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Hagfræðin þarf að sanna sig á ný

Meðal efnis í blaðinu

Leiðari 

Orðspor hagfræðinga og 
fræðigreinarinnar í heild 
sinni beið mikla hnekki í 
kjölfar efnahagshrunsins, 

bæði hérlendis og erlendis. Ennþá 
ber fólk ákveðið vantraust til hag-
fræðinnar og spyr sig hvers vegna 
fremstu hagfræðingar heims gátu 
ekki séð fyrir efnahagshrunið og 
jafnvel komið í veg fyrir það. Í grein 
í New York Times fyrr í mánuðinum, 
sem bar titilinn „Eru hagfræðingar 
ofmetnir?“, er fjallað um þessi mál 
og bent á að orð hagfræðinga séu of 
oft túlkuð sem heilagur sannleikur 
þó þau séu það alls ekki. Í raun sé 
þessi fræðigrein að fá of mikið vægi 
miðað við það sem hún hefur fram 
að færa.

Hagfræðingar eru svolítið eins og 
fótboltadómarar. Þegar allt er eins 
og það á að vera, þá tekurðu varla 
eftir þeim. Þeir vinna sína vinnu 
og eru ekkert sérstaklega áber-
andi og leikurinn gengur nokkuð 
snuðrulaust fyrir sig. Ef þeir hins 
vegar gera stór mistök, þá er svo 
sannarlega eftir því tekið og þeir 
eru harðlega gagnrýndir.

Ég er algerlega á því að hag-
fræðingar hefðu margir hverjir 
getað staðið sig betur í aðdraganda 
hrunsins, en ég hafna því alfarið 
að hér sé um svo gott sem gagns-
lausa fræðigrein að ræða. Það eru 
mennirnir sem seldu „sérfræðiálit“ 
sín sem eyðilögðu orðspor fræði-
greinarinnar. Menn sem notuðu 
hagfræðina og sitt orðspor til að 
afvegaleiða fólk, menn sem þáðu 
fúlgur fjár fyrir að segja það sem 

stóru fjármálafyrirtækin og jafnvel 
ríkisstjórnir vildu að þeir myndu 
segja.

Ég ætla ekki að gerast svo 
ósvífinn að segja að hagfræðingar 
hafi verið fórnarlömb hrunsins. 
Fórnaralömbin voru fólk sem missti 
grundvöll tilveru sinnar á einu 
bretti og berst enn í bökkum þrátt 
fyrir að allt eigi að vera á uppleið 
að orðinu til. Hins vegar trúi ég því 
ennþá staðfastlega að hagfræðin sé 
mikilvæg samfélaginu og að góðir 
og ábyrgir hagfræðingar hafi mikið 
fram að færa. Efnahagurinn er 
einfaldlega svo gríðarlega stór hluti 
af lífi okkar allra og það er mikil-
vægt að hafa fólk sem eyðir árum 
og jafnvel áratugum í að læra á hjól 
efnahagslífsins.

Hjálmar, blaðið sem þú lest 
núna, er málgagn hagfræðinema við 

Háskóla Íslands. Í blaðinu má finna 
greinar eftir núverandi og fyrrver-
andi nemendur hagfræðideildar, 
sem og hagfræðinga sem nú kenna 
við Háskólann. Tilgangur þessa 
blaðs er að skoða áhugaverð mál-
efni frá sjónarmiðum hagfræðinnar 
og koma með verðug innlegg í þjóð-
félagsumræðuna. 

Með tímanum mun hagfræðin 
vonandi vinna sér inn traust 
almennings á nýjan leik og það er 
mín ósk að góðir hagfræðingar, að 
sjálfsögðu alls ekki einir síns liðs, 
geti hjálpað íslensku samfélagi að 
vaxa og dafna og komast á þann 
stall sem við viljum vera á.
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Í kjölfar þess að þekktur athafna-
maður birti ný gögn um endur-
reisn íslenska bankakerfisins í 
janúar síðastliðnum hefur kunn-

ugleg mýta um hagnað nýju bank-
anna gengið í endurnýjun lífdaga. 
Sagan er eitthvað á þessa leið: 

Nýju bankarnir yfirtóku innlend 
lánasöfn hinna gömlu með veruleg-
um afslætti. Eftir á að hyggja var 
afslátturinn langt umfram það sem 
raunverulegt virði lánasafnanna 
gaf tilefni til, og því hafa bankarnir 
getað fært verulegar fjárhæðir til 
tekna vegna virðishækkunar þeirra 
á undanförnum árum eftir því sem 
heimtur hafa farið batnandi. Raun-
ar er stór hluti hagnaðar bankanna 
frá stofnun borinn uppi af þessum 
jákvæðu virðisbreytingum.

Það væri auðvitað ákveðið 
áhyggjuefni væri sú raunin. Fjár-
málastofnun sem á rekstrargrund-
völl sinn undir því einu að uppfæra 
virði undirverðlagðra eigna sem hún 
fékk í vöggugjöf á sér ekki bjarta 
framtíð. En hvað skyldi nú vera 
til í þessari söguskýringu - hversu 
stóran hluta hagnaðar íslensku 
bankanna má raunverulega rekja til 
virðisbreytinga útlána?

Virðishækkun útlána  
143 milljarðar umfram rýrnun
Sem betur fer er tiltölulega auðvelt 
að sannreyna frásögnina hér að 
ofan, enda upplýsingar um mats-
breytingar aðgengilegar í ársreikn-
ingum bankanna, auk þess sem 
Seðlabankinn birtir jafnan ákaflega 
gagnlegar samantektir um tölfræði 
á borð við þessa í Fjármálastöð-
ugleikaskýrslum sínum.

Fyrir það fyrsta er hárrétt að 
stóru bankarnir þrír hafa haft 
verulegar tekjur af virðishækkun 
útlána á árunum 2009-2013, bæði 
vegna endurmats og uppgreiðslna 
umfram bókfært virði, eða um 435 
milljarða króna samtals að frátöld-
um tekjufærslum í gegnum vaxta-
tekjur. Almennt má segja að það séu 
einkum fyrirtækjalán sem koma 

Er hagnaður íslensku bankanna drifinn 
áfram af virðisbreytingum útlána?

Hafsteinn Gunnar Hauksson
skrifar betur undan þrengingum undan-

farinna ára en á horfðist. Þessar 
virðisbreytingar voru sérstaklega 
fyrirferðamiklar fyrst eftir stofnun 
nýju bankanna, líkt og sjá má á 
meðfylgjandi skýringarritum, en 
eftir því sem dregið hefur úr óvissu í 
efnahagslífinu hefur umfang þeirra 
minnkað stig af stigi.

En sögunni lýkur ekki þar; virð-
isbreyting útlánasafnanna hefur 
ekki verið einstefna, heldur hafa 
bankarnir einnig fært nýja virðis-
rýrnun til gjalda svo nemur um 292 
milljörðum króna. Þar hafa lán til 
einstaklinga frekar verið undir, m.a. 
vegna gengislánadóma og annars.

Af þessum tölum má þó ljóst vera 
að virðishækkun lánasafnanna er 
þónokkuð umfram virðisrýrnun 
þeirra á árunum 2009-2013, eða sem 
nemur um 143 milljörðum króna 
samtals. Má þar með draga þá álykt-
un að rekja megi svo stóran hluta 
hagnaðar bankanna til hins um-
rædda afsláttar við yfirfærslu eigna 
milli gömlu bankanna og nýju?

Veruleg áhrif skilyrtra  
skuldabréfa gleymast
Svo er ekki, enda vantar hér mik-
ilvægan kafla í söguna sem blasir 
ef til vill ekki við. Við stofnun tóku 
nýju bankarnir yfir bæði innlendar 
eignir og innstæður gömlu bank-
anna, en einmitt vegna þess hve 
mikil óvissa ríkti um verðmæti 
eignasafnanna voru gefin út skilyrt 
skuldabréf tengd verðmæti þeirra 
í tilviki Landsbankans og Arion 
banka. Í grófum dráttum voru 
skilmálar bréfanna útfærðir þannig 
að ef heimtur af lánasöfnunum 
reyndust betri en á horfðist, þ.e. ef 
afslátturinn sem veittur var af verð-
mæti þeirra við stofnun bankanna 
reyndist of ríflegur, þá skyldi hluti 
ávinningsins skila sér til gömlu 
bankanna – enda höfðu þeir neyðst 
til að láta eignirnar af hendi á mats-
verði undirseldu verulegri óvissu.

Þegar Landsbankinn og Arion 
banki hafa fært virðishækkun af 
lánasöfnum sínum til tekna hef-
ur hún því ekki alltaf skilað sér í 
afkomubata þar sem bankarnir hafa 

þurft að gjaldfæra virðisbreytingar 
vegna þessara skilyrtu skuldabréfa 
á móti. Heildaráhrif virðisbreytinga 
útlána (þ.e. nettóáhrif virðishækk-
unar, –rýrnunar og virðisbreytinga 
skilyrtra skuldabréfa sem af þeim 
leiðir) voru því neikvæð á tekjur 
bæði Landsbankans og Arion banka 
á árabilinu 2009-2013 um 7 og 12 
milljarða króna. Þar sem Íslands-
banki hafði ekki skilyrt bréf á sínum 
bókum voru heildaráhrif virðis-
breytinga á tekjur hans hinsvegar 
jákvæð um 34 milljarða króna.

Niðurstaða
Þegar allt ofangreint er talið saman 
fæst að endingu nokkuð skýr mynd 
af því hve stór hluti hagnaðar 
bankanna er til kominn vegna virð-
ishækkunar lánasafna fyrstu fimm 
árin eftir stofnun þeirra. Samtals 
námu heildaráhrif virðisbreytinga 
á afkomu þeirra um 15 milljörðum 
króna, en á sama tíma nam hagn-
aður bankanna 281 milljarði. Þótt 
áhrifin séu fjarri því hverfandi er 
engu að síður erfitt að sjá að sá 
afsláttur sem bankarnir fengu af 
útlánasöfnum gömlu bankanna við 
stofnun hafi verið burðarásinn í 
hagnaðarmyndun þeirra á undan-
förnum árum. n

Höfundur er Meistaranemi í 
hagfræði við London School of 
Economics
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Uber-hagfræði
Víða um heim eru lögbundnar 

takmarkanir á fjölda leigu-
bíla. Slíkt virkar þá þannig 
að til þess að aka leigubíl 

þarf að hafa leyfi frá yfirvöldum. Árið 
2009 var svo stofnað fyrirtæki sem 
ætlaði að breyta reglum leiksins og 
hét það Uber. Nú var óskað eftir fari 
í gegnum app á símanum þínum 
sem allar greiðslur fóru í gegnum og 
voru bílstjórarnir almennir borgarar 
sem var hægt að gefa einkunn í lok 
ferðarinnar. Hefðbundu leigubílaleyf-
in voru hvergi sjáanleg. Mjög nútíma-
legt. Á Íslandi hefur verið haldið því 
fram að þessi þjónusta muni gera 
leigubílstjóra jafnt sem farþega verr 
setta og því þýði meira frelsi minni 
velferð. Er eitthvað til í þessu? 

Leigubílaleyfin - hverjir 
hagnast?
Lögbundnar takmarkanir á leigubíla-
leyfum valda því að færri fá leyfi en 
vilja og hefur það í för með sér að það 
eru færri leigubílar á hvern farþega. 
Með þessu er komið í veg fyrir að 
leigubílstjórar og farþegar stundi 
ábatasöm viðskipti og kalla hag-
fræðingar slíkt allratap. Þó eru ekki 
allir sem tapa, því þeir leigubílstjórar 
sem eru svo heppnir að fá leyfin geta 
nú sett hærra verð án þess að missa 
viðskiptavini og munu tekjur þeirra 
þess vegna aukast.

Myndræn framsetning 
Án allra takmarkana er framboð-
ið magn leigubílaþjónustu L og 
samsvarandi verð p. Lögbundnar 
takmarkanir á leigubílaleyfum 

Mynd 1 
Áhrif lögbundinna 

takmarkana á leigu-
bílamarkaðinn

Davíð Freyr Björnsson
skrifar

valda því að framboðið magn verður 
nú L*. Við þetta myndast allratap 
sem nemur skyggða þríhyrningnum 
á myndinni. Leyfishafar geta nú sett 
verðið p* og aukið þannig tekjur 
sínar.

Engin vúdúhagfræði
Gögnin styðja þessa greiningu. 
Eftirspurnin eftir leigubílaþjónustu 
hefur aukist undanfarin ár en leigu-
bílaleyfum ekki fjölgað nægilega 
samhliða því. Innkoma Uber, sem 
er ekki leigubílaleyfum bundin, ætti 
því að leiða til lægra verðs. Þegar 
vefsíðan Business Insider kannaði 
verðið á leigubílaþjónustu í 21 borg í 
Bandaríkjunum voru niðurstöðurnar 
í góðu samræmi við greininguna hér 
á undan. Það verð sem Uber bauð 
upp á var lægra í öllum borgunum 
nema New York borg. Vegalengd 
breytti ekki niðurstöðunni og biðtími 
vegna umferðarteppa ekki heldur.

Uber og glæpir 
Verðlækkanir skipta þó litlu máli ef 
farþegar þurfa að stofna lífi sínu í 
hættu í hvert sinn sem þeir setjast 
upp í leigubíl. Í nýlegri rannsókn 
voru könnuð áhrif innkomu Uber á 

leigubílamarkaðinn í Chicago borg 
og var notast við eftirfarandi hag-
rannsóknarlíkan:  

Glæpir framdir daglega 
í leigubílum = a + b*I(Uber 

kemur inn á markaðinn)

þar sem a og b eru fastar og I() 
er vísifall (e. indicator function) 
sem er núll áður en Uber kemur 
inn á markað en tekur gildið einn 
eftir það. Leiðrétt var fyrir árstíðar-
bundnar sveiflur, almenna leitni 
í fjölda leigubílaglæpa og kannað 
hvort lengd tímarammans sem var 
valinn hefði áhrif. En niðurstaðan 
var alltaf sú sama: Uber hafði í för 
með sér að glæpir framdir í leigubíl-
um urðu marktækt færri.

Horft fram á veginn 
Stjórnvöld víða um heim hafa staðið 
í vegi fyrir fyritækjum eins og Uber. 
Greiningin sýnir að það sem stjórn-
völd eru í raun að standa í vegi fyrir 
er lægra verð og meira öryggi bæði 
fyrir leigubílstjóra og almenning. 
Afnemum leigubílaleyfin og lærum 
þannig af sögunni, annars erum við 
dæmd til að endurtaka hana. n
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Sú freisting sem liggur hjá 
fyrirtækjum um að taka sig 
saman og leggja á ráðin um 
verðhækkun á kostnað neyt-

enda er vel þekkt.  Helsta markmið 
fyrirtækja er að ná fram og auka við 
hagnað sinn. Í umhverfi fyrirtækja er 
því ávallt til staðar hvati til verðsam-
ráðs. Þar sem farsælast þykir að frjáls 
samkeppni ríki á almennum mörkuð-
um,  framförum og  aukinni velferð 
samfélagsins til ávinnings, er mikil-
vægt að verð séu óbundin af samn-
ingum sem hefta frjálsa verðmyndun.  
Í samkeppnislögum (nr.44/2005) er 
meðal annars sett bann við verðsam-
ráði fyrirtækja. Er slíkri lagasetningu 
ætlað að stuðla að hagkvæmari nýt-
ingu framleiðsluþátta þjóðfélagsins. 
Fákeppnislíkön rekstrarhagfræðinnar 
sýna  með einfölduðum hætti  hvernig 
framleiðsla eykst eftir því sem fleiri 
fyrirtæki koma inn á markaðinn. 
Fákeppnisumhverfi getur því teygt 
anga sína nær umhverfi einokunar, 
eða nær því umhverfi sem skapast 
við aukna samkeppni. Staða fyrir-
tækja á fákeppnismörkuðum getur 

verið einungis á grundvelli verða og 
framleiðslumagns, yfir í takmarkanir 
á samkeppni í gegnum verðsamráð.  
Komist verðsamráð á laggirnar má 
líkja því fyrirkomulagi við umhverfi 
einokunar og þá verðmyndun sem þar 
á sér stað. 

Áhrifaþættir
Skoða þarf hvaða þættir það eru sem 
hafa áhrif á myndun verðsamráðs og 
hver árangurinn af slíku samstarfi 
fyrirtækja kann að vera. Rannsóknir á 
viðfangsefninu eru erfiðleikum bundn-
ar þar sem verðsamráð fyrirtækja eru 
ólögleg og því reyna fyrirtæki að fara 
leynt með slíka hegðun. Atburðarrás 
samkomulags fyrirtækja um myndun 
verðsamráðs má finna í skýrslum 
sem rökstyðja ákvarðanir eftirlits-
stofnana vegna þeirra fyrirtækja 
sem verða uppvís að verðsamráði, 
eða tilraunum til myndunar þess.                                                                                                                                            
     Erlendis hafa verið gerðar 
viðamiklar hagfræðirannsóknir á 
verðsamráði fyrirtækja. Út frá þeim 
niðurstöðum má ráða að sjónum þarf 
að beina að mörgum þáttum til að 
meta hversu vel fyrirtækjum hefur 
tekist að ná markmiðum sínum í 
gegnum verðsamráð. Skoða þarf hvaða 
aðferðum fyrirtækin beita við að ná 

fram verðhækkunum, horfa þarf til 
þess hversu lengi fyrirtækin hafa 
haldið út innan verðsamráðs og fjölda 
fyrirtækja innan þess, markaðsað-
stæður og stig fákeppni  þarf að meta 
ásamt þeim  verðhækkunum sem 
kunna að hafa náðst fram og að lokum 
ástæður fyrir því að samstarfi lauk.  

Margir þættir hafa áhrif á 
möguleika fyrirtækja til verðsam-
ráðs. Má þar nefna þætti á borð 
við breytingar á eftirspurn vegna 
verðhækkana, fákeppnisstig, að-
gangshindranir inn á tiltekinn 
markað, markaðsvald kaupenda, 
einsleitni boðinna vara og þjónustu, 
hvort samráðsmyndun hafi verið til 
staðar í fortíð og geta fyrirtækja til að 
miðla upplýsingum hvert til annars 
til dæmis í gegnum hagsmuna- eða 
heildarsamtök eða með myndun upp-
lýsingaveitu innan samráðsins sjálfs. 

Verðsamráð á íslenskum 
mörkuðum 
Á íslenskum markaði má finna fjölda 
dæma um verðsamráð fyrirtækja 
og greina má atburðarrás þeirra í 
ákvörðunum Samkeppniseftirlitsins. 
Tvö íslensk verðsamráð eru vel þekkt, 
enda umfangsmikil og hafa fengið 
talsverða fjölmiðlaumfjöllun. Eru 
það verðsamráð þriggja olíufélaga 
og verðsamráð dreifingarfyrirtækja 
á ávaxta- og grænmetismarkaði. 
Dæmi um minna þekkt verðsamráð er 
verðsamráð Bændasamtaka Íslands 
(BÍ) og verðsamráð dreifingarfyrir-
tækja á kjötmarkaði og Haga ehf. Í 
öllum þessum málum var fyrirtækj-
um sem hlut áttu að máli gert að 
greiða stjórnvaldssektir vegna brota 
sinna. Olíufélögin kærðu þó niður-
stöðu Samkeppniseftirlitsins og er 
málið enn að rata á borð dómstóla og 
fjölmiðla, rúmlega 10 árum frá enda-
lokum samráðsins, eins og nýlegur 
úrskurður í héraðsdómi sýnir. Sá 
dómur sýknaði Samkeppniseftirlitið 
af kröfum olíufélaganna. 

Íslensku fyrirtækin í þessum 
fjórum málum notuðu öll vel þekktar 
aðferðir við að ná stjórn á mark-
aðnum og verðmyndun. Dæmi um 
aðferðir sem fyrirtæki í samráði nota 
til að ná fram markmiðum sínum um 
verðhækkanir er minnkun framboðs á 
vörunni sem þau framleiða,  sameig-
inlegt kerfi til miðlunar upplýsinga og 
hindrun á innkomu annarra fyrir-
tækja inn á markaðinn sem aðilar í 
verðsamráði eru starfandi á. 

Af þeim fjórum verðsamráðsmálum 
sem nefnd eru hér, hélt verðsamráð 
olíufélaganna lengst velli, eða í um 
átta ár. Næst á eftir því kemur verð-
samráð dreifingarfyrirtækja á græn-
metismarkaði en það samráð hélt 
út í fjögur ár. Verðsamráð BÍ varði 
í stuttan tíma þar sem yfirlýsingar 
forsvarsmanna þess í fjölmiðlum, 
um samkomulag um verðhækkanir, 
gáfu Samkeppniseftirlitinu tilefni 
til afskipta. Er mál BÍ þó af öðrum 
meiði en hin þrjú málin þar sem 
um er að ræða fjölmenn heildar- og 
hagsmunasamtök, en þunn lína getur 
verið á milli þess sem talist geta 
eðlileg samskipti milli aðila á slíkum 
vettvangi og þess sem fallið getur 
undir það að vera skaðleg og ólögleg 
umræða um verð. Á kjötmarkaði hafði 

tíðkast í mörg ár að dreifingarfyrir-
tæki forverðmerktu afurðir sínar áður 
en þær voru sendar til smásöluaðila. 
Gerði það verklag aðilum kleift að 
hafa samráð um verð. Í ákvörðun 
Samkeppniseftirlitsins er talið að 
þessi beinu samskipti hafi átt sér stað 
um tveggja ára skeið en tíð tölvupóst-
samskipti voru á milli samráðsaðila 
á þessum tíma þar sem teknar voru 
ákvarðanir um verð og afslætti. Í 
þessu samhengi má minnast á það að 
einu mælingarnar sem til staðar eru 
um lengd verðsamráðs koma frá þeim 
er sjá um lagaframfylgd og eftirlit. 
Styttri samráðstími lækkar mögulega 
sekt fyrirtækja og því hafa þau hvata 
til að sýna fram á sem stystan sam-
ráðstíma og þannig mögulega styttri 
tíma en var í raun. 

Til að mæla árangur verðsamráðs 
hefur mest farið fyrir því að mæla 
og meta verðhækkanir og nota þær 
upplýsingar til að draga ályktun um 
hvort verðsamráð hafi í raun borið ár-
angur. Það er erfiðleikum háð að mæla 
nákvæmlega hverjar verðhækkanir 
hafa verið með tilkomu verðsamráðs 
og  hvort þær hafi náðst fram. Hafa 
Samkeppnisyfirvöld (hérlendis og 
erlendis) oft gripið til 10% viðmiðs um 
hækkun verðs með tilkomu verðsam-
ráðs. Með þeirri reglu næst að spara 
tímafreka vinnu eftirlitsaðila. Hins 
vegar eru líkur á að of lágar sektir, 
miðað við efnahagslegan ávinning 
fyrirtækis af verðsamráði, beri ekki 
þann tilætlaða árangur að breyta 
hegðun fyrirtækja. Í grænmetismálinu 
var gerð tilraun til þess að reikna út 
verðhækkanir en slíkir útreikningar 
strönduðu á skilgreiningaratriðum. 
Eftirlitsaðilum reiknaðist til að ávinn-
ingur olíufélaganna af verðsamráði 
hafi numið 6.487 m.kr. (að raunvirði 
áranna 1996-2001, samanborið við við-
miðunarárin 1993-1995).

Lokaorð
Margir þættir hafa áhrif á myndun 
og árangur verðsamráðs fyrirtækja. 
Hafa mætti í huga að þau verðsamráð 
sem falla fyrir hendi samkeppnislaga 
gætu eingöngu verið þau samráð 
sem ná ekki samræmdu skipulagi 
og því á huldu fyrir eftirlitsaðilum 
og rannsakendum hvernig og hvaða 
verðsamráð það eru sem halda velli 
og ná þannig til sín efnahagslegum 
ávinning. Verðsamráð sem verða lang-
líf virðast myndast á mörkuðum þar 
sem utanaðkomandi þættir gera sam-
ráðsmyndun auðveldari ásamt því að 
þau hafa komist yfir þann vanda sem 
fylgir hugsanlegum svikum sam-
ráðsaðila hver við annan og innkomu 
annarra fyrirtækja á markað. Skoða 
þarf því markaði með tilliti til þátta 
er geta verkað sem stökkpallur fyrir 
fyrirtæki við að ná samkomulagi um 
myndun verðsamráðs. Af þessum 
fjórum íslensku verðsamráðsmálum 
má merkja að í sumum tilvikum hafi 
ákveðnir þættir gert fyrirtækjunum 
betur kleift að stunda verðsamráð. 
Má þar nefna forverðmerkingar 
dreifingarfyrirtækja á kjötafurðum og 
það mikla samstarf sem var á milli 
olíufélaganna þriggja áður en olíuinn-
flutningur var gefin frjáls (árið 1992) 
og samkeppnislög tóku að gilda um 
starfsemi þeirra. n

Árangur fyrirtækja
af verðsamráði 

Þórey Rósa Einarsdóttir
skrifar
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Ekkert mötuneyti?
Fleiri en 1000 réttir

Tugir veitingastaða á einum stað

Við sendum eða þú sækir

Ætli það
sé besta
mötuneyti
landsins?

 www.aha.is/veitingarÁstarbrestir

Hvað segðir þú ef einstakling-
ur greindi þér frá því að fjár-
festingarstefna hans væri 

að eiga aðeins eitt verðbréf hverju 
sinni?

„Hvað ertu eiginlega að spá?“
Og hvað ef sumir gerðust jafnvel 

svo djarfir að undirrita samning um 
að sala á bréfinu hefði í för með sér 
mikinn lögfræði-og tímakostnað til 
að minnka seljanleika? Að spá fyrir 
hvernig hlutabéfamarkaðurinn 
væri á sig kominn er ofar metnaði 
mínum og getu. 

En þetta er lýsing á því hvernig 
við fjárfestum í ástinni. Ýmsir eðlis-
og félagslegir þættir hafa komið 
í veg fyrir að við nýtum okkur 
grunnreglur í fjármálum og hag-
fræði til að hámarka ástarnytjar og 
lágmarka áhættu. Við veljum eitt 
en útilokum allt annað. Slíkt fyr-
irkomulag, einkvæni og eingifti, er 
ófýsilegt einfaldlega vegna þess að 
dreifni áhættu er óþarflega mikil og 
seljanleiki er vísvitandi minnkaður.

Rifjum upp Enron hneykslið. 
Fyrirtækið virtist vera væn-
legur kostur; langur líftími og 
ágætur hagnaður. Samkvæmt 
makavalslógíkinni ætti maður 
að einungis að fjárfesta í Enron 
og ekki voga sér að líta á önnur 
hlutabréf. Annað kom þó á daginn, 
eins og flestum er kunnugt, og þá 
var fýsilegra að hafa 3,33% vigt í 
Enron. Eins, þá eru mörg dæmi um 
hjón sem lifa saman í langan tíma 

áður en allt brestur skyndilega. 
Væri þá ekki gott ef makinn væri 
aðeins 3,33% af makasafninu? 

Makasafn væri verðbréfasafn 
ástarinnar. Allir ættu makasafn og 
allir væru hluti af slíku safni hjá 
öðrum. Það væri sem sagt engin 
þvingun eða þrælkun. 

Það sem skilur maka frá verð-
bréfi er viðhaldskostnaðurinn því 
tíma tekur að ferðast á milli maka 
og dvelja í ásættanlegan tíma 
hjá hverjum og einum. Ef nægar 
upplýsingar um nytjar og kostnað 
væru fyrir hendi gætum við fundið 
hinn gullna fjölda maka í sérhverju 
makasafni en búast má við að 
fjöldinn væri öllu minni heldur en 
gengur og gerist í verðbréfasöfnum. 

Nauðsynlegt skilyrði fyrir 
skilvirkni fyrirkomulagsins er að 
auðvelt sé að breyta samsetningu 
makasafnsins. Þannig má búast við 
tilkomu sérstakra ástarkauphalla 
og ástarmiðlara sem yrðu milliliðir 
milli þeirra sem telja safnið sitt 
ófullnægjandi. Hvort að spákaup-
mennska, skortsala eða valréttir 
ættu sér tilvist á slíkum mark-
aðstorgum þori ég ekki að segja til 
um. 

Í þessa átt stefnum við, hægt og 
hægt. Til dæmis hafa miklar fram-
farir hafa orðið í lækkun viðskipta-
kostnaðar makavals eftir tilkomu 
internetsins. Nú er hægt að svara 
rafrænum spurningalista og vefsíð-
an vísar manni á góðar samsvaran-
ir. Við höfum sem sagt fórnað smá 
rómantík fyrir skilvirkni. 

Þrátt fyrir það er enn langt í 
pareto ást. n

Þorsteinn Friðrik Halldórsson
skrifar

Jónas Kristjánsson, fyrrum 
ritstjóri, skrifaði í síðasta 
mánuði stutta grein á blogg-
síðu sína sem ber nafnið 

„Hagvöxtur er fúsk“. Þar segir hann 
að hagvöxtur sé fráleitur mæli-
kvarði á bættan efnahag og nefnir 
að hlutir eins og sukk, sóun, slys, 
glæpir, umferðarteppur, drykkju-
skapur og náttúruhamfarir auki 
hagvöxt. Endar hann á að segja að á 
meðan hugtök eins og hagvöxtur séu 
hornsteinar hagfræðinnar „sé hún 
einskis virði“.

Þarna gleymir Jónas algerlega 
öðru hugtaki sem einnig er horn-
steinn hagfræðinnar, en það er 
hugtakið um fórnarkostnað. Fórn-
arkostnaður er sá kostnaður sem 
þú „borgar“ fyrir ákvörðun þína. 
Einfalt dæmi: Ef þú átt 1.500 krónur 
og ákveður að fara í bíó, þá geturðu 
ekki farið í keilu. Keiluferðin er því 
fórnarkostnaður þess að fara í bíó.

Jónas fellur í gryfju sem Fréder-
ic Bastiat lýsti árið 1850 og kallar 
„þversögnina um brotna gluggann“. 
Sagan um brotna gluggann gengur 
í stuttu máli út á að það sé gott ef 
einhver óprúttinn aðili myndi brjóta 
glugga í verslun, vegna þess að þá 
verði til vinna fyrir gluggagerðar-
manninn. Þarna þarf verslunareig-
andinn að borga t.d. 10.000 krónur 

fyrir viðgerð á glugganum og þessar 
10.000 krónur telja í landsfram-
leiðsluna og geta því stuðlað að 
hagvexti.

Þessi hugmynd er alröng vegna 
þess að sá peningur sem verslun-
areigandinn eyðir í nýjan glugga er 
þá í staðinn ekki notaður í eitthvað 
annað, t.d. að kaupa nýjar vörur í 
búðina eða auglýsingu. Nettó áhrifin 
á hagkerfið eru því alls ekki endi-
lega jákvæð.

Þá vill Jónas einnig meina að 
„sóun“ valdi auknum hagvexti, 
sem gæti ekki verið meira fjarri 
sannleikanum. Þvert á móti eru 
tækniframfarir og betri nýting 
framleiðsluþátta, t.d. fjármagns 
og vinnuafls, einn af grundvöllun-
um fyrir hagvexti. Það er einmitt 
sóun og óhagkvæmni sem dregur 
úr hagvexti í ýmsum minna þróuð-
um ríkjum, á meðan þau lönd sem 

búa við hvað mesta framleiðni og 
hagkvæmni blómstra. Það er því 
auðvelt að vísa þessum ummælum 
til föðurhúsanna.

Þá er margoft búið að sýna fram á 
tengsl milli hagvaxtar og þátta eins 
og meiri og betri menntunar, minni 
ungbarnadauða og frekara langlífis 
– en þetta eru allt þættir sem þykja 
benda til betri lífsgæða.

Enginn hagfræðingur heldur því 
fram að landsframleiðsla og hag-
vöxtur séu fullkomnir mælikvarðar 
á lífsgæði. En að ganga svo langt að 
kalla hagvöxt fúsk er af og frá, og 

leitnin á milli betri lífskjara og meiri 
hagvaxtar er skýr. Jónas kýs einfald-
lega að varpa fram stórum orðum og 
krassandi fullyrðingum án þess að 
færa nokkur rök fyrir máli sínu. Þá 
kemur hann ekki heldur með neinar 
aðrar hugmyndir að mælikvörðum 
fyrir lífsgæði, fyrst hagvöxtur er ekki 
nógu góður sem slíkur að hans mati.

Jónas ætti að bera saman lífsgæði 
í Dóminíska Lýðveldinu og Haítí, 
Argentínu og Spáni, Máritíus og 
Madagaskar, eða kannski Nígeríu og 
Botsvana, áður en hann varpar fram 
svona röklausum fullyrðingum. n

Botsvana Mikill hagvöxtur hefur gert Botsvana að einu ríkasta landi Afríku.

Er hagvöxtur fúsk?
Enginn hag-
fræðingur held-
ur því fram að 
landsframleiðsla 
og hagvöxtur séu 
fullkomnir mæli-
kvarðar á lífsgæði.

Alexander Freyr Einarsson
skrifar
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„I predict that in the years ahead 
Enron, not Sept. 11, will come to be 
seen as the greater turning point in 
U.S. society.“

Svo fórust bandaríska hag-
fræðingnum Paul Krugman orð 
í pistli er hann ritaði í New York 
Times þann 29. janúar 2002. Pistill 
Krugmans var ritaður í kjölfar 
þess að orkufyrirtækið Enron varð 
gjaldþrota 2. desember 2001 og ótal 
hneykslismál flutu upp á yfirborðið. 
Enron gjaldþrotið var hið stærsta 
sem þá hafði komið upp í Bandaríkj-
unum en heildarskuldir félagsins 
við þrot námu rúmum 13 milljörðum 
dala. Helstu forsvarsmenn félags-
ins voru í framhaldi dæmdir fyrir 
fjársvik og endurskoðunarfyrirtæki 
Enron (Arthur Andersen) varð gjald-
þrota vegna skaðabótakrafna. Það 
breytir því þó ekki að ofangreindur 
spádómur Krugmans verður að telj-
ast stærsta spáskekkja hagfræðings 
á síðari tímum. Með árunum hefur 
fennt yfir þrot Enrons í hugum fólks 
og það einnig fallið í skuggann af röð 
stærri gjaldþrota og skandala eftir 
að fjármálakreppan hófst um mitt 
ár 2007. Aftur á móti er óumdeilt að 
hryðjuverkin þann 11. september 
2001 hafa komið af stað straum-
þungri atburðarás um allan heim 
sem enn sér ekki fyrir endann á. 
Krugman var einnig ásakaður um 
hræsni á þessum tíma þar sem hann 
hafði verið einn af ráðgjöfum Enron 
þegar hæst stóð í stönginni þar á 
bæ. Árið 1999 þáði hann 50 þúsund 
dali fyrir að sitja í ráðgjafaráði fyr-
irtækisins og nokkrum vikum síðar 
ritaði hann mjög lofsamlega grein 
um fyrirtækið í viðskiptatímaritið 
Fortune. 

Enron-skekkjan hefur þó alls 
ekki orðið til þess að letja Krugman 
í því að gefa út spádóma né heldur 
bæta spádómsgáfu hans. Í þriggja 
greina bálki sem einn þekktasti 
sagnfræðingur nútímans, Niall 
Ferguson, ritaði árið 2013 og ber 
heitið „Krugtron the invincible“ fór 
hann yfir helstu spáskekkjur hag-
fræðiprófessorsins. Þar má telja að 
hann hafi ekki séð fjármálakrísuna 
fyrir sem og að hafa ítrekað spáð 
hruni evrunnar, auk ótal annarra 
sleggjudóma og fullyrðinga sem hafa 
alls ekki gengið eftir. Aðal gagn-
rýni Fergusons fólst þó ekki í því 
að Krugman hefði rangt fyrir sér 
heldur mun frekar frjálslyndi hans 
gagnvart staðreyndum, óvilja til 
þess að viðurkenna mistök, auk þess 
að sýna þeim hroka og ókurteisi sem 
efuðust um vísdóm hans. 

Það er í sjálfu sér erfitt að vera 
ósammála Njáli að lítillæti, kurteisi 
og varkárni séu dyggðir sem Páll 
Krugman mætti gjarnan kynna sér. 
(Jafnvel mætti leggja til að fleiri 
dyggðum væri bætt á námslista 
prófessorsins.) Samt sem áður er 
Krugman frábær fræðilegur hag-
fræðingur og nóbelsverðlaun hans 
árið 2008 voru mjög verðskulduð. 
Verðlaunin hlaut hann fyrir grein-
ingu á alþjóðaviðskiptum og hag-
rænni landafræði sem munu halda 
nafni hans á lofti. Þannig hefur 
Krugman náð árangri við að smíða 
líkön og kenningar til þess að skýra 

efnahagslega ákvörðunartöku fólks. 
Sú staða hefur gefið honum trúverð-
ugleika til þess að tjá sig, en því 
miður lítinn árangur í spámennsku. 
Gagnrýnin á Krugman er því að 
ýmsu leyti dæmigerð um þá gagn-
rýni sem hagfræðin hefur orðið fyrir 
eftir að fjármálakrísan hófst um 
mitt ár 2007. Þessi umræða hefur 
líka skotið upp kollinum á Íslandi. 
Til að mynda hélt sagnfræðingurinn 
Guðni Th. Jóhannesson fyrirlestur 
á síðasta Þjóðarspegli – ráðstefnu 
Félagsvísindasviðs er haldin var 
þann 31. október 2014 – sem bar hið 
lýsandi heiti: „Hrun háskólanna, 
hrun hagfræðinnar, hrun kenning-
anna“.  Það er í sjálfu sér eðlilegt að 
spurt sé hvort hagfræðin sé hér á 
rangri braut og hvort spáskekkjur 
Krugmans og stéttarbræðra hans 
afsanni kenningar hagfræðinnar. 

Hvaða hrun?
Áður er lengra er haldið er nauðsyn-
legt að árétta að fjármálakrísan 
sem hófst um mitt ár 2007 er ekki 
heimskreppa. Hún er bundin við 
vestari hluta Evrópu og Bandarík-
in og mætti því kalla Atlantshaf-
skreppu. Öðrum löndum og heims-
álfum hefur í raun gengið mjög vel 
efnahagslega frá 2009. Atlantshaf-
skreppan er heldur ekki einstök þar 
sem áður hafa komið upp sambæri-
legar svæðisbundnar krísur; líkt 
og skandinavíska bankakreppan 
1991-1992, Tequila-krísan 1994, 
Asíukreppan 1998 og svo framvegis. 
Það sem er sérstakt við þessa krísu 
er að hún kemur upp á gömlum og 
grónum lendum kapitalismans, á 
stærstu og sterkustu myntsvæð-
um heims, sem hafa nánast verið 
kreppufrí frá seinna stríði.

Einnig er mikilvægt að árétta 
að þó hagfræðistéttin hafi ekki séð 
krísuna fyrir er samt ekkert við 
hana sem afsannar eina einustu 
hagfræðikenningu. Þvert á móti. Téð 
kreppa er fátt annað en staðfesting 
á aldagömlum og margreyndum 
kenningum um banka og fjármála-
markaði. Aukinheldur er Ísland eina 
landið þar sem orðið hrun kemur 
fyrir í þjóðfélagsumræðu um téða 
krísu. Ytra er Atlantshafskreppan 
yfirleitt nefnd „Stóra stöðnunin“ eða 
„the Great recession“ vegna þess hve 
samdráttur landsframleiðslu hefur 
verið vægur en samt langvarandi.  

Guðni Th. nefnir heldur ekki í 
fyrirlestri sínum hvaða kenningar 
nákvæmlega áttu að hafa hrunið. 
Ef litið er til Íslands er óumdeilt 
að hrunið er ekkert annað en 
staðfesting á kenningu Bagehots 
frá árinu 1873 að þeir bankar sem 
hefðu ekki trúverðugan lánveit-
anda til þrautavara hlytu að falla í 
lausafjáráhlaupi. Hins vegar hafa 
engin önnur bankakerfi hrunið í 
Atlantshafskreppunni vegna þess 
að seðlabankar annarra myntsvæða 
hafa verið nægilega sterkir til þess 
að veita lausafjárstuðning. Sér-
staða Íslands stafar annars vegar 
af því hvað íslenska bankakerfið 
var orðið hlutfallslega of stórt og 
myntkerfið of lítið og því fór sem 
fór. Seðlabankar Bandaríkjanna, 
Bretlands og Evrulands eru í þeirri 
forréttindastöðu að geta prentað 
forðagjaldmiðla  til þess bæði að 
endurfjármagna fjármálakerfið og 
fjármagna hallarekstur ríkisins án 

þess að óttast gjaldeyriskreppu. 
Þannig var hægt að koma í veg 
fyrir samdrátt og harkalega efna-
hagslega aðlögun í kjölfar snarps 
gengisfalls sem fylgdi öllum hinum 
fyrri fjármálakreppum á hinum 
smærri og veikari myntsvæðum. 
Enginn veit síðan nákvæmlega 
hvaða áhrif þessi fordæmalausa 
peningaprentun mun hafa, en það 
er önnur saga.   

Í ljósi ofangreindra staðreynda 
lítur yfirskrift fyrirlesturs Guðna 
Th. um hið þrítekna hrun háskól-
anna, hagfræðinnar og kenninganna 
út sem einhvers konar misskilning-
ur, eða yfirstemmd íslensk sér-
hyggja. Hin raunverulega spurning 
snýr mun fremur að því af hverju 
hagfræðistéttin fór ekki eftir kenn-
ingunum fremur en þær hafi verið 
afsannaðar.

Vandinn við að spá
Einn helsti vandinn við að spá fyrir 
um efnahagsleg áföll er sá að spáin 
og krísan eru ekki óháðir atburðir. 
Ef hagfræðistéttin hefði spáð rétt 
fyrir um kreppuna 2007 hefði hún 
aldrei átt sér stað þar sem brugðist 
hefði verið við henni í tíma, og spáin 
hefði þá sjálfkrafa verið röng. Raun-
ar mætti hæglega þakka aukinni 
þekkingu í hagfræði og breyttum 
áherslum í hagstjórn að Vesturlönd 
þó nutu 60 kreppulausra ára frá 
seinna stríði. Að sama skapi geta 
spádómar verið sjálf-uppfyllandi – 
svo sem ef lækkun á lánshæfi eyðir 
trausti og veldur áhlaupi á þjóðríki 
eða fjármálstofnanir. Margir virðast 
einnig vera haldnir forlagatrú 
(deterministic view) þegar kemur að 
spám. Þannig að tímans rás streymi 
að einum – og jafnvel fyrirsjáan-
legum – endapunkti. Hið rétta er 
að ávallt eru mjög margir ferlar til 
staðar og tilviljanir eða óvæntir at-
burðir ráða hvernig hlutirnir enda. 
Fjármálamarkaðir og innlánastofn-
anir eru aukinheldur óstöðug fyrir-
bæri í eðli sínu og líkur á krísu eru 
ekki aðeins alltaf til staðar heldur 
hljóta að koma upp í frjálsu mark-
aðshagkerfi. Þetta er þó ekki kjarni 
málsins þegar hin stóra spáskekkja 
hagfræðingastéttarinnar er metin. 

Efnahagslífið er margskipt. Oft 
er því skipt niður í raunhagkerfi og 
fjármálakerfi þó það sé að mörgu 
leyti gölluð skipting. Á síðustu 
áratugum hefur þjóðhagfræði þróast 
með þeim hætti að greining á raun-
hagkerfinu hefur verið í fyrirrúmi. 
Seðlabankar hafa lagt höfuð áherslu 

á framfylgd verðbólgumarkmiðs með 
því að stýra raunhagkerfinu með 
skammtímavöxtum. Hins vegar var 
upptakturinn að Atlantshafskrepp-
unni sérstakur að því leyti að hvorki 
verðbólga né þensla lét á sér kræla 
þrátt fyrir að ójafnvægi væri að 
byggjast upp í fjármálakerfinu. Af 
þessum sökum sá hagfræðistéttin 
engin aðvörunarljós í stýriborðinu 
þar sem hefðbundnir mælikvarð-
ar úr raunhagkerfinu sýndu ekki 
ofhitnun. Hér er Ísland einnig 
undantekning þar sem þensla í 
raunhagkerfinu – svo sem vegna 
stóriðjuframkvæmda – leiddi áfram 
fjármálabóluna að einhverju leyti. 
Það var nokkuð almennt viðhorf 
hérlendra hagfræðinga að sú þensla 
myndi enda með gengisfalli og 
harðri lendingu líkt og svo oft áður í 
íslenskri hagsögu, en engir bjuggust 
við bankahruni. 

Mistök hagfræðingastéttarinnar 
á vesturlöndum fólust þess vegna 
í því að horfa aðeins á hluta hag-
kerfisins – raunhagkerfið – en gefa 
engan gaum að fjármálakerfinu né 
þeim lexíum sem stéttin hafði lært 
í mörgum fyrri fjármálakreppum 
á vesturlöndum, áður en 60 ára 
stöðugleikinn hófst upp úr seinna 
stríði. Það má vel kalla fræðilega 
forheimskun. 

Nýr neisti í sambandið?
Sú var tíðin að hagfræði og sagn-
fræði voru mjög samlyndar greinar, 
en þær hafa færst í sundur á síðustu 
áratugum. Hagfræðin leitaði sér 
fylgilags við tækni raunvísindanna í 
leitinni að efnahagslegu genamengi 
mannsins. Sagnfræði hefur einnig 
leitað á aðrar brautir. Spænski 
heimspekingurinn George Santa-
yana orðaði það einu sinni svo: 
“History is nothing but assisted and 
recorded memory.“ Og svo virðist 
sem starf nútíma sagnfræðinga 
snúist nú um slíka minnisseðlasöfn-
un fremur en að reyna að finna 
mynstur eða reglur sem fela í sér 
forspá fyrir framtíðina. Af þeim 
sökum eru sagnfræðingar sjaldan á 
vettvangi í þjóðfélagsumræðu þegar 
stór mál liggja fyrir og sagan gæti 
haft forspárgildi. Til að mynda hefur 
ekki einn einasti sagnfræðingur 
fjallað um hrunið 2008 í sögulegu 
ljósi þrátt fyrir að til að mynda 
líkindin við fall Íslandsbanka 1930 
og setningu hafta ári síðar séu mjög 
sterk – og lærdómurinn augljós. 

Téður Santayana einnig höf-
undur að hinni frægu setningu: 
„Those who cannot remember the 
past are condemned to repeat it.“ 
Ef þetta er tekið bókstaflega ættu 
sagnfræðingar að leggja metn-
að sinn til þess að forða fólki frá 
mistökum fortíðar. Ein helsta leiðin 
til þess að gera það er að nýta sér 
kenningar í þjóðfélagfræði, þar 
með talið hagfræði. Á hinn bóginn 
er sagnfræði einnig mjög holl fæða 
fyrir hagfræðinga þar sem hún gefur 
þeim bæði jarðsamband og yfirsýn 
sem ætti að dýpka skilninginn á 
þeim kenningum sem þeir eru að 
bisa við. Það er því fyllsta ástæða til 
þess að þessar tvær greinar reyni að 
kveikja gamlan neista á milli sín og 
byggi upp sterkt fræðilegt samstarf 
sín í milli. Fyrir nemendur í bæði 
sagnfræði og hagfræði eru þetta 
spennandi tímar. n

Um hrun hagfræðinnar 
Ásgeir Jónsson
Lektor við hagfræðideild HÍ Til að mynda hefur 

ekki einn einasti 
sagnfræðingur fjallað 
um hrunið 2008 í 
sögulegu ljósi þrátt 
fyrir að til að mynda 
líkindin við fall 
Íslandsbanka 1930 og 
setningu hafta ári síðar 
séu mjög sterk – og 
lærdómurinn augljós. 
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Ef litið er inn í mjólkurvöru-
kæli í matvöruverslunum 
landsins eru yfirgnæfandi 
líkur á því að við blasi ein-

göngu vörur frá félögum beintengd-
um Mjólkursamsölunni (MS). Þannig 
hefur markaðurinn með mjólkurvörur 
verið síðustu áratugina nema í örfá-
um tilfellum þegar sjálfstæð fyrirtæki 
hafa reynt að eignast örlitla mark-
aðshlutdeild sem aldrei hefur gengið 
eftir. Í gegnum árin hafa komið upp 
ófá mál gegn MS og meintri markaðs-
misnotkun en niðurstaðan er alltaf sú 
sama: MS þarf aðeins að borga sekt á 
meðan litla fyrirtækið fer á hausinn 
eða er tekið yfir af MS. Sektin kemur 
svo beint niður á neytendum vegna 
markaðshlutdeildar MS. Þetta eru 
ekki nýjar fréttir og það er mjög ólík-
legt að þetta breytist nema kerfinu 
sé umbylt og þá sérstaklega hinni 
svokölluðu Verðlagsnefnd búvara. 

Verðlagsnefnd ákveður heildsölu-
verð á ótal mjólkurvörum og einnig 
hversu mikið af mjólk skal framleitt. 
Leyfilegt er að framleiða meira, en 
það magn fær ekki beingreiðslur frá 
ríkinu og þar sem heildsöluverð er 
ákveðið, þá er mjög óhagkvæmt að 
ætla að framleiða mjólk án bein-
greiðslanna. Þegar nýir aðilar hafa 
reynt að fara út í samkeppni við MS 

hafa þeir því ávallt valið að framleiða 
þær vörur sem ekki er búið að ákveða 
verð á. Þetta er vegna þess að þar er 
hagnaðarmöguleika helst að finna. 
Í þeim tilfellum hafa markaðsmis-
notkanir MS komið fram með því að 
rýra samkeppnisstöðu nýju aðilanna, 
en MS hefur gripið til þess að selja 
þeim aðilum mjólkina á hærra verði 
en félög tengd MS borga. Það hefur 
hingað til verið heimilað af verðlags-
nefnd enda hafa flestir stjórnarmenn 
hennar verið tengdir MS á einhvern 
hátt.

Helsta vandamálið við verðlags-
nefndina sem Samkeppniseftirlitið 
hefur bent á er að hún ákveður 
hversu mikið skal framleiða og jafn-
framt hvað það skuli kosta. Réttast 
væri að leyfa magni og verði að ráðast 
á markaðinum. Þrátt fyrir endurtekn-
ar athugasemdir frá Samkeppnis-
eftirlitinu hefur kerfið ekkert breyst. 
Auðvelt virðist vera að rökstyðja 
óbreytt kerfi með byggðastefnu- og 
hamfararökum. Hamfararökin hljóta 
að vera úrelt í nútímaþjóðfélagi 
þar sem samgöngur eru greiðari og 
jafnvel unnt að halda ákveðnum ör-
yggisbirgðum. Erfiðara er þó að eiga 
við byggðastefnurökin og er skoðun 
almennings á byggðastefnunni mjög 
misjöfn. Það er þó spurning hversu 
lengi fólk er tilbúið að styðja með 
bæði sköttum og tollavernd á bak við 
óhagkvæman iðnað sem hefur algjöra 
einokunarstöðu á markaðinum og 

misnotar stöðu sína jafnmikið og 
raun ber vitni og stendur stærðarhag-
kvæmni fyrir þrifum. Fylgjendur 
þessa kerfis hafa bent á að styrkirnir 
séu nauðsynlegir til að hægt sé að 
halda verðinu niðri fyrir neytandann. 
Einnig hafa þeir bent á að landbúnað-
ur samkeppnislanda okkar og þá sér-
staklega Evrópusambandsins sé mjög 
niðurgreiddur og því réttlætanlegt 
að við gerum slíkt hið sama. Slíkir 
styrkir eru þó letjandi, hægja á fram-
förum, minnka úrval og koma beint 
úr vösum skattgreiðenda. Af hverju 
ekki að nýta niðurgreiðslur Evrópu-
sambandsins á sínum landbúnaði og 
kaupa þeirra vörur á afslætti? Það 
væri mögulega betri 
lausn fyrir neytendur. 

Verð sem ákvarðast 
af framboði og eftir-
spurn er mikilvægur 
hluti af uppbyggingu 
hagkvæms markaðs, 
eitthvað sem verðlags-
nefnd kemur í veg fyrir 
hér á landi. Í gegnum 
söguna hafa tilraunir 
verið gerðar til þess að 
fyrirfram ákveða verð 
og magn í landbúnaði, 
t.d. í Ungverjalandi 
eftir 1968 og í Kína eftir 
að Kommúnistaflokk-
urinn tók við. Þessar 
tilraunir mislukkuðust 
algjörlega. Mikil sóun 

var á fjármunum og annað hvort var 
offramboð eða skortur á matvælum. 
Eftir fall Sovétríkjanna tóku Ungverj-
ar upp venjulegt markaðskerfi sem 
hefur reynst þeim margfalt betra. 
Kínverjar sáu einnig að sér og gripu 
til þess að markaðsvæða landbún-
aðinn sinn árið 1990 og hefur það 
reynst ein af meginástæðum bak 
við vöxt landsins. Meiri samkeppni 
myndaðist svo hagkvæmni jókst með 
þeim afleiðingum að minni fjármunir 
fóru til spillis. Árið 1978 voru um 69% 
starfa í Kína í landbúnaði en árið 
2007 voru þau aðeins um 26%. Með 
meiri hagkvæmni færðust störfin á 
staði þar sem þeirra var meiri þörf.

Hér á landi höldum 
við samt enn fast í gamla 
kerfið. Mjólkursamsalan 
og þeirra menn halda því 
fram að markaðskerfisins 
sé ekki þörf í landbúnaði og 
að þeir séu með neytendur 
í fyrsta sæti. Það má vel 
vera að þeir trúi því en ef 
kerfið væri opnað þá er nær 
öruggt að hagkvæmni yrði 
meiri og neytendur myndu 
njóta góðs af því. n

Fornaldarkerfi á 21. öldinni
Sigurður Tómasson
skrifar

Mjólkurglas
Yfirgnæfandi líkur eru á 
að mjólkin sé frá MS.



Viðtal 
Alexander Freyr Einarsson

Hvar erum við stödd í afnámi 
hafta?

Strax í byrjun stjórnar-
samstarfsins var samkomu-

lag um að setja vinnu við afnám 
haftanna í forgang, enda veitti ekki af. 
Við fengum til liðs við okkur utan-
aðkomandi ráðgjafa til að koma með 
„gests augað“ við lausn vandans, og 
við skipuðum snemma á okkar fyrsta 
ári hóp til þess að rýna í vandann. 
Verkefnið hefur farið frá einu stigi til 
þess næsta og nú erum við á loka-
stigi þessarar vinnu. Við höfum í 
samstarfi við Seðlabankann kortlagt 
vandann mjög nákvæmlega og skoðað 
alla möguleika til að flýta afnámi 
haftanna eins og unnt er, en á sama 
tíma varðveita þann stöðugleika sem 
náðst hefur.

Hefur þetta verið erfiðara en þú 
hélst?

Það sem hefur komið mér helst á 
óvart er að þeir fjárhagslegu hvatar 
sem eru svo sannarlega til staðar til 
þess að flýta uppgjöri slitabúanna, 
virðast ekki hafa verið nægjanlegir til 
að framkalla raunhæfar hugmyndir 
um gerð nauðasamninga. Ég hafði 
metið það þannig fyrirfram að það 
væru svo gríðarlegir hagsmunir fólgn-
ir í því að fá aðgang að 2000 milljarða 
króna eignum slitabúanna tímanlega, 
að það myndi hjálpa til við að leysa 
vandann og yrði eins og eldsneyti á 
þetta ferli. Að þessu leytinu hef ég 
orðið fyrir vonbrigðum, að það skyldi 
ekki vera meiri hvati fyrir slitabúin 
og kröfuhafa til að koma með lausnir, 
og hvað slitabúin hafa dregið lapp-
irnar. Þá finnst mér að það hafi verið 
of mikið unnið í því að finna leiðir til 
að stoppa upp í höftin og viðhalda 
höftunum. Þannig voru áætlanir um 
afnám skammt á veg komnar þegar 
við tókum við.

Einhverjir vilja meina að það sé 
ekkert svo slæmt að hafa einhvers kon-
ar fjármagnshöft, en það virðist vera 
þín skoðun að þau séu skaðleg?

Það er alveg skýrt í mínum huga 
að við þurfum að losna við höftin. 
Þau eru afar skaðleg til langs tíma, 
en þau geta hins vegar verið hjálpleg 
til skamms tíma til að ná jafnvægi í 
þjóðarbúinu. Það sem skiptir máli er 
að það jafnvægi sé á raungengi sem 
er í einhverjum takti við það sem við 
erum að framleiða. Við sjáum það á 
viðskiptajöfnuðinum núna að raun-
gengið virðist ekki vera langt frá því 
að endurspegla þá framleiðslu sem við 

stöndum undir í dag. Að þessu leytinu 
til hafa höftin verið gagnleg, en þau 
voru ávallt bara hugsuð sem skamm-
tímaúrræði. Jafnvel þó það kunni að 
vera auðvelt að aðlagast höftunum 
eftir því sem tíminn líður og maður 
verður minna var við þau, þá er þetta 
dálítið eins og rottueitur. Þú tekur 
þetta í litlum skömmtum og þú finnur 
ekki endilega bragðið af því, en þetta 
safnast fyrir í líkamanum og drepur 
þig fyrir rest. Það er það sem gerist 
með höftin yfir tíma, þau bjaga alla 
verðmyndun og hvatarnir verða allir 
skakkir.

Hver eru mestu áhyggjuefnin við 
afnám haftanna?

Það þarf að átta sig á kröftunum á 
bakvið höftin og smíða haftaafnáms-
áætlun sem er raunhæf miðað við 
stöðuna í hagkerfinu og tekur tillit til 
þess hvernig við getum viðhaldið stöð-
ugleika. Á sama tíma má hún ekki 
ganga þvert gegn hagsmunum allra 
sem eiga hér í hlut, hvort sem það eru 
aflandskrónueigendur, slitabúin eða 
aðrir. Áhrifin mega ekki vera þveröf-
ug við það sem við viljum, þannig að 
menn haldi að sér höndum. Það er 
mikið flækjustig fólgið í því að spá um 
hvað gerist, en okkar skylda er sú að 
smíða haftaafnámsáætlun sem hlífir 
heimilunum og efnahagsstarfseminni 
á Íslandi umfram allt annað. 

Árin 2009 og 2010 tókum við út 
áhrifin af nýju raungengi; þá féll 
kaupmáttur, þá jókst atvinnuleysi og 
verðtryggðar skuldir jukust á meðan 
eignaverð féll. Kauphöllin þurrkað-
ist út og lífeyrissjóðirnir þurftu að 
afskrifa upp undir 80 prósent af inn-
lendum skuldabréfum sínum. Þarna 
var Ísland að taka á sig höggið af 
hruninu og nú á árinu 2015 þegar við 
förum að afnema höftin verðum við 
að gæta þess að lenda ekki í annarri 
svona dýfu.

Er fjármagnsflótti hjá þeim sem 
hafa verið fastir með fjármuni hérna 
áhyggjuefni?

Þar skiptir miklu máli hversu 
langt við erum komin. Við höfum 
lokað fjárlagagatinu, skuldahlutföll 
ríkisins eru aðeins að lagast, það 
er hagvöxtur og hátt atvinnustig, 
fjárfesting er að taka við sér, verð-
bólgan er lítil. Kaupmáttur hefur 
vaxið sem og bjartsýni. Það bendir til 
þess að bjartir tímar séu framund-
an á Íslandi og það er mikilvægt 
þegar farið er í að afnema höft. Þetta 
er dálítið eins og að setja búr yfir 
efnahagslífið. Þegar þú lyftir búrinu, 
þá er eflaust þannig með suma að 
þeir hugsa með sér: „Það er ekki það 
að ég hafi ekki trú á Íslandi, en ég 
ætla bara að fara þangað þar sem ég 

veit að svona getur ekki gerst. Nú 
ætla ég að fara með mína fjármuni 
og fjárfestingar til London eða 
Frankfurt eða Oslóar eða eitthvert 
annað, og ég óska Íslandi alls hins 
besta, ég ætla bara að fylgjast með 
úr fjarlægð næstu árin.“ Það er hins 
vegar spurning hvort það sé endilega 
fýsilegur kostur, því nú er evran að 
glíma við stöðnun og vextir eru afar 
lágir á því svæði, og hagvöxtur er 
takmarkaður víða annars staðar. 
Ég held að það hafi mjög verulega 
dregið úr þessari hættu og að við 
séum í reynd að skapa skilyrði sem 
eru hentug fyrir afnámi haftanna. 
En við munum eflaust þurfa að láta 
höftin fjara út smám saman, þau 
munu ekki hverfa í einu vetfangi, 
einmitt til að við getum brugðist við 
því ef eitthvað óvænt kemur upp á 
varðandi fjármagnshreyfingar.

Hvað viljum við gera í peninga-
stefnu og gjaldmiðlamálum eftir 
afnám haftanna?

Í sinni einföldustu mynd hefur mér 
fundist takast á tveir heimar. Annars 
vegar sá heimur sem talar fyrir 
íslensku krónunni og peningastefnu 
sem byggist á henni, hins vegar er 
sá heimur sem segir að við höfum 
ekki agann til að halda úti íslensku 
krónunni, að myntsvæðið sé of lítið og 
hagkerfið of sveiflukennt.

Þessir tveir heimar eru í raun að 
takast á um það hvort við tökum hag-
sveifluna út í gegnum gjaldmiðilinn 
eða vinnumarkaðinn þegar erfiðleik-
ar steðja að. Hingað til höfum við 
hallast að því að gera það í gegnum 
gjaldmiðilinn og verja með því störfin 
í landinu, sem er sú stefna sem ég 
aðhyllist. Þá þurfum við að halda 
áfram að þróa þá peningastefnu sem 
hér hefur verið, og það eru nokkur 
atriði sem þarf augljóslega að laga 
sem Seðlabankinn hefur farið vel yfir 
í sínu mikla riti um framtíð peninga-
málastefnunnar og valkosti okkar. Því 
finnst mér ekki rétt að viðbótaráðstaf-
anir sem við þurfum að geta að gripið 
til, til að tryggja betri framkvæmd 
peningastefnunnar flokkist sem höft 
á krónuna, heldur frekar sem eins 
konar þjóðhags-varúðartæki. Hvað 

varðar innfluttan aga með upptöku 
evrunnar, þá finnst mér að menn hafi 
skyldu til að opna aðeins augun núna, 
líta í kringum sig og sjá þann lærdóm 
sem Evrusvæðið er að draga af því að 
fylgja sameiginlegri myntstefnu en 
hafa ólík og ósambærileg hagsvæði. 
Það getur kallað yfir menn gríðarlega 
erfiðleika, eins og við sjáum svo víða í 
Suður Evrópu í dag.

En þú sagðir í viðtali í mars 2009 
að þú sæir fram á að það væri mjög 
erfitt að ná stöðugleika með krónunni. 
Hvað hefur breytt þeirri skoðun þinni?

Því er ekkert að leyna að ég var 
mjög hugsi yfir því á þeim tíma hvern-
ig krónan hafði sveiflast undanfarinn 
áratug. Árið 2001 tók hún þónokkra 
dýfu og síðan aftur í tengslum við 
hrunið. Mér fannst á þeim tíma við 
ekki hafa nægilega skýr svör til að 
koma með trúverðuga stefnu fram á 
við. Síðan hefur að sjálfsögðu mjög 
mikið vatn runnið til sjávar, en það 
er langbest að sætta sig við að það er 
engin ein fullkomin lausn í þessum 
efnum. Þetta eru bara valkostir sem 
menn standa frammi fyrir og þeir 
hafa sína kosti og galla hver fyrir sig. 
Frá því að ég kom hingað í ráðuneytið 
höfum við lagt fram frumvarp um 
opinber fjármál sem á að tryggja betri 
stuðning við það sem er að gerast í 
Seðlabankanum, til að ná þeim mark-
miðum sem Seðlabankanum hafa 
verið sett með ábyrgri framkvæmd 
opinberra fjármála. Við byggjum á 
meiri langtímasýn og meiri samstill-
ingu á milli ríkisfjármála og fjármála 
sveitafélaga, og við erum líka komin 
með fjármálastöðugleikaráðið, sem 
hefur þegar tekið til starfa. Ég hef 
með árunum komist að þeirri niður-
stöðu fyrir sjálfan mig að það sé svo 
mikils virði fyrir okkur að verja rétt 
sérhvers manns til að finna kröftum 
sínum viðnám, og þar með halda 
uppi hærra atvinnustigi, að það þurfi 
eitthvað stórkostlegt til að koma til 
að menn yfirgefi þann valkost. Með 
því myndu menn ákveða með opin 
augun að undirgangast gjaldmiðil 
sem sveiflast ekki eins og íslenska 
hagkerfið og taka sveiflur í hagkerf-
inu út með atvinnuleysi, sem mörg 
ríkin á Evrusvæðinu hafa þurft að 
berjast við. Við höfum sem betur fer 
aldrei þurft að horfa upp á slíkt á 
Íslandi og það vil ég aldrei sjá. Árið 
2009 vildum við ekki útiloka að við 
ættum að skoða evruna sem valkost í 
framtíðinni, en við sögðum jafnframt 
að við þyrftum ekki endilega að ganga 
í Evrópusambandið til að velta þeim 
valkosti fyrir okkur. Við vildum nota 
árin framundan til að íhuga þessi mál 
vel og mín niðurstaða er sú að við eig-

Gjaldeyrishöftin
„eins og rottueitur“
Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra, horfir spenntur til afnáms fjármagnshafta. 
Hann telur höftin vera gríðarlega skaðleg fyrir íslenskan almenning til lengri tíma og segir að nú 
styttist í losun þeirra. Við ræddum við Bjarna um höftin og ýmis önnur mál sem tengjast efna-
hagslífi þjóðarinnar; kjarabaráttu, verðtrygginguna, virðisaukaskattsbreytingarnar og fleira.

„Það er alveg 
skýrt í mínum 
huga að við 
þurfum að losna 
við höftin.“
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um að renna stoðum undir sjálfstæða 
peningamálastefnu. Markmið okkar 
eru fyrst og fremst og umfram allt 
annað þau að bæta lífskjör fólks. Það 
er sama hvað menn segja um krónuna 
í gegnum áratugina og þá verðbólgu 
sem hér hefur verið, gengisfellingar 
og gengissveiflur, okkur hefur þegar 
upp er staðið gengið bara býsna vel 
að byggja upp lífskjörin og það er eftir 
því tekið um allan heim. Við eigum 
aldrei að fórna því markmiði fyrir 
stöðugleika í gengi gjaldmiðilsins.

En bitnar ekki fall gjaldmiðilsins 
á almenningi á meðan krónan er 
verðtryggð – það eru skuldirnar sem 
hækka?

Það er alveg rétt að þar sem hlut-
fall óverðtryggðra lána er hærra svíð-
ur fjármagnseigendum í verðbólgu.  
Þess vegna er það mjög eftirsóknar-
vert fyrir okkur að auka hlut lengri 
skuldbindinga í óverðtryggðum lán-
um. Fyrir því er stöðugleiki, festa og 
meira jafnvægi alger forsenda. Þess 
vegna finnst mér það vera eitt af þeim 
grundvallarmálum sem við erum að 
vinna í dag að ljúka frumvarpinu um 
opinber fjármál, þannig að öll okkar 
vinna byggi á meiri langtímasýn og 
ströngum fjármálareglum.

Björn Orri Viktorsson lögmaður 
var í viðtali um verðtrygginguna og 
benti meðal annars á að það væri vont 
að fólk væri ekki með laun og lán í 
„sama gjaldmiðli“. Ertu sammála því 
varðandi verðtrygginguna að þú fáir 
laun á nafnvirði sem hækkar ekki við 
verðbólgu, en svo hækka skuldirnar?

Ég skil þá kenningu ágætlega, en 
ef við horfum 20-25 ár til baka, þá 
er staðreyndin samt sú að launavísi-
talan hefur hækkað langt umfram 
vísitölu neysluverðs. Samkvæmt 
þeirri kenningu hefði það verið til 
tjóns fyrir launþegana í landinu að 
binda launin eingöngu við vísitölu 
neysluverðs, þannig að þetta er ekki 
alveg svona einfalt. Það geta hins 
vegar komið tímar þar sem þetta 
þróast með óhagstæðum hætti eins 
og gerðist árið 2009, þegar verð-
bólgan rauk upp og það voru engar 
innistæður fyrir launahækkunum, 
en við höfum á tiltölulega skömmum 
tíma náð að vinna mjög verulega á 
því vandamáli.

Þannig að þér finnst ekki þörf á 
því að afnema verðtrygginguna?

Ég hef aldrei verið þeirrar 
skoðunar að við ættum að útrýma 
verðtryggingu lána, en okkur ber 
hins vegar skylda til þess að tryggja 
fólki betri valkosti í þessum efnum. 
Forsenda fyrir því er að hér verði 
opinberum fjármálum stýrt af meiri 
ábyrgð, og þar með náist meiri stöð-
ugleiki. Það sem kemur í kjölfarið 
er framboð af óverðtryggðum lánum 
með föstum vöxtum til lengri tíma en 
við höfum þekkt fram til þessa. Það 
er eitt að óska sér að verðtryggingin 
hverfi út í hafsauga, en annað er að 
svara því hvernig fólk á að komast 
af ef eingöngu eru til óverðtryggð lán 
og við sitjum uppi með ástand eins 
og gerðist hér á níunda áratugnum 
þegar vextir á slíkum lánum fóru 

yfir 30 prósent. Það þýðir að þeir 
sem eru með óverðtryggt lán með 
30 prósent vexti þurfa að borga til 
baka einn þriðja lánsins á næstu tólf 
mánuðum, og það er ekki skemmti-
leg framtíðarsýn. Reyndar var þetta 
á þeim tíma svo brjálað að þeir sem 
komust í gegnum það komust vel frá 
því, af því að vextirnir fóru bara upp 
í 30 prósent þrátt fyrir að verðbólgan 
væri 100 prósent.

Nú eru stéttarfélög og verðalýðs-
félög að berjast fyrir miklum launa-
hækkunum. Hefurðu áhyggjur af því 
að þessar launakröfur séu óraunhæf-
ar og geti unnið gegn stöðugleika?

Ég hef miklar áhyggjur af því. Ég 
er þeirrar skoðunar að það sé alveg 
augljóst hvað gerist ef þær kröfur 
sem við höfum heyrt af í fjölmiðlum 
næðu fram að ganga heilt yfir á 
vinnumarkaðnum. Við myndum fá 
hér hressilegt verðbólguskot og nafn-

launahækkunin myndi brenna upp í 
verðbólgunni á tiltölulega skömmum 
tíma. En allt þetta hefur líka gefið 
mér tilefni til að hugsa um umgjörð 
vinnumarkaðarins og það meingall-
aða fyrirkomulag sem við erum með. 
Tiltölulega fámennir hópar geta 
tekið viðsemjendur sína í gíslingu og 
knúð þannig fram launahækkanir 
sem eru langt umfram það sem hag-
kerfið býður upp á. Þetta leiðir svo 
af sér óstöðvandi keðjuverkun inn í 
hverja stéttina á eftir annarri. Þetta 
fyrirkomulag og þessar hefðir á 
íslenska vinnumarkaðnum eru þvert 
á það sem aðilar vinnumarkaðar-
ins fjölluðu um í skýrslu sem kom 
út árið 2013 og hét „Í aðdraganda 
kjarasamninga“. Þar sýndu menn 
mjög eindreginn ásetning til þess 
að brjótast út úr þessu gamalkunna 
fyrirkomulagi og færa sig meira yfir 
í norræna módelið, þar sem menn 
koma sér saman um það fyrirfram 
hvaða svigrúm er til staðar og taka 
höndum saman um að fara ekki 
mikið fram úr því. Mér fannst það 
takast ágætlega árið 2014 en nú eru 
blikur á lofti.

Eru verkalýðsfélög að horfa miklu 
meira á nafnhækkun heldur en raun-
tölurnar?

Það er því miður þannig ennþá, 
en við höfum svosum séð þetta allt 
saman áður. Menn taka svona byltur, 
stundum eina og stundum tvær, 
áður en menn átta sig á því að það 
er bara framleiðsla hagkerfisins sem 
ræður því hvaða svigrúm er til þess 

„Markmið 
okkar eru fyrst 
og fremst og 
umfram allt 
annað þau að 
bæta lífskjör 
fólks.“

Vill ekki afnema verðtryggingu 
Bjarni segist aldrei hafa verið þeirrar 
skoðunar að afnema eigi verðtryggingu en 
hann vill þó fjölga valkostum lántakenda.

Framhald á næstu síðu ➔



að bæta kjörin. Þetta er bara saga 
sem er ákveðin hætta á að fari að 
endurtaka sig og það er líka ýmsu 
fleygt fram í umræðunni sem stenst 
alls ekki skoðun, til dæmis það að 
ríkið hafi rofið sátt á vinnumarkaði. 
Þar eru nefndir einstaka kjarasamn-
ingar, tökum sem dæmi samningar 
við kennara sem ríkið gerði í fyrra. 
Í þeim samningum var einnig talað 
um breytingu á vinnufyrirkomulagi 
sem mun þegar fram líða stundir 
skila mikilli hagræðingu. Það er 
ekkert tillit tekið til þess, en að 
auki sker þessi samningur sig úr 
samningum sem ríkið gerði í fyrra, 
og það sem á endanum hlýtur að 
skipta máli er um hvað ríkið samdi 
að meðaltali. Þegar það er skoðað, 
þá er það bara í ágætis takti við það 
sem svigrúm var fyrir og langt frá 
því sem verður að geta talist rof á 
sátt. Kennarar sem eru á launum 
hjá ríkinu eru líka hópur sem hefur 
fengið inn á milli allnokkra bætingu 
kjara sinna, en síðan hafa komið 
löng tímabil þar sem þeir hafa setið 
eftir. Ef maður skoðar þetta í lengra 
samhengi er það alls ekki svo að með 
síðustu samningum hafi kennarar 
náð að taka höfrungahlaup yfir 
margar aðrar stéttir.

Það sem vakti mesta athygli í 
fjárlagafrumvarpinu í vetur var 
virðisaukaskattsbreytingin. Hver var 
ástæðan að baki þessari breytingu, 
að minnka bilið á milli skattþrepa?

Við höfum fengið mjög sterkar 

vísbendingar um að það væru 
rangir hvatar í kerfinu með þessu 
gríðarlega mikla bili. Það hefur líka 
truflað mig sérstaklega hversu efra 
þrepið var orðið hátt, ég taldi því 
bráðnauðsynlegt að lækka það að 
nýju. Staðan í ríkisfjármálum var 
hins vegar kannski ekki þannig að 
við gætum látið við það eitt sitja, að 
lækka hressilega efra þrepið. Það 
þurfti að koma til skoðunar hvort að 
neðra þrepið ætti þá ekki að hækka 
eitthvað á móti, en sú breyting var 
fyrst og fremst vegna þess að gjáin á 
milli þrepanna fól í sér ranga hvata. 
Það var augljóst samkvæmt skil-
virknismælingum á virðisaukaskatt-
kerfum að okkar kerfi væri ekki 
skilvirkt. Skilvirknin byggir á því að 
hafa sem fæstar undanþágur og að 
sem flestar vörur og þjónusta færist 
í almenna þrepið, sem í daglegu tali 
er kallað efra þrepið. Annars vegar 
vorum við með allt of margar undan-
þágur og hins vegar of mikið bil á 
milli þrepanna. 

Enginn hefur kvartað undan 
lækkun efra þrepsins en nokkrir 
hafa kvartað undan hækkun neðra 
þrepsins. Sumir vildu meina að þetta 
leggðist langmest á lægsta tekjuhóp-
inn?

Við sýndum einfaldlega fram á 
það með útreikningum, byggðum 
á neyslukönnunum Hagstofunnar, 
að heildarbreytingin er að koma 
sér vel fyrir allar tekjutíundirnar. 
Þetta liggur allt fyrir útreiknað á vef 

fjármálaráðuneytisins, svo ég hafna 
því. Þá skiptir einnig máli að á móti 
hækkun lægra þrepsins afnámum 
við vörugjöldin, en þau lögðust til 
dæmis mjög þungt á matvöru. Virð-
isaukaskattsbreytingin var aldrei 
hugsuð sem tekjuöflunaraðgerð, ekki 
ein og sér. Hins vegar trúi ég því 
að með því að þrengja bilið á milli 
þrepanna og fækka undanþágum 
munum við yfir tíma fá meiri skil-
virkni í kerfið. Það verður minna um 
undanskot og kerfið verður sann-
gjarnara.

Hér er flókin spurning í einfaldri 
mynd, er framtíðin björt á Íslandi?

Já, tvímælalaust er hún björt. Við 
höfum það algerlega í hendi okkar að 
halda áfram þessum uppgangi sem 
við upplifum núna. Ég finn fyrir því 
í mínum störfum að það er mjög vel 
fylgst með því sem er að gerast hér. 
Fyrir nokkrum árum hitti ég stjórn-
málamenn í Evrópu sem sögðust 
hugsa til okkar með tárin í augun-
um. Núna þegar ég er á ferðalagi 
og hitti þessa sömu menn segjast 
þeir dást að því hvernig við höfum 
tekið á okkar málum og hversu bjart 

útlitið er hjá okkur. Við erum ótrú-
lega gæfurík þjóð sem hefur byggt 
upp innviði í gegnum áratugina 
sem hjálpa okkur að sækja fram, 
við erum rík af auðlindum, en við 
fáum ekkert upp í hendurnar og það 
gerist ekkert af sjálfu sér. Það þarf 
að taka hverja réttu ákvörðunina á 
fætur annarri til þess að viðhalda 
árangrinum.

Hefur þú þá minni áhyggjur af 
hugsanlegum landflótta yngri kyn-
slóða?

Ég get til dæmis bent á það að 
hvergi í ESB er minna atvinnu-
leysi heldur en hér, og á Íslandi 
er kaupmáttur að vaxa hraðar en 
víðast hvar annars staðar. Þótt fólk 
geti fundið einhverja kosti við að búa 
annars staðar, eins og betra veður-
far, sem er mörgum ofarlega í huga 
um hávetur, og mögulega betri kjör 
tímabundið, held ég að þegar á allt 
er litið standist fáir staðir Íslandi 
snúning. Svo er það bara þannig að 
þjóðernið skiptir okkur flest máli og 
við gerum okkur grein fyrir því að 
það felast margs konar forréttindi í 
því að búa á Íslandi. Hér er auð-
velt að afla sér menntunar, menn-
ingarlífið er fjölbreytt, ýmiss konar 
atvinnutækifæri eru í boði, það er 
gott að ala hér upp börn og nálægðin 
við náttúruna verður ekki metin til 
fjár. Ísland stenst því auðveldlega 
samkeppni við önnur lönd þegar 
unga fólkið okkar tekur ákvörðun 
um framtíðarbúsetu. n

„Hvergi í 
ESB er minna 
atvinnuleysi 
heldur en hér“

Framtíðin björt 
Bjarni telur að framtíðin 

sé björt á Íslandi en segir 
að uppgangurinn haldi 

ekki áfram án fyrirhafnar.



Líf- og heilsutryggingar veita nauðsynlegan fjárhagslegan 
stuðning ef veikindi eða slys koma upp í þinni fjölskyldu. 

Reiknaðu út þína vernd á Lífsreikni TM og fáðu tilboð 
í tryggingar. Það er ódýrara en þig grunar.

Hvað sem verður… er betra að vera í hópi ánægðra 
viðskiptavina TM.

Tryggingamiðstöðin     Síðumúla 24     Sími 515 2000     tm@tm.is     tm.is

Gengur dæmið
upp án þín?
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Af hverju er fasteignaverð
dýrast í miðborginni?

Því virðist nú vera tekið sem 
sjálfgefnum hlut að fast-
eignaverð í Reykjavík hækki 
eftir því sem nær er farið mið-

borginni. Hins vegar er staðreyndin 
sú að tiltölulega stutt er síðan miðlæg 
staðsetning fór að hafa marktæk 
áhrif á verð fasteigna. Í lokaritgerð 
minni til MS prófs í hagfræði skoðaði 
ég „miðbæjaráhrif“ á fasteignaverð 
á árunum 1981-2013. Niðurstöður 
leiða í ljós að fjarlægð frá miðbæ hafði 
ekki áhrif á fasteignaverð á árunum 
1981-1996 en eftir 1997 verða áhrifin 
marktæk. Þá eru þau raunar nokkuð 
stöðug allt þar til 2005 að þau aukast 
verulega en minnka síðan aftur 2008. 
Einnig grennslaðist ég fyrir um hvaða 
áhrifaþættir skýra verðmuninn á 
milli svæða borgarinnar.

Hvað segir hagfræðin?
Ímyndum okkur að öll hús í  Reykjavík 
séu nákvæmlega eins, jafn stór og jöfn 
að gæðum. Við þessar aðstæður ætti 
verðmæti allra húsa að vera það sama 
enda enginn munur á þeim. Ímyndum 
okkur nú að öll atvinnustarfsemi fari 
fram í kjarna borgarinnar, miðbæn-
um, og allir þurfi að ferðast þangað til 
og frá vinnu. Við þessar aðstæður er 
staðsetning farin að skipta máli. Sá 
sem býr í miðbænum þarf ekki að eyða 
tíma og peningum í að ferðast til og 
frá vinnu, eins og sá sem býr í útjaðri 
borgarinnar, og húsnæði miðsvæðis 
verður því verðmeira. Hversu miklu 
verðmeira húsið miðsvæðis er ræðst af 
því hversu mikill munur er á ferða-
kostnaði. Ef það kostar 400 þúsund að 
ferðast á milli á ári hverju þá er það 
sú upphæð sem hægt væri að greiða 
árlega í hærri leigu eða af húsnæðis-
láni í miðborginni. Þetta er einmitt 
uppleggið í kenningum David Ricardo 
um myndun á leiguverði lands sem 
hann setti fram í kringum árið 1809 
og eru óumdeildur grunnur síðari 
hagfræðirannsókna á landvirði og 
fasteignaverði.

Samkvæmt líkani Ricardo er verð-
mæti húsnæðis samsett úr þremur 
þáttum. Virði landsins sem húsið 
er byggt á, verð húsbyggingarinnar 
sjálfrar og svo virði staðsetningar. 
Fyrri þættirnir tveir eru óháðir 
fjarlægð frá miðborg en virði stað-
setningar eykst eftir því sem farið 
er nær miðbæ. Halli verðlínu stað-
setningar ræðst af flutningskostnaði 
á fjarlægðareiningu. Þannig má sjá 
að ef ferðakostnaður á hvern ekinn 
kílómetra eykst þá mun halli verð-
línunnar aukast.

Hver er verðlína Reykjavíkur?
Reykjavík er dreifð borg og skiptist 
í mörg svæði sem öll hafa einhverja 
sérstöðu, enda er fasteignaverð 
þeirra misjafnt. Miðborgin virðist 
þó enn vera hjarta borgarinnar en 
sjúkrahús borgarinnar, báðir háskólar 
og stjórnsýsla landsins eru staðsett 
þar. Veitingastaðir, ferðaþjónusta og 
flest það sem myndi flokkast sem 
menningarstarfsemi er einnig að 
mestu leyti staðsett í miðbænum eða 
í nágrenni hans. Flestir borgarbúar 
komast því ekki hjá því að fara til 

miðborgarinnar hvort heldur sem 
er til að sækja vinnu, menntun eða 
afþreyingu. Það hlýtur því að vera 
kostur að vera búsettur nálægt þess-
um kjarna. En hversu mikils virði í 
krónum talið er það að vera búsettur 
í nágrenni miðbæjarins og hefur 
það alltaf verið metið til fjár? Reglu-
lega berast fréttir af breytingum á 
fasteignaverði og annað veifið má sjá 
samanburð á fermetraverðum á milli 
svæða innan borgarinnar. Þjóðskrá 
Íslands gefur út verðvísitölu fast-
eignaverðs sem byggir á meðalverðum 
seldra eigna. En vísitölur byggðar 
á meðaltalsverðum segja ekki alla 
söguna því húsnæði í Reykjavík er 
mismunandi og sem dæmi er óná-
kvæmt að bera saman fermetraverð 
á 70 ára gamalli íbúð í timburhúsi 
í miðborginni og nýrri steinsteyptri 
íbúð í úthverfi.

Til þess að meta áhrif fjarlægðar 
frá miðborg á fasteignaverð í Reykja-
vík er hægt að nota gögn Þjóðskrár 
en þá þarf að taka tillit til nokkurra 
áhrifaþátta á fasteignaverð. 

Borgin er fjölkjarna að því leiti að 
öll svæði hafa nauðsynlega grunn-
þjónustu í sínum kjörnum svo sem 
matvöruverslanir, skóla, bensínstöðv-
ar, heilsugæslu og íþróttamannvirki. 
Hér er litið svo á að ekki sé munur 
á þessari þjónustu á milli svæða. 
Hins vegar er sérverslun í Reykjavík 
staðsett að mestum hluta á tveimur 
stöðum: Í Kringlunni og miðborginni. 
Það þarf því að leiðrétta fyrir áhrifum 
Kringlunnar. Gæði húsnæðis er mis-
munandi eftir svæðum borgarinnar og 
raunhæfasti tiltæki mælikvarðinn á 
gæði er meðalaldur húsnæðis á hverju 
svæði. Það þarf því að leiðrétta fyrir 
meðalaldri húsnæðis á hverju svæði. 

Sérbýli og fjölbýli eru undirliggjandi 
í fermetraverðum Þjóðskrár. Sérbýli 
er jafnan stærra í fermetrum talið 
og fermetraverð í sérbýli er yfirleitt 
lægra. Til að leiðrétta fyrir mögulegri 
skekkju á milli svæða vegna mismun-
andi húsgerða þarf að leiðrétta fyrir 
hlutfalli sérbýlis á hverju svæði.

Til að framkvæma ofantaldar leið-
réttingar og einangra þannig miðbæj-
aráhrifin beitti ég fjölvíðri línulegri 
aðhvarfsgreiningu og niðurstöðuna 
má sjá á línuriti. Græna línan sýnir 
þróun hallatölu verðlínu Reykjavíkur. 
Það er að segja hversu mikið fer-
metraverð fasteigna lækkar við hvern 
kílómetra sem farið er frá miðbæ.  
Súlurnar sýna p-gildi hvers árs fyrir 
sig, það er að segja hversu líklegt er 
að niðurstaðan sé ómarktæk.

Sjá má að áhrif fjarlægðar frá 
miðbæ eru ómarktæk á árunum 1981 
til 1996. Á árunum 1997 til 2004 er 
hallatala verðlínunnar í kringum 
-5.000 kr. Það er að segja verð á 
fermetra lækkaði að jafnaði um fimm 
þúsund krónur við hvern kílómetra 
sem farið var frá miðbæ. Hallatala 
verðlínunnar jókst mjög frá árinu 
2005 með innkomu viðskiptabank-
anna á húsnæðislánamarkað og náði 
hámarki árið 2007 í -18.140 kr. Eftir 
hrun dró snöggt úr hallatölunni en 
hún snéri aftur við eftir árið 2010 og 
stóð í -14.900 kr. árið 2013.

Er hægt að spá fyrir um 
breytingar á verðlínu 
Reykjavíkur?
Samkvæmt líkani Ricardo skýrist 
verðmunur á milli svæða af flutn-
ingskostnaði innan borgarinnar. Til 
að finna fræðilega Ricardo verðlínu 
Reykjavíkur þarf að áætla flutnings-

kostnað á hvern ekinn kílómetra og 
reikna svo út fermetraverð hvers 
svæðis út frá fjarlægð þess í kílómetr-
um talið frá miðbæ. Flutningskostn-
aður skiptist í tvennt, annars vegar 
beinan ferðakostnað eins og bensín 
og breytilegur rekstrarkostnaður 
biðfreiða og hins vegar fórnarkostnað 
launa. Það þarf því einnig að verð-
leggja tímann sem fer í akstur. Ef það 
kostar 500 þúsund krónur að aka til 
og frá miðborginni á ári hverju þá 
er það sú upphæð sem réttlætanlegt 
er að greiða aukalega í greiðslur af 
húsnæðisláni á ári. Þá þarf að auki 
að taka tillit til vaxta því vaxtastigið 
segir til um það hversu háu húsnæð-
isláni  500 þúsund krónurnar duga til 
að greiða af árlega. Þegar búið er að 
áætla flutningskostnað aftur í tímann 
út frá bensínverði, rekstrarkostnaði 
bifreiða og tímakaupi Íslendinga auk 
þess að finna húsnæðislánavexti aftur 
í tímann var hægt að reikna út líkan 
Ricardo fyrir Reykjavík.

Þegar Ricardo verðlína Reykjavík-
ur er borin saman við metnu verðlínu 
fasteignaverðs Þjóðskrár kom í ljós að 
fylgin á milli þeirra er 84,9%. Ef hins 
vegar Ricardo verðlínunni er seinkað 
um eitt ár og þannig gert ráð fyrir að 
það taki markaðinn eitt ár að bregð-
ast við breyttum flutningskostnaði er 
fylgnin 89,3%. Það er ljóst að með því 
að spá fyrir um flutningskostnað og 
vexti má sjá fyrir um þróun á verðlínu 
Reykjavíkur. Það virðist taka markað-
inn eitt ár að skila breyttum flutn-
ingskostnaði út í fasteignaverð.

Fjármagnsskömmtun hélt 
verði lágu miðsvæðis
Út frá flutningskostnaði áranna 1995 
til 2004 hefði fasteignaverð átt að 
vera hlutfallslega hærra miðsvæðis og 
hallatala verðlínunnar því brattari en 
raunverulega var á þessum árum. Á 
þessum tíma var það einungis Íbúða-
lánasjóður, og forverar hans, sem 
veittu húsnæðislán. Íbúðalánasjóður 
var með þak á hámarkslánsfjárhæð 
sem varð til þess að kaupendur sem 
höfðu mikla greiðslugetu og voru 
tilbúnir til að borga meira fyrir eignir 
fengu ekki nægjanlega hátt lán. Þeir 
þurftu því að dekka mismuninn með 
eiginfé eða dýrari viðbótarlánum frá 
viðskiptabönkunum. Með tilkomu 
viðskiptabankanna á frjálsan hús-
næðislánamarkað jókst verðmunur 
fasteignaverðs á milli miðborgar og 
úthverfa. n

Kári Auðun Þorsteinsson
skrifar

Hallatala verðlínu, áhrif fjarlægðar frá miðbæ



K
or

tið
 e

r 
ge

fið
 ú

t a
f K

re
di

tk
or

t í
 s

am
ræ

m
i v

ið
 v

ei
tta

 h
ei

m
ild

 fr
á 

A
m

er
ic

an
 E

xp
re

ss
. A

m
er

ic
an

 E
xp

re
ss

 e
r 

sk
rá

se
tt 

vö
ru

m
er

ki
 A

m
er

ic
an

 E
xp

re
ss

.

Kynntu þér kostina og sæktu um á kreditkort.is

FERÐA-
TRYGGINGAR

VERSLA
UM BORÐ

TAKTU
VIN MEÐ



Febrúar 201518 Hjálmar

Víðtæk höft á gjaldeyris-
viðskipti hafa ríkt hér á 
landi síðan 2008. Í krafti 
þeirra hefur Seðlabanki 

Íslands getað stýrt gengi krónunnar 
á innanlandsmarkaði (svokölluðu 
álandsgengi) að verulegu leyti eins 
og honum hefur þóknast. Nú hillir 
undir afnám gjaldeyrishafta. Því er 
eðlilegt að spurt sé hvert fyrirkomu-
lag gengismála eigi að vera að þeim 
horfnum. 

Hagræn grundvallaratriði
Áður en reynt er að svara spurn-
ingunni um framtíðarfyrirkomulag 
gengismála er gagnlegt að huga 
að nokkrum grundvallaratriðum 
varðandi gengi krónunnar. Það 
fyrsta sem hafa þarf hugfast er að 
krónan er vara. Eins og aðrar vörur, 
sem unnt er að eiga í viðskiptum 
með, hefur hún markaðsverð. Þetta 
verð er kallað gengi krónunnar. 
Nánar tiltekið er gengi krónunnar 
verð á krónu mælt í erlendri mynt. 
Því hærra sem þetta verð er (þ.e. 
því meira af erlendri mynt þarf að 
greiða fyrir hverja krónu) þeim mun 
sterkara er gengið og öfugt. Hér á 
landi (en síður erlendis) er gengið 
iðulega mælt miðað við körfu af er-
lendum myntum og þá gjarnan talað 
um gengisvísitölu. 

Annað grundvallaratriði er að 
verð á allri vöru, og þá auðvitað 
einnig krónunni, ræðst í aðalatriðum 
af framboði á og eftirspurn eftir vör-
unni. Í markaðsjafnvægi ákvarðast 
það af jöfnuði framboðs og eftir-
spurnar. Vilji stjórnvöld eða annar 
aðili hafa áhrif á þetta jafnvægisverð 
verða þau að beita opinberum ráð-
stöfunum til að knýja fram hið nýja 
verð. Með þeim hrekja þau markaðs-
aðila af sínum sönnu framboðs- og 
eftirspurnarföllum yfir í einhvers 
konar gerviföll, sem endurspegla 
ekki óskir og notagildi markaðsaðila. 

Þriðja hagfræðilega grundvallar-
atriðið er að hagkvæmasta verð 
og viðskiptamagn vöru sé þar sem 
jafnvægi er milli sannra eða ótrufl-
aðra framboðs- og eftirspurnarfalla. 
Í þeim punkti er samanlögð hagsbót 
seljenda og kaupenda í hámarki. Því 
er það að viðleitni opinberra aðila 
til að breyta verðinu með opinber-
um ráðstöfunum felur ætíð í sér 
skerðingu á efnahagslegri hag-
kvæmni. 

Þessum grundvallaratriðum er 
lýst í mynd 1. Myndin lýsir markaði 
fyrir krónu þar sem magnið er mælt 
út eftir lárétta ásnum og verðið (þ.e. 
gengið) upp eftir lóðrétta ásnum. 
Á sérhverjum tilteknum tíma er 
ákveðið framboð af krónum sem lýst 
er með framboðsfallinu, S. Þetta fall 
lýsir því magni króna sem eigendur 
þeirra eru reiðubúnir að selja fyrir 
aðra mynt (t.d. dollara) miðað við 
mismunandi gengi krónunnar (verði 
krónunnar mældu í dollurum). Þetta 
framboðsfall hallar eðli málsins 
samkvæmt upp á við. Því dýrari 
sem krónan er þeim mun fúsari eru 
aðilar að selja hana fyrir dollara. Á 
sama tíma er einhver eftirspurn eftir 
krónum. Þessi eftirspurn lýsir því 

magni sem aðilar eru reiðubúnir að 
kaupa fyrir hina erlendu mynt (t.d. 
dollara). Þetta fall hallar eðlilega 
niður á við. Því ódýrari sem krónan 
er (gengið lægra) þeim mun meiri er 
eftirspurnin að öðru jöfnu. Í mynd 1 
er jafnvægisverðið fyrir krónu (geng-
ið) g0 og samsvarandi viðskiptamagn 
m0. Á næsta andartaki gætu bæði 
framboðið og eftirspurnin færst til og 
því gengið breyst. 

Líkanið í mynd 1, þótt einfalt sé, 
má nota til að útskýra gengisfallið 
2008 og áhrif gjaldeyrishaftanna. 
Þegar trúin á íslenska hagkerfið 
hrundi á haustdögum 2008, snar-
minnkaði eftirspurnin eftir krónum 
(frá D0 til D1 í mynd 2) — aðilar 
vildu miklu síður en áður kaupa 
krónur fyrir gjaldeyri. Um leið jókst 
framboðið á krónum (frá S0 til S1 í 
mynd 2) — miklu fleiri vildu selja 
krónur en áður. Því hríðféll gengi 
krónunnar í átt að nýju jafnvægis-
gengi, g1, líkt og lýst er í mynd 2. 
Gengisfallið sjálft jók framboð króna 
enn frekar — enginn vildi sitja uppi 
með eign sem væri að falla í verði, 
sem ýtti undir enn frekara geng-
isfall. Því var um tíma óljóst hvert 
jafnvægisgengi krónunnar væri. 

Gjaldeyrishöftin voru sett á 
gagngert til að stöðva gengisfallið 
og hækka gengi krónunnar. Þau 
jafngiltu því í reynd að framboð á 
krónum (tilboð um að kaupa erlenda 
mynt fyrir krónur) var takmarkað 
og eftirspurnin aukin (skilaskylda 
gjaldeyris o. fl.). Þetta í sameiningu 
leiddi til hærra gengis er samsvar-
aði jafnvægisgengi við hinar nýju 
aðstæður. 

Þessari gengisþróun er lýst í 
mynd 2. Upphaflega jafnvægisgengið 
fyrir hrun var g0. Í kjölfar hruns-
ins lækkaði það niður í g1 (þótt það 
jafnvægi hafi e.t.v. aldrei komið fram 
í markaðsóróanum). Með gjaldeyr-
ishöftunum var framboð á krónum 
fyrir gjaldeyri takmarkað sem leiddi 
til hærra gengis, g2, líkt og lýst er i 
mynd 2. 

Gjaldeyrishöftin neyða markaðs-
aðila til að víkja frá sínum sönnu 
framboðs- og eftirspurnarföllum. 
Slíkt rýrir ætíð hag þeirra. Í mynd 
2 samsvarar sá skaði flatarmáli 
svæðisins A+B+C (sjá t.d. Varian 
1992). Gróft mat bendir til þess að 
sá skaði nemi mörgum milljörðum 
króna árlega. Bætist sú upphæð við 
annan kostnað af gjaldeyrishöftun-
um fyrir hagkerfið sem stafar af 
röngu verði erlends gjaldeyris og þar 
með brenglaðri hagþróun, auknum 
rekstrarkostnaði íslenskra fyrir-
tækja sem þurfa að glíma við gjald-
eyrishöftin, opinberum rekstrar- og 
eftirlitskostnaði vegna gjaldeyris-
haftanna o.fl. 

Gengisstefna eftir höft
Eftir að gjaldeyrishöft hafa verið af-
numin, taka óhindruð markaðsöfl við 
á gjaldeyrismarkaði og Seðlabank-
inn getur ekki lengur stýrt genginu 
með sama hætti og áður. Þá vaknar 
spurningin um hvaða gengisstefnu 
hann eigi að fylgja. Eftirfarandi þrír 
meginkostir eru fyrir hendi: 
1. Fast gengi. Seðlabankinn ákvarð-

ar gengi krónunnar
2. Fljótandi gengi. Gengið ákvarðast 

af markaðsöflum á hverjum tíma

3. Fljótandi gengi með stöð-
ugleikastjórn. Gengið ákvarðast í 
meginatriðum af markaðsöflum, 
en Seðlabankinn reynir að hafa 
áhrif á þróun þess. 
Ástæða er til að vekja athygli á 

því að þessir kostir eru einungis 
mismunandi tilvik af opinberum 
afskiptum af gengi krónunnar og 
samsvara því mismunandi staðsetn-
ingu á sama ási (eða vídd). Valkostur 
1 er það jaðartilfelli þar sem opin-
berir aðilar beinlínis ákveða gengið. 
Valkostur 2 er hitt jaðartilfellið þar 
sem opinberir aðilar hafa engin af-
skipti af genginu. Valkostur 3 er allt 
þar á milli.

Hugleiðum nú þessa valkosti 
hvern fyrir sig: 

Valkostur 1: Fast gengi
Til að viðhalda föstu gengi án gjald-

eyrishafta verður Seðlabankinn að 
vera viðbúinn því að kaupa og selja 
gjaldeyri þannig að hið fasta gengi 
sem hann hefur ákveðið samsvari 
jafnvægi á gjaldeyrismarkaði. Þetta 
jafngildir því að hann með við-
skiptum sínum auki eftirspurn og 
framboð á gjaldeyri þannig að það 
gengi sem hann hefur ákveðið, t.d. g2 
í mynd 2 sé markaðsjafnvægi. Þessi 
gengisstefna hefur afar mikla galla. 
Þeir stafa af m.a. því að það er nán-
ast óhugsandi að hið fasta gengi sé 
ætíð jafnframt hið rétta gengi krón-
unnar, þ.e. ótruflað markaðsjafnvægi. 
Sé ekki svo jafngildir hið fasta gengi 
því að gengi krónunnar sé falsað. 
Ef Seðlabankinn þarf að kaupa eða 
selja gjaldeyri til að viðhalda hinu 
fastákveðna gengi er hið opinbera 
í rauninni að falsa verð krónunnar 
og valda með því þjóðhagslegu tjóni. 
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Það er í rauninni ekki mikill munur 
á þessari leið og gjaldeyrishöftum 
hvað efnahagslega brenglun snertir. 
Munurinn er einungis sá að enginn 
er beinlínis neyddur út af sínum eig-
in framboðs- og eftirspurnarföllum 
og því ekki um skaða markaðsaðila 
að ræða. Skaðinn hverfur þó ekki. 
Hann lendir bara á Seðlabankanum 
í formi taps á gengisviðskiptum eins 
og auðvelt er að ganga úr skugga um. 

Í öðru lagi er hæpið að Seðlabank-
inn geti viðhaldið hinu fasta gengi til 
lengdar. Til þess þyrfti hann að eiga 
nægan varasjóð gjaldeyris til að selja, 
þegar hið rétta gengi er lægra en hið 
fyrirfram ákveðna fasta gengi, eða 
vera reiðubúinn að prenta krónur til 
að kaupa gjaldeyri þegar hið rétta 
gengi er hærra en hið fyrirfram 
ákveðna fasta gengi. Hvort tveggja 
er dýrt og ekki mögulegt nema að 
vissu marki. Reynslan sýnir að 
alþjóðlegir áhættusjóðir hafa yfrinn 
fjárhagslegan styrk til að hrekja 
jafnvel stórþjóðir frá því að viðhalda 
fölsku gengi mynta sinna (sjá t.d. 
Litterick 1992). Afleiðingin verður 
því óhjákvæmilega sú að hinu fasta 
gengi er ekki unnt að viðhalda og 
gengisbreytingar verða af og til og 
eru þá verulegar, ýmist gengislækk-
anir (eins og við Íslendingar höfum 
reynslu af) eða gengishækkanir (eins 
og Svisslendingar hafa orðið að þola 
ítrekað)

Niðurstaðan er því sú að sú stefna 
að viðhalda föstu gengi sé efnahags-
lega óskynsamleg og þar að auki 
tæplega möguleg til lengdar. 

Valkostur 2: Fljótandi gengi
Fljótandi gengi merkir að gengi 
krónunnar er látið afskiptalaust 
af opinberum aðilum og ræðst því 
af ótrufluðum markaðsaðstæðum 
hverju sinni. Öfugt við þá stefnu að 
viðhalda föstu gengi getur stefna 
fljótandi gengis gengið upp til lengd-
ar. Fljótandi gengi er í samræmi 
við þá meginniðurstöðu fræðilegrar 
markaðshagfræði að hagkvæmast sé 
að markaðsöfl ráði öllum verðum og 
það alltaf (sjá t.d. Debreu 1959). 

Gallinn við fljótandi gengi, þar 
sem verðið á gjaldeyri ákvarðast 
af framboði og eftirspurn á hverju 
andartaki, er að talsvert flökt getur 
orðið í genginu. Þetta flökt er vænt-
anlega því meira þeim mun smærri 
sem myntin er og þar með tíðni 
markaðsviðskipta minni. Gengisflökt 
skapar óvissu, sem bitnar m.a. á 
inn- og útflytjendum, og veldur þar 
með raunverulegum efnahagslegum 
kostnaði.

Í grunnfærinni umræðu um 
fljótandi gengi er gjarnan lýst 
áhyggjum vegna spákaupmennsku 
(e. speculative trades). Slíkar 
áhyggjur byggjast að miklu leyti á 
misskilningi. Spákaupmenn geta því 
aðeins hagnast á viðskiptum sínum 
séu þau í sömu átt og verðið er að 
eða mun þróast til, þ.e. þeir kaupa 
krónur þegar krónan er að hækka 
eða mun hækka í verði og öfugt. 
Undir venjulegum kringumstæðum 
eru viðskipti þeirra því fallin til þess 
að halda myntum sem næst sönnu 
jafnvægisverði þeirra (Friedman 
1953). Spákaupmennska er því 
jafnan þjóðhagslega gagnleg. Hitt er 
annað mál að vera kann að einhverj-

um mislíki jafnvægisgengið og ásaki 
spákaupmenn fyrir að stuðla að því. 

Þótt spákaupmennska með 
gjaldmiðla sé yfirleitt gagnleg má 
ekki loka augunum fyrir því að þegar 
gjaldeyrismarkaðir eru í ójafnvægi 
og óstöðugir, t.d. vegna skyndilegs 
vantrausts á viðkomandi efnahags-
stjórn og/eða hagkerfi, getur spá-
kaupmennska ýtt verulega undir 
gengissveiflur. Spurningin er hvort 
við slíkar aðstæður beri fremur að 
álasa spákaupmennskunni en þeim 
mistökum í efnahagsstjórn ollu van-
traustinu í upphafi. 

Valkostur 3: Fljótandi gengi 
með stöðugleikastjórnun 
(seigfljótandi gengi) 
Frá fræðilegu sjónarmiði er unnt að 
minnka flökt í fljótandi gengi með 
skynsamlegum markaðsinngripum, 

þ.e. kaupum og sölu á gjaldeyri. 
Slík gengisstefna er stundum kölluð 
óhreint gengisflot (e. dirty floating) 
en er kallað hér seigfljótandi gengi. 
Seigfljótandi gengi á sér margar 
hliðstæður í hinu frjálsa markaðs-
hagkerfi. Þar hafa markaðsaðilar 
iðulega séð sér hag í því að hafa 
verð ekki fyllilega fljótandi heldur 
seigfljótandi í þeim skilningi að þau 
breytast með nokkru millibili, t.d. 
daglega en séu föst þess á milli. 

Framkvæmd seigfljótandi geng-
isstefnu er vandasöm. Vandinn er 
að draga úr flökti án þess að vinna 
gegn þróun gengis til lengri tíma, 
þ.e. leitninni. Verði Seðlabankanum 
á hvað þetta varðar og gengið víkur 
umtalsvert frá jafnvægisgenginu 
gerist tvennt (i) spákaupmenn koma 
til skjalanna og Seðlabankinn getur 
tapað verulegu fé á viðskiptum 
sínum (ii) veruleg gengisleiðrétting 
verður að eiga sér stað með öllum 
þeim kostnaði sem henni fylgir. 
Takist Seðlabankanum hins vegar 
vel upp á hann að geta dregið úr 
gengisflökti án taps á viðskiptum 
sínum og jafnvel með hagnaði. 

Að framan var á það bent að 
valkostina þrjá mætti skoða sem 
mismunandi staðsetningu á ási 
opinberra afskipta af gengi, frá 
algerlega fljótandi gengi til algerlega 
fasts gengis. Sú seigfljótandi geng-
isstefna sem hér er lýst, þar sem 
aðeins er dregið úr flökti í genginu 
en leitni þess látin ráðast af mark-
aðsaðastæðum, er miklu nær fljót-
andi gengi á þessum ás opinberra 
gengisafskipta en föstu gengi.

Niðurstaða
Fast gengi er óráð. Það er bæði efna-
hagslega skaðlegt og ekki mögulegt 

til lengdar. Þennan valkost má því 
slá út af borðinu. 

Fljótandi gengi er bæði fræðilega 
skynsamlegt og framkvæmanlegt í 
reynd. Sú gengisstefna getur hins 
vegar haft í för með sér óþægilega 
mikið flökt í genginu sem er þjóð-
hagslega kostnaðarsamt. 

Seigfljótandi gengi virðist besti 
kosturinn. Vandinn er hins vegar 
sá að ákveða hversu langt skal 
ganga í að halda genginu stöðugu, 
þ.e. greina á milli hreins flökts 
og raunverulegrar leitni í þróun 
gengisins. Háþróaða sérfræði og 
verulega markaðsreynslu þarf til að 
gera þetta vel (sjá t.d. Brandt og fél. 
2009). Sérfræðina er að finna á jaðri 
fræðilegrar greiningar á þessu sviði 
í heiminum en reynsluna einkum 
hjá markaðsaðilum á gengis- og 
fjármálamörkuðum. Ljóst er að 
Seðlabanki Íslands þarf að styrkja 
sig á báðum sviðum áður en hann er 
vel í stakk búinn til að framkvæma 
stefnu fljótandi gengis. n
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Ójöfn ævi
Um síðustu áramót gekk í 

gegn umdeild breyting á 
virðisaukaskattskerfinu. 
Efra þrep skattsins lækkaði, 

en það neðra hækkaði, auk þess sem 
almenn vörugjöld voru afnumin. Þetta 
var ákveðinn viðsnúningur þar sem 
neðra þrepið hafði verið lækkað árið 
2007, og breytingarnar vöktu hörð við-
brögð þegar þær voru kynntar. Þó hafa 
fræðimenn verið sammála í hartnær 
40 ár um að lægri virðisaukaskattur á 
nauðsynjar sé afar óhagkvæm leið til 
að auka jöfnuð, eða frá því Atkinson 
& Stiglitz gáfu út um það fræðigrein 
1976.

Gagnrýnin byggist á því að verð-
hækkun matvæla komi harðast niður 
á þeim verst settu, vegna þess að þeir 
eyði hærra hlutfalli tekna sinna í mat 
en aðrir. Iðulega er síðan vitnað í tölur 
um matarútgjöld sem hlutfall af tekj-
um eftir tekjufjórðungum eða tekjutí-
undum því til stuðnings. Burtséð frá 
slíkum hlutföllum er ljóst að efnafólk 
eyðir hærri krónutölu í matvæli, og 
fær því hærri krónutölu í skattaafslátt 
ef hann er veittur af mat. Hér á eftir 
verður athyglinni þó beint að rökun-
um um útgjöld sem hlutfall af tekjum.

Tekjuójöfnuður hefur raunar 
verið mikið í umræðunni nýverið, og 
í því sambandi hefur til dæmis verið 

talað um að Gini-stuðull Íslands hafi 
farið hækkandi, en Gini-stuðullinn er 
hugsaður sem einnar tölu mælieining 
á tekjuójöfnuð þjóðar (hærri stuðull = 
meiri ójöfnuður).

Vandinn við þessa tölfræði og þessa 
umræðu er að slíkir mælikvarðar 
skoða aðeins tekjur fólks á tiltekn-
um tíma, en taka ekkert tillit til 
breytileika tekna yfir æviskeið fólks, 
og það sem meira er, þess að útgjöld 
takmarkast ekki af tekjum til skamms 
tíma.

Tökum dæmi um tvo einstaklinga. 
Annar þeirra fer beint á vinnumark-
aðinn eftir grunnskóla, og hefur nokk-
uð stöðugar tekjur yfir starfsævina 
og þannig meirihluta ævinnar. Hann 
passar ágætlega inn í umræðuna um 
matarútgjöld sem hlutfall af tekjum 
og Gini-stuðulinn.

Hinn einstaklingurinn heldur hins-
vegar áfram í námi, fer í menntaskóla 
og langt háskólanám, og fer ekki inn á 
vinnumarkaðinn fyrr en að verða þrí-
tugt. Þangað til lifir hann á námslán-
um, og smá hjálp frá fjölskyldunni.

Tekjur hans fyrsta áratug full-
orðinsáranna eru því sáralitlar, 
þar sem námslán og hjálp frá fjöl-
skyldunni teljast ekki til tekna, en 
útgjöldin öllu hærri. Vel má hugsa sér 
að slíkur einstaklingur eyði yfir 100% 
tekna sinna í matvæli, enda heildarút-
gjöld margfalt hærri en tekjur. Hann 
er að sjálfsögðu í lægsta tekjuhópi 
þjóðfélagsins, og hækkar því hlutfall 

af tekjum sem sá hópur eyðir í mat-
væli töluvert.

Þegar hann fer síðan loks á vinnu-
markaðinn hefur hann auðvitað góðar 
tekjur, enda hámenntaður. Hann 
skuldar hins vegar slatta í námslán, 
sem hann þarf nú að fara að borga af. 
Tekjur hans eru þannig mjög háar, 
en þar sem hann þarf nú að fara að 
borga af námslánum, auk þess sem 
hann flutti úr Stúdentagörðunum í 
nýja íbúð sem hann keypti sér, á hann 
töluvert minna eftir til að eyða en 
launaseðillinn gefur til kynna. Hann 
eyðir því ekki mikið hærri upphæð í 
mat en áður, en sem hlutfall af tekjum 
hans hefur þessi upphæð lækkað ansi 
mikið, enda tekjurnar mun hærri.

Þegar líða tekur á starfsævina 
og hann fer loks að sjá fyrir endann 

á húsnæðis- og námslánunum fer 
hann svo að huga að ellinni og byrjar 
að leggja fyrir, ásamt því að hjálpa 
frænda sínum örlítið sem er í námi. 
Neyslan er þannig áfram minni heldur 
en tekjurnar gefa til kynna. Loks fer 
hann svo á eftirlaun, og lifir góðu lífi 
á sparnaðinum sem hann lagði fyrir, 
en slíkt telst ekki til tekna svo nú er 
hann aftur kominn í hóp lágtekjufólks, 
og aftur farinn að kaupa mat fyrir 
mjög stórt hlutfall tekna sinna.

Fjárhagsævi þessa manns ramm-
skekkir ekki aðeins tölur um útgjöld 
til hinna og þessa málaflokka sem 
hlutfall af tekjum eftir tekjuhópum, 
heldur ýtir hún Gini-stuðlinum upp á 
við miðað við ævi hins einstaklingsins. 
Þessi áhrif verða svo sterkari eftir 
því sem fólk eyðir meiri tíma í að 
mennta sig, meðalaldur hækkar (fleiri 
eftirlaunaár), og starfsævi fólks verður 
fjölbreyttari, svo dæmi sé tekið. Þrátt 
fyrir það telja flestir þetta jákvæða 
þróun.

Hér skal látið liggja milli hluta 
hvort og þá hversu mikið ójöfnuður 
hefur raunverulega aukist síðustu ár; 
en það væri óskandi að umræða um 
það væri málefnalegri og tæki mið af 
ofangreindum sjónarmiðum. Í stað 
þess að mótmæla skattabreytingum 
sem þörf var á og gera skattkerfið 
skilvirkara á grundvelli jöfnuðar 
væri nær að þeim sem er umhugað 
um jöfnuð hefðu barist fyrir sterkari 
mótvægisaðgerðum. n

Júlíus Þór Halldórsson
skrifar

AÐ HVERJU ÞARF ÉG AÐ HUGA?

Almenni lífeyrissjóðurinn veitir faglega og persónulega
ráðgjöf og fer vel yfir þín mál.

Hafðu samband við okkur og við finnum hentuga leið 
fyrir þig og þína

• lífeyrissjóði og eftirlaunum
• vörn gegn tekjumissi vegna veikinda eða slysa
• skipulegum sparnaði
• uppbyggingu eigna
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Þó hafa fræðimenn 
verið sammála í 
hartnær 40 ár um 
að lægri virðis-
aukaskattur á 
nauðsynjar sé afar 
óhagkvæm leið til 
að auka jöfnuð
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Þrátt fyrir aukna þekkingu og 
vitneskju um skaðleg áhrif 
tóbaksnotkunar, er neysla 
tóbaks stór þáttur af tilveru 

okkar. Afleiðingar tóbaksnotkun-
ar eru eitt stærsta sjálfskapaða 
heilbrigðisvandamál í heiminum í 
dag og því fylgir mikill kostnaður 
fyrir samfélagið í heild sinni. Til að 
mynda var kostnaður samfélagsins 
vegna reykinga á Íslandi árið 2000 
metinn sem 39,7 milljarðar króna 
á verðlagi ársins 2013. Til sam-
anburðar voru tekjur ríkissjóðs af 
allri tóbakssölu um 5,5 milljarðar 
króna árið 2013. Það kemur því 
ekki á óvart að stjórnvöld leiti allra 
mögulegra úrræða til að draga úr 
tóbaksnotkun. 

Grundvallarlögmál hagfræðinnar 
er niðurhallandi eftirspurnarkúrfa 
sem lýsir neikvæðu sambandi verðs 
og magns. Þetta þýðir að þegar verð 
hækkar minnkar eftirspurn eftir 
vöru og öfugt. Á 20. öldinni héldu 
margir því fram að tóbaksnotkun 
væri undanskilin þessu lögmáli 
vegna skaðlegra áhrifa og ávana-
bindandi eðlis þess. Hins vegar 
benda erlendar rannsóknir til þess 
að þrátt fyrir að tóbak sé frábrugð-
ið öðrum vörum, sé um greinilegt 
samband að ræða. Eftirspurn eftir 
sígarettum og öðru tóbaki er háð 
breytingum á verði. Verðbreytingar 
eru þó ekki eini áhrifaþátturinn á 
eftirspurnina þó þær hafi veruleg 
áhrif einar og sér. Því hafa rann-
sóknir sýnt fram á að meðal áhrifa-
ríkustu leiða til að draga úr tóbaks-
notkun er að hækka verðið á tóbaki.

Á Íslandi voru skattar á tóbak 
hækkaðir verulega á árunum 2008 
til 2013 með þeim afleiðingum að 
tóbaksverð margfaldaðist á þessu 
tímabili. Tekjur ríkissjóðs af tóbaks-
sölu jukust um tæp 40% þrátt 
fyrir auknar álögur og því er talið að 
skattaáhrifin á neyslu séu vanmetin 
og að verðbreytingar hafi lítil áhrif 
á neytandann. Til þess að deila um 
slíkt þarf að vita verðteygni tóbaks 
sem segir til um næmni neytenda við 
verðbreytingum á tilteknum markaði. 

Í meistararitgerð minni kannaði 
ég viðbrögð neytenda við verð-
breytingum á íslenskum tóbaks-
markaði eftir efnahagshrun 2008 og 
næmni eftirspurnar eftir tóbaki við 
sömu breytingum. Ég gerði ráð fyrir 
að verðhækkanir myndu draga úr 
eftirspurn eftir tóbaki óháð tegund 
en af niðurstöðunum var ljóst að 
sú er ekki raunin. Verðhækkanir 
hafa þó haft töluverð áhrif á neyslu 
tóbaks hér á landi, eins og sjá má á 
Mynd 1. 

Sala á sígarettum dróst saman 
um 33% á árunum 2008 til 2013 en 
sala reyktóbaks nær tvöfaldaðist 
á sama tímabili. Sala neftóbaks 
jókst um rúm 40% á árunum 2008 
til 2011 en tók þá viðsnúning og 
minnkaði um 7% árið 2012 og tæp 
6% árið 2013. Því ályktaði ég að eft-
irspurn eftir sígarettum og neftóbaki 
væri á niðurleið nú til dags en eftir-
spurn eftir reyktóbaki að aukast. Í 
kjölfar verðbreytinga má búast við 
meiri áhrifum á eftirspurn til lengri 
tíma litið en samkvæmt Chaloupka 
(1999) eru langtíma áhrif af viðvar-
andi verðhækkunum meiri heldur 
en skammtímaáhrifin þar sem um 

ávanabindandi hegðun er að ræða. 
Það er því mögulegt að söluþróunin 
á reyktóbaki fari að snúast við þegar 
lengra líður á og dragi mun meira úr 
sölu neftóbaks. 

Almennt er talað um að verð-
teygni eftirspurnar eftir tóbaki sé á 
bilinu -0,14 til -1,23 en flest mælist 
þó á frekar þröngu bili, eða -0,3 til 
-0,5. Þetta bendir til þess að verð-
teygnin sé lítil sem þýðir að neyt-
endur bregðist hlutfallslega minna 
við sem nemur verðbreytingum og 
seljendur geti því aukið tekjur sínar 
með verðhækkunum. Samkvæmt 
mínum útreikningum er verðteygni 
eftirspurnar breytileg eftir því fyrir 
hvaða tímabil hún er athuguð en þó 
voru flest öll gildi á bilinu -1 og 1, 
þ.e. eftirspurn var í flestum tilfellum 
óteygin. 

Verðhækkanir virðast hafa haft 
talsvert meiri áhrif á neytendur 
eftir hrun heldur en þær gerðu fyrir 
hrun, eins og sjá má á mynd 2. Eftir-
spurn eftir sígarettum varð næmari 
fyrir verðbreytingum á árunum eftir 
hrun þótt hún sé áfram lítið teygin. 
Til að mynda hefur 10% hækkun í 
raunverði sígarettna dregið úr eft-
irspurn þeirra um 3% á tímabilinu 
1996 til 2007 en um 8,5% á árunum 
eftir hrun. 

Verðbreytingar höfðu mikil áhrif 
á neytendur reyktóbaks bæði fyrir 
og eftir hrun en reyktóbak breyttist 

úr því að vera teygin vara á tímabili 
1996 til 2007 yfir í vöru með nán-
ast hlutlausa verðteygni eftir hrun. 
Þá breyttist eftirspurn nánast jafn 
mikið og sem nam verðbreytingum, 
þ.e. jókst um 9,7% við 10% hækkun 
í raunverði. Hins vegar er ekki þar 
með sagt að neytendur hafi sótt 
meira í reyktóbakið vegna þess að 
verð þess hækkaði. Það dró mikið úr 
sölu sígarettna eftir hrunið og sala 
reyktóbaks jókst á sama tíma sem 
bendir til þess að reykingamenn hafi 
skipt sígarettum hægt og rólega út 
fyrir reyktóbak. Niðurstöður sýndu 
einnig að 10% hækkun í raunverði 
sígarettna dró úr eftirspurn eftir 
reyktóbaki um 9,4% fyrir 2008 en jók 
eftirspurn um 24% eftir sama ár. Þar 
sem víxlverðteygni reyktóbaks var 
jákvæð má álykta að eftir hrun hafi 
reyktóbak breyst í staðgönguvöru 
sígarettna.

Verðteygni neftóbaks var einnig 
lítið teygin en öfugt við sígarettur 
höfðu verðbreytingar haft hlutfalls-
lega minni áhrif á neytendur eftir 
hrun en þær gerðu fyrir hrun. Við 
10% verðhækkun dróst eftirspurn 
saman um 2% á tímabili 2008 til 
2013 en um 5% á árunum á undan. 
Niðurstöður benda að auki til þess 
að neftóbak hafi komið í stað bæði 
sígarettna og reyktóbaks en sú þróun 
hófst reyndar upp úr árinu 2001. 
Líklega hafa reykingabönn árið 

Tóbaksmarkaðurinn á Íslandi
María Karevskaya
skrifar

Mynd 2

Verðteygni tóbakstegunda

2002 og síðan 2007 átt einhverja 
hlutdeild í aukningu eftirspurnar 
eftir neftóbaki, en af niðurstöðum er 
ljóst að um greinilegt samband milli 
reykinga og neftóbaksnotkunar sé að 
ræða. Við 10% hækkun á raunverði 
sígarettna fyrir 2008 jókst eftirspurn 
eftir neftóbaki um 6% en eftir 2008 
var aukningin hlutfallslega jafn 
mikil og sem nam verðhækkun. Hins 
vegar höfðu verðhækkanir reyk-
tóbaks hlutfallslega minni áhrif á 
neytendur neftóbaks eftir hrun en 
þær gerðu á árunum á undan. Eft-
irspurn jókst um tæplega 8% þegar 
raunverð reyktóbaks hækkaði um 
10% á árunum fyrir hrun og um 4% 
eftir það. Þessar niðurstöður komu 
mér á óvart en búist var við að verð-
hækkun myndi hafa neikvæð áhrif 
á eftirspurn eftir tóbaksvörum, bæði 
sígarettum sem og öðru tóbaki.

Ekki má gleyma að útreikningar 
mínir á verðteygni taka mið af verð-
breytingum að öllu öðru óbreyttu og 
þessar forsendur eru því ekki hæfar 
í raunveruleikanum. Því er líklegt að 
rekja megi breytingar á tóbaksneyslu 
til margra annarra þátta samtím-
is og að áhrifin af verðbreytingum 
einum og sér séu því ofmetin. Þó 
eftir að hafa kannað áhrif af efna-
hagshruninu 2008 á heilsutengda 
hegðun Íslendinga, ályktuðu Ásgeirs-
dóttir, Corman, Noonan, Ólafsdóttir 
og Reichman árið 2013 að í kjölfar 
hrunsins voru áhrifin á reykingar 
miklu sterkari en þau sem hafði áður 
verið sýnt fram á og rekja mátti þau 
að mestu leyti til verðhækkana.

Hvað er til ráða?
Mikill árangur hefur verið af 
forvarnarstarfi undanfarin ár hér 
á landi. Með aukinni vitneskju um 
skaðleg áhrif tóbaksnotkunar leita 
fleiri sér aðstoðar við að hætta að 
reykja og neyta annars tóbaks. Með 
forvörnum er ætlað að draga úr allri 
tóbaksnotkun en áhrifin virðast 
meiri á reykingafólk. Augljóst er 
að verðhækkanir hafa mikil áhrif á 
eftirspurn eftir tóbaksvörum. Það 
þyrfti að beina tóbaksvarnarað-
gerðum, öðrum en verðbreytingum, 
í átt að allri tóbaksneyslu fremur 
en reykingum eingöngu. Mikil-
vægt er að leggja einkum áherslu á 
neftóbak, þar sem ungt fólk sækist 
fremur í það. Með tilliti til þróunar 
tóbaksneyslu er augljóst að slíkar 
aðgerðir eru nauðsynlegar hér á 
landi. n

Greinin er byggð á MS ritgerð höf-
undar í Hagfræði frá 30.apríl 2014

Tóbak Þrátt fyrir skaðleg áhrif 
tóbaks er neysla þess mikil.

Mynd 1

Vísitölur tóbaksgjalda 
og tóbakssölu 2008–2013

Gjöld             Sala
Sígarettur

Gjöld             Sala
Neftóbak

Gjöld             Sala
Reyktóbak
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Að undanförnu hefur mik-
ið verið rætt um spár um 
aukið langlífi og breytta 
aldursdreifingu og hvernig 

bregðast skuli við því, bæði hér heima 
og erlendis. Þessar spár benda til þess 
að hlutfall fólks á eftirlaunaaldri af 
mannfjölda muni hækka verulega á 
næstu áratugum, en sú þróun mun 
leggja auknar byrðar á lífeyriskerfi 
landa að öðru óbreyttu. Innan OECD 
landanna hafa verið settar fram tillög-
ur um að hækka eftirlaunaaldur (sjá 
OECD, 2013) auk þess sem slíkt hefur 
verið rætt á Íslandi. Þessar áætl-
anir eru í samræmi við niðurstöður 
hagfræðirannsókna á hagkvæmustu 
viðbrögðum við auknu langlífi þegar 
tekið er tillit til velferðar núverandi og 
framtíðar kynslóða (sjá t.d. Andersen 
og Gestsson).  

Skoða má þau vandamál sem 
felast í auknu langlífi og breyttri 
aldursdreifingu í öðru ljósi. Ljóst er 
að ef hlutfall vinnandi einstaklinga af 
mannfjölda lækkar þá mun framleiðni 
þurfa að aukast ef ætlunin er að 
viðhalda óbreyttri hagsældaraukn-
ingu. Það má því líta á þá aukningu 
framleiðni sem nauðsynleg er til að 
viðhalda áframhaldandi bætingu lífs-
kjara, þ.e. óbreyttri aukningu neyslu 
á mann, sem mælikvarða á hversu 
alvarlegt vandamál aukið langlífi og 
breytt aldurssamsetning er frá sjón-
arhóli þjóðarbúsins. 

Mynd 1 sýnir hlutfall einstaklinga 
á vinnualdri (18-67 ára) af mann-
fjölda á Íslandi undanfarna áratugi 
og spá um þróun þess næstu áratugi 
samkvæmt gögnum og mannfjölda-
spá Hagstofu Íslands. Samkvæmt 
myndinni hækkaði hlutfallið til ársins 
2009 þegar það var rúmlega 65% en 
tók síðan að lækka og verður komið 
niður í tæplega 58% árið 2065 sam-
kvæmt spánni.

Gerum til einföldunar ráð fyrir að 
nettó staða þjóðarbúsins gagnvart út-
löndum sé í upphafi núll, þ.e. að skuld-
ir þess erlendis séu jafnar erlendum 
eignum þeirra. Þá verða samanlagðar 
núvirtar framtíðartekjur þess að vera 
jafnar samanlögðum núvirtum fram-
tíðarútgjöldum samkvæmt tekjubandi 
þjóðarbúsins, en þessu má lýsa með 
eftirfarandi jöfnu:

Jafna 1

Aldursdreifing, framleiðni og eftirlaunaaldur
Marías Halldór Gestsson
Lektor við hagfræðideild HÍ Mynd 1

Einstaklingar á vinnualdri
Hlutfall einstaklinga á vinnualdri (18-67 ára) af mannfjölda árin 1980-2014 og spá um þróun þess 2015-2065.

HEIMILD: HAGSTOFA ÍSLANDS OG ÚTREIKNINGAR HÖFUNDAR
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Mynd 2 
Skipti milli framleiðni-

vaxtar og vaxtar hlutfalls 
einstaklinga á vinnualdri 

af mannfjölda að gefnum 
markmiðum um vöxt 

neyslu á mann.

þar sem Zt er neysla (einkaneysla 
að viðbættri samneyslu) á ári t, It er 
fjárfesting á ári t, Yt er verg lands-
framleiðsla á ári t og r eru raunvextir. 
Ef gert er ráð fyrir að á upphafsárinu 
(0) sé jafnvægi í þjóðarbúskapnum 
þannig að þjóðarútgjöld séu jöfn vergri 
landsframleiðslu (Y0=Z0+I0) fæst eftir-
farandi1:

Jafna 2
gz = gl + gy

þar sem gz er hlutfallslegur vöxtur 
neyslu á mann að jafnaði, gl er hlut-
fallslegur vöxtur hlutfalls einstaklinga 
á vinnualdri af mannfjölda að jafnaði, 
gy er vöxtur framleiðni að jafnaði 
og framleiðni er skilgreind sem verg 
landsframleiðsla á hvern einstakling á 
vinnualdri (18-67 ára).  

Samkvæmt jöfnu 2 verður vöxtur 
neyslu á mann að vera jafn vexti 
hlutfalls einstaklinga á vinnualdri af 
mannfjölda að viðbættum framleiðni-
vexti til þess að tryggja að samanlagð-
ar núvirtar framtíðartekjur þjóðarbús-
ins séu jafnar samanlögðum núvirtum 
framtíðarútgjöldum þess í kjölfar 
breyttrar aldursdreifingar að því gefnu 
að í upphafi sé jafnvægi í þjóðarbú-

skapnum og nettó staða þjóðarbúsins 
gagnvart útlöndum sé núll.

Jafna 2 sýnir að því minni sem 
vöxtur hlutfalls einstaklinga á 
vinnualdri af mannfjölda er (lægra 
gl) því meiri þarf framleiðnivöxturinn 
að vera (hærra gy) til þess að unnt sé 
að viðhalda óbreyttum vexti neyslu 
á mann (qz). Athugið að hlutfall 
einstaklinga á vinnualdri af mann-
fjölda er háð eftirlaunaaldri þannig 
að því hærri sem eftirlaunaaldurinn 
er því hærra er hlutfallið. Hækkun 
eftirlaunaaldurs leiðir því til þess 
að vöxtur hlutfalls einstaklinga á 
vinnualdri af mannfjölda verður 
meiri en ella. Til þess að bregðast við 
spám um lækkun hlutfallsins má því 
grípa til aðgerða sem leiða til þess að 
einstaklingar kjósi að vinna lengur 
þannig að eftirlaunaaldur hækki og 
lækkun hlutfallsins verði minni en 
annars hefði verið. Þetta þýðir að 
hækkun eftirlaunaaldurs leiðir til þess 
að framleiðni þarf að aukast minna 
en annars hefði verið í kjölfar spár 
um lækkun hlutfalls einstaklinga á 
vinnualdri af mannfjölda til þess að 
unnt sé að viðhalda óbreyttum vexti 
neyslu á mann. 

Samkvæmt jöfnu 2 er ljóst að til 
þess að koma í veg fyrir að breytt 
aldursdreifing og minni vöxtur 
hlutfalls einstaklinga á vinnualdri af 
mannfjölda brjóti tekjuband þjóðar-
búsins, að gefnum ákveðnum mark-
miðum um vöxt neyslu á mann (gz), er 
hægt að skipta á milli kröfu um meiri 
framleiðnivöxt (gy) og minni lækkunar 
vaxtar hlutfalls einstaklinga á vinnu-
aldri af mannfjölda (gl lækkar minna 
en ella), sem ná má fram með hækk-
un eftirlaunaaldurs. Þetta er sýnt á 
Mynd 2.

Eins og sjá má af myndinni fer 
saman krafa um minni vöxt framleiðni 
og meiri vöxt hlutfalls einstaklinga 
á vinnualdri af mannfjölda að gefn-
um markmiðum um vöxt neyslu (gz). 
Jafnframt er ljóst af myndinni og jöfnu 
2 að minni vöxtur hlutfalls vinnuafls 
af mannfjölda verður að koma að fullu 
fram í aukinni framleiðni ef vöxtur 
neyslu á mann á að vera óbreyttur.

Samkvæmt mynd 1 hækkaði hlut-

fall einstaklinga á vinnualdri til ársins 
2009 (gl>0) en hefur síðan lækkað og 
er spáð áframhaldandi lækkun næstu 
áratugina (gl<0) að því gefnu að eftir-
launaaldur verði óbreyttur. Það er því 
ljóst af myndinni að framleiðni verður 
að aukast til þess að unnt verði að 
halda óbreyttum vexti neyslu á mann 
og verið hefur undanfarna áratugi að 
gefnum eftirlaunaaldri.

Unnt er að nota jöfnu 2 til þess að 
leggja gróft mat á hve mikið fram-
leiðnivöxtur þarf að aukast ef viðhalda 
á óbreyttum vexti neyslu á mann að 
því gefnu að eftirlaunaaldur haldist 
óbreyttur. Samkvæmt gögnum og 
mannfjöldaspá Hagstofu Íslands og út-
reikningum höfundar var gl=0,3% árin 
1980-2013 og verður -0,3% árin 2013-
2065. Samkvæmt þessu er lækkun gl 
því 0,6% sem þýðir gy verður að hækka 
um 0,6% ef viðhalda á óbreyttum vexti 
neyslu á mann í framtíðinni miðað 
við árin 1980-2013. Til samanburðar 
má þess geta að árin 1980-2013 var 
gy=1,3% samkvæmt gögnum Hagstofu 
Íslands og útreikningum höfundar. 
Samkvæmt þessum niðurstöðum 
verður framleiðnivöxtur því að vera 
1,9% á ári að jafnaði næstu áratugi 
samanborið við 1,3% á ári að jafnaði 
árin 1980-2013 til þess að unnt verði 
að viðhalda óbreyttum vexti neyslu á 
mann á ári að jafnaði samanborið við 
árin 1980-2013 að því gefnu að eftir-
launaaldur verði óbreyttur. Hafa ber í 
huga að þessi greining gerir ráð fyrir 
að upphafsstaða þjóðarbúsins gagn-
vart útlöndum sé núll. Sé hún neikvæð 
þarf framleiðnivöxturinn að verða 
meiri eða eftirlaunaaldurinn að hækka 
meira. Það er því verk að vinna hvort 
sem það felst í aukinni framleiðni eða 
hærri eftirlaunaaldri. n

Höfundur er sérfræðingur við 
hagfræðistofnun Háskóla Íslands

Heimildir: 
Andersen, T. M. og M. H. Gestsson, Longevity, 

Growth and Intergenerational Equity – The 
Deterministic Case. Væntanleg í Macroeconomic 
Dynamics.

OECD (2013), Pensions at Glance 2013: OECD 
and G20 Indicators, OECD Publishing. http://
dx.doi.org/10.1787/pensions_glance_2013-en

1) Útreikninga má nálgast hjá höfundi í gegnum tölvupóstfangið marias@hi.is
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Eftir að lýðum urðu ljós 
hin afdrifaríku mistök 
stjórnmálaleiðtoga margra 
Vesturlanda, við að setja 

fjármálakerfum landa sinna skorður, 
áratugina fyrir og eftir aldamótin 
síðustu, hefur orðið mikill vöxtur á 
fræðilegum greinum og tillögum um 
hvernig betrumbæta megi fjármála-
kerfin.  

Fjármálasveiflan (e. financial 
cycle) sú, sem reið yfir, einkenndist 
af óhóflegri útlánaþenslu og háum 
veðhlutföllum eigna sem ýttu undir 
hækkun eignaverðs og blésu út bólu 
sem á endanum sprakk með látum. 
Hvorki hefðbundin tæki þjóðhag-
fræðinnar né sú reglusetning sem 
ríkti um fjármálakerfið gerðu mikið, 
ef eitthvað, til að milda eða koma 
í veg fyrir þessa sveiflu. Á þessum 
tíma höfðu bankar og önnur fjár-
málafyrirtæki óheft svigrúm til að 
þenja út efnahagsreikninga sína, 
taka meiri og meiri áhættu án 
þess að eiga von á því að þurfa að 
standa straum af miklum kostnaði 
sem vænta mátti, og sem í mörg-
um tilfellum hefur þegar fallið til 
en var svo  þjóðnýttur í hruninu 
sjálfu.  Sá mikli fjárlagahalli sem af 
þessu hefur skapast ásamt auknum 
samdrætti í opinberum útgjöldum 
hafa snúið efnahagskerfum af fyrri 
braut þenslu og vaxtar yfir í minnk-
andi starfsemi raunhagkerfisins eða 
jafnvel samdrátt.  

Mikil umræða hefur sprottið upp 
um það hvernig koma megi í veg 
fyrir að önnur eins “stund Minskys” 
(e. Minsky moment) renni upp. 
Flestar hugmyndir miða að því að 
draga úr svigrúmi bankastofnana 
til að takast á hendur of mikla 
áhættu og koma þannig í veg fyrir 
að kostnaður vegna þeirrar áhættu-
töku falli á ríkið.  Ýmsar tillögur um 
þjóðhagsvarúð (e. macroprudential 
policy) hafa verið lagðar fram svo 
sem takmarkanir á skuldsetningu 
og skuldahlutföllum efnahagsreikn-
inga fyrirtækja og til íbúðakaupa, 
takmarkanir á skuldsetningu í 
erlendri mynt, kröfur um aukna 
eiginfjármögnun fjármálastofnana 
og að þær sveiflist öndvert á við 
hagsveifluna, takmörkun á verð-
bréfaviðskiptum fjármálafyrirtækja 
fyrir eigin reikning, takmörk á 
árangurstengdum launagreiðslum 
til handa bankamönnum, álagspróf, 
erfðaskrár fjármálafyrirtækja, svo 
eitthvað sé nefnt. Frekari hugmynd-
ir um kerfisbreytingar hafa verið 
lagðar fram til að takmarka hvaða 
viðskipti bankastofnanir geta stund-
að með því að skilja að viðskipta- og 
fjárfestingabankastarfsemi.  Margar 
þessar tillögur hafa þegar komið til 
framkvæmda eða eru í alvarlegri 
skoðun í opinberri stefnumótun. 

Það fer eftir því hvar og í hverju 
rót vandans liggur, hvort þessar 
umbætur reynast líklegar til að 
koma í veg að efnahagskerfin lendi 
í annarri álíka fjármálakreppu.  
Sumir álitsgjafar telja að lán til 
þrautavara frá seðlabönkum hafi 
skekkt markaðinn og að freistni-

vandi hafi þannig plagað markaðs-
aðila sem aftur leiddi til þess að 
markaðnum tókst ekki að viðhalda 
fjármálastöðugleika.  Í þeirra huga 
liggur lausnin í því að leggja af lán 
til þrautarvara og láta fjármála-
stofnanir þar með taka afleiðingum 
gjörða sinna sem leiða til óhóflegrar 
áhættutöku – sem bankamennirnir 
myndu þá forðast. Þá fyrst væri 
markaðurinn nægilega frjáls og með 
tilhlýðilegt svigrúm til að skapa fjár-
málastöðugleika sem kenningin um 
skilvirkni markaða gerir ráð fyrir.

Aðrir telja að markaðir með fjár-
eignir séu í eðli sínu óstöðugir þar 
sem enginn óbilandi og algjörlega 
óháður almennilegur mælikvarði 
er til á áhættu og því afar erfitt að 
mæla hana með fullri vissu.  Mark-
aðirnir séu háðir hópstemningu og 
þjáist af sálrænum villum mark-
aðsaðila sem leiða til þess að verð á 
markaði á erfitt með að endurspegla 
raunverulegt núvirði fjáreignanna.  
Á þeim nótum hafi ástandið verið 
rétt fyrir hrunið, þar sem aukin 
skuldsetning var einungis einkenni 
(en ekki orsök) á óraunhæfri bjart-
sýni markaðsaðila um framtíðaraf-
komu sem leiddi til fjármögnunar á 
ósjálfbærum fjárfestingum í blindri 
trú á að verð myndu halda áfram að 
hækka um ókomna tíð.

Róttækustu umbótasinnarnir 
telja hins vegar að rótina sé að finna 
í útþenslu peningamagnsins sjálfs 
og þá sérstaklega getu bankanna til 
að búa til peninga í gegnum víxl-
verkun innlána og útlána bankanna 
(e. deposit money multiplier) um-
fram það sem seðlabankinn býr til 
með peningaprentun.  Í þeirra huga 
kallar það á að afnema bankakerfin 
alveg í þeirri mynd sem þau eru nú 
og gera ráð fyrir því að endurskipu-
leggja kerfið í grundvallaratriðum.  

Þá gera þeir hinir sömu greinar-
mun á öruggum peningum sem eru 
fyllilega baktryggðir með loforði 
frá ríkinu og eignum seðlabankans, 
og þeim sem bankar búa til (eða 
önnur fjármálafyrirtæki með útgáfu 
fjármálagerninga).  Þeir telja að það 
sé í hlutverki seðlabankans eins að 
ákveða peningamagn í umferð, en 
ekki bankamanna.  Hægt er að setja 
nokkra málsvara þessara hugmynda 
undir sama hatt, svokallað Chicago 

Plan (CP) sem Benes og Kumhof 
(2013) hafa endurvakið, Positive 
Money og NEF (New Economics 
Foundation) (Jackson and Dyson 
2012), Narrow Banking, Kay (2009), 
Limited Purpose Banking Kot-
likoff ’s (2010) og nú síðast má e.t.v 
telja Chicago hagfræðinginn John 
Cochrane með í sömu andrá sem 
leggur til að bankar verði að fullu 
fjármagnaðir með eigin fé.  Það er 
vissulega ólík sýn sem allir þessir 
aðilar hafa á hvernig bankakerfið á 
að virka og hlutverk banka, í þeirra 
huga, er ólíkt – en allir eiga þeir 
það sameiginlegt að vilja koma í veg 
fyrir það að bankar geti búið til pen-
inga (úr engu) og forðast þannig þá 
áhættu sem af því stafar.  Til að ná 
þessu fram beina þeir allir sjónum 
sínum að peningamagni í umferð og 
vonast til að hægt verði að skilja að 
peningamyndun og útlánastarfsemi 
með því að leggja 100% bindiskyldu 
á innistæður. Með þessu sé hægt að 
forða almenningi frá óskynsömum 
bankamönnum og sérstaklega forða 
ríkisfjármálunum frá því að verja 
fjármunum í að bjarga þeim frá 
eigin óförum og útlánatöpum.  Að 
öðrum kosti verði veltureikningar 
viðskiptabanka aflagðir og settar 
upp peningaafgreiðslustofnanir í 
umsjá hins opinbera (seðlabankans) 
sem sjá um að geyma innistæður 
almennings.  Seðlabankinn gæti 
þá metið hverju sinni hversu mikið 
peningamagn sé heppilegt, með 
þeim hætti að ekki verði óhóflega 
mikið af því í umferð.  Í þessu kerfi 
þurfa bankar að fá lánaða peninga 
frá lánadrottnum (ekki almenn-
ingi) til að geta lánað þá út aftur, 
án nokkurrar fyrirgreiðslu eða 
tryggingar frá hinu opinbera ef illa 
gengur að innheimta lánin.  Bankar 
yrðu þá nokkurs konar verðbréfa-
sjóðir.

Þrátt fyrir fögur fyrirheit og 
velvilja þessara hugsuða verður 
ekki framhjá því litið að hugmyndir 
þeirra um eðli peninga samræmast 
ekki raunveruleikanum.  Jafnvel þó 
þetta væri hægt, og þar með flækja 
enn frekar flókið fjármálakerfið, er 
seðlabankinn ekki þess umkominn 
að geta ákveðið rétt peningamagn 
í umferð.  Þótt vitrustu og velvilj-
uðustu einstaklingar landsins yrðu 

settir í peningamagnsnefndina, 
munu þeir eiga í erfiðleikum með 
að sjá fyrir hvaða atvinnugeirar það 
eru sem rétt er að auka peninga-
magn til (með lánum), sem munu 
sannarlega geta greitt lánin til baka 
með vöxtum.  Þó að fyrirheit séu um 
að tryggja sjálfstæði seðlabankans, í 
ljósi mikilvægis þess við að stuðla að 
verðstöðugleika, er ekki erfitt að sjá 
að það kynni að vera þrautin þyngri 
þegar seðlabankanum er fengið vald 
til að ákveða hvaða krónu sé velt út 
í efnahagslífið og hvaða króna verði 
geymd í forða. Einhvers konar iðnað-
arstefna verður að vera til staðar til 
að vísa veginn um hvenær og hvert 
skal veita heimild til lántöku.  Erfitt 
er að sjá að hún komi frá öðrum en 
stjórnvöldum beint eða óbeint. Nýr 
freistnivandi er líklegur að skjóta 
rótum og í þetta skiptið hjá stjórn-
málamönnum.  

Seðlabankar eiga þegar í mikl-
um erfiðleikum með að finna rétta 
vaxtastigið, sem dregur úr ofþenslu 
með skilvirkum hætti og ýtir undir 
hagvöxt án þess að skjóta yfir mark-
ið.  Ekkert líkan er til sem spáir 
óskeikult fyrir réttu vaxtastigi, hvað 
þá peningamagni í umferð.  

Að lokum, verður bent á það sem 
formælendur beinnar stýringar 
á peningamagni í umferð virðast 
horfa algerlega framhjá, sem er að 
peningarnir sjálfir eru skuld – og 
skuld er hægt að mynda í nánast 
hvaða formi sem er.  Það þarf ekki 
flókna fjármálaverkfræði til að finna 
upp nýjan gjaldmiðil, svo lengi sem 
traust ríkir milli aðilanna sem eiga 
í lánaviðskiptum.  Það hefur sýnt 
sig að mennirnir eru úrræðagóðir 
í að finna leiðir til að slá lán hjá 
hvor öðrum, vinna sér inn og geyma 
andvirði vinnunnar til lengri tíma.  
Má þar nefna skilvirk „peningakerfi” 
fangabúða í síðari heimstyrjöldinni 
þar sem fangarnir notuðu sígarettur 
sem gjaldmiðil, og nú síðast rafeyrir 
sem þegar er að ryðja sér til rúms.  
Þetta kerfi gæti því ekki síður leitt 
til stöðnunar eða samdráttar í hag-
kerfinu og vaxtar skuggabankakerf-
isins, þar sem einkaaðilar gefa út 
gjaldmiðla óhindrað og án eftirlits.

Það er um margt þakkarvert 
að fagaðilar leggi tíma og vinnu í 
að móta tillögur um hvernig koma 
megi í veg fyrir efnahagserfiðleika á 
borð við þá sem áttu sér stað vegna 
mistaka í lagasetningu og fjármála-
eftirliti og leiddu til fjármálakrepp-
unnar miklu 2007-2008.  Það verður 
þó að benda á að hugmyndir um 
100% bindiskyldu ganga ekki bara 
of langt, heldur eru þær markaðar af 
misskilningi á því hvað olli fjár-
málakreppu 21. aldarinnar sem og 
„ákveðnum ómöguleika” sem felst í 
að ekki er hægt að skilja á milli pen-
ingamyndunar og útlánastarfsemi, 
svo notuð séu fleyg orð úr stjórn-
málalífinu á Íslandi. n

Grein þessi er stytt útgáfa og 
þýðing á annarri grein sem höfund-
ur skrifaði ásamt Sheilu Dow og 
Alberto Montagnoli undir titlinum 
“A critique of full reserve banking” 
(2015).

„Ákveðinn ómöguleiki”
Aðskilnaður peningamyndunar og útlánastarfsemi.

Guðrún Johnsen
lektor við Viðskiptafræðideild HÍ

Seðlabanki Evrópu Umbótarsinnar telja sumir að Seðlabankinn einn eigi að ákveða 
peningamagn í umferð.
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Afnemum einokun á sölu áfengis

Umræðan um frjálsa sölu 
áfengis hefur sjaldan verið 
jafn mikil og nú, í tengslum 
við frumvarp Vilhjálms 

Árnasonar sem lagt var fram á þingi 
fyrir áramót. Afstaða margra stjórn-
málamanna er sú að ríkið eigi áfram 
að sjá um einokunarverslun á áfengi 
líkt og árið sé 1700 og súrkál. Þessari 
skoðun deila einhverjir landsmenn, en 
tillögum um að koma Íslandi loksins 
á 21. öldina í þessum efnum er hafnað 
með hræðsluáróðri og rökum sem 
halda engu vatni.

Áhugamenn um frjálsa verslun 
opnuðu fyrr í mánuðinum vefsíðuna 
Vinbudin.com sem vakið hefur mikla 
athygli. Þar koma þeir með greina-
góðar og rökréttar ástæður fyrir því 
að verslun með áfengi ætti að vera 
frjáls. Á sama tíma slökkva þeir í 
hverri mýtunni á fætur annarri sem 
sumir telja vera heilagan sannleik. 
Þessi vefsíða er mikilvægt innlegg í 
umræðuna og hvet ég alla sem áhuga 
hafa á þessu málefni að kíkja á hana.

Persónulega er mér það alls kostar 
óskiljanlegt hvernig frjáls verslun 
á áfengi ætti til að mynda að skila 
sér í hærra verði og minna vöruúr-
vali. Hafa þeir sem halda slíku fram 
aldrei eytt einni sekúndu í að velta 
fyrir sér hugtakinu um samkeppni? 
Vilja þessir sömu aðilar meina að við 
værum öll betur sett ef einungis ein 

matvöruverslun, sem við getum kallað 
„Ríkiskaup“, væri til á Íslandi? Í Rík-
iskaupum væru til 50 mismunandi 
tegundir af mjólk, 1000 mismunandi 
tegundir af kexi, ávextir og grænmeti 
í öllum regnbogans litum.

Við getum haldið þessu áfram. Mig 
vantar nýja úlpu í vetrarkuldanum, 
mikið er nú gott að geta skroppið 
í „Fataverzlun ríkisins“ sem selur 
flíkur af öllum stærðum og gerðum, 
allt frá sokkum til sérsaumaðra trefla 
úr úrvals kasmír ull. Hvar værum við 
eiginlega stödd ef ríkið sæi okkur ekki 
fyrir verslun sem sér um að tryggja 
okkur allt það vöruúrval sem völ er á? 
Skiptir það nokkru máli þó verslun-
in sé rekin í bullandi tapi á kostnað 
skattgreiðenda? Ríkið veit augljóslega 
best hvaða vörur við viljum og hvað 
þær eiga að kosta!

Aftur að áfenginu. Margir spyrja 
sig hvort einkavæðing skili sér í verra 
úrvali úti á landi. Svo þarf alls ekki að 
vera, þvert á móti mun fólk á sumum 

stöðum úti á landi sem aldrei hafa 
haft Vínbúð geta keypt sér að minnsta 
kosti eitthvað áfengi. Og jafnvel þó 
úrvalið úti á landi myndi minnka, 
er það sanngjarnt að hluta af skatt-
greiðslum Jóns og Gunnu í Reykjavík 
sé varið í það að passa að Björn Bóndi 
í firði geti keypt sér eina góða flösku 
af Merlot?

Staðreyndin virðist einfaldlega 
vera sú að frjáls verslun með áfengi 
er mun betri kostur en ríkiseinokun. 
Ekki nóg með að hún muni skila sér í 
meiri hagkvæmni fyrir ríkið sjálft, þá 

mun hún skila sér í mun meiri ábata 
fyrir neytendur – hið margumtalaða 
fólk í landinu. Þjónustan mun ekki 
versna, úrvalið mun ekki minnka, 
verðið mun ekki hækka upp úr öllu 
valdi. Allir vinna, meira að segja ríkið.

Einu sinni bönnuðum við áfengi. 
Það virkaði ekki. Þá leyfðum við 
sterkt áfengi en bönnuðum bjór. Það 
virkaði ekki. Síðan leyfðum við þetta 
allt saman, sem var stórt skref í rétta 
átt. Nú er kominn tími til að stíga 
síðasta skrefið í átt til nútíðar og leyfa 
frjálsa sölu áfengis. n

Hvar værum við 
eiginlega stödd ef 
ríkið sæi okkur ekki 
fyrir verslun sem sér 
um að tryggja okkur 
allt það vöruúrval 
sem völ er á?

Martröð íhaldsins Margir stjórnmálamenn vilja ekki sjá áfengi í almennum verslunum.

Alexander Freyr Einarsson
skrifar
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Viðskiptablaðið
Viðskiptablaðið auglýsir eftir viðskiptablaðamanni á vb.is og Viðskiptablaðið.  

Bæði kemur til greina að ráða í fullt starf eða hlutastarf. Brennandi áhugi á viðskiptum  
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Ríki grípa til gjaldeyrishafta 
í ýmsum tilgangi og munar 
gætir eftir því hvaða til-
gangi höftin eiga að þjóna. 

Höftum er til dæmis beitt til að 
stemma stigu við miklu inn- eða 
útflæði fjármagns og vandamálum 
því tengdu. Þá eru höft gjarnan 
flokkuð eftir því hvort þau taki til 
inn- eða útflæðis fjármagns, eða 
hvors tveggja í einu.

Það er ekkert nýtt að gripið 
sé til gjaldeyrishafta á Íslandi, 
en gjaldeyrishöft voru við lýði á 
Íslandi 1931-2001. Í kjölfar alþjóð-
legu fjármálakrísunnar og hruns 
þriggja stærstu viðskiptabanka á 
Íslandi var aftur gripið til hafta 
haustið 2008. Í upphafi tóku núver-
andi gjaldeyrishöft bæði til inn- og 
útflæðis fjármagns. Haustið 2009 
voru höftin hert og opnað var að 
mestu fyrir innflæði fjármagns að 
aflandskrónum undanskildum, sem 
var hluti af afnámsáætlun gjaldeyr-
ishaftanna.

Erfitt að finna mælikvarða 
á skilvirkni hafta
Þegar ályktað er um hvernig til hafi 
tekist með gjaldeyrishöftum, hvort 
þau séu skilvirk, er ekki um einfalt 
mál að ræða. Ekki er til neinn 
samræmdur fræðilegur rammi 
eða mælikvarði til að fylgja eftir 
og fræðimenn nota mismunandi 
aðferðir til mælinga og skilgreina 
„velgengni“ á ólíka vegu. Þess fyrir 
utan eru höft sett á með margvís-
legum hætti við ólíkar aðstæður og 
markmið þeirra eru mismunandi 
eftir ríkjum og tímum.

Þegar finna á hvaða atriði ætti 
að rannsaka sem varða virkni gjald-
eyrishafta á Íslandi er gagnlegt að 
líta til rannsókna í öðrum löndum, 
fræðilegrar umfjöllunar um virkni 
hafta og til þeirra markmiða sem 
íslensk stjórnvöld lögðu upp með 
við setningu haftanna.

Mikilvæg atriði varðandi 
skilvirkni hafta rannsökuð
Byrjað var á að athuga hvernig 
fjármagnsflæði hafði hagað sér, en 
við setningu hafta á Íslandi átti að 
stöðva fjármagnsútflæði. Jafnframt 
ætti, samkvæmt fyrri rannsóknum, 
samsetning fjármagnsinnflæðis 
að breytast í átt að lengri líftíma 
þess innanlands sem jafngildir því 
að fjáreignir erlendra aðila innan-
lands séu bundnar til lengri tíma. 
Til að rannsaka þetta betur var 
notast við gögn um fjármagnshreyf-
ingar án innlánsstofnana í slita-
meðferð (ILST) og gögn um beina 
fjárfestingu. Það flæddi gífurlega 
mikið fjármagn inn í landið fram að 
setningu hafta og síðan var útflæði 
í skamman tíma eftir setningu 
þeirra. Bein fjárfesting fór niður 
á við fyrst eftir setningu hafta 
en jókst aftur, sem tengja má við 
fjárfestingarleið Seðlabankans. Það 
er því ljóst að hægt er að leiða líkur 
að því að fyrst um sinn hafi höftin 
ekki virkað sem skyldi í þessu tilliti 
vegna útflæðis fjármagns, en eftir 

herðingu þeirra haustið 2009 hafi 
þau virkað betur. 

Auka átti stöðugleika á gjaldeyr-
ismarkaði og gjarnan er rannsakað 
hvort einhver þrýstingur hafi verið 
á gengi. Í því samhengi er horft til 
gengis krónu á móti evru.

Það var ólgumikill tími á gjald-
eyrismarkaði árið 2008 og fram 
yfir setningu hafta en eftir það 
hefur tekið við mun sveifluminna 
tímabil. Gengið styrktist örlítið í 
upphafi haftatímabils en veiktist 
aðeins aftur. Eftir herðingu hafta 
haustið 2009 hefur tekist betur til 
að styrkja gengið og halda því stöð-
ugra. Útreikningar á meðaltali og 
staðalfráviki gengis renna stoðum 
undir þá ályktun.

Áhugavert er að sjá að útreikn-
ingur á hlaupandi meðaltali gengis 
(yfir ár reiknað eftir á) gefur til 
kynna að Seðlabankinn reyni að 
halda genginu innan ákveðins bils 
og á enn þrengra bili seinni hluta 
árs 2013. Þess til stuðnings má 
benda á yfirlýsingu Seðlabanka 
Íslands í maí 2013 um að hann 
hyggðist vera virkari á gjaldeyris-
markaði.

Inngrip Seðlabankans 
bjaga niðurstöður
Þegar fjalla á um hvernig til hafi 
tekist að ná gjaldeyrisstöðugleika 
er nauðsynlegt að benda á inngrip 
seðlabanka í því tilliti, enda geta 
inngrip haft mikil áhrif á gengis-
þróun og bjagað þær niðurstöður 
sem ætlaðar væru varðandi virkni 
hafta út frá því. Slík inngrip geta 
einnig gefið ákveðnar vísbendingar 
um hvort gengið hafi verið undir 
þrýstingi eða ekki þó að það hafi ef 
til vill virst stöðugt.

Erfitt er að áætla þrýsting á 
gengið. Hægt væri að rökstyðja að 
krónueignir erlendra aðila á Íslandi 
gætu sett þrýsting á gengið og það 
fjármagn gæti flætt út við opnum 
hafta. Þá má benda á að aflands-
gengi gefi einhverjar vísbendingar 
í þá átt. Því líklegt er að án hafta 
myndi nýtt jafnvægisgengi myndast 
einhvers staðar á milli álands- og 
aflandsgengis. Til að sjá hver raun-
verulegur þrýstingur sé þyrfti að 
aflétta höftunum, taka fyrir inngrip 
Seðlabankans og sjá hvað yrði.

Seðlabankinn var á milli 
steins og sleggju
Sjálfstæði peningastefnunnar er 
vinsælt rannsóknaratriði, skilgreint 
þannig að seðlabanki geti ákveðið 
vexti óþvingaður. Við mikið innflæði 
fjármagns, eins og átti sér stað á 
Íslandi, getur seðlabanki misst 
þetta sjálfstæði. Seðlabanki hækkar 
stýrivexti til að draga úr eftirspurn 
peninga og til að vinna gegn verð-
bólgu. Aukin vaxtahækkun laðar 
að sér aukið innflæði fjármagns 
vegna vaxtamunarviðskipta og enn 
á ný verður seðlabanki að hækka 
stýrivexti. Þetta átti sér stað á 
Íslandi, innflæðið örvaði hagvöxt og 
olli eignahækkun. Það jók hagnað-
arvon erlendra aðila á markaðnum 
sem olli meira innflæði fjármagns. 
Seðlabankinn var því kominn í 
einskonar vítahring. Enn fremur 
var Seðlabankinn á milli steins 
og sleggju vegna þess að mikið af 
lánum voru verð- eða gengistryggð 
og hefði lækkun á vöxtum og útflæði 
fjármagns líkast til valdið miklu 
útflæði, veikingu gengis og neikvæð-
um áhrifum á efnahag fyrirtækja og 
heimila í landinu. Stýrivextir fóru 
úr því að vera um 5% árið 2004 og 
upp í rúm 18% í kringum hrun. Eftir 
setningu hafta hefur mikið gerst í 
þessum efnum og voru stýrivextir 
lægst komnir í rúm 4% árið 2011 og 
í árslok 2013 í um 6% (um þessar 
mundir eru þeir um 4,5%). Það er 
því ljóst að Seðlabankinn hafi glatað 
sjálfstæði peningastefnunnar en allt 
bendir til að hann hafi öðlast það 
aftur, eftir setningu hafta.

Glatað traust á 
íslenskan efnahag
Eitt af markmiðum þess að setja á 
gjaldeyrishöft var að ávinna glatað 
traust á íslenskan efnahag. Mælt 
hér þannig að skuldatryggingarálag 
á evruskuldir íslenska ríkissjóðsins 
ættu að lækka. Skuldatrygging-
arálagið var rúmir 20 punktar að 
meðaltali árið 2007 og fór hæst í 
tæpa 1500 punkta upp úr byrjun 
október 2008 eftir hrun bankanna. 
Á haftatímabili hefur álagið mikið 
lækkað, þó kom bakslag við synjun 
Icesave laganna, en álagið hefur 
lækkað jafnt og þétt þrátt fyrir það 
bakslag og var í lok árs 2013 í 190 
punktum, en hafði verið lægst um 
mitt ár 2013 í 127 punktum (í árs-
lok 2014 var það 150 punktar). Það 
hefur því mikið áunnist í þessum 

efnum en eftir stendur að ekki er 
víst að fyrra traust verði að fullu 
endurheimt og líklega ekki á meðan 
að höft eru enn við lýði. 

Við setningu gjaldeyrishafta, 
samkvæmt fyrri rannsóknum, ættu 
innlendir vextir að lækka sem og 
vaxtamunur við erlenda vexti. Þá 
ætti flökt vaxta að minnka. Vextir 
til eins mánaðar voru skoðaðir á Ís-
landi, evrusvæðinu og í Bandaríkj-
unum. Vaxtamunur milli Íslands, 
Bandaríkjanna og evrusvæðins 
minnkaði. Vextir lækkuðu, en flökt 
þeirra jókst eftir setningu haftanna. 
Það gæti skýrst af þeim miklu 
lækkunum sem urðu á vaxtastigi á 
haftatímabili. Þetta gefur sterkar 
vísbendingar um að höftin hafi 
virkað að þessu leyti.

Ein af hliðaráhrifum þess að 
setja á höft er að verðbil á milli 
kaup- og sölugengis eykst og ætti 
að verða breytilegra. Ástæða þess 
er meðal annars minni seljanleiki 
gjaldmiðils. Gengi krónu á móti 
evru sýndi að þetta verðbil varð 
vissulegra stærra en minna flökts 
gætti eftir setningu hafta.

Ein afleiðing þess að höft halda 
er að aflandsgengi myndast og bil 
skapast á milli álands- og aflands-
gengis. Í upphafi haftatímabils var 
mikill munur á milli álands- og 
aflandsgengis (gengi krónu á móti 
evru). Gengi þeirra byrjuðu að 
færast saman árið 2009, en við 
herðingu haftanna haustið 2009 
byrjuðu þau að færast aftur í sund-
ur og hefur haldist bil á milli og var 
það 71 (ISK/EUR) í lok árs 2013.

Heilt yfir skiluðu höftin 
töluverðum árangri
Flest þeirra markmiða sem sett 
voru við innleiðslu hafta náðust og 
áttu sér stað flestar af þeim væntu 
breytingum á öðrum atriðum sem 
rannsökuð voru. Heilt yfir virð-
ast höftin hafa skilað töluverðum 
árangri á Íslandi og sérstaklega 
eftir herðingu þeirra haustið 2009. 
Það verður þó að setja ákveðinn 
fyrirvara á niðurstöður og setja þær 
í samhengi. Höft eru ekki sett á í 
tómi og eru hluti af heildar efna-
hagsaðgerðum og einnig var mikil 
ólga á fjármálamörkuðum í kring-
um setningu þeirra. Það er því ekki 
með fullri vissu hægt að segja ná-
kvæmlega til um það hversu mikill 
hluti þeirra áhrifa sem sáust kom 
beint frá höftunum sjálfum. n

Skilvirkni gjaldeyrishafta  
Íslands 2008-2013

Húni Jóhannesson
skrifar Heilt yfir 

virðast höftin 
hafa skilað 
tölu verðum 
árangri á 
Íslandi og 
sérstaklega 
eftir herðingu 
þeirra haustið 
2009. 
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Áhrif efnahagsaðstæðna í Rússlandi

Rússland er stærsta land heims 
að flatarmáli, eða um 17,1 m 
ferkílómetra.  Íbúar landsins 

eru um 143 milljónir.  Landið er ríkt 
af auðlindum og er meðal annars 
stærsta olíuframleiðsluríki heims.  
Þá er hagkerfi Rússlands það 9. 
stærsta í heimi.

Fá lönd hafa fengið meiri umfjöll-
un í fjölmiðlum á síðustu mánuðum 
en Rússland. Meint afskipti Rússa 
af innanríkismálum Úkraínu og inn-
limun á Krímskaganum vöktu mikla 
athygli á alþjóðavettvangi. Í kjölfar 
þessara atburða lögðu Bandaríkin 
og mörg ESB lönd viðskiptabönn á 
Rússland í mótmælaskyni við aðgerð-
ir þeirra. Svaraði Rússland  þessum 
aðgerðum með viðskiptabönnum 
á Bandaríkin, Ástralíu, Kanada, 
Noreg og ríki Evrópusambandsins. 
Auk framangreindra viðskiptahind-
rana hefur efnahagslíf Rússa einnig 
markast mjög af skarpri lækkun á 
olíuverði á síðustu mánuðum. Fram-
angreindir þættir hafa haft veruleg 
áhrif á efnahag Rússa og valdið 
breytingum á kaupmætti, verðbólgu, 
gengi rúblunnar o.fl.

Rússland er verulega háð inn- og 
útflutningi vöru og þjónustu.  Þannig 
var innflutningur 22.49% af VLF og 
útflutningur 28,37% af VLF árið 2012.  
Skorður á inn- og útflutning hafa því 
veruleg áhrif á hagkerfi landsins. 

Þá hefur snörp verðlækkun á olíu 
valdið þjóðinni miklum búsifjum. 
Olíuverð hefur lækkað um rúm 50% 
á síðustu 12 mánuðum.  Um 70% af 
útflutningi Rússa er olía og gas, en sá 
útflutningur myndar 50% af tekjum 
ríkissjóðs landsins.  Verðsveiflur af 
þessarri stærðargráðu hafa því veru-
leg áhrif á þjóðarhag.  Þessar sveiflur, 
auk hagsveiflna tengdum gagnkvæm-
um viðskiptabönnum, hafa síðan 
leitt til þess að gjaldmiðill Rússlands 
(rúblan) hefur lækkað töluvert á liðn-
um mánuðum og haft afar neikvæð 
áhrif á efnahag landsins. Afleiðing 
þessa er að verðbólga í Rússlandi 
mældist 11,4% á árinu 2014 á móti 
6,5% á árinu 2013. Almenningur 
skynjar þessar breytingar t.d. í 
hækkuðu verðlagi á t.a.m. matvöru 
en hækkun þeirra nam um 15,4% á 
milli 2013 og 2014. Rússar hafa að 
einhverju leyti getað fært innflutning 
á milli landa og heimsálfa og dregið 
þannig úr áhrifum viðskiptabanna.  
Þannig hafa Rússar bætt sér upp 
innflutningsbönn á kjöti frá Evrópu 
með því að flytja þær vörur þess í 
stað inn frá Suður-Ameríku.

Stöðvun á viðskiptum á milli 
Rússa og helstu viðskiptalanda 
þeirra hefur veruleg áhrif á efnahag 
þeirra síðarnefndu.  Áhrifin eru þó 
mjög mismikil. Bandaríkin skaðast 
tiltölulega lítið vegna þessara við-
skiptabanna, en umfang viðskipta á 
milli þessara landa er tiltölulega lítill 
hluti af utanríkisviðskiptum þeirra. 
Öðru máli gegnir um aðildarríki 

Evrópusambandsins, en mörg þeirra 
eru mjög háð því að Rússland kaupi 
landbúnaðarvörur af þeim. Þannig 
nam verðmæti innflutnings landbún-
aðarafurða frá ESB-löndunum til 
Rússlands um 18,4 milljörðum USD, 
sem voru um 72% heildarverðmæta 
innfluttra matvæla til landsins. 
Viðskipti ESB-landanna við Rússa 
á öðrum sviðum eru einnig mikil.  
Þannig fluttu Þjóðverjar út vörur og 
þjónustu til Rússlands fyrir 38 millj-
arða USD árið 2012. Eins og sjá má 
af þessum tölum þá lenda Evrópu-
löndin í erfiðari stöðu en Bandaríkin 
með tilkomu viðskiptabannanna.

Hérlendis hefur verið mikið fjallað 
um í fjölmiðlum hvort að Ísland gæti 
haft hag af því að vera eitt af þeim 
Evrópulöndum sem Rússland er ekki 
með viðskiptabann á.  Algeng rök 
eru að ef samkeppnisaðilar Íslands 
í sjávarútvegi neyðast til að hverfa 
af markaðnum þá hljóti það að leiða 
til aukinnar sölu fisks hjá íslenskum 
fyrirtækjum.  Slík rök byggja á þeirri 
forsendu að umfang viðskipta haldist 
óbreytt.  Að framangreindu má draga 
þá ályktun að sú forsenda sé ekki 
sjálfgefin.

Rússland og Úkraína eru helstu 
viðskiptalönd Íslands á sölu á síld, 
makríl og frystri loðnu.  Útflutningur 
til landanna nam um 28 milljörðum 
króna á árinu 2013 (Hagstofa Ís-
lands).  Þetta er nokkru hærri fjárhæð 
en útflutningur til Spánar, sem er 
gamalgróinn og umfangsmikill mark-
aður fyrir íslenskar sjávarafurðir. 

Raunin hefur því miður verið 
önnur, því vegna efnahagshruns 
og gengisfalls í Rússlandi þá hefur 
salan á íslenskum fisk ekki aukist 
eins og væntingar stóðu til.  Þá hef-
ur greiðslugeta margra rússneskra 
kaupenda minnkað og tapsáhætta 
af viðskiptum við Rússa aukist. 
Það er því ljóst að það eru nokkrar 
hindranir í veginum fyrir þeirri 
umfangsmiklu aukningu í viðskipt-
um við Rússa sem vonast hafði 
verið eftir.

Vandi Rússa er margþættur.  
Landið býr við fábreytileika í tekju-
myndun, þar sem olíuframleiðsla 
og önnur hráefnaframleiðsla er 
stærsti einstaki þátturinn.  Dregið 
hefur úr annarri framleiðslu, sem 
að óbreyttu gæti gert Rússa að ein-
hverju leyti háðari innflutningi en 
áður. Spár um verðþróun á olíu gefa 
ekki tilefni til að ætla að tekjur 
Rússa af olíuframleiðslu vaxi hratt 
í bráð. Á fréttastofu Bloomberg 
var haft eftir fjármálaráðherra 
Rússlands að ef ekki yrði gripið til 
aðgerða í ríkisfjármálum, þá gætu 
varasjóðir rússneska ríkisins tæmst 
innan þriggja ára.

Sé litið til einstakra viðskipta-
landa Rússlands má ætla að til 
skamms tíma geti einhver þeirra 
hagnast á ástandinu, með auknum 
viðskiptum við Rússa.  Til lengri 
tíma litið mun vart nokkur aðili 
hagnast á því að einangra níunda 
stærsta hagsvæði heimsins frá 
alþjóðlegum viðskiptum. n

Kristín Arna Björgvinsdóttir
skrifar

Stærstu stjörnur knattspyrnuheimsins þéna gífurlegar fjárhæðir í laun, 
á því leikur enginn vafi. Einn frægasti knattspyrnumaður samtímans 
er Cristiano Ronaldo, sóknarmaður Real Madrid, en hann fær afar vel 

borgað fyrir að stunda iðju sína. Í raun fær hann svo ótrúlega há laun að 
erfitt er að gera sér það nákvæmlega í hugarlund og setja þessa upphæð í 
samhengi – en engar áhyggjur, við erum hér til að hjálpa.

Á heimasíðu BBC er hægt að slá inn launin sín og bera 
þau saman við laun Ronaldo og fleiri knattspyrnumanna. 
Við ákváðum að skoða hvernig íslenskir landsmenn hafa 
það samanborið við Portúgalann geðþekka, en við miðum 
til einföldunar við að meðallaun Íslendings séu í dag um 
450.000 krónur á mánuði, sem er ágiskun byggð á nýjustu 

tölum um meðallaun sem eru frá árinu 2013 (þá voru 
meðallaun 436.000 krónur á mánuði). Hinn íslenski 
meðalmaður þénar semsagt 5,4 milljónir króna á ári. 
Cristiano Ronaldo þénar hins vegar litla 2,7 millj-
arða á ári. Fjörið byrjar svo þegar við förum að skoða 
samanburðinn.

Það tekur Ronaldo litlar 64 mínútur að þéna 
mánaðarlaun Íslendingsins, sem er sjálfsagt um það 
bil sá tími sem það tekur hann að fá sér hádegis-

mat eftir fótboltaæfingu. Það tæki hinn venju-
lega Íslending heil 647 ár að þéna árslaun 
Cristiano Ronaldo. Ef þeir byrjuðu báðir á núlli 

í ársbyrjun 2015 væri Íslendingurinn semsagt 
kominn með sömu upphæð í ársbyrjun 2663 og 

Ronaldo verður með um næstu áramót.
Þar sem Hjálmar er nú tímarit hagfræðinema, 

og hagfræðinema dreymir um að vinna í Seðla-
bankanum, þá getum við skoðað hversu skynsöm 
sú ákvörðun var fyrir okkur að velja þetta nám 
og þennan starfsferil. Meðallaunin í Seðabank-
anum eru rétt tæplega 700.000 krónur, sem þýðir 
að það tekur Ronaldo heilar 96 mínútur að þéna 
mánaðarlaun starfsmanns þar, semsagt einn 
fótboltaleik. Hinn meðal Seðlabankastarfsmað-
ur þarf að vinna í 416 ár til að þéna árslaun 
Ronaldo.

Maður hefði betur átt að vera duglegri að 
mæta á fótboltaæfingar. n

Hvað þénar Íslendingur 
miðað við Ronaldo?

Opið til 01.00 um helgar 

og 23.30 virka daga

Kíktu við í
„late dinner“

RESTAURANT- BAR
Vesturgötu 3B  |  101 Reykjavík 
Sími 551 2344  |  www.tapas.is
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Sykurskatt má skilgreina sem 
aukinn skatt á matvæli sem 
innihalda mikinn viðbættan 
sykur. Það er ekki bara við-

bættur sykur í sælgæti og gosdrykkj-
um eins og margir halda heldur eru 
ýmis önnur matvæli sem falla undir 
þann flokk en hafa almennt talist til 
hollustu. Til dæmis má nefna jógúrt, 
ávaxtasafa, morgunkorn, pastasósur, 
múslí, próteinstykki og þurrkaða 
ávexti. 

Sykurneysla hefur mörg neikvæð 
áhrif á heilsuna, bæði líkamleg og 
andleg. Mannsheilinn býr yfir flóknu 
„verðlaunakerfi“ sem sér til þess 
að nauðsynlegir hlutir eins og það 
að borða veiti okkur ánægju. Þessi 
ánægja hvetur okkur svo til að borða 
aftur næst þegar við erum svöng. 
Það sem gerist þegar við neytum 
sykurs er að hann tekur yfir þetta 
kerfi heilans og setur það á yfir-
snúning, sem leiðir af sér sykurfíkn. 
Þetta er nákvæmlega sama ferli og á 
sér stað við neyslu vímuefna. Fíknin 
gerir það að verkum að okkur finnst 
við þarfnast sykurs og líður illa 
þegar við borðum minna af honum, 
sambærilegt fráhvarfseinkennum 
fíkniefna. Hætturnar við ofneyslu 
á sykri vegna þessarar sykurfíknar 
eru vaxandi áhyggjuefni í heiminum 
í dag þar sem sykur veldur offitu, 
sem er nú orðin heimsfaraldur. 

Sykur er aðeins hægt að brjóta 
niður í lifrinni, en þegar við borðum 
of mikið af honum framleiðir brisið 
insúlín sem breytir honum í fitu. Of 
mikið magn insúlíns hindrar það að 
boðin um að við séum södd túlkist 
rétt í heilanum, þar með heldur 
heilinn að við séum ennþá svöng. Ef 
heilinn heldur að við séum svöng þá 

brýst það fram sem þreyta, sljó-
leiki og almenn vanlíðan og  þetta 
leiðir auðvitað svo allt til þess að við 
borðum meira. Þetta þýðir í raun að 
offita veldur ekki þreytu, vanlíðan 
og ofáti heldur að sykur veldur því 
og sykur veldur offitu. 

Samkvæmt könnunum OECD 
(Efnahags- og framfarastofnun-
in) er hlutfall of feitra Íslendinga 
21.0%, sem er 3.8% yfir meðaltali 
(tölur teknar af http://www.oecd-
betterlifeindex.org).  Eins og við 
vitum fylgja offitu einnig ýmsir fleiri 
kvillar eins og hjartasjúkdómar, 
sykursýki 2 og krabbamein.

Út frá þessu má álykta að sykur 
beri með sér neikvæð ytri áhrif í 
neyslu, þ.e. að aukin sykurneysla sé 
slæm fyrir þjóðfélagið í heild. Í raun 
væri hægt að hugsa um sykur á pari 
við sígarettur, tóbaksreykur veldur 
lungnakrabbameini á meðan sykur 
veldur offitu. Heilsukvillarnir sem 
sykurneyslan hefur í för með sér 
auka álag á heilbrigðiskerfið, valda 
vanlíðan meðal fólks svo ekki sé 
minnst á að offita lækkar bæði lífslík-
ur og lífsgæði til muna. Þetta býður 
okkur upp á að innleiða svokallaðan 
Pigouvian skatt til að leiðrétta vel-
ferðartapið sem ytri áhrifin skapa.

Áhrif sykurskatts á neytendur 
ráðast af verðteygni eftirspurnar og 
eins og með aðrar ávanabindandi 
vörur má áætla að eftirspurn sykurs 
sé óverðteygin. Hlutfallslega lítil 
skerðing í eftirspurðu magni, eftir 
verðhækkunina sem skatturinn 
leiðir af sér, þýðir að skatturinn er 
ekki nóg til að hafa hemil á þessari 
neyslu, en hann er byrjunin. Hins 
vegar gerir óteygni eftirspurnar-
innar það að verkum að skatttekjur 
ríkisins verða hærri en ella. Þessar 
tekjur mætti svo nota í herferð gegn 
sykri, þar á meðal niðurgreiðslu á 
hollum matvörum og hvatningu til 
fólks að velja heilbrigðari lífsstíl. 
Með þessum ráðum er hægt að gera 
fólki auðveldara að borða hollt, en 
eins og staðan er í dag er hrein og 
holl matvara miklu dýrari en rusl-
fæði. Á meðan sumir gætu rökrætt 
að svona sykurskattur væri árás á 
láglaunafólk, með hækkandi vöru-
verði, þá vil ég meina að langtíma-
ávinningurinn af bættu heilsufari 
verði óendanlega miklu meira virði. 
Til langs tíma yrði eftirspurnin 
einnig teygnari og stighækkun 
sykurskattsins eftir ákveðinn tíma 
gæti haft enn róttækari áhrif á 
neysluvenjur fólks. 

Það getur svo aftur á móti orðið 
raunin að framboð sé óverðteygnara 
en eftirspurn til skamms tíma og 
þá bera framleiðendur skattbyrðina 
frekar en neytendur. Þetta getur 
reynst erfitt fyrir fyrirtæki og í 
öfgatilfellum gæti valdið því að 
fyrirtæki hættu starfsemi sem gæti 
haft áhrif á atvinnulífið í heild sinni. 
Sambærileg rök voru hins vegar 
færð gegn banni á sígarettum þegar 
hættulegar aukaverkanir tóbaks 
komu fram, þá þótti ekki æskilegt 
að banna framleiðslu tóbaks vegna 
þess hversu stór iðnaðurinn var 
orðinn. Með öðrum orðum var ekki 
hagkvæmt að öll þessi fyrirtæki 
hættu störfum og segðu upp starfs-
fólkinu. 

Svipuð afstaða var tekin í Dan-
mörku árið 2011, en þá var þar 
innleiddur skattur á matvörur sem 
innihalda mikla fitu. Þessi skattur 
var afnuminn árið 2012 þar sem 
hann reyndist hafa slæm áhrif á 
framleiðendur. Í fyrsta lagi tek ég 
þó fram að fiturík matvæli, eins og 
smjör, hafa ekki reynst nærri jafn 
ávanabindandi og heilsuspillandi 
eins og hinn viðbætti sykur. Minni 
fíkn þýðir að verðteygni eftirspurnar 
breytist og þar með áhrif skattsins á 
bæði neytendur og framleiðendur. Í 
öðru lagi er allt of algengt að vörur 
sem auglýstar eru fitulitlar eða 
fituskertar innihaldi mikið magn af 
viðbættum sykri í stað fitunnar.

Það er morgunljóst að grípa þarf 
til aðgerða varðandi þetta alvar-
lega mál áður en enn fleiri og yngri 
Íslendingar þurfa að horfast í augu 
við skelfilegar afleiðingar viðbætts 
sykurs. Sökum þess sem ég hef sett 
hér fram fyndist mér fyllilega rétt-
látt að innleiða auka skatt á vörur 
sem innihalda mikinn viðbættan 
sykur, jafnvel svo þær sætu á sama 
stalli og áfengi og sígarettur. n

Í Hjálmum í fyrra skrifaði Saga 
Guðmundsdóttir, hagfræðinemi, 
greinina Hagfræðikennsla í 
krísu. Hún fjallaði um mót-

mæli hagfræðinema og gagnrýni á 
hagfræðinga og varpaði svo spurn-
ingunni fram hvort hagfræðin væri 
á réttri leið. Hún endaði greinina 
á spurningunni  „er verið að láta 
efahyggju lúta í lægra haldi fyrir ein-
hvers konar rétttrúnaði?” Þó svo ár 
sé liðið frá greinarskrifum Sögu vil 
ég reyna að svara þessari spurningu 
eftir bestu getu.

 Efnahagshrunið árið 2008 felldi 
ekki bara bankana og ríkisstjórnina, 
heldur einnig tiltrú margra á hag-
fræðinni sem fræðigrein. Líkön sem 
hefðu átt að ganga eftir urðu eins og 
skopteikningar í dagblöðum á meðan 
þörf fyrir betri lausnum varð brýnni 

en nokkru sinni fyrr. Margt breytt-
ist með hruninu sem sýndi fram á 
að þörf er á breytingum. Ein leið 
til breytinga felst í einni grunnstoð 
greinarinnar, menntuninni.

Er ein vísindalega rétt lausn?
Margar stefnur eru innan hag-
fræðinnar. Stefnur sem mótaðar eru af 
hugmyndum og uppgötvunum ólíkra 
einstaklinga frá mismunandi tímum. 
Sú stefna sem er ríkjandi í dag er ný-
klassísk hagfræði. Sú stefna er oft eina 
stefnan sem kennd er í háskólum þar 
sem leitast er eftir einni vísindalega 
réttri lausn. Aðrar nálganir eins og 
Marxismi, post-Keynesismi og austur-
rísk hagfræði falla oft í skuggann. Á 
sama tíma liggja heimspekinemar yfir 
mismunandi nálgunum á sama mál-
efnið sem ýtir undir gagnrýna hugsun 
nemenda og fjölbreyttari lausnir. Eins 
og Saga benti á í grein sinni hafa 
nemendur um allan heim mótmælt 
hagfræðikennslunni eins og hún er í 

dag. Þar nefndi hún þegar nemendur 
gengu út úr tíma hjá G. Mankiw í 
Harvard háskóla og félagið “The post-
crash economics”, sem stofnað var af 
nemendum í háskólanum við Manche-
ster og berst fyrir breyttri námsskrá í 
hagfræði.

Þörf á breytingum
Félög hafa verið stofnuð um heim 
allan og bækur skrifaðar sem 
fjalla um breytingar og þróun á 
fræðigreininni. Bæði fræðimenn 
og nemendur eru sammála um að 
þörf sé á breytingum. Til þess að 
ala hugmyndahönnuði framtíðar-
innar þarf að skapa vettvang fyrir 
nýsköpun í hagfræðilegri hugsun. 
Félagið „Institute for new economic 
thinking“, INET, berst fyrir þessum 
málstað. Þau samtök samanstanda 
af ólíkum einstaklingum með 
mismunandi hugmyndafræði frá 
mismunandi menningarheimum. Allt 
frá hagfræðinemum til Nóbelsverð-

launahafa. Markmið samtakanna 
er nýsköpun í hagfræðilegri hugsun 
sem leitt gæti til betri lausna á 21. 
öld. Þar er lögð áhersla á næstu kyn-
slóð hagfræðinga, unga nema, sem 
skapa munu framtíð fræðigreinar-
innar. Því kynslóðin sem skapa mun 
framtíðarsýn hagfræðinnar og taka 
við afleiðingum hrunsins er unga 
kynslóðin í dag, “kreppukynslóðin”.

 Þess vegna er mikilvægt að hag-
fræðin verði ekki að rétttrúnaði sem 
leitast eftir einni vísindalega réttri 
lausn. Leggja þarf meiri áherslu á 
gagnrýna hugsun í hagfræðinámi 
og nýjar nálganir. Efahyggja er 
nauðsynleg í fræðigreininni sem og 
umræður milli nemenda og kennara 
sem leiða til aukinnar umhugsunar. 
Þannig verður til nútímahagfræði 
sem leitt gæti til betri lausna fyrir 
samfélagið, umhverfið og framtíðar-
kynslóðir. Eins og Albert Einstein 
sagði „Þeir sem hugsa öðruvísi, kom-
ast að öðrum niðurstöðum.” n

Þarf gagnrýna hugsun í hagfræðinámi?

Hjálp óskast fyrir
sykursjokkaða þjóð

Heiða Vigdís Sigfúsdóttir
skrifar

Þórunn Björk Steingrímsdóttir
skrifar
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Snjóframleiðsla í Bláfjöllum
Tómas Vignir Ásmundsson
skrifar

Undanfarin ár hafa sprottið 
upp hugmyndir að því að 
koma upp snjóframleiðslu á 
skíðasvæðinu í Bláfjöllum. 

Hér verður í stuttu og hnitmiðuðu 
máli fjallað um kostnaðar- og ábata-
greiningu snjóframleiðslu í Bláfjöll-
um. 

Til að framleiða snjó þarf tvennt: 
loft og vatn. Litlir vatnsdropar eru 
frystir svo úr verði ískristallar. 
Þessir vatnsdropar mynda kjarna 
sem hlaða utan um sig og verða 
að snjókornum. Þessi umbreyting 
vatns í snjó er hins vegar háð því að 
hita- og rakastig lofts sé heppilegt. 
Lögmálið er einfalt, því lægri lofthiti 
og minni raki, því meiri snjó er hægt 
að framleiða. Skiptar skoðanir eru 
hins vegar um gæði gervisnjós. Snjó-
vélar eru hannaðar til þess að herma 
eftir náttúrulegri myndun snjós og 
samkvæmt snjógerðarmönnum getur 
gervisjór verið jafn góður skíðasnjór 
og raunverulegur snjór.

Það er von margra að fram-
kvæmdir á snjóframleiðslukerfi 
verði að veruleika á skíðasvæðinu 
í Bláfjöllum en nokkurrar óþreyju 
gætir meðal áhugamanna skíða-
iðkunnar, sérstaklega þegar litið er 
til Hlíðarfjalls á Akureyri og þeirrar 
velgengni sem hefur náðst þar með 
snjóframleiðslu. Flestar rannsóknir 
sem gerðar hafa verið varðandi snjó-

framleiðslu í Bláfjöllum hafa verið 
jákvæðar. Þó er vert að benda á jarð-
fræðilega legu Bláfjallasvæðisins en 
svæðið liggur á jaðri vatnsverndar-
svæðis og ekki er fyllilega vitað 
hvaða afleiðingar snjóframleiðsla 
hefði á vatnsbólin á vatnsverndar-
svæðinu.

Í október 2010 var gerð úttekt á 
framkvæmdum á snjóframleiðslu-
kerfi í Bláfjöllum fyrir tilstuðlan 
rekstraraðila skíðasvæðisins. Þar 
er gert ráð fyrir að snjóframleiðsla 
fari einungis fram í aðsóknarmestu 
skíðabrekkunum. Megin markmið 
snjóframleiðslu samkvæmt úttekt-
inni er að fjölga skíðadögum og 
stuðla að bættum rekstri. Með það í 
huga er stefnt að aukinni fjölbreytni 
í afþreyingu á skíðasvæðinu. Það er 
þó réttast að taka það fram að síðan 
úttektin var gerð árið 2010 hafa 

markmið stjórnenda í Bláfjöllum 
örlítið breyst, þ.e. úr því að fjölga 
opnunardögum í það að tryggja 
lágmarksrekstrargrunn og lágmarks 
aðstöðu á hverju ári.

Þar sem úttektin gerir ráð fyrir 
álíka stóru snjóframleiðslukerfi og 
það sem notast er við í Hlíðarfjalli 
gerir það samanburð rekstrarkostn-
aðs raunhæfan. Fyrst er skoðaður 
áætlaður kostnaður við uppsetningu 
sem á núverandi verðlagi er u.þ.b. 
275 milljónir króna. Þar á með-
al er snjóframleiðslubúnaðurinn, 
vatnspípur og stútar, vatnsöflun, 
rafmagn og stýring, hönnun, eftirlit 
og annar kostnaður. Þar næst eru 
rekstrarkostnaður og viðbótatekj-
ur skoðaðar og út frá þeim reiknað 
núvirt tekjuflæði. Ef stuðst er við 
varfærnislega spá tekjuflæðis má 
ætla að umframtekjurnar næstu 

tíu árin yrðu talsverðar. Samkvæmt 
útreikningum undirritaðs eru meðal-
umframtekjur næstu 10 ára, að frá-
dregnum rekstrarkostnaði, u.þ.b. 80 
milljónir króna á ári. Áður en hægt 
er að skera úr um hvort verkefnið 
sé arbært verður að núvirða þennan 
umframhagnað. Ef notast er við 6,7 
prósenta ávöxtunarkröfu við nú-
virðinguna kemur í ljós að verkefnið 
er rúmlega sex ár að borga sig upp að 
fullu. Einnig var núvirtur hagnaður 
skoðaður með tilliti til hærri og lægri 
ávöxtunarkröfu og við lægri tekjuþró-
un og reiknuð út þau lágmarks skil-
yrði sem gefa jákvæða niðurstöðu. Í 
ljós kom að til að neikvæð niðurstaða 
fengist yrði ávöxtunarkrafan að vera 
hærri en 18,2% og í tilfelli lægri 
tekjuþróunar yrði fjölgun gesta á ári 
að vera minni en 2.820.

Þegar tekin eru mið af því sem 
gengur og gerist í þróun vaxta á 
Íslandi verður að teljast ólíklegt að 
ávöxtunarkrafa á verkefni sem þessu 
geti orðið 18,2 prósent. Einnig er 
ólíklegt að með tilkomu snjófram-
leiðslu í Bláfjöllum verði fjölgun gesta 
á ári einungis 2.820 manns þar sem 
telja má víst að opnunardagar verða 
umtalsvert fleiri, sem ætti að orsaka 
meiri fjölgun gesta. Í ljósi þeirra 
niðurstaðna má því segja, með nægi-
legri vissu, að verkefnið sé arðbært 
og þess virði að fara í framkvæmdir. 
Ákvörðun um framkvæmdir er þó 
ekki einungis byggð á fjárhagslegum 
forsendum heldur einnig pólitískum 
og jarðfræðilegum. n
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Hagfræðin hefur frá upphafi 
snúist um verðmyndun 
sem verður til sökum 
ákvörðunartöku einstak-

linga. Virði vöru eða þjónustu á 
tímabili klassískrar hagfræði var 
metið út frá kostnaði allra fram-
leiðsluþátta sem tóku þátt í að mynda 
hana og koma til neytandans. Virði 
mjólkur var því allur kostnaður 
bóndans við framleiðslu hennar og 
dreifingu, hvort sem um mjólkunina 
eða dreifingu hennar var að ræða. 
Eitt af aðalvandamálum þessarar 
sýnar var að verð vöru á markaði 
endurspeglaði ekki alltaf virði hennar 
samkvæmt skilningi klassískrar 
hagfræði, það er framleiðslukostnaði. 
Þegar nýklassísk hagfræði ruddi sér 
rúms leituðust hagfræðingar við að 
leysa þetta vandamál með því að líta 
í auknum mæli á rekstrareiningar 
samfélagsins líkt og verð, framboð, 
eftirspurn og gróða sem tengdist sérs-
tökum vörum eða þjónustu. Virði vöru 
og þjónustu var ekki lengur metið út 
frá framleiðslukostnaði. Með nýrri 
nálgun var stuðst við nyt einstaklings 
af þeirri vöru eða þjónustu sem hann 
neytti og það notað til að meta virði 
hennar. Með nytjum er átt við þá 
ánægju eða hamingju sem einstak-
lingar upplifa við að nota vöruna eða 
þjónustuna. Framleiðslukostnaður 
vék fyrir jaðarnytjum sem hornsteinn 
virðismats nýklassískrar hagfræði. 
Jaðarnyt segja til um það notagildi, 
eða ánægju, sem einstaklingur 
hefur af næstu einingu af vöru eða 
þjónustu sem hann neytir. Greining 
á jaðarnytjum og –hegðun einstak-
linga leysti að miklu leyti vandamál 
klassísku hagfræðigreiningarinnar 
varðandi raunhæfa lýsingu á hegðun 
einstaklinga á markaði. Nýklass-
ísk greining gerir ráð fyrir því að 
einstaklingar hámarki nyt sín, þ.e. 
velji alltaf þann kost sem veitir þeim 
mesta ánægju fram yfir alla aðra. 
Oft er talað um nýklassíska einstak-
linginn sem hinn hagræna mann, 
eða homo economicus. Hann vegur og 
metur ákvarðanir sínar út frá nytjum 
sínum og hugsar á jaðrinum. Há-
mörkun eins og hinn hagræni maður 
framkvæmir krefst eftirfarandi 
forsenda:

Einstaklingar hafa smekk og val-
röðun sem helst alltaf óbreytt.

Einstaklingar hámarka hag sinn.
Einstaklingar haga sér sjálfstætt 

og hafa fullkomnar og viðeigandi upp-
lýsingar.

Með öðrum orðum tákna þessi 
skilyrði það að einstaklingar vita 
hvað þeir vilja, velja alltaf það sama í 
sömu aðstæðum, vita allt og gera allt 
til að hámarka eigin hag. 

Ákvörðunartaka einstaklinga 
í reynd
Ákvörðunartaka hins hagræna 
manns hefur frá upphafi verið gagn-
rýnd en á undanförnum áratugum 
hefur sú gagnrýni aukist til muna. 
Bent hefur verið á ýmsar hindranir 
sem koma í veg fyrir að einstak-
lingar geti tekið ákvarðanir á jafn 
hagkvæman hátt og hin nýklassísku 
fræði gera ráð fyrir. Ósamhverfar 
upplýsingar, þar sem t.d. söluaðili 
veit meira um vöruna sína en kaup-
andi, er dæmi sem er flestum augljóst 
en mörg smærri og duldari atriði geta 

líka haft áhrif. Sálfræðilegar hneigðir 
(e. biases), boð (e. heuristics) og inn-
römmun vandamála (e. framing) eru 
dæmi um þær hindranir sem verða 
á vegi einstaklinga í hagfræðilegri 
ákvörðunartöku.

Þegar einstaklingur fer í gegnum 
skynsamlegt ákvörðunartökuferli 
þarf hann að svara fjórum spurning-
um; Hvaða aðgerðir eru mögulegar, 
hvaða mögulegu afleiðingar geta 
aðgerðirnar haft og hversu líkleg er 
hver þeirra, hversu miklu máli skipta 
þær afleiðingar þann sem tekur 
ákvörðunina og hvernig á að velja 
milli mögulegra aðgerða með tilliti 
til væntra gilda afleiðinga þeirra? 
Ef litið er til forsenda nýklassískr-
ar hagfræði hefur sá sem tekur 
ákvörðunina fullkomnar upplýs-
ingar og veit því um allar mögulegar 
aðgerðir ásamt því að gera sér grein 
fyrir öllum mögulegum afleiðingum 
hverrar þeirra og veit hverjar lík-
urnar á því að hver þeirra muni eiga 
sér stað eru. Nóbelsverðlaunahafinn 
Herbert Simon, líkt og margir aðrir, 
vildi meina að þessar forsendur gangi 
ekki upp sé litið til raunverulegrar 
ákvörðunartöku. Hann vildi meina að 
rökhyggja einstaklinga sé ekki full-
komin heldur búa einstaklingar yfir 
takmarkaðri rökhyggju (e. bounded 
rationality). Takmörkuð rökhyggja er 
tilkomin sökum þess að einstaklingar 
búa ekki yfir fullkomnun upplýsing-
um né hafa þeir getu til að vinna úr 
miklu magni af upplýsingum. Flestir 
virðast hneigja ákvörðun sinni sökum 
einhverra, sýnilegra eða duldra, 
líffræðilegra takmarkana á úrvinnslu 
upplýsinga og James March fullyrðir 
að takmarkaða rökhyggju megi helst 
rekja til takmarkaðrar athygli, minn-
is, skilnings og samskiptahæfileika.

Rannsóknir benda til þess að 
einstaklingar sem standa frammi 
fyrir ákvörðunartöku hámarki ekki 
hag sinn heldur fullnægi frekar 
fyrirfram ákveðnum lágmarksskilyrð-
um. Sökum takmarkaðrar rökhyggju 
gera einstaklingar sér ekki grein 
fyrir öllum valmöguleikum sem þeir 
hafa né bera þeir þá saman sam-
tímis. Í stað þess því að bera saman 
alla þætti allra valmöguleikanna 
velja einstaklingar nokkra þætti, 
ákvarða hver lágmarksskilyrði eru 
til þess að fullnægja þeim og velja 
fyrsta möguleikann sem fullnægir 

öllum lágmarksskilyrðunum. Lítum 
á dæmi yfirmanns sem hefur yfir 
100 starfsmönnum að ráða og þarf 
að ráðstafa einum þeirra í nýtt verk. 
Gefum okkur að 1 af þessum 100 
starfsmönnum hámarki verkið en 
50 fullnægi grunnskilyrðum þess. 
Ef yfirmaðurinn leitar einungis að 
fullnægjandi lausn við vandamálinu 
eru því einungis um 2% líkur á því 
að hann velji starfsmanninn í verkið 
sem hámarkar virði þess. Auk þess 
sem einstaklingar virðast fullnægja 
frekar en hámarka ákvörðunar-
töku sína eru einnig fjölmargar 
hneigðir og boð sem hafa áhrif á 
ákvörðunartöku þeirra og skekkja 
hana enn frekar eða koma jafnvel í 
veg fyrir að ákvörðunin fari í gegnum 
ákvörðunartökuferlið. Niðurstöður 
rannsókna sýna þannig að við bregð-
umst við flækjustigi flestra ákvarð-
ana með ósjálfráðum vana. Þessi 
vanabundnu viðbrögð, sem nefnast 
boð, eru til dæmis þau sem segja okk-
ur að hlutur sé nálægt okkur ef við 
sjáum hann skýrt en langt frá okkur 
sé hann óskýr. Líkt og flest önnur 
boð nýtist þessi sjálfvirka úrvinnsla 
upplýsinga, byggð á vana, okkur vel í 
flestum tilfellum en einstaka sinn-
um geta hlutir verið óskýrir þrátt 
fyrir að vera nálægir. Í háloftunum 
gerist þetta oftar en ella og þar geta 
þessi boð haft slæmar og afdrifaríkar 
afleiðingar fyrir flugmenn. Flugmenn 
eru því þjálfaðir í að hætta að treysta 
boðum sínum og meta fjarlægð á fleiri 
vegu. Slíkir „gallar” sem búa innra 
með okkur eru margir hverjir mistök 
skynfæra okkar. Einnig eru til sál-
rænar hneigðir sem skekkja hegðun 
okkar. Þar sem allir þessir gallar eru 
innbyggðir í hugsun okkar tökum 
við ekki eftir þeim og sökum þess 
eru þeir varasamir. Þeir hafa áhrif á 
hegðun einstaklinga án þess að þeir 
geri sér grein fyrir því nema að þeir 
hugi að þeim sérstaklega. Ennfremur 
getur því reynst erfitt að venja okkur 
af þessum gölluðu boðum en eins og 
flugmaðurinn sem þarf að læra að 
meta fjarlægðir með fleiri tækjum en 
sjón sinni getum við lært að þekkja 
þá og bæta þá upp. 

Akkeri (e. Anchoring) er dæmi um 
hneigð sem er mjög erfitt að taka eftir 
en Kahneman og Tversky komust 
að þeirri niðurstöðu að í mörgum 
tilfellum leysir fólk vandamál út frá 

einhverju upphafsgildi sem er svo 
aðlagað að lokalausn. Upphafsgildið 
þarf hins vegar ekki að vera tengt 
raunverulegri lausn vandamálsins 
á neinn hátt og getur breyst út frá 
framsetningu vandamálsins. Dæmi 
um slíkt vandamál er Genghis Khan 
próf svokallað en í því eru þátttak-
endur beðnir um að auðkenna sig 
með því að skrifa niður þrjá síðustu 
stafi símanúmers síns. Þeir eru 
næst beðnir um að svara því hvert 
dánarár Genghis Khan er og í ljós 
kemur að tilgáta þátttakendanna er 
í tölfræðilega mjög sterku sambandi 
við símanúmer þeirra. Þarna var 
einhver upphafsstærð í huga fólks 
sem það aðlagaði síðan að lokasvari 
sínu þrátt fyrir að augljóst væri að 
upphafsstærðin væri ótengd lausn 
vandamálsins. Mörg fleiri dæmi eru 
um slíkar hneigðir sem eru óljósar en 
geta þó haft mikil áhrif á ákvörðunar-
töku einstaklinga eins og t.d. ofur-
bjartsýni, þýðishneigð (e. repres-
entative bias) og aðgengishneigð (e. 
availability bias). Áhrif slíkra hneigða 
og boða gera ákvörðunartöku hins 
raunverulega einstaklings frá-
brugðna hins hagræna manns. Finna 
má dæmi sem kolfella allar þrjár 
grunnforsendur hámörkunar hins 
hagræna manns á ákvörðunartöku 
sinni.

Í bók sinni, Essays in Positive 
Economics, færir Milton Friedman 
rök fyrir því að hagfræðilíkön ætti 
ekki að dæma á verðleikum forsenda 
þeirra heldur út frá einfaldleika 
þeirra annars vegar og nytsemi og 
forspárgildi þeirra hins vegar. Fried-
man tók frægt dæmi þar sem hann 
lýsti nýklassísku módelunum við leik 
billjarðspilara. Hann leikur eins og 
hann þekki allar þær flóknu horna-
fræði- og eðlisfræðireglur sem liggja 
að baki þess að finna réttu stefnu og 
hraða kúlnanna þó hann í raun geri 
það ekki. Á þann hátt má spá fyrir 
um leik hans með óraunverulegum 
forsendum á góðan og áreiðanlegan 
máta. Svör við þessari röksemdarfær-
slu benda á það að hér er Friedman 
einungis að lýsa færustu billjarð-
spilurum og að þessi greining á ekki 
við um meginþorra fólks. Einnig eru 
mistökin og samleikur milli tveggja 
spilara það sem blæs lífi í leikinn en 
ekki fullkomnun hans. Til þess að 
geta sagt til um niðurstöðu leiksins 
þarf að einblína á annmarka spilar-
anna og mistök þeirra.

Þegar öllu er á botninn hvolft er 
ljóst að forsendur fyrir ákvörðunar-
töku einstaklinga innan nýklassískra 
hagfræðilíkana bresta allar þegar 
litið er á raunverulegar ákvarðanir og 
atferli einstaklinga. Gagnrýnisraddir, 
byggðar á rannsóknarniðurstöðum, 
benda á hnökra nýklassískra hag-
fræðilíkana og nefna til að mynda þá 
blindni sem var fyrir efnahagshrun-
inu sem skók heiminn fyrir örfáum 
árum því til stuðnings. Skoða þarf 
gaumgæfilega á nýjan hátt hvaða 
áhrif brostnar forsendur nýklassísku 
líkananna hafa á spágildi þeirra. 
Áhugavert verður að sjá þróun þessa 
sviðs á næstu árum og áratugum. 
Ljóst er að til þess að efla trú á 
hagfræðilegri greiningu þurfa hag-
fræðingar að rýna í líkön sín og kom-
ast að því hvort þau sé hægt að bæta 
eða að átta sig á og leggja áherslu á 
hverjar takmarkanir þeirra eru. n

Þessi grein er samantekt á lokarit-
gerð höfundar við grunnnám í hag-
fræðideild Háskóla Íslands 2013.

Erum við skynsöm?
Haraldur Þórir Hugosson
skrifar

Matvörur „Með nýrri nálgun var stuðst við nyt einstaklings af þeirri vöru eða þjónustu 
sem hann neytti og það notað til að meta virði hennar.“



Í lok síðustu aldar var dregið í efa 
að milljónir manna myndu spila 

íslenskan tölvuleik á netinu.

Við höfðum hins vegar trú á CCP 
áður en fyrsta geimskipið hófst á loft, 
byggðum tölvukerfi þeirra og höfum 
síðan ferðast með þeim og spilurum 

þeirra til 67 þúsund pláneta.

Við vinnum með mörgum snjöllustu 
fyrirtækjum landsins við að láta 

tækni og tækifæri mætast.

Við köllum það tæknifæri. 
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Hvaða karl er þetta með fjar-
stýringuna? spurði barnið 
ömmu sína, þegar það sá 
styttuna við stjórnarráðið 

af Kristjáni konungi níunda með 
stjórnarskrá handa Íslandi í útréttri 
hendi 1874. 

Þetta var skarplega athugað. 
Stjórnarskrá horfir eins og fjand-
samleg fjarstýring við stjórnmála-
mönnum, sem vilja helzt fá að fara 
sínu fram án aðhalds og eftirlits. 
Kristján níundi færði Íslendingum 
stjórnarskrá 1874 vegna þess, að 
forfeður okkar – mæðurnar voru ekki 
spurðar! – höfðu fram að því reynzt 
ófærir um að koma sér saman. Þeir 
höfðu lítið lært af Sturlungaöldinni, 
klíkusamfélaginu, sem kostaði 
þjóðina sjálfstæði 1262. Í hönd fór 
að fenginni stjórnarskrá 1874 langt 
tímabil ófrjós þrefs um stjórnskipu-
leg formsatriði og stóð í 30 ár, til 
1904, þegar Danir færðu Íslending-
um heimastjórn að fyrra bragði. 

Þá tók við nýtt tímabil illinda og 
úlfúðar. Landið logaði áfram, m.a. í 
málaferlum vegna meintra meiðyrða 
um eintóman tittlingaskít. Þegar 
Kristján Jónsson varð ráðherra 1914, 
var það eitt hans fyrsta verk að fara 
á fund konungs í Kaupmannahöfn 
og biðja um sakaruppgjöf í heildsölu 
handa allri hersingunni. Ekki tók 
betra við, þegar Jónas Jónsson frá 
Hriflu steig fram á sjónarsviðið 
nokkru síðar, atgangsharður og 
óvæginn, gerólíkur Jóni Sigurðssyni 
forseta, sem hallaði yfirleitt aldrei 
orði á nokkurn mann. Langtímum 
saman gátu forustumenn tveggja 
stærstu flokkanna, Sjálfstæðisflokks 
og Framsóknarflokks, ekki talazt 
við, og fór að ýmsu leyti vel á því. 
Hermangið spillti báðum þessum 
flokkum enn frekar í stríðinu og 
einnig Alþýðuflokknum (kommarn-
ir sluppu, naumlega). Vettvangur 
stjórnmálanna – dagblöðin og einnig 
Alþingi – var mörgum vistmönnum 
þar til lítils sóma. 

Blöðunum hefur að sönnu farið 
fram eftir að þau losnuðu úr viðj-
um flokkanna nema Morgunblaðið, 
sem færri lesa nú skv. fréttum en 
Bændablaðið. Ástand stjórnmálanna 
hefur skaddað mannval flokkanna 
og margt annað. Tveir þriðju hlutar 
kjósenda segja við Gallup: Íslenzk 
stjórnmál eru spillt. Aðeins sjöttung-
ur kjósenda ber traust til Alþingis. 
Dómstólarnir, skilgetin afkvæmi 
Alþingis, njóta litlu meira trausts. 
Alþingi ályktaði einum rómi 28. sept-
ember 2010, tveim árum eftir hrun, 
að „taka verði gagnrýni á íslenska 
stjórnmálamenningu alvarlega“, en 
þingið sýnir þó engin batamerki enn. 
Hafa alþingismenn ekkert lært? 

Bandaríkin
Bíðum við. Bandaríkin og Rússland 
eiga nú að sumu leyti við svipaðan 
vanda að etja. 

Byrjum vestra, þar sem demókrat-
ar og repúblikanar á Bandaríkja-
þingi talast varla við lengur, heldur 
skiptast mestmegnis á svívirðingum. 
Fyrirlitningin er hyldjúp – og sumir 
segja einnig verðskulduð – á báða 
bóga. Það er liðin tíð, að enginn mun-
ur sé sagður vera á flokkunum tveim. 
Repúblikanar gældu fyrir skömmu 

opinskátt við að kalla greiðsluþrot 
yfir alríkisstjórnina til að koma 
höggi á demókratann í Hvíta húsinu. 
Annað er eftir þessu. Harðdræg 
peningaöfl, m.a. bankar og önnur 
fjármálafyrirtæki með farangurs-
geymslur sínar fullar af lögbrotum, 
hafa stjórnmálastéttina á fóðrum. 

Vandinn ágerðist eftir að Hæsti-
réttur Bandaríkjanna úrskurðaði, að 
engar hömlur megi leggja á fjárfram-
lög til stjórnmálamanna og -flokka. Af 
þessu leiðir, að meðalþingmaður þarf 
að verja þrem heilum vinnudögum í 
viku í fjáröflun. Löggjöfin hlýtur að 
líða fyrir þetta fyrirkomulag. Ástandið 
á stjórnmálavettvangi smitar út frá 
sér, m.a. inn í fjölmiðlana, sem eru 
sumir harðskeyttari og hlutdrægari 
en áður. Þriðjungur Bandaríkjamanna 
sækir fréttir til sjónvarpsstöðvar (Fox 
News), sem aðrir kalla rotþró. Þetta 
var ekki svona. 

Sama gildir um suma háskólana, 
þar sem gamlir samstarfsmenn 
talast ekki lengur við. Frjálslyndir 
hagfræðingar, sem skrifa reglulega í 
blöðin, t.d. Paul Krugman í Princeton 
og Joseph Stiglitz í Columbíuhá-
skóla, Nóbelsverðlaunahafar báðir 
tveir, sæta árásum af hálfu annarra 
hagfræðinga, sem þykir halla á sína 
menn. (Krugman kann að bíta frá sér, 
rétt er það.) Háskólahagfræðingar, 
sem sjá ekkert athugavert við atferli 
bankanna, aukinn ójöfnuð og ofur-
vægi peninga í pólitíkinni, ráðast 
gegn hinum, sem fjalla opinskátt um 
lýðræðishallann, misskiptinguna og 
ábyrgð bankanna og þörfina fyrir, 
að stjórnendum þeirra – ekki bara 
steinsteyptum bönkunum, heldur 
stjórnendunum! – sé gert að axla 
ábyrgð að lögum. Þegar Samkeppnis-
eftirlitið sektaði bankana hér heima 
um daginn, sagði fyndinn vinur minn 
á Facebook: Að sekta bankana fyrir 
lögbrot er eins og að sekta hringveg-
inn fyrir of hraðan akstur. 

Þetta var ekki svona á fyrri 
tíð. Þegar tveir áhrifamestu hag-
fræðingar Bandaríkjanna um sína 
daga, Paul Samuelson á MIT og 
Milton Friedman í Chicago, skiptust 
á skoðunum í víðlesnum dálkum 
í Newsweek, fóru skoðanaskipti 
þeirra ævinlega fram í fullri kurteisi. 
Virðingin var gagnkvæm eins og þeir 
vitnuðu báðir um í hárri elli, áður en 
þeir hurfu af sjónarsviðinu. 

Rússland
Að sumu leyti svipaða sögu er að 
segja af Rússlandi. Þar takast menn 
nú á um stefnuna í efnahagsmálum 
og stöðu Rússlands í heiminum. 
Annars vegar standa þeir, sem 
stjórna landinu og hafa margir 
ásamt vinum sínum hagnazt vel á 
einkavæðingu olíulinda og annarra 
náttúruauðlinda. Aðrir telja, að 
umskiptin frá miðstjórn til markaðs-
búskapar séu enn of skammt á veg 
komin eftir aldarfjórðung umbóta. 
Frjálslyndir umbótamenn eiga undir 
högg að sækja af hálfu hinna. Dmitry 
Medvedev forsætisráðherra er í 
frjálslynda hópnum líkt og margir 
hagfræðingar. Þeir héldu skínandi 
hvatningarræður á Gaidar Forum nú 
í ársbyrjun, en sá fundur er haldinn 
í Moskvu árlega í minningu helzta 
höfundar efnahagsumbótanna í 
Rússlandi eftir hrun kommúnismans, 
Yegors Gaidar. Hann var hagfræðing-
ur og fyrsti forsætisráðherra frjáls 
Rússlands 1991. 

Pútín forseti, sem er lögfræðingur 
að mennt eins og Medvedev, myndi 
aldrei láta sjá sig á slíkum fundi, og 
hann ræður för. Pútín og hans menn 
líta á Gaidar Forum sem leikvöll 
– sandkassa! – frjálslyndra umbóta-
manna, en láta sér boðskap þeirra 
yfirleitt í léttu rúmi liggja. Frjáls-
lyndir eru tiltölulega fáir og hafa lítið 
kjörfylgi nema í stærstu borgunum, 
Moskvu og Sankti Pétursborg. Pútín 
forseti sækir fylgi sitt út á land, sem 
nær yfir níu tímabelti. Pútín og hans 
menn í Kreml ráða yfir sjónvarpinu 
og dómstólunum, en hvorki netinu né 
blöðunum. Þetta er ójafn leikur. 

Nýleg skoðanakönnun bendir 
til, að röskur helmingur kjósenda 
vilji helzt, að Pútín verði forseti 
áfram, einnig eftir næstu kosningar 
2018. Það yrði þá fjórða eða fimmta 
kjörtímabil hans, eftir því hvort við 
teljum með árin, sem hann hafði 
stólaskipti við Medvedev og stjórnaði 
landinu sem forsætisráðherra frekar 
en forseti til að brjóta ekki stjórnar-
skrána, sem leyfir forseta að gegna 
embættinu aðeins tvö samliggjandi 
kjörtímabil. Það virðist ríkt í Rúss-
um að vilja lúta sterkum foringja 
á hverju sem gengur. Kannast 
nokkur við það? Gengi rúblunnar 
hefur nýlega fallið um helming m.a. 
vegna helmingslækkunar olíuverðs. 
Kaupmáttur launa hefur því skropp-
ið saman um helming talið í Banda-
ríkjadölum. Rússar finna fyrir því. 

Frjálslyndir kenna Pútín forseta 
um ófarirnar. Þeir segja sumir, að 
hann hafi innlimað Krímskagann til 
að dreifa athyglinni frá fyrirséðum 
efnahagsvanda innan lands og að 
harkaleg viðbrögð ESB og Banda-
ríkjamanna við innlimuninni eigi 
talsverðan þátt í gengisfalli rúblunn-
ar. Sem sagt: Stálin stinn. Margir 
háskólahagfræðingar tala opinskátt 
um ástandið í einkasamtölum eins og 
þeir hafi ekkert að óttast. Þeir fara 
þó varlega. Einn þekktasti hag-
fræðingur landsins, Sergei Guriev, 
þá rektor helzta hagfræðiháskólans 
(New Economic School) í Moskvu, 
flúði til Frakklands 2013, þar eð 
hann óttaðist um öryggi sitt. Hann 
var með lögregluna á hælunum 
vegna gruns um, að hann væri hand-
genginn stjórnarandstöðunni. Löggan 
heimtaði að fá að sjá öll einkaskjöl 
hans fimm ár aftur í tímann. Samt 
hefur úlfúðin í stjórnmálunum ekki 
náð að splundra hagfræðideildum 
háskólanna. Þess sáust a.m.k. engin 
merki á Gaidar Forum. 

Frá Evrópu til Íslands
Bandaríkin og Rússland eru að þessu 
leyti frábrugðin Evrópu, þar sem 
samskipti andstæðinga í stjórnmál-
um eru yfirleitt fáguð og friðsamleg. 
Nýlegt dæmi um evrópska fágun í 
andstöðumerkingu við óhefluð og 
harkaleg viðskipti í bandarískum 
og rússneskum stjórnmálum er 
ákvörðun borgaraflokkanna í Svíþjóð 
um að veita nýmyndaðri minni-
hlutastjórn jafnaðarmanna og græn-
ingja starfsfrið frekar en að steypa 
landinu í nýjar þingkosningar vegna 

aðgangshörku nýs flokks Svíþjóðar-
demókrata. Minnihlutastjórnir eru 
reglan á Norðurlöndum. Það fyrir-
komulag vitnar um þroskað stjórn-
málalíf og vilja þingmeirihlutans 
hverju sinni til að veita andstæðing-
um starfsfrið frekar en að hleypa öllu 
í bál og brand. Af vettvangi stjórn-
málanna berst ekkert smit inn í fjöl-
miðla, réttarsali eða háskóla, hvorki í 
Svíþjóð né annars staðar í Evrópu. 

Alþingi er önnur saga. Þar virð-
ast margir nú sækja fyrirmyndir 
sínar til Bandaríkjanna og jafnvel 
Rússlands frekar en til Evrópu. 
Atgangurinn á Alþingi gegn nýrri 
stjórnarskrá, sem tveir þriðju hlutar 
kjósenda samþykktu í þjóðarat-
kvæðagreiðslu 2012, vitnar um 
vandann. Smitið barst inn í háskól-
ana, þar sem nokkrir prófessorar 
sýndu lýðræðinu lítilsvirðingu með 
því að tala um það eins og sjálf-
sagðan hlut að hafa að engu úrslit 
þjóðaratkvæðagreiðslunnar um nýja 
stjórnarskrá. Annað dæmi er auð-
lindastjórn í þágu forréttindahópa 
með rússneskum formerkjum gegn 
skýrum vilja þeirra 83% kjósenda, 
sem í þjóðaratkvæðagreiðslunni 
lýstu fylgi við nýtt stjórnarskrár-
ákvæði um auðlindir í þjóðareigu. 
Ekkert þessu líkt gæti gerzt í Dan-
mörku, Finnlandi, Noregi eða Sví-
þjóð og varla heldur sunnar í Evrópu 
nema kannski í Ungverjalandi, sem 
ásamt Íslandi er eina land álfunn-
ar, sem Sameinuðu þjóðirnar og 
Evrópusambandið hafa átalið vegna 
mannréttindabrota. Slíkt gæti þó 
hæglega gerzt í Bandaríkjunum og 
Rússlandi eins og nú háttar þar. 

Ekkert af þessu liggur í hlutarins 
eðli. Bandaríkin þurfa ekki að loga 
í illdeilum, enda var samkomulagið 
betra á Bandaríkjaþingi áður fyrr og 
landið naut þá meira álits á alþjóða-
vettvangi. Það er ekkert lögmál 
heldur, að Rússland þurfi með reglu-
legu millibili að standa frammi fyrir 
miklum þrengingum og meðfylgjandi 
óvissu og úlfúð. Rússum er í lófa 
lagið að kjósa sér forustu, sem stillir 
til friðar inn á við og út á við, þótt á 
brattann sé að sækja eins og allt er í 
pottinn búið. Íslendingum er einnig 
í lófa lagið að sækja sér fyrirmyndir 
til Evrópu frekar en til Bandaríkj-
anna og Rússlands eins og þar er 
nú umhorfs. Þetta er hægt, en það 
er ekki auðvelt vegna þess forskots, 
sem ráðandi klíkur hafa skammtað 
sjálfum sér t.d. með því að setja nýja 
stjórnarskrá í salt, stjórnarskrá, sem 
myndi leiða til lykta ýmis helztu 
ágreiningsefni stjórnmálanna eins og 
t.d. fiskveiðistjórnarmálið og ESB-
málið með því að vísa þeim í þjóðar-
atkvæði eftir þeirri grundvallarreglu, 
sem nýja stjórnarskráin kveður á 
um, að þjóðin er yfirboðari þingsins, 
ekki öfugt. 

Ágreiningur þarf ekki að kosta 
illindi. Stjórnlagaráð fjallaði í friði 
og ró um rammpólitísk efni – auð-
lindastjórn, umhverfismál o.m.fl. – og 
samþykkti frumvarp að nýrri stjórn-
arskrá einum rómi, með 25 atkvæð-
um gegn engu, frumvarp, sem tveir 
þriðju hlutar kjósenda samþykktu 
árið eftir í þjóðaratkvæðagreiðslu. 
Starfsandinn í stjórnlagaráði og 
árangurinn, sem náðist þar, var 
eins ólíkur starfsháttum Alþingis og 
hugsazt getur, þótt verkefnin séu ná-
skyld. Þetta er hægt. Af þessu gætu 
alþingsmenn lært. n

Þverklofnar þjóðir
Þorvaldur Gylfason
Prófessor við HÍ Ágreiningur 

þarf ekki að 
kosta illindi.
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Átta tíma dags, fimm daga 
vikunnar, er rúmlega helm-
ingur Íslendinga í vinnunni 
og þar með að skapa það sem 

kallast verg landsframleiðsla. Það er 
þó ekki þannig að utan þess tíma hætti 
lögmál hagfræðinnar að gilda. Ég 
ákvað að rannsaka hagfræði djamms-
ins og komst að mörgum áhugaverðum 
niðurstöðum.

Hagfræðin og þjóðarskútan
Aukin hagfræðiþekking hefur veru-
leg jákvæð áhrif á íslenskt samfélag. 
Fræðimenn hafa lengi deilt um hvað 
veldur þessum áhrifum, en tvennt 
hefur helst verið nefnt í því sam-
hengi. Fyrri kenningin, svokölluð 
ytri áhrifa-kenning (e. externality 
hypothesis) skýrir þetta með þeim 
hætti að hagfræðimenntað fólk hafi 
jákvæð ytri áhrif á samfélag sitt með 
því að ausa úr fánýtum viskubrunni 
sínum og skrifa greinar sem fá í mesta 
lagi 3 læk á Facebook. Seinni kenn-
ingin, svokölluð vísindaferða-áfengis-
neyslukenning (e. science trip alcohol 
consumption hypothesis), nýtur mun 
meiri hylli. Hún skýrir þessi jákvæðu 
áhrif hagfræðimenntunar með því 
að hagfræðinemar haldi uppi stórum 
hluta velferðarkerfisins með óhóflegri 
neyslu sinni á áfengi á djamminu og 
tilheyrandi skatttekjum í gegnum 
áfengisgjöld.

Mynd 1 sýnir fjölda hagfræðinema 
í íslenskum háskólum og tekjur ÁTVR 
af áfengissölu á tímabilinu 1999-2011. 
Eins og sést er mikil leitni á milli 
þessara tímaraða; raðfylgnin er 0,80 
sem mér skilst að bendi til ótvíræðs 
orsakasambands. Þessar tölur benda 
því eindregið til þess að mikil fjölgun 
hagfræðimenntaðra á undanförnum 
árum hafi bætt rekstrarstöðu rík-
issjóðs og þannig komið í veg fyrir 
þjóðargjaldþrot árið 2008.

Bólfélagar og fórnarkostnaður
Um hverja helgi hópast þúsundir 
manna saman á afmörkuðum bletti í 
miðborg Reykjavíkur, dansa vandræða-
lega og öskra í eyrað á hvort öðru milli 
þess sem hrokafullir dyraverðir halda 
þeim utandyra fáklæddum og í skíta-
kulda. Þetta er dæmi um það sem kall-
ast QWERTY-hagfræði (e. QWERTY 
economics), en það hugtak er notað um 
fyrirkomulag sem fáir vita almenni-
lega hvernig komst á en þjónar engum 
sýnilegum tilgangi fyrir utan að allir 

vita að það eigi að vera þannig og hafi 
alltaf verið þannig. Megintilgangur 
þessarar samkomu er að tryggja sér 
bólfélaga. Skoðum aðeins hvernig það 
gengur fyrir sig á djamminu.

Ef ég hef skilið hagfræðinámið mitt 
rétt er helsta niðurstaða hagfræðinn-
ar sú að allir hugsa alltaf rökrétt og 
hámarka eigin hagnað. Ein afleiðing 
þessa er það sem kallað er Dræsujafn-
an (e. Slutty equation) en hún lýsir því 
hvenær einstaklingar ákveða að reyna 
við hugsanlegan bólfélaga:

pß * MRhössl ≥ MChössl

Hér táknar pß væntar líkur á því 
að viðreynslan heppnist. MRhössl er 
væntur ábati af kynlífi og fer einkum 
eftir heitleika þess sem reynt er við 
auk álits vina og vinkvenna á heitleika 
viðkomandi. MChössl er væntur kostn-
aður við viðreynslu og fer aðallega eftir 
því hvort líkur séu á félagslegu sjálfs-
morði. Empirískar rannsóknir benda 
til að MChössl sé mjög mismunandi eftir 
stigi ölvunar (sjá mynd 2). Þá hafa 
fræðimenn bent á að talsverð líkindi 
séu með væntu líkunum pß og íslensku 
krónunni: gengið sé ofmetið á meðan 
á sukkinu stendur, en þynnkunni fylgi 
harkaleg aðlögun að jafnvægi.

Af einhverri ástæðu benda rann-
sóknir til þess að fólk hegði sér ekki 
fullkomlega rökrétt á djamminu. Í 
einni skýrslu var til að mynda greint 
frá því að djammari hafi gert tilraun 
til listrænna dýfinga í ógeðslegu tjörn-
inni fyrir framan Hörpu. Þetta grefur 

þó ekki undan gagnsemi Dræsu-
jöfnunnar að mati hagfræðinga. Því 
jafnvel þó fólk hegði sér ekki rökrétt er 
alltaf hægt að ráða sér hagfræðilegan 
ráðgjafa á djamminu og þannig leið-
beina hinum órökrétta djammara um 
völundarhús djammsins með leiðsögn 
hins hagfræðilega áttavita.

Djammhjörðin
En fæstir ráða sér hagfræðilegan 
ráðgjafa og þess vegna eru rökvillur 
sérstaklega algengar á djamminu. 
Leynileg sveit atferlishagfræðinga 
hefur rannsakað djammhegðun Ís-
lendinga í tíu ár og niðurstöður þeirra 
eru sláandi.

Hverja helgi gera 40% djammara 
sig seka um það að labba Prik-hr-
inginn svokallaða (upp stigann, til 
vinstri, út á svalir, niður í portið) og er 
það versta dæmi um hjarðhegðun (e. 
herding) sem Íslendingar hafa orðið 
fyrir síðan á hlutabréfamarkaðnum 
árið 2007; eins og allir vita er aldrei 
neinn á Prikinu og maður fer bara 
þangað af gömlum vana. Fylgispekt 
(e. conformity) er einnig alvarlegt 
vandamál á djamminu. Djammarar 
fylgja leiðsögn einhvers sem segist vita 
nákvæmlega hvað hann eða hún er að 
gera en afleiðingar þess eru yfirleitt 
þær að hlusta á miðaldra fólk fyllerís-
ranta Bubba-lög á Danska barnum.

Í skýrslu atferlishagfræðinganna 
til félagsmálaráðherra var tekið fram 
að notkun djammara á tiltækireglunni 
svokölluðu (e. availability heuristic) 
væri alvarleg ógn við atvinnulífið á 

Íslandi. Fólk nennir yfirleitt ekki að 
hugsa mikið á djamminu og vill bara 
gera það sem það er vant að gera – 
fara í bæinn. Af þessum sökum eiga 
litlir og meðalstórir djammstaðir veru-
lega undir högg að sækja. Staðir eins 
og Café Catalina í Kópavogi, Moe‘s 
Pub í Breiðholti og Hvíti riddarinn 
í Mosfellsbæ hökta á heljarþröm og 
þurfa á ríkisstuðningi að halda. Til 
allrar lukku var nýlega ákveðið að 
flytja Fiskistofu á skemmtistaðinn 
Relax í Hafnarfirði. Byggðavandi 
skemmtistaða er þar með leystur að 
sögn ráðherra.

Já, góðir hálsar. Djammið er svo 
sannarlega áhugaverður vettvangur 
til að skoða hagræna hegðun. Hag-
fræðingar fá fullnægingu yfir líkön-
um eins og fullkominni samkeppni. 
Homo economicus er svo fallegur, 
svo stórfenglegur í tærleika sínum. 
En hagfræðin má ekki gleyma því að 
tegundin Homo sapiens er líka falleg 
í ófullkomleika sínum. Íslenska djam-
mið er skólabókardæmi um það. n

Hagfræði djammsins
Ólafur Heiðar Helgason
skrifar

Prikið „Versta dæmi um hjarðhegðun (e. herding) sem Íslendingar hafa orðið fyrir síðan 
á hlutabréfamarkaðnum árið 2007; Eins og allir vita er aldrei neinn á Prikinu og maður fer 
bara þangað af gömlum vana.“ Hverja helgi 
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svokallaða.

Mynd 1

Áhrif hagfræðinema á áfengissölu
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Mynd 2
Áfengisneysla og MChössl
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