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1. Inngangur

Hugtakið alþjóðavæðing (á ensku “globalization”) setur mikinn svip á þjóðfélagsumræðu líðandi

stundar um allan heim. Fjármálakreppan í Asíu og glundroðinn í Rússlandi og afleiðingarnar

fyrir efnahagsframvindu jafnvel í fjarlægustu löndum hafa gefið þessari umræðu byr undir báða

vængi. 

Menn velta því nú ákaft fyrir sér hvort alþjóðavæðingin hafi gengið of langt og hvort ástæða sé

til að staldra við áður en lengra er haldið á þessari braut. Víst er að alþjóðlegir fjárfestar munu

sýna meiri varkárni á næstu árum í ákvörðunum um fjárfestingu í þróunarríkjunum en

undanfarið. Það mun í sjálfu sér hægja á alþjóðavæðingu þessara ríkja. Á hinn bóginn er engin

ástæða til að ætla að nokkurs hiks gæti hjá fjárfestum þegar kemur að iðnríkjunum ef arðsamir

fjárfestingarkostir á annað borð bjóðast. Efnahagsleg samtvinnun iðnríkjanna fyrir tilstilli

gagnkvæmrar fjárfestingar ætti þar af leiðandi að halda áfram óhindruð.

Alþjóðavæðingin spannar auðvitað fleira en alþjóðlega fjárfestingu og lánveitingar. Gildasti

þátturinn er milliríkjaverslun með vörur og þjónustu. Þótt efnahagskreppur geti ógnað frelsi í

viðskiptum er nú almennt viðurkennt að ávinningurinn af frjálsum milliríkjaviðskiptum er

ríkulegur fyrir alla aðila. Hættan á að viðskiptahömlur, eins og innflutningstollar og

magntakmarkanir á innflutningi, aukist virðist heldur takmörkuð. Fremur eru líkur á að

milliríkjasamningar takist áfram um frekari lækkun tolla en þegar er orðin og jafnframt afnám

annarra viðskiptahamla. Þegar á allt er litið virðist því óhætt að draga þá ályktun að almennt

muni alþjóðavæðingin halda áfram þótt eitthvað kunni að hægja á henni í sumum heimshlutum í

allra nánustu framtíð. Þetta þýðir að þjóð, sem vill vera í fremstu röð, verður að taka þátt í

alþjóðavæðingunni og laga sig að henni. Þetta á ekki eingöngu við um hið opinbera heldur einnig

fyrirtækin og fjármálastofnanirnar og ekki síður einstaklingana. Það leikur varla nokkur vafi á

því að í framtíðinni munu Íslendingar í auknum mæli verja að minnsta kosti hluta starfsævinnar

erlendis.

Skýrsla sú sem hér fer á eftir er samin að tilhlutan Halldórs Ásgrímssonar, utanríkisráðherra.

Með bréfi, dagsettu 9. mars 1998, skipaði hann nefnd til að gera grein fyrir helstu straumum á

alþjóðavettvangi sem talið er að muni móta starfsumhverfi atvinnurekstrar á komandi árum.



Nefndinni var falið að athuga áhrif alþjóðavæðingarinnar á utanríkisviðskipti Íslendinga og setja

fram hugmyndir um hvernig best yrði búið í haginn fyrir útflutning landsmanna í ljósi líklegra

breytinga á starfsumhverfi fyrirtækja í framtíðinni.

Í nefndina voru skipuð:

Þórður Friðjónsson, iðnaðar- og viðskiptaráðuneyti, formaður;

Guðbrandur Sigurðsson, Útgerðarfélagi Akureyringa;

Kristinn F. Árnason, utanríkisráðuneyti;

Páll Sigurjónsson, formaður stjórnar Útflutningsráðs;

Rannveig Rist, Íslenska álfélaginu;

Runólfur Smári Steinþórsson, Háskóla Íslands;

Sigurður Einarsson, Kaupþingi.

Ritarar nefndarinnar voru Benedikt Höskuldsson, utanríkisráðuneyti, og Gunnar Haraldsson,

Þjóðhagsstofnun. Einnig hafa Katrín Ólafsdóttir, hagfræðingur hjá Þjóðhagsstofnun, og Birgir

Árnason, hagfræðingur hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, unnið að gerð þessarar skýrslu.

Skýrslan skiptist í þrjá meginkafla. Í fyrsta hluta er gerð grein fyrir því í hverju alþjóðavæðing

heimsbúskaparins felst og nokkurri birtu brugðið á þróun hennar á undanförnum árum og

áratugum. Þá er í þessum hluta fjallað um alþjóðastofnanir þær og viðskiptabandalög sem setja

leikreglurnar um alþjóðaviðskipti, hvort sem er með vörur, þjónustu eða fjármagn, og einkum

varða íslenska hagsmuni. Í öðrum hluta er alþjóðavæðingin skoðuð frá sjónarhóli íslenskra

fyrirtækja og rýnir í hvaða þýðingu sérkenni þeirra og íslensks efnahagslífs og samfélags hafa. Í

þriðja hluta er brugðið upp nokkrum myndum af hugsanlegri efnahagsframvindu á Íslandi á

fyrsta áratug næstu aldar og fjallað um hvaða stefnu stjórnvöld þurfa að fylgja til að tryggt verði

að efnahagsávinningurinn verði sem bestur og Íslendingar skipi sér í allra fremstu röð meðal

þjóða heims.



2. Helstu niðurstöður

Flest bendir til að alþjóðavæðing verði áfram einkennandi fyrir þróun efnahags- og atvinnumála í

heiminum. Þetta felur í sér að efnahags- og starfsumhverfi fyrirtækja og einstaklinga verður æ

líkara hvar sem er í heiminum. Sífellt örari útbreiðsla nýrrar tækni herðir á þessari þróun.

Heimsbúskapurinn er að renna saman í eina efnahagslega heild. Enginn vafi er á því að

alþjóðavæðingin getur leitt af sér mikinn efnahagslegan ávinning fyrir einstök ríki.

Ávinningurinn fer hins vegar að miklu leyti eftir því hvernig hvert ríki nýtir tækifærin sem felast

í þessari efnahagslegu samrunaþróun.

Alþjóðavæðing heimsbúskaparins er einkar mikilvæg fyrir lítil ríki sem eru mjög háð

utanríkisviðskiptum eins og íslenska hagkerfið. Sóknarfæri slíkra hagkerfa eru um margt betri en

annarra en jafnframt er fleira að varast. Eðli málsins samkvæmt gegna útflutnings- og

samkeppnisgreinar lykilhlutverki í litlum hagkerfum; vöxtur þeirra og viðgangur ræður miklu um

hagvöxt og lífskjör. Fyrir vikið er brýnt að efnahags- og starfsumhverfi þessara greina hvetji

fyrirtæki sem mest til að nýta tækifærin sem felast í alþjóðavæðingunni.

Hér á eftir eru dregnar saman helstu niðurstöður nefndarinnar um hvernig best verður staðið að

því að efla útflutnings- og samkeppnisgreinar landsmanna, þegar til framtíðar er litið í ljósi

líklegrar þróunar efnahagsmála á alþjóðavettvangi.

• Hagstjórn verði miðuð við að tryggja stöðugleika og jafnvægi í þjóðarbúskapnum. Í þessu

efni er sérstaklega mikilvægt út frá langtímasjónarmiðum að jafna hagsveiflur. Einkum er

brýnt að koma í veg fyrir að „góðæri“ fari úr böndum þannig að harkalegur samdráttur sé

óhjákvæmilegur þegar skilyrði þjóðarbúsins versna á ný. Stöðugleiki er hin raunhæfa

forsenda framfara í nútímamarkaðsbúskap í alþjóðlegu efnahagsumhverfi.

• Til þess að tryggja stöðugleikann þarf að beita ríkisfjármálum og peningamálum með

markvissum hætti. Þetta verður helst gert með því að stjórnun ríkisfjármála miði að því að

viðhalda jafnvægi í þjóðarbúskapnum; halda uppi nægilegum þjóðhagslegum sparnaði til að

sporna gegn viðskiptahalla, og að peningamálum sé beitt með það að markmiði að tryggja

væga verðbólgu, þ.e. ekki meiri en 1-2% á ári.



• Ríkisfjármálastefnan þarf jafnframt að miða að því að lækka opinberar skuldir og opinber

útgjöld sem hlutfall af landsframleiðslu. Hér er lagt til að stefnt verði að því að heildarútgjöld

og skuldir hins opinbera verði innan við þriðjungur af landsframleiðslu árið 2010 og

samneyslan verði innan við fimmtungur á sama tíma. Slíkur árangur myndi án efa efla mjög

traust á íslensku efnahagslífi, þjóðarbúskapurinn yrði betur í stakk búinn til að mæta

ófyrirséðum áföllum og raunvaxtastigið yrði líklega litlu hærra en í helstu viðskiptalöndum.

• Styrkja þarf fastgengisstefnuna frekar með því að auka við gjaldeyrisforða Seðlabankans eftir

föngum og gera honum þannig kleift að draga úr tímabundnum sveiflum á gengi krónunnar.

Mikilvægt er að raungengi og samkeppnisstaða haldist sæmilega stöðug nema varanleg

breyting á ytri skilyrðum gefi tilefni til annars. Mælt er með því að peninga- og

efnahagsstefnan verði miðuð við að hægt verði að óbreyttu að taka upp evruna á árabilinu

2005-2010.

• Ráðstafanir verði gerðar til að unnt verði að taka afstöðu til aðildar Íslands að

Evrópusambandinu á raunhæfum grunni, ekki seinna en á árunum 2005-2010. Í því skyni

verði m.a. skoðað gaumgæfilega hvort Íslendingar geti fylgt stefnu sem tryggir hagkvæma

nýtingu eigin sjávarauðlinda ef til aðildar verður stofnað. Jafnframt verði fylgt

hagstjórnarstefnu, eins og þeirri sem lýst hefur verið hér á undan, sem ætti að tryggja

nægilega samleitni milli mikilvægra hagstærða hér á landi og í Evrópusambandsríkjunum til

að efnahagslegar forsendur verði fyrir aðild, ef hún verður talin æskileg.

• Markaðsbúskapur og samkeppni verði efld í þjóðarbúskapnum. Í því efni verði sérstaklega

hugað að þeim sviðum þar sem þróun í þá átt er skammt á veg komin, s. s. í orkubúskapnum

og fjarskiptum. Jafnframt verði stefnt að því að virkja markaðsöflin í þágu aukinnar

framleiðni og afkasta í opinberum rekstri eftir því sem við á. Þá verði haldið áfram á braut

einkavæðingar og markaðsvæðingar í fjármálum þjóðarinnar. Skipulagsbreytingar af þessu

tagi myndu án efa skila sér í bættum lífskjörum landsmanna á næstu árum.

• Margvíslegar umbætur hafa verið gerðar á skattaumhverfi atvinnulífs á undanförnum árum.

Þar má þó gera margt sem greitt gæti götu útflutnings- og samkeppnisgreina í sífellt

alþjóðlegra samkeppnisumhverfi. Í þessu sambandi verði sérstaklega gerðar úrbætur á

skattalegri stöðu fyrirtækja og einstaklinga sem starfa erlendis, skattalegir hvatar teknir upp

vegna þróunar- og markaðsstarfsemi og skattar og gjöld aflögð sem skerða samkeppnisstöðu

innlendra fyrirtækja, s.s. stimpilgjöld á fjármálastarfsemi.



• Með aukinni alþjóðavæðingu og aðild að EES hefur staða íslensks vinnumarkaðar breyst

mikið á undanförnum árum og sér ekki fyrir endann á þeirri þróun. Til að tryggja atvinnu og

bætt kjör þurfa aðilar vinnumarkaðarins að aðlagast breyttum aðstæðum. Þetta verður best

tryggt með nánu samstarfi vinnuveitenda og launþega sem hefur það að markmiði að

viðhalda sveigjanleika á íslenskum vinnumarkaði.

• Nokkrar breytingar hafa átt sér stað á íslensku menntakerfi á síðustu árum, en betur má ef

duga skal. Bæta þarf menntun á fyrri stigum skólagöngu og fjölga valmöguleikum á

framhaldsskólastigi. Efla þarf tengsl menntunar og atvinnulífs til að tryggja að nám nýtist á

vinnumarkaði og að það sé í vaxandi mæli sniðið að þörfum atvinnulífsins til lengri tíma litið.

Síðast en ekki síst er brýnt að efla rannsóknir og þróunarstarf m.a. með auknu samstarfi

menntastofnana og atvinnulífs.

• Miðað verði við að samhæfa og efla stoðir atvinnulífsins sem vinna í þágu íslensks

útflutnings og þátttöku útlendinga í atvinnurekstri hér á landi. Þetta á einkum við um

viðskiptaþjónustu utanríkisráðuneytisins, Útflutningsráð Íslands og Fjárfestingarstofuna.

Jafnframt þarf að tryggja íslenskum útflytjendum örugg og greið viðskiptatækifæri með

rafrænum hætti. Slík viðskipti henta vel fyrir lítið og viðbragðsfljótt hagkerfi eins og hið

íslenska og því er um að gera að kappkosta að landsmenn verði ávallt í fremstu röð í þeim

efnum.

• Leitast verði við að treysta ímynd landsins á erlendum vettvangi eftir því sem við verður

komið. Ímyndin er m.a. samofin úr mörgum þáttum íslenskrar menningar, viðhorfa og

þjóðhagslegra gilda. Varast ber að einfalda þessa mynd um of með því að einblína á

afmarkaða drætti, heldur ber að líta á heildina. Árangur þjóðarinnar þegar til alls er litið er

veigamesti þáttur ímyndar landsins. Hagnýting auðlinda er forsenda þess árangurs sem hér

hefur náðst. Svo verður áfram og fyrir vikið þarf að finna bestu leiðirnar að því markmiði að

efla umrædda ímynd og hagnýta landsins gæði í þágu bættra lífskjara.

Þessi atriði sem hér á undan eru rakin gefa lauslegt yfirlit um það sem nefndin mælir með að gert

verði til að búa íslenskt efnahags- og atvinnulíf undir alþjóðavæðinguna sem blasir við og gera

því kleift að nýta sem best sóknarfærin sem í henni felast. Margt þarf hins vegar að útfæra nánar

og liggur beinast við að þeir sem best þekkja til á hverju sviði annist það verkefni. Er það von

nefndarmanna að skýrslan komi að gagni í þessu sambandi og hvetji til þeirra aðgerða sem hér

eru gerðar tillögur um.





3. Alþjóðavæðing heimsbúskaparins

Með alþjóðavæðingu heimsbúskaparins er átt við æ meiri samtvinnun ríkja heims í efnahagslegu

tilliti með síauknum viðskiptum með vörur, þjónustu og fjármagn yfir landamæri. Einnig verður

útbreiðsla nýrrar tækni sífellt örari. Efnahagslegur ávinningur af alþjóðavæðingunni er af sama

toga og ávinningurinn af aukinni milliríkjaverslun. Hún gefur færi á aukinni alþjóðlegri

sérhæfingu og verkaskiptingu þannig að einstök ríki geta einbeitt sér að því sem þau gera vel,

auk þess sem alþjóðavæðingin stuðlar að hagfelldari ráðstöfun fjármagns til fjárfestingar. Séð frá

sjónarhóli fyrirtækja stækkar alþjóðavæðingin markaði bæði fyrir aðföng og framleiðsluvörur og

gefur þeim færi á að nýta sér stærðarhagkvæmni í framleiðslu. Jafnframt gerir hún þeim kleift að

fjárfesta og starfa á mörgum stöðum samtímis sem getur falið í sér áhættudreifingu. Þegar á

heildina er litið, eykur alþjóðavæðingin framleiðni í heiminum og bætir lífskjör 

Á hinn bóginn þrengir alþjóðavæðingin einnig kosti stjórnvalda í einstökum ríkjum hvað varðar

efnahagsstefnu og stjórnarhætti. Þegar fjármagnið þekkir engin landamæri verður stefnan í

opinberum fjármálum og peninga- og gengismálum að vera í takt við það sem gerist á

alþjóðamörkuðum. Að öðrum kosti geta vextir hækkað upp úr öllu valdi þegar aðgangur að

lánsfé þrengist og fjármagnsflótti brestur á.

Nú notum við hugtakið alþjóðavæðing til að lýsa aukinni samtvinnun efnahagsstarfseminnar í

heiminum síðustu ár og áratugi og förum ekki aftar í tímann en að seinni heimsstyrjöldinni. Á

hinn bóginn átti alþjóðavæðingin sér annað blómaskeið á seinni helmingi nítjándu aldar og fram

að heimsstyrjöldinni fyrri. Alþjóðavæðingin á þessum tíma náði vissulega ekki til eins stórs hluta

heimsins og nú en var engu að síður merkileg fyrir margra hluta sakir. Gullfóturinn, sem batt

verðgildi einstakra gjaldmiðla við gull, tryggði þokkalegan stöðugleika í verðlagsmálum og dró

mjög úr gengisáhættu. Þannig ýtti hann án efa mjög undir milliríkjaverslun og fjármagnsflæði frá

Evrópu til nýrra ríkja Ameríku og nýlendna í Afríku og Asíu. Á þessum tíma ríkti einnig

umtalsvert frelsi í milliríkjaviðskiptum. Fyrri heimsstyrjöldin batt enda á þetta blómaskeið.

Heimskreppan upp úr 1930 kom svo endanlega í veg fyrir að hægt væri að endurvekja það fyrr

en að lokinni annarri heimsstyrjöld, en á tímum kreppunnar kepptust ríki við að setja verndartolla



á innflutning. Með nokkrum sanni má því líta á núverandi skeið alþjóðavæðingar sem framhald

þróunar sem stóð í miklum blóma á síðustu öld og fram á þessa.

Hér fyrir neðan verður nánar fjallað um hvernig alþjóðavæðingin birtist og hvað knúið hefur

hana áfram. Jafnframt verður fjallað nokkuð um alþjóðastofnanir þær og viðskiptabandalög sem

móta munu farveg áframhaldandi alþjóðavæðingar á komandi árum og áratugum.

Aukin alþjóðavæðing á undanförnum árum og áratugum, en einkum þó frá lokum

heimsstyrjaldarinnar síðari, birtist með ýmsum hætti: Milliríkjaverslun með vörur og þjónustu í

heiminum hefur þegar á heildina er litið aukist langtum örar en heimsframleiðslan. Litið yfir
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langt tímabil þá hefur milliríkjaverslunin aukist 1½-2 sinnum hraðar en heimsframleiðslan. Á

sama tíma og heimsframleiðslan hefur aukist að jafnaði um 3-4% á ári hefur milliríkjaverslunin

aukist um 5-6% á ári. Þá hefur eðli milliríkjaverslunar með vöru og þjónustu smám saman verið

að breytast. Fyrst eftir heimsstyrjöldina síðari fór verslunin að langmestu leyti fram milli

iðnríkjanna í Vesturheimi á meðan þróunarríkin sáu iðnríkjunum einkum fyrir hrávöru. Hin síðari

ár hafa þróunarríkin hins vegar orðið æ virkari þátttakendur í heimsversluninni og hefur

iðnaðarframleiðsla, einkum af einfaldari toga, í auknum mæli flust til þessara ríkja.

Áður en lengra er haldið er rétt að gera nokkra fyrirvara. Þegar alhæft er um umfangsmikil

málefni er hætt við að alhæfingin missi marks að einhverju leyti. Hér hafa verið nefnd til

sögunnar þróunarríki eins og þau séu vel skilgreindur hópur ríkja. Svo er auðvitað ekki. Til

skamms tíma virtist sem allmörg ríki í Austur-Asíu væru í þann mund að flytja sig úr þessum

hópi í hóp iðnríkja að stórum hluta fyrir tilstilli markvissrar þátttöku í alþjóðavæðingunni. Nú

hefur komið bakslag í þessa þróun en ekki er ástæða á þessu stigi til að ætla annað en að það

verði tímabundið. Þá er rétt að hafa í huga að iðnaðarframleiðsla af einfaldari toga” er afstætt

hugtak sem merkir eitt í dag og annað á morgun. Þannig var til dæmis bílaframleiðsla í eina tíð

einskorðuð við iðnríkin en fer nú í vaxandi mæli fram í þróunarríkjunum, enda telst

bílaframleiðsla vart til hátækniiðnaðar lengur. Bein fjárfesting í atvinnustarfsemi erlendis hefur

aukist jöfnum höndum með milliríkjaversluninni og ekki að ósekju. Þegar útflutningsmarkaður

fyrir vöru er orðinn nægilega stór getur verið hagkvæmt að flytja framleiðsluna til markaðarins

til að spara flutningskostnaðinn. Þá getur einnig verið hagkvæmt að flytja ákveðna framleiðslu til

landa þar sem framleiðslukostnaðurinn er lægri en í heimalandinu og flytja framleiðsluvöruna

svo heim.

Þetta hefur gerst í stórum stíl á undanförnum árum með þeim hætti að atvinnurekendur í

iðnríkjunum hafa flutt suma framleiðslu til landa þar sem launakostnaður er tiltölulega lágur og

hafa verkalýðsfélög í iðnríkjunum maldað ákaft í móinn yfir atvinnutapinu sem af því hefur

hlotist. Nú er því ekki að neita að flutningur framleiðslu frá einu landi til annars, með tilheyrandi

lokun verksmiðja á einum staðnum, getur haft í för með sér erfiða aðlögun fyrir þá sem missa

atvinnuna, að minnsta kost um hríð. Þetta er hins vegar í sjálfu sér ekki ástæða til að hefta

tilflutning framleiðslunnar því að ávinningur neytenda af lægra vöruverði er að öllum líkindum

meiri en tap þeirra sem missa vinnuna. Þeirra vanda þarf hins vegar að leysa með öðrum hætti.



Þar getur starfsþjálfun og endurmenntun komið að gagni en þó er líklegast að óáreitt starfsemi

skapi skilyrði fyrir ný atvinnutækifæri og þar með aukna eftirspurn eftir vinnuafli. Hér er því rétt

að nefna að umfangsmiklar rannsóknir gefa enga ástæðu til að ætla að vaxandi atvinnuleysi í

Evrópu eða staðnandi raunlaun meðal ófaglærðra í Bandaríkjunum stafi af tilflutningi

iðnaðarframleiðslu til láglaunasvæða. Þar á bak við liggur flóknara samspil en tök eru á að gera

grein fyrir hér.

Hvað sem þessu líður er það til marks um aukna alþjóðavæðingu á undanförnum árum og

áratugum að bein erlend fjárfesting hefur aukist til muna í hlutfalli við heimsframleiðsluna.

Þannig var hún um 5% af heimsframleiðslunni árið 1980 en var komin í næstum 10% árið 1994.

Þriðja birtingarmynd aukinnar alþjóðavæðingar sést í stórfelldum vexti fjármagnsviðskipta af

öllum toga milli landa. Hér er átt við viðskipti með gjaldeyri, skuldabréf, hlutabréf (og afleiður af

þessu þrennu) og einnig bein lánsviðskipti milli lántakenda í einu landi og banka í öðru landi. Til

marks um vöxtinn í þessum viðskipum má nefna að árið 1970 voru viðskipti með skuldabréf og

hlutabréf milli landa í Bandaríkjunum, Japan og Þýskalandi hverfandi (um 5% af

landsframleiðslu) en árið 1996 voru þessi viðskipti komin í um 150% af landsframleiðslu í

Bandaríkjunum, 80% í Japan og 200% í Þýskalandi. Svipaða sögu er að segja af öðrum

iðnríkjum. Sumpart tengist þessi vöxtur aukinni milliríkjaverslun. Má þar nefna aukið umfang

framvirkra gjaldeyrissamninga sem útflytjendur kaupa til að verja sig fyrir gengisáhættu. Vöxtur

almennra fjármagnsviðskipta á sér þó mestan part aðrar skýringar eins og ásókn í betri ávöxtun

og meiri áhættudreifingu og auk þess aukið frjálsræði í fjármagnsflutningum á milli landa. Á bak

við allt saman liggur samt langtum afkastameiri og hraðvirkari upplýsinga- og fjarskiptatækni en

völ hefur verið á áður, sem skýrir að nokkru af hverju þessi þáttur alþjóðavæðingarinnar er

tilkominn nokkru síðar en hinir tveir.

3.1 ÁSTÆÐUR VAXANDI ALÞJÓÐAVÆÐINGAR

Ástæður aukinnar alþjóðavæðingar eru margar og samtvinnaðar. Hagfræðingar benda á

kenninguna um “hlutfallslega yfirburði” (e. comparative advantage) sem eina meginskýringuna á

því hvers vegna milliríkjaverslun dafnar fái hún til þess tækifæri og jafnframt er kenningin helsta

röksemdin fyrir því að affarasælast sé að auka eftir megni frjálsræði í alþjóðaviðskiptum og helst

koma á sem frjálsustum viðskiptaháttum. Í sinni einföldustu mynd segir kenningin að í heimi



tveggja þjóða skuli hvor þjóð framleiða þá vöru sem fer henni tiltölulega best úr hendi og síðan

skuli þær skiptast á vörum til að uppfylla þarfir sínar. Sérhæfingin tryggir mesta framleiðslu og

verslunin hagkvæmust not af henni.

Þessi kenning segir auðvitað ekki alla söguna. Í fyrsta lagi gildir hún fyrst og fremst um

milliríkjaverslun með vörur og þjónustu og skýrir því ekki þá þætti alþjóðavæðingarinnar sem

lúta að aukinni beinni erlendri fjárfestingu og auknum fjármagnsviðskiptum yfir landamæri. Að

auki gerir hún ráð fyrir því að frjálsræði ríki í viðskiptum milli þjóða en því fer auðvitað fjarri að

svo hafi ætíð verið.

Lítum fyrst á nokkrar ástæður þess að fyrirtæki halda í víking og fjárfesta í framleiðslu í öðru

landi eða löndum og gerast með þeim hætti fjölþjóðleg. Hér koma við sögu þættir á borð við

sókn í aukna arðsemi, fólgnir yfirburðir og áhættudreifing. Sókn í aukna arðsemi í víðum

skilningi er auðvitað meginskýringin á beinni fjárfestingu erlendis. Á hinn bóginn gefur

fjárfesting í öðru landi af sér aukinn beinan hagnað ef ódýrara er að framleiða vöruna þar en að

framleiða hana heima og flytja hana út. Á móti kemur að lækkandi flutningskostnaður dregur úr

ávinningi af beinni fjárfestingu í framleiðslu á erlendum markaði í þessu samhengi. Ef

innflutningshömlur takmarka mjög innflutning eða gera hann óheyrilega dýran getur einnig

borgað sig fyrir fyrirtæki að fjárfesta í framleiðslu í viðkomandi landi til að “komast á bak við”

innflutningshindranirnar. Fyrirtæki í fremstu röð, og það á ekki síst við um fjölþjóðafyrirtæki,

ráða iðulega yfir sérstakri færni sem skapar þeim ákveðna “fólgna yfirburði”, sem önnur

fyrirtæki hafa ekki aðgang að. Hér er um samofna þætti að ræða sem skapa fyrirtæki sérstöðu,

t.d. gegnum ákveðna reynslu eða þekkingu, sérstaka tækni eða jafnvel vörumerki. Ef svona háttar

til hjá fyrirtæki, getur reynst happadrýgra fyrir það að fjárfesta í nýju fyrirtæki erlendis en að

framselja yfirburðina til annarra. Hvað áhættudreifingu varðar er óvarlegt að hafa öll eggin í

sömu körfunni, en það skal minnt á að ef vöxtur í starfsemi og fjölbreytni í rekstri eykst hratt,

getur það reynst stjórnendum og stjórnskipulagi fyrirtækja ofviða. Í þessu felst í því samhengi

sem hér um ræðir að fyrirtæki getur dregið úr afkomusveiflum með því að dreifa framleiðslunni á

nokkur lönd sem ekki eru samstíga í hagsveiflunni. Þótt þessir þrír þættir hafi væntanlega allir

lagt eitthvað af mörkum til að ýta fyrirtækjum í víking er líklegt að tveir fyrri þættirnir hafi ráðið

mestu þar um.



Hverfum nú aftur að milliríkjaverslun með vörur og þjónustu. Það er engum vafa undirorpið að

síaukið frjálsræði í viðskiptum með vörur og þjónustu er meginskýringin á því hversu vel

heimsverslunin hefur dafnað síðustu áratugi þótt auðvitað komi fleira til. Löngu áður en síðari

heimsstyrjöldinni lauk tóku Bandaríkin og Bretland ásamt öðrum vesturveldum að leggja drög að

alþjóðaviðskiptakerfi eftirstríðsáranna. Leiðarljósið í þessari vinnu var að reyna að koma á

svipuðu fyrirkomulagi og ríkti fyrir fyrri heimstyrjöldina með gullfæti og viðskiptafrelsi. Hér var

við ramman reip að draga því við eyðileggingu styrjaldarátakanna bættist að litið var á tolla sem

nauðsynlega til að afla ríkisstjórnum tekna og vernda illa farinn iðnað og gjaldmiðlar flestra ríkja

voru ákaflega veikir. Engu að síður var í stríðslok búið að leggja drög að

Alþjóðagjaldeyrissjóðnum (IMF), Alþjóðabankanum (IBRD) og Hinu almenna samkomulagi um

viðskipti og tolla (GATT), sem Alþjóðaviðskiptastofnunin (WTO) hefur nú leyst af hólmi. Í hinu

nýja viðskiptakerfi var Alþjóðagjaldeyrissjóðnum ætlað að standa vörð um fastgengiskerfi sem

þó gerði ráð fyrir að hægt væri að fella gengi gjaldmiðils þegar í óefni væri komið.

Alþjóðabankanum var fengið það hlutverk að styðja við endurreisn úr rústum styrjaldarinnar og

stuðla að efnahagsuppbyggingu. Innan ramma GATT var stefnt að því að lækka tolla og draga úr

öðrum viðskiptahindrunum. Þótt flestum ríkjum heims stæði til boða að taka þátt í þessum

stofnunum að seinna stríðinu loknu kusu kommúnísk og sósialísk ríki að gera það ekki.

Fyrsta lota GATT viðræðna, hin svokallaða Genfar-lota, skilaði strax miklum árangri í lækkun

tolla í viðskiptum og síðari lotur (meðal annars Kennedy-lotan á sjöunda áratugnum, Tókíó-lotan

á áttunda áratugnum og nú síðast Úrúgvæ-lotan) bættu um betur. Nú er raunin sú að tollar í

viðskiptum milli iðnríkjanna eru ekki nema tíundi parturinn af því sem þeir voru í lok

heimsstyrjaldarinnar síðari og mjög hefur dregið úr öðrum viðskiptahindrunum. Þá hafa tollar

einnig lækkað til muna í viðskiptum milli iðnríkjanna og þróunarríkjanna. Á vörusviðinu er nú

svo komið landbúnaðarvörur skera sig úr á alþjóðavettvangi hvað tolla og aðrar

verslunarhindranir varðar.

En það er ekki einvörðungu innan ramma GATT sem tollar hafa verið lækkaðir og

viðskiptahindrunum rutt úr vegi. Það hefur einnig verið gert með stofnun viðskiptabandalaga og

gerð fríverslunarsamninga, jafnt tvíhliða sem marghliða. Af viðskiptabandalögunum er

Evrópusambandið (áður Evrópubandalagið) langmikilvægast en einn þáttur þess er tollabandalag

sem felur í sér tollfrelsi milli aðildarlandanna en sameiginlegt kerfi ytri tolla. Fríverslunarsamtök



Evrópu, EFTA, sem Ísland gerðist aðili að árið 1970, eru dæmi um marghliða

fríverslunarsamning en hvert EFTA ríki um sig gerði síðan tvíhliða fríverslunarsamning við

Evrópusambandið á sínum tíma, þar á meðal Ísland árið 1973. Evrópska efnahagssvæðið felur í

raun í sér útvíkkun á fríverslunarsamningunum sem viðkomandi EFTA ríki (nú einkum Ísland og

Noregur) höfðu við Evrópusambandið. Fríverslunarsamningur Norður-Ameríku (NAFTA), sem

að standa Bandaríkin, Kanada og Mexíkó, er annað dæmi um marghliða samning.

Viðskiptabandalög og fríverslunarsamningar hafa án efa gegnt þýðingarmiklu hlutverki í

svæðisbundinni eflingu milliríkjaverslunar og jafnframt eflt aðra þætti alþjóðavæðingar á sömu

svæðum. Þannig er til dæmis gagnkvæm fjárfesting milli Evrópuríkja umfangsmikil og

Evrópusambandið er allt nánast einn fjármagnsmarkaður, enda er fullt frelsi í

fjármagnsflutningum hluti af innri markaði sambandsins.

Víkjum næst að fjármagnsmörkuðum. Að nokkru leyti er samtvinnun fjármagnsmarkaða síðar til

komin en markaða fyrir vörur og þjónustu, eins og áður segir. Þetta helgast meðal annars af því

að ekki var almennt hafist handa við að aflétta hömlum af fjármagnsflutningum í iðnríkjunum

fyrr en eftir 1970 og stóð sú þróun fram á þennan áratug. Hér á landi var byrjað að liðka til fyrir

fjármagnsflutningum til og frá landinu á síðasta ártug og síðustu hömlurnar á

skammtímahreyfingum voru afnumdar fyrir örfáum árum. Samhliða því sem hömlum var létt af

fjármagnsflutningum milli landa, var frjálsræði á fjármagnsmörkuðum heima fyrir aukið. Hvort

tveggja varð til þess að fjármagnsmarkaðir efldust og fjármagnsflutningar yfir landamæri

margfölduðust. Nýjungar í upplýsinga- og fjarskiptatækni auk minni tilkostnaðar skipti hér

meginmáli. Til marks um framfarir á þessum vettvangi er að árið 1990 kostaði reikningsgeta í

tölvu einn-tuttugasta af því sem hún kostaði árið 1970 og dæmigert símtal yfir Atlantshafið einn-

tíunda. Nú er svo komið að hægt er að flytja gríðarlega fjármuni úr einum gjaldmiðli í annan á

örskot stundu  og sömuleiðis úr einu fjárfestingarformi yfir í annað. Má um margt líta svo á að

heimurinn sé orðinn einn fjármagnsmarkaður.

Aukin samtvinnun fjármagnsmarkaða er að öllu jöfnu æskileg, séu fjármálainnviðir ríkja undir

hana búnir, því að hún stuðlar að hagkvæmri ráðstöfun sparnaðar í heiminum. Ríki þurfa hins

vegar að hafa náð ákveðnum efnahagslegum þroska áður en þau geta afnumið að fullu

takmarkanir á fjármagnsflutningum og þá sérstaklega á skammtímafjármagnsflutningum. Einnig

er afar brýnt að bankakerfi þeirra séu sterk. Ljóst er að þessi skilyrði voru ekki uppfyllt að öllu



leyti í mörgum ríkjum Asíu sem síðasta árið eða svo hafa glímt við erfiða fjármálakreppu. Þau

voru ekki í stakk búin til að taka við miklu skammtímafjármagni og innviðir bankakerfa þeirra

voru fúnir eftir langvarandi spillingu og stjórnmálaleg afskipti af útlánum. Víst er að hér má

margan lærdóminn draga.

3.2 EFNAHAGSSTEFNA OG STJÓRNARHÆTTIR

Þótt æskilegt sé í flestu tilliti að opna hagkerfi ríkis hvað varðar verslun með vöru og þjónustu,

erlenda fjárfestingu og fjármagnsflutninga til og frá öðrum löndum, fer ekki á milli mála að

kostir stjórnvalda viðkomandi ríkis þegar kemur að mótun efnahagsstefnu og stjórnarhátta, ekki

síst í skattamálum, þrengjast.

Í opinberum fjármálum verður hvatinn sterkur til að reka ábyrga stefnu, að öðrum kosti flýr

fjármagnið á öruggari bæi. Þetta þýðir ekki að ríkisfjármálin þurfi ævinlega að vera rekin

hallalaus eða með afgangi. Best fer þó á því að hið opinbera safni ekki meiri skuldum en svo að

vaxtabyrðin íþyngi ekki búskapnum um of og að skuldirnar verði ekki óhóflegar í hlutfalli við

landsframleiðslu. Lendi stjórnvöld í slíkum hremmingum að skuldasöfnun reynist óhjákvæmileg

er líklegt að þau þurfi í fyrstu að greiða hærri vexti en stjórnvöld sem ekki eiga við viðlíka vanda

að stríða. Takist þeim að snúa skuldaþróuninni við er næsta víst að fljótt dragi úr vaxtamuninum.

Takist þeim það ekki er líklegt að ekkert lánsfé standi til boða, hvaða vextir sem boðnir eru, því

að fjármálastefnan er að öllum líkindum rúin trausti fjárfesta sem kjósa þar af leiðandi að ávaxta

fé sitt annars staðar. Harkaleg aðlögun verður því nauðsynleg. Á þennan hátt agar samtvinnun

fjármagnsmarkaða ríkisfjármálastefnu þeirra ríkja sem þátt taka.

Í peningamálunum skiptir við fyrstu sýn í tvo horn. Eftir opnun fjármagnsmarkaða er

einvörðungu unnt að reka sjálfstæða stefnu í peningamálum í þeim skilningi að ákveða vexti

óháð því sem þeir eru annars staðar nema gengi sé látið fljóta. Við fast gengi verða vextirnir að

laga sig að genginu. Þetta þýðir að ef reynt er að halda vöxtunum hærri en í öðrum löndum leiðir

það til fjármagnsinnstreymis sem hækkar gengið og öfugt ef reynt er að halda vöxtunum undir

því sem gengur og gerist. Munurinn er þó ekki eins skarpur og sýnist. Nú er almennt viðurkennt

að best fari á að peningamálastefna miði að því að tryggja stöðugt verðlag eða að minnsta kosti

lága verðbólgu. Ólíklegt er að öllu máli skipti hvort því markmiði er náð með því að hafa beint

verðbólgumarkmið með fljótandi gengi, eins og háttar til í Svíþjóð og Bretlandi t.d., eða með því



að hafa fast gengi sem millimarkmið í peningamálum þótt endanlega markmiðið sé hið sama,

eins og raunin er á Íslandi og einnig í Noregi. Hvað sem öðru líður þá kallar markmiðið um lága

verðbólgu á agaða peningamálastefnu.

Almennt má gera ráð fyrir að fyrirtæki kjósi öðru fremur að hasla sér völl þar sem skattalegt

umhverfi er hagstæðast, þótt aðrir þættir valdi einnig miklu og jafnvel meiru um endanlega

staðsetningarákvörðun. Alþjóðavæðingin þrýstir án efa á samræmingu á skattkerfum þjóða sem

keppa um sömu fyrirtækin. Þessa gætir nú þegar í Evrópu að talsverðu leyti en jafnframt færir

reynsla Evrópu sönnur á það að skattar þurfa ekki endilega að vera eins og þar með lágir í öllum

ríkjum. Engu að síður er óvarlegt að skera sig mjög úr með háa skatta, vilji ríki halda í gróin

fyrirtæki eða laða að ný. Að þessu leytinu takmarkar alþjóðavæðingin val stjórnvalda þegar að

skattamálunum kemur.

3.3 HVERT STEFNIR?

Þótt nokkuð bakslag hafi komið í alþjóðavæðinguna síðasta árið eða svo í tengslum við

fjármálakreppurnar í Asíu og gjörningana í Rússlandi, er ólíklegt að það verði nema tímabundið.

Eftir of miklu er að slægjast, og þá jafnt fyrir iðnríkin sem þróunarríkin.

Þegar hafa verið lögð ítarleg drög að því hvernig styrkja megi innviði alþjóðafjármálakerfisins

svo að hægt verði að koma í veg fyrir fjármálakreppur eins og þær sem dunið hafa yfir nýverið.

Á þessu verki eru tvær nátengdar hliðar. Önnur er sú að koma í veg fyrir að fjármálakreppur

skelli á í einstökum löndum. Hin er að koma í veg fyrir að þær breiðist um of út og jafnvel til

fjarlægustu landa eins og nú er raunin á um Brasilíu sem fyrst og fremst virðist gjalda þess að

flótti virðist hafa brostið á meðal fjárfesta eftir reynslu þeirra af Asíukreppunni og uppnáminu í

Rússlandi. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn mun gegna lykilhlutverki í hinu nýja skipulagi

fjármálakerfis heimsins en einnig verða gerðar miklar kröfur til ríkja sem vilja vera fullgildir

þátttakendur í því.

Svo virðist sem nú sé að hefjast nýtt skeið í sögu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Frá því hann hætti

að hafa umsjón með Bretton Woods fastgengiskerfinu, sem komið var á laggirnar í lok

heimsstyrjaldarinnar síðari, þegar það leið undir lok upp úr 1970, voru meginverkefni sjóðsins að

glíma við skuldakreppuna á níunda áratugnum og þar næst að hafa forystu um aðlögun fyrrum



kommúnistaríkja í Austur-Evrópu að vestrænum markaðsbúskaparháttum á yfirstandandi áratug.

Auk þess hefur sjóðurinn alltaf haft það í sínum verkahring að aðstoða þjóðir sem lenda í

tímabundnum greiðsluvandræðum.

Nú liggur á hinn bóginn fyrir að meðal helstu verkefna Alþjóðagjaldeyrissjóðsins verður að

tryggja að þróunin í alþjóðafjármálakerfinu gangi snurðulaust fyrir sig á næstu árum. Í þessu

skyni hefur sjóðurinn þegar fengið viðbótarfjármagn (að fjárhæð 90 milljarðar dollara) til að

aðstoða þjóðir í erfiðleikum sem gætu smitað út frá sér. Þetta viðbótarfjármagn er sjóðnum

sérstaklega mikilvægt vegna þess að fjárhæðirnar, sem tengjast fjármagnsflutningum yfir

landamæri, eru langtum stærri en þær sem fylgja viðskiptum með vörur og þjónustu.

Jafnmikilvægt viðbótarfjármagninu er að helstu þjóðir heims, með Bandaríkin í fremstu röð, hafa

viðurkennt að þær þurfa í sameiningu og í gegnum Alþjóðagjaldeyrisjóðinn að tryggja

stöðugleika í hinu alþjóðlega fjármála- og viðskiptakerfi. Til skamms tíma hefur nokkuð vantað á

að tekið væri af skarið í þessu efni. Sem fyrr verður ríki, sem leitar á náðir sjóðsins, að vera

reiðubúið að taka rækilega til hendinni heima fyrir til að komast fyrir ástæður erfiðleikanna og

fjárhagsleg aðstoð verður ævinlega skilyrðum háð.

En hlutverk sjóðsins verður í auknum mæli að leitast við að koma í veg fyrir kreppur með

fyrirbyggjandi aðgerðum. Reynsla síðustu missera og ára kennir að þar sem kreppur skullu

skyndilega á, skorti mjög á að fjárfestar hefðu völ á nægum upplýsingum um efnahag og fjármál

viðkomandi ríkis fyrr en í algjört óefni var komið. Þá gat ekkert komið í veg fyrir að

fjármagnsflótti brytist út með tilheyrandi afleiðingum fyrir vexti, gengi og verð hlutafjár. Í ljósi

þessa liggur fyrir að ríki, sem í framtíðinni vill vera fullgildur þátttakandi í

alþjóðafjármálakerfinu, til dæmis með því að hafa aðgang að alþjóðlegum lánamarkaði á bestu

kjörum, verður að opna bækur sínar rækilega svo að umheimurinn geti sannreynt að efnahagur

og fjármál, þar á meðal fjármál bankakerfis, séu í góðu horfi. Á þessu sviði verður hlutverk

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins að setja staðla og fylgja því eftir að einstök ríki fari eftir þeim. Þegar

eru komnir vísar að þessum stöðlum en frekari vinna er eftir.

Nú eru einnig horfur á því að Alþjóðaviðskiptastofnunin ýti úr vör nýrri lotu samningaviðræðna

um aukið frjálsræði í viðskiptum með landbúnaðarvörur og þjónustu innan skamms. Skili þessar

viðræður tilætluðum árangri er hugsanlegt að þær gefi vexti heimsverslunar frekari innspýtingu á



fyrsta áratug næstu aldar. Hér er þó erfitt um að spá því með árunum hafa viðræðuloturnar orðið

æ flóknari og þar með tekið lengri tíma. Það einfaldar ekki hlutina að sífellt fleiri ríki verða

aðilar að Alþjóðaviðskiptastofnuninni. 

Hvað okkur Íslendinga varðar skiptir þróunin í Evrópusambandinu afar miklu því að þangað

beinum við meirihlutanum af okkar viðskiptum. Á þeim bæ munu mikil tíðindi gerast á næstu

mánuðum, misserum og árum. Fyrst er auðvitað að geta stofnunar Efnahags- og myntbandalags

Evrópu við upphaf þessa árs. Nú hafa ellefu mikilvæg viðskiptalönd tekið upp sameiginlegan

gjaldmiðil, evruna, en rúmlega þriðjungur útflutnings okkar árið 1997 var til þessara ríkja.

Líklegt er að fleiri Evrópusambandsríki bætist í þennan hóp innan fárra ára og fyrir vikið líður

senn að því að allt að tveir þriðju hlutar útflutningsins verði til evruríkja. Von er til þess að þegar

til lengdar lætur auki evran hagvöxt í Evrópusambandinu og þar með eftirspurn eftir íslenskum

vörum. Ekki er tryggt að þetta gerist í bráð því að Seðlabanki Evrópu á eftir að sanna staðfestu

sína í baráttunni við að halda verðbólgu í skefjum. Þá er enn við margvísleg kerfislæg vandamál

að etja í Evrópu, einkum á vinnumarkaði, sem halda aftur af hagvexti. Horft lengra fram á við

blasir við stækkun Evrópusambandsins, einkum til austurs. Aðildarviðræður eru þegar hafnar við

Eistland, Pólland, Tékkland og Ungverjaland og fleiri ríki og má vænta þess að þau gangi í

sambandið þegar nokkur ár verða liðin af næstu öld.

Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið (EES) tryggir í velflestum atriðum samskipti okkar

við Evrópusambandið hvað varðar viðskipti með vörur, þjónustu, fjármagn og vinnuafl. Við

verðum hins vegar að vera vel á varðbergi og sækja það fast að endurnýja EES-samninginn eftir

því sem þörf krefur. Slíkt er jafnframt besta aðferðin til að búa svo um hnútana að við verðum í

stakk búin til að gerast aðilar að Evrópusambandinu verði það talið æskilegt og tímabært í

framtíðinni.



4. Íslenskt athafnalíf og alþjóðavæðing

Alþjóðavæðing íslensks athafnalífs á bæði við um aukin umsvif erlendra fyrirtækja á Íslandi og

aukin umsvif íslenskra fyrirtækja erlendis. Þannig snýst alþjóðavæðing hins íslenska

þjóðarbúskapar ekki síður um að opna fyrir erlenda fjárfestingu hérlendis en að íslensk fyrirtæki

haldi í víking til útlanda eða m.ö.o. um samkeppnishæfni íslensks samfélags í heild. Árangur í

alþjóðavæðingu byggist þannig á því hvort íslensk fyrirtæki hafi eitthvað fram að færa á

erlendum mörkuðum, en ekki síður á því hvort Ísland hafi eitthvað að bjóða erlendum

fyrirtækjum. Einn mælikvarði á slíkt er samkeppnishæfni einstakra ríkja. 

4.1 SAMKEPPNISHÆFNI

Hinn virti prófessor við Harvard háskóla, Michael E. Porter, hefur ritað mikið um

samkeppnishæfni fyrirtækja og þjóða. Porter stóð fyrir umfangsmikilli athugun á þeim þáttum er

sköpuðu einstökum ríkjum samkeppnisforskot.1 

Niðurstaða Porters var sú að samkeppnisstaða ríkja væri nokkuð sem ríki fengju ekki í arf. Atriði

eins og hvernig vinnumarkaðurinn væri uppbyggður, hvert vaxtastigið væri og hvernig

gengisskráningu væri háttað væru vissulega mikilvæg, en meginmáli skipti hins vegar hæfni

fyrirtækjanna til nýsköpunar og þróunar. Porter bendir hins vegar á að engin þjóð geti haft

forystu á öllum sviðum samkeppni. . Þjóðir skapi sér samkeppnisforskot í þeim greinum, þar sem

umhverfið heima fyrir sé hvað framsýnast, sveigjanlegt og krefjandi.

Það er ljóst að Íslendingar eru auðugir að fallvötnum og jarðhita og búa við gjöful fiskimið. Svo

virðist sem fyrirtæki í greinum, sem tengdar eru þessum auðlindum, hafi nýtt að nokkru tækifæri

erlendis og sömuleiðis hafi erlend fyrirtæki nýtt færi tengd þessum auðlindum á Íslandi. Má þar

nefna fjárfestingar ýmissa fyrirtækja erlendis, s.s. fjárfestingar sölu- og markaðsfyrirtækja fyrir

sjávarfang, fjárfestingar í erlendum útgerðum og sölu á verkkunnáttu og verkfræðiþjónustu

tengdri jarðhita en hér heima með framleiðslu á áli og járnblendi.

                                                
1 Michael E. Porter, The Competitive Advantage of Nations (New York: The Free Press, 1990).



Samkvæmt erlendum samanburðarrannsóknum2 á hag landa skiptist auður Íslands á eftirfarandi

hátt:

•  56% náttúruauðlindir
• 29% mannauður
• 15% fjármagn

Mestur auður þjóðarinnar liggur þannig í náttúruauðlindunum, en jafnframt er mannauðurinn

þungur á metunum. 

Margar skýrslur hafa verið samdar þar sem reynt er að meta samkeppnisstöðu og

samkeppnishæfni einstakra ríkja út frá ákveðnum atriðum í efnahagslífi þeirra. VSÍ og Samtök

iðnaðarins, í samvinnu við UNICE, hafa nýverið gefið út skýrslu um samkeppnishæfni Íslands og

annarra Evrópuríkja.3 Í þeirri skýrslu kemur fram að samkeppnisstaða Evrópuríkja hefur farið

versnandi undanfarna áratugi. Versnandi samkeppnisstaða hefur m.a. sýnt sig í versnandi

lífskjörum. Dregið hafi úr útflutningi, erlendum fjárfestingum og hagvexti. Til þess að bæta

samkeppnishæfni ríkja eru taldir fram eftirfarandi þættir sem stuðlað geti að því: bætt

viðskiptaumhverfi, aukin hagkvæmni og skilvirkni í opinberum rekstri, minni kvaðir á fyrirtæki

og skilvirkari vinnumarkaður. Það kemur einnig fram í skýrslunni að þótt staða Íslands sé

ásættanleg megi gera enn betur á mörgum sviðum.

Í skýrslu IMD um samkeppnisstöðu lenti Ísland í 19. sæti af 46 þjóðum árið 1998. Skýrslan

leiddi einnig í ljós að Íslendingar eru taldir mjög framarlega hvað varðar mannauð, innviðir

landsins eru taldir sterkir og staða efnahagslífsins góð. Niðurstaðan er heldur lakari hvað varðar

efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar og hlut ríkisins í atvinnustarfsemi, stjórnun fyrirtækja, framsýni

og arðsemi þeirra, vísindastarfsemi og fjármálamarkað. Verst er þó útkoman varðandi

alþjóðaviðskipti og fjárfestingu milli landa.

Hér á eftir verða rædd nokkur þau atriði er mestu skipta varðandi alþjóðavæðingu íslensks

efnahagslífs. Staða Íslands í alþjóðlegu umhverfi verður fyrst rædd, þá mannauður þjóðarinnar og

staða menntamála. Að lokum verður fjallað um fjárfestingarumhverfið og stöðu fjármála-

markaðar.

                                                
2 HIID, World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 1998.
3 UNICE, Mælikvarðar á samkeppnishæfni Íslands og annarra Evrópuríkja (Apríl 1998).



4.2 ÍSLAND Í ALÞJÓÐLEGU UMHVERFI

Á undanförnum tveimur áratugum hefur Ísland stöðugt færst nær alþjóðlegu umhverfi á flestum

sviðum efnahagslífsins. Stærsta skrefið var þó tekið þegar Ísland gerðist aðili að Evrópska

efnahagssvæðinu. Það færði okkur frjáls viðskipti með vörur, þjónustu, fjármagn og vinnuafl í

viðskiptum við þessi lönd. Aðildin hefur breytt mjög mörgu í íslensku efnahagslífi og ekki er enn

séð fyrir endann á þeim breytingum. Annað meginskref í átt til samræmingar við önnur lönd felst

í aðild að Alþjóðaviðskiptastofnuninni (WTO).

Verulegar breytingar hafa einnig átt sér stað á öðrum sviðum. Má þar nefna miklar breytingar á

skattkerfinu á síðustu árum sem flestar hafa miðað að því að færa skattkerfið nær því sem gengur

og gerist í ríkjunum í kringum okkur, einfalda það og gera það gegnsærra og skilvirkara. Þá hefur

fjármagnsmarkaðurinn verið að þróast hröðum skrefum og smám saman að opnast fyrir öðrum

ríkjum.

4.3 MANNAUÐUR

Eins og kom fram hér að framan er mannauður talinn okkar helsta auðlind ef náttúruauðlindir

landsins eru frátaldar. Margt bendir til þess að vægi mannauðs í samkeppnishæfni þjóða muni

fara vaxandi. Verðmætasköpun fyrir tilstilli þjónustuþátta í starfsemi framleiðslufyrirtækja og

þjónustugreina þjóðfélaga er stöðugt vaxandi. Lykillinn að þessari þróun er samþætt nýting

mannauðs og nýjustu tækni. 

Fátt virðist hins vegar benda til að Íslendingar beri af öðrum þjóðum hvað varðar menntun og

tækni. Þá setur fólksfæðin ein og sér þekkingarbúskapnum vissar skorður auk þess sem lítill

heimamarkaður stendur rannsóknastarfsemi fyrir þrifum. Á hinn bóginn má ekki líta framhjá því

að sérstaða okkar getur einnig orðið okkur til framdráttar. Smæð þjóðarinnar og frjálsræði í

uppeldismálum hefur það í för með sér að Íslendingar eru upp til hópa sjálfstæðari í hugsun en

nágrannaþjóðir okkar. Þennan menningarmun er hægt að nýta á jákvæðan hátt hjá innlendum

fyrirtækjum og einnig sem hvata fyrir erlend fyrirtæki að setja upp framleiðslu hér á landi.

Í skýrslu IMD um samkeppnishæfni Íslands er sagt að mannauðurinn sé einn af sterkum þáttum

landsins þegar kemur að samkeppnishæfni. Það bendir til þess að í enn betri nýtingu



mannauðsins séu fólgin sóknarfæri sem aftur leiðir hugann að því hvernig búið er að eflingu og

viðhaldi mannauðsins.

4.3.1 MENNTAMÁL

Það verður ekki séð að íslenskt vinnuafl hafi notið minni menntunar en í nágrannalöndunum. Í

nóvember 1996 lét Hagstofa Íslands gera vinnumarkaðskönnun þar sem kannað var hvaða

menntun íslenskir starfsmenn hefðu að baki. Samkvæmt könnuninni hafa um 42% íslensks

vinnuafls notið starfsmenntunar og almenns bóknáms, en þar er átt við stúdentspróf og iðnnám

hvers konar. Til samanburðar er meðaltalið 36% í ríkjum OECD. Þegar litið er til háskólanáms

hafa 16% íslenskra starfsmanna háskólapróf, 10% fyrstu háskólagráðu en 6% framhaldsmenntun.

Meðaltalið í OECD er hins vegar 11% og er Ísland í þriðja sæti á eftir Bandaríkjamönnum og

Kanadamönnum. Ef framhalds- og háskólastigið er tekið saman tróna Íslendingar á toppnum með

34% meðan OECD meðaltalið er 19%.

Í könnun sem gerð var við New York háskóla var reynt að meta mannauð landa út frá

meðalskólagöngu vinnuaflsins. Sú könnun gaf nokkuð aðra mynd en tölurnar hér að ofan gefa

tilefni til að ætla eins og taflan hér að neðan sýnir:4

Land Meðalskólaganga vinnuafls, ár

Bandaríkin 12,1
Japan  9,5
Þýskaland 10,3
Noregur  9,2
Svíþjóð  9,6
Finnland 10,8
Frakkland  9,5
Ísland  8,6
Bretland  8,5
Danmörk  6,9

Samkvæmt þessari könnun er mannauður á Íslandi einna lægstur á Norðurlöndunum, að

Danmörku einni undanskilinni. Ef taka á niðurstöður könnunarinnar trúanlegar hafa Íslendingar

yfir svipuðum mannauði að ráða og Bretar, Austurríkismenn, Filippseyingar og Grikkir.

                                                
4 Vantar tilvísun.



Þessar mismunandi niðurstöður undirstrika að erfitt er að bera saman menntun í ólíkum löndum.

Svo virðist sem ekkert vanti uppá fjölda prófgráða hjá íslenskum starfsmönnum en

meðalskólagangan virðist vera styttri en víða annars staðar. Þetta kann að benda til að fjöldi

stunda bakvið hverja prófgráðu sé mismunandi milli landa. Þá er ekki hægt að meta mismunandi

gæði menntunar milli landa eða hvernig námið nýtist á vinnumarkaði.

Gagnrýnt hefur verið að í raun hafi fólk um fáar námsleiðir að velja í íslensku menntakerfi.

Áhersla sé lögð á bóklegt nám en ýmis konar iðnnám endi oft í blindgötu þar sem ekki séu

möguleikar til framhaldsnáms. Einnig sé íslenskt iðnnám nær eingöngu miðað við að mennta

handverksmenn en býr nemendur sjaldan undir önnur störf s.s. í stóriðju eða kenni fög sem snerti

rekstur fyrirtækja, gæði framleiðslunnar svo dæmi séu nefnd.

Á síðustu misserum hafa verið ýmis teikn á lofti um meiri fjölbreytileika í íslensku menntakerfi

sérstaklega á háskólastigi. Háskólastofnunum hefur fjölgað og nýr viðskiptaháskóli hefur tekið til

starfa. Með hinum nýja skóla eru viðskipta- og rekstrarfræðigreinar nú kenndar á háskólastigi í 5

skólum til BS prófs. Mikið þróunarstarf er að skila sér í nýjum námsbrautum við Háskólann á

Akureyri og við Samvinnuháskólann á Bifröst er í boði fjarnám á internetinu.  Í öllum skólunum

er lögð áhersla á tengsl háskóla og atvinnulífs. Samhliða fjölgun skóla, sem bjóða upp á styttra

viðskiptafræðinám, hefur Háskóli Íslands hleypt af stokkunum meistaranámi í viðskiptafræði þar

sem gert er ráð fyrir að nemendur eigi kost á að stunda þriðjung af náminu erlendis.

Framhaldsnám við Háskóla Íslands er í mikilli þróun og nemendum í framhaldsnámi hérlendis

hefur fjölgað verulega á allra síðustu árum. Þýðing þessa við þróun mannauðs, t.d. í sambandi

við rannsóknarverkefni nemenda, er veruleg og mun skila ávinningi til þjóðfélagsins bæði beint

og óbeint.

Umsvif Háskóla Íslands á sviði endurmenntunar hafa verið mikil undanfarin ár og nú er

fyrirhugað að bjóða upp á styttri námsbrautir á vegum einstakra deilda. Einnig hefur Íslenska

álfélagið hf., í samráði við Iðntæknistofnun, stofnað til náms fyrir starfsfólk í stóriðju í samvinnu

við aðila á vinnumarkaði. Í ljósi þessa er umhugsunarvert hvort ekki sé rétt að stuðla að því að

aðilar vinumarkaðarins, þ.e. bæði vinnuveitendur og stéttarfélög, standi í sameiningu að því að

verknám á Íslandi taki betur mið af þróun iðnaðar í landinu og atvinnustarfsemi almennt. Með



því móti gæti svipuð þróun hafist í menntun á sviði iðnaðar og handverks og gerst hefur á sviði

viðskipta- og rekstrarmenntunnar.

Mörg dæmi eru um að fyrirtæki og stofnanir séu að leggja umtalsverða fjármuni í starfsfræðslu

og starfsþróun. Það er útlit fyrir að þessi fjárfesting muni aukast og það eitt og sér er skýr

vísbending um meðvitund stjórnenda um mikilvægi mannauðsins fyrir árangur og

samkeppnishæfni viðkomandi fyrirtækja og stofnana. 

4.3.2 FÓLKSFÆÐIN OG TUNGUMÁLIÐ

Fámennið hér á landi veldur því að erfitt getur reynst fyrir fyrirtæki að ráða starfsfólk með mjög

sérhæfða menntun og/eða reynslu. Sem dæmi má nefna þensluna í hugbúnaðargeiranum

undanfarin misseri. Þá sýnir reynslan að það er ekki auðvelt að fá vel menntaða erlenda

starfsmenn til að setjast hér að. Menningar- og félagslegir þættir virðast oft á tíðum gera það að

verkum að fólk flyst síður búferlum þótt í boði sé góð vinna og laun. Reynslan af sameinuðum

vinnumarkaði á Norðurlöndum sýnir að þrátt fyrir staðbundið atvinnuleysi í Danmörku, Svíþjóð

og Finnlandi á tímum þegar nóga atvinnu var að fá hér á landi, fluttust fáir hingað í leit að vinnu.

Af þessum sökum virðist mega fullyrða að erfitt verði að fá erlend fyrirtæki, sem þurfa að reiða

sig á fjölmennt og vel menntað innlent vinnuafl, til að fjárfesta hér á landi, nema fyrir sé skortur

á vinnu fyrir ákveðna hópa fólks. Þetta hefur Íslensk erfðagreining nýtt sér með því að skapa

atvinnutækifæri sem ekki voru fyrir hendi hér á landi. Í kjölfarið hefur margt menntaðra

Íslendinga flutt til landsins til að starfa hjá fyrirtækinu. Ætla má að sambærileg tækifæri leynist í

öðrum hugvits- og tæknitengdum atvinnugreinum. Slíkar greinar byggja á þekkingu, rannsóknum

og virkum alþjóðlegum tengslum. 

Ekki má heldur gleymast að íslenska er einhver minnst útbreidda þjóðtunga heims. Ein af

forsendum alþjóðavæðingar er sú að fólk geti tjáð sig í töluðu og rituðu máli án teljandi

erfiðleika. Nýjar tillögur um að lengja skyldunám í ensku eru skref í þá átt að gera íslenskt

vinnuafl hæfara á alþjóðlegum vettvangi.

Gera má ráð fyrir að sífellt verði meiri samkeppni um sérmenntað íslenskt vinnuafl þar sem

sameinaður vinnumarkaður í Evrópu, sem Ísland er hluti af, muni freista fleiri Íslendinga í



framtíðinni en áður hefur þekkst. Þessi áhrif gætu orðið áþreifanlegustu afleiðingarnar fyrir

Ísland af samruna Evrópu næsta áratuginn. Skilningur stjórnvalda á forsendum fyrir rekstri

hugvitsfyrirtækja og uppistöðum í þróun þekkingariðnaðar hér á landi gæti komið í veg fyrir að

best menntuðu einstaklingar þjóðarinnar settust að erlendis.

4.3.3 RANNSÓKNIR OG ÞRÓUNARSTARFSEMI

Íslendingar verja mun minni fjármunum til rannsókna og þróunar en flest önnur lönd sem við

berum okkur venjulega saman við. Gildir það jafnt um hlut hins opinbera og fyrirtækja.

Samkvæmt skýrslu menntamálaráðherra5 (maí 1997) hefur ársverkum hins vegar fjölgað

verulega á síðustu 20 árum, úr 500 í um 1700. Útgjöld til rannsókna og þróunarstarfsemi á

Íslandi hafa þannig aukist verulega. Fjöldi ársverka í rannsóknum og þróun tvöfaldaðist á

tímabilinu 1971-1993 og útgjöld á hvern Íslending til þessara mála nær fjórfölduðust á sama

tímabili. Á árinu 1995 námu útgjöld til rannsókna og þróunar 1,3% af landsframleiðslu á Íslandi.

Til samanburðar námu þessi útgjöld 2,2% af landsframleiðslu að meðaltali í ríkjum OECD og

2,3% á Norðurlöndunum.

Leiða má rökum að því að ef heimamarkaður er of smár til að standa undir öflugri rannsóknar- og

þróunarstarfsemi geta fyrirtæki dreift slíkum kostnaði á stærri einingar með því að fjárfesta

erlendis og aukið þannig arðsemi slíkrar starfsemi. Þetta er þó engan veginn sjálfgefið. Porter

(1990) heldur því t.a.m. fram að í sumum iðngreinum hafi fyrirtæki fjárfest erlendis til að komast

hjá því að fjárfesta í vöruþróun og rannsóknum. Þrátt fyrir þessar mótbárur bendir flest til þess að

auknar erlendar fjárfestingar örvi rannsóknar- og þróunarstarfsemi.

4.3.4 FYRIRKOMULAG Á VINNUMARKAÐI

Sveigjanleiki á vinnumarkaði er mikilvægur til að hægt sé að bregðast við sveiflum í starfsemi

fyrirtækja og grípa ný tækifæri þegar þau gefast. Þegar staðan hér á landi er borin saman við

önnur ríki í Evrópu, kemur í ljós að vinnumarkaðurinn hér á landi er sveigjanlegri sé litið til

helstu mælikvarða, s.s. hindrana við uppsagnir, uppsagnarfrest, starfslokagreiðslur og óþægindi

vegna reglna um málsmeðferð. Hér á landi þurfa fyrirtæki oft að semja við mörg stéttarfélög, sem

                                                
5 Skýrsla menntamálaráðherra um kennslu, nám og rannsóknir á háskólastigi. Lögð fyrir Alþingi á 121.
löggjafarþingi 1996-1997, nr. 1244.



leiðir til þess að samningagerðin verður erfiðari. Auk þess getur sú staða komið upp að fámennur

hópur starfsmanna geti stöðvað starfsemi fyrirtækisins ef samningar nást ekki í kjaraviðræðum. 

Vinnutími starfsmanna í framleiðslugreinum er með því lengsta sem þekkist í Evrópu.

Íslendingar vinna þó ekki lengur en ýmsar þjóðir utan Evrópu s.s. Kanadamenn, Bandaríkjamenn

og Japanir. Sú staðreynd virðist grafa undan þeirri útbreiddu skoðun að hægt sé að draga úr

atvinnuleysi með því að stytta vinnuvikuna, þar sem atvinnuleysið í Evrópu er mun meira en í

Ameríku og Japan.

Á sama tíma og íslensk fyrirtæki eru stöðugt í stefnumótunarvinnu til þess að standast sífellt

vaxandi samkeppni bæði heima og erlendis og til að takast á við framtíðina, er alveg ljóst að

verkalýðsfélög þurfa sömuleiðis að huga að stefnumótun til framtíðar. Vinnumarkaðurinn er

vettvangur launþega og vinnuveitenda þar sem hagsmunir beggja fara saman í því að styrkja

stöðu Íslands á alþjóðlegum mörkuðum. Náin samvinna þessara aðila um stefnumótun til

framtíðar gæti skipt sköpum ef takast á að laða að nýja atvinnustarfsemi með erlendum

fjárfestum og um leið að hvetja til þátttöku íslenskra fyrirtækja í verkefnum á erlendri grund.

4.3.5 HVATI TIL VINNU

Þótt skattbyrði tekjuskatta einstaklinga sé ekki mikil í alþjóðasamanburði eru jaðarskattar

tiltölulega háir eða 38,34% fyrir einstakling með meðallaun, en það er hærra en í mörgum þeim

löndum sem við berum okkur gjarnan saman við. Háir jaðarskattar geta dregið úr vilja fólks til að

vinna og þegar við jaðaráhrif tekjuskattsins bætast jaðaráhrif vegna tekjutengdra barnabóta og

vaxtabóta dregur það enn úr hvata fólks til að vinna.

4.4 FJÁRFESTINGAR6

Ein undirstaða frekari alþjóðavæðingar er að hvetja Íslendinga til fjárfestinga erlendis jafnframt

því að hvetja erlenda aðila til að fjárfesta hér á landi. Ljóst er að við erum eftirbátar

nágrannaríkja okkar hvað fjárfestingu yfir landamæri varðar. Því er ekki úr vegi að skoða hvað

það er sem ræður ákvörðunum um fjárfestingar í öðru ríki. Þetta ætti að gefa innsýn í það að

                                                
6 Hér er stuðst við grein Arnórs Sighvatssonar Bein erlend fjárfesting og alþjóðavæðing íslenskra fyrirtækja, sem
birt var í Fjármálatíðindum (Júlí-desember 1996, bls. 129-150).



hverju þarf að huga ef auka á fjárfestingar erlendra aðila hér á landi á sama tíma og við aukum

fjárfestingar erlendis.

Fyrst má nefna að fyrirtæki sækja gjarnan út fyrir landsteinana með það fyrir augum að auka

arðsemi fyrirtækisins. Fátt virðist hins vegar benda til þess að útibú íslenskra fyrirtækja erlendis

skili meiri hagnaði en móðurfélögin hér heima. Þvert á móti hafa íslensk fyrirtæki lent í margs

konar vanda og byrjunarörðugleikum á erlendum mörkuðum. Nægir þar að nefna dæmi um

lakkrísframleiðslu í Kína og vandamál við rekstur útgerðarfyrirtækja í Rússlandi. Þessi dæmi

sýna að vanda þarf vel undirbúning að sókn á erlenda markaði.

Mörg fyrirtæki leita á aðra markaði með áhættudreifingu í huga. Ætla má að þessi þáttur vegi

mikið hjá fyrirtækjum í sölu- og markaðssetningu á sjávarafurðum, en þau hafa fjárfest erlendis á

undanförnum árum með ágætum árangri. Sveiflur í aflabrögðum á heimamiðum eru oft á tíðum

óháðar sveiflum á öðrum miðum og þannig má ná fram vissri áhættudreifingu. Lykillinn að

slíkum fjárfestingum og umsvifum hafa legið í þeirri hagræðingu sem átt hefur sér stað

undanfarinn áratug í útgerð á Íslandi. Með aukinni hagræðingu hafa fleiri atvinnutæki, togarar og

skip, verið á lausu til áhættuverkefna, í útgerðum þriðju landa. Þessi atvinnutæki hafa um leið

skapað áhættudreifingu við öflun hráefnis til sölu erlendis. 

Af annarri starfsemi má nefna að íslensk fjármálafyrirtæki hafa sett upp útibú í Lúxemborg og

víðar. Enn sem komið er virðist sú starfsemi lofa góðu og hefur væntanlega jafnað sveiflur í

rekstrinum hér heima. 

Fyrirtæki í sérhæfðri starfsemi geta nýtt sér yfirburði á þeirra sviði. Ef við lítum til íslenskra

aðstæðna sést að íslensk fyrirtæki gætu haft yfirburði í nokkrum greinum, s.s. í sjávarútvegi og í

framleiðslu tæknibúnaðar fyrir sjávarútveg. Reynslan hefur verið sú að íslensk fyrirtæki hafa

fjárfest mikið í greinum sem hafa sterka stöðu hér heima. Þetta á við um nokkur stærstu

fyrirtækin á sviði sjávarútvegs, svo og um Marel. Þetta á einnig við um stóru íslensku

fisksölufyrirtækin sem hafa bæði fjárfest í framleiðslu-, sölu- og markaðsfyrirtækjum erlendis.

Innlend flutningafyrirtæki hafa einnig haldið inn á þessa braut.



Þá hafa fyrirtæki brugðist við háum viðskiptakostnaði með því að fjárfesta erlendis og tryggja

þannig bætt markaðsaðgengi fyrir vörur sínar. Eignaraðild dregur úr samningsóvissu og greiðir

aðgang að markaði. Þetta er ekki síst mikilvægt þegar um er að ræða verslun með viðkvæma vöru

eins og sjávarafurðir. Fjárfesting í dótturfyrirtækjum erlendis eða fjárfesting í vinnslu- eða

dreifingarfyrirtækjum á borð við fjárfestingar SÍF, ÍS og annarra sölusamtaka eru dæmi um þetta. 

Með því að fjárfesta erlendis geta íslensk fyrirtæki náð hagkvæmari rekstrarstærð. Það verður

hins vegar að teljast hæpið að þetta sé veigamikill þáttur, þar sem þá verður að gera ráð fyrir að

íslensk fyrirtæki hafi í raun ,,of-fjárfest“ hér heima og verði að leita út fyrir landsteinana til að

nýta framleiðslugetuna. Vegna smæðar heimamarkaðar er íslensk framleiðslustarfsemi ekki

grundvölluð á fjöldaframleiðslu. Þetta skýrist ennfremur af samsetningu vöruútflutnings

landsmanna sem er að 70 sjávarfang, og er sá hlut mjög sveiflukenndur, en 15% vöruútflutnings

er frumframleiðsla málma, aðallega áls. Á móti er ljóst að eitt íslenskt fyrirtæki, Össur hf, hefur í

kjölfar stækkunar verksmiðjunnar á Íslandi flutt erlenda framleiðslustarfsemi heim m.a. á

grundvelli stærðarhagkvæmni. Sömuleiðis hafa fjárfestingar íslenskra fisksölusamtaka erlendis í

framleiðslu, sérstaklega í Frakklandi og í Bandaríkjunum, verið gerðar til að geta mætt betur

þörfum viðkomandi markaða, m.a. út frá stærðarhagkvæmni en einnig út frá markaðsaðgengi.

4.4.1 FJÁRFESTINGAR HÉRLENDIS

Hér á landi hefur ríkt tregða við að leyfa erlendum aðilum að fjárfesta hér á landi. Voru þeim

ýmsar skorður settar á árum áður, þótt flestar hafi nú verið afnumdar. Þó eru enn takmarkanir á

eignaraðild erlendra aðila í sjávarútvegi.

Hlutfall erlendra fjárfestinga af landsframleiðslu er mjög lágt hér á landi, en mest ber þar á

fjárfestingu í stóriðju, enda hafa stjórnvöld hvatt sérstaklega til slíkra fjárfestinga. Á síðustu árum

hefur þó mátt greina vaxandi áhuga á öðrum sviðum, m.a. á sviði hugbúnaðar, líftækni og nú

síðast á sviði verslunar. Með formlegri stofnun Fjárfestingarskrifstofu Íslands 1995 hófu

stjórnvöld skipulagða starfsemi til að hvetja erlenda aðila til að fjárfesta á Íslandi í öðru en

stóriðju. Nú hefur starfsemin sameinast Markaðsskrifstofu iðnaðarráðuneytis og Landsvirkjunar

(MIL) undir heitinu Fjárfestingarstofa Íslands. Starfsemi skrifstofunnar ásamt aukinni



einkavæðingu ríkisfyrirtækja hefur skilað á síðustu árum aukinni fjárfestingu í margs konar

þjónustustarfsemi á margvíslegum sviðum, s.s. í bankastarfsemi og annarri fjármálastarfsemi. 

Ástæður þess hve erlendir aðilar hafa sýnt lítinn áhuga á að fjárfesta í íslensku atvinnulífi fram

undir síðustu ár eru trúlega margþættar en væntanlega vegur smæð markaðarinsmikið. Vegna

smæðarinnar ná erlend stórfyrirtæki ekki að nýta stærðarhagkvæmni við framleiðslu, sölu,

markaðssetningu og dreifingu fyrir markaðinn. Ennfremur er Ísland langt frá öðrum evrópskum

mörkuðum og ætla má að framandi aðstæður hér á landi, hvað varðar tungu, menningu, lög og

reglugerðir, auki ekki áhuga erlendra fjárfesta fyrir Íslandi. Hins vegar má segja að með aðild

Íslands að fleiri alþjóðlegum samningum, t.d. aðild að Evrópska efnahagssvæðinu (EES), ættu

framandi aðstæður síður að hamla því að erlendir fjárfestar líti til Íslands í fjárfestingarskyni.

Virk þátttaka Íslands í alþjóðlegu samstarfi á vettvangi efnahags- og viðskiptamála skiptir því

miklu í framtíðinni.

Íslensk stjórnvöld hafa ekki ýtt undir fjárfestingar erlendra aðila með sértækum hvetjandi

aðgerðum eins og á sviði skattaívilnana. Þess í stað hefur megináhersla stjórnvalda verið að efla

íslenskt atvinnulíf með því að auka samkeppni innanlands og með því að draga markvisst úr

ríkisforsjá í hvers kyns atvinnustarfsemi. Hvorttveggja hefur verkað hvetjandi á þátttöku erlendra

fjárfesta í samvinnu við íslenska aðila. Í þessu samhengi má segja að þróun síðustu ára hafi verið

mjög jákvæð, bæði hvað varðar fjölda erlendra fjárfesta sem hafa komið til Íslands og varðandi

þátttöku erlendra fjárfesta í öðrum greinum en orkufrekum iðngreinum. Á allra síðustu árum hafa

fjölmörg erlend fyrirtæki fjárfest á Íslandi í öðrum greinum en stóriðju og má þar nefna

fjárfestingar á fjarskiptamarkaði, flutningamarkaði, matvörumarkaði og fjárfestingar í

hugbúnaðargerð.

Í ljósi vaxandi áhuga erlendra fyrirtækja á Íslandi má vera ljóst að beinar erlendar fjárfestingar

muni gegna mjög mikilvægu hlutverki í alþjóðavæðingu íslensks athafnalífs á næsta áratug og

hafa bein áhrif á atvinnuþróunina. Ný byggðastefna stjórnvalda tekur mið af þessu og áherslan á

uppbyggingu, t.d. stóriðju á Austurlandi, er dæmi um breyttar áherslur í atvinnu- og

byggðamálum. Þær verða æ mikilvægari á komandi árum og þurfa að tengjast alþjóðavæðingunni

á Íslandi.



4.4.2 FJÁRFESTINGAR ERLENDIS

Fjárfesting íslenskra fyrirtækja erlendis hefur aukist hröðum skrefum á undanförnum árum, þótt

enn sé hún lítil í hlutfalli af landsframleiðslu og minni en í flestum ríkjum OECD. Ef litið er til

áranna 1995-1997 var hlutfallið 0,6 á Íslandi samanborið við 1,4 að meðaltali í OECD-ríkjunum.

Erlend fjármunaeign íslenskra fyrirtækja í lok árs 1997 nam um 3,7% af landsframleiðslu

samkvæmt upplýsingum Seðlabankans og var um 70% fjárfestingarinnar í sjávarútvegi og

atvinnurekstri tengdum honum. Í lok árs 1997 höfðu íslensk fyrirtæki fjárfest í 119 fyrirtækjum í

30 löndum. 

Fjárfestingar íslenskra fyrirtækja erlendis hafa að verulegu leyti verið það sem kalla mætti

„lóðrétt tengsl“, m.ö.o. hafa Íslendingar fjárfest í greinum sem tengjast framleiðslustarfseminni

eins og sölu- og markaðsfyrirtækjum. Á síðustu árum hafa íslensk fyrirtæki þó fjárfest „lárétt“,

þ.e.a.s. í hliðstæðri starfsemi við þá sem þau stunda hér heima. Dæmi um þetta eru fjárfestingar

íslenskra útgerðarfyrirtækja í erlendum útgerðum. Þegar um lárétta fjárfestingu er að ræða geta

fjárfestingarnar verið viðskiptaletjandi, þ.e.a.s. að fjárfesting geti komið í stað viðskipta.

Einnig hefur aukist að íslensk fyrirtæki flytji út tækni- og verkþekkingu. Oft á tíðum hefur slíkur

útflutningur komið í kjölfar annarra fjárfestinga. Sem dæmi má nefna sjávarútveg, jarðhita-

rannsóknir, verktakastarfsemi, verkfræðiþjónustu, hugbúnaðargerð og hugbúnaðarþjónustu.

4.5 FJÁRMAGNSMARKAÐUR

Til að auðvelda fjárfestingar milli ríkja þarf fjármagnsmarkaðurinn að mæta þörfum

fyrirtækjanna. Hér á landi hefur fjármagnsmarkaðurinn verið að þróast stig af stigi og er nú

algerlega opinn fyrir viðskiptum við erlenda aðila. Langt er þó í land að íslenskur

fjármagnsmarkaður geti talist samkeppnishæfur við erlenda fjármagnsmarkaði. Það þarf ekki að

líta lengra en til mikils vaxtamunar milli Íslands og annarra ríkja til að sjá það. Þá mun evran,

sem kom til sögunnar um síðustu áramót, hafa veruleg áhrif á fjármagnsmarkaðinn.

Lykilatriðið í allri þessari umræðu er hins vegar samkeppnisstaða greinarinnar. Markmið

stjórnvalda hlýtur að vera að skapa hér aðstæður fyrir fjármálafyrirtæki til að leggja grundvöllinn

að vexti þeirra og mögulegri alþjóðavæðingu. Það er síðan fyrirtækjanna að nýta sér slík skilyrði

til nýsköpunar og vaxtar.



En hvað getur stuðlað að aukinni alþjóðavæðingu íslensks fjármagnsmarkaðar? Það gefur auga

leið að þrátt fyrir að skapa megi hagstæð skilyrði með stjórnvaldsaðgerðum eru því takmörk sett

hvar íslensk fyrirtæki eiga möguleika á því að ná árangri. Hins vegar er enginn vafi á því að

íslensk fjármálafyrirtæki ættu að eiga fleiri kosta völ á erlendum vettvangi en nýttir hafa verið til

þessa. 

Grundvallarforsenda alþjóðavæðingar íslenskra fjármálafyrirtækja er hagstætt, samkeppnishæft

efnahagsumhverfi. Ýmsir hafa gagnrýnt að lög og reglugerðir, sem um fjármálamarkaðinn gilda,

séu ekki nægjanlega góðar til að tryggja fjárhagslegan stöðugleika. Þá þykir Seðlabankinn ekki

hafa nægilega afgerandi áhrif á þróun efnahags- og peningamála. Gera þarf bankann sjálfstæðari

og markmið hans skýrari.

Fjármagnskostnaður hér er ekki samkeppnishæfur, ekki síst vegna mikils vaxtamunar milli

Íslands og nágrannaríkjanna sem numið hefur um 2-3% undanfarin ár. Með tilkomu evrunnar má

búast við að vaxtastigið í þátttökuríkjum hennar lækki þegar ekki verður lengur um að ræða

gengisáhættu milli þeirra ríkja og ef ekkert breytist hér á landi gæti vaxtamunurinn orðið enn

meiri.

Lánshæfi Íslands var til langs tíma ábótavant, en hefur á allra síðustu árum farið batnandi. Þá

hefur vantað upp á að aðgangur fyrirtækja að lánum í bankakerfinu sé nægilega góður. Á móti

hefur aðgangur að erlendu lánsfé aukist mjög og æ algengara er að fyrirtæki leiti á erlend mið

eftir lánsfé. 

Bankakerfið í heild sinni er mun óhagkvæmara í rekstri en bankakerfið í nágrannaríkjum okkar.

Útibú á hvern íbúa eru mörg, þótt þeim fari fækkandi. Bankar hér eru mjög smáir og eignir

bankakerfisins í hlutfalli af landsframleiðslu litlar í samanburði við önnur lönd. Þá er stór hluti

bankakerfisins enn í eigu ríkisins og það getur staðið í vegi fyrir samkeppni meðal

fjármálastofnana. 

Hlutabréfamarkaður hefur þróast hratt á undanförnum árum en þrátt fyrir það vantar töluvert upp

á að hann hafi náð fullum þroska. Enn eru tiltölulega fá fyrirtæki á markaðnum og verðmæti
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þeirra lítið miðað við verðmæti fyrirtækja í heild og viðskipti með hlutabréf þeirra oft stopul.

Ekki síst er aðgangur erlendra fjárfesta takmarkaður.

Gagnrýnt hefur verið hversu erfitt getur verið að nálgast áhættufjármagn, einkum fyrir fyrirtæki

sem eru að hefja rekstur eða fyrirtæki sem vilja halda út í áhættusamar aðgerðir. Hluti

ástæðunnar getur legið í því að skattkerfið er óhagstætt því formi sem gjarnan er á

áhættufjármagnssjóðum.

Í fljótu bragði virðist ekki um augljós tækifæri fyrir íslensk fjármálafyrirtæki að ræða erlendis.

Jafnvel þau stærstu hér á landi mega sín harla lítils í stærðarsamanburði við erlend

fjármálafyrirtæki. Þróunin í Evrópu hefur á undanförnum árum verið í átt til sífellt stærri

fjármálastofnana. Heimamarkaðurinn er lítill og því ekki hægt að byggja mikinn styrk á honum

einum saman. Vaxtartækifæri íslenskra fjármálafyrirtækja felast því í útvíkkun starfsemi sinnar

erlendis. Fyrirtækin verða að finna sér sillumarkaði ætli þau sér á annað borð að starfa erlendis.

Það ætti því ekki að vera úr vegi fyrir íslensk fyrirtæki að starfa á afskekktari markaðssvæðum í

Norður-Evrópu eða finna sér aðra sillumarkaði erlendis þar sem þau eiga ágóðavon.

Íslensk fjármálafyrirtæki hafa ekki leitað mikið út fyrir landsteinana á undanförnum áratugum en

þó hefur orðið mikil breyting þar á á síðustu misserum þar sem fjármálafyrirtæki hafa stofnað

fyrirtæki í Lúxemborg og víðar og má ætla að fleiri fyrirtæki sigli í kjölfarið ef vel tekst til.

4.6 ÚTRÁS EINSTAKRA ATVINNUGREINA

Í samantekt, sem Aflvaki hf. tók saman 1995 um íslenska útrás, kemur fram að fjölgun íslenskra

og íslenskt tengdra fyrirtækja og starfsstöðva erlendis bendir til margföldunar. Yfirlit sem unnið

var 1983 gaf vísbendingar um 60 starfsstöðvar erlendis en lausleg athugun á vegum Aflvaka hf. á

árinu 1995 benti til að starfstöðvar hefðu þá verið orðnar 300 og fer þeim örugglega fjölgandi.

4.6.1 SJÁVARÚTVEGUR

Stærstur hluti fjárfestingar erlendis er í sjávarútvegi. Sjávarútvegsfyrirtækjum þeim sem stofnað

hafa til starfsemi erlendis má gróflega skipta í tvo flokka. Annars vegar er um að ræða

fjárfestingar tengdar sölufyrirtækjum í sjávarútvegi og hins vegar fjárfestingar tengdar útgerðar-

og framleiðslufyrirtækjum.



4.6.2 SÖLUFYRIRTÆKI Í SJÁVARÚTVEGI

Íslensk sölufyrirtæki hafa víða opnað sölu- og markaðsskrifstofur erlendis til að koma vöru sinni

á framfæri, s.s. í Bandaríkjunum, Bretlandi, Þýskalandi, Frakklandi, Spáni, Ítalíu, Japan og

Rússlandi.

Einnig hafa nokkur þeirra gripið til þess ráðs að stofna fyrirtæki sem hafa með höndum úrvinnslu

á sjávarfangi og komast þannig í nánari snertingu við þá markaði sem selt er á. Auk þess getur

ýmiss konar annað hagræði fylgt slíku fyrirkomulagi. Slík úrvinnslufyrirtæki eru nú starfandi í

Bandaríkjunum, Bretlandi og Frakklandi.

Sölufyrirtæki hafa einnig tekið þátt í verkefnum þar sem sérþekking Íslendinga á sjávarútvegi er

nýtt, s.s. víða í Afríku (Namibíu, Tanzaníu/Úganda) og í Rússlandi, auk þess sem SÍF hefur

fjárfest í framleiðslufyrirtækjum í Noregi og Kanada meðal annars til þess að afla afurða fyrir

sölukerfi sitt. Þá hefur eitt íslenskt fyrirtæki fjárfest í útgerð erlendis með það að markmiði að

tryggja framleiðslunni á Íslandi nægilegt hráefni í ljósi minnkandi aflaheimilda við Ísland á

tiltekinni tegund.

4.6.3 FRAMLEIÐSLUFYRIRTÆKI Í SJÁVARÚTVEGI

Mörg framleiðslufyrirtæki í sjávarútvegi hafa verið að þreifa fyrir sér á erlendri grund og nokkur

þeirra hafa ráðist í að stofna framleiðslufyrirtæki í útlöndum. Má þar nefna að Grandi hf. og

Þormóður-Rammi Sæberg hf. reka fiskvinnslufyrirtæki í Chile. Útgerðarfélag Akureyringa hf.

hefur reynt fyrir sér með útgerð í Þýskalandi og Samherji hf. hefur fjárfest í Færeyjum,

Þýskalandi, Bretlandi og Bandaríkjunum.

Búast má við að fyrirtæki í sjávarútvegi muni líta enn frekar út fyrir landsteinana í náinni

framtíð. Það er ekki síst vegna þess að fjárfestingartækifæri í sjávarútvegi hér innanlands eru að

miklu leyti fullnýtt. Á næstu misserum má, að öðru óbreyttu, gera ráð fyrir sameiningu fyrirtækja

í greininni til að skapa hagkvæmari rekstrareiningar. Stærri fyrirtæki í sjávarútvegi munu í æ

ríkari mæli leita út fyrir landsteinana að fjárfestingartækifærum, m.a. til að standa undir þeim

væntingum sem nú eru gerðar til þessara fyrirtækja ,en mörg þeirra eru í forystu á sínu sviði í

heiminum.



Stór hluti heimsaflans er veiddur af þróunarríkjum þar sem íslensk reynsla og þekking getur

komið að góðum notum. Þegar hefur verið ráðist í nokkur verkefni í samvinnu Íslendinga og

þróunarríkja með góðum árangri.

4.6.4 ÞJÓNUSTUFYRIRTÆKI OG IÐNAÐUR

Nokkur fyrirtæki í þjónustu og iðnaði hafa reynt að hasla sér völl erlendis sérstaklega á sviði

tengdu sjávarútvegi. Það sem fylgir hér á eftir er langt frá því að vera tæmandi listi en ætti engu

að síður að gefa nokkuð góða mynd af fjölbreytninni.

4.6.5 FLUTNINGAFYRIRTÆKI

Íslensku flutningafyrirtækin hafa um langa hríð verið í fararbroddi með víðtæka sölu- og

markaðsstarfsemi beggja vegna Atlantshafsins. Eðli starfseminnar hefur breyst með breyttu

viðskiptaumhverfi og aukinni alþjóðavæðingu á síðasta áratug. Þannig hafa fyrirtækin reynt að

horfa út yfir sjóndeildarhringinn eftir verkefnum. Fyrirtækin hafa numið nýja markaði á allra

síðustu árum og hafa gert það með beinni þátttöku, fjárfestingum, í svipaðri starfsemi erlendis,

Eimskip í Bretlandi og Samskip í Þýskalandi. Með beinni þátttöku í erlendum fyrirtækjum hafa

þessi flutningafyrirtæki lagt grunninn að frekari vexti, bæði heima og erlendis, með því að nýta

betur þá möguleika sem felast í þekkingu fyrirtækjanna. Það kom fram hjá Herði Sigurgestssyni,

forstjóra Eimskips, að ,,… með því að beita þeim vinnubrögðum, þekkingu og reynslu, sem við

höfum mótað okkur og áunnið í móðurfyrirtækinu, gátum við verið fyllilega samkeppnisfær

erlendis.”7 Með þessum hætti hefur breska dótturfyrirtækið vaxið úr því að hafa 74 starfsmenn

árið 1991, þegar fyrirtækið var keypt, í það að hafa 175 starfsmenn, þar á meðal 69 í

Eystrasaltslöndum og Rússlandi. Samskip hefur á sama hátt numið ný markaðssvæði í

Eystrasaltsríkjum á undanförnum árum.

Samhliða vaxandi ferðamennsku almennings hefur aukning í alþjóðavæðingu viðskipta haft mikil

áhrif á ferðaþjónustu í heiminum. Í takt við þessa þróun hafa fyrirtæki innan mismunandi

atvinnugreina verið að mynda umgjörð um fjölbreytta þjónustu á sviði ferðamála. Eitt af

einkennum ferðaþjónustunnar hér á landi er að á markaðnum starfar eitt stórt ferðaþjónustu-

fyrirtæki, Flugleiðir hf., og mikill fjöldi lítilla fyrirtækja. Á undanförnum árum hafa Flugleiðir



unnið að því að breikka starfsemi sína hér á landi en jafnframt hefur fyrirtækið stofnað fjöl-

margar sölu-og markaðsskrifstofur erlendis. Fyrirtækið hefur þegar markað sér sérstöðu á

flutningaleiðinni yfir Norður-Atlantshafið milli Norður-Evrópu og Norður Ameríku með Kefla-

víkurflugvöll sem miðstöð flutninganna. Þá hafa íslensk flugfélög stundað öfluga starfsemi í

leiguflugi, en flugfélagið Atlanta er þar í fararbroddi, ekki einungis á Íslandi heldur einnig í

Evrópu. Íslenskur flugrekstur hefur því auknar tekjur af ferðamönnum sem ekki hafa viðdvöl hér

á landi. Þá hafa Flugleiðir ráðist í að taka að sér skoðun og viðhaldsverkefni á Íslandi fyrir erlend

jafnt sem innlend flugfélög. 

4.6.6 FERÐAÞJÓNUSTA

Íslensk fyrirtæki á sviði ferðaþjónustu sinna alþjóðlegri markaðsstarfsemi aðallega með erlendum

samstarfsaðilum. Lítilsháttar bein erlend fjárfesting hefur átt sér stað hjá ferðaskrifstofum, mest í

Þýskalandi og lítilsháttar í Danmörku. Samstarf milli íslenskra og erlendra hótelkeðja hefur ekki

verið mikið. Nýlega kom fram að Hótel Saga og Hótel Ísland væru að fara í samstarf við erlenda

hótelkeðju, m.a. með það að markmiði að bæta þjónustuna og að færa hana til jafns við það sem

gerist erlendis með kerfisbundnum hætti og gæðastjórnun. Sömuleiðis hefur vöruþróun í

greininni verið mikil undanfarin ár og er nú boðið upp á einstaklings- og hópferðir allt árið um

kring. Mikil áhersla er lögð á að lengja ferðamannatímann hér á landi frá því sem hann hefur

verið.

Samkvæmt upplýsingum frá alþjóðaferðamálaráðinu (WTO) er gert ráð fyrir að árlegur meðal-

vöxtur í fjölda erlendra ferðamanna til Evrópu verði um 3,1% fram til ársins 2010 þrátt fyrir

harðnandi samkeppni frá öðrum heimshlutum eins og Asíu og Afríku. Á tímabilinu 1990-1997

var meðalvöxtur í fjölda erlendra ferðamann til Evrópu um 3,1% en hér en hér á landi var hann

4,5%. 

Íslenskur ferðamannaiðnaður gerir ráð fyrir að fjölgun gesta til Íslands verði um 6% á ári fram til

ársins 2005 sem þýðir að heildartala gesta nemi þá um 370 þúsundum samanborið við 232

þúsund gesti árið 1998. Sömuleiðis gerir stefnumótun ferðaþjónustu á Íslandi ráð fyrir að hlut-

deild ferðaþjónustunnar í heildargjaldeyristekjum landsmanna fari úr rúmlega 12% árið 1997 í

16% á árinu 2005 og að ársverkum í greininni fjölgi úr tæplega 5000 störfum í um 7000 störf á

                                                                                                                                                             
7 Ræða haldin á afmælisráðstefnu Félags viðskipta- og hagfræðinga í febrúar 1998.



sama tíma. Þannig er gert ráð fyrir að ferðaþjónustan mun áfram hafa vaxandi vægi í þjóðarbú-

skap Íslendinga.

4.6.7 ANNAR IÐNAÐUR

Annar iðnaður en hér að framan greinir hefur leitað í vaxandi mæli til útlanda eftir verkefnum og

mörkuðum fyrir vörur sínar. Mikið af þeim iðnaði er tengdur sjávarútvegi, s.s. veiðarfærifiskikör

og raftæknibúnaður til notkunar í matvælavinnslu (s.s. í fisk- og kjötiðnaði). Einnig hafa önnur

iðnfyrirtæki hleypt heimdraganum og má þar nefna gosdrykkjaverksmiðjurekstur og ýmis konar

hátækniiðnað en fyrirtæki í þeirri grein hafa mörg hver leitað sér verkefna erlendis og jafnvel

hafið starfsemi ytra. Að lokum má nefna að fyrirtæki í erfðarannsóknum hefur tekið þátt í al-

þjóðavæðingu íslensks þekkingariðnaðar þó að þar flæði fjármagn og mannafli inn í landið en

ekki út. Þess ber einnig að geta að öflug starfsemi ráðgjafafyrirtækja erlendis hefur átt sér stað,

ýmist með beinni fjárfestingu sbr. verkfræðistofuna Hnit í Litháen, auk nokkurra annarra, eða

með þátttöku í einstökum verkefnum víða um heim.

4.6.8 FJÁRMÁLAFYRIRTÆKI

Íslensk fjármálafyrirtæki hafa ekki leitað mikið út fyrir landsteinana á undanförnum áratugum.

Mikil breyting hefur þó orðið þar á síðustu misserin þar sem eitt fjármálafyrirtæki hefur stofnað

dótturfyrirtæki í Lúxemborg og annað haslað sér völl í Guernsey. Ætla má að önnur fyrirtæki

sigli í kjölfarið ef vel tekst til.

4.6.9 UPPLÝSINGAIÐNAÐUR

Upplýsingaiðnaðurinn er orðinn ein stærsta og arðvænlegasta atvinnugreinin á Íslandi. Greinin

samanstendur annars vegar af nokkrum stórum og öflugum fyrirtækjum sem flest voru mynduð

við samruna smærri fyrirtækja og er tvö þeirra nú skráð á erlendum hlutabréfamörkuðum. Hins

vegar eru mörg lítil fyrirtæki sem mörg hver hafa náð góðri fótfestu á sérhæfðum þekkingar-

mörkuðum jafnt innanlands sem erlendis. Samhliða vexti í upplýsingatækniiðnaðinum hafa fyrir-

tæki sem tengjast honum, eða þjónusta einnig sprottið upp og dafnað.

Vöxtur greinarinnar hefur verið gríðarlegur hin síðustu ár og má þar nefna að

internetmarkaðurinn veltir nú um 30 milljörðum krónum árlega. Enn meiri vöxtur er fyrirsjáan



legur í greininni, ekki síst sökum þess að starfsumhverfi hennar hér á landi er með því besta sem

þekkist í heiminum. 

Þessi grein er síður en svo bundin við landsteinana og nú er svo komið að um helmingur veltu

hennar er vegna útflutnings. Góður árangur íslenskra fyrirtækja erlendis á sviði upplýsingatækni

er ekki síst til kominn vegna þess hve öflugur heimamarkaður er fyrir þjónustu þeirra, s.s. í

sjávarútvegi, orkugeiranum, stóriðjunni og í heilbrigðiskerfinu.



5. Stefnt inn í næstu öld

Hvers konar efnahagsframfara getum við vænst á fyrsta áratug næstu aldar í ljósi þess sem vitað

er um skilyrði í þjóðarbúskapnum og horfur um framvindu á alþjóðavettvangi? Tekst okkur að

tryggja framhald á hinum öra hagvexti síðustu ára eða munum við mæta andbyr líkum þeim sem

við glímdum við framan af á þessum áratug? Náum við þeim árangri að verða fremst í flokki

þjóða hvað varðar almenn lífskjör? Við þessum spurningum er ekki hægt að gefa nein einhlít

svör, svörin eru einfaldlega óráðin.

Á hinn bóginn má skoða dæmi um hugsanlega þróun eftir því hvernig fer með ytri skilyrði

þjóðarbúsins og hvernig til tekst með hagstjórn og skipulagsumbætur. Ljóst er að margir þættir

geta haft afgerandi áhrif á þessa þróun. Má þar nefna áhrif af skuldabyrði þjóðarinnar, breytta

aldurssamsetningu og auknar lífeyrisgreiðslur. Einnig getur aðild að alþjóðasamningum haft

mikil áhrif eins og aðild að Kyoto-bókuninni um losun gróðurhúsalofttegunda og aðild að

Evrópusambandinu. Þá má einnig nefna ófyrirséð atvik eins og náttúruhamfarir eða aflabrest. 

Hér á eftir verður staldrað við þrjú dæmi, sem byggjast á mismunandi forsendum og gefa því

ólíkar niðurstöður. Eitt dæmið er nokkurs konar grunndæmi („að halda sjó”) en hin tvö gefa

ýmist lakari niðurstöður („erfiðir tímar”) eða betri niðurstöðu („sókn”). Markmiðið í þessum

kafla er að bregða birtu á það hvað stjórnvöld þurfa að aðhafast til að tryggja að efnahagsstarf-

semin skili þjóðinni sem mestum arði. Útreikningarnir í dæmunum hafa allir verið gerðir á Þjóð-

hagsstofnun. Áður en við snúum okkur að dæmunum er rétt að fara nokkrum orðum um hug-

myndir hagfræðinga um hvað liggur að baki hagvexti og efnahagsframförum.

5.1 HAGVAXTARFRÆÐI

Hagfræðingar hafa löngum gengið út frá því að það sé einkum tvennt sem til lengdar ræður hag-

vexti. Í fyrsta lagi vöxtur í svokölluðum framleiðsluþáttum, vinnuafli og fjármagni. Í öðru lagi

aukning í framleiðni eða afköstum framleiðsluþáttanna. Þegar til lengdar lætur ræður fólks-

fjölgun mestu um vöxtinn á vinnuaflinu þótt aukin vinnumarkaðsþátttaka geti einnig lagt sitt af



mörkum. Hagvöxtur sem einvörðungu byggist á auknu vinnuafli gefur ekki færi á batnandi lífs-

kjörum. Öðru máli gegnir um hagvöxt sem hlýst af aukinni fjármagnsnotkun eða af auknum af-

köstum framleiðsluþáttanna. Aukið fjármagn sem hlýst af fjárfestingu alla jafna eykur framleiðni

vinnuaflsins því það fær fleiri tæki og tól til að vinna með við framleiðsluna. Fjárfestingin eykur

einnig að öðru jöfnu framleiðni fjármagnsins því afkastageta nýrra tækja er yfirleitt meiri en

þeirra sem úreldast. Fjárfesting er þó ekki það eina sem eykur framleiðni framleiðsluþáttanna.

Þar koma einnig við sögu atriði eins og samfélagsgerð, færni og menntun vinnuaflsins, framfarir

í tækni, aukin hagkvæmni í skipulagi framleiðslunnar og fullnýting aðfanga. Ráð hagfræðinga til

þeirra sem vilja efla hagvöxt og bæta lífskjör eru því þau að áherslu beri að leggja á að skapa um-

hverfi sem gerir það arðbært að fjárfesta, hvort sem er í fastafjármunum eða í menntun og

kunnáttu. Byggja þarf þannig upp mannauð samfélagsins, stuðla að rannsóknar- og þróunarstarfi

sem leggur grunn að tækniframförum og hvetur menn til að leita leiða til að auka hagkvæmni í

framleiðsluskipulagi og nýtingu aðfanga. Hvað þetta síðasta varðar er markaðssamkeppni eitt

áhrifaríkasta meðalið.

Til að stuðla að viðunandi fjárfestingarstigi í opnu hagkerfi er mikilvægt að raunvextir séu

svipaðir og í helstu viðskiptalöndum. Því þarf að ríkja almennt traust á efnahagsstefnu við-

komandi ríkis. Kemur þar helst til að opinber fjármál þurfa að vera í góðu horfi, stjórn peninga-

mála verður að tryggja stöðugt verðlag og erlendar skuldir mega ekki vera of miklar eða þurfa að

fara lækkandi.

Virk þátttaka í heimsbúskapnum ýtir undir hagvöxt með margvíslegum hætti. Hún gefur færi á

verkaskiptingu og sérhæfingu þjóða í því sem þær gera best. Með sama hætti stuðlar hún að

stærðarhagkvæmni í framleiðslu. Hún gefur einnig þjóðum kost á að læra hver af annarri og

stuðlar þannig að útbreiðslu bestu tækni og framleiðsluaðferða. Einnig örvar hún samkeppni.

Náttúruauðlindir hafa ekki verið nefndar til sögu hingað til sem mikilvæg forsenda hagvaxtar.

Ástæðan er sú að þær eru í þessu efni tvíeggjað sverð. Ríkulegar náttúruauðlindir geta auðvitað

lagt grunn að hagsæld en þær eru vandmeðfarnar og eru mörg dæmi þess að auðlindaríkum

þjóðum hafi vegnað verr en auðlindasnauðum. Við Íslendingar höfum ekki farið varhluta af því

hversu vandasamt er að umgangast náttúruauðlind á borð við gjöful fiskimið en höfum nú von-

andi lært okkar lexíu.



Það liggur í augum uppi að fámenn þjóð eins og Íslendingar getur ekki verið sjálfri sér nóg vilji

hún vera í fremstu röð nútímaþjóða. Við hljótum því ævinlega að verða háð innflutningi á miklu

af þeirri vöru og þjónustu sem við neytum. Fyrir vikið verðum við alltaf háð því að flytja út

stóran hluta af afrakstri framleiðslustarfseminnar í landinu. Jafnframt má gera að því skóna að

varanlegur hagvöxtur hljóti að haldast í hendur við áframhaldandi vöxt útflutningstekna. Þegar

litið er yfir langt tímabil hefur hlutfall útflutnings vöru og þjónustu og landsframleiðslu haldist

tiltölulega stöðugt á bilinu 30-40%. Útflutningsvænt umhverfi atvinnulífs í landinu er því eitt

skilyrði efnahagsframfara á komandi tíð. Í því sambandi er mikilvægt að samkeppnisstaðan, og

þar með talið raungengið, haldist í viðunandi horfi.

5.2 ÞRJÚ DÆMI UM HUGSANLEGA ÞRÓUN EFNAHAGSMÁLA TIL ÁRSINS 2010

Í dæmunum þremur er gert ráð fyrir því sem næst sömu framvindu í heimsbúskapnum. Í þessu

felst að gert er ráð fyrir að vöxtur heimsframleiðslu og heimsverslunar verði tiltölulega hægur

árin 1998-99 fyrir tilstilli óróleikans á alþjóðlegum fjármálamörkuðum undanfarið en að

vöxturinn taki svo við sér og hverfi aftur að langtímameðaltali, sem er á bilinu 3½-4% á ári fyrir

heimsframleiðsluna en 5-6% fyrir heimsverslunina. Hagvöxtur í iðnríkjunum, sem eru helstu við-

skiptalönd okkar, verður talsvert hægari ef að líkum lætur, eða í kringum 2-2½% á ári að jafnaði.

Iðnríkin hafa þegar tekið í sína þjónustu fremstu tækni sem völ er á og jafnframt er fólksfjölgun í

þeim langtum minni en í þróunarríkjunum og veldur þetta tvennt því að jafnaðarhagvöxtur í iðn-

ríkjunum er hægari en í þróunarríkjunum. Fyrir vikið dregur saman með þessum ríkjum hvað

varðar landsframleiðslu þótt hægt miði einkum að því er lýtur að landsframleiðslu á mann. Al-

mennt er gert ráð fyrir því að verðbólga í iðnríkjunum verði áfram lág og raunvextir einnig þótt

eitthvað kunni þeir að hækka eftir því sem lengra líður á uppsveifluna í iðnríkjunum.

5.2.1 AÐ HALDA SJÓ

Grunndæmið er í raun framlenging inn í framtíðina á þróuninni eins og hún hefur verið hér á

landi að meðaltali undanfarna áratugi. Þetta þýðir að gert er ráð fyrir að ytri skilyrði þjóðar-

búsins, þar með talið ástand fiskstofna og viðskiptakjör, verði áþekk því sem þau eru í venjulegu

meðalári þannig að þjóðarbúið verði hvorki fyrir búhnykkjum né ytri áföllum. Undantekning frá

þessu er að gert er ráð fyrir að þorskstofninn haldi áfram að sækja í sig veðrið þannig að leyfi-

legur ársafli fari hægt og sígandi vaxandi. Ekki er gert ráð fyrir nýrri stóriðju svo um muni.



Einnig er við það miðað að hagstjórn sé að minnsta kosti svo styrk að verðlagsþróun og við-

skiptajöfnuður fari ekki úr böndunum. Hér er því ekki gert ráð fyrir neinum afrekum á sviði hag-

stjórnar en heldur ekki stórfelldum mistökum.

Á þessum forsendum verður hagvöxtur í heild að jafnaði um 3% á ári. Örari hagvöxtur á Íslandi

en í öðrum iðnríkjum skýrist einkum af því að enn um hríð má búast við talsverðri fjölgun á ís-

lenskum vinnumarkaði gagnstætt því sem á við um flest iðnríkin. Á hinn bóginn er gert ráð fyrir

viðlíka framleiðniþróun. Þjóðarútgjöld, sem samanstanda af neyslu og fjárfestingu, haldast í

hendur við þjóðartekjur. Fyrir vikið verður halli á viðskiptum við útlönd viðvarandi í kringum

2% af landsframleiðslu og erlendar skuldir í hlutfalli af landsframleiðslu lækka ekki heldur stað-

næmast við um 45%. Í þessu dæmi aukast þjóðarútgjöld á mann, sem eru almennur og nærtækur

mælikvarði á það hversu ört lífskjörin batna, um nálægt 2% á ári. Einkaneysla á mann eykst álíka

ört. Atvinnuleysi er ekki teljanlegt í þessu dæmi. Þótt útkoman í þessu dæmi sé ásættanleg hvað

varðar lífskjörin er hún það tæpast hvað varðar erlendu skuldirnar. Jafnframt er óvarfærið að hafa

ekki borð fyrir báru ef þjóðarskútan verður fyrir meiri ágjöf en hér er reiknað með.

5.2.2 ERFIÐIR TÍMAR

Í þessu dæmi er reynt að líkja nokkuð eftir hinni íslensku hagsveiflu, sem er þess eðlis að venju-

lega kemur tímabundið bakslag í þjóðarbúskapinn á sex til átta ára fresti, með því að gera ráð

fyrir einni niðursveiflu í efnahagslífinu fram til ársins 2010. Hvenær slík niðursveifla yrði og

hvað kæmi til með að valda henni er auðvitað óvíst en hér er gert ráð fyrir því að hún verði á

árunum 2000 til 2002 og stafi af því að það hægi á vexti útflutnings, til dæmis vegna lélegra afla-

bragða eða rýrnunar viðskiptakjara og áhrifa slíkrar þróunar á framleiðslu og eftirspurn.

Útkoman í þessu dæmi er að öllu leyti lakari en í grunndæminu. Hagvöxtur verður að jafnaði

2½% á ári og einkaneyslan á mann árið 2010 verður um 3 prósentustigum lægri og þjóðarút-

gjöldin einnig. Atvinnuleysi er nokkuð hærra en í grunndæminu en vart svo að orð sé á gerandi

eða að ráðstafanir yrðu nauðsynlegar. Þrátt fyrir að þjóðarútgjöldin vaxi hægar en í grunndæminu

dugir það ekki til að vega upp hægari vöxt útflutningstekna þannig að viðskiptahallinn verður að

jafnaði á bilinu 3-4% af landsframleiðslu og hlutfall erlendra skulda af landsframleiðslu stígur

jafnt og þétt upp fyrir 60%. Mikilvægt er að forðast útkomu í líkingu við þetta.



5.2.3 SÓKN

Vert er að skoða þriðja dæmið sem gerir ráð fyrir að betri árangur náist en í grunndæminu því

ekki þarf ríkt ímyndunarafl til að gera sér í hugarlund að hægt sé að gera betur en að jafnaði á

síðustu áratugum. Á þessu tímabili voru atvinnurekstrarskilyrði á þessu tímabili oft afar óhag-

stæð, verðbólga var langtum örari og breytilegri en undanfarin ár og mikilvæg skilyrði atvinnu-

rekstrar, svo sem raungengi, voru undirorpin miklum óstöðugleika. Og þótt fjárfesting væri oft á

tíðum mikil að vöxtum á þessu tímabili er ekki eins víst að hún hafi öll verið mjög arðsöm, sér-

staklega þegar skorti aðhald frá jákvæðum raunvöxtum á tímum óðaverðbólgu á áttunda og

níunda áratugnum.

Sóknardæmið sem hér um ræðir byggst á sömu forsendum um ytri skilyrði þjóðarbúsins á fyrsta

áratug næstu aldar og grunndæmið en gerir jafnframt ráð fyrir því að staðföst hagstjórn og um-

bætur á hagskipulagi örvi framfarir í afköstum þannig að það hagvaxtarstig sem samrýmist lágri

verðbólgu verði á bilinu 3½-4% á ári að jafnaði. Slík útkoma gerði í senn kleift að tryggja ört

batnandi lífskjör, skipa Íslendingum í fremstu röð þjóða hvað lífskjör varðar og að lækka

erlendar skuldir niður fyrir 30% af landsframleiðslu árið 2010. Það myndi gera þjóðina langtum

hæfari til að mæta ytri áföllum sem kunna að dynja yfir í framtíðinni. Lækkandi skuldahlutfall

myndi jafnframt efla almennt traust á efnahagstefnu stjórnvalda.

Meðfylgjandi myndir bera saman dæmin þrjú að því er lýtur að hagvexti, útgjöldum hins opin-

bera, viðskiptajöfnuði og erlendum skuldum á tímabilinu til 2010.
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Útgjöld hins opinbera
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Viðskiptajöfnuður
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5.3 EFNAHAGS- OG UMBÓTASTEFNA

Hversu staðföst þarf hagstjórn að vera og hvaða skipulagsumbætur þarf að gera til að lyfta hag-

vexti næstu árin vel yfir meðaltal síðustu áratuga? Sem fyrr er ekki hægt að gefa nákvæm svör

þegar svo stórt er spurt en engu að síður er hægt að tína ýmislegt til sem getur orðið vísir að

svari.

Erlendar skuldir
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Hagstjórnin, en þar undir fellur meðferð ríkisfjármála og peningamála, hefur að meginmarkmiði,

að tryggja stöðugleika og jafnvægi á tímum stigvaxandi hraða í viðskiptum og mikilla breytinga

á viðskiptaumhverfi í þjóðarbúskapnum. Með stöðugleika er aðallega átt við stöðugt verðlag sem

jafnan þýðir lág verðbólga. Með jafnvægi í þjóðarbúskapnum er átt við jöfnuð milli framboðs og

eftirspurnar, framleiðslu og útgjalda. Jafnvægi í þjóðarbúskapnum vísar því til ásættanlegrar

stöðu viðskiptajafnaðar gagnvart útlöndum, og þar með þjóðhagslegs sparnaðar, og jafnframt

viðunandi atvinnustigs.

Þótt aðaliðkendur hagstjórnar í iðnríkjunum, sem einkum eru fjármálaráðuneyti og seðlabankar,

séu ekki sammála um allt ríkir allgóð samstaða um nokkur meginatriði: Óvarlegt er að reyna að

fínstilla efnahagsframvinduna of nákvæmlega með því að breyta sífellt stöðu ríkisfjármála eftir

því hvernig vindar blása. Tafsamt er að breyta stöðu ríkisfjármála með skömmum fyrirvara því

yfirleitt er hún ákveðin einu sinni á ári með fjárlögum. Sífelldar breytingar í ríkisfjármálum bjóða

þeirri hættu heim að fjármunum sé illa varið í pólitískt vinsæl verkefni, eins og að skapa atvinnu

þar sem hennar er jafnvel engin þörf. Reynsla síðustu áratuga sýnir að virk fjármálastefna sem

miðar að því að fínstilla efnahagsumsvif í hagkerfinu er líkleg til að hafa innbyggðan verðbólgu-

áhalla. Þótt á hinn bóginn sé tiltölulega auðvelt að laga stöðu peningamála með því að breyta

vöxtum koma áhrifin á efnahagsumsvif svo seint fram, yfirleitt ekki fyrr en að einu eða tveimur

árum liðnum, að peningamálastýring dugar lítt til að fínstilla heildareftirspurn í hagkerfinu. Í ljósi

þessa fer best á því að stjórn ríkisfjármála miði að því að tryggja jafnvægi í þjóðarbúskapnum til

langs tíma litið og að peningamálunum sé beitt með það að markmiði að tryggja lága verðbólgu,

sem í Evrópu þýðir ekki meiri verðbólgu en 2% á ári.

Umbætur á hagskipulaginu vísa annars vegar til breytinga á stjórnvaldsákvörðuðum þáttum sem

mynda umhverfi efnahagsstarfseminnar og hins vegar til kerfisbreytinga á hagstjórnartækjunum

sjálfum, ríkisfjármálum og peningamálum. Undir fyrra atriðið falla þættir eins og skattar jafnt á

fyrirtæki sem einstaklinga og reglur af hinum margvíslegasta toga sem verður að hlíta og hafa

beinan eða óbeinan kostnað í för með sér Jafnframt má til taka skólakerfið sem útvegar atvinnu-

lífinu menntað vinnuafl og annan opinberan stuðning við atvinnustarfsemina, og þátttöku í al-

þjóðasamstarfi með öllu sem það þýðir. Undir síðara atriðið falla spurningar eins og hversu um-

svifamikil eiga ríkisfjármálin að vera í þjóðarbúskapnum og hvort er auðveldara að tryggja mark-

miðið um lága verðbólgu með föstu eða fljótandi gengi. Hér á eftir er reynt að tilgreina nánar



hvernig hagstjórn og efnahagsumbótum verður best háttað næsta áratuginn og rúmlega það.

Langt er því frá að þetta verði lokaorðin um þetta efni.

5.3.1 RÍKISFJÁRMÁL

Sem fyrr segir er æskilegt að stefnan í ríkisfjármálum tryggi jafnvægi í þjóðarbúskapnum til

lengri tíma litið og stuðli jafnframt að viðunandi þjóðhagslegum sparnaði. Að lágmarki þýðir

þetta að fjárlög þurfa að vera hallalaus að meðaltali þótt nokkur afgangur að jafnaði myndi skila

árangri fyrr. Undir þessum kringumstæðum myndu heildarskuldir ríkissjóðs lækka að raungildi.

Það sama ætti við um erlendar skuldir þjóðarbúsins í hlutfalli af landsframleiðslu að því tilskyldu

að viðskiptajöfnuður væri því sem næst í jafnvægi. Líkur eru á því að erlenda skuldahlutfallið

gæti verið komið vel niður fyrir 30% af landsframleiðslu árið 2010 úr um 45% um þessar

mundir.

Slíkur árangur myndi án efa efla mjög traust á íslenskum stjórnvöldum og stefnu þeirra. Íslenskur

þjóðarbúskapur yrði einnig betur undir það búinn að mæta ófyrirséðum ytri áföllum. Raunvaxta-

stig hér á landi ætti að geta lækkað langleiðina niður í það sem það er meðal helstu viðskiptal-

anda, eða um 2-3 prósentustig að jafnaði. Raunvaxtalækkun af þeirri stærðargráðu myndi hafa

hagstæð áhrif á innlenda fjárfestingu sem unnt ætti að vera að fjármagna mestan part með

auknum þjóðhagslegum sparnaði. Vísast er að fjárfestingin gæti verið 20% af landsframleiðslu

sem telja verður nauðsynlegt ef viðvarandi hagvöxtur á að geta verið nálægt 4% á ári.

Mikil opinber útgjöld kalla á háa skatta. Á hinn bóginn letja háir skattar framtak og vinnugleði

og draga þar með úr hagvexti að öllu jöfnu. Það er því mikilvægt að setja umsvifum hins opin-

bera skorður án þess þó að skerða meginstoðir velferðarkerfisins. Afar brýnt er því að ná fram út-

gjaldalækkun með hagkvæmari rekstri og auknum afköstum. Hér virðist nærtækt að miða við að

heildarútgjöld hins opinbera verði ekki meiri en þriðjungur landsframleiðslu árið 2010 og sam-

neyslan ekki meiri en fimmtungur af landsframleiðslu.

5.3.2 PENINGAMÁL

Framkvæmd peningastefnu hefur tekist með ágætum undanfarin ár og verðbólga hefur verið með

því lægsta sem um getur í iðnríkjunum. Fast gengi krónunnar hefur verið millimarkmið Seðla-

bankans til að stuðla að lágri verðbólgu. Í bráð er ekki ástæða til að breyta fyrirkomulagi



peningastefnunnar. Hins vegar er æskilegt að styrkja fastgengisstefnuna frekar með því að auka

við gjaldeyrisforða Seðlabankans eftir föngum og gera honum þannig kleift að draga úr tíma-

bundnum sveiflum í gengi krónunnar. Ljóst er þó að gjaldeyrisforðinn verður aldrei svo stór að

hægt verði að verja gengið fyrir öllum ytri áföllum. Þá getur verið æskilegt að leyfa genginu að

hreyfast innan vikmarkanna um miðgengið eftir því hvernig stendur á í hagsveiflunni.

Mikilvægt er að raungengi og samkeppnisstaða haldist sæmilega stöðug nema varanleg breyting

á ytri skilyrðum gefi tilefni til annars. Nærri lætur að núverandiraungengisstig undanfarinna ára

samrýmist ytra jafnvægi í þjóðarbúskapnum. Fari hins vegar svo að hagvöxtur á mann verði til

langframa nokkru örari hér en í viðskiptalöndunum má búast við því að jafnvægisraungengið

styrkist smám saman, og væri það fyrst og fremst til vitnis um batnandi lífskjör í landinu.

Brýnt er að halda áfram að efla peninga- og gjaldeyrismarkaðina og gera þá sem alþjóðlegasta

því það eykur skilvirkni peningamálastefnunnar.

Til lengri tíma litið er ljóst að tilkoma evrunnar og frekari stækkun Efnahags- og myntbandalags

Evrópu með hugsanlegri þátttöku mikilvægra viðskiptalanda á borð við Bretland, Danmörku,

Svíþjóð og jafnvel Noreg mun hafa umtalsverð áhrif á umhverfi peningamálastjórnar á Íslandi.

Þar sem Ísland er ekki og verður ekki á næstunni aðili að Evrópusambandinu er fátt um þetta að

segja á þessu stigi annað en að æskilegt er að miða allar aðstæður við að hægt verði að taka upp

evruna einhvern tíma á árabilinu 2005 til 2010 verði það þá talið tímabært. Sú hagstjórnarstefna

sem hér er mælt með ætti að tryggja nægilega samleitni milli mikilvægra hagstærða hér á landi

og í Evrópusambandsríkjum til ná þessu markmiði

5.3.3 SKIPULAGSUMBÆTUR

Í sífellt opnari heimi er mikilvægt að almenn starfskilyrði séu ekki lakari á Íslandi en í helstu

viðskiptalöndum. Þegar hefur verið fjallað um gildi þess að verðbólga sé lág og vaxtamunur milli

Íslands og annarra landa minnki. Þetta á einnig við um skattamál fyrirtækja sem ákveða oft

staðsetningu sína eftir því hvar skattalegt umhverfi er hagstæðast. Það eru ekki einvörðungu

fyrirtækjaskattar sem hér um ræðir heldur einnig skattar á einstaklinga og heimili. Hóflegir

fyrirtækjaskattar efla samkeppnishæfni fyrirtækjanna og hóflegir einstaklingsskattar auðvelda

fyrirtækjunum að laða til sín besta starfsfólkið.



Miklu skiptir einnig að margvíslegur kostnaður, til dæmis af fjármálaþjónustu og í flutningum og

fjarskiptum, sé lágur. Þetta verður best tryggt með því að efla samkeppni á þessum sviðum og

þarf í sumum tilvikum einkavæðing einnig að koma til sögunnar. Nú þegar hafa mörg skref verið

stigin í þessa átt og önnur verið ákveðin. Þá er mikilvægt að stilla í hóf eins og kostur er

skriffinnsku af öllu tagi sem fyrirtæki þurfa að sinna til að uppfylla alls konar reglugerðarboð.

Þetta er sérstaklega mikilvægt fyrir ný fyrirtæki í smærri kantinum sem minnst bolmagn hafa til

slíkra hluta en geyma þó í sér vaxtarsprota framtíðarinnar.

Einnig ríður á að skólakerfið sé í stakk búið til að mennta og þjálfa það starfsfólk sem fyrirtækin

þurfa á að halda í vaxandi samkeppni. Jafnframt er mikilvægt að hið opinbera styðji við og taki

þátt í rannsóknar- og þróunarstarfi sérstaklega á sviðum þar sem hagnaðarvonin er mikil en

jafnframt sérstaklega óviss. Að endingu er það stjórnvalda að búa svo um hnútana að íslensk

fyrirtæki standi jafnfætis fyrirtækjum annarra þjóða á alþjóðamörkuðum með víðtækri þátttöku í

samstarfi um alþjóðaefnahagsmál og í viðskiptabandalögum sem hagstæð eru Íslendingum.

5.4 NIÐURLAG

Framtíðin er björt og þeim mun bjartari sem við setjum okkur metnaðarfyllri markmið í hagstjórn

og skipulagsumbótum. Það er engin goðgá að hagvöxtur á mann hér á landi geti næsta áratuginn

orðið talsvert örari en meðal iðnríkjanna að meðaltali. Skynsamleg hagstjórn með stöðugleika að

leiðarljósi og markvissar umbætur á hagskipulaginu eru allt sem til þarf.
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