á töluverðum tíma, en verktakafyrirtæki þekktust varla.  
Í þessu leyti var Reykjavík algerlega sér á parti miðað við aðrar borgir á 
Norðurlöndum. 

 Þéttni búsetunnar var því gífurleg fyrir 1930. Í húsnæðisrannsókn 
frá árinu 1928 kemur fram að 15,3% allra íbúða í bænum eru voru kjal-
laraíbúðir (eða 803) og 17,7% af öllum íbúðum voru undir súð. Í kön-
nunni var það metið svo að um helmingur bæjarbúa byggi í of miklu 
þröngbýli – þ.e. með innan við 15 fermetra húspláss á mann og af þessum 
hóp væru um 15% íbúa í „alvarlegu“ þröngbýli eða með innan við 10 
fermetra húspláss á mann. Aukinheldur bjuggu um 5% íbúanna í alvarlega 
heilsuspillandi íbúðum að mati könnunarfólks á þeim tíma. Samkvæmt 
sömu könnun var húsaleiga í Reykjavík um helmingi hærri en í Kaupman-
nahöfn sem sýnir einnig þrengslin og húsnæðisskortinn á þessum tíma.

 Það er í sjálfu sér ekkert einsdæmi að þéttbýli vaxi í landfræði-
legri spennitreyju fyrir daga járnbrauta og á tímum borgarmúra. Til að 
mynda var Kaupmannahöfn haldið innan þröngra virkismúra allt fram 
á miðja nítjándu öld. En í Reykjavík urðu umskiptin gríðlega snögg með 
tilkomu almenningssamgangna. Þá hóf borgin að breiða úr sér.  Kannski 
er hugtakið víðáttubrjálæði hið eina rétta til þess að lýsa þróun byggðarin-
nar á næstu árum er Reykjavík breytist frá því að vera þröngbýlasta borg 
Norðurlanda í það að vera sú dreifbýlasta. Á sjötta áratugnum var borgar-
radíusinn kominn í 4-5 kílómetra frá miðbæ og jafnframt var sprottið upp 
þéttbýli í Kópavogi  í 5-7 km fjarlægð. Og enn sunnar voru hús farin að 
rísa í Garðahreppi. Reykjavík taldi 56 þúsund manns árið 1950 en krag-
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asveitarfélögin 9 þúsund. Áratug síðar, 1960, hafði fjölgað um rúmlega 16 
þúsund í Reykjavík en fólksfjöldi á kraganum hafði nær tvöfaldast og var 
17 þúsund. Höfuðborgarsvæðið náði nú yfir álíka svæði og gildar stórbor-
gir erlendis en með margfalt færri íbúum.

 Þessi hraði vöxtur sem kom í kjölfar sprengihreyfilsins virðist hafa 
átt sér stað í nálægt því skipulagslegu tómarúmi þar sem heildarhugsun 
var vart til staðar um þróun borgarinnar. Það er algengt að heyra ýmsar 
fagstéttir skipulagsmála bölva einkabílnum fyrir þessa þróun en mátti fullt 
eins rekja til almenningssamgangna á þeim tíma. Aðalmálið er það að ný 
flutningatækni gerði fólki kleyft að dreifa sér um borgarlandið án þess að 
mikil stjórn væri til staðar á þróuninni. Það var á þessum tíma sem hö-
fuðborgarsvæðið varð til, sem við þekkjum nú. Hér virðist sú regla sannast 
að samgöngukerfið mótar ávallt búsetu fólks. 




