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Ákall eftir upplýstri umræðu
leiðari 

Kæru lesendur. Hjálmar er 
málgagn hagfræðinema 
við Háskóla Íslands. Í ár er 
útgáfan með breyttu sniði en 

nú fær blaðið dreifingu um allt land. 
Greinarnar eru eftir bæði núverandi og 
fyrrverandi nemendur sem og kennara 
deildarinnar.

Ég legg mikla áherslu á upplýsta 
umræðu, því ég er þeirrar skoðunar 
að óupplýst umræða geti reynst 
samfélaginu skaðleg. Óupplýst um-
ræða heldur aftur af uppbyggingu 
samfélagsins en slíkar tafir geta 
reynst dýrkeyptar. Í því samhengi 

vil ég ekki heimfæra þetta á eitt-
hvað einstakt mál í þjóðfélagsum-
ræðunni heldur hvetja fólk til þess 
að kynna sér öll mál vandlega og 
frá mörgum sjónarhornum áður en 
það myndar sér skoðun.

Hagfræðin hefur fengið sinn 
skerf af gagnrýni eftir hrun og fólk 
spyr hvernig stórasta land í heimi 
gat riðað til falls. Sum spjót beinast 
að stjórnendum bankanna, önnur 
að hinum svonefndu útrásarvík-
ingum og enn önnur að þeim sem 
stjórnuðu landinu. Hvar svo sem 
sökin liggur er að minnsta kosti ljóst 
að umræðan í samfélaginu var ekki 
á réttum stað. Oft var bent á að ekki 

væri allt með felldu og voru margir 
hagfræðingar á meðal þeirra sem 
greindu frá þeirri skoðun sinni. Sú 
umræða náði þó ekki festu í sam-
félaginu því fólk trúði því sem það 
vildi og vildi ekki sjá báðar hliðar 
málsins. Of margar ákvarðnir í sam-
félaginu eru teknar án nokkurrar 
upplýstrar umræðu um málin sem 
um ræðir. Annað hvort eru skoð-
anirnar fyrirfram ákveðnar eða fólk 
stekkur á nærtækustu lausnina og 
lætur þar við sitja.

Hagfræðingum hefur verið legið 
á hálsi fyrir að gefa mísvísandi ráð-
leggingar . Fræg eru ummæli Harry 
S. Truman fyrrverandi Bandaríkja-

forseta: „Give me a one-handed 
economist! All my economists say, 
‘on the one hand...on the other' “. 
Skilaboðin hér eru skýr. Flestir hag-
fræðingar líta á hlutina frá mörgum 
ólíkum sjónarhornum og geta bent 
á kosti og galla við flestar hugmynd-
ir og eru þar með óþolandi þegar 
hjá þeim er leitað ráða. Þessi útgáfa 
Hjálma er okkar innlegg í upplýsta 
umræðu um þjóðfélagsmálin..
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Hagstofa Íslands gaf út Hagtíðindi 
síðasta föstudag. Með þeirri 
útgáfu eyðilögðu þau í einu 
vetfangi fínu greinina sem ég 

var búinn að skrifa um allt það slæma 
í hagkerfinu okkar – nýju tölurnar voru 
einfaldlega of jákvæðar. Eftir stuttan 
krísufund á Facebook var ákveðið að ég 
skyldi breyta greininni í ljósi hinna nýju 
upplýsinga. Förum yfir stóru myndina 
í hagkerfi Íslands með hliðsjón af nýju 
Hagtíðindunum.

Staðan
Í stuttu máli er bjart yfir hinum nýju 
tölum. Á Íslandi mældist 3,3% hagvöxtur 
í fyrra og með því er landsframleiðslan 
orðin svipuð og hún var árið 2007. Út-
flutningur jókst um 5,3% í fyrra – það var 
ekki bara ferðaþjónustan sem óx á árinu 
heldur jókst vöruútflutningur einnig og 
má það fyrst og fremst þakka góðu gengi í 
sjávarútvegi.

Útflutningur ársins 2013 jafngilti 
57,5% af landsframleiðslu og hefur þetta 
hlutfall ekki verið hærra síðan mælingar 
hófust fyrir sjötíu árum. Útflutningshlut-
fallið hefur tvöfaldast frá hruni og er það 
ein stærsta kerfisbreytingin í íslensku 
efnahagslífi á undanförnum árum. Þetta 
hlutfall er þó enn of lágt í alþjóðlegum 
samanburði, en almennt er talið eðlilegt 
að lítil hagkerfi eins og Ísland flytji út í 
kringum 100% af landsframleiðslu sinni.

Fjárfesting dróst lítillega saman á árinu 
2013. Þar vegur þyngst minni fjárfesting 
í fiskveiðum, málmiðnaði og tölvuþjón-
ustu. Fjárfesting í flestum öðrum geirum 
jókst hins vegar á milli ára – til dæmis 
jókst fjárfesting ríkisins í samgöngumann-
virkjum um helming á árinu. Þrátt fyrir 
það var hlutdeild fjárfestingar í lands-
framleiðslu aðeins 13,6% sem er langt fyrir 
neðan sögulegt meðaltal.

Hagvöxtur í fyrra var umtalsvert yfir 
OECD-meðaltali. Þá fer hlutdeild launa í 
landsframleiðslunni hækkandi. Miðað við 
fylgnina undanfarna áratugi benda báðir 
þessir mælikvarðar til þess að þenslu-
tímabil sé að hefjast. Það er í raun sama á 
hvaða mælikvarða er litið – allt bendir til 
þess að nú séum við komin úr kreppunni 
og að hefja nýtt þensluskeið.

Minni vaxtagreiðslur  
til útlanda
Að mínu mati eru stærstu tíðindin í 
Hagtíðindum mikill vöxtur þjóðartekna. 
Þjóðartekjur eru einfaldlega þær tekjur 
sem íbúar tiltekins ríkis afla sér á meðan 
landsframleiðsla eru öll þau verðmæti 
sem búin eru til innan landamæra ríkis-
ins. Munurinn þarna á milli felst í jöfnuði 
launa-, vaxta- og arðgreiðslna milli landa.

Mér hefur alltaf fundist smá skrýtið 
hvernig við einblínum á landsframleiðslu 
frekar en þjóðartekjur. Ef að vinur minn 
myndi reka skósmíðaverkstæði í íbúð-
inni minni með miklum hagnaði, á sama 
tíma og ég þyrfti að borða pakkanúðlur 
í öll mál, myndi landsframleiðsla íbúðar 
minnar vera mörgum sinnum hærri en 
þjóðartekjur hennar. Þetta er viðeigandi 
dæmi – skiptum íbúðinni út fyrir Ísland og 
skósmíðaverkstæðinu út fyrir álver í eigu 
erlendra aðila.

Á Íslandi hafa þjóðartekjur yfirleitt ver-
ið lægri en landsframleiðsla vegna þess að 

erlendir aðilar hafa átt meiri vaxtaberandi 
eignir á Íslandi en Íslendingar erlendis. 
Þessi munur stökkbreyttist í hruninu 
þegar við fórum að greiða hundruði 
milljarða á ári í vexti til erlendra aðila.

Vergar þjóðartekjur uxu um heil 11% 
í fyrra. Þetta útskýrist að miklu leyti 

af verulegri lækkun vaxtagreiðslna til 
erlendra aðila eins og sést á mynd 1. 
Föllnu bankarnir bera ábyrgð á stærsta 
hluta þessara vaxtagreiðslna og þegar 
framhjá þeim er litið er jöfnuður þátta-
tekna nokkurn veginn á sléttu. Eins og 
sést á mynd 2 eru þjóðartekjur þannig 

að nálgast landsframleiðslu í fyrsta sinn 
í mjög langan tíma. Þetta hjálpar til við 
að bæta lífskjör hér á landi. 

Föllnu bankarnir bera líka ábyrgð á 
stærsta hluta erlendra skulda íslenska 
þjóðarbúsins. Erlend staða þjóðarbúsins 
án föllnu bankanna var neikvæð um 
214 milljarða króna í lok árs 2013 og 
hafði þá batnað um heila 260 milljarða 
króna á einu ári. Eins og sést á mynd 3 
eiga íslenskir aðilar umtalsverðar eignir 
í útlöndum, næstum því jafn miklar 
og útlendingar eiga á Íslandi. Þetta er 
vert að hafa í huga núna þegar sumir 
gagnrýna erlenda fjárfestingu á þeirri 
forsendu að hún skili litlu í þjóðarbúið. 

Við spörum of lítið
Ákveðnar þjóðhagsstærðir veita fyrst og 
fremst vísbendingu um hagvaxtarhorfur 
til lengri tíma. Ein þessara stærða er 
sparnaðarhlutfallið. Í flestum þróuð-
um löndum er vergur sparnaður um 
20% af landsframleiðslu, sem þýðir að 
80% af landsframleiðslu fer í neyslu og 
afgangurinn í að fjárfesta í framleiðslu-
tækjum og innviðum.

Lágt sparnaðarhlutfall hérlendis 
hefur verið áhyggjuefni undanfarin ár. 
Vergur sparnaður hefur verið svo lítill 
frá hruni að hreinn sparnaður hefur 
verið neikvæður – með öðrum orðum 
hefur fjöldi nothæfra véla, tækja, vega 
og sjúkrahúsa minnkað vegna þess að 
við fjárfestum ekki nægilega mikið til að 
gera við það sem bilaði eða varð ónýtt. 
Árið 2008 eyddu Íslendingar öllum 
sínum tekjum í neyslu og engu í að 
gera við úr sér gengin framleiðslutæki. 
Þetta á sér fá fordæmi í nútímahagsögu 
Vesturlanda.

Árið 2013 var vergur sparnaður hins 
vegar kominn upp í 17,5% af landsfram-
leiðslu og er það hæsta hlutfall frá árinu 
2002. Þetta dugaði til að hnjaka hreina 
sparnaðinum upp fyrir núllið og var 
það í fyrsta skipti frá hruni. Þetta eru 
jákvæðar fréttir og tilefni til bjartsýni um 
langtímaþróun landsframleiðslunnar.

Það hversu gríðarlega hefur gengið á 
fjármagnsstofn hagkerfisins undanfarin 
ár þýðir hins vegar að sparnaðarhlut-
fallið þarf að haldast mjög hátt á næstu 
árum og helst enn hærra en árið 2013. 
Eins og áður sagði dróst fjárfesting 
saman á árinu sem var að líða, en spár 
gera ráð fyrir að hún muni aftur aukast 
í ár og vonandi verður það raunin. Þar 
getur þó brugðið til beggja vona því 
meiri innlend fjárfesting krefst meiri 
þjóðhagslegs sparnaðar, sem krefst þess 
að ríkið skili afgangi og fólk eyði minna 
af launum sínum. Einkaneysla jókst 
þannig aðeins um 1,2% í fyrra þó að laun 
hafi hækkað um 3% að raunvirði.

Miklar áskoranir framundan
Ofan á þessi jákvæðu tíðindi frá Hag-
stofunni bætast góðar fréttir frá öðrum 
aðilum. Til að mynda er verðbólga undir 
markmiði Seðlabankans og ef hún helst 
þar um eitthvert skeið verður það í fyrsta 
skipti frá árinu 2003.

Við skulum þó ekki gerast of bjartsýn. 
Efnahagsþróun er alltaf háð óvissu og 
ýmsar ógnir steðja að íslensku atvinnu-
lífi. Sú stærsta varðar þá óvissu um fram-
tíð bankamála og skipanar gjaldmiðlis-
mála sem fjármagnshöftin bæði skapa 
og endurspegla. Sú áskorun sem í því 
felst fær enda veglega umfjöllun í þessu 
blaði.

Nýjustu fréttir: 
Allt er á uppleið

Ólafur Heiðar Helgason
skrifar
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Mynd 1 

nettó vaxtagreiðslur til útlanda
Milljarðar á ársfjórðungi, á tímabilinu 2006–2013
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Mynd 2 

landsframleiðsla og þjóðartekjur
Í milljörðum króna, á tímabilinu 2000–2013

Athugið! Allar tölur metnar á föstu verðlagi 2013 miðað við verðvísitölu VLF. Heimild: Hagstofa Íslands

Mynd 3 

erlend staða þjóðarbúsins 
án föllnu bankanna
4. ársfjórðungur 2013
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Tryggingamiðstöðin    Síðumúla 24    Sími 515 2000    tm@tm.is    afhverju.tm.is

Það er stefna TM að byggja 
langtímasamband við okkar viðskiptavini 
með traustu og öflugu samstarfi.

Ef eitthvað kemur fyrir,
þá viltu vera hjá TM.

Ánægðustu viðskiptavinir trygginga-
félaga voru hjá TM í tólfta sinn, 
samkvæmt íslensku ánægjuvoginni 
2012. Ekkert fyrirtæki á Íslandi hefur 
jafn oft hlotið þennan heiður og það 
þökkum við góðu og traustu sambandi 
við viðskiptavini okkar.

Frá árinu 2005 hafa margir viðskiptavinir 
TM, sem lentu í tjóni, deilt með okkur 
hvernig þeir upplifðu úrlausn sinna mála. 
Svörin sýna ekki aðeins að það skiptir 
miklu máli hvar þú tryggir, heldur líka 
af hverju.

Í fyrsta lagi er ráðgjöfin sem þú færð þegar 
þú kaupir tryggingar lykilatriði. Með réttri 
ráðgjöf veistu hvað þú þarft að tryggja og 
lendir síður í því að verða fyrir tjóni sem 
tryggingarnar ná ekki yfir.

Í öðru lagi er það hagur allra þegar 
tjónamál koma upp að úr þeim sé leyst 
fljótt og vel. Því fyrr sem lífið kemst í samt 
horf, því betra fyrir alla og því skipta góð 
viðbrögð öllu máli. 

Á afhverju.tm.is getur þú séð fjölda 
umsagna viðskiptavina sem lent hafa  
í tjóni og notið þjónustu TM.

07 08 09 10 11 120099 01 02 03 04 05 06

1 1 1 1
1 2

1 1
1 1 2 1 1 1

Á síðustu 14 árum hefur TM verið 12 sinnum  
með ánægðustu viðskiptavini tryggingafélaga.

Í þriðja lagi getur skipt miklu hvernig 
brugðist er við tjóninu sjálfu. Ef fyrirtæki 
lendir til dæmis í bruna er mikilvægt að 
komast hjá því að reksturinn stöðvist. Þá 
skiptir afgreiðsla og aðkoma trygginga
félagsins miklu máli.

Maður veit víst aldrei hvað gerist næst...

Ánægðustu 
viðskiptavinir
tryggingafélaga.

Hvað þýðir það 
nákvæmlega?

Þegar við skoðum blýant þá er 
fyrsta hugsunin sjaldan sú að 
við séum með mjög flókinn 
hlut í höndunum. Manni gæti 

næstum dottið í hug að það væri nokkuð 
auðvelt að búa til einn slíkan. Ef við 
skoðum málið nánar þá kemur annað 
í ljós. Blýantur er nefninlega afrakstur 
þúsunda manna um allan heim, sem 
margir hverjir hafa ekki hugmynd um 
að þeir séu að vinna að því að búa hann 
til. Til að byrja með þarf að planta réttu 
tréi, höggva og vinna viðinn. Vinna þarf 
grafít úr námum og meðhöndla það 
með viðeigandi tækjum.  Strokleðrið 
þarf að vinna úr hinum ýmsu efnum 
og málmurinn sem heldur strokleðr-
inu þarf að vinna úr námum og móta. 
Málningu þarf að framleiða ásamt fleiri 
efnum sem fara utan á blýantinn. Þá er 

talningunni vart lokið. Tækin og tólin 
sem notuð eru þarf líka að búa til og 
hanna, og eru í flestum tilfellum miklu 
flóknari en blýanturinn.

Það eru því þúsundir skrefa sem þarf að 
taka við að búa til einn blýant, skrefa sem 
krefjast mismunandi þekkingar, hráefnis 
og vinnuafls alls staðar að úr heiminum.  
Saman mynda þessi skref ferli sem tekur 
sífelldum breytingum. Hækkun í verði eða 
framboði á einni vöru eykur eftirspurn á 
annari vöru sem leiðir til þess að hæfustu 
aðilarnir sjá fyrir vörunni eða þjónustunni. 
Þetta allt gerist án nokkurar skipulagn-
ingar og án miðlægs stjórnanda. Öll 
handtökin koma til af fúsum og frjálsum 
vilja, en ekki endilega til að búa til blýant, 
heldur til að skipta sinni vinnu út fyrir 
laun sem nota má til kaupa á hlutum sem 
maður vill sjálfur. Þetta er markaðurinn 
að verki, þar sem mannleg sköpunargáfa 
leiðir til framleiðslu á því sem við þurfum 
og viljum. Nánast eins og að ósýnileg hönd 
leiði markaðinn í rétta átt. 

Hversu marga þarf til að búa til einn blýant?
Er það eins einfalt og það sýnist?

Bergþór Sigurðsson
og Hjalti Óskarsson
skrifa
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Í umfjöllun um efnahagsmál hér á 
landi er stundum látið í veðri vaka 
að um einstaka þróun sé að ræða 
sem eigi sér ekki samsvörun annars 

staðar. Uppgangur efnahagslífsins fyrir 
árið 2008 var einstakur og átti rætur í 
séríslenskum einkennum. Viðsnúningur 
efnahagslífsins eftir 2010 er sömuleiðis 
afleiðing af hinni svokölluðu „íslensku 
leið“ sem fólst í því að láta erlenda lánar-
drottna bera tapið af falli bankanna. Nú 
er rætt um sérstaka „norðurslóðastefnu“ 
sem á að byggja lífskjör framtíðar á nátt-
úruauðlindum í norðurhöfum.  Til eru 
þeir sem útskýra fallið 2008 með því að 
rýna djúpt í þjóðarsálina. En erfitt er að 
bæta hagkerfið og auka efnahagslegt ör-
yggi ef efnahagsþróunin er svo rótgróin 
og þjóðernistengd. Sem betur fer er hún 
það reyndar ekki.

fortíð
Sú atburðarás sem hér gerðist árin fyrir 
2008 er endurtekning á sambærilegri 
atburðarás sem gerst hefur í öðrum 
löndum á liðnum öldum. Eitt fyrsta 
dæmið sem oft er nefnt í þessu sam-
hengi er Suðurhafsbólan sem vindurinn 
fór úr árið 1720 í London þegar verð 
hlutabréfa í skipafélaginu South Sea 
Company lækkaði. Saga skipafélagsins 
er rekin í bók Charles Mackay sem út 
kom árið 1841.1 Þetta fyrirtæki hafði 
fengið rétt til siglinga til Suður Ameríku 
en forstjóra þess, John Bunt, hug-
kvæmdist að kaupa ríkisskuldir Breta 
með útgáfu hlutabréfa og beita síðan 
því sem nú kallast markaðsmisnotkun 
til þess að hækka verð hlutabréfanna. Í 
raun voru skuldir breska ríkisins greidd-
ar með einkavæðingu siglingaleiðar-
innar til Suður Ameríku og hluthafar 
blekktir til þess að greiða of hátt verð 
fyrir bréfin. Um þetta sömdu forstjóri 
félagsins og  fjármálaráðherra Breta. En 
af því að tókst að hækka verð hlutabréf-
anna  þurfti ekki að nota allt andvirði 
hlutabréfasölunnar til þess að greiða 
ríkissjóði fyrir ríkisskuldabréfin. Hagn-
aður jók áhuga fjárfesta og hlutabréfin 
hækkuðu enn meira í verði. Fjármála-
ráðherrann veitti tilskilin leyfi og fékk að 
launum hlutabréf að andvirði 20 þúsund 
punda. Bretakonungur, sem var Georg 
fyrsti, afi hins litríka Georgs þriðja, 
hagnaðist einnig og veitti forstjóranum 
John Blunt riddaratign. Fjöldi stjórn-
málamanna flæktist í málið.  Hlutabréfa-
verðið fór ört hækkandi yfir um átta 
mánaða skeið. Framtíð fyrirtækisins var 
fegruð í öllu tali, það varð til þjóðsaga 
um arðbærar siglingar í framtíðinni 
til Suður Ameríku sem síðan reyndust 
tálsýn ein. Þegar verð á hlutabréfunum 
tók að falla var gripið til þess ráðs að 
nota peninga félagsins til þess að lána 
aðilum til kaupa á bréfum til þess að 
halda verðinu uppi. Að lokum varð fyr-
irtækið gjaldþrota og fjárfestar urðu fyrir 
gríðarlegu tapi. Rannsóknanefnd breska 
þingsins fjallaði lengi um þá spillingu 
sem hefði viðgengist og einn stjórnenda 
fyrirtækisins var dæmdur í fangelsi við 
mikinn fögnuð almennings sem áður 
hafði dáð viðkomandi einstakling og 
félaga hans.  Þetta dæmi segir okkur að 
bólur verða ekki einungis hér á landi og 
ekki einungis í fjármálafyrirtækjum, það 
nægir að sjá fram á nýjar siglingaleiðir 
eins og kannski hinar nýju siglingaleiðir 
til Asíu yfir Norðurpólinn! 

Íslenska bólan árin 2004-2008  kom 
fram í mikilli  hækkun hlutabréfaverða 
sem var knúið áfram af aðstreymi 

lánsfjár til landsins. Aðstreymið hækkaði 
gengi krónunnar, gerði innflutning 
ódýran og jók auð heimila með hækk-
un verðs hlutabréfa og fasteigna. Mikil 
einkaneysla og halli á viðskiptum við 
útlönd var fjármögnuð með skulda-
söfnun erlendis. Þessari bólu svipar um 
margt til bólunnar í Suð-Austur Asíu 
fyrir efnahagskreppu Tælands, Malasíu, 
Indonesía og Suður Kóreu árið 1997; 
sömuleiðs til fjármálakreppunnar á 
Norðurlöndum árið 1991; eða krepp-
unnar í Mexíkó og nokkrum öðrum 
ríkjum Suður Ameríku árið 1982. 

framtíð
Þegar innflæði fjármagns breytist í 
útflæði, þ.e.a.s. frekari erlendar lántökur 
eru ekki lengur mögulegar og greiða þarf 
lánin til baka, þá fellur gengi gjaldmiðils 
og viðskiptajöfnuður batnar, útflutnings-
greinar eflast. Það er þetta sem virðist 
um það bil að gerast í ýmsum nýmark-
aðsríkjum eins og Tyrklandi, Brasilíu og 
Indlandi um þessar mundir. Árið 2008 
var ekki vitað hvaða útflutningsgreinar 
myndu eflast á Íslandi. Nú vitum við að 
það var einkum ferðaþjónusta. Gríðarleg 
aukning í fjölda ferðamanna á síðustu 
árum og mikil fjárfesting í hótelum og 
gistihúsum ber þessu vitni. Viðskipta-
afgangur hefur verið notaður til þess að 
greiða erlend lán niður. En kjör almenn-
ings hafa verið lakari þrátt fyrir nokkurn 
hagvöxt vegna þess að gengi gjaldmiðils 
hefur verið lágt og verð innflutnings 
hátt. Sú skoðun er víðtekin að kreppan 
sé enn djúp þótt hún sé  liðin.

Hið lága gengi togar framleiðsluþætti 
frá þeim greinum sem þjóna Íslending-
um; heilbrigðisþjónustu, menntakerfi, 
mannvirkjagerð annarri en byggingu 
gistihúsa o.s.fr.,  til gjaldeyrisskap-
andi greina. Fólki finnst að sér þrengt, 
heilbrigðisstéttin og kennarastéttin láta 
í ljós óánægju með kjör sín, nýir bílar 
eru dýrir og hið sama á við um aðrar 
varanlegar neysluvörur. Heimili hafa 
tekjur af því að hýsa erlenda ferðamenn 
og bændur byggja sumarhús fyrir þá. 
Gjaldeyrir streymir inn í landið og mikið 
af honum fer strax út aftur til afborgana 
af lánum. En engin þjóð hefur orðið 
rík af ferðaþjónustu þar sem laun eru 

yfirleitt lág og arðsemi takmörkuð vegna 
mikillar samkeppni. 

En í uppgangi efnahagslífsins eru 
bæði fyrirmyndir sem þarf að forðast 
og aðrar sem við ættum kannski að 
reyna að líkjast. Þegar Finnar komu 
út úr sinni fjármálakreppu með lágt 
gengi maarkans, var það stefna að efla 
menntun, auka þjóðhagslegan stöð-
ugleika með aðild að ESB og byggja upp 
hátækniiðnað. Samkeppni, frjáls verslun 
og frjálst flæði fjármagns varð til þess 
að hvati myndaðist til þess að búa til 
verðmæta vöru og þjónustu sem stæðist 
erlenda samkeppni – svo sem Nokia 
síma! 

Reynsla Argentínu frá fjármálakrepp-
unni 2001 er víti til varnaðar. Þegar 
Argentína lenti í sinni fjármálakreppu 
tíu árum á eftir Svíþjóð og Finnlandi, 
árið 2001, var beitt óhefðbundnum 
aðferðum, alveg eins og hér á landi 
árið 2008. Fjármagnshöft voru sett á 
og jafnvel gengið enn lengra en hér 
með því að ákveða að láta hið opinbera 
ekki greiða erlendum lánardrottnum 
skuldir að fullu. Vel gekk árin á eftir; 
verð á útflutningsafurðum var hátt, 
afgangur var á viðskiptum við útlönd,  
og hagvöxtur var nokkur. Hins vegar 
urðu höftin smám saman til þess að það 
seig á ógæfuhliðina. Í skjóli hafta þreifst 
rentusókn sem fólst annars vegar í starf-
semi fyrirtækja sem hagnast á höftum og 
hins vegar í því að stjórnmálamenn gátu 
fært tekjur og eignir á milli aðila innan 
lands án þess að markaðsöflin refsi þeim 
fyrir. Í Argentínu hafa stjórnvöld tekið 
peninga úr lífeyrissjóðum landsmanna 
til þess fjármagna ríkisútgjöld og  fyrir-
tæki í erlendri eigu hafa verið þjóðnýtt, 
sumar vörur eru niðurgreiddar og aðrar 
skattlagðar.  Afskipti af verði á olíu og 
gasi valda skorti og skömmtun á þessum 
vörum. Á undanförnum árum hefur 
gengi pesosins verið haldið of háu og 
gjaldeyrisforði landsins, sem myndaðist 
fyrstu árin eftir að höftum var komið 
á, verið notaður til þess að fjármagna 
neyslu og ferðalög almennings. 

Síðustu ár og sérstaklega mánuði hef-
ur svo sigið á ógæfuhliðina í Argentínu. 
Umfangsmikil inngrip stjórnvalda innan 
lands hafa smám saman brenglað hag-

kerfið og gjaldeyrisforði er orðinn lítill. 
Á meðan gjaldeyrisforðinn lækkaði úr 
um 40 milljörðum dollara í upphafi árs 
2012 í um 25 milljarða í nóvember 2013 
þá hefur markaðsverð pesósins verið 
á stöðugri niðurleið og opinbert gengi 
lækkað úr um 6 pesós á dollara í 8 í jan-
úar á þessu ári.2 Gjaldeyrisforðinn hefur 
ekki verið lægri í sjö ár og fjármagn er 
tekið að streyma úr landi, nú 12 árum 
eftir fjármálakreppuna og innleiðingu 
fjármagnshafta. Fáir vilja fjárfesta í 
Argentínu og fjármagn streymir úr landi.

Reynsla Argentínu kennir okkur eink-
um tvennt. Í fyrsta lagi geta fjármagns-
höft verið gagnleg sem fyrstu viðbrögð 
við útflæði fjármagns í upphafi fjár-
málakreppu; allavega eru þau í mörgum 
tilvikum betri en hinn kosturinn sem 
er að hækka vexi upp úr öllu valdi til 
þess að draga úr fjármagnsflótta. Í öðru 
lagi kenna þau okkur að langvarandi 
fjármagnshöft eru hættuleg og hættan 
stafar einkum af inngripum stjórnvalda 
í skjóli hafta. 

lokaorð
Á Íslandi hefur orðið viðsnúningur á 
síðustu árum, hagvöxtur hefur verið frá 
miðju ári 2010.  Hagvöxtur er hér drifinn 
áfram af ferðaþjónustu, atvinna fer vax-
andi og lífskjör þokast upp á við. 

Við þessar aðstæður er mikilvægt að 
fara svipaða leið og Finnar og bæta það 
efnahagsumhverfi sem frumkvöðlar 
búa við. Slíkt umhverfi felur í sér frjáls 
viðskipti, frjálst flæði fjármagns, skýrt 
og gengsætt lagaumhverfi, tækni-
menntað vinnuafl, aðgengi að lánsfé, 
vel varinn eignarétt og sem stöðugast 
gengi og efnahagsumhverfi. Lífskjör í 
framtíðinni munu byggjast á velgengni 
frumkvöðlafyrirtækja, einkum en ekki 
einungis á tæknisviðinu, sem stjórnast 
af innsæi stjórnenda, eins og Hayek 
lýsti í ritum sínum, og að þau hafi sem 
mesta starfsemi hér á landi. Þannig 
skapast áhugaverð og hátt launuð störf, 
svo margir þeirra sem hafa möguleika 
á að fara annað ákveði að vera hér 
áfram. Án þeirra verður Ísland Feneyjar 
norðursins, staður þar sem fararstjórar 
og veitingamenn vinna á daginn en fáir 
vilja búa. 

Ísland, hið einstæða
Dr. gylfi Zoëga
Prófessor við HÍ
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Hefðbundin framvirk viðskipti 
með gjaldmiðla landa í viðjum 
fjármagnshafta eru jafnan 
takmörkuð. Annaðhvort er 

markaður fyrir slík viðskipti ekki fyrir 
hendi í haftalandinu eða aðgangur er-
lendra aðila að markaðinum er bundinn 
hömlum. Gjarnan myndast þá markað-
ur fyrir framvirk gjaldeyrisviðskipti án 
afhendingar, svokölluð NDF viðskipti (e. 
non-deliverable forwards). NDF samn-
ingur byggist á innbyrðis gengi milli 
tveggja gjaldmiðla en er gerður upp í 
öðrum gjaldmiðlinum sem er ákveðinn 
fyrirfram.

Dæmi
Til að útskýra hefðbundinn NDF 
samning er gott að skoða dæmi. Gerum 
ráð fyrir að tveir aðilar, A og B, semji 
um framvirk viðskipti með uppgjöri í 
krónum eftir eitt ár. Samkvæmt samn-
ingnum ber aðila A að greiða aðila B 
virði 1.000 Bandaríkjadala í krónum á 
uppgjörsdegi og B að greiða A 100.000 
krónur á móti. Í þessu tilviki er samn-
ingsgengið 100 ISK/USD. Ef gengið 
verður óbreytt eftir eitt ár er enginn 
munur á stundargengi á lokadegi og 
samningsgenginu. Þá er skuldbinding 
A og B jöfn í krónum og því fer engin 
greiðsla fram á uppgjörsdegi. Ef gengið 
veikist hins vegar á íslensku krónunni, 
og stundargengið verður t.d. 120 ISK/

USD eftir ár, þá nemur skuldbinding A 
120.000 krónum á meðan skuldbinding 
B nemur 100.000 krónum. Á uppgjörs-
degi þarf því A að greiða B mismuninn, 
þ.e. 120.000 - 100.000 = 20.000 krónur. 
Ef gengið styrkist á íslensku krónunni 
þarf B að greiða A upphæð í krónum á 
tilsvarandi hátt.

Heima- eða aflandsmarkaður
NDF markaður myndast jafnan utan 
haftalandsins fyrir tilstilli erlendra 
fjárfesta og kallast þá aflandsmarkaður. 
Þá eru samningar yfirleitt gerðir upp 
í Bandaríkjadölum. Einnig getur NDF 
markaður myndast í haftalandinu sem 
heimamarkaður og er þá gert upp í 
heimagjaldmiðlinum. Þannig er komið 
í veg fyrir að fjármagnshöft takmarki 
þessa framvirku gjaldeyrissamninga.

nDf markaður á Íslandi
Nú um stundir eru íslenskir gjaldeyris- 
og afleiðumarkaðir í höftum og óvíst er 
hvenær þau verða afnumin. Við þessar 
aðstæður er erfitt fyrir þorra íslenskra 
fyrirtækja og fjárfesta að verja sig fyrir 
gengisbreytingum. Því er áhugavert að 
velta fyrir sér hvort æskilegt væri fyrir yf-
irvöld að heimila og hvetja til myndunar 
NDF markaðar með íslensku krónuna.

Markaður af þessu tagi er ekki galla-
laus. Viðskipti á honum gætu haft áhrif 
á stundargengismarkaðinn og þannig 
gert Seðlabankanum erfiðara fyrir að ná 
markmiðum sínum. Auk þess kynnu að 
myndast óhagstæð verðbil vegna lítils 
seljanleika. Loks geta mikil afleiðuvið-

skipti án nægilegs eftirlits gert hagkerfið 
viðkvæmara fyrir áföllum en ella.

NDF markaður, sérstaklega heima-
markaður, gæti þó reynst vel á Íslandi. 
NDF heimamarkaður kæmi til móts 
við eftirspurn fjárfesta og fyrirtækja 
eftir gjaldeyrisvörnum og yki þannig 
stöðugleika og öryggi í rekstri íslenskra 

fyrirtækja. Innviðir markaðarins og 
reynsla þátttakenda gætu jafnframt nýst 
á afleiðumarkaði eftir afnám hafta. Loks 
hefði NDF markaður mikið upplýsinga-
gildi fyrir yfirvöld og fjárfesta. Slíkur 
markaður er því áhugaverður valkostur 
sem taka mætti til frekari skoðunar í 
núverandi haftaumhverfi.

guðmundur reynir 
gunnarsson
skrifar

Er æskilegt að opna NDF markað 
fyrir íslensku krónuna?
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Árin eftir hrun stóðu ríkis-
skuldabréfin og innlánin eftir 
ósködduð og þeim markaði 
vegnaði vel. Hlutabréfa- og 

peningamarkaðsjóðirnir urðu illa úti í 
hruninu en þeir sem voru með vel dreifð 
eignasöfn voru ekki lengi að vinna upp 
tapið. Síðan hefur hlutabréfamarkaður-
inn verið að taka við sér upp á síðkastið. 
Við sjáum það til dæmis af ávöxtunar-
tölum úr okkar eigin hlutabréfasjóðum 
sem hafa síðastliðin fimm ár skilað yfir 
20% árlegri ávöxtun.

Óvissan eftir hrun hélt aftur af 
mörgum fjárfestum en þeir sem héldu 
áfram að fjárfesta eftir hrun hafa náð 
mjög góðri ávöxtun á sitt fé. Samt sem 
áður vilja margir einstaklingar ennþá 
eingöngu fjárfesta í ríkisskuldabréfum. 
Það er skiljanlegt því hlutabréfaformið 
bar mikinn ímyndarlegan skaða af hrun-
inu. Nýskráningar fyrirtækja í Kauphöll-
ina hafa samt sem áður tekist vel og á 
heildina litið hefur ávöxtun á markaðn-
um verið mikil og stöðug.“

Eru merki um bólu á hlutabréfamark-
aðnum?

„Það að hlutabréfaverð hafi hækk-
að mikið bendir ekki eitt og sér til 
bólumyndunar. Það verður að skoða 
verðlagningu hvers og eins fyrirtæk-
is. Sum fyrirtæki hafa hækkað vegna 
mikils tekju- og hagnaðarvaxtar en ekki 
má gleyma að önnur hafa líka lækkað. 
Greinendur hafa borið saman kenni-
tölur innlendra félaga við erlend félög 
og svo má taka álagspróf á hvert félag. 
Hverjar eru tekjur þess í erlendri mynt, 
hvers lags eru tekjurnar, hverja á það í 
viðskiptum við og hvað myndi gerast við 
til dæmis fall gjaldmiðilsins? Það er ekki 
til eitt, einhlítt svar fyrir öll hlutabréf en 
hér standa verðtryggð ríkisskuldabréf 
fjárfestum til boða sem geta verið góð 
vörn fyrir, hafi menn til dæmis áhyggjur 
af falli gengis krónunnar. Þróun á verð-
bréfamarkaðnum í heild sinni til lengri 
tíma mun hins vegar án efa fara mikið 
eftir því hvenær og hvernig höftunum 
verður aflétt.“

Hver eru þessi áhrif gjaldeyris-
haftanna?

„Það er búið að brengla verðmynd-
unarkerfi markaðarins með tilliti til ytri 
skilyrða. Það er því erfitt að segja hvort 
markaðurinn sé of hátt verðlagður. Það 
þarf alltaf að velta upp sviðsmyndum um 
hvað gerist næst. Það hvernig gjaldeyr-
ishöftunum verður aflétt getur leitt af 
sér margar mismunandi sviðsmyndir. 
Nokkur skráð fyrirtæki hafa tekjur í er-
lendri mynt. Þau hafa ákveðna vörn gegn 
falli krónunnar sem gæti til dæmis verið 
í einhverjum sviðsmyndum gagnvart 
afnámi hafta. Það er alveg á hreinu að 
gjaldeyrishöftin hafa áhrif. Við getum til 
dæmis velt því fyrir okkur hvort skamm-
tímavextir Seðlabanka Íslands væru þeir 
sömu og þeir eru í dag ef ekki væri fyrir 
höftin.

Töluverðir fjármunir eru fastir inni í 
hagkerfinu og vilja komast út. Þess vegna 

höfum við höft en verkefni Íslands er að 
skapa áhugavert hagkerfi sem einhver 
vill komast inn í ef annar á að fara út. 
Aðeins þannig næst jafnvægi á inn- og 
úthreyfingu fjármagns án of mikils 
gengisfalls.

Verði haftaaflétting samhliða því að 
Ísland sé orðið spennandi efnahagskerfi 
getur verið að áhrifin verði léttvæg. Þetta 
er auðvitað einfalt að segja en erfiðara að 
framkvæma. Langtímaáhrif af haftaver-
unni eru samt sem áður virkilega slæm 
og afnám þeirra er eitt mikilvægasta 
verkefnið sem við stöndum fram fyrir.“

Verður meiri bjögun á markaðnum 
því lengur sem við erum innan hafta?

„Ef við skoðum íslenska hagsögu 
sjáum við að hér hafa oft verið rangir 
hvatar sem hafa leitt til þess að fjármagn 
streymir á vitlausan hátt í kerfinu sem 
endar með einhvers konar tegund af 
hruni. Þetta er tvímælalaust eitthvað 
sem við þurfum að vera meðvituð um. 
Auðvitað er það líka krefjandi hlutverk 
að starfa við eignastýringu á þessum 
tímum vegna þess að afnám haftanna 
er yfirvofandi. En ef þú talar við fólk og 
fyrirtæki sérðu að gjaldeyrishöftin eru á 
endanum undirliggjandi forsenda í allri 
umræðu um ytri skilyrði.

Það má síðan bæta við að höftun-
um fylgir mikill viðskiptakostnaður. 
Kostnaðinn er erfitt að mæla en ég tel 
hann samt sem áður mikinn. Svo er 
annað sem erfitt er að mæla en það er 
fórnarkostnaður. Hvað ef höftin væru 
ekki, hvað værum við þá búin að gera? 
Hefði uppbygging atvinnulífsins þá ekki 
gengið hraðar með tilheyrandi aukningu 
framleiðni, hagvaxtar og  skatttekna? Til-
hugsunin um að við verðum samdauna 
höftunum og hættum að hugsa um þau 
hræðir mig.

Eignastýringarhugsunin sem við 
höldum ávallt í heiðri er að fjárfestar 
þurfa að hugsa til langs tíma. Gjaldeyris-
höftin auka skammtímahugsun og spá-
kaupmennsku sem er ekki sérstaklega 
virðisaukandi fyrir hagkerfið og minnkar 
tilhneigingu til að fjárfestar myndi sér 
skoðun til langs tíma.“

Hvernig er að reka eignastýringu 
erlendis frá landi með gjaldeyrishöft?

„Ísland er ekki fyrsta landið sem er 
með gjaldeyrishöft. Þegar við förum í 
samstarf við erlenda aðila, til dæmis 
BlackRock, erum við að horfa til lengri 
tíma með þjónustu til okkar viðskipta-
vina að leiðarljósi. Við viljum vera undir 
það búin að gjaldeyrishöftunum sé aflétt, 
þó svo það sé gert í áföngum. Erlendir 
aðilar vona okkar vegna að við losnum 
sem fyrst úr höftunum og deila þeirri sýn 
okkar að þau séu mjög skaðleg.

Það er þó flóknara að fá fjárfesta til að 
fjárfesta hér á landi. Gjaldeyrishöftin eru 
erfið að því leyti að þau eru ekki klippt 
og skorin. Lögin utan um þau hafa tekið 
miklum breytingum síðan þau voru sett 
á og skyndilegir forsendubrestir orðið 
fyrir fjárfesta, til dæmis með flokkun 
króna og aflandskróna. Þetta er ekki 
til þess fallið að auka trúverðugleika í 
kringum atvinnulífið og fjárfestingarum-
hverfið og fjárfestum finnst þeir ekki geta 
gengið að neinu vísu. 

Afnám gjaldeyrishafta hlýtur að 
byggja á því að skapa trú á fjárfestingu 

á Íslandi, að hér sé gott að fjárfesta. Það 
þarf ekki að sannfæra þá um ágæti þess 
sem eru fastir með peninga hérna núna, 
heldur alla aðra mögulega fjárfesta. Ef 
einhver vill fara út þá þarf annan fjárfesti 
inn í staðinn sem hefur trú á Íslandi. 
Það sem gleymist einnig oft þegar talað 
er um snjóhengju er að það þarf ekki 
aðeins að sannfæra erlenda fjárfesta og 
þá sem eiga kröfur á þrotabúin, heldur 
einnig íslenska fjárfesta um að það sé 
góður kostur að eiga fjármuni á Íslandi 
borið saman við önnur lönd. Það virðist 
oft gleymast í umræðunni. Íslenskir 
fjárfestar hafa gengið í gegnum efna-
hagshrun á Íslandi þar sem þeir voru 
með stóran hluta eignasafna sinna í 
íslenskum eignum sem þeir töpuðu á. 
Þeir þurfa að sannfærast um að það sé 
spennandi að vera með stóran hluta 
eigna sinna hér, að minnsta kosti fyrst 
um sinn eftir afnám, til þess að hægt sé 
að aflétta gjaldeyrishöftum. 

Í framtíðinni munu íslenskir fjárfestar 
þó líklega vilja byggja upp alþjóðlegra 
eignasafn en áður. Íslendingar þurfa líka 
að geta fjárfest erlendis. Íslenskir fjárfest-
ar vilja geta áhættudreift eignasöfnum 
hvort sem um er að ræða einstaklinga, 
lífeyrissjóði eða rekstur fyrirtækja. Sem 
langtímamarkmið snýst þetta ekki bara 
um að hjálpa erlendum aðilum að 
komast út heldur að laga kerfið og trúna 
á framtíðina svo fjárfestar vilji koma inn 
og íslenskir fjárfestar geti líka farið út ef 
svo ber undir.“

Eru íslensku lífeyrissjóðirnir með 
óæskilega stóran hlut af markaðnum?

„Fréttaflutningur erlendis af óför-
um Íslands olli því að margir erlendir 
aðilar héldu fyrst eftir hrun að þeir 
gætu keypt innlendar eignir á nánast 

ekki neitt. Það sem þeir áttuðu sig ekki 
á áður en þeir fóru upp í flugvél til að 
kaupa eignir á brunaútsölu var að hér 
var virkilega sterkt lífeyrissjóðakerfi þrátt 
fyrir hrunið. Lífeyrissjóðirnir hafa reynst 
mikilvægir í endurreisn atvinnulífsins og 
verðbréfamarkaðarins þar sem erlenda 
fjárfestingu vantar. Til langs tíma hljóta 
þó allir sem horfa hagrænt á málin að 
vilja fá erlenda fjárfestingu til Íslands og 
að á móti geti lífeyrissjóðirnir yfir tíma 
dreift áhættu sinni með fjárfestingum 
erlendis.“

Hver er þín skoðun á nýja 
bankaskattinum?

„Það er pólitískt spursmál hvernig 
skattkerfi eiga að vera og skiljanlegt að 
þegar þörf er fyrir fjármögnun ríkisins 
horfi Alþingi þangað sem einhverjir 
peningar eru. Á sama tíma er verið 
að reyna að selja bankana til þess að 
koma okkur úr gjaldeyrishöftunum. 
Það minnkar ekki pólitíska áhættu fyrir 
erlenda fjárfesta að það komi reglulega 
nýir „tímabundnir“ skattar með óljósum 
gildistíma. Þessi óvissa í boði stjórnvalda 
getur gert það að verkum að bankarnir 
verði verri söluvara og minnkar þar með 
líkurnar á að sala þeirra til erlendra aðila 
geti stutt afléttingu hafta.

Það þarf að vera hægt að vita út frá 
hverju á að ganga og helst til langs tíma. 
Óvissa er kostnaðarsöm og það að draga 
úr óvissu er virðisaukandi fyrir hagkerfið. 
Ef skattar eru raunverulega tímabundnir 
þyrfti þeim að fylgja skýr pólitísk skuld-
binding um að svo sé. Hlutverk stjórn-
valda er að draga úr óvissu en ekki skapa 
hana og ég vona sannarlega að það verði 
raunin á næstu misserum svo við eigum 
betri möguleika á að byggja upp sterkt 
atvinnulíf og fjármálamarkað á Íslandi.“

Stefán Sigurðsson tók við sem framkvæmdarstjóri eignastýringarsviðs Íslandsbanka, sem í dag gengur 
undir nafninu VÍB, í október 2008. Síðan þá hefur margt gerst á íslenskum verðbréfamarkaði og við 
ræddum við hann um helstu þróun á því sviði.

„Það er búið að brengla verð-
myndunarkerfi markaðarins“

Viðtal
Ágúst arnórsson
og ingvar Haraldsson



Með víðtækri samstöðu þjóðarinnar var Eimskipafélag 

Íslands stofnað þann 17. janúar 1914. Félagið hefur vaxið 

og dafnað í áranna rás og gengið í gegnum gríðarlegar 

breytingar bæði í meðvindi og andstreymi.

Árið 2014 er Eimskip alþjóðlegt flutningafyrirtæki með 

um 1.400 starfsmenn og starfsstöðvar og 

samstarfsaðila víða um heim.

Á þessum merku tímamótum lítum við auðmjúk um öxl 

með þakklæti í huga en horfum jafnframt bjartsýn og 

full tilhlökkunar til þeirra kre�andi verkefna er bíða 

Eimskipafélagsins.

YFIR HAFIÐ OG HEIM Í 100 ÁR

Feðgarnir Pétur Sigurðsson háseti og Sigurður Pétursson skipstjóri um borð í Gullfossi árið 1930. 
Sigurður var fyrsti skipstjórinn sem ráðinn var til félagsins.
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Í kjölfar bankahrunsins sem varð á 
Íslandi haustið 2008 var gripið til þess 
ráðs að setja á gjaldeyrishöft til að 
koma í veg fyrir óheft fjármagnsút-

streymi. Innlendir peningamarkaðir komu 
margir illa út úr hruninu en skuldabréfa-
markaðurinn var þó fljótur að rétta úr 
kútnum og ekki leið á löngu þar til veruleg 
eftirspurn var orðin eftir skuldabréfum. Vó 
þar þyngst eftirspurn erlendra aðila sem 
festust með aflandskrónur í höftunum 
og lífeyrissjóða sem þurfa mánaðarlega 
að fjárfesta fyrir háar upphæðir hratt en 
örugglega. Veruleg aukning varð í ríkis-
bréfaútgáfu eftir hrun en útgáfa á öðrum 
skuldabréfum s.s. fyrirtækjabréfum var 
talsvert lengur að taka við sér. Sú útgáfa 
hefur nú aukist á sama tíma og áætlanir 
eru um samdrátt í útgáfu ríkisskuldabréfa 
en ólíklegt þykir þó að hún nái að anna 
eftirspurninni á markaði.                 

Hvaða vandi fylgir skulda-
bréfamarkaði í höftum? 
Takmarkað framboð verðbréfa sem skráð 
eru á markaði á sama tíma og fjármagns-
höft koma í veg fyrir fjárfestingar á erlendri 
grundu hefur valdið því að æ erfiðara verð-
ur að stýra fjármagni á Íslandi. Eignasöfn 
fjárfesta verða fyrir vikið sífellt einsleitari 
og hefur það ýmsar miður heppilegar 
afleiðingar í för með sér. Aukin hætta er á 
bólumyndun þar sem verðhækkanir fylgja 
því að fjárfestar elti allir sömu eignina, 
aukin hætta er á sveiflum á markaði 
þar sem allir freista þess að hlaupa út 
um sama útganginn ef eitthvað bjátar 
á. Auk þess dregur úr áhættudreifingu 
eignasafnanna sem eykur á kerfisáhættu. 
Höftin veita íslenskum mörkuðum skjól og 
brengla verð skuldabréfa en sú lága krafa 
sem nú er á stystu flokkum ríkisskulda-
bréfa verður til þess að þrýsta innlendum 
fjárfestum í lengri meðaltíma til að geta 
viðhaldið þokkalegri ávöxtun. Lengri 
meðaltími veldur því að sveiflur aukast á 
gengi skuldabréfa og áhætta verður meiri 
en æskilegt er í þessum skilningi. 

Allt útlit er fyrir að útgáfa ríkistryggðra 
bréfa verði talsvert minni árið 2014 en á 
árunum 2009-2013. Hvað varðar Íbúða-
lánasjóð þá var síðasta útgáfa sjóðsins 
í janúar 2012. Þaðan er lítils að vænta í 
skuldabréfaútgáfu um þessar mundir 
enda lítil eftirspurn eftir verðtryggðum 
lánum sjóðsins. Þótt líklega sé von á 
aukinni skuldabréfaútgáfu sveitarfélaga, 
fasteignafélaga, banka og e.t.v. fleiri aðila 
auk frekari skráninga fyrirtækja á hluta-
bréfamarkað, þá er ólíklegt að sú útgáfa 
nái að fylla skarð ríkisins og ÍLS sem 
til skamms tíma hafa verið útgefendur 
tæplega 60% allra skráðra markaðsbréfa á 
Íslandi. Óvissa ríkir hér um ýmis atriði en 
þó virðist ljóst að eftirspurn verður áfram 
töluvert umfram framboð.

Hinn mikli skortur á fjárfestingar-
kostum á Íslandi í dag veldur mun meiri 
kaupþrýstingi en söluþrýstingi á þær 
eignir sem í boði eru, óháð raunverulegu 
verðmæti þeirra. Verði engin breyting hér 
á kann að vera stutt í myndun eigna-
verðsbólu á öllum mörkuðum. Skiptar 
skoðanir hafa verið á því hvort þegar 
sé að finna bólu á eignamörkuðum og 
hefur fasteignamarkaðurinn þá sérstak-
lega verið til umræðu. Greiningardeildir 
bankanna hafa enn sem komið er að 
mestu blásið á slíkar áhyggjur og sagt 
hækkanir á eignamörkuðum undan-
farin misseri vera nokkuð dæmigerðar 
fyrir markaði í bataferli. Hættumerkin 

eru þó til staðar að þeirra mati þar sem 
mikið peningamagn er í umferð, vextir 
haldast lágir í skjóli hafta auk þess sem 
markaðurinn er lítill og talsverð hætta á 
hjarðhegðun fjárfesta. Enn fremur kann 
að verða aukning á innflæði fjármagns í 
gegnum auknar heimildir fagfjárfesta til 
hlutabréfa- og fasteignakaupa og einnig 
ef fjárfestingarleið Seðlabankans tekur 
við sér.

Fjármagnshöftin draga úr virkni 
skuldabréfamarkaðarins á ýmsa vegu. 
Þau torvelda miðlun vaxtabreytinga 
Seðlabankans út í vaxtarófið og bjaga getu 
markaðarins til að endurspegla ástand og 
horfur í þjóðarbúskapnum. Ólíkir fjárfestar 
eru á verðtryggða og óverðtryggða mark-
aðnum sem stuðlar að því að þeir eru að 
einhverju leyti aðskildir. Auk þess kunna 
væntingar um takmarkað framboð verð-
tryggðra bréfa að þrýsta niður ávöxtunar-
kröfunni. Af þessum sökum verður vanda-

samara að túlka verðbólguvæntingar út frá 
verðbólguálagi markaðarins en ella. 

Að lokum ber að nefna áhrif inni-
stæðutryggingar. Þær stuðla að því að 
aflandskrónueigendur velji frekar að 
geyma krónur á ríkistryggðum reikningum 
og hafa fyrir vikið minni hvatningu til að 
taka þátt í útboðum Seðlabankans eða 
festa fé sitt í uppbyggilegri fjárfestingar-
kostum. Sem skilyrði fyrir afnámi hafta 
hefur verið talað um nauðsyn þess að 
létta á snjóhengjunni. Vandinn er að á 
meðan erlendir aðilar hér eru sáttir með 
sitt hlutskipti og órói er áfram á erlendum 
mörkuðum þá er ólíklegt að mikil breyting 
verði á aflandskrónunum. Talið er að um 
800 milljarðar króna kunni að bætast við þá 
upphæð aflandskróna sem hér hefur verið 
til umræðu þegar uppgjörum þrotabúanna 
lýkur. Þá er von á umtalsverðri viðbótar-
eftirspurn á innlendum mörkuðum og 
erfitt er að spá fyrir um afleiðingar þess á 

verðmyndun og vexti. Vegna hættu á óró-
leika á markaði við afnám haftanna skiptir 
einnig máli að sem fæstir óþolinmóðir 
fjárfestar séu eftir þegar að afléttingu kem-
ur, ekki síður en hvort stærð aflandskrón-
ustabbans hefur vaxið eða minnkað frá því 
sem nú er við afléttingu. 

Hvað mun gerast  
við afléttingu hafta?
Ólíklegt er að höftunum verði aflétt í bráð 
þar sem viðskiptajöfnuður þjóðarinnar 
dugir vart til að mæta afborgunum erlendra 
lána næstu ára. Þó er hægt að teikna upp 
atburðarás sem yrði til þess að losa mætti 
um höftin á skömmum tíma. Það er því alls 
ekki óviðeigandi að leiða hugann að þeim 
afleiðingum sem afléttingin kann að hafa á 
skuldabréfamarkaðinn þegar tíminn kemur. 
Áhrifin á markaðinn munu að sjálfsögðu 
fara eftir því hvernig aðstæður verða, 
jafnt innanlands sem utan, en óróleiki á 
alþjóðamörkuðum yrði frekar til þess að 
aflandskrónueigendur kysu að vera um 
kyrrt. Það þykir þó ljóst að afnám haftanna 
muni hafa í för með sér umtalsvert útflæði á 
innlendum sparnaði. Lífeyrissjóðirnir munu 
að öllum líkindum færa hluta eignasafna 
sinna út fyrir landsteinana til að dreifa betur 
áhættu auk þess sem vænta má að töluverð-
ur fjöldi jöklabréfaeigenda leiti úr landi. Í 
framhaldi myndi krónan veikjast a.m.k. til 
skamms tíma, og raunvaxtastig hækka sem 
hefði í för með sér aukna sókn í verðtryggð 
skuldabréf á kostnað þeirra óverðtryggðu 
til að verjast tilheyrandi verðbólgu. Hversu 
mikið fjármagnsútstreymið og gengis-
lækkunin verður mun fara eftir því hversu 
margir óþolinmóðir aflandskrónueigendur 
verða eftir inni í höftunum og hvort almenn 
tiltrú verði þá til staðar á íslenska hagkerf-
inu. Það er því mikilvægt að ekki verið 
flanað að neinu þegar afnám haftanna er 
annars vegar þótt hafi verði í huga orð Más 
Guðmundssonar seðlabankastjóra: „Höftin 
hafa hins vegar til lengdar neikvæð áhrif á 
hagvöxt, meðal annars vegna neikvæðra 
áhrifa þeirra á virkni og hagkvæmni fjár-
málakerfisins“.

Markaður í viðjum hafta
Áhrif gjaldeyrishafta á skuldabréfamarkaðinn á Íslandi

Dagný engilbertsdóttir
skrifar

aukið vægi skuldabréfamarkaðar
Samanburður á hlutfallslegri skiptingu íslensks verðbréfamarkaðar haustin 2008 og 2012.

(Heimild: Þjóðskrá Íslands, 2013)

SepTeMBer 2008 SepTeMBer 2012

n Skuldabréf
n Hlutabréf

87%

58%

42%

13%

Heimild: Nasdaq OMX Iceland, Greiningardeild Íslandsbanka og útreikningar höfundar.

Vísitala fasteignaverðs
frá 1993-2012
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allar götur frá því efna-
hagshruni sem dundi yfir 
hérlendis á haustmánuðum 
ársins 2008 hafa skulda-

mál heimilanna verið í brennidepli. 
Hástökkvari síðustu Alþingiskosninga, 
Framsóknarflokkurinn, á einmitt fylgið 
sitt að þakka stóryrtum loforðum í 
skuldamálum og nú virðist tími efnda 
runninn upp. Skuldir heimilanna 
verða niðurfærðar vegna aukinnar 
verðbólgu í kjölfar hrunsins. Verðbólgu 
sem sögð er hafa valdið forsendu-
bresti. Hugtakið vísar til þeirrar hækk-
unar húsnæðislána sem verðbólgunni 
fylgdu. Þennan svokallaða forsendu-
brest ætla stjórnvöld að leiðrétta. Þessi 
grein leitast við að svara því hvort 
forsendubresturinn sé raunverulega til 
og hvort aðgerðir stjórnvalda í skulda-
málum séu skynsamlegar.

Verðbólguskotið í 
sögulegu samhengi
Verðbólguþróun á Íslandi frá 1938-
2013 má finna á mynd 1. Hringur 
hefur verið dreginn um hið ógurlega 
verðbólguskot sem mönnum hefur 
verið svo tíðrætt um. Athygli vekur að 
verðbólgan nær ekki meðaltali síðast-
liðinna 76 ára. Meðaltalið litast þó af 
ansi sérstöku tímabili á síðari hluta 
áttunda áratugarins og fyrri hluta hins 
níunda. Á þessu tímabili fór verðbólga 
hæst í 80% og sparnaður (og reyndar 
lán líka) fuðruðu upp vegna lágra 
nafnvaxta sem ákveðnir voru á Alþingi. 
Við búum sem betur fer við ögn betri 
hagstjórn í dag. Veitum því einnig 
eftirtekt að verðbólgan árið 2008 er sú 
hæsta í 18 ár. Þrátt fyrir tiltölulega lága 
verðbólgu, a.m.k. í sögulegu samhengi, 
framan af fyrsta áratugi nýrrar aldar 
má öllum vera ljóst að há verðbólga á 
Íslandi er allt annað en einsdæmi. Það 
er því galin forsenda að gera ráð fyrir 
því þegar tekið er lán til 30 eða 40 ára 
að verðbólgan verði ætíð í kringum 
verðbólgumarkmið Seðlabankans. 

launin hækka hraðar
Á myndum 2 og 3 sjáum við annars 
vegar vísitölu neysluverðs (rauða lín-
an) og launavísitölu (bláa línan).  Hins 
vegar sjáum við ársbreytingu þessara 
vísitalna (neðri myndin). Rauða línan 
verður þá verðbólga og bláa sýn-
ir hækkun launa á hverju ári. Fyrri 
myndin sýnir svo ekki verður um villst 
að laun hafa hækkað töluvert hraðar 
en vísitala neysluverðs síðastliðinn 
aldarfjórðung. Þetta þýðir að kaup-
máttur launa hefur vaxið á tímabilinu 
sem því nemur. Seinni myndin er 
áhugaverð fyrir margra hluta sakir. 
Þegar vísitala launa (bláa línan) liggur 
ofan við vísitölu neysluverðs (rauðu 
línuna) þá eru laun að vaxa hraðar en 
verðbólga, sem eins og áður þýðir að 
kaupmáttur er að aukast. Ennfremur 
þýðir það að sífellt auðveldara er fyrir 
skuldara að greiða af lánum sínum 
vegna þess að launin eru að vaxa 
hraðar en lánin. Eins og myndin sýnir 
þá er þetta raunin meirihluta tímabils-
ins sem er til skoðunar. Einstaklingur 
sem tók lán t.d. árið 1994 þarf að eyða 

sífellt lægra hlutfalli tekna til að greiða 
af láninu sínu allt til ársins 2008, þegar 
greiðslubyrði lánsins hækkar á nýjan 
leik. Einstaklingurinn sem um ræðir er 
þó óumdeilanlega mun betur settur, 
þ.e. mun lægra hlutfall tekna fer í 
afborgun af láninu, en hann var árið 
1994 þegar lánið var tekið. Ástæðan 
er enn og aftur sú að laun hans hafa 
hækkað meira en lánið hans. Það er 
því ekki með nokkru móti hægt að 
greina einhvern forsendubrest í þessu 
tilviki.

Hverjir lentu raunverulega í 
vandræðum? 
Mynd 3 sýnir einnig að greiðslubyrði 
lána þeirra sem tóku lán t.d á árinu 
fyrir hrun hefur hækkað. Hins vegar er 
fyrirséð, og er það ferli raunar þegar 
hafið, að laun þessa hóps komi til 
með að hækka umfram hækkun lána í 
framtíðinni. Hér er því um tímabund-
inn greiðsluvanda þess hóps, sem tók 
lán um og eftir árið 2005, að ræða. Lán 
þeirra hafa hækkað hraðar en laun 
þeirra. Þessi vandi getur reynst þeim 
sem í honum lenda erfiður, en hann 
er samt sem áður tímabundinn. Því er 
sjálfsagt að koma til móts við þenn-
an hóp með einhverjum úrræðum, 
svo sem frestun afborgana, nýtingu 
séreignasparnaðar eða einhverju 
slíku. Þær tillögur sem ríkisstjórnin 
kynnti nýverið um niðurfærslu skulda 
heimilanna eru hins vegar almennar 
aðgerðir óháðar lántökutíma. M.ö.o er 
verið að skera niður skuldir fólks jafn-
vel þó greiðslubyrði af lánum þeirra 
hafi minnkað, stundum verulega, 
frá því lánið var tekið. Þ.e. mun færri 
vinnustundir fara í að afla tekna fyrir 
afborgun af láninu nú, en í upphafi 
lánstímans. Aðgerðirnar eru því í besta 
falli afar ómarkvissar, og dýrar fyrir 
ríkissjóð sem skuldar nú þegar meira 
en 100% af vergri landsframleiðslu. 

niðurstaða
Sá hópur sem tók húsnæðislán um og 
eftir 2005 lenti í vandræðum. Lánin 
hækkuðu mun hraðar en launin, sem 
hefur auðséð vandamál í för með sér. 
Hugsanlega má tala um forsendubrest 
hjá þessum hópi. Að öðru leyti er allt 
tal um forsendubrest og leiðréttingar 
tómt bull. Það er ekki svo að meirihluti 
skuldara sé í vandræðum. Þeir eru fáir 
sem eru eins vel stæðir og þeir voru 
árið 2007, flestir ættu hins vegar að 
vera betur settir en þeir voru þegar þeir 
tóku lánin sín og eiga ekki í teljandi 
erfiðleikum með að greiða af þeim. 
Þetta gerir það að verkum að almennar 
skuldaniðurfellingar geta vart talist 

skynsamleg nýting á ráðstöfunarfé 
ríkissjóðs, sem nú þegar er skuldum 
vafinn. Nú er alveg sama hvaðan 
peningarnir koma, hvort sem er frá er-
lendum kröfuhöfum eða annars staðar 
frá. Það að gefa ákveðnum hópi fólks 
(skuldurum) peninga er hvorki réttlátt 
né skynsamlegt. Í stað þess að gefa 

skuldurum peninga gæti  ríkissjóður 
tekið upp á því að greiða hluta af skuld-
um sínum og spara um leið himinháar 
upphæðir í vaxtagjöld. Aðgerð sem 
kæmi öllum til góða. Skuldurum, 
þeim sem ekki skulda og umfram allt 
komandi kynslóðum. Kynslóðum sem 
ellegar sitja uppi með reikninginn.

Almenn skuldaniður-
færsla óskynsamleg
Laun hækka að jafnaði hraðar en verðlag og kaupmáttur fer vaxandi.

Sigurður páll Ólafsson
skrifar

„Í stað þess að 
gefa skuldurum 
peninga gæti  
ríkissjóður tekið 
upp á því að 
greiða hluta af 
skuldum sínum.“
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Mynd 2 

Ársbreyting vísitölu neysluverðs

Mynd 2 

Vísitala neysluverðs og launa

Mynd 3 
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Komum af stað!
Daglegt líf. Þetta hversdagslega gangverk sem þarf að eiga sér stað. Samfélagið treystir 
á lifandi aflstöðvar um allt land. Þéttriðið þjónustunet N1 veitir Íslendingum orku til að 
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Orðið
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Íslenskir bændur nota tæplega 

1,6 milljónir 
hektara af landi undir landbúnaðar
starfsemi. Það eru 15% af stærð Íslands. 
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nú er á döfinni að tengja 
íslenska raforkukerfið við 
það evrópska með sæstreng 
til Skotlands. Í Evrópu er 

verð raforku mun hærra en hér og 
að auki von til að kaupendur greiði 
yfirverð fyrir græna orku. Ekki er enn 
ljóst hve hagkvæm framkvæmdin yrði 
fyrir Íslendinga, eða hvort af henni 
verður, enda kostnaður við lagningu 
og viðhald strengsins mikill. Streng-
urinn yrði sá lengsti í heimi. Stór hluti 
hagkvæmninnar felst hins vegar í því að 
á Íslandi er nú þegar meira uppsett afl 
í virkjunum en nokkru sinni er spurn 
eftir frá innlendum notendum, til að 
tryggja afhendingaröryggi. Hér verður 
ekki einblínt á tæknileg atriði, heldur 
áhrif tengingarinnar, ef af henni verður, 
á utanríkisviðskipti, raforkuverð, laun 
og ávöxtun fjármagns, út frá þekktum 
niðurstöðum í alþjóðahagfræði.

Við flytjum nú  
þegar út raforku
Þó að strengurinn tengi íslenskt raforku-
kerfi við önnur jafngildir hann ekki sam-
runa þeirra. Meirihluti framleiðslugetu 
á Íslandi er bundinn í langtímasamn-
ingum við stóriðju, aðallega álfyrir-
tæki og því er ekki hægt að selja nema 
umframorku hæstbjóðanda á hverjum 
tíma. Þess utan verður flutningsgetan 
takmörkuð við um fimm teravattsstund-
ir af raforku árlega, á meðan fram-
leiðslan á Íslandi er alls um eða yfir 18 
TWs og sú breska hátt í 400.  „Lögun“ 
hins sameinaða markaðar má því e.t.v. 
líkja við tímaglas, þar sem sandurinn 
táknar raforkuna. Aðeins hluti hennar 
kemst á milli hólfa á hverjum tíma. Hin 
hagrænu áhrif sem lýst er hér á eftir 
yrðu því líklega mun hófstilltari en með 
fullkomnum samruna kerfanna.

„Framleiðsluþættir“ eru allt það 
sem notað er til framleiðslu. Þeim má 
gróflega skipta í tvennt: fjármagn og 
vinnuafl. Oft er fjármagnið svo greint 
upp í náttúruauðlindir og manngert 
fjármagn á borð við mannvirki, vélar o.fl. 
Í dag er staðan á Íslandi sú að fluttur er 
inn hrámálmur af e-u tagi og hann, til 
að gera langa sögu stutta, unninn áfram 
með notkun raforku. Vinnuaflsnotkun 
stóriðjunnar er hins vegar mjög lítil 
miðað við umfang. Með útflutningi á 
málmum stunda Íslendingar því í raun 
aðallega útflutning á raforku. 

Árið 1949 sýndi Ameríkaninn Paul 
Samuelson fram á að í einföldu líkani 
ætti verð framleiðsluþátta að jafnast á 
milli landa þótt aðeins væru viðskipti 
með vörur, en ekki þættina sjálfa. Það 
þýðir að viðskipti með málma til og frá 
Íslandi stuðli að því að vinnulaun og 
raforkuverð jafnist við það sem gengur 
og gerist annars staðar. Þetta hefur ekki 
gerst nema að litlum hluta þegar raf-
orkuverð er annars vegar, enda heimur-
inn flóknari en líkan Samuelsons. Skv. 
skýrslu greiningarfyrirtækisins GAMMA 
frá síðasta ári er heildsöluverð raforku 
á Bretlandi hátt í fjórfalt hærra en á 
Íslandi. Þó er farin að sjást tilhneiging 
til hækkunar raforkuverðs í samningum 
Landsvirkjunar við álver, en þeir eru fáir 

og gilda lengi í senn. Rafstrengurinn 
væri því tilraun til að jafna raforkuverð 
við það sem gerist erlendis, fyrst lögmál 
Samuelsons um jöfnun þáttaverðs brást 
okkur. Við viljum fá meira í skiptum fyrir 
landið sem var fórnað til að framleiða 
raforkuna, heldur en við fáum í dag. Og 
þó við seljum stóriðjunni áfram orku um 
langt skeið, þá fæst strax mikilvæg við-
miðun um raforkuverð þegar samningar 
losna.

Þyki einhverjum þetta slæmt, þar 
sem raforkureikningur heimilanna mun 
augljóslega hækka við breytinguna, ætti 
sá hinn sami að spyrja sig hvort ekki sé 
einnig rétt að hætta útflutningi á fiski, til 
að lækka fiskverð í matvörubúðum? Ekki 
myndi það efla hag landsmanna. Sama 
lógík á þar við.

Verður flutt inn 
„óhrein“ orka?
Stundum vaknar sú spurning í um-
ræðunni hvort endilega sé tryggt að 
Íslendingar muni flytja út rafmagn um 
strenginn. Hvort ekki sé eins líklegt að 
það streymi til okkar á uppsprengdu 
verði og að útflutningstekjur af ævin-
týrinu verði hverfandi, eða neikvæðar? 
Svonefnd Heckscher-Ohlin kennisetn-
ing, kennd við tvo sænska hagfræðinga, 
varpar ljósi á þetta. Samkvæmt setn-
ingunni mun það ríki sem á í viðskiptum 
við önnur álíka þróuð ríki almennt flytja 
út afurðir sem framleiddar eru með mik-
illi notkun á þeim framleiðsluþáttum 
sem landið er ríkt af, en flytja inn vörur 
sem framleiddar eru með miklu af þeim 
þáttum sem landið á lítið af. 

Ísland er ríkt af lónstæðum, vatnsföll-
um, jarðhitakerfum (land) og virkjunum 
(manngert fjármagn) á meðan það á 
afar lítið vinnuafl, enda Íslendingar fáir. 
Til að framleiða rafmagn þarf mikið 
fjármagn, en lítið vinnuafl, utan sjálfs 
byggingartíma virkjana. Vissulega getur 
rafmagn streymt til Íslands ef þörf krefur, 
en það er einmitt skilyrði þess að hægt 
sé að fullnýta virkjanakost landsins 
án þess að fórna afhendingaröryggi til 

innlendra notenda. Nettóflutningur um 
strenginn ætti hins vegar að verða frá 
Íslandi til Evrópu og það í miklu magni. 
Fleiri forsendur eru að baki setningu 
Heckscher og Ohlin, en hún ætti í 
meginatriðum að halda gildi sínu fyrir 
viðskipti Íslands við álíka þróuð lönd.

Hækkun eignaverðs hjá  
ríki og landeigendum
Ein afleiðing raforkusölu til útlanda er 
að orkan nýtist þá fremur með bein-
um hætti til atvinnusköpunar þar en á 
Íslandi. Þetta veldur mörgum áhyggjum. 
Hækkað raforkuverð til stórnotenda 
ætti þó að koma á móti og gott betur, til 
lengri tíma litið. Fleira kemur þó til og 
aftur leiðir Paul Samuelson okkur það 
fyrir sjónir. Árið 1941 setti hann fram, 
ásamt starfsbróður sínum Wolfgang 
Stolper, kennisetningu sem skýrir sam-
band hlutfallslegs verðs framleiðsluvara 
og hlutfallslegra launa framleiðsluþátta. 

Við höfum þegar séð að raforkuverð 
á Íslandi mun hækka með tilkomu 
strengsins.  Stolper-Samuelson setningin 
bætir því hins vegar við, að tilteknum 
forsendum uppfylltum, að hækkun á raf-
orkuverði umfram almennt verðlag,  leiði 
til enn meiri hækkunar á launum þess 
þáttar sem mikið er notaður við fram-

leiðslu hennar, en lækkunar í launum 
þess sem lítið er notaður. Á mannamáli 
þýðir þetta að verð lands, virkjunar- og 
vatnsréttinda og fyrirliggjandi virkjana-
kosts á Íslandi myndi hækka enn meira, 
hlutfallslega, en orkuverðið. Eigendurnir, 
aðallega ríkið í gegnum Landsvirkjun en 
einnig landeigendur, myndu hagnast á 
þessu. Um leið gæti myndast þrýstingur 
á lækkun vinnulauna við virkjanir og 
flutningskerfi, en sú lækkun yrði líklega 
hverfandi á móti hinu hækkaða eigna-
verði, enda vægi launa í raforkufram-
leiðslunni mjög óverulegt.

Hagfræðingar hundsa  
ekki „yndisarðinn“
Það sjónarmið heyrist stundum að 
hærra raforkuverð leiði til að meira verði 
virkjað. Það er alls ekki óhjákvæmileg 
afleiðing frá hagfræðilegu sjónarhorni, 
enda engin efri mörk á þeim „yndisarði“ 
sem Íslendingar geta reiknað sér af 
því að „annast blómgaðan jurtagarð“ 
náttúrunnar, svo vitnað sé í Jónas 
Hallgrímsson. Samtenging við erlenda 
markaði myndi aðeins veita tryggingu 
fyrir því að virkjað sé við réttu eða a.m.k. 
réttara verði en nú er. Hækkað verð 
lands og virkjunarréttinda ætti sinn 
þátt í að tryggja það. Hitt er svo annað 
mál að innlend stóriðja var á sínum 
tíma forsenda þess að Íslendingar gátu 
eignast stórt og traust raforkukerfi. Það 
þýðir þó ekki að sama kerfi skuli um alla 
framtíð aðeins þjóna henni einni.

Lengra verður ekki komist í þessu 
greinarkorni, en lesendur geta sjálfir 
mátað Stolper-Samuelson kennisetn-
inguna við aðrar framleiðslugreinar. 
T.d. álframleiðslu þar sem þættirnir eru 
raforka og vinnuafl, en vöruverðið er 
álverð. Áhugasamir geta einnig kynnt sér 
svokallaða Rybczynski kennisetningu, 
sem er nátengd þessu efni og greinir frá 
því hvað gerist ef breyting verður í fram-
boði framleiðsluþáttanna. Slík breyting 
gæti til dæmis falist í stóraukinni friðlýs-
ingu náttúruauðlinda, eða afnámi slíkra 
friðlýsinga.

önundur páll ragnarsson
skrifar

Hagræn áhrif 
rafstrengs til Skotlands
Hvað segir alþjóðahagfræði okkur um afleiðingarnar?
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Njóttu þess  
að vera í námi

Landsbankinn landsbankinn.is 410 4000

Náman léttir námsmönnum lífið með hagstæðari 

kjörum, námslánaþjónustu, fjölbreyttum sparnaðar-

leiðum, fríðindum og sveigjanlegri þjónustu.

Kynntu þér kosti Námunnar á www.naman.is og á Facebook.

Darri Rafn Hólmarsson
Námufélagi

Byggingakranavísitalan

Til eru allskonar vísitölur sem eru 
aðallega til gamans gerðar en er 
engu að síður fróðlegt að skoða. Ein 
slík er byggingakranavísitalan en 
út frá henni á að vera hægt að meta 
þenslu í efnahagslífinu. Þensla er oft 
skilgreind sem hagvöxtur umfram 
leitni en eins og sjá má á meðfylgj-
andi grafi sést að verg landsfram-
leiðsla byrjar að vaxa umfram leitni 
árið 2003-2004. Fróðlegt er að sjá 
að á sama tíma og þensla myndast 
snarfjölgar skráningum á bygginga-

krönum og svo fækkaði þeim aftur í 
efnahagslægðinni sem byrjaði 2008. 
Fjöldi skráðra byggingakrana fylgist 
því vel að efnahagshæðum og -lægð-
um seinustu ára að undanskildu ár-
inu 2012, en það má skýra með átaki 
í afskráningu byggingakrana. 

Þegar hagfræðingurinn Robert 
Z. Aliber kom til landsins árið 2007 
og sá þennan mikla fjölda bygginga-
krana var honum strax ljóst í hvað 
stefndi. Þetta gat einungis endað á 
einn veg. Nú er mikill uppgangur í 
byggingageiranum í Kína og hefur 
krönum þar af leiðandi fjölgað um-
talsvert. Ætli það geti einnig einungis 
endað á einn veg.
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Furðuleg undirgrein stærðfræðinnar? 

innan hagfræðinnar þrífast ólíkar 
stefnur sem hafa í gegnum tíðina tekist 
á og eru hagfræðingar eins ósammála 
og þeir eru margir. Þeir fræðimenn sem 

spáðu fyrir um kreppuna árið 2008 höfðu 
oftar en ekki, í mismiklum mæli þó, hafnað 
ríkjandi nýklassískri hugsun sem að mörgu 
leyti liggur til grundvallar hefðbundn-
um hagfræðikenningum samtímans. En 
nýklassísk hagfræði, samofin Keynsisma, 
hefur verið ríkjandi stefna innan hagfræði-
greinarinnar síðustu ár og er það enn.

Mótmæli nemenda
Uppreisn gegn ríkjandi kenningum hefur 
þó alltaf verið undirliggjandi en núna virð-
ist hún vera að rísa upp meðal nemenda í 
erlendum skólum eftir efnahagskreppuna 
árið 2008. Í nágrannalöndum okkar eru ný 
háskólasamfélög stofnuð þar sem nem-
endur segjast ekki tilbúnir að halda áfram 
þar sem frá var horfið. Nemendur í The 
University of Manchester stofnuðu til að 
mynda, haustið 2012, ‘’Eftir-hrun hagfræði-
samfélag’’ (Post-Crash Economics Society). 
Þessi herferð hefur breiðst hratt út, til Uni-
versity of Cambridge, University of Essex 
og yfir í London School of Economics og 
tugi annarra háskóla. Út fyrir landsteina 
Englands, yfir til Frakklands, Þýskalands, 
Slóveníu, Chile og Bandaríkjanna. Við 
sjáum þessi mótmæli líka í öðrum mynd-
um. Haustið 2011 gengu nemendur út úr 

tíma hjá G. Mankiw í Harvard University. 
Í kjölfarið sendu nemendur honum opið 
bréf þar sem þeir gagnrýndu kennslu-
skrána harðlega. Allt eru þetta nemendur 
sem telja akademíuna hafa horft fram hjá 
alþjóðlegu fjármálakreppunni. 

Nemendurnir eru að krefjast breytinga 
á þessum ‘gamaldags’ kennsluskrám. Þeir 
vilja nýrri og fjölbreyttari kennsluskrár sem 
gera grein fyrir ólíkum sjónarmiðum. Að 
kennt verði allt frá hefðbundnum fræðum 
yfir í róttækari kenningar sem betur er 
hægt að tengja við hagkerfi samtímans. 
Hagfræði ætti, að mati nemenda, að vera 
ívafið heimspeki, sögu og stjórnmálafræði. 
En svo virðist sem slíkar nálganir hafi 
löngum verið afskráðar í flestum hag-
fræðideildum. Tony Lawson, kennari við 
University of Cambridge, segir að þegar 
hann hóf kennslu í kringum 1970, hafi 
tímar hans einkennst af rökræðum milli 
kennara og nemenda og að stúdentar 
hafi lært mikla stjórnmálafræði og sögu 
hagfræðikenninga. Í dag vill Lawson meina 
að lítið sé um þessa þætti og ólík sjónarmið 
fái ekki að njóta sín þar sem megináhersla 
námskrár er lögð á stærðfræði og með-
höndlun fyrirfram gefinna kenninga frekar 
en gagnrýninnar umræðu um uppruna 
þeirra og tilurð.

gagnrýni hagfræðinga
Hagfræðinemar erlendis eru ekki einir um 
þessa óánægju en það hefur lengi verið 
áhyggjuefni nokkurra virtra hagfræðinga 
samtímans hvert hagfræðin sé að stefna. 
Paul Krugman sagði hagfræði hafa farið af-

vega þegar fræðigreinin misskildi fegurðina 
í íðilfagurri stærðfræði, fyrir sannleikann. 
Ronal Coase sagði núverandi hagfræði 
samansafn fræðilegra kenninga sem lifa 
eigin lífi, úr takti við raunveruleikann. 
Milton Friedman tók meira að segja svo til 
orða að hagfræðin væri að nálgast það að 
vera furðuleg undirgrein stærðfræði í stað 
þess að eiga við raunveruleg efnahags-
vandamál. Allt eru þetta nóbelsverðlauna-
hafar sem aðhyllast ólíkar stefnur innan 
hagfræðinnar, en virðast hér sammála.

er hagfræðin á réttri leið?
Ég vil meina að efahyggja sé ávallt af hinu 
góða. Menntastofnanir eiga að hlúa að 
opnum umræðum, nýjum hugmynd-
um og hvetja til gagnrýnnar hugsunar. 

Háskóli Íslands er upplýsingamiðstöð og 
Hjálmar, blað hagfræðinema, er einn lítill 
veraldlegur partur þess hugtaks. Ég, sem 
hagfræðinemi, hef það að mínu hjartans 
máli að hagfræðimenntað fólk sé sem 
best upplýst til að takast á við komandi 
verkefni í efnahagslífinu og þar af leiðandi 
spyr ég sjálfa mig, hvort hagfræðin sé á 
réttri leið? John Maynard Keynes sagði 
eitt sinn að góður hagfræðingur yrði að 
vera stærðfræðingur, sagnfræðingur, 
stjórnmálafræðingur og heimspekingur. 
Hann yrði að rannsaka samtímann í ljósi 
fortíðar, til að geta séð fyrir um framtíðina. 
Þar af leiðandi kemst maður ekki hjá því 
að spyrja sig, er verið að láta efahyggju 
lúta í lægra haldi fyrir einhvers konar 
rétttrúnaði?

Hagfræðikennsla í krísu
Saga guðmundsdóttir
skrifar

Bergþór Sigurðsson
skrifar
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nú hefur erlend fjárfesting verið 
í lámarki frá því að höftin 
voru sett á, meðal annars 
vegna þess að reglunum um 

gjaldeyrishöftin hefur verið breytt. Er það 
ekki að hluta til ábyrgð Seðlabankans?

Þá mætti spyrja sig hvað hefði gerst 
ef við værum ekki með höft. Hefði 
verið mikil erlend fjárfesting hérlendis 
eftir það sem gerðist og í ljósi þess að 
áhættufælni í heiminum hefur verið í 
hámarki? Svo er þetta með dýrseðlið, 
eða það sem Keynes kallaði „animal 
spirits,“ því dýrið er sært. Fjármagns-
straumar drógust mikið saman og hafa 
hvergi náð þeim hæðum sem þeir voru 
í fyrir fjármálakreppuna. Fjárfesting er 
alls staðar í lægð þar sem fjármálakrepp-
an varð skæð.

Hinsvegar hefta höftin á engan hátt 
fjárfestingu inn í landið. Það er hægt að 
koma með fjármagn inn í landið, skrá 
það sem nýfjárfestingu og fá það laust 
hvenær sem er. Það eru ekki allir sem 
átta sig á þessu. Það getur verið að aðilar 
treysti þessu ekki og það er auðvitað 
hluti af ástæðunni fyrir því að við erum 
að reyna og viljum komast út úr þessum 
höftum. En við gerum það ekki hvað 
sem það kostar. Við verðum annarsvegar 
að setja þennan kostnað á mælistikuna 
og hinsvegar ávinninginn sem við höf-
um enn af höftunum varðandi stöð-
ugleika og fjármögnun ríkissjóðs. Svo 
verðum við einnig að skoða kostnaðinn 
sem myndi hljótast af því að opna allt 
án þess að fara í gegnum ferlið sem er 
nauðsynlegt áður en gjaldeyrishöftin 
verða afnumin [innskot: Sjá textabox]. 
En fyrsta, besta lausnin er ekki í boði. 
Þá erum við komin inn í það sem kallast 
á ensku „second best“ og þá koma upp 
allskonar álitamál og við því verður 
ekkert gert.

Hvers vegna ætti ungt fólk að halda 
sig á Íslandi?

Ég held það sé margt sem bendir til 
þess að hagvöxtur í fyrra hafi verið einn 
sá mesti, ef ekki sá mesti, meðal þróaðra 
ríkja. Frá 2011 höfum við verið að vaxa á 
tvöföldum hraða miðað við okkar helstu 
viðskiptalönd og við erum búin að ná 
sama framleiðslustigi og sem var þegar 
það fór hæst fyrir hrunið. Við höfum 
unnið upp 12% framleiðslufall en erum 
með miklu betra jafnvægi í hagkerf-
inu því toppurinn 2007 var algjörlega 

óraunhæfur. Hann fór saman við mikla 
framleiðsluspennu og mikinn viðskipta-
halla. 

Atvinnuleysið hefur lækkað mikið frá 
hámarki sínu og er nú í kringum 4½%. 
Síðan er spurning hvert hið nýja jafn-
vægisatvinnuleysi sé. Ég er sannfærður 
um að það sé lægra. Það hefur þó hækk-
að frá því sem var fyrir kreppu eins og í 
öllum löndunum í kringum okkur. Það 
þarf skipulagsumbætur á vinnumarkaði 
til þess að ná því neðar. 

Slakinn í íslenska hagkerfinu er að 
hverfa og horfunar eru góðar. Á næstu 
þremur árum munum við halda áfram 
að vaxa hraðar en viðskiptalöndin. Á 
bakvið þennan hagvöxt liggur mikil 
raungengislækkun, sem er annað orð 
yfir raunlaunalækkun, og það hafa orðið 
til mikið af láglaunastörfum, til dæmis 
í ferðamennsku. Það er hinsvegar betra 
að vera með láglaunastörf heldur en 
atvinnuleysi. Forsendurnar til þess að 
skapa hálaunastörf liggja ekki í því að 
keyra upp eftirspurnina umfram það 
sem framleiðslugetan ræður við, heldur 
í þeirri leið sem er lögð til í McKinsey-
skýrslunni. Það eru skipulagsumbætur í 
atvinnulífinu og þjóðfélaginu sem stuðla 
að aukinni framleiðni og skapa þannig 
forsendur fyrir hærri launum. En það 
tekur tíma og gerist ekki á einni nóttu. 
Ef við fetum þessa braut, pössum okkur 
að keyra ekki allt aftur í botn og erum 
ekki enn að tala um að koma hjólum at-
vinnulífisins af stað þegar þau eru kom-
in í yfirgír, getur þetta gengið upp. En við 
erum með sameiginlegan vinnumarkað 
með Norðurlöndunum og Evrópu og þar 
með frjálsa fólksflutninga milli land-
anna. Hvort einhverjir aðilar ákveði að 
færa sig um set verður að koma í ljós.

Ræðst framtíð Íslands ekki talsvert 
af því hvaða gjaldmiðill verður notaður 
hér?

Áhrifum krónunnar er ofgert. Það 
er enginn vandi að búa til kreppu með 
hvaða gjaldmiðli sem er. Maður tekur 
bara eins mikið af lánum og maður get-
ur og fjárfestir lánsféð í eins vitlausum 
hlutum og hægt er. Það er óháð gjald-
miðli. En auðvitað getur gjaldmiðillinn 
haft einhver áhrif. Rannsóknir sýna að 
sameiginlegur gjaldmiðill stuðlar að 
meiri efnahagslegri og fjármálegri sam-
þættingu yfir landamæri. Hin fjármála-
lega samþætting verður áhættuminni ef 
það fer saman með sameiginlegu fjár-
málakerfi og sameiginlegum seðlabanka 
sem er lausafjárveitandi og lánveitandi 
til þrautavara. Þar með er ekki sagt að 
það sé ómögulegt að hafa efnahags-
legan stöðugleika með eigin mynt. Saga 

annarra þjóða sýnir að það er hægt. Við 
ættum að geta það sama ef við högum 
okkur með ábyrgum hætti og sættum 
okkur við þær takmarkanir sem eigin 
mynt í mjög litlu landi gæti kallað á. 

Það þurfa þá að vera ákveðnar 
varúðarreglur í gildi sem takmarka 
gjaldeyrisáhættu og alþjóðleg umsvif 
bankakerfisins. Við getum gleymt því 
að Ísland verði alþjóðleg fjármálamið-
stöð. Okkar alþjóðlega fjármálamiðstöð 
verður alltaf erlendis, að minnsta kosti 
svo lengi sem við erum með eigin mynt, 
ef ekki lengur.

Krónan mun kosta okkur eitthvað en 
þannig er það bara. Við þurfum að huga 
að því hvað er hagkvæmt að gera hér á 
landi. Við framleiðum ekki millilanda-
flugvélar og að lokum er þetta spurning 
um hlutfallslega hagkvæmni a la David 
Ricardo.

En nú draga mismunandi myntir úr 
möguleikanum til sérhæfingar.

Það eru til rannsóknir sem sýna 
að mismunandi myntir eru viðskipta-
hindrun, til dæmis eins og milli Kanada 
og Bandaríkjanna. En spurningin er: 
Hversu mikil er hindrunin? Það þarf 
að setja á vogarskálarnar annars vegar 
ávinning af sjálfstæðri peningastefnu í 
stöðugleikaskyni og hins vegar ávinning 

af lægri viðskiptakostnaði og fjármála- 
og efnahagslegri samþættingu sem felst 
í því að hafa sameiginlega mynt. Hvernig 
þetta kemur út ræðst af því hvort mynt-
svæðið sem þú ætlar inn á sé vel hann-
að. Það ræðst líka af því hvernig haldið 
er á spilunum með þessa sameiginlegu 
peningastefnu.

Verst væri að velja milli þess að vera 
annars vegar með sjálfstæða peninga-
stefnu sem gengur illa og hins vegar 
að vera hluti af myntsvæði sem á við 
alvarlega kreppu að stríða. Það er, held 
ég, ekki kostirnir sem við viljum. Þess 
vegna gætu verið rök fyrir því að bíða og 
sjá um þessar mundir. Í hagfræðilegum 
skilningi er þetta spurning um að hafa 
valrétt.

Hvers vegna eru 6% vextir hér en ná-
lægt núlli í flestum öðrum löndum?

Því okkur hefur gengið miklu betur 
varðandi raunhagkerfið og svo erum 
við með meiri verðbólgu. Lítum á 
evrusvæðið. Af hverju eru þeir með 
svona lága stýrivexti? Það er vegna þess 
að verðbólgan liggur samfellt undir 
markmiði og þeir óttast að hún detti enn 
lægra. Ísland er ekki að glíma við þetta 
vandamál. Í Evrópu er á sama tíma nán-
ast enginn hagvöxtur og atvinnuleysi í 
hæstu hæðum. Þar er slakinn mikill. Hér 

Augu þjóðarinnar eru á Seðlabankanum enda hefur Seðlabankinn nánast daglega verið í fréttum 
undanfarnar vikur. Við hittum Má guðmundsson seðlabankastjóra í logninu á undan storminum þann 
7. febrúar og ræddum peningastefnuna, framtíðarhorfurnar og hvernig honum fyndist hafa tekist til í starfi 
undanfarin fimm ár.

Viðtal
Ágúst arnórsson
og ingvar Haraldsson

„Við getum gleymt 
því að Ísland 
verði alþjóðleg
fjármálamiðstöð“

 Traust innlendra og erlendra aðila 
á Ísland. Til þess þurfa að vera 
ákveðin rammaskilyrði:

1 Íslenskt þjóðarbú þarf að vera í sæmi-
legu jafnvægi með viðskiptaafgang, 

hér sé ekki innri spenna, en hagvöxtur og 
viðunandi verðbólga.

2 Afgangur á ríkisfjármálunum svo ríkis-
sjóður þurfi ekki að standa í lántökum 

umfram afborganir.

3 Fjármálakerfi sem er í lagi og stenst 
frjálsa fjármagnsflutninga. Fjármála-

kerfið þarf að hafa hátt eiginfjárhlutfall, 
vera vel fjármagnað og reglurnar í kring-
um fjármálakerfið þurfa að vera þannig 
það dragi úr líkunum á að keyrt verði út af 
eða farið í mikla gjaldeyrisáhættu.

4 Stóran og mikinn gjaldeyrisforða 
landsmanna/Seðlabankans sem send-

ir þau skilaboð að áhætta sé viðráðanleg. 

 Það þarf að vera búið að leysa 
þau vandamál sem snúa að 
greiðslujöfnuði Íslands:

1Miðað við núverandi viðskiptajöfnuð 
nægir hann ekki til þess að standa 

undir samningsbundnum afborgunum á 
erlendum lánum. Þar er stærsta málið að 
endursemja um skilmála á bréfinu á milli 
nýja og gamla Landsbankans.

2 Þetta þýðir að við höfum ekki gjaldeyri 
til að leysa út núverandi snjóhengju 

eða þær krónur sem eru í búum föllnu 
bankanna. Þess vegna verður að leysa 
það með öðrum hætti. Annað hvort með 
nýjum gjaldeyri sem kemur inn einhver-
staðar annarstaðar frá eða þá með 
viðskiptum eða samningum sem taka 
mið af raunveruleikanum. Þannig gætu 
til dæmis þessar krónustöður færst úr 
höndum erlendra aðila eða út úr búunum 
til innlendra aðila á verðum og gengi 
sem endurspeglar þá stöðu sem við erum 
raunverulega í um þessar mundir.

Hvað þarf að gera til þess 
að losa gjaldeyrishöftin?
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er hagvöxtur með því besta sem gerist og 
slakinn er orðinn lítill. 

Það væri nær að bera okkur saman 
við ríki sem eru að vaxa hraðar og eru 
með svipaða verðbólgu og við. Í þeim 
samanburði er þessi munur á stýri-
vöxtunum hverfandi. Stýrivextir eiga 
bara að vera það sem þarf til að ná 
settum markmiðum, það er að segja 
verðbólgumarkmiðinu, og eins lágir og 
hægt er miðað við það.

Hvaða áhrif myndi vaxtalækkun 
niður í 2% hafa?

Þá væri hætta á því að við færum 
mun fyrr inn í framleiðsluspennu og 
misstum tökin á verðbólgunni sem 
væri mikil synd. Við vonumst til að ná 
verðbólgumarkmiðinu á næstu mánuð-
um og síðan þurfum við að keyra niður 
verðbólguvæntingar til að festa mark-
miðið í sessi.

Hvernig hefur tilraunin með sjálf-
stæða seðlabanka tekist?

Hún hefur tekist mjög vel. Það liggja 
fyrir rannsóknir á því að það sé sam-
band milli sjálfstæðis seðlabanka og ár-
angurs við að halda verðbólgu í skefjum. 
Maður heyrir ekki neina alvöru umræðu 
á alþjóðavettvangi um að svipta seðla-
banka sjálfstæði í peningamálum. Hitt 
er svo annað mál að fjármálakreppan 
hefur kallað á það að seðlabankarnir fari 
meira inn á svið sem eru nær ríkisfjár-
málastefnu og þar á sjálfstæði seðla-
banka ekki við í sama mæli.

Ég held að Mervyn King hafi sagt 
eitthvað á þá leið að „seðlabankar eru og 
eiga að vera algerlega sjálfstæðir varð-
andi peningastefnu, seðlabankar eiga að 
vera að hluta til sjálfstæðir varðandi fjár-
málastöðugleikastefnu og seðlabankar 
eiga að vera ósjálfstæðir hvað varðar 
notkun á fjármunum skattborgara,” 
þar eiga kosnir fulltrúar að hafa síðasta 
orðið.

En að lokum, hvernig finnst þér að 
tími þinn sem seðlabankastjóri hafi 

gengið og hvað hefur komið þér mest á 
óvart?

Þetta hafa verið erfiðir tímar. Við-
fangsefnið og umhverfið. Hver sá það 
fyrir að í framhaldi af fjármálakrepp-
unni kæmi kreppan á evrusvæðinu sem 
hefur seinkað endurbata og gert okkur 
erfiðara að losa fjármagnshöftin en 
kannski var reiknað með 2008? En hér 
hefur kreppan í okkar viðskiptalöndum 
áhrif. Það er allt annað að koma upp 
úr kreppu eins og Norðurlöndin gerðu 
1990 þegar þitt land er í kreppu en um-
heimurinn er í lagi. 

Þá örvar lægra gengi útflutning mun 
meira. Þá hefur gengið erfiðlega að ná 
samstöðu um lausnir hér innanlands en 
þegar grannt er skoðað þá gengur okkur 
þokkalega. Við erum líklega að ná verð-
bólgumarkmiðinu. Það eru að vísu mjög 
stór verkefni framundan sem geta haft 
áhrif á það, eins og losun haftanna. En 
ef það er gert rétt þá getur á skömmum 
tíma blasið við mjög góð mynd.

Árangurinn veltur líka á stjórnmála-

legum ákvörðunum. Á þeim vettvangi 
hefur verið ákveðið sundurlyndi en 
samt erum við vonandi að skila jöfnuði í 
ríkisfjármálum á þessu ári. 

Þá hefur farið meiri tími og fyrirhöfn í 
það að reka fjármagnshöftin en ég hafði 
áttað mig á í upphafi. Þetta er mikilvægt 
verkefni sem hefur gengið vel en það 
er erfitt í framkvæmd. Við í Seðlabank-
anum munum því fagna meir en aðrir 
þegar hægt verður að losna við þau. Það 
hefur líka komið á óvart hve vel höftin 
hafa haldið. Allar kenningar segja að þú 
getir lagt á höft en fljótlega fari allt að 
flæða fram hjá þeim. En það er ótrúlegt 
hvað það hefur gerst lítið hér. Á bak við 
það er mikil og góð vinna fjölda fólks.

Á kaldhæðnishliðinni kom svo á 
óvart hvað við Íslendingar eigum mikið 
af spekingum og ráðgjöfum sem hafa 
ráð undir rifi hverju. Maður veltir því 
fyrir sér hvers vegna við erum ekki 
komin lengra ef við vitum allt. Vandinn 
er hins vegar sá að þessir ráðgjafar tala 
oft hver í sína áttina.
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ef banki er of stór til að falla (e. 
too big to fail) þýðir það að 
gjaldþrot hans myndi hafa of 
miklar neikvæðar afleiðingar fyrir 

hagkerfið. Í stað þess að slíkir bankar 
verði gjaldþrota stígur ríkið inn og leysir 
vandamál bankans á einn eða annan 
hátt. Ástæður þess að hið opinbera og 
aðrir aðilar meta suma banka sem of 
stóra til að falla eru aðallega háðar þeirri 
keðjuverkun sem getur myndast við fall 
svo stórrar einingar fjármálakerfisins. 
Ef mikil viðskipti eru á milli banka í 
fjármálakerfi eru auknar líkur á því að 
gjaldþrot eins banka dragi aðra með sér 
niður í svaðið. Í raun má segja að bankar 
geti krækt sér í ríkisábyrgð með því að 
stækka of mikið í hlutfalli við kerfið sem 
það tilheyrir. Hluti ríkisábyrgðar getur 
verið til staðar í formi innlánatrygginga. 
Hægt er að notast við ýmsar lausnir 
þegar ráðist er í björgunaraðgerðir (e. 
bail-out) fyrir banka sem stefna í gjald-
þrot, t.d. tók íslenska ríkið yfir bankana 
þrjá haustið 2008 en bandarísk stjórn-
völd notuðust frekar við 700 milljarða 
dollara lausafjárinnspýtingu með kaup-
um á illa stöddum eignum bankanna 
vestra sama ár.

Kerfisgallar of stórra banka
Ef banki er of stór til að falla veldur 
það bjögun á markaði vegna þess að 
fjárfestar og lánadrottnar gefa sér það 
að hið opinbera stígi inn í ef bankinn 
stefnir í gjaldþrot. Þetta veldur svoköll-
uðum freistnivanda (e. moral hazard) 
því ávinningur áhættusækninnar eykst 
í hlutfalli við möguleikann á tapi. Þar 

með er ekki sagt að starfsmenn bank-
anna fari viljandi fram úr sér í þessum 
málum heldur er vitneskjan um þessa 
ríkisábyrgð, eða öllu heldur líkurnar á 
því að bankinn hljóti ríkisábyrgð, næg til 
að bjaga starfsemina. Starfsmenn leitast 
við að hámarka hagnað fyrirtækis síns 
og notast við einhvers konar áhættumat. 
Ef starfsmaður telur líklegt að vinnuveit-
andi sinn sé of stór til að falla tekur hann 
það, meðvitað eða ómeðvitað, með inn í 
áhættumatið og það bjagast.

Háttsemi of stórra banka 
Bankar sem telja sig of stóra til að falla 
hafa mjög misjafna möguleika að færa 
sér það í nyt. Viðskiptabankar sem telja 
sig of stóra til að falla slaka á kröfum 

sínum í útlánastarfsemi og byrja að 
veita ótraustari aðilum lán. Dæmi um 
þetta eru undirmálslánin (e. subprime 
loans) sem veitt voru til húsnæðiskaupa 
í Bandaríkjunum á síðasta áratug. 
Fjárfestingabankar nýta sér það hins 
vegar til þess að fjármagna sjálfa sig upp 
í þak og fara svo út í áhættusamari fjár-
festingar en áður. Bjögunin er samt sem 
áður mest hjá alhliðabönkunum þar 
sem þeir geta nýtt innlánsfé viðskipta-
vina til áhættusamra fjárfestinga. Þetta 
var mjög skýrt hjá íslensku bönkunum 
en þeir nýttu sér innlán viðskiptavina til 
áhættusamra fjárfestinga í miklum mæli 
eftir einkavæðingu þeirra. Einnig sóttu 
Kaupþing og Landsbankinn innlánsfé 
erlendis þegar þeir lentu í lausafjár-

vandræðum með því að stofna Kaupt-
hing Edge og Icesave. 

Ljóst er að þegar fyrirtæki verða of 
stór til að falla er það mjög hættulegt 
fyrir viðkomandi hagkerfi. Þetta vanda-
mál var gríðarlega umfangsmikið hér á 
Íslandi fyrir hrun þegar stærð bankanna 
þriggja náði hátt í tólffaldri vergri lands-
framleiðslu. Nú er ástandið skárra þar 
sem bankarnir þrír eru innan við tvöfalt 
stærri en verg landsframleiðsla en þó er 
vandamálið ekki úr sögunni. Bankarnir 
leitast við að hámarka hagnað sinn og 
jafnframt stækka. Þannig má leiða líkur 
að því að ef bönkunum eru ekki settar 
einhvers konar skorður í vexti munu þeir 
aftur verða of stórir fyrir hagkerfið með 
tilheyrandi vandamálum.

ein helsta hætta gjaldeyrishafta 
er að skaði þeirra kemur ekki 
fram nema að litlu leyti strax, 
heldur geta þau haft alvarlegar af-

leiðingar yfir lengri tíma og verða meiri 
eftir því sem höftin standa lengur yfir.  
Þau geta myndað hættulega þægilegt 
skjól sem getur orðið til þess að horft 
sé framhjá vandamálum sem af þeim 
hljótast.  Ástæða þess að höft hér á landi 
hafa ekki verið afnumin er hræðsla 
við holskeflur í vöxtum og gengi vegna 
skyndilegs útflæðis fjármagns.

reynsla annarra ríkja
Margt er sérstakt við dæmi Íslands og 
erfitt að bera stöðuna hér saman við 
önnur ríki, en hollt er að skoða hvernig 
aðrar þjóðir hafa tekist á við svipuð 
vandamál.  Malasía, Tæland, Argent-
ína, Spánn, Venesúela og Rúmenía 
eru dæmi um lönd sem hafa notað 
gjaldeyrishöft til þess að hefta útflæði 
fjármagns. Þessi ríki eiga það sameig-
inlegt að hafa sett þau á vegna efna-
hagslegra erfiðleika til þess að verjast 
falli gjaldmiðilsins.  Árangur haftanna 
var misgóður og sums staðar voru 
þau talin áhrifa- og árangurslaus.  Af 
sérfræðingum er dæmi Malasíu talið 
best heppnað.  Það sem einkenndi það 

var skipulögð vinna við afnám allt frá 
upphafi og yfirvöld voru yfirleitt skrefi 
á undan áætlunum við afnám.  Það 
kann að hafa virkað traustvekjandi fyrir 
fjárfesta og minnkað líkur á skyndilegu 
útflæði fjármagns.  Athyglisvert er að 
skoða það í samanburði við Ísland, en 
ekki hefur verið gefin út skýr áætlun 
um afnám hafta hér á landi.  Ekki hefur 
verið staðið við þær tímasetningar sem 
gefnar hafa verið út og flestar aðgerðir 
hafa snúið að því að herða reglur enn 
frekar, en það er reyndar nauðsynlegt ef 
halda á virkni haftanna.  Það sem ein-
kennir reynslu samanburðarlandanna 
er meðal annars að áhrif endanlegs 
afnáms hafta eru yfirleitt minni en áhrif 
vegna setningar þeirra og tilvistar.  Það 
kann meðal annars að skýrast af því að 
höftin eru í sumum tilvikum tekin af í 
áföngum og þeirri staðreynd að höftin 
missa virkni sína með tímanum og þar 
með koma afleiðingarnar fram á meðan 
höftin standa enn yfir, hægt og bítandi.  
Auk þess veita höftin skjól til aðgerða 
og gætu aðstæður hafa batnað meðan 
höftin standa yfir.  Ekkert landanna 
sem nefnd voru hér að ofan lenti í 
meiriháttar gengishruni þegar höftin 
voru afnumin.  Það gæti bent til þess 
að breytingin hafi ekki eins mikil áhrif 
og óttast hefur verið á Íslandi.  Staða 
Íslands er aftur á móti nokkuð sérstök 
miðað við þessi lönd og eru nokkrir 
áhættuþættir til staðar.  Meðal þeirra 

er að virkni haftanna er talin mikil og 
því má ætla að miklu muni um afnám 
þeirra,  gjaldeyrismarkaður er grunn-
ur sem þýðir að lítið þarf til þess að 
hreyfa  við markaðnum og höftin hafa 
staðið yfir í töluverðan tíma sem gæti 
þýtt að eignaverð hér á landi sé ekki 
í samræmi við alþjóðlega markaði.  
Einnig er peningamagn mikið, en það 
eykur hættu á útflæði.  Þessir þættir 
geta allir haft áhrif á þróun gengis, 
vaxta og gjaldeyrisforða.  Peningamagn 
Malasíu, Tælands og Spánar var svipað 
hlutfall af landsframleiðslu og er á 
Íslandi í dag, en það virðist ekki hafa 
haft mikil áhrif á útflæði fjármagns í 
þessum löndum.  Hafa ber þó í huga að 
framkvæmd haftanna þar var ólík því 
sem er á Íslandi. Í Tælandi og á Spáni 
voru höftin ekki talin hafa virkað og í 
Malasíu voru þau losuð með skilvirkum 
hætti – það er því ekki þar með sagt að 
peningamagn hafi engin áhrif á útflæði 
fjármagns.

Skaði gjaldeyrishafta
Hættur fylgja afnámi gjaldeyrishafta á Ís-
landi, en hættur eru líka til staðar vegna 
tilvistar þeirra og jafnvel verri ef til lengri 
tíma er litið.  Á lokuðum mörkuðum 
með mikið peningamagn er hætta á að 
eignaverð hækki umfram það sem eðli-
legt getur talist og að hagkvæmni verði 
minni innan gjaldeyrishafta.  Sem dæmi 
má nefna fjárfestingaþörf lífeyrissjóða, 

sem ekki hafa úr mörgum kostum að 
velja til ávöxtunar.  Ekki er mögulegt að 
dreifa áhættu út fyrir landsteinana held-
ur eru þeir knúnir til að fjárfesta í fáum 
innlendum fjárfestingakostum.  Við það 
skapast hætta á að óeðlileg verðmyndun 
verði á eignum en slík þróun er hvorki 
góð fyrir eigendur lífeyrissjóðanna né 
fyrirtækin í landinu. 

Meðallengd hafta landanna sem 
nefnd eru að ofan er tæpt eitt og hálft ár, 
en hér á landi hafa þau staðið yfir í rúm 
fimm ár.  Fimm ár er langur tími og erfitt 
er að gera sér grein fyrir þeim skaða sem 
höftin kunna að hafa valdið.  Höftin verða 
til þess að Ísland er ekki áhugaverður 
kostur hjá erlendum fjárfestum. Það veld-
ur því að fyrirtæki í uppbyggingu flytja 
starfsemi sína til útlanda í óþökk íslensks 
atvinnulífs.  Þetta ástand verður alvar-
legra eftir því sem höftin standa lengur 
yfir.  Því er mikilvægt til lengri tíma litið, 
þrátt fyrir hættur, að höftin verði afnumin 
sem fyrst og Ísland verði þátttakandi á 
alþjóðlegum mörkuðum á ný.  Til þess 
þarf fyrst og fremst að byggja upp hvata 
fyrir fjárfesta til að halda fjármagni inni 
í landinu.  Auk þess þarf aga í ríkisfjár-
málum svo að hægt sé að móta stefnu í 
gjaldeyrismálum sem og öðrum stórum 
málum.  Slík framtíðarsýn mun án efa 
skapa trú á íslenskt efnahagslíf og hjálpa 
til við afnám gjaldeyrishafta.

Greinin er byggð á BA ritgerð höfundar 
í Hagfræði frá 5. maí 2013.

Valgeir erlendsson
skrifar

Daníel Kári Snorrason
skrifar

Gjaldeyrishöft: Tíminn vinnur ekki með okkur

Íslensku bankarnir:

Of stórir til að falla
Hvenær er banki of stór til að falla?
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flestir eru sammála um mikilvægi 
heilsunnar fyrir einstaklinga og 
samfélag. Jafnframt sammælast 
flestir Íslendingar um að fólk eigi 

að hafa aðgengi að góðri heilbrigðisþjón-
ustu. Einhverjir telja líklega að sjónarmið 
hagfræðinnar gangi á móti þeim grund-
vallarhugmyndum sem að framan er getið. 
En á þetta við rök að styðjast? Ég tel það 
viðhorf vera byggt á ranghugmyndum 
– ekki um heilbrigðismál, heldur ranghug-
myndum um fræðigreinina hagfræði. Þess 
vegna er mikilvægt að útskýra í stuttu máli 
viðfangsefni og forsendur fræðasviðsins; 
heilsuhagfræðinnar.

Mannfólkið er þannig gert að það 
vill yfirleitt meiri gæði frekar en minni. 
Vandi liggur hins vegar í því að auðlindir 
samfélagsins eru ekki óþrjótandi. Hagfræði 
er vísindagrein sem fjallar um leiðir til 
að ráðstafa takmörkuðum auðlindum 
samfélaga. Orðið HAGfræði er lýsandi því 
hagfræðingar fjalla um hvernig hagsæld 
samfélagsins sé hámörkuð. Til þess að 
nálgast ólíkar aðstæður í samfélaginu 
takast hagfræðingar á við viðfangsefni sín 
innan marka margra undirgreina. Heilsu-
hagfræði fjallar t.d. um ýmsa þætti er varða 
heilsu. Grunnspurningar hagfræðinnar 
— hvað skal framleiða, í hvaða magni, fyrir 
hvern og af hverjum — til þess að hámarka 
hagsæld samfélagsins, eru ekki síður mikil-
vægar varðandi heilsu en aðra þætti.

Heilsa er flestu fólki mikilvæg en er þó 
ekki það eina sem gefur því velferð. Ekki er 
hægt að gera ráð fyrir því að markmiðið sé 
einungis að samfélagsþegnarnir séu sem 
hraustastir og ekki er alltaf víst að áunnin 
heilsa sé fórnanna virði. Merki þessa sjáum 
við oft í hegðun fólks sem kýs sjálft að fórna 
heilbrigðum lífsháttum fyrir önnur gæði, 
s.s. með óhollu mataræði, hættulegum 
störfum eða lítilli líkamshreyfingu. Sá 
einstaklingur sem fer fótgangandi til vinnu 
sinnar, svo dæmi sé tekið, er fyrir þær sakir 
í betra líkamlegu ástandi og getur vænst 
lengri og betri lífdaga. En af hverju ganga 
ekki allir til vinnu sinnar? Ástæðan hlýtur 
að vera sú að önnur markmið ráði ferðinni; 
til greina kemur t.d að einstaklingurinn 
sækist frekar eftir þeim auknu tekjum og 
meiri neyslu sem fleiri vinnustundir geti 
skilað, þar sem um ræðir gæði sem greiða 
þarf fyrir. Einstaklingurinn fórnar þá 
heilbrigði fyrir ýmis önnur lífsgæði. Tími 
er hér dæmi um takmarkaða auðlind og 
einstaklingurinn er sjálfur ekki tilbúinn til 

þess að fórna þeim tækifærum sem tíminn 
getur skapað honum á öðrum vettvangi 
fyrir heilsuna. 

Heilsa er treyst með heilbrigðisþjón-
ustu, sem er eitt viðfangsefni heilsuhag-
fræðinga. Hröð tækniþróun í heilbrigð-
isþjónustu hefur aukið valmöguleika og 
meðferðarúrræði. Ólíkt flestri framleiðslu 
þá hefur þessi aukni tækjakostur og 
nýjar lyfjameðferðir aukið útgjöld til 
heilbrigðismála. Nú er svo komið að í 
vestrænum löndum fara um 10% af vergri 
þjóðarframleiðslu til málaflokksins. Þetta 
kallar á nýjar áherslur við stefnumótun og 
ákvörðunartöku í heilbrigðismálum. Þess 
er nú almennt krafist að heilbrigðisþjón-
usta sé ekki einungis árangursrík, heldur 
að sem mest fáist fyrir þau verðmæti sem 
til hennar er varið. Þetta er einmitt ástæða 
þess að heilsuhagfræði er mikilvæg við 
ákvarðanatöku í heilbrigðisgeiranum. Hér 
má t.d. nefna til sögunnar rannsóknir á 
fjármögnun heilbrigðiskerfisins og heil-
brigðistrygginga, rannsóknir á eftirspurn 
eftir heilbrigðisþjónustu, rannsóknir á 
markaðsaðstæðum og markaðsbrestum er 
varða þessa þjónustu, hagkvæmasta magni 
bólusetninga fyrir samfélagið, muninn á 
einkareknum og ríkisreknum heilbrigð-
iskerfum, stærðarhagkvæmni sjúkrahúsa, 
áhrifum breyttrar aldurssamsetningar 
þjóða á heilbrigðisútgjöld og svona mætti 
lengi telja.

Heilsa fólks veltur þó ekki einungis á 
gæðum helbrigðisþjónustu. Þess vegna 
skoða heilsuhagfræðingar einnig aðra 
þætti á borð við samfélagslega áhrifavalda 
heilbrigðis. Um þessar mundir beinist 
mikið af rannsóknum heilsuhagfræðinga 
að offitu, orsökum hennar og afleiðingum, 
t.d. á vinnumarkað, lífeyrisjóðsmál og 
tryggingarmál. Ýmis áhættuhegðun hefur 
einnig verið heilsuhagfræðingum hug-
leikin á umliðnum árum. Mikilvægt er t.d. 
hvað varðar forvarnir í fíkniefnamálum að 
kunna góð skil á því hvernig einstaklingar 
bregðast við breyttu umhverfi og hvers 
konar opinberar ráðstafanir eru líklegastar 
til þess að hafa áhrif á hegðun einstaklinga. 

Stjórnendur heilbrigðiskerfanna og þeir 
sem móta almenna stefnu í heilbrigðismál-
um reiða sig á rannsóknir sem veita upp-
lýsingar um ofangreinda þætti. Mikilvægt 
er að rannsóknir á sviði heilsuhagfræði 
liggi fyrir áður en spítalar eru sameinaðir, 
ráðist er í stefnumótun um reykingabönn 
og svona mætti lengi telja. Auk þess hafa 
fyrirtæki sprottið upp hérlendis sem málið 
varðar. Hér mætti nefna fyrirtæki á borð 
við Actavis og Össur, en við blasir hvern-
ig heilsuhagfræði í heild sinni og þættir 
hennar, s.s. þróunarhagfræði, lyfjahagfræði 
og hagfræði hugmyndaréttinda geta nýst 
innan slíkra fyrirtækja.  

Engum blöðum er um það að fletta 
að viðfangsefnin eru fjölbreytt og krefjast 

ólíkra úrlausna. Ef bjarga á ákveðnum 
fjölda lífára má gera það með ýmsum 
hætti: Ættum við að moka tröppurnar hjá 
öldruðum í hvert skipti sem snjóar, setja 
vegrið á helstu umferðaæðar eða skima 
eftir leghálskrabbameini, svo nokkur dæmi 
séu tekin? Heilsuhagfræðin hefur leiðir 
til að svara hvaða aðferð skilar mestum 
árangri miðað við fyrirliggjandi verðmæti 
sem til aðgerðanna eru settar. 

Enn er langt í land með að heilsuhag-
fræðinni sé sinnt af því afli sem nauðsyn-
legt er í jafn viðamiklu heilbrigðiskerfi og 
rekið er hér á landi.  Heilsuhagfræði er 
ung grein á Íslandi. Sérfræðinga vantar en 
viðfangsefnin eru óþrjótandi. Sjálf reyni ég 
daglega á eigin skinni að þörfin er mikil og 
óunnin verkefni mörg. 

Eins og fram hefur komið er ég ekki 
í nokkrum vafa um að hagfræði á svo 
sannarlega erindi þegar heilsa og heilbrigði 
eru á dagskrá. Þetta undirfag hagfræðinnar 
er bara eitt dæmi um viðfangsefni fagsins 
sem er utan þeirrar þröngu skilgreiningar 
fagsins sem margir telja að eigi við. Hag-
fræði lætur sér hins vegar fátt mannlegt 
óviðkomandi. Heilsuhagfræði hefur þó 
vaxið fiskur um hrygg, nú þegar er hægt 
að læra heilsuhagfræði til meistaragráðu 
við Háskóla Íslands og sækja námskeið í 
heilsuhagfræði í gegnum Endurmenntun 
Háskóla Íslands. Viðfangsefni í heilbrigðis-
þjónustu krefjast slíkrar sérmenntunar.

Hagfræði, heilsa 
og heilbrigðismál

Hagkvæmir tollar?

Viðfangsefni heilsuhagfræðinnar eru fjölbreytt.

Seinustu misseri hafa tollar og kvótar á 
innflutning verið mikið í umræðunni. 
Sérstaklega hafa verið til umræðu inn-
flutningshöft á landbúnaðarvörur. Það 
er ánægjulegt að sjá að fólk er að vakna 
til vitundar um skaðsemi tollmúra og 
innflutningshafta. Þetta á ekki bara við 
um landbúnaðarvörur, heldur hafa toll-
ar sömu áhrif óháð því hvaða vöruflokk 

er um að ræða. Það ótrúlega við þetta 
er að langstærstur hluti hagfræðinga er 
sammála um skaðsemi tollmúra og þó 
eru hagfræðingar ekki þekktir fyrir að 
vera sammála um nokkurn skapaðan 
hlut. Ástæðurnar fyrir því að stjórnvöld 
ákveða að setja á tolla geta verið marg-
víslegar. Helstu rökin eru að vernda 
þurfi atvinnuvegina og að skapa ríkinu 
tekjur svo eitthvað sé nefnt. Þetta virkar 
að einhverju marki, en byggir á gíf-
urlega vondri hagfræði. Tollarnir hækka 
ekki bara verð til neytenda, heldur 

verða þeir til þess að lélegir framleið-
endur sem undir eðlilegum kringum-
stæðum færu af markaðnum halda 
áfram störfum. Samkeppni við útlönd 
myndi hvetja til framleiðniaukningar 
og aukinnar fjölbreytni. Í Nýja-Sjálandi 
Á 9. áratugnum voru tollar felldir niður 
og landbúnaðarstyrkir nánast afnumd-
ir. Eftir þessa aðgerð jókst framleiðni 
í landbúnaði svo mikið að í dag eru 
landbúnaðarvörur helsta útflutnings-
vara Ný-Sjálendinga. Sumir benda á að 
ef tollar yrðu felldir niður myndi það 

auka atvinnuleysi í landinu en það yrði 
einungis til skamms tíma. Til lengri 
tíma myndi hagkvæmni í landbúnaði 
aukast og meiri verðmæti yrðu sköpuð. 
Hinsvegar myndu þeir sem ekki héldu 
áfram í landbúnaði fara út í arðbærari 
atvinnurekstur þar sem framleiðni yrði 
meiri. Þannig yrði færsla á vinnuafli úr 
óarðbærari störfum yfir í arðbærari. Til 
lengri tíma myndi þetta auka hagvöxt 
og þar með lífskjör allra, bæði bænda 
og almennings, um þetta eru hagfræðin 
afdráttarlaus. 

Dr. Tinna laufey  
Ásgeirsdóttir
lektor við HÍ

Hjalti Óskarsson
skrifar
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Á köldum vetrardegi í mars-
mánuði árið 2007 gekk maður 
að nafni Nassim Nicholas 
Taleb inn í fundaherbergi 

yfirfullu af sjóðstjórum í höfuðstöðvum 
stórbankans Morgan Stanley á Manhatt-
an. Skilaboð hans voru skýr: Líkönin 
ykkar virka ekki.

Taleb, sem var á þessum tíma nýbú-
inn að gefa út bók sína The Black Swan, 
útskýrði fyrir sjóðstjórunum að fjár-
málalíkönin sem þeir studdust við væru 
á sandi byggð og að illa myndi fara ef 
þeir endurskoðuðu ekki hugmyndafræði 
sína. Þeir hlógu að honum.

Einu og hálfu ári síðar var bankinn 
að hruni kominn. Hann hafði tapað um 
áttatíu prósent af markaðsvirði sínu og 
fengið 12.500 milljarða króna fyrir-
greiðslu frá bandaríska ríkinu.

Fjármálahrunið, sem skall á heims-
byggðina árið 2008, var dæmigerður 
„svartur svanur" í huga Talebs. En hvað 
er svartur svanur?

afgerandi svartir svanir
Áður en Evrópubúar fundu Ástralíu 
höfðu þeir enga ástæðu til að ætla annað 
en að allir svanir væru hvítir. Annað kom 
hins vegar á daginn. Þeir sáu í fyrsta sinn 
svartan svan á sveimi og endurskoðuðu 
hugmyndir sínar.

Svarti svanurinn er atburður sem 
hefur þrjá eiginleika: Líkurnar á honum 
eru litlar, metnar út frá þeirri vitneskju 
sem við höfum úr fortíðinni, áhrif hans 
eru undantekningalaust mjög mikil og 
þá býður engum í grun að atburðurinn 
sé í vændum, en eftir á þykjast allir hafa 
séð að hann hafi verið óhjákvæmilegur.

Svartir svanir eru afgerandi þegar 
litið er til sögunnar. Tölvan, fall Sovét-
ríkjanna, meðferðir gegn krabbameini 
og hryðjuverkin 11. september 2001, 
svo eitthvað sé nefnt, eru allt dæmi um 
svarta svani.

Taleb bendir á að ekki sé hægt að búa 

til líkan sem spáir fyrir um sjaldgæfa 
atburði. Svartir svanir séu jú ófyrir-
sjáanlegir. Þannig sé til dæmis lífsins 
ómögulegt að reikna út áhættu eða líkur 
á sjaldgæfum atburðum, sama hversu 
tæknilega þróaðar aðferðir séu notaðar. 
„Við útilokum alltaf að svartir svanir séu 
til vegna þess að við höfum einungis 
séð hvíta svani sveima á tjörninni með 
máfunum," bendir Taleb réttilega á.

Taleb er efins um gagnsemi fjöl-
margra hagfræðikenninga, þar á meðal 
safnakenningarinnar, betur þekkta 
sem „modern portfolio theory", sem 
flestir hagfræðinemar kannast við. 

Þrátt fyrir að hagfræðingarnir á bak við 
kenningarnar hafi hlotið fjölda Nóbels-
verðlauna, og þær styðjist við flókna 
stærðfræðiútreikninga, þá lýsi þær ekki 
raunveruleikanum. Þær reikni ekki 
með svarta svaninum, ef svo má að orði 
komast.

Hann segir að hver efnahagskreppan 
á fætur annar fri sýni að kenningar eins 
og safnakenningin hafi svipað forspár- 
og vísindagildi og stjörnuspeki. Samt 
séu þær kenndar í viðskiptaháskólum 
um allan heim!

Að mati Talebs fengu til dæmis 
hagfræðingarnir Henry Markowitz og 
William Sharpe Nóbelsverðlaunin í 
hagfræði fyrir safnakenninguna sína 
aðeins þremur árum eftir að hrunið á 
hinum svokallaða „svarta mánudegi", 
19. október 1987, hafði sýnt fram á fánýti 
kenningarinnar.

Hvað er þá til ráða?
Taleb leggur til að horfið verði frá hinni 
ráðandi aðferðafræði sem miðar að því 
að reikna út líkur á sjaldgæfum atburð-
um og að þess í stað verði brotþol þeirra 
mælt. Það er svo sem ekki ný hugsun 
innan fjármálafræðinnar. Kennitölur 
eins og hlutfall eigin fjár af lánsfé og 
veltufjárhlutfall hafa tíðkast lengi við 
greiningu ársreikninga.

Kosturinn við þær, að mati Talebs, 
er sá að þeim er ekki ætlað að spá fyrir 
um framtíðina, heldur einungis að meta 
eiginleika kerfa, svo sem fyrirtækja.

Ófyrirsjáanlegir svartir svanir
Kristinn ingi Jónsson
skrifar
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Opinberar heilbrigðis-
tryggingar eru kerfi þar sem 
hið opinbera býður tiltekna 
(oft afar víðtæka) heilbrigð-

isþjónustu á niðurgreiddu verði og 
fjármagnar kostnaðinn með almennum 
sköttum.  

Opinberum heilbrigðistrygging-
um hefur óspart verið hampað sem 
gríðarlegum samfélagslegum ávinningi. 
Öflugar stjórnmálahreyfingar, einkum 
þær sem telja sig talsmenn alþýðu og 
almannahagsmuna, hafa gert kerfið 
að grundvallaratriði í stefnu sinni. Á 
Íslandi og víðar á Norðurlöndum hefur 
þessum öflum tekist að koma þessu 
kerfi á slíkan samfélagsstall að líkja má 
við helg vé sem tæpast megi gagnrýna 
og alls ekki breyta.  

En er raunveruleikinn svona? Eru 
opinberar heilbrigðistryggingar í raun 
og veru til þess fallnar að auka vel-
sæld? Í þessari grein verður reynt að 
grafast fyrir um þetta. Til þess að gera 
greininguna skiljanlegri verður beitt 
tiltölulega einföldum aðferðum. Dýpri 
skoðun með fullkomnari aðferðum 
skilar hins vegar efnislega sömu niður-
stöðum.  

afar einföld greining 
Eins og jafnan í hagfræðilegri greiningu 
skulum við gera ráð fyrir markaðs-
hagkerfi. Í slíkum hagkerfum ráðstafa 
neytendur tekjum sínum með hliðsjón 
af markaðsverðum. Sé markaðurinn 
fullkominn endurspegla markaðsverðin 
nákvæmlega hlutlægar takmarkanir 
hagkerfisins og eru því réttur mæli-
kvarði á samfélagsleg gildi. Við slíkar 
aðstæður er markaðsjafnvægi Pareto 
skilvirkt, en það merkir að ekki er unnt 
að bæta hag eins neytanda nema rýra 
hag einhvers annars. Þessi niðurstaða 
gengur undir nafninu Velferðarsetning 
1 (Arrow og Hahn 1971, Varian 1992). 

Önnur velþekkt niðurstaða í hag-
fræði, og raunar ein af afleiðingum 
Velferðarsetningar 1, er að öll frávik 
frá hinum réttu jafnvægisverðum, þ.e. 
mannlegar aðgerðir sem brengla verð, 
dragi úr skilvirkni hagkerfisins. Slík 
frávik eru því efnahagslega skaðleg. Þau 
minnka heildarvelferð í hagkerfinu.  

Af þessum ástæðum eru hag-
fræðingar jafnan á varðbergi gegn 
frávikum frá réttum verðum. Þeir hvetja 
til tollalækkana og að viðskiptahöft 
séu fjarlægð, komið sé í veg fyrir að 
fákeppnis- og einokunarfyrirtæki hag-
ræði verðum, að framleiðslustyrkir séu 
afnumdir og reynt sé að haga sköttum 
þannig að áhrif þeirra á hlutfallsleg 
verð séu sem allra minnst. Allt er þetta 
kennt á fyrstu árum í hagfræðinámi og 
um þetta er svo almennt samkomulag í 
vestrænum samfélögum að flest þeirra 
hafa komið á laggirnar stofnunum til að 
tryggja rétt markaðsverð (svokallaðar 
samkeppnisstofnanir) og taka þátt í 
alþjóðlegum samtökum til að lækka 
tolla, fjarlægja uppbætur og afnema 
viðskiptahöft (t.d. ESB, WTO o.s.frv.).  

Það skýtur því skökku við þegar 
stórkostlegar niðurgreiðslur á heil-
brigðisþjónustunni, sem er mjög 
veigamikill þáttur í framleiðslu og 

neyslu samfélagsins, eru ekki aðeins 
látnar með öllu afskiptalausar í þessari 
baráttu fyrir hagkvæmni heldur gerðar 
að samfélagslegri dyggð. Hér á landi 
er ósamkvæmnin jafnvel svo yfirgengi-
leg að sömu aðilarnir og hamast gegn 
niðurgreiðslum í landbúnaði dásama í 
hinu orðinu niðurgreiðslur í heilbrigð-
iskerfinu og mynda um þær þéttan 
varnarmúr jafnvel þótt upphæðirnar í 
heilbrigðiskerfinu séu mörgum sinnum 
hærri og skaðsemin því miklu meiri en í 
landbúnaðarkerfinu.  

Unnt er að átta sig á skaðsemi 
niðurgreiðslna í heilbrigðiskerfinu með 
sama myndræna hættinum og jafnan er 
notaður til að útskýra skaðsemi annarra 
niðurgreiðslna. Í línuritinu í mynd 1 
er magn heilbrigðisþjónustu mælt út 
eftir lárétta ásnum og verðið upp eftir 
þeim lóðrétta. Verðið á heilbrigðis-
þjónustu, sem er auðvitað það sama 
og framboðsfall hennar, er dregið sem 
nánast lárétt bugða. Eftirspurnin eftir 
heilbrigðisþjónustu sem er í rauninni 
það sama og jaðarnotagildi hennar er 
dregið sem niðurhallandi bugða í mynd 
1, enda örugglega fallandi í magni.  

Mynd 1 sýnir að greiði eftirspyrjend-
ur raunverð fyrir heilbrigðisþjónustuna 
verður magnið x*. Hinn samfélagslegi 
ávinningur við það magn jafngildir 
flatamálinu A, sem er ávinningur neyt-
enda (A+B) að frádregnum kostnaði 
frambjóðenda, B. Þessi ávinningur er 
sá mesti sem unnt er að ná af heilbrigð-
isþjónustu í hagkerfinu. Heilbrigðis-
þjónusta umfram x* rýrir ávinninginn 
því kostnaðurinn við að sjá fyrir þeirri 
viðbót er meiri en ábati neytenda. Ekki 
þarf að orðlengja það, að kaupi neyt-
endur heilbrigðisþjónustu á frjálsum 
markaði mun magnið verða x*. 

Gerum nú ráð fyrir að teknar séu 
upp opinberar heilbrigðistryggingar 
og hið opinbera bjóði heilbrigðisþjón-
ustu á niðurgreiddu verði. Gerum til 
hægðarauka ráð fyrir að þetta verð sé 
núll, þ.e. heilbrigðisþjónustan kosti 
ekkert. Eins og mynd 1 er teiknuð 
verður eftirspurnin þá x°. Sem fyrr segir 
svarar hins vegar öll heilbrigðisþjón-
usta umfram x* ekki kostnaði. Tapið af 
því að bjóða heilbrigðisþjónustu upp 
á x° í stað x* er skyggða svæðið D á 
línuritinu. Samfélagslegur ávinningur 
af heilbrigðisþjónustu í x° er flatarmál-
ið A-D (þ.e. ábati neytenda A+B+C að 
frádregnum kostnaði frambjóðenda 

B+C+D).  
Öfugt við það sem iðulega er 

fullyrt er því samfélagslegt tap en ekki 
samfélagslegur ábati af því að taka 
upp opinberar sjúkratryggingar. Þetta 
tap  jafngildir flatarmálinu D í mynd 1. 
Eins og myndin er dregin lætur nærri 
að þetta tap vegi upp ávinninginn A 
og lætur því nærri að samfélagslega 
verra sé að bjóða upp á opinberar 
heilbrigðistryggingar en að hafa enga 
heilbrigðisþjónustu. Þá niðurstöðu er 
þar með ekki unnt að útiloka fyrirfram. 
Á hinn bóginn er tapið, þ.e. flatarmálið 
D, minna ef hin opinbera heilbrigðis-
þjónusta er ekki ókeypis, og/eða ef hið 
framboðna magn er beinlínis takmark-
að. Þetta er raunar sú framkvæmd sem 
stjórnvöld víða á vesturlöndum hafa 
gripið til. Það hafa þau hins vegar yfir-
leitt ekki gert til að draga úr skaðsemi 
heilbrigðistrygginganna heldur til að 
spara ríkisútgjöld til þeirra.  

Hvað sem líður viðleitni stjórn-
valda til að setja plástur á heilbrigð-
istryggingarnar, er kjarni málsins sá 
að niðurgreiðsla þessarar þjónustu 
mun nánast alltaf valda þjóðhaglegu 
tjóni. Hversu mikið það tjón er fer 
eftir aðstæðum, þ.á.m. umfangi niður-
greiðslnanna og eftirspurninni. Það 
er aðeins í einu tilfelli þar sem þessar 
niðurgreiðslur valda ekki tjóni. Það er 
þegar eftirspurnarfallið er lóðrétt, þ.e. 
eftirspurn eftir heilbrigðisþjónustu er 
algerlega óháð verði hennar. Þetta er 
hins vegar aðeins fræðilegur möguleiki. 
Raunveruleikinn er auðvitað sá að eftir-
spurn eftir flestri heilbrigðisþjónustu er 
næm fyrir verði hennar, eins og dæmin 
sanna.  

aðeins dýpri greining 
Ofangreint er í sjálfu sér nægilegt til að 
sýna fram á að opinberar heilbrigðis-
tryggingar séu ætið þjóðhagslega skað-
legar. Það er hins vegar unnt að fara 
dýpra og komast að heldur almennari 
og notadrýgri niðurstöðum.  

 Gerum ráð fyrir samfélagi með I 
neytendum. Látum notagildi þessara 
neytenda ráðast af notagildisfallinu 
U(x,y) þar sem x er neysla heilbrigðis-
þjónustu og y er önnur neysla. Látum 
jafnframt markaðsverð heilbrigðisþjón-

ustu og annarra neysluvara vera p og w. 
Gerum að lokum ráð fyrir að neytendur 
hafi tekjur z. 

 Við þessar aðstæður má með 
vissum einföldunum líta svo á að hinn 
dæmigerði neytandi standi frammi fyrir 
eftirfarandi hámörkunarvandamáli: 

Nauðsynleg skilyrði fyrir lausn þessa 
vandamáls eru m.a.:

(1)  
 , 

 
 .

Þessi tvö nauðsynlegu skilyrði má 
nota til að finna hagkvæmustu lausnirn-
ar fyrir neyslu, x* og y*, og samsvarandi 
notagildi U(x*,y*). Vart þarf að taka það 
fram að x* hér er auðvitað það sama og 
x* í mynd 1 kaflanum hér á undan. 

Skoðum nú áhrif opinberra heil-
brigðistrygginga. Látum  tákna 
niðurgreiðslu verðsins og t skattinn á 
hinn dæmigerða neytanda. Við þessar 
aðstæður er tekjuskilyrði neytandans: 

 .

Útgjaldajafnvægi hins opinbera krefst 
þess að: 
 

, 

þar sem vísirinn i táknar neytanda i. 
Þessu munu glöggir neytendur auðvitað 
átta sig á og þar með að skattur þeirra 
ræðst af notkun heilbrigðisþjónustunn-
ar. Það er hins vegar jafnframt augljóst 
að þar sem skatturinn til að fjármagna 
heilbrigðisútgjöldin er almennur (en 
ekki sértækur) mun hver neytandi 
aðeins greiða lítinn (yfirleitt örlítinn) 
hluta af kostnaðnum af hinni sinn i 
sérstöku notkun heilbrigðisþjónustunn-
ar. Hann er með öðrum orðum settur í 
þá stöðu að aðrir en hann sjálfur munu 
greiða kostnaðinn af þeirri heilbrigðis-
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Samfélagsleg skaðsemi 
opinberra heilbrigðistrygginga 

þjónustu sem hann kýs að neyta. Með 
þessum hætti beinlínis skapa opinberar 
heilbrigðistryggingar vandamál sam-
gæða (e. common property problem) í 
heilbrigðismálum. Afleiðingin er eins og 
venjulega þjóðhagsleg sóun.  

 Gerum nú ráð fyrir að hinn dæmig-
erði neytandi borgi með sköttum sínum 
tiltekið hlutfall, a, heildarkostnaðarins 
við hina opinberu heilbrigðisþjónustu. 
Þá verður tekjuskilyrði hans: 

 .
 

Þá er auðvelt að sýna fram á að 
nauðsynleg skilyrði fyrir hámörkun 
notagildis eru:

(2)  
 , 

 
 ,

þar sem  er hið niðurgreidda 
verð heilbrigðisþjónustunnar og  
ráðstöfunartekjur eftir skatt. 

Samanburður á líkingum (1) og (2) 
sýnir að þær eru þá og því aðeins þær 
sömu að , þ.e. viðkomandi neytandi 
greiði allan kostnaðinn við heilbrigðis-
þjónustu sína. Í opinberum heilbrigðis-
tryggingakerfum er a hins vegar jafnan 
afar smátt (sennilega í námunda við 1 ) 
og nánast núll. 

Líking (2) í samanburði við (1) færir 
okkur heim sanninn um að niðurgreiðsla 
heilbrigðisþjónustu breytir að jafnaði 
neyslumynstri hins dæmigerða neyt-
anda. Sú breyting er jafnan í þá átt að 
auka neyslu heilbrigðisþjónustu og draga 
úr neyslu á öðrum neysluvörum. Það þarf 
mjög sérstök og óraunsæ notagildisföll 
(t.d. ) til að líking (2) gefi okkur 
óbreytta neyslu á heilbrigðisþjónustu.

Tölulegt dæmi
Til að varpa frekara ljósi á málið skulum 
við nú skoða tölulegt dæmi. Ímyndum 
okkur til bráðabirgða að allir í samfé-
laginu séu eins, þ.e. hafi sömu tekjur, 
sama notagildisfall og greiði sömu skatt-
ana. Látum notagildisfallið vera:

 , 

sem er sívaxandi og hvelft með stað-
gönguteygni upp á einn.  Gerum jafn-
framt ráð fyrir eftirfarandi parametrum:

Tekjur
 z 10

Verð heilbrigðisþjónustu
 p 3

Verð annarra vara
 w 1

niðurgreiðsla heilbrigðisþjónustu
  0,9 · p

Á þessum grundvelli er auðvelt að 
reikna út neyslu heilbrigðisþjónustu, x, 
neyslu annarra vara, y, og notagildi fyrir 
meðalmanninn bæði með og án opinberra 
sjúkratrygginga. Niðurstöðurnar eru raktar 
í töflu 1. 

Eins og sjá má eykst neysla heil-
brigðisþjónustu með hinum opinberu 
heilbrigðistryggingum og neysla annarra 
vara minnkar. Hinar opinberu heilbrigð-
istryggingar skekkja því hagkerfið frá því 
sem annars hefði verið. Munurinn er 
eins og sjá má mjög verulegur. Hann er 
auðvitað háður því notagildisfalli sem 
notað er, tekjum, verði heilbrigðisþjón-
ustunnar og upphæð niðurgreiðslunnar. 
Fyrir öll eðlileg notagildisföll (sem hafa 
staðgönguteygni) er breytingin hins vegar 
alltaf í sömu átt. Ástæða er til að vekja 
sérstaklega athygli á því að jafnframt 
því að notkun heilbrigðisþjónustu vex 
minnkar notkun annarra vara. Opinberar 
heilbrigðistryggingar rýra því hag annarra 
atvinnuvega.  

Taflan sýnir einnig að notagildi 
minnkar. Er það bein afleiðing af þeirri 
brenglun neyslu sem opinberar heil-
brigðstryggingar valda og í samræmi við 
þær fræðilegu kenningar sem að ofan voru 
raktar. Minnkun notagildis er um 1.5% og 
sýnist e.t.v. ekki mjög mikið. Aðalatriðið 
er hins vegar að um minnkun er að ræða. 
Hversu mikil hún er ræðst af notagildisföll-
unum og parametrum dæmisins.  

lokaorð 
Greiningin hér að framan sýnir að 
opinberar heilbrigðistryggingar rýra hag 
meðalmannsins í samfélaginu og þar 
með samfélagsleginu í heild. Rétt er að 
taka það skýrt fram að þessi niðurstaða 
fékkst þrátt fyrir að gert væri ráð fyrir að 
(i) framboð hinar opinberu heilbrigð-
isþjónustunnar væri fyllilega skilvirkt, 
(ii) skattarnir hefðu engin neikvæð 
áhrif á framleiðslu í hagkerfinu og (iii) 
skatttekjur hins opinbera leiddu ekki til 
rentusóknar. Bregðist þessar forsendur 
er samfélagsleg skaðsemi opinberra 
heilbrigðistryggingar að sama skapi 
meiri.  
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Tafla 1
Án heilbrigðistrygginga Með heilbrigðistryggingum 

Neysla heilbrigðisþjónustu x 1,7 2,0 

Neysla annarra vara y 5,0 4,1 

Notagildi u 2,12 2,09 

„Hinar opin-
beru heilbrigðis-
tryggingar skekkja 
því hagkerfið frá 
því sem annars 
hefði verið“ nýr seðill var settur í umferð 24. 

október síðastliðinn. Seðillinn 
er upp á 10.000 krónur og er 
sá stærsti sem Seðlabanki 

Íslands hefur gefið út að nafnvirði. Til-
gangur útgáfunnar var að gera greiðslu-
miðlun á Íslandi liprari og hagkvæmari.  
Sumir hafa sagt að útgáfa seðilsins 
sé til marks um verðbólguna sem við 
Íslendingar höfum þurft að búa við og 
er vissulega margt til í því, en skoðum 
aðeins hvers mikils virði seðillinn er í 
raun og veru. 

Seinast þegar Seðlabankinn stóð að 
útgáfu nýs seðils var það 5000 króna 
seðill sem settur var í umferð 1986. Ef 

við núvirðum 5000 krónur árið 1986 yfir 
á verðlag dagsins í dag gera það 30.000 
krónur. Það þýðir að ef Seðlabankinn 
hefði ætlað að halda í við verðbólguna, 
þá hefði hann þurft að gefa út 30.000 
króna seðil. 

Árið 1981 voru tvö núll tekin aftan af 
krónunni, en þá var stærsti seðillinn 500 
krónur sem jafngildir um 20.000 krónum 
í dag. Ávinningurinn af þeirri aðgerð 
fer dvínandi, en það munu sennilega 
ekki líða mörg ár þangað til verðlagið í 
krónum talið verður orðið það sama og 
það var fyrir 1981 ef verðbólgan heldur 
áfram að vera svipuð og seinustu ár og 
áratugi.

Nýr seðill í umferð
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fyrsta Iceland Airwaves hátíðin var 
haldin árið 1999 í flugskýli Icelandair 
í Vatnsmýrinni. Hátíðin er því 15 
ára í ár. Síðan þá hefur hátíðin vaxið 

jafnt og þétt og er nú haldin á hinum ýmsu 
stöðum í miðborg Reykjavíkur. Hátíðin 
hefur sitt sérkenni á meðal tónlistarhátíða 
víða um heim en Rolling Stone tímaritið 
kallaði Iceland Airwaves; „the hippiest 
long weekend on the annual music-festval 
calendar.“ 

Eitt helsta einkenni þessarar hátíðar er 
að þeir listamenn sem koma þar fram eru 
margir hverjir á barmi heimsfrægðar, og 
tilheyra margir hverjir ákveðinni jaðar-
tónlistarstefnu. Sem dæmi um listamenn 
sem hafa náð heimsfrægð eru Florence 
and the Machine, Flaming Lips, Bloc Party 
og Fatboy Slim svo einhverjir séu nefndir. 
Íslenskir listamenn fá þarna tækifæri til 
að koma sér á framfæri enda fylgir þessari 
hátíð fjöldinn allur af blaðamönnum, um-
boðsmönnum og útgefendum. Listamenn 
eins og Sigur Rós, Gus Gus, Seabear, FM 
Belfast og Singapore Sling hafa öll troðið 
upp á þessari hátíð. Björk hefur einnig 
komið þarna fram og ekki má gleyma 
nýjasta óskabarni þjóðarinnar, Of Monsters 
and Men.

Á fyrstu árum hátíðarinnar var há-
tíðin með því sniði að eitt stórt númer 
í tónlistarheiminum lokaði hátíðinni 
á einhverjum af stærri tónleikasviðum 

borgarinnar. Undirritaður fór til að 
mynda í Laugardalshöllina og horfði þar 
á bresku rokksveitina Suede sem tróð þar 
upp ásamt Flaming Lips. Flaming Lips 
mun troða upp aftur í ár á 15 ára afmæli 
hátíðarinnar. 

Hátíðin út frá hagfræðilegu 
sjónarmiði
Við Íslendingar erum fámenn þjóð. Við 
búum við tiltölulega einhæfan atvinnuveg 
þar sem við framleiðum hvorki farartæki, 
tölvur eða aðrar hátæknivörur sem hinn 
venjulegi neytandi þarfnast í sínu daglega 
amstri. Þar af leiðandi er innflutningur stór 
þáttur í okkar hagkerfi. Hin síðustu ár hefur 
innflutningur verið um 60% af vergri lands-
framleiðslu. Við búum við viðkvæman 
gjaldmiðil og þurfum þar af leiðandi að 
leita leiða til þess að auka útflutning okkar 
til þess að ná jákvæðum viðskiptajöfnuði. Í 
gegnum tíðina hefur sjávarútvegurinn séð 
okkur  fyrir gjaldeyri ásamt áliðnaðinum. 
Fiskurinn er hins vegar föst stærð og því 
ekki auðvelt að auka framleiðsluna á þeim 
bænum. Við viljum ekki hætta á ofveiði 
tegunda sem myndi skaða hagsmuni okkar 
til framtíðar. Hin síðustu ár hefur ferða-
mannaiðnaðurinn blómstrað og virðist 
ætla að aukast verulega á næstu árum. 
Það má segja að tónlistarhátíðin Iceland 
Airwaves sé angi af þessari atvinnugrein 
enda hefur flugfélagið Icelandair verið 
helsti styrktaraðili hátíðarinnar frá upphafi. 
Stjórnmálamönnum er tíðrætt um þetta 
„eitthvað annað“ sem við þurfum að gera 
til þess að auka framleiðslu í landinu og 

því má segja að þessi hátíð sé svar við því 
ákalli.

Iceland Airwaves tónlistarhátíðin 
skilaði 1,1 milljarði í gjaldeyristekjur á 
árinu 2012. Það ár var í fyrsta skiptið sem 
erlendir tónlistargestir voru fleiri heldur 
en Íslendingar á hátíðinni, en þeir voru 
rúmlega 4000 af 7000 seldum miðum. 
Meðaltími  sem þessi tónlistargestur eyddi 
á landinu var um 7 dagar. Fyrstu árin var 
hátíðin haldin um miðjan október en árið 
2012 var hátíðin haldin í fyrsta skipti í 
nóvember. Án þess að ég hafi kannað það 
sérstaklega held ég að það sé engin tilviljun 
af hverju hátíðin var færð seinna á árið. Í 
nóvember er tiltölulega mikill slaki í hag-
kerfinu þar sem aðal ferðamannatími er 
liðinn hjá. Af þessu leiðir að það eru nánast 
engin ruðningsáhrif af hátíðinni. Gistirými 
eru vannýtt á þessum tíma auk þess að 
atvinnuleysi hefur verið til staðar frá hruni. 
Jákvæð hliðaráhrif af þessari hátið lýsa 
sér í aukinni eftirspurn svæðisbundið á 
suð-vestur horninu. Í lokaverkefninu mínu 
gefur að líta þær forsendur sem ég gef mér 
þegar ég reikna út margfeldisáhrif af hátíð-
inni 2012. Með margfeldisáhrifum á ég við 
að sá gjaldeyrir sem útlendingar koma með 
inn í hagkerfið margfaldast innan þess. Þar 
horfi ég til jaðarneysluhneigðar, jaðarinn-
flutningshneigðar ásamt jaðarsköttum. 
Í þessum Keynesíska margfaldara  fæ ég 
margföldunaráhrif á bilinu 1,67 – 1,83, en 
eins og fyrr segir voru heildar gjaldeyris-
tekjur 1,1 milljarður króna, en inni í þessari 
tölu er meðtalinn ferðakostnaður erlendra 
tónleikagesta. Ef ferðakostnaður er dreginn 

frá var neysla erlendra tónleikagesta um 
800 milljónir króna fyrir árið 2012. Ég 
tek ekki inn í forsendurnar byggingu á 
Hörpunni enda hefði þessi hátíð verið 
haldin hvort sem Harpan hefði verið byggð 
eður ei. En það sem þessi  hátíð hefur verið 
þekkt fyrir er að fjármagnsstofnar í miðbæ 
Reykjavíkur fá betri nýtingu. Því má segja 
að framleiðnin eykst í hagkerfinu á meðan 
á hátíðinni stendur.

Hvernig  lítur framtíðin út?
Það má segja að hátíðin sé að þroskast og 
þróast með hverju árinu sem líður. Iceland 
Airwaves hefur skapað sér ákveðinn sess 
í tónlistarheiminum og er orðið nokkuð 
þekkt vörumerki í dag. Hvernig framtíðin 
lítur út fer að sjálfsögðu eftir umhverfinu. 
Það geta flestir tekið undir það að  þegar 
gengi íslensku krónunnar féll 2008 þá varð 
Ísland á svipstundu ódýrara ferðamanna-
land. Iceland Airwaves er þarna ekki 
undanskilin enda hefur hún þróast þannig 
undanfarin ár að erlendum tónleikagest-
um er að fjölga tiltölulega mikið.

 Erlendis er  tekið eftir því hversu 
blómlegt íslenskt tónlistarlíf er. Því ættum 
við Íslendingar að horfa á okkar frábæra 
tónlistarfólk sem dýrmæta auðlind enda 
fer jákvætt orðspor af íslensku tónlistarfólki 
úti í hinum stóra heimi. Útlendingar virðast 
til að mynda tengja hljómsveitina Sigurrós 
við íslenska náttúru. Þar spila væntanlega 
myndbönd sveitarinnar stórt hlutverk. Að 
lokum hvet ég sem flesta að fara einhvern 
tímann og upplifa stemmninguna sem 
myndast á þessari hátíð. Rokk og ról!

Svar við ákalli um eitthvað annað í hagkerfinu?

Hagræn áhrif 
Iceland Airwaves

ævar rafn Hafþórsson
skrifar



 

 

 

Sjónvarp Símans nú loksins 

fáanlegt á bókasafninu

Sjónvarp Símans hvar og hvenær sem er með nýja appinu

Nú getur þú horft á RÚV, Stöð 2, Skjáinn og fleiri stöðvar inni á baði, farið á Frelsið 
heima hjá tengdó og spólað útsendinguna tvo klukkutíma til baka í strætó. Þú gætir 
jafnvel horft á Meistaradeildina í beinni á bókasafninu og valið úr þúsundum mynda 
í SkjáBíói hjá tannlækninum.

Það kostar ekkert að nota appið fyrstu þrjá mánuðina en þjónustan kostar 490 kr.  
á mánuði eftir það.*

Ath. að skilmálar Apple heimila ekki leigu á myndefni með smáforriti í Apple tækjum. Unnt er að leigja myndefni gegnum önnur tæki 
(Android eða myndlykil) og nálgast síðan efnið í Apple tæki. Sjá nánar um skilmála þjónustunnar á siminn.is

www.siminn.is

Vertu í sterkara sambandi við Sjónvarp 
Símans með snjalltækjunum þínum!

Ná í 

appið!

*Til og með 31. maí kostar ekkert aukalega að nota appið í 3 mánuði en eftir það 
kostar þjónustan 490 kr. á mánuði. Skráningum eftir 31. maí fylgja ekki aukamánuðir.
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Í BS verkefni mínu (Mikilvægi eignar-
réttar: Hvernig skilvirkar stofnanir 
leysa „auðlindafár“) fjallaði ég um 
mikilvægi eignarréttar og annarra 

stofnana hagkerfisins. Í því samhengi 
rökstuddi ég hvernig skilvirkar stofn-
anir, og þá sérstaklega eignarrétturinn, 
vinna bug á því sem hefur verið kallað 
auðlindafár eða bölvun náttúruauðlind-
anna. 

Í fræðilegum skilningi nær hugtakið 
stofnanir (e. institutions) yfir samansafn 
formlegra og óformlegra reglna sem 
móta samskipti innan hagkerfisins (t.d. 
eignarréttur, hjónaband, fjölskyldan, rík-
ið, viðmið, menning, hefðir, viðskipta-
tengsl, fyrirtæki o.fl.). Stofnanaramminn 
ákvarðar hvaða athafnir innan hagkerf-
isins eru framkvæmanlegar og eftir-
sóknarverðar (arðsamar). Þegar talað er 
um skilvirkar stofnanir er átt við stofn-
anir sem búa til áhrifamikið hvatakerfi 
sem stuðlar að hagkvæmum aðgerðum 
eins og góðri nýtingu auðlinda. 

Ýmsar rannsóknir hafa sýnt að góðar 
stofnanir (líkt og þær voru skilgreind-
ar hér að ofan) haldast í hendur við 
efnahagsárangur. Öruggur eignarréttur, 
hvort sem hann á við séreign eða 
sameign, varinn af réttarkerfi er meðal 
þeirra helstu atriða sem skilgreina góðar 
stofnanir.

Meint bölvun náttúruauðlinda
Þegar þáttur náttúruauðs í hagvexti er 
tekinn til skoðunar eru niðurstöður 
mjög breytilegar (t.d. vegna aðferða við 
greiningu og mælingar). Hin meinta 
bölvun kom fram í kjölfar rannsókna 
sem sýndu að lönd sem eru rík af nátt-
úruauðlindum, eða að minnsta kosti 
ákveðinni gerð þeirra, búa gjarnan við 
minni hagvöxt og verra samfélagslegt 
umhverfi en önnur samanburðarlönd 

sem hafa takmarkaðar eða jafnvel fáar 
náttúruauðlindir. Upphaf slíkra rann-
sókna má rekja til rannsókna Sachs og 
Warner.

Rökstuðningur að baki meintri bölv-
un byggir jafnan á ruðningsáhrifum þar 
sem náttúruauðlindastarfsemin ryður 
úr vegi annarri starfsemi sem annars 
hefði örvað hagvöxt. Til að styðja við 
þá hugmynd að náttúruauðlindir séu 
skaðlegar fjalla fræðimenn til að mynda 
um vandamál sem má rekja til olíunnar 
í Angóla, Nígeríu, Súdan og Venesúela, 
demantanna í Síerra Leóne, Líberíu og 
Kongó og til eiturlyfjanna í Kólumbíu og 
Afganistan.

Þrátt fyrir að rökstyðja megi með 
ýmsum gögnum að auðlindabölvunin 
sé raunverulegt vandamál þá eru þær 
vísbendingar ekki óyggjandi. Slíkar 
niðurstöður byggja á meðaltölum og því 
er ekki um algilt lögmál að ræða. Auk 
þess er lítill samhljómur meðal fræði-
manna um það orsakasamhengi sem er 
talið liggja að baki bölvuninni.

Hagvöxtur er margslungið ferli og 
því má ætla að þáttur náttúruauðlinda í 
þeim vexti sé einnig flókið viðfangsefni. 
Rök hafa verið færð fyrir því að samfé-
lagslegt umhverfi (stofnanir) sé annað og 
verra í mörgum þeirra landa sem teljast 
auðlindarík og það sé í raun uppspretta 
vandans, ekki náttúruauðlindirnar sjálfar. 
Þá rökfærslu tel ég mjög trúverðuga og 
að mínu mati skipta stofnanir, þ.m.t. 
eignarréttur, höfuðmáli í umfjöllun um 
auðlindafár.

Mikilvægi eignarréttar  
og skilvirkra stofnana
Niðurstöður margra nýrri rannsókna 
benda til þess að í góðu stofnanaum-
hverfi geta náttúruauðlindir haft jákvæð 
áhrif á hagvöxt. Vel skilgreindur eignar-
réttur er veigamikill þáttur í góðu stofna-
naumhverfi og er lykilþáttur í því að forð-
ast vandann eða leysa hann, sé hann til 
staðar. Ennfremur þá hverfur hin meinta 

bölvun ef stofnanir viðkomandi lands eru 
komnar yfir ákveðinn gæðaþröskuld.

Þó að mörgum löndum, sérstaklega 
þróunarlöndum, hafi mistekist að nýta 
náttúruauðlindir sínar til vaxtar og þró-
unar þá hefur öðrum löndum sem búa 
yfir gnægð náttúruauðlinda tekist það 
verkefni. Til að mynda ýtti náttúruauður 
undir jákvæða hagþróun landa á borð við 
Ástralíu, Kanada, Bandaríkin, Nýja-Sjá-
land, Ísland og lönd Skandinavíu. 

Vegna mismunandi reynslu hinna 
ýmsu landa af náttúruauðlindaeign er of 
sterkt til orða tekið að tala um auðlinda-
bölvun. 

Jákvæð reynsla tveggja  
ólíkra landa
Eitt forvitnilegasta dæmið um það 
hvernig góðar stofnanir og öruggur 
eignarréttur hafa unnið saman er reynsla 
Botsvana. Landinu hefur tekist, ólíkt 
öðrum Afríkulöndum, að nýta demanta-
auðlindir sínar á skilvirkan og þjóðfélags-
lega arðsaman hátt. Demantarnir einir 
og sér eru ekki nægileg forsenda fyrir 

hagvexti (það hefur sýnt sig og sannað í 
Síerra Leóne) heldur eru það góðar efna-
hagsstofnanir og sterkir stjórnarhættir 
sem hafa skapað stofnanaumhverfi sem 
styður við vöxt og þróun. Þrátt fyrir að 
ýmis önnur vandamál hrjái landið líkt og 
alnæmi, ójöfnuður og atvinnuleysi, þá er 
reynsla Botsvana lýsandi dæmi um það 
hvernig meint auðlindabölvun hverfur 
þegar eignarréttur, ásamt öðrum stofn-
unum, er skilvirkur.

Nærtækara dæmi um land sem 
passar ekki við hugmyndina um bölvun 
náttúruauðlindanna er Noregur. Eftir 
olíufund þar í landi batnaði efnahagur 
þess til muna og hagvöxtur þar er meiri 
en í mörgum öðrum iðnríkjum. Þegar 
olían fannst var stofnanaumhverfi 
Noregs nokkuð stöðugt og jafnframt 
hefur mjög sterkur rammi verið byggð-
ur utan um olíuforðann („10 boðorð 
olíunnar“). Markmið stjórnvalda var frá 
upphafi að nýta olíuforðann á öruggan 
og arðsaman hátt sem myndi styðja við 
norska hagkerfið. Stefnan er að auðlindin 
gagnist hagkerfinu í heild sem og kom-
andi kynslóðum. Stofnaumhverfið og vel 
tryggður eignarréttur leiðir til þess að 
mikilvægur hluti olíuteknanna skilar sér 
til norska hagkerfisins. Á sama tíma eru 
nægilega skilvirkir hvatar til staðar svo 
olíufyrirtækin sjái hag í því að taka þátt í 
nýtingu olíuforðans og taki skynsamlegar 
ákvarðanir þegar kemur að fjárfestingu 
og framleiðslu innan olíugeirans.

Annað sem er mikilvægt að hafa í 
huga eru þær vaxtarskorður sem mynd-
ast vegna óendurnýjanlegra náttúru-
auðlinda, en það er út fyrir efni þessarar 
greinar. Tilgangurinn með umfjöllun 
greinarinnar var að rökstyðja í stuttu máli 
þá skoðun að í raun séu náttúruauðlindir 
ekki til bölvunar, heldur sé meint bölvun 
fólgin í stofnanabresti sem felst að miklu 
leyti í ótryggum eignarrétti (eða skorti á 
eignarrétti). Því mætti í raun frekar tala 
um stofnanabölvun en bölvun náttúru-
auðs.

Er náttúruauður 
bara til vandræða?
Mikilvægi eignarréttar og stofnana við að vinna gegn meintri auðlindabölvun

Hugrún Jónsdóttir
skrifar

Olíuborpallur Til að styðja við þá hug-
mynd að náttúruauðlindir séu skaðlegar fjalla 
fræðimenn til að mynda um vandamál sem 
má rekja til olíunnar í Angóla, Nígeríu, Súdan 
og Venesúela.
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Á undanförnum árum hefur 
mest öll umræða sem snýr að 
sjávarútveginum verið neikvæð, 
og hafa þær raddir verið hvað 

háværastar á höfuðborgarsvæðinu. Það 
getur því verið umhugsunarvert að reyna 
komast að því hvert umfang sjávarútvegs 
hefur verið á höfuðborgarsvæðinu, og 
varpa ljósi á að sjavarútvegur er ekki síður 
jafn mikilvægur fyrir höfuðborgina og 
hann er fyrir landsbyggðina.

framlag sjávarútvegs til 
landsframleiðslu
Ekki er allt sem sýnist þegar rýnt er í 
þjóðhagstölur hagstofunnar um framlag 
sjávarútvegs til landsframleiðslu, þar sem 
þær sýna einungis svokallað beint framlag 
hans til landsframleiðslu, þ.e.a.s. þann 
virðisauka sem myndast í fiskveiðum 
og fiskvinnslu. Þessi virðisauki mældist 
11,18% af landsframleiðslu árið 2011, 
(miðast þessi rannsókn við almannaksárið 
2011 þar sem ekki eru til fullnægandi tölur 
um seinustu tvö ár). Benda rannsóknir til 
þess að hægt sé að skilgreina sjávarútveg-
inn sem grunnatvinnuveg. Með hugtakinu 
grunnatvinnuvegur er átt við atvinnu-
veg sem er efnahagslega þýðingarmeiri 
en umfang hans gefur til kynna, í þeim 
skilningi að aðrir atvinnuvegir eru háðir 
starfsemi hans en  hann er á hinn bóginn 
ekki jafn háður starfsemi þeirra, a.m.k. 
ekki í sama mæli. Að þeim sökum er hægt 
að reikna óbein, og eftirspurnaráhrif sem 
verða til vegna starfsemi sjávarútvegsins. 

Þegar þessar hagtölur eru mældar sést að 
umfang sjávarútvegs til landsframleiðslu 
hækkar til muna, og mældist heildarfram-
lag sjávarútvegs til landsframleiðslu 26% 
árið 2011.

umfang sjávarútvegs  
í reykjavík
Ekki var hægt að nálgast gögn fyrir allt 
höfuðborgarsvæðið og miðast umrædd 
rannsókn því einungis við umfang sjáv-
arútvegs í Reykjavík og Akranesi. Eins og 

sagt var í upphafi er verið að reyna mæla 
umfang sjávarútvegs á þessu svæði til að 
komast að því hvort sjávarútvegur sé ekki 
eins mikilvægur fyrir höfuðborgasvæðið 
og hann er fyrir landsbyggðina. Þegar 
rýnt er í tölur um þann mannafla sem 
starfar við sjávarútveg sést að að u.þ.b. 
1900 manns starfa beint við sjávarútveg á 
höfuðborgarsvæðinu, en þar með er ekki 
öll sagan sögð. Vegna stærðarhagkvæmni 
borgarinar er mest öll þjónusta sem sjáv-
arútvegurinn þarfnast í höfuðborginni, 

og benda niðurstöður á að 50% - 70% af 
þeim virðisauka sem skapast óbeint vegna 
sjávarútvegs myndist á höfuðborgasvæð-
inu, og því hægt að álíta að 13.000 – 20.000 
manns vinni í störfum tengdum sjávarút-
vegi í borginni.

Þegar úthlutað aflamark seinustu ára 
er skoðað sést að u.þ.b. 1/5 af úthlutaðu 
aflamarki er úthlutað á höfuðborgar-
svæðinu, mældist þetta hlutfall 17,3% 
af úthlutuðu aflamarki fyrir fiskveiði-
árið 2011/2012. Benda niðurstöður 
enn fremur á að umfang sjávarútvegs á 
svæðinu hafi verið u.þ.b. 20% af heildar-
umfangi sjávarútvegs árið 2011. Það sem 
kemur mest á óvart er að heildarumfang 
sjávarútvegs í Reykjavík árið 2011 var á 
bilinu 5 – 9% af landsframleiðslu. Þegar 
þessar tölur eru bornar saman við aðra 
atvinnuvegi eins og t.d. byggingageirann, 
nam hlutdeild hans til landsframleiðslu 
einunnigs 4,4% og bankageirinn 6,1% fyr-
ir umrætt tímabil. Þetta eru því nokkuð 
merkar niðurstöður, sem gefa glögglega 
til kynna að sjávarútvegur er mun mikil-
vægari atvinnugrein fyrir höfuðborgina 
en flestir gera sér grein fyrir.

Er sjávarútvegur eins mikilvægur í höfuðborginni og annars staðar á landinu?

Umfang sjávarútvegs í Reykjavík

Ásgeir friðrik Heimisson
skrifar

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Beint framlag 12.961 15.619 13.302 20.217 22.183 24.452 30.820

Óbeint framlag 11.431 11.168 11.243 16.538 14.002 16.780 21.089

Eftirspurnaráhrif 9.757 10.715 9.818 14.702 14.474 16.493 20.764

Samtals 34.149 37.502 34.363 51.458 50.658 57.724 72.673

Hlutfall af heildarframlagi sjávarútvegs 21,78% 22,48% 19,95% 20,84% 16,47% 18,25% 19,54%

Hlutfall af landframleiðslu (á þáttarvirði) 4,01% 3,90% 3,16% 4,03% 3,85% 4,30% 5,09%

Tölur eru í milljónum króna. Heimild: Hagstofa Íslands og eigin útreikningar.

reykjavíkurhöfn Sjávarútvegur er mun mikilvægari atvinnugrein fyrir höfuðborgina en 
flestir gera sér grein fyrir.
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Strandveiðum var komið á árið 
2009. Í því kerfi er landinu skipt 
upp í fjögur svæði og eru veiðar 
leyfðar yfir sumarmánuðina, þ.e 

frá maí til ágúst. Hverju svæði fyrir sig er 
úthlutað heildarafla í hverjum mánuði 
veiðitímabilsins og er öllum þeim sem 
leyfi hafa fengið frá Fiskistofu heimilað 
að stunda veiðarnar. Einungis er heimilt 
að veita hverri útgerð eða einstaklingi 
leyfi fyrir einn bát . Þegar heildarkvóta 
tiltekins svæðis er náð fyrir hvern mánuð 
er með öllu óheimilt að veiða meira á 
því svæði fram til næsta mánaðar. Afli 
sem fæst við strandveiðar reiknast ekki 
til aflamarks eða krókaaflamarks þeirra 
skipa er veiðarnar stunda. Ekki hefur ver-
ið mikil umræða um böl eða bót þessara 
veiða og því löngu tímabært að rannsaka 
það.

Kostnaður við veiðarnar
Stærðarhagkvæmni í fiskveiðum og 
–vinnslu getur verið mikil. Í því felst 
að meðalkostnaður fer lækkandi með 
hverju kílói af veiddum fiski þar sem fasti 
kostnaðurinn dreifist á fleiri einingar og 
á meðan svo er, er hagkvæmara að veiða 
fisk á stærri skipum og að vinna í stærri 
vinnslum.

Árið 2011 gaf Hagstofa Íslands út 
skýrsluna Hagur veiða og vinnslu. 
Skýrslan fjallar um kostnað við veiðar og 
vinnslu á fiski við Ísland árið 2011. Það 
er áhugavert að athuga hvort að skýrsla 
þessi styðji fyrrnefnda staðhæfingu um 
stærðarhagkvæmni í veiðum og vinnslu 
en tafla 1 er unnin úr henni.

Gefin er sú forsenda að sóknarkostn-
aður sé sá sami fyrir hverja tegund af fiski 
(þ.e að kostnaðurinn við það að veiða t.d 
þorsk og ýsu sé sá sami) og því eru liðirn-
ir reiknaðir á þann veg að heildarútgjöld-
um í hverjum lið er deilt með heildarafla.

Launakostnaðurinn er ekki hafður 
með þar sem hann skilar sér inn í þjóðfé-
lagið sem tekjur starfsmanna. 

Kostnaðurinn við að veiða eitt kíló af 
þorski á strandveiðbátum er því rúmlega 
120 krónum meiri en hjá ísfisktogurum. 
Því má með einföldum útreikningi sjá, 
út frá því að heildarveiðarnar á strand-

veiðum voru 8.499 tonn árið 2011, að 
verulega há upphæð tapast vegna strand-
veiða á ári hverju vegna kostnaðarauka í 
samanburði við veiðar ísfisktogara, eða 
rúmur milljarður króna. Þetta er því til 
stuðnings fyrrnefndri staðhæfingu að 
mikil stærðarhagkvæmni felist í fiskveið-
um, að minnsta kosti upp að vissu marki.

Þar sem útreikningurinn er byggður á 
áreiðanlegum gögnum verður að segjast 
að niðurstaðan sé tiltölulega raunhæf.

Þessu til enn frekari stuðnings má 
nefna að í viðtali við Fiskifréttir þann 
23.8.12 var haft eftir Áka Guðmundssyni, 
skipstjóra á Halldóri NS, að skip hans 
hafi haldið til strandveiða sumarið 2012 
vegna aflaskerðinga sem hann hafði 
orðið fyrir sem rekja mátti til strandveið-
anna. Í viðtalinu segir Áki að hann hafi 
farið í 35 róðra á strandveiðitímabilinu 
en allan þann afla sem veiddur var á því 
tímabili hefði verið mögulegt að veiða í 
þrem róðrum um veturinn.

gæði aflans
Árið 2011 gerði Matís rannsókn á gæðum 
fisksins sem veiddur var á strandveiðum. 
Stofnunin rannsakaði ísun og kælingu, 
hringorma í fiskinum, stærð og flokkun, 
blóðgun og slægingu, röðun og frágang 
og lit á roði. Niðurstöðurnar voru strand-
veiðum ekki hagstæðar og var helsta 
gagnrýnin eftirfarandi:

- Hluti aflans var of heitur við löndun. 
Meðalhiti við löndun í júlí 2011 var 
3,7° C en æskilegt hitastig er í kringum 
frostmark. 

- Hluti af fiskinum sem strandveiði-
bátar veiða eru þaraþyrsklingar, smávax-
inn þorskur sem nærist mikið á þara og 
hefur þ.a.l dekkra roð en annar þorskur. 
Erfiðara er að selja slíkan þorsk þar sem 
neytendur vilja lit sem þeir eru vanir.

-Mikill ormur er í fiskinum en að-
alástæðan er sú að oft er hann veiddur 
nálægt landi. Af líffræðilegum ástæðum 
er oft meiri ormur í þeim fiski en þeim 
sem veiddur er á meira dýpi.

- Stærð fisksins sem veiddur er á 
strandveiðum hefur reynst vandamál 
fyrir vinnslur sem kaupa hann. Plássleysi 
um borð leiðir til þess að erfitt er fyrir sjó-
menn að flokka fiskinn sem þeir veiða og 
kemur hann því óflokkaður í land og eru 
einu upplýsingarnar meðalvigt aflans. 
Þannig er því ekki farið á stærri skipum. 

Þar sem sjávarútvegurinn er ein 
stærsta útflutningsgrein landsins er mik-
ilvægt að vel sé hlúð að gæðum vörunnar. 
Almennt er talið að fiskur sé um 800 sinn-
um viðkvæmari en kjöt (t.d lambakjöt) og 
mun vandsamara að fara með fisk en kjöt. 
Gæði aflans sem sóttur er á strandveiðum 
hefur sætt gagnrýni, bæði vegna tímasetn-
ingar veiðanna og meðhöndlun aflans. 
Ísland hefur skapað sér gott orðspor hvað 
gæði á fisk varðar og því er mikil eftirspurn 
eftir fisk frá Íslandi. Samkeppnin er þó 
alltaf að aukast og má þar t.d nefna Noreg, 
Færeyjar, Grænland og Rússland en einnig 
t.a.m auknar veiðar og framleiðslu í Asíu. 
Til að bjóða upp á samkeppnishæfa vöru 
er því gríðarlega mikilvægt fyrir Ísland að 
gæðin séu framúrskarandi. Ef gæðin rýrna 
mun niðurstaðan til langs tíma verða sú 
að greiðsluvilji neytenda fyrir íslenskum 
fisk mun minnka, enda nóg af stað-
kvæmdarvörum.

Aukinn eftirlitskostnaður, offjár-
festing, hvati til brottkasts og aukin 

slysaáhætta vegna kappveiða eru dæmi 
um fleiri vankanta veiðanna sem vert er 
að minnast á, en ekki verður farið nánar 
út í það hér.

Ábati af strandveiðum
Í frumvarpi til laga um stjórn fiskveiða frá 
2009 má sjá að markmið strandveiða eru 
helst tvö; að greiða fyrir nýliðun í greininni 
og að styrkja byggðarlög landsins. 

Eftir fyrsta ár strandveiða framkvæmdi 
Háskólasetur Vestfjarða könnun þar sem 
m.a var spurt um bakgrunn og aldur 
strandveiðimanna. Alls svöruðu 100 aðilar 
könnuninni eða tæplega 20%. Niðurstaða 
könnunarinnar var á þá leið að 40% þeirra 
sem veiðarnar stunduðu eru kvótahafar, 
27% eiga ekki kvóta en leigja hann og 
a.m.k 24% höfðu átt kvóta en selt hann. 
Því höfðu a.m.k 91% af öllum þeim sem 
stunduðu veiðarnar einhvern tímann haft 
atvinnu af fiskveiðum. Það má því segja að 
nýliðun í greininni á vegum strandveiða 
sé mjög takmörkuð. 

Efling byggðarlaga var einnig markmið 
með veiðunum en spurning er hversu vel 
það tókst samanborið við byggðakvótann. 
Strandveiðarnar eru einungis heimilaðar 
yfir sumartímann og þá var byggðakvót-
inn einnig oft nýttur á veiðum sem voru 
ekki takmarkandi líkt og strandveiðar 
(strandveiðar leyfa t.d einungis fjórar 
handfærirúllur). Þá er einnig leyfilegt að 
veiða frá höfuðborgarsvæðinu og því eru 
strandveiðar ekki einungis fyrir byggðar-
lög á landsbyggðinni.

niðurstaða
Niðurstaðan af þessari samantekt er 
því sú, að ekki fylgir einungis mikill 
kostnaður strandveiðum í samanburði 
við veiðar ísfisktogara vegna hverfandi 
stærðarhagkvæmni smábáta, heldur skila 
strandveiðibátarnir einnig af sér afla sem 
hefur verið gagnrýndur fyrir slök gæði. 
Þá virðast vera fleiri neikvæðir þættir við 
veiðarnar sem ekki gafst tækifæri á að 
fara út í nánar. Ef marka má könnunina 
sem Háskólasetur Vestfjarða  fram-
kvæmdi eftir fyrsta ár strandveiða hefur 
nýliðun í greininni verið lítil, þó hún hafi 
vissulega verið einhver. Betri leiðir er 
hægt að fara til þess að styrkja byggðarlög 
og því má í raun segja að illa hafi tekist 
að ná settum markmiðum með tilkomu 
strandveiða. 

Tafla 1

Kostnaður  
við veiðar

Ísfisk-
togarar

Strand-
veiðiskip

Olía 26,6 7,7

Veiðarfæri 4,7 28,9

Viðhald 7 38

Frystikostnaður,  
umbúðir o.fl. 0 0

Flutningskostnaður 2,3 14,1

Laun v/skrifstofu 1,2 0

Skrifstofukostnaður 4,8 14,6

Tryggingar 1,9 0

Sölukostnaður 11,4 0

Löndunarkostnaður 4,3 0

Önnur gjöld 12,1 93,9

Samtals 76,3 197,2

Heildartap** 1.027.374.989

* Allir útgjaldaliðir eru í kr/kg. 
** Þar sem heildarveiðar strandveiða árið 2011 voru 8499 tonn 
og mismunurinn í kostnaði 120,9 kr/kg má sjá að tapið var samtals 
1.027.374.989 árið 2011

Hagkvæmni strandveiða
Eru veiðarnar þjóðhagslega hagkvæmar?

Sæmundur Árni  
Hermannsson
skrifar
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Veit á vandaða lausn

Turmix eru hágæðavörur frá Sviss fyrir þá sem gera miklar kröfur í eldhúsi. 

Tækin eru ekki aðeins vönduð og sterk heldur er einnig mikið lagt upp úr 

glæsilegri hönnun og vönduðu útliti. Tæki fyrir þá alkröfuhörðustu.  

Fást m.a. í Búsáhöld, Kringlunni.

Fáðu ráðgjöf
við að velja hvaða 
tæki hentar þínum 

þörfum

Þegar Ísland fer loks að leggja 
niður gjaldeyrishöftin og horfa 
fram á veginn, verður stærsta 
efnahagslega ákvörðun stjórn-

valda hvernig fyrirkomulag gengisins 
eigi að vera. Margir kostir eru í stöðunni. 
Við getum haldið áfram þar sem frá var 
horfið með fljótandi gengi krónunnar, 
við getum litið til baka til 10. áratugarins 
og bundið krónuna við gengi helstu við-
skiptalanda okkar, eða við getum fleygt 
krónunni út í hafsauga og tekið upp aðra 
mynt. 

Þegar verið er að meta þessa kosti 
þarf að skoða þá tvo helstu efnahagslegu 
krafta sem ákvarða hvort heppilegra sé 
að hafa fljótandi eða fast gengi. Annars 
vegar erum við með það viðskiptalega 
hagræði sem hlýst af föstu gengi. Mun 
auðveldara er að eiga viðskipti þegar 
engin gengisóvissa er til staðar. Þannig 
skapast forsenda fyrir umfangsmeiri 
utanríkisviðskipti og auknar erlendar 
fjárfestingar. Hins vegar erum við með 
sveiflujafnandi áhrif fljótandi geng-
is. Hagkerfi sem verður fyrir miklum 
skakkaföllum á þann kost að leyfa 
genginu að falla til að auka samkeppn-
ishæfni þess. Þannig getur aukinn 
útflutningur og minni innflutningur 
stoppað í það gat sem myndast þegar 
einkaneysla og fjárfesting dragast saman. 

Einhliða upptaka gjaldmiðils, þ.e. 
þegar ríki tekur upp gjaldmiðil annars 
ríkis án samvinnu eða samþykkis þess, 

er eins langt og komist verður í fast-
gengisáttina. Þá er verið að fórna öllum 
sveigjanleika fyrir stöðugleika. Ef við 
tölum út frá einhliða upptöku evrunnar, 
sem er sá gjaldmiðill sem mest hefur 
verið talað um í þessu samhengi, eyðist 
öll gengisóvissa gagnvart evrusvæðinu 
þó hún sé enn til staðar gagnvart öðrum 
löndum. Til verður hagstæðara umhverfi 

til að eiga viðskipti við evrusvæðið, og 
jafnframt gætu skapast viðskiptatækifæri 
við lönd utan evrusvæðisins. Reynsla 
evrunnar hefur sýnt að viðskipti hafa 
aukist, ekki aðeins milli evrulandanna, 
heldur einnig milli þeirra og landa utan 
evrusvæðisins. Einnig felst í upptöku 
evru minni verðbólga, sem er auðvitað 
afar stór kostur í íslensku samhengi. 

Allar deilur um verðtrygginguna munu 
heyra sögunni til þar sem helsta forsend-
an fyrir henni er há og óútreiknanleg 
verðbólga. 

Helsti ókosturinn við einhliða upp-
töku gjaldmiðils er að stjórnvöld missa 
alla stjórn á peningamálastefnunni og 
geta þar með ekki beitt vöxtum til að 
jafna hagsveiflur. Þegar hagkerfið verður 
fyrir stórum skelli, t.d. eins og Ísland 
varð fyrir 2008, að þá vann það með 
Íslendingum að krónan féll og gerði út-
flutningsatvinnuvegina samkeppnishæf-
ari, þá einna helst ferðamannaiðnaðinn. 

Til að skoða áhrif gengislækkunnar 
getum við borið Ísland saman evrulönd 
sem lentu í verulegum kröggum á sama 
tíma, t.d. Írland og Spán. Samanburð-
urinn verður ekki fullkominn þar sem 
löndin búa við missveigjanlegan vinnu-
markað, en látum það liggja milli hluta. 
Það sem við sjáum þar er að atvinnuleysi 
u.þ.b. tvöfaldast milli áranna 2008 og 
2009, alveg eins og gerðist á Íslandi. 
Hins vegar tók Ísland út mesta atvinnu-
leysisskellinn árið 2010 þegar það fór í 
7,6% á ársgrundvelli og hefur það verið 
minnkandi síðan. Írland og Spánn eru 
enn að hjakkast í sama farinu, og er t.d. 
atvinnuleysið á Spáni í dag hærra en það 
hefur nokkurn tíman verið, í 26,5%.

Það er frekar dæmigert af hag-
fræðingum að gefa ekki skýrt svar við því 
hvort einhliða upptaka gjaldmiðils sé 
(eitthvað) æskileg fyrir Ísland, og verður 
undirritaður því miður að halda þeirri 
hefð áfram. Hér er um að ræða lausn 
með stóra kosti en stóra galla, og því 
verður að meta þá varlega. 

Einhliða upptaka gjaldmiðils
Helstu kostir og gallar einhliða upptöku gjaldmiðils.

Mynd epSos.de/Flickr

Haukur Viðar guðjónsson
skrifar
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Hvernig ætli landsliðinu í 
handbolta myndi reiða af í 
heimsmeistarakeppni, ef stjórn-
málaflokkarnir réðu þjálfarann 

og röðuðu sínum mönnum í liðið? 
Spurningin svarar sér sjálf. Það þyrfti 

ekki nema einn eða tvo veika hlekki úr 
röðum flokkanna til að gera sigurlíkur 
liðsins að engu. 

Sama regla gildir um aðra þætti þjóð-
lífsins, t.d. um stjórnsýslu ríkisins, Alþingi, 
dómskerfið og stjórnarskrána. 

Byrjum á stjórnsýslunni. Hún er lakari 
en hún gæti verið. Það stafar m.a. af land-
lægum klíkuskap í embættaveitingum. 
Klíkuskapurinn hefur gengið svo langt, að 
í frumvarpi Stjórnlagaráðs að nýrri stjórn-
arskrá, sem tveir þriðju hlutar kjósenda 
lýstu stuðningi við í þjóðaratkvæðagreiðslu 
2012, eru sérstök ákvæði til að girða fyrir 
nápotið. Einar Steingrímsson stærðfræði-
prófessor í Skotlandi kallar Ísland „and-
verðleikasamfélagið“ til að lýsa ástandinu. 
Hæstiréttur þurfti að láta málið til sín 
taka, þegar maður nokkur, sem sótti um 
dómarastarf og var hafnað til að rýma fyrir 
lakari umsækjanda vel tengdum, höfðaði 
mál á hendur ráðherranum. Hæstiréttur 
dæmdi ráðherrann til að greiða fórn-
arlambinu skaðabætur. Hörmulegt ástand 
Landspítalans-Háskólasjúkrahúss eftir 
hrun minnir á, að forstjóri Karolinska 
sjukhuset í Stokkhólmi, frægasta spítala 
Norðurlanda, er Íslendingur, sem hefur 
tvisvar sótt um starf á Íslandi, en umsókn 
hans var hafnað í bæði skiptin. 

Líku máli gegnir um Alþingi. Þjóðfund-
urinn 2010 lýsti eftir ákvæði um fækkun 
þingmanna í nýrri stjórnarskrá í samræmi 
við 70 ára gamlar tillögur Ólafs Jóhann-
essonar og Gylfa Þ. Gíslasonar, sem báðir 
voru prófessorar í Háskóla Íslands um 
sína daga, annar í lögum, hinn í hagfræði. 
Þegar fækkun þingmanna var rædd í 
Stjórnlagaráði, komu að máli við mig 
nokkrir þingmenn, þáverandi og fyrrver-
andi, til að vara við tillögunni og báru því 
m.a. við, að meiri hluti alþingismanna 
væri í reyndinni óvinnufær, þ.e. skilaði 
ekki árangri. Einn sagði: Bara 23 núver-
andi þingmenn vinna fyrir kaupinu sínu. 
Ef þingmönnum væri fækkað, hélt hann 
áfram, myndi vinnufærum þingmönnum 
fækka niður fyrir nauðsynlegt neyðarmark, 
svo að þingið yrði alveg óstarfhæft. Ég 
benti á, að jafnt vægi atkvæða og persón-
ukjör myndu draga úr veldi flokkanna og 
væntanlega leiða hæfari fulltrúa til þings, 
svo að vinnufærum þingmönnum gæti 
fjölgað þrátt fyrir fækkun þingmanna 
í heild. Þegar til kastanna kom, ákvað 
Stjórnlagaráð að leggja til óbreyttan fjölda 
þingmanna með þeim rökum, að styrkja 
þyrfti innviði Alþingis gegn ofríki fram-
kvæmdavaldsins. Ég féllst fyrir mitt leyti á 
þau rök að því gefnu, að jafnt vægi atkvæða 
ásamt persónukjöri næði fram að ganga. 

Stjórnmálaflokkarnir eru samir við sig 
nú, þegar þeir eru að reyna að drepa frum-
varp til nýrrar stjórnarskrár, sem kjósendur 
hafa lýst fylgi við í þjóðaratkvæðagreiðslu. 
Allar tilraunir flokkanna sjálfra til heildar-
endurskoðunar stjórnarskrárinnar frá 1944 
hafa farið út um þúfur. Svanur Kristjáns-
son prófessor í stjórnmálafræði í Háskóla 
Íslands kallar frumvarp Stjórnlagaráðs „eitt 
merkilegasta skjal sem til hefur orðið í allri 
stjórnmálasögu landsins.“ 

Stjórnmálaflokkarnir hegða sér líkt og 
hagsmunasamtök stjórnmálamanna eins 
og Mikael Karlsson heimspekiprófessor 
í Háskóla Íslands hefur bent á. Af þessu 
stafar klíkuskapurinn í embættaveitingum. 
Og hér er hún kannski lifandi komin höf-
uðskýringin á því, hvers vegna aðeins 38% 
þeirra, sem Capacent spurði álits 2012, 

sögðust treysta dómskerfinu, 16% sögðust 
treysta Seðlabankanum, 10% Alþingi og 
7% bankakerfinu. Kannanir MMR leiða 
til svipaðrar niðurstöðu. Capacent spurði 
ekki um Rafmagnseftirlitið, enda finnst 
flokkunum sennilega ekki vert að leggja 
það undir sig líka. 

Fólkið í landinu er nú loksins byrjað að 
átta sig á ástandinu, en til þess þurfti hrun. 
Könnun Gallups 2013 sýnir, að tveir þriðju 
hlutar þeirra Íslendinga, sem spurðir voru, 
hvort þeir teldu spillingu vera útbreidda í 
stjórnkerfinu, svöruðu spurningunni ját-
andi borið saman við 14% Svía, 15% Dana, 
25% Norðmanna, 30% Finna, 64% Japana, 
80% Rússa og 86% Ítala. Að þessu leyti er 
Ísland líkara Ítalíu, Japan og Rússlandi en 
Danmörku, Finnlandi, Noregi og Svíþjóð.

Spillt stjórnarfar hefur yfirleitt alvarlegar 
afleiðingar, bæði félagslegar og efnahags-
legar. Ísland hefur dregizt langt aftur úr 
öðrum Norðurlöndum í efnahagslegu tilliti. 
Kaupmáttur þjóðartekna á vinnustund á 
Íslandi byrjaði að dragast aftur úr kaup-
mætti annars staðar um Norðurlönd strax 
1998 eins og myndin sýnir. Bilið breikkaði 
smám saman, einkum eftir hrun, svo að 
nú eru Íslendingar ekki nema rösklega 
hálfdrættingar á við Dani líkt og þegar 
Íslendingar fengu heimastjórn 1904. 
Kaupmáttur þjóðartekna á vinnustund er 
nú nærri þrisvar sinnum meiri í Noregi en á 
Íslandi. Norðmenn flykkjast ekki til Íslands. 

Munurinn stafar að mestu leyti af land-
lægri óhagkvæmni á Íslandi langt umfram 
viðurkennd velsæmismörk annars staðar 
um Norðurlönd eins og ég lýsti t.d. í bók 
minni Síðustu forvöð 1995. Spillingin er 
einn angi þessarar óhagkvæmni ásamt 
fákeppni, höftum og sérhagsmunaþjónk-
un, sem hefur keyrt um þverbak síðustu 
ár. Óhagkvæmnin hefur tvær höfuðaf-
leiðingar. Í fyrsta lagi þurfa Íslendingar 
að hafa miklu meira fyrir lífinu en aðrar 
Norðurlandaþjóðir. Þetta lýsir sér annars 
vegar í lengri vinnuviku og hins vegar í því, 
að mun hærra hlutfall mannaflans er starf-
andi hér en þar. Í annan stað er tekjuöflun-
in minni hér en þar, þar eð m.a. menntun 
mannaflans er minni hér og framleiðnin 
er að því skapi minni. Skýringarnar tvær 
hanga saman, þar eð lítil afköst og lágar 
tekjur knýja á um mikla vinnu til að ná 
endum saman. Íslendingar hafa einfald-
lega ekki ráð á að hætta að vinna jafn-
snemma dagsins og jafnsnemma ævinnar 
og frændur þeirra á Norðurlöndum. 

Samt er ekki við stjórnmálaflokkana 
eina að sakast, heldur einnig þá sem fylgja 
þeim að málum. Viðskiptaráð sagði hálfu 
ári fyrir hrun: „Viðskiptaráð leggur til að 
Ísland hætti að bera sig saman við Norð-
urlöndin enda stöndum við þeim framar 
á flestum sviðum.” Viðskiptaráð greiddi 
erlendum og innlendum hagfræðingum 
stórfé fyrir að skrifa skýrslur 2006 og aftur 

2008, þar sem því var haldið fram, að allt 
væri í himnalagi í bönkunum. Þessu er 
lýst í skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis 
og einnig í Óskarsverðlaunamyndinni 
Inside Job eftir kvikmyndagerðarmanninn 
Charles Ferguson, sem er doktor í stjórn-
málafræði frá MIT. Bankarnir og tengd 
fyrirtæki mokuðu fé í stjórnmálaflokka og 
stjórnmálamenn fyrir hrun, svo miklu fé, 
að Sjálfstæðisflokkurinn ákvað að skila 
hluta fjárins með raðgreiðslum, án vaxta. 
Bankarnir, Viðskiptaráð og stjórnmála-
menn voru inni á gafli – uppi í rúmi! – 
hver hjá öðrum. Einmitt það varð einnig 
Færeyjum að falli 1989 eins og Eðvarð 
T. Jónsson lýsir vel í bók sinni Hlutskipti 
Færeyja 1994. 

Of náin tengsl stjórnmála og viðskipta 
birtast m.a. í því, að starfsafli fyrirtækj-
anna er lakari en hann þyrfti að vera, þar 
eð vinnuveitendur fara sumir í pólitískt 
manngreinarálit. Klíkuskapur í ráðningum 
er ekki bundinn við ríki og sveitarfélög. 
Margir beztu og reyndustu blaðamenn 
landsins fá hvergi vinnu á fjölmiðlum og 
eru því kauplausir einyrkjar á vefnum. 
Þegar 15% kjósenda skrifuðu í fyrra undir 
áskorun til forseta Íslands um að vísa til 
þjóðaratkvæðis frumvarpi ríkisstjórn-
arinnar um niðurfellingu fyrirhugaðrar 
hækkunar veiðigjalds, gerðu margir það í 
skjóli nafnleyndar sennilega af því að þeir 
óttuðust, að þeir yrðu ella látnir gjalda 
skoðana sinna eins og Agnar Kr. Þorsteins-
son starfsmaður Háskóla Íslands hefur 
lýst, en hann skipulagði söfnunina ásamt 
öðrum. Þannig mætti lengi telja. 

Láglaunabaslið á Íslandi leiðir ekki 
bara af því, að menntun mannaflans er 
ábótavant (mun hærra hlutfall mannafl-
ans hér en annars staðar um Norðurlönd 
hætti námi að loknu grunnskólaprófi), 
heldur einnig af því, að of margir vinnu-
veitendur fúlsa við hæfum starfsmönn-
um af stjórnmálaástæðum. Lamandi 
hönd stjórnmálaflokkanna teygir sig 
langt inn í einkageirann. Þessu þarf að 
breyta með því að draga úr veldi stjórn-
málaflokkanna líkt og stjórnarskrárfrum-
varpið kveður á um. Því fer ekki vel á, að 
Alþingi fjalli efnislega um frumvarpið, 
allra sízt þegar frumvarpið hefur þegar 
verið samþykkt með yfirgnæfandi meiri 
hluta kjósenda í þjóðaratkvæðagreiðslu 
sem grundvöllur að nýrri stjórnarskrá. 
Enginn getur dæmt um eigin sök. Al-
þingi hefur ekkert gert til að framfylgja 
svohljóðandi ályktun, sem það samþykkti 
einum rómi (!) 2010: 

„Alþingi ályktar að taka verði gagnrýni 
á íslenska stjórnmálamenningu alvarlega 
og leggur áherslu á að af henni verði dreg-
inn lærdómur.“
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Bitcoin er hugtak sem kemur 
reglulega upp í fjölmiðlum. Þá 
helst tengsl Bitcoin við ólöglega 
starfsemi á netinu en einnig 

hefur komið fram töluverð gagnrýni 
á Bitcoin, meðal annars frá þekktum 
mönnum á borð við Paul Krugman, 
nóbelsverðlaunahafa í hagfræði. Það 
sem hefur vantað í umræðuna hingað 
til er hvað Bitcoin er í raun og veru. Í 
þessum stutta pistli mun ég fyrst skoða 
hugmyndina á bakvið Bitcoin og hvernig 
hann virkar, síðan fara lítillega yfir gagn-
rýnina á hann.

Hugmyndin
Bitcoin er svokallaður dulkóðaður 
rafgjaldmiðill (e. Cryptocurrency). Þó að 
hugmyndin á bak við rafgjaldmiðla sé 
gömul þá er Bitcoin sá fyrsti sem nýtur 
velgengni og eru flestir aðrir sem seinna 
hafa sprottið upp byggðir á honum. 
Hugmyndin á bak við Bitcoin og aðra 
rafgjaldmiðla, er sú að losna við þriðja 
aðila þegar það kemur að rafrænum 
viðskiptum, s.s. banka og kreditkorta-
fyrirtæki. 

Áður en Bitcoin var kynntur til 
sögunnar af Satoshi Nakamoto hafði 
enginn fundið góða lausn á helsta vanda-
máli rafgjaldmiðla; tvöfaldri eyðslu. Það 
er, eigandi myntarinnar gæti alveg eins 
keypt tvær vörur frá tveimur aðilum í stað 
einnar og borgað með sömu mynt áður 
en svindlið kæmist upp.

Satoshi leysti þetta vandamál með 
hinni svo kölluðu Kubbakeðju(e. Block 
chains). 

Kubbakeðjan er höfuðbók Bitcoin og 
er opin almenningi, þar er hægt að sjá 
hver einustu viðskipti í sögu gjaldmiðils-
ins og í hvert sinn sem viðskipti eiga sér 
stað bætist nýr kubbur í keðjuna.

Hver kubbur inniheldur tæting(e. 
Hash) af fyrri kubbi, til þess er notast 
við tætingsreiknirit(e. Hash algorithm) 
og tekur það handahófskennda stærð 
af gögnum og breytir þeim í tæting af 
ákveðinni stærð. Tætingurinn kemur 
alltaf frá sömu gögnum en ef gögnunum 
er breytt örlítið mun tætingurinn breyt-
ast algjörlega. 

Með því að notast við tætingsreiknirit 
er því hægt að koma í veg fyrir tvöfalda 
eyðslu, því ef einstaklingur myndi vilja 
breyta nýjasta kubbnum í keðjunni til að 
bakfæra eigin færslu, þá þyrfti hann að 
breyta öllum fyrri kubbum á keðjunni. 
Þessir útreikningar krefjast hinsvegar 
töluvert mikils tölvuafls og eru orkufrek-
ir. Til að bæta upp fyrir orkunotkun 
þeirra sem taka að sér þessa útreikninga 
og einnig til að koma í veg fyrir að þriðji 
aðili, líkt og banki, þurfi að sjá um þá, 
ákvað Satoshi að sá sem fyrstur yrði 
til að reikna út nýja tætinginn og birta 
í Kubbakeðjunni myndi fá umbun. 
Umbunin samanstendur af lágum fær-
slugjöldum en einnig í því að þegar nýr 
kubbur bætist við keðjuna þá myndast 
ákveðið magn af nýjum Bitcoin, og sá 
sem fyrstur er til að reikna tætinginn fær 
þá alla. 

Hugmyndin á bakvið það að nýir 
Bitcoin komi í umferð við hverja færslu 
byggði Satoshi á gulli. Þannig myndi 
magn Bitcoin aukast hægt og fyrirsjáan-
lega með tímanum líkt og ef um raun-

verulega námuvinnslu væri að ræða. 
Myndlíkingin gengur enn lengra, því 
með tímanum mun magn Bitcoin sem 
myndast við hvern nýjan kubb minnka 
og að lokum stoppa í 21.000.000 eintök-
um. Þannig, líkt og gull, mun aukning 
framboðs minnka með tímanum, eins 
og auðlindir takmarkast og að lokum 
verða uppiskroppa.

gagnrýnin
Algeng gagnrýni sem Bitcoin hefur legið 
undir, m.a. frá Paul Krugman í pistlinum 
´The Antisocial Network´1, er að Bitcoin 
hafi ekkert eiginlegt virði. Krugman 
bendir á að aðrir gjaldmiðlar á borð 
við gull og hefðbundna fiat-gjaldmiðla 
hafi undirliggjandi virði, á meðan eina 
virði Bitcoin sé í raun að fólk búist við 
því að geta notað hann sem gjaldmiðil 
í framtíðinni. Þetta eru sérstök rök, því 
hvað er virði gjaldmiðils annað en það 
að fólk býst við því að geta notað hann 
sem gjaldmiðil í framtíðinni? Dæmi eru 
um að almenningur hafi gefist upp á 
ríkisútgefnum gjaldmiðlum, þó að þeir 
séu löggildur gjaldmiðill í landinu og 
tryggðir af ríkinu. Að nefna gull sérstak-
lega er einnig sérstakt, virði þess sem 
málms til iðnaðar er einungis brotabrot 
af markaðsvirði þess í dag,  eingöngu 
vegna þess að fólk býst við því að geta 
notað það sem gjaldmiðil í framtíðinni.

Í öðrum pistli, ´Bits and Barbarism´2, 
gagnrýnir Krugman sérstaklega alla 
þá tölvunotkun og orku sem fer í að 

mynda nýjan Bitcoin og fullyrðir að hún 
sé í raun sóun á auðlindum. Það fer 
vissulega töluvert magn af orku í það að 
mynda nýjan Bitcoin, en hafa verður í 
huga að orkan fer fyrst og fremst í það 
að mynda nýjan kubb á Kubbakeðjuna 
og án hans myndi Bitcoin ekki virka því 
Kubbakeðjan kemur í veg fyrir svindl og 
falsanir í viðskiptum. Hvers vegna er þá 
rafmagnið og tölvuaflið, sem fer í þessa 
útreikninga sóun, á auðlindum en ekki 
tölvur, fjöldi starfsfólks og orkunotkun 
fjármálafyrirtækja, sem á að koma í veg 
fyrir svindl og brask með hefðbundnum 
gjaldmiðlum?

Síðasta, og líklegast alvarlegasta, 
gagnrýnin er sú að engir nýir Bitcoin 
munu koma í umferð þegar 21. milljóna 
eintaka þakinu er náð. Það að aukning 
framboðs á gjaldmiðli stöðvist endan-
lega og ef eftirspurn heldur áfram að 
aukast myndi samkvæmt hagfræðikenn-
ingum valda gríðarlegri verðhjöðnun. 
Því hvers vegna ætti fólk að eyða honum 
ef það getur eytt honum seinna og keypt 

meira magn af vörum og þjónustu? Það 
myndi aftur leiða til þess að fólk færi að 
safna gjaldmiðlinum í þeirri von að virði 
hans héldi áfram að aukast.

En Bitcoin er enginn venjulegur 
gjaldmiðill. Ólíkt því sem margir virðast 
halda var hann aldrei skapaður til að 
leysa aðra gjaldmiðla heimsins af hendi, 
heldur til þess að losna við þörfina á 
þriðja aðila í rafrænum viðskiptum. 
Einnig, ólíkt krónum og öðrum hefð-
bundnum gjaldmiðlum, er hægt að 
brjóta upp hvern Bitcoin í allt að átta 
tugasæti, þannig verður þakið í raun 
2.099.999.997.690.000 (tvöþúsund millj-
ón milljónir) en ekki 21.000.000, og hægt 
að nota viðeigandi magn af brotum til að 
borga fyrir vöru og þjónustu. Þýðir það 
að hann muni ekki lenda í verðhjöðn-
unarspíral? Það hreinlega veit ég ekki 
frekar en nokkur annar, því kenningin 
er eingöngu kenning svo það er ekki 
víst að verðhjöðnunarspírall sé til fyrir 
hefðbundna gjaldmiðla, hvað þá fyrir 
dulkóðað greiðslukerfi.

Er Bitcoin framtíðin í 
rafrænum viðskiptum?
Leið til þess að losna við þriðja aðila í viðskiptum.
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„Ólíkt því sem  
margir virðast  
halda var hann 
aldrei skapaður  
til að leysa  
aðra gjaldmiðla  
heimsins af hendi“

„greiðsla með Bitcoin möguleg!“ Á þessu kaffihúsi í Hollandi má borga með Bitcoin.

Þorkell H. eyjólfsson
skrifar
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Ál gefur okkur einstaka möguleika til að tryggja undirstöður 
atvinnulífs í landinu. Alcoa Fjarðaál hefur í starfsemi sinni mark
visst unnið að því að ná jafnvægi milli efnahags og samfélags í 
anda sjálfbærrar þróunar. 
 
Með því að bjóða fjölskylduvænan vinnustað þar sem ýmis 
þjónusta stendur fjölskyldum starfsmanna til boða leggjum við 
áherslu á að vera virkur þátttakandi í að byggja upp sjálfbært 
samfélag til lengri tíma litið.

www.alcoa.is

Fyrir samfélagið og  
komandi kynslóðir.

Öflug starfsemi og náttúruvæn

Fyrir samfélagið

Starfsmaður Alcoa, Hinrik Þór 
Oliversson, dorgar á Eskifjarðarbryggju 
með dóttur sinni, Ásdísi Iðu. 


