
 

 

 

 

 

 

BA ritgerð 

í hagfræði 

 

Popúlismi í fortíð, nútíð og framtíð 

Aðdragandi og efnahagslegar afleiðingar Brexit 
 

 

 

Sindri Engilbertsson 

 

 

 

 

Leiðbeinandi: Gylfi Zoëga 

Hagfræðideild 

Júní 2019 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Popúlismi í fortíð, nútíð og framtíð 

Aðdragandi og efnahagslegar afleiðingar Brexit 

 

 

 

Sindri Engilbertsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til BA-gráðu í hagfræði 

Leiðbeinandi: Gylfi Zoëga 

 

Hagfræðideild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2019



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popúlismi í fortíð, nútíð og framtíð 

Aðdragandi og efnahagslegar afleiðingar Brexit 

 

Ritgerð þessi er 12 eininga lokaverkefni til BA prófs við Hagfræðideild, 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands. 

 

© 2019 Sindri Engilbertsson 

Ritgerðina má ekki afrita nema með leyfi höfundar. 

 

Prentun: Háskólaprent 

Garðabæ, 2019 



 

4 

Formáli 

Ritgerð þessi er 12 ECTS eininga verkefni til BA gráðu í hagfræði við Háskóla Íslands. Ég 

þakka leiðbeinanda mínum, Gylfa Zoëga, kærlega fyrir handleiðslu og aðstoð á þessari 

vegferð, allt frá upphafi til enda. Eins er ég þakklátur Marinó Erni Ólafssyni, námið hefði 

ekki verið samt án hans, og Gissuri Atla Sigurðarsyni, fyrir öll símtölin og matarpásurnar á 

erfiðum stundum. Loks vil ég þakka Ídu Logadóttur, Skagaástinni minni, og foreldrum 

mínum, Engilbert Sigurðssyni og Hörpu Rúnarsdóttur, fyrir stuðninginn, ábendingar og 

hvatningu, án þeirra væri ég ekki sá maður sem ég er í dag. 

 



 

5 

Útdráttur 

Þann 23. júní 2016 kaus breska þjóðin að yfirgefa Evrópusambandið í ferli sem nefnt hefur 

verið Brexit. Kosningabarátta þeirra er studdu Brexit bar mörg einkenni popúlískrar 

orðræðu. Í kjölfar þess að niðurstöður atkvæðagreiðslunnar voru tilkynntar hríðféll gengi 

sterlingspundsins og náði sögulegum lægðum þegar markaðurinn leiðrétti væntingar 

sínar um efnahagslega framtíð Bretlands. Í þessari ritgerð verður þróun gengis- og 

hlutabréfamarkaða í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar og fram til loka apríl 2019 skoðuð 

í samhengi við Brexit-tengdar fréttir. Ritgerðin hefst á almennri umfjöllun um hugtakið 

popúlisma, merkingu þess og sögu. Rakin eru dæmi um popúlískar stjórnmálahreyfingar, 

allt frá Þýskalandi nasismans til nýlegri dæma í Bandaríkjunum og Bretlandi. Greindar eru 

kenningar um mögulegar orsakir fyrir uppgangi og auknum vinsældum slíkra hreyfinga og 

þær settar í samhengi við Brexit. Sérstöku kastljósi er beint að áhrifum alþjóðavæðingar 

á efnahags- og menningarlegt umhverfi þeirra einstaklinga sem kusu að yfirgefa 

Evrópusambandið og kannaður er mögulegur ábati og kostnaður af útgöngunni. 

Rannsökuð eru áhrif Brexit-tengdra frétta á gengi pundsins og breska 

hlutabréfamarkaðinn. Gengisveiking fylgdi annars vegar fréttum er bentu til þess að 

Brexit yrði að veruleika og hins vegar, eftir að 50. grein Lissabon-sáttmálans var virkjuð, 

fréttum er benda til þess að koma muni til „Hard“ eða „No-deal“ Brexit. Niðurstöðurnar 

benda til þess að markaðir telji útgönguna líklega til að draga úr hagvexti innan Bretlands 

til lengri tíma litið. Þegar langtímaþróun pundsins er athuguð má hins vegar greina 

jákvæða leitni pundsins það sem af er ári 2019 sem bendir til þess að mat markaða sé að 

þróast á þann veg að „Hard“ og „No-deal“ Brexit sé ólíkleg niðurstaða. 
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1 Inngangur 

Erfitt er að lesa fréttir eða fylgjast með stjórnmálaumræðu um þessar mundir án þess að 

rekast á orðið „popúlismi“. Hér á landi hefur meðal annars umræðan um hinn svonefnda 

„þriðja orkupakka“ verið sögð einkennast af popúlisma1 og breska blaðið The Guardian 

skilgreindi þrjá íslenska stjórnmálaflokka sem „popúlistaflokka“ á síðasta ári (Lewis et al., 

2018). Innan Evrópu hefur meðalfylgi slíkra popúlistaflokka meira en tvöfaldast á u.þ.b. hálfri 

öld (Inglehart og Norris, 2016). Donald Trump forseti Bandaríkjanna, Nicolás Maduro forseti 

Venesúela, Viktor Orbán forseti Ungverjalands og Jair Bolsonaro forseti Brasilíu eru allir 

reglulega kallaðir popúlistar, og þá helst af andstæðingum sínum. Popúlistar eru einnig sagðir 

hafa haft áhrif á útgöngu Breta úr Evrópusambandinu (ESB), svokallað Brexit. En hvað felst í 

raun í þessu hugtaki, sem hefur stundum verið nefnt lýðhyggja á íslensku, og er þessi þróun 

mála endilega neikvæð? 

Líkt og ætla mætti er fjöldi útgefinna fræðirita um popúlisma gríðarmikill, ekki síst innan 

Bandaríkjanna og Bretlands. Varðandi merkingu hugtaksins þá er algengt að stuðst sé við 

skilgreiningu Cas Mudde (2004, 2017) sem lítur á popúlisma sem hugmyndafræði sem skiptir 

samfélaginu í tvo hópa, „hreina þjóð“ gegn „spilltri elítu“ og telur stjórnmál eiga að túlka 

almennan vilja fólksins. Í þessari ritgerð mun ég fylgja ögn nákvæmari skilgreiningu Jan-

Werner Müller (2016) en hann bætir við því skilyrði að popúlistar haldi því fram að þeir og 

aðeins þeir geti skilið og túlkað þennan vilja fólksins. Önnur atriði sem algengt er að tengd séu 

við popúlisma svo sem að einfaldar lausnir séu boðaðar við flóknum vandamálum eða að 

popúlistahreyfingar flykkist á bak við sterka, heillandi leiðtoga, eru ekki álitin nauðsynleg en 

þó tek ég tillit til hins síðarnefnda í sögulegum samanburði popúlisma í Þýskalandi nasismans 

og samfélögum nútímans. Sú umfjöllun byggir á verki Ian Kershaw (2013) um Hitler. 

Varðandi orsakir uppgangs popúlisma á undanförnum árum hafa rannsóknir sérstaklega 

beinst að efnahagslegum og félagslegum rótum hans. Röksemdir fyrir efnahagslegum áhrifum 

byggja einkum á hugmyndinni um þjóðfélagshópa sem hafa verið „skildir eftir“2 í 

                                                       

1 Í viðtali við fréttastofu Vísis hélt Eiríkur Bergmann prófessor í stjórnmálafræði því þannig fram að „hægt sé að 
finna einkenni þjóðernispopúlisma einna skýrast á Íslandi í umræðunni um þriðja orkupakkann.“ (Margrét 
Helga Erlingsdóttir, 2019, 9. apríl). 
2 „The left behind“. 
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alþjóðavæðingu nútímasamfélaga (Rodrik, 2018a) eða komið illa út úr fjármálakreppunni 

2008. Í tengslum við Brexit hefur samband efnahagslegrar stöðu og þess að kjósa útgöngu 

verið efni fjölmargra rannsókna. Flestar benda þær til sterks sambands þar á milli (Arnorsson 

og Zoëga, 2016, Hobolt, 2016, Fidrmuc et al., 2016 og Crafts, 2019). Þó halda sumir því fram 

að efnahagslegum þáttum sé gert of hátt undir höfði í reiði þeirra sem telja sig hafa verið 

„skilda eftir“. Þrátt fyrir að vissir þjóðfélagshópar telji sig tapa á alþjóðavæðingu þá byggi sú 

upplifun þeirra ekki síður á félagslegum þáttum (Antonucci, 2017, Goodwin og Heath, 2016). 

Örar menningarbreytingar, drifnar áfram af æ meiri alþjóðavæðingu raski helst jafnvægi í lífi 

hinna eldri, trúaðri, minna menntaðra og íhaldssamari einstaklinga innan samfélaga og það 

geti leitt til þess sem Pippa Norris og Ronald Inglehart (2019) nefna „menningarlegt bakslag“3.  

Rannsóknir er varða afleiðingar Brexit, mögulegan ábata eða kostnað, hafa helst beint 

sjónum sínum að áhrifum á viðskiptasamninga og erlenda fjárfestingu. Flestar styðja fremur 

tap en ábata í kjölfar Brexit (HM Treasury, 2016, Dhingra et al., 2016, Kierzenkowski et al., 

2016) þótt einhverjar spái blönduðum (Booth et al., 2015) eða jafnvel jákvæðum afleiðingum 

(Woodford Investment Management, 2016). Mun færri rannsóknir hafa verið framkvæmdar 

á viðbrögðum markaða við Brexit-atkvæðagreiðslunni og lykilatburðum í útgönguferlinu. Á 

það bæði við um áhrif á verð hlutabréfa (Ramiah et al., 2016, Davies og Studnicka, 2018) og 

gjaldeyris á markaði (Korus og Celebi, 2019).  Hreyfingar markaða endurspegla þó mikilvægar 

upplýsingar um væntingar hinna mörgu og ólíku hluta bresks efnahagslífs til framtíðar 

þjóðarinnar utan ESB og markaðir hafa áður reynst ótrúlega forspáir í flóknum málum.4  

Ritgerð þessi fjallar um helstu kenningar um orsakir og afleiðingar popúlisma í 

Vesturlöndum með sérstakri áherslu á Bretland. Skipulag hennar er eftirfarandi: Í kjölfar 

inngangs mun ég í öðrum kafla fjalla um merkingu hugtaksins „popúlismi“. Þar mun ég einnig 

setja fram sögulegan samanburð á þeim ytri aðstæðum sem hafa áður verið undanfari 

uppgangs popúlisma í Evrópu og þeirra aðstæðna sem hafa verið til staðar í Bretlandi og 

Bandaríkjunum á síðustu árum. Þriðji kafli fjallar um hvaða ástæður gætu legið að baki þessum 

uppgangi popúlismans. Í fjórða kafla ræði ég rannsóknir á efnahagslegum afleiðingum Brexit 

                                                       

3 „Cultural backlash“. 
4 Þannig skrifaði hinn merki fjárfestir Barton Biggs bókina Wealth, War & Wisdom um ótrúlega spádómsgáfu 
hlutabréfamarkaða hinna ýmsu þjóða um gang síðari heimstyrjaldar á meðan hún geisaði (Biggs, 2008). 



 

11 

 

og útgöngu Breta úr ESB og kynni niðurstöður eigin rannsóknar á viðbrögðum gjaldeyris- og 

hlutabréfamarkaða við fréttum er varða Brexit. Loks mun ég fjalla um mögulegar 

langtímaafleiðingar popúlisma og hvernig bregðast megi við sívaxandi fylgi popúlískra 

einstaklinga og flokka síðustu árin innan rótgróinna lýðræðisríkja.  
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2 Popúlismi 

2.1 Skilgreining 

Hvað er popúlismi? Til eru margar ólíkar skilgreiningar á því en eins og áður sagði er ein þeirra 

sem mest er vísað í skilgreining stjórnmálafræðingsins Cas Mudde (2004, 2017) sem lítur á 

popúlisma sem hugmyndafræði sem skiptir samfélaginu í tvo hópa, „hreina þjóð“ gegn „spilltri 

elítu“ og telur stjórnmál eiga að túlka almennan vilja fólks í hverju samfélagi. Í þessari ritgerð 

mun ég fylgja ögn nákvæmari skilgreiningu Jan-Werner Müller (2016) en hann bætir við því 

skilyrði að popúlistar haldi því fram að þeir og aðeins þeir geti skilið og túlkað þennan vilja 

fólksins.  Samkvæmt Müller er það ekki nægilegt fyrir stjórnmálamann að vísa til „vilja 

fólksins“ til þess að teljast popúlískur, jafnvel þó að í máli hans felist skýr gagnrýni á ákveðinn 

hóp þjóðfélagsins, hóp sem oft er einhvers konar elíta. Hann skrifar: „það sem ég tel vera 

kjarnann í fullyrðingum allra popúlista er þetta: að aðeins hluti þjóðarinnar sé í raun og veru 

„þjóðin“ – og að enginn annar en popúlistinn geti greint hverjir tilheyri hinni raunverulegu 

þjóð og komið fram fyrir hönd hennar“5 (Müller, 81, 2015) Skýrt dæmi um slíka orðræðu má 

meðal annars finna í skrifum Nigel Farage, fyrrverandi formanns UKIP flokksins svonefnda, 

varðandi stofnun nýs flokks sem hann leiðir nú, „The Brexit Party“ (Farage, 2019). Á þennan 

hátt sjá popúlistar stjórnmálaumhverfið fyrir sér á þann veg að þar takist á ein sameinuð og 

sögulega vel skilgreind „þjóð“ annars vegar og minnihlutahópar hins vegar, t.d. elítur eða 

innflytjendur, og að hagsmunir hinna síðarnefndu séu í mótstöðu við hagsmuni hinnar 

„raunverulegu þjóðar“. Hver sá sem ekki talar fyrir hagsmunum hinnar „raunverulegu þjóðar” 

andspænis ásókn „hinna“ er samkvæmt þessari skilgreiningu því ekki popúlisti. Jafnframt því 

að setja sig þannig upp á móti innlendri elítu (anti-elitist) þá er popúlistinn, í þessum skilningi, 

í eðli sínu á móti fjölhyggju (anti-pluralist). Müller bendir á að í þessu ljósi sé ekki að furða að 

hugmyndinni um hinn „þögla meirihluta“, sem Richard Nixon fyrrverandi Bandaríkjaforseti 

setti fyrstur fram6, sé oft beitt af popúlistum. Séu niðurstöður kannana eða kosninga þeim 

ekki hliðhollar þá sé það ekki af því þeir njóti ekki stuðnings meirihlutans heldur vegna þess 

                                                       

5 „what I consider the core claim of all populists is this: that only a part of the people is really ‘the people’ – 
and that only the populist authentically identifies and represents the real people.“ Jan-Werner Müller, „Parsing 
populism: Who is and who is not a populist these days?“ 
6 Nixon biðlaði til „hins mikla þögla meirihluta“ fyrir áframhaldandi stuðning við Víetnam stríðið í ræðu sinni til 
kjósenda þann þriðja nóvember, 1969 (Cressman, 2015). 
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að hinn eiginlegi en þögli meirihluti hafi, af einhverjum ástæðum, ekki tjáð raunverulegan vilja 

sinn.7 Hann heldur áfram: 

Það væri misheppnuð stjórnmálagreining að líta svo á að aðeins vegna þess að 
leikmenn í stjórnmálum höfði til „almúgans“ eða verji hina lægst settu í 
samfélaginu þá séu þeir popúlistar á þann hátt sem ég hef lýst í þessari ritgerð. 
Bernie Sanders er ekki popúlisti en Donald Trump, sem er að eigin sögn fulltrúi 
hinna einu sönnu Bandaríkja, er það. Beppe Grillo er ekki popúlisti fyrir að benda 
á hin mörgu vandamál ítalska ríkisins og hve vel þarlend elíta hefur komið sér fyrir 
í valdastöðum, en hann er það þegar hann heldur því fram að „Fimm stjörnu 
hreyfingin“ hans verðskuldi ekkert minna en 100% þingsæta8 (Müller, 86, 2015). 

Réttindabarátta minnihlutahópa er samkvæmt þessu ekki popúlísk í raun. Þannig halda 

mótmælendur innan #BlackLivesMatter hreyfingarinnar því ekki fram að aðeins líf svartra séu 

verðmæt heldur þvert á móti að þau séu einnig verðmæt. Þessi aðgreining er skýrari með 

skilgreiningu Müllers en Mudde og því er henni fylgt. Stimpillinn „popúlisti“ ætti ekki að vera 

eftirsóttur meðal stjórnmálamanna, hvorki á vinstri né hægri væng, því að í eðli popúlismans 

felst tilhneiging til þöggunar og sundrungar. Nú þegar sú skilgreining popúlisma sem hér 

verður fylgt og byggist á and-elítisma og and-fjölhyggju hefur verið kynnt er vert að athuga 

ástæðurnar fyrir auknum vinsældum popúlismans á heimsvísu á síðustu áratugum. Hvaða 

félagslegu og efnahagslegu aðstæður gætu þar verið lykiláhrifavaldar? Til að átta okkur betur 

á því er hjálplegt að staldra við og horfa fyrst til mannkynssögunnar. Eðli manna breytist afar 

hægt í aldanna rás. Því má jafnan margt læra af því að rýna í spjöld sögu tegundarinnar til að 

freista þess að skilja hvernig mannkynssagan hefur tilhneigingu til að endurtaka sig. 

2.2 Þýskaland nasismans 

Paul von Hindenburg forseti Þýskalands lést 2. ágúst 1934.  Aðeins 17 dögum síðar, eða 19. 

ágúst 1934, var sameining forseta- og kanslaraembættis Þýskalands samþykkt með u.þ.b. 90% 

atkvæða í þjóðaratkvæðagreiðslu, Adolf Hitler varð þar með einvaldur í raun (Bullock et al., 

                                                       

7 Þannig vísaði Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, hvers flokkur Miðflokkurinn er einmitt skilgreindur sem 
popúlistaflokkur í fyrrnefndri könnun The Guardian, til þöguls meirihluta Framsóknarmanna í afsagnarbréfi sínu 
til flokksmanna (Sigmundur D. Gunnlaugson, 2017).  
8 „It is a failure of political judgment to think that simply because political actors appeal to ‘Main Street’ or 
defend the downtrodden they must be populist in the sense I’ve described in this essay. Bernie Sanders is not 
a populist but Donald Trump, the self-declared representative of the one and true America, is. Beppe Grillo is 
not a populist for pointing out the many problems of the Italian state and its ensconced elites, but he is when 
he claims that his Five Star Movement deserves no less than 100 per cent of the seats in parliament.“ 
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2018). Allar götur síðan hefur spurningin „Hvernig gat Hitler orðið?“9 (Kershaw, 4, 2013) 

gagntekið sagn- og stjórnmálafræðinga. Hvernig gat háþróað vestrænt stórveldi leiðst 

jafnhratt út á braut einveldis og fasisma og raun ber vitni? Í stórverki sínu Hitler skrifar Ian 

Kershaw (2013) að eftir að Hitler komst fyrst til valda árið 1933 hafi flestir talið að hann væri 

aðeins óvenjuheppinn ólátabelgur sem yrði fljótt fjarlægður af hinum gamalgrónu 

valdaklíkum. Líkt og alþjóð veit varð raunin önnur sem vekur upp aðrar spurningar en „Hvernig 

gat Hitler orðið?“, nefnilega „Hvernig gat Hitler haldið áfram að vera?“, þ.e. hvernig tókst 

Hitler að festa sig í sessi og auka völd sín? Kershaw leggur áherslu á að þrátt fyrir að mikilvægi 

Hitlers, markmiða hans og hugmynda í uppgangi og þróun nasismans í Þýskalandi sé 

óumdeilanlegt þá hafi hann að mestu þurft að starfa innan aðstæðna handan valds síns. 

Mikilvægi þeirra ytri aðstæðna hafi í reynd einnig vegið mjög þungt (Sama rit, 8). Þannig hefði 

Hitler vart getað orðið einvaldur ef ekki hefði verið fyrir samstarf, umburðarlyndi og veikleika 

annarra valda- og áhrifamanna innan þýska stjórnkerfisins á árunum milli fyrri og síðari 

heimstyrjaldar. Orðræða Hitlers um hreinleika hins aríska kynstofns og svik gyðingaelítunnar 

var popúlismi í sinni tærustu og öfgafyllstu mynd. En hvað var það við aðstæðurnar í 

Þýskalandi á þessum tíma sem skapaði slíkan samhljóm meðal þjóðarinnar um 

jafnöfgakenndar og mannfjandsamlegar hugmyndir? Hvers vegna var svo stór hluti Þjóðverja 

reiðubúinn að leggja vald í hendur einnar persónu, eins „Führer“? 

Í kjölfar fyrri heimsstyrjaldarinnar gekk þýskt þjóðfélag í gegnum gríðarmikla kreppu, jafnt 

efnahagslega sem félagslega. Weimar-lýðveldið svokallaða var óvinsælt og í samfélaginu 

kraumaði óánægja með hið hefðbundna ópersónlega valdakerfi sem varð til þess að sífellt 

fleiri aðhylltust nýjar hugmyndir og urðu reiðubúnir til að styðja nýtt stjórnkerfi, kerfi sem 

byggði á persónulegu valdi tengdu persónulegri ábyrgð. Slíkar aðstæður voru grundvöllur þess 

sem félagsfræðingurinn Max Weber kallaði „heillandi yfirvald“10 (Sama rit, 10) og Kershaw 

lýsir sem svo: 

Andstætt við yfirráð er hvíla á „hefðbundnu yfirvaldi“ erfðavalds, eða 
ópersónulegs skrifræðis „lagalegra yfirvalda“ sem einkennir flest nútíma 
stjórnmálakerfi, þá er „heillandi yfirvald“ byggt á þeim skilningi – einhvers 

                                                       

9 „how was Hitler possible?“ 
10 „Charismatic rule“. 
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„fylgjendahóps“ – að á bak við það búi hetjuskapur, mikilmennska og einhver 
merk „vegferð“ yfirlýsts „leiðtoga“11 (Sama rit, 10). 

Slíkt vald byggir á hyllingu ákveðinna þjóðfélagshópa á kostnað undirokunar annarra, það 

byggir á því að efasemdarmenn haldi að sér höndum eða styðji það í þágu eigin hagsmuna þar 

til þeim hagsmunum hefur verið útrýmt eða kastað til hliðar. Loks byggir hið heillandi yfirvald 

á veiklaðri trú á hefðbundnum formum ríkisvalds og stjórnkerfa. Því sterkara sem heillandi 

yfirvaldið verður, því veikari verða hinar hefðbundnu stofnanir og þeim mun óheflaðri, 

óútreiknanlegri og óstöðugri verður hinn eyðileggjandi máttur hins heillandi valds. Hinn 

heillandi leiðtogi er því leiðtogi sem setur sig upp á móti fjölhyggju, hefðbundnum 

stjórnkerfum og minnihlutahópum. Hinn heillandi leiðtogi er því hinn popúlíski leiðtogi. Nú, 

rétt tæpum 74 árum eftir dauða Hitlers og fall nasismans, er popúlismi aftur á uppleið innan 

Þýskalands í formi stjórnmálaflokksins „Alternative für Deutschland“ eða AfD. Svipaða þróun 

popúlisma innan stjórnmála má sjá í ýmsum öðrum rótgrónum lýðræðisríkjum, þar með 

töldum stórveldunum Bandaríkjum Norður-Ameríku og Bretlandi (Hill, 2017 og Merkel og 

Vehrkamp, 2018). Því er nú vert að spyrja: „Hvernig gat Donald Trump orðið?“ og ekki síður 

„Hvernig gat Brexit orðið?“ 

2.3 Trump og Brexit 

„Make America Great Again“ eða „Hefjum Bandaríkin til vegs og virðingar á ný“. Þetta einfalda 

slagorð gerði Donald Trump að lykilslagorði herferðar sinnar fyrir forsetakosningarnar 2016. Í 

dag eru rauðar derhúfur með með slagorðinu eins konar einkennisbúningur aðdáenda hans. 

Stjórnarhættir Trumps í forsetastól bera öll áðurnefnd einkenni hins popúlíska leiðtoga. 

Meðal ýktustu stuðningsmanna sinna er hann dýrkaður sem hetja, ofurmenni sem berst gegn 

rótgrónum „valdaklíkum“ og mótlæti til að ná því markmiði sínu að hefja Bandaríkin aftur til 

vegs og virðingar (Wilkinson, 2018). Hann hefur endurtekið ráðist gegn innflytjendum í ræðum 

sínum og málað upp mynd af þeim sem nauðgurum, glæpamönnum og jafnvel dýrum til að 

greina þá frá hinum „raunverulegu“ Bandaríkjamönnum sem eru þá hin „raunverulega“ þjóð 

(Phillips, 2017 og Trump, 2018). Eins hafa hann og hans helstu fylgismenn kynt undir 

                                                       

11 „In contrast to domination resting on the 'traditional authority' of hereditary rulers, or the impersonal 
bureaucracy of 'legal authority' which characterises most modern political systems, 'charismatic authority' is 
founded upon the perceptions - by a 'following' of believers - of heroism, greatness, and a 'mission' in a 
proclaimed 'leader'.“ 
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samsæriskenningum um áhrif fjársterkrar elítu Demókrata sem vinni gegn hagsmunum hins 

heiðarlega Bandaríkjamanns. Þar má ósjaldan greina undirtóna gyðingahaturs (Kingsley et al., 

2018). Rétt eins og á tímum Hitlers forðum þá töldu fæstir miklar líkur á því að Trump yrði 

kosinn forseti þegar hann bauð sig fram til forseta í júní árið 2015 en eftir því sem á leið tók 

öfgafullur og umdeildur málstaður hans undir merkjum popúlisma að verða æ vinsælli meðal 

kjósenda sem voru óánægðir með stöðu sína innan Bandaríkjanna.  

Hið forna breska heimsveldi á sér merka sögu og af henni eru Bretar stoltir. Þeir eru stoltir 

af því að hafa sigrað Napóleon við Waterloo, stoltir af sigri sínum í fyrri heimsstyrjöldinni og 

enn stoltari af þrautseigju bresku þjóðarinnar og hetjudáðum í þeirri síðari með hinn hnyttna 

og kokhrausta Winston Churchill við stjórnvölinn. Bresk dægurmenning sigraði heiminn þegar 

Bítlarnir voru og hétu og hafa margar hljómsveitir síðan fylgt í kjölfarið, og á síðustu áratugum 

er fátt sem sameinar menn í Evrópu, Asíu, Afríku og Ameríku í sama mæli og áhugi á ensku 

úrvalsdeildinni í knattspyrnu ef marka má árlegar tekjur hennar fyrir sjónvarpsáhorf. Bretar 

eru einnig stoltir af kímnigáfu sinni og hafa haldið fast í ýmsar gamlar hefðir tengdar 

konungsveldinu. Því er ekki að undra að innan Bretlands hafi lengi gætt nokkurra efasemda 

um kosti evrópskar sameiningar, bæði innan Íhaldsflokksins og Verkamannaflokksins 

(Spiering, 2004). Frjálslyndari flokkar hafa gagnrýnt efnahagsstefnu ESB en ótti 

stuðningsmanna Íhaldsflokksins byggir fremur á þjóðernishyggju og vilja til að vernda hina 

bresku „þjóðarsál“ (De Vries og Edwards, 2009). Upp úr slíkum jarðvegi þjóðernishyggju spratt 

flokkurinn UK Independence Party, eða UKIP, árið 1991. Lítið fór þó fyrir þessum litla hægri 

flokki þar til í þingkosningum ESB árið 2004 en þá fékk gagnrýni hans á Evrópusamstarfið 

mikinn hljómgrunn í Bretlandi. Á næstu árum óx flokkurinn jafnt og þétt undir forystu Nigel 

Farage. Þar kann popúlísk orðræða að hafa vegið þungt, en greining á ræðum hans á árunum 

2010-2014 sýnir að málflutningur Farage byggði einkum á því að vekja upp ótta gagnvart 

innflytjendum og örum breytingum á þjóðfélaginu (Crines og Heppell, 2017). Þrátt fyrir að ná 

ekki nema einu þingsæti í bresku þingkosningunum 2015 hafði flokknum tekist að kynda undir 

almennri óánægju með ESB og ýfa upp andúð í garð innflytjenda í Bretlandi. Sú óánægja leiddi 

á endanum til þess að Íhaldsflokkurinn undir stjórn David Cameron boðaði til 

þjóðaratkvæðagreiðslu um veru Bretlands í ESB. Tap Camerons var í raun stórsigur UKIP 

(Inglehart og Norris, 2016).  
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Það er afar áhugavert að ígrunda hvers vegna boðskapur popúlismans fann svona frjóan 

jarðveg innan beggja þessara stórvelda og rótgrónu lýðræðisþjóða, Bandaríkjanna og 

Bretlands, á síðustu árum? Hvaða efnahagslegu og félagslegu aðstæður gætu hafa gert 

bandarískt og breskt þjóðfélag jafn opin fyrir popúlískum áhrifum og raun ber vitni? 
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3 Orsakir fyrir uppgangi popúlisma 

3.1 Alþjóðavæðing 

Í grein sinni „Populism and the economics of globalization” ræðir Dani Rodrik (2018a) uppgang 

popúlistahreyfinga á síðustu árum og þá sérstaklega í samhengi við alþjóðavæðingu. Hann 

spyr sig hvaða efnahagslegu rætur liggi að baki popúlisma og hvaða þættir ráði mestu um  

hvort popúlismi komi fram á hægri eða vinstri væng stjórnmála. Rodrik telur núverandi bylgju 

popúlisma hafa hafist fyrir rúmum áratug og að hún eigi helst rætur að rekja til aukinnar 

alþjóðavæðingar. Í hinum þróaða vestræna heimi, líkt og í Bandaríkjunum og Bretlandi, fylgdi 

vaxandi alþjóðavæðingu aukið innstreymi innflytjenda og flóttafólks en í S-Ameríku færði hún 

með sér erlendar fjárfestingar og þar með innstreymi erlends fjármagns. Rodrik færir rök fyrir 

því að lítt menntað vinnuafl sé verr sett séu alþjóðleg viðskipti gerð frjálsari og auður safnist 

á færri hendur. Þannig skapist ójöfnuður í samfélaginu sem geri ákveðna hópa innan þess 

móttækilegri fyrir boðskap popúlistans. Samkvæmt klassískri hagfræði eru kostir frjáls 

fjármagnsflæðis nær óumdeilanlegir en skoðanir hagfræðinga á ágæti þess hafa þó umturnast 

endurtekið á liðinni öld. Sjálfur telur Rodrik að kostir frjáls fjármagnsflæðis séu ofmetnir, 

samband þess og hagvaxtar í raunheimi sé veikt, og ókostirnir vanmetnir: sterkt sögulegt 

samband sé til að mynda milli fjárhagslegrar alþjóðavæðingar og efnahagskreppa. Eins leiði 

frjálsara fjármagn tölfræðilega til talsverðrar og langvarandi hækkunar Gini-stuðulsins sem 

komi helst niður á fátækasta hluta vinnuaflsins sem aftur eigi síst möguleika á því að flytja 

milli landa ásamt því sem erfiðara verði að skattleggja hið æ hreyfanlegra fjármagn (Sama rit, 

21). Þannig virðist bæði frjálsari alþjóðaviðskipti og fjármagnsflutningar geta leitt til aukinnar 

misskiptingar tekna.  

Þrátt fyrir að alþjóðavæðing hafi skilað ýmsu jákvæðu, t.a.m. hefur dregið úr alþjóðlegri 

misskiptingu auðs, þá hefur innlend misskipting á hinn bóginn aukist í ýmsum ríkjum og rekið 

þar fleyg milli ákveðinna þjóðfélagshópa; fjármagns og vinnuafls, elítunnar og lýðsins o.s.frv. 

En hvað ræður því á hvaða hátt popúlismi birtist helst innan ólíkra landa? Rodrik skiptir 

samfélaginu í þrjá hópa: elítu, meirihluta og minnihluta. Milli þessara hópa eru samfélagsleg 

skil, á milli elítunnar og meirihlutans eru þau fjárhagsleg en milli minnihluta og meirihluta eru 

þau fremur menningarleg. Hér kemur greinarmunurinn; popúlismi hægrisins nýtir sér gjarna 

menningarlegu skilin, minnihlutinn er þar „óvinur” fólksins, en vinstrið fjárhagslegu skilin og 
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lítur á elítuna, fjármagnseigendurna, sem óvininn. Þó eru skilin ekki alltaf svo klippt og skorin 

þar sem popúlistaflokkar og popúlistar eins og Farage eiga vissulega til að grípa til þeirrar 

orðræðu sem þeim hentar hverju sinni. Skýrt dæmi má finna hjá UKIP sem nýtti sér almennt 

menningarlegu skilin með hræðsluáróður um innflytjendur til að gagnrýna ESB (Crines og 

Heppell, 2017) en gerði sér jafnframt mat úr óánægju lægri stétta Bretlands með niðurskurð 

og aðhaldsstefnu í peningamálum í kjölfar bankahrunsins 2008. Þannig nýtti flokkurinn sér 

einnig fjárhagslegu skilin í samfélaginu, en ýmislegt bendir til þess að skýrt samband sé á milli 

bankakreppunnar og þess niðurskurðar sem fylgdi í kjölfarið hennar annars vegar og Brexit 

hins vegar (Crafts, 2019). Máli Rodrik til stuðnings hafa fjölmargar rannsóknir verið gerðar á 

sambandi alþjóðavæðingar og kosningamynstri þjóðfélagshópa í atkvæðagreiðslunni um veru 

Bretlands í ESB (Hobolt, 2016 og Arnorsson og Zoega, 2016) sem og í forsetakosningum 

Bandaríkjanna 2016 (Colantone og Stanig, 2018 og Autor et al., 2017). Þar kemur í ljós að það 

eru helst þeir þjóðfélagshópar sem orðið hafa undir í alþjóðavæðingu (minna menntað fólk 

með lægri tekjur) og eldra fólk sem kaus með útgöngu í Bretlandi og sem kaus Donald Trump 

í forsetakosningunum í Bandaríkjunum. Kenning Rodrik um „tapara“ alþjóðavæðingar útskýrir 

val fyrri hópsins nokkuð vel, en hvernig stendur á því að eldra fólk heillast að jafnaði frekar en 

yngra fólk af málstað popúlista?    

3.2 Menningarlegt bakslag 

Í rannsókn sinni á Brexit-atkvæðagreiðslunni svonefndu komast stjórnmálafræðingarnir Pippa 

Norris og Ronald Inglehart (2019) að þeirri niðurstöðu að aukið fylgi popúlista á síðastliðnum 

árum megi best skýra með því sem þau kalla kenninguna um „menningarlega bakslagið“. 

Kenningin byggir á því að samhliða því sem yngri kynslóðir og betur menntaðir hlutar 

vestrænna samfélaga hafa þróað með sér frjálslyndari gildi þá upplifi eldri kynslóðir og minna 

menntaðir einstaklingar sömu samfélaga, og þá sérstaklega hvítir karlmenn, sig sífellt 

jaðarsettari. Aukin alþjóðavæðing og meðfylgjandi innflytjendastraumur ali enn fremur á 

þeirri upplifun þessara hópa að hin „hefðbundnu“ gildi séu að hverfa. Popúlistaflokkar höfða 

til þessa fólks með því að vísa til hinna „gömlu góðu tíma“, reka harða innflytjendastefnu og 

gagnrýna aðra flokka fyrir að hafna hefðbundnum gildum í skyni pólítísks rétttrúnaðar. Þessi 

áhrif eru sérstaklega áberandi innan Bandaríkjanna þar sem barátta Donald Trump og 

Repúblikanaflokksins gegn fyrrnefndum pólitískum réttrúnaði hefur aflað honum mikils fylgis 
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meðal hvítra, trúaðra eldri borgara sem hræðast breytingar eins og aukin réttindi trans og 

hinsegin fólks (Sama rit, 33). Bakslagið birtist jafnframt skýrt í Brexit-atkvæðagreiðslunni þar 

sem könnun Lord Ashcroft (2016) sýndi að aðeins 27% kjósenda á aldrinum 18-24 kusu að 

yfirgefa ESB en hlutfallið var 60% hjá kjósendum 65 ára og eldri.12 Að lokum skrifa þau Norris 

og Inglehart eftirfarandi um þessa þróun: 

Felist sannleikur í kenningunni um menningarlega bakslagið þá hefur það 
verulegar afleiðingar í för með sér; líkur eru á að vaxandi kynslóðabil á 
Vesturlöndum auki enn á menningarleg skil í flokkapólitík framtíðar, óháð öllum 
efnahagslegum framförum eða því hvort hægist á alþjóðavæðingu. Reipitog 
menningarstjórnmála myndar spennu og ágreining innan hefðbundinna 
stjórnmálaflokka ásamt því að skapa tækifæri fyrir popúlistaflokka frá bæði hægri 
og vinstri til að ná til sín fylgi […]13 (Inglehart og Norris, 31, 2016). 

Við sjáum því að rétt eins og í Weimar-lýðveldi Þýskalands forðum virðast bæði Bretland 

og Bandaríkin vera að ganga í gegnum efnahags- og félagslega kreppu í kjölfar aukinnar 

alþjóðavæðingar og örra menningarlegra breytinga á þessari öld. Líkt og sagan kennir okkur 

búa breyttar aðstæður af því tagi í haginn fyrir heillandi leiðtoga sem ráðast gegn fjölhyggju, 

hefðbundnum stjórnkerfum og minnihlutahópum með popúlískri orðræðu. Áður en við 

fjöllum um hvernig bregðast megi við þessari þróun er vert að athuga hverjar afleiðingar 

uppgangs popúlisma eru. Hver er kostnaður vaxandi einangrunarstefnu og popúlísks 

málflutnings fyrir Bretland og Bandaríkin?  

                                                       

12 Vert er að taka fram að Lord Ashcroft er fyrrverandi þingmaður Íhaldsflokksins en hefur í seinni tíð sérhæft 
sig í hlutlausum skoðanakönnunum. 
13 „If the cultural backlash argument is essentially correct, then this has significant implications; the growing 
generational gap in Western societies is likely to heighten the salience of the cultural cleavage in party politics 
in future, irrespective of any improvements in the underlying economic conditions or any potential slowdown 
in globalization. The orthogonal pull of cultural politics generates tensions and divisions within mainstream 
parties, as well as allowing new opportunities for populist leaders on the left and right to mobilize electoral 
support“. 
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4 Efnahagslegar afleiðingar Brexit 

4.1 Mögulegur ábati og kostnaður 

Erfitt er að greina beinan kostnað af völdum popúlisma þar sem orsakasamhengið verður 

aldrei alveg skýrt. Þannig virðist efnahag Bandaríkjanna hafa vegnað vel í valdatíð Trump 

samkvæmt hefðbundnum mælikvörðum þrátt fyrir alla þá óvissu sem fylgir svo 

ófyrirsjáanlegum forseta (Reality Check team, 2018). Hins vegar er ljóst að málflutningur 

stjórnmálamanna hefur bein áhrif á umhverfi þeirra og samfélag. Þegar orðræða þeirra er 

endurtekið hatursfull í garð ákveðinna minnihlutahópa þarf engan að undra þegar 

hatursorðræða og ofbeldisglæpir gegn slíkum hópum aukast í kjölfarið. Sú hefur þróunin orðið 

bæði innan Bandaríkjanna (FBI, 2018 og Müller og Schwarz, 2018) og Bretlands (Home Office, 

2018). Líkt og kom fram hér að ofan þrífst popúlisminn á menningar- og fjárhagslegum skilum 

innan samfélaga og því er það vart tilviljun að saga hans er blóði drifin. Þess utan geta 

afleiðingarnar jafnframt verið af beinum fjárhagslegum toga líkt og sjá má í aðdraganda Brexit. 

Til þess að skýra efnahagslega merkingu Brexit er nauðsynlegt að kynna nokkur lykilatriði í 

tengslum við aðild Breta að ESB.  

Þyngst vegur fjórfrelsið svokallaða, eða hið fjórþætta frelsi sem „vísar til frjáls flæðis vöru, 

fólks, þjónustu og fjármagns og telst það grundvöllur innri markaðar ESB og Evrópska 

efnahagssvæðisins (EES)“ (Evrópuvefur, 2012). Þannig eru engir tollar eða önnur gjöld né 

neinar magntakmarkanir á inn- og útflutningi milli aðildarríkja, engin mismunun milli 

launafólks er ferðast milli aðildarríkja, engar hömlur á því að stofna til reksturs í öðru EES-ríki  

og engin höft á flutningi fjármagns. Lykilatriði í herferð þeirra er börðust fyrir útgöngu Breta 

var að með því losnaði þjóðin undan hinu kostnaðarsama ESB bákni og öðlaðist frelsi til þess 

að gera betri vöruskiptasamninga, draga úr fjölda innflytjenda, fjölga störfum og lækka 

verðlag, allt í þágu hinnar bresku þjóðar (Vote Leave, 2016). Fyrir atkvæðagreiðsluna voru 

efnahagslegar afleiðingar útgöngu gífurlega umdeildar, ólíkar rannsóknir gáfu kostum og 

göllum mismikið hlutfallslegt vægi og niðurstöðurnar voru eftir því mjög mismunandi. Í apríl 

2016 gaf breska fjármálaráðuneytið þannig út skýrslu þar sem það bar aðild að ESB saman við 

þrjá aðra möguleika: 

➢ Aðild að Evrópska efnahagssvæðinu (EEA), líkt og Noregur. 

➢ Tvíhliða samning við ESB, líkt og Sviss. 
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➢ Aðild að Alþjóðaviðskiptastofnuninni (WTO) án sérstaks samnings við ESB, líkt og 
Rússland. 

Niðurstöðurnar voru þær að Bretland yrði fátækara til frambúðar ef af útgöngu yrði og 

eitthvert þessara fyrirkomulaga væri tekið upp. Nánar tiltekið yrði tapið á vergri 

landsframleiðslu (VLF) að 15 árum liðnum um 3,8% væri norska leiðin farin, 6,2% ef tvíhliða 

samningur væri gerður og 7,5% ef aðild að WTO yrði niðurstaðan (HM Treasury, 2016). Í sama 

mánuði og fjármálaráðuneytið gaf út sína spá gaf OECD út sambærilega skýrslu (Kierzenkowski 

et al., 2016) sem sá fyrir að árið 2030 yrði tapið á VLF á milli 2,7% og 7,7% eftir því hve vel 

tækist til við samningagerð að útgöngunni lokinni. Dhingra et al. (2016) voru enn svartsýnni 

og spáðu því að til langs tíma muni VLF dragast saman um á bilinu 6,3% til 9,5%. Jákvæðari 

niðurstöður var hins vegar að finna hjá Booth et al. (2015) sem spáðu því að áhrif útgöngu á 

VLF væru árið 2030 á milli -1,6% varanlegs taps og upp í 0,6% varanlega hækkun og Woodford 

Investment Management (2016) höfnuðu öllum „öfgafullum“ fullyrðingum um kostnað og 

ábata Brexit þar sem að fyrir slíkum niðurstöðum skorti áreiðanleg gögn. Sjálf spáir skýrslan 

þó óvenju jákvæðum afleiðingum og auknum vexti til langs tíma. 

Þótt Bretland sé enn hluti af ESB og fjárhagsleg áhrif útgöngunnar verði ekki ljós fyrr en 

eftir að hún er afstaðin má draga ýmsan lærdóm af atburðum síðustu þriggja ára. Þannig 

rannsökuðu Ramiah et al. (2016) áhrif niðurstöðu Brexit-atkvæðagreiðslunnar á ýmsa hluta 

bresks efnahags út frá óvæntum hreyfingum á breska hlutabréfamarkaðinum og sýndu fram 

á að viðbrögðin voru blönduð. Flestir hlutar markaðarins brugðust þó við útgöngunni á 

neikvæðan hátt og þá einkum bankahlutinn og ferða- og afþreyingahlutinn. Líkt og fyrri 

rannsakendur leggja Ramiah et al. mikla áherslu á að ómögulegt sé að spá nákvæmlega um 

afleiðingar Brexit þar til það kemur í ljós hvernig Bretlandi muni takast að semja bæði við ESB 

og önnur lönd í kjölfar útgöngunnar. Síðan hefur Theresa May útilokað norsku leiðina 

svokölluðu, í þrígang lagt samning fyrir þingið sem var í öll skiptin hafnað og loks fengið frest 

á útgöngu til 31. október.14  Þrátt fyrir að ekkert sé komið á hreint varðandi slíka samninga 

eða hvernig útgöngunni verður háttað má fá tilfinningu fyrir því hvernig hvert skref í átt að 

samningi eða útgöngu án samnings kemur haghöfum, persónum og leikendum 

                                                       

14 Norska leiðin svokallaða, sem felst í aðild að Evrópska efnahagssvæðinu og hvað minnstri breytingu frá fullri 
aðild, var notuð sem viðmiðið fyrir útreikning „bjartsýnu“lausnanna í greinum breska fjármálaráðuneytisins 
(HM Treasury, 2016), OECD (Kierzenkowski et al., 2016) og Dhingra et al. (2016). 
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efnahagslífsins, fyrir sjónir með því að athuga dagshreyfingar markaða. Við skulum því beina 

kastljósinu að gengismörkuðum til þess að bera saman atburði tengda Brexit við 

gengishreyfingar á næsta virka degi. Sé atburðurinn fyrirsjáanlegur ætti lítil sem engin 

breyting að eiga sér stað því að afleiðingarnar hafa þá í raun þegar verið reiknaðar inn í gengi. 

Fylgi atburðinum hins vegar gengisfall þá telja markaðir hann að einhverju leyti óvæntan og 

slæman, en jákvæðum fréttum sem auka tiltrú markaðarins ætti að fylgja gengisstyrking.  

4.2 Viðbrögð gjaldeyrismarkaða við atburðum tengdum Brexit 

4.2.1 Gengishreyfingar 

Fyrst er vert að ræða hvað það er sem orsakar þessar gengishreyfingar og merkingu þeirra. Er 

það til dæmis endilega slæmt fyrir Bretland eða tiltekna hluta markaðarins að pundið veikist? 

Hvað þýðir það í reynd? Þegar talað er um að einhver gjaldmiðill hafi veikst eða orðið sterkari 

þá er í daglegu tali átt við svokallað nafngengi þess gjaldmiðils en nafngengi getur átt við eitt 

af tvennu: 

➢ Verð innlenda gjaldmiðilsins í erlendum gjaldmiðli. Ef við lítum á breska 
sterlingspundið sem innlenda gjaldmiðilinn og Bandaríkjadal sem erlenda 
gjaldmiðilinn þá væri nafngengi pundsins í þessum skilningi sá fjöldi Bandaríkjadala 
sem kaupa mætti fyrir eitt pund. 

➢ Verð erlenda gjaldmiðilsins í innlendum gjaldmiðli. Í sama dæmi væri nafngengi 
pundsins í þessum skilningi sá fjöldi punda er kaupa mætti fyrir einn Bandaríkjadal. 

Þegar talað er um gengi í þessari ritgerð er átt við nafngengi samkvæmt fyrri skilgreiningunni. 

Nafngengi lýsir þannig hlutfallslegu virði gjaldmiðla gagnvart hvor öðrum. Það eru þó ekki 

ávallt fullnægjandi upplýsingar í öllum tilvikum. Breskur ferðamaður á leið til Bandaríkjanna 

vill þannig ekki aðeins vita hve marga Bandaríkjadali hann geti keypt fyrir pundin sín heldur 

jafnframt hversu mikið af bandarískum vörum og þjónustu hann fái fyrir þau. Hér komum við 

að hugtakinu raungengi. Raungengi er verðið sem við notum til að skipta vörum og þjónustu 

í einu landi fyrir vörur og þjónustu í öðru landi.  Það ræðst af nafngengi og vöruverði í 

löndunum tveimur sem sýna má með jöfnunni: 

𝜀 =
𝐸𝑃

𝑃∗
 

Þar sem 𝜀 stendur fyrir raungengi, 𝐸 fyrir nafngengi, 𝑃 fyrir verðlag innanlands og 𝑃∗ fyrir 

verðlag í útlöndum. Þrátt fyrir að minni háttar sveiflur á gengi séu algengar þá býr hver 
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gjaldmiðill við svokallað jafnvægisraungengi sem endurspeglar ákveðið jafnvægi í 

utanríkisviðskiptum og ræðst af því er kallast djúpir stikar15 í efnahagslífinu. Til slíkra stika 

teljast m.a. tæknistig, framleiðni, auðlindir, viðskiptakjör og í raun flest er lýtur að 

samkeppnishæfni þjóða.16 Þessir djúpu stikar ráða því hvort þjóð neyti meira en hún framleiði 

og flytji því inn fjármagn og reki viðskiptahalla, eða öfugt, flytji fjármagn út og reki 

viðskiptaafgang. Flytji þjóð inn mikið fjármagn þá leiðir það til mikillar eftirspurnar eftir 

viðkomandi gjaldmiðli og gengi hans hækkar líkt og gerðist hér á landi á árunum 2004 til 2008. 

Hins vegar leiðir útflutningur fjármagns til lítillar eftirspurnar eftir gjaldmiðli heimalands og 

þar með lægra gengis. Langvarandi breyting á gengi bendir því til þess að jafnvægisraungengið 

hafi breyst sem afleiðing af því að samkeppnishæfni þjóðar hafi breyst; til dæmis minnkun 

framleiðni eða auknar hindranir í viðskiptum og leiði þannig til gengislækkunar. Að auki koma 

svonefnd Balassa-Samuelson áhrif við sögu en samkvæmt þeim eiga gjaldmiðlar framleiðnari 

þjóða það til að vera enn verðmætari en sem nemur framleiðnimuninum (Balassa, 1964 og 

Samuelson, 1964). Áhrifin eru til komin vegna þess að ekki búa allir geirar við sömu framleiðni 

og eina leiðin fyrir seinfærari atvinnugreinar til að bregðast við framleiðniaukningu innan 

annarra greina í tilteknu hagkerfi er að hækka verð sem leiðir til verðbólgu sem aftur stuðlar 

að hærra raungengi. Á sama hátt leiðir lægri framleiðni til lægri raunlauna og lægra gengis. 

Til skamms eða meðallangs tíma ræðst gengismunur af virði gjaldmiðla í dag, en jafnframt 

af vaxtastigi og væntingum markaðarins um mögulegt framtíðarvirði þeirra. Væntingar um 

gengisstyrkingu laða fjárfesta að og hið gagnstæða fælir þá frá. Þetta leiðir til þess að fréttir 

er varða framtíðina hafa áhrif á gengi dagsins. Fréttir af veikum vexti leiða þannig til væntinga 

um lækkun vaxta sem stuðlar að því að fjárfestar færi eignir sínar annað og gengið fellur 

samstundis, áður en vextir hafa verið lækkaðir. Þegar vaxtalækkunin er síðan framkvæmd 

veldur hún lítilli sveiflu því að hún hefur þegar í reynd verið tekin inn í matið á gjaldmiðlinum. 

Vænt gengislækkun raungerir því sjálfa sig. Þetta samband er sett upp í svokölluðu óvörðu 

vaxtajafnvægi (e. Uncovered interest parity) á eftirfarandi hátt: 

𝐸𝑡 =
(1 + 𝑖𝑡)

(1 + 𝑖𝑡
∗)

𝐸𝑡+1
𝑒  

                                                       

15 „Deep parameters“. 
16 Til einföldunar verður hér vísað til ESB sem þjóðar en ekki gjaldeyrissvæðis. 
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Þar sem 𝑖𝑡 stendur fyrir nafnvexti á Íslandi á tíma t, 𝑖𝑡
∗ stendur fyrir erlenda nafnvexti á tíma t, 

𝐸𝑡 stendur fyrir nafngengi á tíma t og 𝐸𝑡+1
𝑒  stendur fyrir væntingar um nafngengi á tíma t+1. 

Með umritun og einfaldri nálgun fæst: 

𝑖𝑡 ≈ 𝑖𝑡
∗ −

𝐸𝑡+1
𝑒 − 𝐸𝑡

𝐸𝑡
 

Haldi jafnan er vænt ávöxtun fjárfestis af fjárfestingu í bandarískum skuldabréfum þannig jöfn 

væntri ávöxtun af fjárfestingu í breskum skuldabréfum sé hún mæld í Bandaríkjadölum. Þetta 

jafnvægi er þó sjaldan til staðar í reynd þar eð það tekur ekki tillit til áhættu. Breytt áhættumat 

fjárfesta getur þannig valdið gengisbreytingum án þess að vextir hafi breyst. Þannig styrktist 

Bandaríkjadalur mikið í upphafi tíunda áratugarins, ekki vegna hlutfallslegs vaxtastigs heldur 

vegna þess að bandarískar eignir voru taldar mjög öruggar. Fyrir vikið vildu margir erlendir 

seðlabankar geyma stóran hluta varaforða síns í bandarískum ríkisskuldabréfum þrátt fyrir 

lága vexti og sú eftirspurn styrkti gengið og nýttist til að fjármagna viðskiptahallann í 

Bandaríkjunum (Blanchard et al., 2013). Setjum þá jöfnuna fyrir óvarið vaxtajafnvægi fram á 

ný, nú að viðbættum áhættustuðli, 𝜌: 

𝑖𝑡 ≈ 𝑖𝑡
∗ −

𝐸𝑡+1
𝑒 − 𝐸𝑡

𝐸𝑡
+ 𝜌 

Gengisbreytingar sterlingspundsins í tengslum við Brexit geta því stafað af hækkun 

áhættustuðulsins auk vaxtabreytinga og lækkun jafnvægisraungengis. Því  er afar margt sem 

fjárfestar þurfa að taka tillit til svo væntingar þeirra um hreyfingar gengisins raungerist. Vert 

er að velta því upp hvort slíkar væntingar geti talist áreiðanlegar spár um þróun gengis á náinni 

eða aðeins fjarlægari framtíð?  

Samkvæmt kenningunni um visku fjöldans sem James Surowiecki fjallar um í bók sinni The 

Wisdom of Crowds (2004) þá er líklegt að stór hópur fjölbreyttra, ótengdra aðila er taka 

sjálfstæðar ákvarðanir komist að betri niðurstöðu eða spái betur fyrir um ákveðna atburði en 

færri einstaklingar gætu gert, jafnvel þótt um sérfræðinga væri að ræða. Fjárfestirinn Barton 

Biggs hefur fært rök fyrir því að hugtakið eigi sérlega vel um markaði með dæmum um 

ótrúlega fyrirhyggju hlutabréfamarkaða á meðan síðari heimsstyrjöldin geisaði (Biggs, 2008). 

Þannig hafi þýski hlutabréfamarkaðurinn náð hápunkti sínum í október 1941 þegar ekkert 

benti til þess að vandi steðjaði að hinum að því er virtist óstöðvandi þýska her. Ástæðan sé að 
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markaðir samanstandi af gríðarlegum fjölda ólíkra einstaklinga, fjölbreyttra, ótengdra 

fjárfesta er allir leitast við að hámarka eigin hag og einstaka rangar ákvarðanir eða spár 

„núllist“ svo að segja út en eftir sitji fyrrnefnt meðaltal visku og væntinga fjöldans. 

Niðurstöður Brexit-atkvæðagreiðslunnar voru kynntar 24. júní 2016. Pundið hríðféll í 

kjölfarið sem bendir til þess að áhættustuðullinn fyrir breskar eignir hafi hækkað sem og að 

gjaldeyrismarkaðurinn hafi talið líklegt að jafnvægisraungengi pundsins myndi falla með 

Brexit en ólíklegt að þjóðin myndi kjósa með útgöngu (Allen, 2016). Leiða má líkur að því að 

markaðurinn deili þannig væntingum þeirra rannsakenda er voru svartsýnir á efnahagslega 

framtíð Breta utan ESB og spáðu varanlegri lækkun VLF. Skyndileg aðlögun á væntingum um 

framleiðni þjóðarinnar til langs tíma leiddi því til þess að gengi pundsins var snögglega leiðrétt 

með tilliti til nýrrar og breyttrar framtíðarsýnar. Gourinchas og Hale (2017) benda jafnframt á 

að fleira styðji við þessa túlkun á gengisfallinu. Samkvæmt Balassa-Samuelson áhrifunum ætti 

virði innlendra gæða, líkt og  fasteigna, að falla m.v. virði alþjóðlegra gæða. Líkt og sjá má á 

mynd 1 reynist þetta raunin þar sem breska fasteignaverðsvísitalan féll hratt og lengi miðað 

við almennu hlutabréfavísitöluna, FTSE. 

Þar sem fjárfestar álíta breskar eignir nú áhættusamari en áður er virði þeirra minna og 

pundið fyrir vikið veikara. Er sú þróun endilega neikvæð fyrir breskan efnahag? Um það eru 

ekki allir sammála. Þannig ritaði hagfræðingurinn Paul Krugman (2014) grein þar sem hann 

færir rök fyrir því að svo lengi sem þjóð geti tekið lán í eigin gjaldmiðli, sem er mögulegt fyrir 

Mynd 1. Samanburður á virði almennra og fasteignahlutabréfa í 
Bretlandi í kjölfar Brexit-atkvæðagreiðslunnar 

Heimild: Gourinchas og Hale (2017). 
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stórar þjóðir á við Bandaríkin og Bretland, þá geti skert traust alþjóðlegra fjárfesta valdið 

þenslu í stað samdráttar, aukið framleiðslu og hækkað atvinnustig. Því meiri sem áhættan er 

talin, því dýpra falli pundið og því meira græði markaðurinn á erlendum mörkuðum, þökk sé 

aukinni alþjóðlegri eftirspurn eftir breskum vörum sem séu þá ódýrari en áður. Greinin er 

skrifuð í kjölfar grísku-kreppunnar og snýr að því hvort slík skuldakreppa sem leiðir til 

síhækkandi vaxta sé yfir höfuð möguleg meðal stórþjóða á borð við Bandaríkin og Bretland og 

Krugman telur svo ekki vera. Þannig gæti Brexit að lokum reynst jákvæður atburður fyrir 

breskan efnahag að hans mati. 

Corsetti og Müller (2016) telja málið þó flóknara en svo. Þó það geti vel verið að veiking 

pundsins leiði til aukins útflutnings þá myndi ágóðinn sem af því leiddi ekki geta bætt skaðann 

á innlendum mörkuðum og skerta getu Bretlands til að fá erlenda fjármögnun á viðskiptahalla 

sínum. Aukin áhætta á innlendum eignum valdi því að innlend lánakjör versni og þar eð 

innlendir vextir séu þegar nálægt núlli þá hafi yfirvöld takmarkaða möguleika á því að beita 

hefðbundnum aðgerðum í peningamálum til að styðja við útflutning og lántakendur. Í kjölfar 

atkvæðagreiðslunnar lækkaði breski seðlabankinn (BoE) vexti úr 0,5% niður í 0,25% til að 

bregðast við gengisfallinu en hefur síðan hækkað þá í 0,75% (BoE, 2019a). Bankinn leggur þó 

áherslu á að peningastefna framtíðar velti að miklu leyti á útgönguferli Breta. Verði svokallað 

„Hard Brexit“, sem felst í því að yfirgefa ekki aðeins ESB heldur jafnframt innri markað 

sambandsins og tollabandalag þess, sé óvíst hver viðbrögðin verði (BoE, 2019b). Corsetti og 

Müller halda því fram að ef útgöngunni fylgi annað gengishrun og hækkaður áhættustuðull á 

skuldir þjóðarinnar gætu afleiðingarnar orðið þær að BoE gæti ekki beitt peningastefnu sinni 

nema að takmörkuðu leyti þar sem aðeins takmörkuð vaxtalækkun sé möguleg ásamt því sem 

dýrara verði fyrir yfirvöld að viðhalda langvarandi viðskiptahalla. Samdráttur í innlendri 

eftirspurn gæti þá valdið verðhjöðnun og leitt til alvarlegrar kreppu. 

Til skamms tíma getur fall pundsins þannig stuðlað að tímabundnum vexti í útflutningi á 

kostnað fjármálageirans. Jafnframt hækka allar breskar eignir sem eru gerðar upp í öðrum 

gjaldmiðlum í verði. Til langs tíma verður þó að teljast líklegt að veikara pund spegli væntingar 

fjárfesta um veikari vöxt breska efnahagsins til lengri tíma. Fyrsti skellurinn kom í formi 

atkvæðagreiðslunnar, en benda viðbrögð markaðanna við fréttum tengdum Brexit til þess að 

annar skellur sé væntanlegur? 
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4.2.2 Tímabilið sem skal skoðað 

Þann 23. janúar 2013 flutti David Cameron, þá forsætisráðherra Bretlands, ræðu sem beðið 

hafði verið með mikilli eftirvæntingu. Í ræðunni, sem fengið hefur nafnið „Bloomberg 

ræðan“17, lofaði Cameron því að ef Íhaldsflokkurinn myndi sigra í næstu kosningum yrði haldin 

atkvæðagreiðsla um stöðu Bretlands innan ESB, þrátt fyrir að hann væri sjálfur mótfallinn því 

að yfirgefa sambandið (Cameron, 2013). Því loforði var í kjölfarið bætt við stefnuskrá flokksins 

fyrir næstu kosningar og þann 7. maí 2015 var David Cameron endurkjörinn forsætisráðherra. 

Hann sagðist þá mundu berjast fyrir áframhaldandi veru í ESB og lagði feril sinn að veði. Daginn 

eftir brugðust markaðir við fréttunum með styrkingu, sannfæring Camerons um sigur í 

kosningunum vakti traust. Þann 22. febrúar 2016 tilkynnti forsætisráðherrann að 

atkvæðagreiðslan yrði haldin 23. júní sama ár. Við tók hörð, altumlykjandi kosningabarátta 

milli tveggja stríðandi fylkinga, „Vote Leave“ og „Britain Stronger in Europe“ (Walker, 2019). 

„Leave“ herferðin lagði áherslu á mögulegan sparnað til skattgreiðenda, sem meðal annars 

mætti nýta í þágu heilbrigðiskerfisins, og á innflytjendamál en  „Remain“-sinnar einbeittu sér 

að þeirri efnahagslegu áhættu er fylgdi útgöngu (Vote Leave, 2016). Umfjöllun um 

atkvæðagreiðsluna í fjölmiðlum sneri sömuleiðis nær einvörðungu að efnahags- og 

innflytjendamálum en um 80% greina er birtust í blöðum og tímaritum í aðdraganda 

kosninganna studdu útgöngu (Deacon et al., 2016). Skoðanakannanir bentu engu að síður til 

þess að „Remain“ hefði yfirburði rétt fyrir atkvæðagreiðsluna en munurinn virtist þó naumur. 

Loks kom að því að gengið var til kosninga 23. júní 2016. Daginn eftir voru úrslitin tilkynnt: 

48,1% höfðu kosið áframhaldandi veru en 51,9% kusu útgöngu, Brexit. David Cameron sagði 

samstundis af sér sem forsætisráðherra en sat áfram þar til Theresa May var skipuð nýr 

formaður Íhaldsflokksins þann 13. júlí.  Tveimur dögum áður hafði May tilkynnt að „Brexit 

þýddi Brexit“18 og þannig varð ljóst að undir hennar stjórn yrði ekki litið á atkvæðagreiðsluna 

sem ráðgefandi heldur bindandi og hinn 29. mars 2017 þegar 50. grein Lissabon-sáttmálans 

var virkjuð var útgangan formlega staðfest. Samkvæmt lögum ætti Bretland formlega að vera 

gengið úr ESB klukkan 11:00 að breskum tíma 29. mars 2019. 

                                                       

17 Nefnd svo því hún var flutt í evrópskum höfuðstöðvum Bandaríska fjármálafyrirtækisins Bloomberg L.P. 
18 „Brexit means Brexit“. 
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Hinn 18. mars 2017 boðaði May óvænt til kosninga í því skyni að styrkja stöðu sína fyrir 

krefjandi samningaviðræður við ESB. Í kosningunum missti Íhaldsflokkurinn meirihluta sinn en 

myndaði ríkisstjórn með Norður-Írska flokknum DUP. Við tók langt tímabil undirbúnings og 

samningagerðar sem enn stendur yfir. Hinn 14. nóvember 2018 var fyrsta samkomulagið um 

útgöngu milli Bretlands og ESB birt og mætti harðri gagnrýni áður en það var loks fellt í breska 

þinginu. Eins var tveimur öðrum drögum að samkomulagi hafnað og tvær vantrauststillögur 

lagðar fram gegn May sem stóð báðar af sér. Brexit án samnings var hafnað af þinginu 29. 

mars og útgöngunni loks frestað, fyrst til enda júní og loks til enda október 2019 (Walker, 

2019). Framundan eru nú kosningar til Evrópuþingsins, og verði enginn samningur samþykktur 

í breska þinginu fyrir 23. maí munu Bretar neyðast til þess að taka þátt í þeim kosningum. 

Aðdragandi þessara kosninga veldur Íhaldsflokknum eflaust miklum áhyggjum í ljósi þess að 

fyrrverandi formaður UKIP og einn helsti stuðningsmaður Brexit, hinn popúlíski Nigel Farage, 

hefur stofnað nýjan flokk, The Brexit Party (Farage, 2019). Rétt eins og UKIP forðum virðist 

The Brexit Party eiga vel upp á pallborðið hjá kjósendum í Evrópuþingskosningum. Flokkurinn 

mælist nú með mest fylgi allra flokka í skoðanakönnunum fyrir þessar kosningar til 

Evrópuþingsins og hefur einkum sótt fylgi til þeirra sem áður hafa kosið Íhaldsflokkinn 

(YouGov, 2019a). 

Með því að greina viðbrögð gengismarkaða við fréttum um Brexit, allt frá kosningasigri 

Íhaldsflokksins og David Camerons árið 2015 til viðburða vormánaða 2019 má reyna að sneiða 

hjá öllum hávaðanum í opinberri umræðu, fjölmörgum sérfræðiálitum og könnunum og draga 

visku fjöldans fram í dagsljósið. Hvað segir gengið okkur um Brexit? 

4.2.3 Efniviður og aðferðir  

Upplýsingar um gengi pundsins mælt í evru og Bandaríkjadal eru fengnar af vef Landsbankans 

en gögnin eru fyrir tímabilið frá 2. janúar 2015 til 17. apríl 2019. Markmiðið er að skoða allar 

hlutfallslega stærstu dagsveiflur pundsins gagnvart bæði evru og Bandaríkjadal á þessu 

tímabili. Því er tekinn náttúrulegur logri af gengi hvers dags og fyrsti mismunur reiknaður. 

Reiknað er staðalfrávik tölugildis þeirrar stærðar yfir allt tímabilið og loks settar upp fjórar 

gervibreytur. Sú fyrsta skilaði gildinu 1 ef dagsbreyting var umfram tvöfalt staðalfrávik, sú 

önnur gerði hið sama ef breytingin var umfram þrefalt staðalfrávik, sú þriðja ef breytingin var 

umfram fjórfalt staðalfrávik og sú fjórða ef breytingin var umfram fimmfalt staðalfrávik. Til 
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þess að einangra hreyfingar er vörðuðu pundið frá hreyfingum er tengdust evru eða 

Bandaríkjadal voru aðeins skráðar breytingar er voru umfram a.m.k. tvöfalt staðalfrávik 

tímabilsins bæði mældar í evru og Bandaríkjadal. Gert var ráð fyrir að breytingar gætu komið 

fram degi síðar m.v. evru sökum tímamismunar. Loks voru þær dagsetningar sem eftir stóðu 

bornar saman við lista breska þingsins yfir helstu Brexit atburði frá 23. janúar 2013 til 11. apríl 

2019 (Walker, 2019) og fréttir nokkurra helstu gæðafréttamiðla Bretlands (Quality press): 

Financial Times, The Guardian, The Daily Telegraph og The Independent, daginn fyrir, daginn 

eftir og umræddan dag til þess að greina hver orsakavaldurinn væri. Á þennan hátt mátti 

greina hvers konar fréttir leiddu til styrkingar og þ.a.l. aukins trausts markaða og hvers konar 

fréttir leiddu til veikingar og aukins vantrausts. Dagsbreytingar umfram tvöfalt staðalfrávik 

reyndust nokkuð algengar en á öllu tímabilinu reyndust aðeins 15 dagsbreytingar vera 

umfram þrefalt staðalfrávik. Þær gengishreyfingar voru voru því teiknaðar upp og stærstu 

dagsveiflurnar merktar inn.19  

4.2.4 Niðurstöður 

Í töflu 1 má sjá allar dagsetningar tímabilsins þar sem pundið sveiflaðist umfram a.m.k. þrefalt 

staðalfrávik tímabilsins 2.1.2015-17.4.2019, hve stór sveiflan var í formi fyrsta mismunar 

náttúrulegs logra gengisins (∆log(£/€) og ∆log(£/$)) og einnig stutta lýsingu á líklegustu 

orsökum sveiflunnar. Þrátt fyrir að ávallt megi halda á lofti efasemdum um orsakasamhengi í 

slíkri greiningu þá er gengið lifandi fyrirbæri sem ekki tekur stórar sveiflur nema við óvæntar 

hræringar í efnahagslegu eða pólitísku umhverfi. Enda kemur í ljós að nær allar 

dagsbreytingarnar, alls 13 af 15, tengjast Brexit beint eða óbeint og er fall pundsins 24. júní 

2016 langstærsta staka dagsbreyting tímabilsins. Í raun kemur í ljós í Viðauka að hlutfallslega 

er gengishrunið daginn sem niðurstöður Brexit-atkvæðagreiðslunnar voru tilkynntar stærsta 

hreyfing pundsins á einum degi í nær hálfa öld, þ.e. yfir allt tímabilið 4.1.1971-17.4.2019 mælt 

í Bandaríkjadal. Hreyfingarnar er fram koma í töflu 1 eru jafnframt settar myndrænt fram á 

myndum 2-5 og merktar með dagsetningum. Að auki fylgdu ýmsum Brexit-tengdum 

                                                       

19 Í því skyni að gera betur grein fyrir viðbrögðum markaða við niðurstöðum Brexit-atkvæðagreiðslunnar voru 
gögn um sögulegt gengi pundsins gagnvart Bandaríkjadal sótt á vef Trading Economics og sömu aðferðum beitt 
til að bera dagsveifluna 24. júní 2016 saman við staðalfrávik tímabilsins 4.1.1971-17.4.2019. Með því móti má 
greina hvar Brexit stendur meðal stærstu dagsveiflna pundsins frá falli Bretton Woods-kerfisins í ágúst 1971. 
Niðurstöður þeirrar athugunar má sjá í Viðauka. 
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atburðum, sem ræddir verða sérstaklega, styrking eða veiking umfram tvöfalt staðalfrávik 

sem hvorki koma fram á myndum né í töflu 1. Í heildina talið mátti greina 24 dagsbreytingar 

umfram tvöfalt staðalfrávik er tengdust Brexit beint eða óbeint. Hér að neðan mun ég rekja 

atburðina, gera stuttlega grein fyrir áhrifum þeirra á útgöngu Breta úr ESB og lýsa þeim 

breytingum á gengi pundsins sem þeim fylgdu. Vísað verður til herferða til áframhaldandi veru 

í ESB sem „Remain“ og andstæðra herferða sem „Leave“. Eins verður útganga innri markaðar 

og tollabandalags ESB nefnd „Hard Brexit“ og útganga án samnings „No-deal“. Viðbrögð 

markaða einkennast í fyrstu af því hvort verði af Brexit eða ekki en síðar af því hvort 

atburðurinn bendi til þess að ýmist „Hard Brexit“ eða „No-deal“ sé líklegra eða ólíklegra en 

ótti markaða við óvissu er eins og rauður þráður í rás atburðanna. Niðurstöðurnar leiða í ljós 

að atburðum sem bentu til útgöngu, „Hard Brexit“ eða „No-deal“ og langvarandi óvissu fylgdi 

gengisveiking, en andstæðum fréttum gengisstyrking. Sú ákvörðun bresku þjóðarinnar að 

ganga úr ESB leiddi til hlutfallslega mesta gengishruns í sögu fljótandi gengis breska pundsins. 

Þar aðlöguðu fjárfestar væntingar sínar um framtíðarvöxt bresks efnahags að breyttu 

umhverfi og framtíðaráhættu. Komi til þess að samningaviðræður falli niður og útkoman verði 

„No-deal“ benda vísbendingar markaðarins til þess að enn meira fall á gengi pundsins sé 

líklegt. Fallið yrði ólíklega jafnhátt og sú aðlögun í tiltrú markaða sem þegar hefur orðið en þó 

virðist óvissan um efnahagslega framtíð Bretlands enn talsverð og vert að spyrja að 

leikslokum. Athugum nú hvað markaðurinn, viska fjöldans, hefur að segja um rás atburða. 
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8.5.2015
0.00797/ 

0.00651

(7.5.2015) David Cameron forsætisráðherra er endurkjörinn eftir 

loforð um Brexit-atkvæðagreiðslu. Segist munu berjast fyrir 

áframhaldandi veru í ESB og leggur feril sinn að veði.

22.1.2016
0.00594/ 

0.00702

Olíuverð styrkjast og markaðir ná sér eftir dýfu í kjölfar ræðu 

Mario Draghi í Davos

20.6.2016
0.01256/ 

0.01873

(16.6.2016) Jo Cox, þingkona Verkamannaflokssins er myrt af 

öfga-hægrimanni. Kannanir sýna aukinn stuðning við Remain

24.6.2016
-0.02577/                

-0.03545

Úrslit atkvæðagreiðslunnar eru kynnt og voru eftirfarandi: 

Remain : 16,141,241 (48.1%) Leave : 17,410,742 (51.9%) David 

Cameron forsætisráðherra segir af sér.

27.6.2016
-0.00966/                

-0.01325

Fyrsti opni dagur markaða í kjölfar kosninga. David Cameron 

ræðir afleiðingar Brexit á þingi.

5.7.2016
-0.00769/               

-0.00989

Þrír stórir fjárfestingarsjóðir stöðva tímabundið starfsemi sína í 

Bretlandi vegna óvissu umhverfis útgönguna úr 

Evrópusambandinu.

12.7.2016
0.00659/ 

0.00729

(11.7.2016) Staðfesting á því að Theresa May verði nýr 

forsætisráðherra en May var ekki hlynnt Brexit.

7.10.2016
-0.00850/               

-0.00797

Tímabundin ókyrrð á asískum mörkuðum veldur skyndifalli á 

pundinu.

9.1.2017
-0.00562/              

-0.00674

(8.1.2017.) Theresa May forsætisráðherra gaf til kynna í viðtali 

að hún hyggði á "Hard Brexit" — þ.e. að Bretland yfirgefi innri 

markað Evrópusambandsins og loki á "Fjórfrelsið" til að öðlast 

stjórna á landamærum sínum.

17.1.2017
0.00795/  

0.01173

Í tímamótaræðu sór May forsætisráðherra þess eið að enginn 

samningur um Brexit yrði samþykktur án þess að vera fyrst 

lagður fyrir þingið.

9.6.2017
-0.00606/                 

-0.00711

(8.6.2017) Íhaldsflokkur Theresu May tapaði meirihluta sínum í 

skyndikosningum sem hún boðaði til. Hann er þó enn stærsti 

flokkurinn og myndar nýjan meirihluta.

9.2.2018
-0.00612/                 

-0.00624

Formaður samninganefndar ESB, Michael Barnier, gefur til kynna 

að ekki sé víst að semja takist um útgönguna, "No-deal" sé 

möguleg niðurstaða.

21.9.2018
-0.00581/              

-0.00627

Í ræðu segir Theresa May að lítið miði áfram í 

samningaviðræðum Bretlands og ESB.

15.11.2018
-0.00725/               

-0.00742

(14.11.2018) Útgöngusamningur May er birtur og mætir harðri 

mótspyrnu jafnt innan Íhaldsflokksins sem utan; (15.11.2018) 

Ráðherrar segja af sér í kjölfar birtingarinnar.

10.12.2018
-0.00704/                

-0.00687

May staðfestir að þingkosningum um Brexit-samninginn verði 

frestað um óákveðinn tíma.

Frávik umfram 

5*σ²

Frávik umfram 

4*σ²

Frávik umfram 

3*σ²

Breyting m.v. 

Evru/Dollar
Ástæða fráviks

Tafla 1. Allar dagsveiflur sterlingspundsins umfram þrefalt staðalfrávik bornar saman við atburði er tengjast Brexit 
(2.1.2015-17.4.2019)  

Heimild: Eigin útreikningar, vefur Landsbankans, breskar fréttaveitur og Walker (2019). 
Athugasemd: Staðalfrávik dagsbreytinga yfir tímabilið var: σ²= 0.00176 mælt í evru og σ²= 0.00204 mælt í 
Bandaríkjadal. 
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➢ 8. maí 2015 

Að kvöldi 7. maí 2015 var tilkynnt að Íhaldsflokkurinn hafi unnið hreinan meirihluta í 

þingkosningum og David Cameron því haldið sæti sínu sem forsætisráðherra. Gengismarkaðir 

brugðust vel við fréttunum og styrking pundsins í kjölfarið var umfram þrefalt staðalfrávik 

tímabilsins. Ýmsar ástæður voru fyrir styrkingunni en ein sú helsta var ótti banka- og 

orkugeirans við kosningaloforð Verkamannaflokksins um auknar hömlur á starfsemi þeirra. 

Íhaldsflokkurinn hafði einnig lofað þjóðaratkvæðagreiðslu um stöðu Bretlands innan ESB og í 

kjölfar kosningasigurs síns ítrekaði Cameron að staðið yrði við loforðið en hann myndi berjast 

fyrir áframhaldandi veru innan sambandsins af öllum mætti. Þrátt fyrir að Brexit gegndi ekki 

miklu hlutverki í styrkingu pundsins í kjölfar kosninganna þá er ljóst að hugmyndin um 

útgöngu var talin nægilega fjarstæðukennd og traustið á Cameron nægilega mikið til þess að 

staðfesting á Brexit-atkvæðagreiðslunni hefði ekki áhrif á bjartsýni markaða. 

Mynd 2. Gengi sterlingspunds mælt í Bandaríkjadal og evru á árinu 2015.  

Heimild: Landsbankinn og eigin útreikningar. 
Athugasemd: Merkt er inn eina dagsbreyting tímabilsins umfram þrefalt staðalfrávik.  
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➢ 22.1.2016 

Styrking olíuverðs eftir mikla niðursveiflu veldur styrkingu á gengi pundsins umfram þrefalt 

staðalfrávik, ótengt Brexit. 

➢ 20.6.2016 

Fimmtudaginn 16. júní 2016 er Jo Cox, þingkona Verkamannaflokksins, myrt á götu úti. 

Sitjandi breskur þingmaður hafði ekki verið drepinn í Bretlandi síðan 1990 og í kjölfar árásinnar 

var allri opinberri kosningarbaráttu aflýst þann daginn. Þann 20. júní bentu skoðanakannanir 

til aukins fylgis við „Remain“ og í kjölfarið styrkist pundið gífurlega, dagshreyfingin er umfram 

fimmfalt staðalfrávik og sú næst mesta á öllu tímabilinu. Þetta mikla stökk í kjölfar aukinna 

líkinda á sigri „Remain“ leiddi í ljós hve mótfallnir fjárfestar voru hugmyndinni um Brexit á 

þessum tíma og hve mikla trú þeir höfðu á skoðanakönnunum.20 

  

                                                       

20 https://whatukthinks.org/eu/opinion-polls/poll-of-polls/ 

Mynd 3. Gengi sterlingspunds mælt í Bandaríkjadal og evru á árinu 2016.  

Heimild: Landsbankinn og eigin útreikningar. 
Athugasemd: Merktar eru inn dagsbreytingar umfram þrefalt staðalfrávik tímabilsins 4.1.2016-30.12.2016. 
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➢ 24.6.2016 

 Föstudaginn 24. júní eru niðurstöður atkvæðagreiðslunnar kunngjörðar og voru 

eftirfarandi: Remain: 16,141,241 (48.1%) Leave: 17,410,742 (51.9%). David Cameron 

forsætisráðherra tilkynnti í kjölfarið afsögn sína fyrir utan Downing-stræti 10 en segist munu 

sitja áfram þar til eftirmaður hans hefur verið fundinn. Þvert á kenningar um visku fjöldans og 

markaða reynast niðurstöðurnar koma fjárfestum í opna skjöldu og á meðan Nigel Farage 

aðrir popúlistar fagna hrynur pundið. Dagshreyfingin er hlutfallslega stærsta dagsbreyting frá 

falli Bretton-Woods fastgengiskerfisins snemma á áttunda áratug síðustu aldar og ljóst að 

væntingar markaðarins um framtíð Bretlands utan ESB voru ótvírætt neikvæðar. 

➢ 27.6.2016 

Mánudagurinn 27. júní er fyrsti opni dagur markaða í kjölfar gengishruns föstudagsins. 

Pundið heldur frjálsu falli sínu áfram. Dagshreyfingin er umfram fimmfalt staðalfrávik og sú 

þriðja mesta yfir allt tímabilið. 

➢ 29.6.2016 

David Cameron flytur ræðu fyrir breska þinginu í kjölfar fyrsta funds Evrópuráðs í kjölfar 

atkvæðagreiðslunnar þar sem hann hvetur til samstöðu og bjartsýni. Pundið styrkist örlítið 

eftir umrót síðustu daga. Styrkingin er lítil í samanburði við það fall sem gjaldmiðillinn hafði 

mátt þola, aðeins rétt rúmlega tvöfalt staðalfrávik, en bendir þó til að markaðir telji viðbrögðin 

mögulega hafa verið yfirdrifin. 

➢ 30.6.2016 

Mark Carney, seðlabankastjóri Englandsbanka (BoE) flytur ræðu um framtíðina utan ESB. 

Hann dregur upp svartsýna mynd og ýjar að því að minni vöxtur og kreppa gæti fylgt 

útgöngunni (Carney, 2016). Í kjölfarið fellur pundið um rúmlega tvöfalt staðalfrávik og þurrkar 

það út styrkinguna frá 29.6. 

➢ 5.7.2016 

Þriðji stóri fjárfestingarsjóðurinn á nokkrum dögum stöðvar tímabundið starfsemi sína á 

fasteignamörkuðum í Bretlandi vegna aukinnar áhættu tengdri mögulegri útgöngu úr 

Evrópusambandinu. Fasteignamarkaðir eru almennt viðkvæmir fyrir aukinni óvissu í samræmi 
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við Balassa-Samuelson áhrifin. Þannig sýna Ramiah et al. (2016) og Gourinchas og Hale (2017) 

hvernig fasteignamarkaðurinn verði fyrir sérlega miklum áhrifum af Brexit. Sama dag var gefin 

út rannsókn er sýndi fram á mikinn samdrátt í vexti í breska þjónustugeiranum. Fall pundsins 

var umfram þrefalt staðalfrávik og í lok dags hafði það sokkið niður í lægsta virði gagnvart 

Bandaríkjadal í 31 ár.21 

➢ 12.7.2016 

Þann 11. júlí fékkst staðfesting á því að Theresa May yrði nýr forsætisráðherra í stað Davids 

Cameron. Fyrir hafði Boris Johnson, fyrrverandi borgarstjóri Lundúna og einn helsti 

stuðningsmaður Nigel Farage í „Leave“ baráttunni, verið talinn líklegur eftirmaður Camerons. 

Staðfestingin fékkst í kjölfar þess að síðasti gagnframbjóðandi May, Andrea Leadsom, dró sig 

framboð sitt til baka. Þannig var komið í veg fyrir langdregna baráttu um formannssætið og 

tengda óvissu sem stuðlaði að styrkingu pundsins. Sjálf hafði May verið andsnúin Brexit svo 

staðfesting skipunar hennar blés von í brjóst þeirra er vonuðust eftir hófsamri útgöngu. Í ræðu 

sama dag og Leadsom dró sig út úr kosningabaráttunni sannfærði May þó félaga sína í 

Íhaldsflokknum um að engar tilraunir yrðu gerðar til að snúa niðurstöðum 

atkvæðagreiðslunnar við og hætta við útgöngu undir hennar stjórn, „Brexit means Brexit“. 

Pundið styrktist að lokum um rúmlega þrefalt staðalfrávik yfir daginn.22 

➢ 14.7.2016 

Skipun Theresu May sem forsætisráðherra á sér formlega stað og pundið styrkist um 

rúmlega tvöfalt staðalfrávik. Brexit ferlið hefst. 

➢ 3.10.2016 

Í ræðu á flokksþingi Íhaldsflokksins 2. október kynnir May Stóru afnámslögin („The Great 

Repeal Bill“) sem miðar að því að Bretland taki fullkomna stjórn í breskri stjórnsýslu. 

Hundruðir evrópskra laga yrðu þannig afnumin og ný, bresk, lög sett þeirra í stað án þess að 

hljóta hefðbundna þinglega meðferð. Pundið fellur um rúmlega tvöfalt staðalfrávik í skugga 

                                                       

21 https://www.theguardian.com/business/2016/jul/05/pound-hits-31-year-low-after-service-sector-data 
22 https://www.ft.com/content/ef6d5a38-4920-11e6-b387-64ab0a67014c 
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gagnrýni stjórnarandstæðinga á frumvarp sem af mörgum var talið ólýðræðislegt.23 Í sömu 

ræðu staðfestir hún að hún muni virkja 50. grein Lissabon-sáttmálans fyrir enda mars 2017 og 

segist ekki þurfa samþykki þingsins fyrir því. 

➢ 7.10.2016 

Tímabundin ókyrrð á asískum mörkuðum veldur skyndifalli á pundinu umfram þrefalt 

staðalfrávik, ótengt Brexit. 

➢ 18.10.2016 

Hinn breski Undirréttur (High Court of Justice) tekur fyrir mál Ginu Miller um að virkjun 50. 

greinar verði að vera samþykkt af breska þinginu þvert á staðhæfingar Theresu May. Pundið 

styrkist í kjölfarið um rúmlega tvöfalt staðalfrávik. 

  

                                                       

23 https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/great-repeal-bill-brexit-law-eu-law-theresa-may-david-
davis-a7343256.html 
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➢ 9.1.2017 

Í sjónvarpsviðtali á nýársdag gefur May til kynna að hún stefni á „Hard Brexit“ og að 

Bretland muni ekki reyna að „nauðhalda í búta aðildar að ESB“.24 Líkt og við mátti búast 

brugðust gengismarkaðir illa við þessum orðum og pundið féll um rúmlega þrefalt 

staðalfrávik. 

➢ 17.1.2017 

Í tímamótaræðu í Lancaster húsinu leggur May áherslu á að hún leitist við að yfirgefa innri 

markað ESB en veitir óskýr svör varðandi tollabandalagið, hún staðfestir jafnframt í fyrsta sinn 

að enginn samningur um útgöngu verði samþykktur án þess að hafa fyrst farið í gegnum efri 

og neðri deild breska þingsins.25 Þannig varð ljóst að ekki yrði hægt að neyða í gegn „Hard 

                                                       

24 „cling on to bits of EU membership“. https://www.independent.co.uk/news/business/news/pound-sterling-
value-brexit-leaving-single-market-low-theresa-may-interview-a7516766.html 
25 https://www.theguardian.com/politics/2017/jan/17/key-points-from-mays-what-have-we-learned 

Mynd 4. Gengi sterlingspunds mælt í Bandaríkjadal og evru á árinu 2017.  

Heimild: Landsbankinn og eigin útreikningar.  
Athugasemd: Merktar eru inn dagsbreytingar umfram þrefalt staðalfrávik tímabilsins 2.1.2017-29.12.2017. 
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Brexit“ án samþykkis þingsins, afleiðingarnar voru þær að pundið styrktist um rúmlega ferfalt 

staðalfrávik. 

➢ 25.1.2017 

Hinn 24. janúar staðfesti Hæstiréttur Bretlands dóm undirréttar þess efnis að ríkisstjórnin 

verði að hafa samþykki efri og neðri deildar þings til að virkja megi 50. grein Lissabon-

sáttmálans. Pundið styrkist í kjölfarið um rúmlega tvöfalt staðalfrávik. 

➢ 8.2.2017 

Evrópusambandsfrumvarpið (The European Union Bill) varðandi útgöngu úr ESB er 

samþykkt af neðri deild þingsins með miklum meirihluta og færist því áfram til efri deildar. 

Frumvarpið veitir ríkisstjórn Theresu May heimild til þess að virkja 50. grein Lissabon-

sáttmálans. Pundið styrkist um rúmlega tvöfalt staðalfrávik. Þetta er eina tilvikið þar sem 

þróun er bendir til að styttra sé í útgöngu en áður hefur leitt til gengisstyrkingar, þótt væg hafi 

verið. Hins vegar má líta á niðurstöðu þingsins sem atburð er eykur vissu um framtíðina. 

Héðan í frá snúast Brexit-fréttir og viðbrögð gengis þannig fremur um það hvort „Hard Brexit“ 

eða „No-deal“ séu líklegri eða ólíklegri niðurstöður, ekki að virkjun 50. greinar. Úr því sem 

komið er væri best fyrir markaði að samið yrði sem fyrst svo takmarka megi óvissu um 

framtíðina. 

➢ 18.4.2017 

Theresa May boðar óvænt til skyndikosninga 8. júní í því skyni að styrkja stöðu sína fyrir 

komandi samningaviðræður við ESB en Íhaldsflokkurinn mældist á þessum tíma með 

yfirburðafylgi. Gengið styrkist um rúmlega tvöfalt staðalfrávik í kjölfarið. Styrkingin tengist því 

mati að þrátt fyrir að sterkur Íhaldsmeirihluti myndi nær örugglega leiða til Brexit þá kæmi 

hann í veg fyrir langvarandi óvissu og erfiðleika í samningaferlinu þar sem meirihlutinn gæti 

þvingað erfiðar ákvarðanir í gegnum þingið.26 Pundið styrkist um tvöfalt staðalfrávik yfir 

daginn. 

  

                                                       

26 https://www.theguardian.com/business/live/2017/apr/19/ftse-100-election-pound-market-imf-business-
live?page=with:block-58f737d6e4b05776df18f0ca#block-58f737d6e4b05776df18f0ca 
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➢ 9.6.2017 

Niðurstöður skyndikosninganna eru tilkynntar 8. júní. Íhaldsflokkurinn tapar óvænt 

meirihluta sínum í kosningunum þótt hann sé enn stærsti flokkurinn á þingi. May tekst að 

mynda nýjan meirihluta með stuðningi hins írska DUP-flokks. Áætlun hennar um að styrkja 

stöðu sína heima fyrir og einbeita sér að samningaviðræðum við ESB mistókst þannig 

hrapallega.  Þess í stað benda niðurstöðurnar til sundrungar meðal þjóðarinnar og langvarandi 

stjórnmálalegrar óvissu þar sem hinn litli DUP-flokkur á Norður-Írlandi kemst í lykilstöðu með 

því að semja um að verja ríkisstjórnina falli gegn tilteknum skilyrðum.27 Pundið tekur skell og 

fellur um rúmlega þrefalt staðalfrávik yfir daginn. 

                                                       

27 https://www.telegraph.co.uk/business/2017/06/09/pound-has-rocky-night-shock-election-result-sees-
markets-looking/ 
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➢ 9.2.2018 

Formaður samninganefndar ESB, Michael Barnier, segir að sé Bretland ekki reiðubúið að 

gefa eftir í kröfum sínum þá verði ekkert aðlögunartímabil í útgöngunni og „No-deal" verði 

niðurstaðan. Vandinn snýst að miklu leyti um landamæri Bretlands og Írlands en verði „Hard 

Brexit“ niðurstaðan þyrfti að hefja landamæraeftirlit á milli Írlands og N-Írlands á ný þar sem 

Írland væri enn í ESB. Hætta er á að slík „hörð“ landamæri muni verða kveikja gífurlegrar 

óánægju og jafnvel ofbeldis sem tekist hafði að binda enda á að mestu með Belfast 

samkomulaginu 1998.28 Orð Barnier leiddu til gengisveikingar umfram þrefalt staðalfrávik. 

➢ 21.9.2018 

Theresa May gefur yfirlýsingu um stöðu samningaviðræðna við ESB og útskýrir stöðu 

tveggja mála sem torvelda að samkomulag náist við ESB. Hið fyrra snýr að efnahagslegu 

sambandi Bretlands og ESB eftir útgöngu þar sem ESB vill annað hvort að Bretland verði áfram 

                                                       

28 https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-michel-barnier-transition-uk-leave-eu-rules-
immigration-single-market-customs-union-a8202361.html 

Mynd 5. Gengi sterlingspunds mælt í Bandaríkjadal og evru á tímabilinu 2.1.2018-17.4.2019.  

Heimild: Landsbankinn og eigin útreikningar. 
Athugasemd: Merktar eru inn dagsbreytingar umfram þrefalt staðalfrávik tímabilsins 2.1.2018-17.4.2019. 
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innan innri markaðarins og tollabandalagsins eða þá að hafið verði landamæraeftirlit á milli 

ESB og Bretlands, þ.á.m. á milli Írlands og N-Írlands. May telur hvorugan þeirra valkosta 

ásættanlegan. Hið síðara fjallar um hið svokallaðað Varnagla-samkomulag (Backstop) sem á 

að tryggja að óháð því hver niðurstaða samningaviðræða verði þá muni aldrei verða „hörð“ 

landamæri á Írlandi. May segir hins vegar að ekkert gangi að komast að samkomulagi um 

hvernig Varnaglanum skuli háttað. Pundið fellur um rúmlega þrefalt staðalfrávik að lokinni 

ræðu hennar. 

➢ 15.11.2018 

Hinn 14. nóvember 2018 komast samninganefndir ESB og Bretlands að samkomulagi og 

síðar sama dag birtir ríkisstjórn Theresu May drög að útgöngusamningi. Samningurinn mætir 

harðri andstöðu frá meðlimum allra flokka. Daginn eftir, 15. nóvember, segir Dominic Raab af 

sér sem Brexit-ráðherra og fleiri almennir ráðherrar segja einnig af sér. Afsagnirnar leiða til 

gengisfalls umfram þrefalt staðalfrávik þar sem það leiðir í ljós ósætti og bresti innan 

samninganefndar Theresu May.29 

➢ 10.12.2018 

Í yfirlýsingu til breska þingsins tilkynnir May að atkvæðagreiðslu sem fara átti fram næsta 

dag um fyrsta uppkast útgöngusambandsins, einnig þekkt sem hin þýðingarmikla 

atkvæðagreiðsla („Meaningful vote“), verði frestað ótímabundið. Frestunin varð í ljósi 

væntinga um að samningurinn yrði kolfelldur í vandræðalegum ósigri fyrir ríkisstjórn May og 

leiddi til aukinnar óvissu um hver næstu skref yrðu á sama tíma og sífellt styttist í útgönguna. 

Þannig voru atburðir dagsins taldir auka líkurnar á „No-deal“ og pundið féll umfram þrefalt 

staðalfrávik.30 

➢ 14.1.2019 

Theresa May ræðir hinn svokallaða írska-Varnagla fyrir þingi og áréttar einkenni hans. 

Varnaglinn hafði hlotið gagnrýni pro-Brexit þingmanna en hann felst í því að halda í 

tollabandalag milli ESB og Bretlands eftir Brexit en frestur gæfist til 2022 til þess að komast að 

                                                       

29 https://www.theguardian.com/business/2018/nov/15/pound-falls-steeply-as-brexit-resignations-rock-the-
government 
30 https://www.telegraph.co.uk/business/2018/12/11/value-pound-has-affected-theresa-may/ 
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nýju viðskiptasamkomulagi. Tækist það ekki fyrir 2022 yrði Varnaglinn virkjaður og haldið yrði 

í tollabandalagið í því skyni að koma í veg fyrir „hörð“ landamæri á Írlandi. Gagnrýnin fólst í 

því að verði Varnaglinn virkjaður þá þurfi samkomulag bæði Bretlands og ESB til að fella hann 

úr gildi og því óttuðust einhverjir að með því móti gæti ESB haldið Bretum föstum í 

bandalaginu. Mörkuðum virðist þó líka vel við Varnaglann þar sem pundið styrkist um rúmlega 

tvöfalt staðalfrávik í kjölfar ræðu May.  

➢ 26.2.2019 

Theresa May lofar breska þinginu atkvæðagreiðslu um að útiloka „No-deal“ 29. mars 2019 

skyldi þingið fella aðra útgáfu útgáfusamnings ríkisstjórnarinnar í atkvæðagreiðslu sem fara 

átti fram 12. mars. Líkt og við mátti búast bregst pundið vel við þessum fréttum og styrkist um 

rúmlega tvöfalt staðalfrávik yfir daginn. 

➢ 22.3.2019 

Evrópuþingið kemur saman í Brussel og samþykkir að veita Bretlandi frest á útgöngu úr ESB 

sem fara átti fram viku síðar, 29. mars. Frestur var gefinn til 22. maí 2019 ef þriðji 

útgöngusamningur May yrði samþykktur í þinginu í þriðju þýðingarmiklu atkvæðagreiðslunni 

29. mars, eða til 12. apríl 2019 yrði honum hafnað. Í ljósi þess hve nauðsynleg frestunin var til 

að koma í veg fyrir „No-deal“ útgöngu er ekki að undra að pundið hafi tekið vel í fréttirnar og 

það styrktist um rúmlega ferfalt staðalfrávik m.v. evru og tvöfalt m.v. Bandaríkjadal. 

Af ofangreindum sveiflum í gengi pundsins í kjölfar Brexit-tengdra frétta má ráða að 

markaðurinn sér enn ekki fyrir hvernig útgöngu Breta úr ESB verður háttað. Þó er áhugavert 

að sjá að því lengra sem liðið hefur frá Brexit-atkvæðagreiðslunni því minni virðast áhrif 

einstakra frétta og tilkynninga um stöðu samninga verða á pundið. Mögulegt er að óvissan 

hafi einfaldlega verið svo mikil svo lengi að engin umtalsverð vigt sé lengur lögð í orð 

stjórnmálamanna um ferlið. Ef svo er mun markaðurinn eflaust halda að sér höndum þar til 

samningur verður samþykktur eða niðurstaðan verði „No-deal“. Eins gæti verið að 

markaðurinn  séð allar nýlegustu vendingar mála fyrir og því hafi atburðir líkt og höfnun 

þingsins á útgöngusamningum Theresu May forsætisráðherra ekki valdið meiri háttar 

gengissveiflum. 
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4.2.5 Langtímaþróun 

Nú þegar raktar hafa verið þær vísbendingar sem helstu dagshreyfingar gengis pundsins veita 

um viðhorf markaðarins til Brexit þá er tímabært að athuga hvort eitthvað megi læra af 

langtímaþróun þess á tímabilinu sem hér er til skoðunar. Þrátt fyrir að lítið hafi verið um stórar 

dagsveiflur eftir því sem lengra hefur liðið frá upphaflegu áfalli Brexit-atkvæðagreiðslunnar þá 

geta væntingar markaðarins birst yfir lengri tíma í leitni gengisins. Ef fjárfestar álíta það æ 

líklegri niðurstöðu að Bretland yfirgefi ESB án samnings eða að ríkisstjórnin nái í gegn samningi 

um „Hard-Brexit“ þá ætti gengi pundsins jafnframt smám saman að veikjast. Eins ætti gengið 

að styrkjast jafnt og þétt ef „Soft-Brexit“ eða ekkert Brexit eru álitin líklegri. Til að athuga 

langtímaþróun pundsins í kjölfar Brexit-atkvæðagreiðslunnar skulum við líta á lægstu punkta 

gengisins mældu í evru og Bandaríkjadal frá því niðurstöður atkvæðagreiðslunnar voru 

kynntar. Mynd 6 sýnir gengi pundsins mælt í evru og Bandaríkjadal á tímabilinu 4.1.2016-

6.5.2019 með dagsbreytingunni 24. júní 2016, þegar niðurstöður Brexit-atkvæðagreiðslunnar 

voru kynntar, og lágpunktum pundsins merktum inn. 

  

Mynd 6. Gengi sterlingspunds mælt í Bandaríkjadal og evru á tímabilinu 4.1.2016-6.5.2019. 

Heimild: Landsbankinn og eigin útreikningar. 
Athugasemd: Merkt er inn dagsbreytingin 24. júní 2016 auk lágpunkta gengisins mældu í Bandaríkjadal og evru.  
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Við sjáum að lægsta gengi pundsins mælt í Bandaríkjadal á tímabilinu var 16. janúar 2017, en 

þá féll það niður í $1,205. Daginn eftir lagði Theresa May fram áætlun sína um Brexit í 

tímamótaræðu. May lofaði því jafnframt að enginn samningur yrði samþykktur án þess að 

vera fyrst lagður fyrir breska þingið. Ræðunni fylgdi öflug gengisstyrking líkt og komið hefur 

fram. Lægsta gengið mælt í evru var þann 29. ágúst 2017, þegar pundið jafngilti €1,075. 

Daginn áður hófst þriðja umferð samningaviðræðna milli Bretlands og ESB. Snemma í 

september gaf BoE í skyn að vaxtahækkun væri framundan sem leiddi af sér mikla styrkingu 

þegar væntingarnar voru reiknaðar inn í gengið, alls umfram tvöfalt staðalfrávik þann 14. 

september.31  

Á næstu mánuðum styrktist pundið mikið mælt í Bandaríkjadal en hélst lengi mjög stöðugt 

í evrum mælt. Vænt vaxtahækkun varð í nóvember 2017 en líkt og rakið var hér að ofan leikur 

peningastefna stórt hlutverk í gengisþróun. Væntingar um áframhaldandi vaxtahækkanir 

leiddu því til þess að pundið hélt áfram að styrkjast á sama tíma og Bandaríkjadalur var að 

veikjast. Styrkingin gagnvart Bandaríkjadal hélt áfram og náði hámarki sínu 17. apríl 2018 í 

ljósi væntinga um vaxtahækkun í maí. Snörp væntingaraðlögun átti sér hinsvegar stað þegar 

þjóðhagstölur sem sýndu fram á samdrátt í vexti launa og verslun voru birtar og urðu til þess 

að Mark Carney seðlabankastjóri hvatti til þolinmæði varðandi vaxtabreytingar.32 Á svipuðum 

tíma tók Bandaríkjadalur að styrkjast að nýju svo pundið féll í verði mælt í Bandaríkjadal án 

þess þó að fara niður fyrir virði sitt frá 16. janúar 2017. Næsta vaxtahækkun kom loks í ágúst 

2018 en síðan hefur BoE haldið vöxtum föstum í 0,75%. Þrátt fyrir það hefur pundið smám 

saman tekið að styrkjast það sem af er ári mælt bæði í Bandaríkjadal og evru. Slík jákvæð leitni 

bendir til þess að gengið sé líklega að endurspegla væntingar fjöldans um að „Hard-Brexit“ sé 

að verða ólíklegra, eða jafnvel að vafi leiki á því hvort af útgöngu verði. Enn er samt of snemmt 

til að draga sterkar ályktanir af núverandi leitni markaðarins en þó renna nýleg orð Donald 

Tusk, forseta Evrópuþingsins, stoðum undir slíka túlkun. Tusk hélt því fram nýverið að 30% 

líkur væru á því að Bretar muni ekki yfirgefa ESB (Maidment, 2019). 

                                                       

31 https://www.independent.co.uk/news/business/news/uk-interest-rates-latest-bank-of-england-raise-
coming-months-curb-inflation-mpc-economy-a7946376.html 
32 https://www.independent.co.uk/news/business/news/pound-sterling-latest-slide-mark-carney-may-
interest-rates-bank-of-england-a8313606.html 



 

46 

 

4.3 Viðbrögð hlutabréfamarkaða við Brexit  

Líkt og á gengismörkuðum byggja hlutabréfafjárfestar verðmat hvers dags á væntingum um 

framtíðarvirði eigna. Því er vert að fjalla stuttlega um áhrif Brexit á FTSE 250, vísitöluna fyrir 

250 stærstu fyrirtæki bresks hlutabréfamarkaðar á eftir hinum 100 stærstu, þ.e. fyrirtæki að 

stærð 101-350 á breska FTSE hlutabréfamarkaðnum. Ástæðan fyrir því að FTSE 250 er valin 

fremur en FTSE 100, sem mælir virði 100 stærstu fyrirtækjanna, er að FTSE 250 er almennt 

talinn betri mælikvarði á stöðu og væntingar breskra fyrirtækja.  Ástæðan er að meðal hinna 

100 stærstu eru fjölmörg fyrirtæki sem fá stærstan hluta tekna sinna utan Bretlands og í 

öðrum gjaldmiðlum en sterlingspundi. Fyrir vikið getur fall í virði pundsins aukið virði slíkra 

fyrirtækja þótt smærri, bresk fyrirtæki á markaði falli í virði. 33 Þrátt fyrir það bendir mynd 1 

til þess að áhrif Brexit-atkvæðagreiðslunnar á FTSE 250 vísitöluna hafi alls ekki verið mikil.  Við 

skulum skoða nánar hvort það fái staðist.  

4.3.1 Efniviður og aðferðir 

Sambærilegum aðferðum og beitt var við gengismarkaðsrannsóknina var beitt til þess að 

athuga áhrif Brexit-atkvæðagreiðslunnar og útgönguferlisins á virði breskra fyrirtækja á 

hlutabréfamarkaði. Gögn um FTSE 250 vísitöluna fyrir tímabilið 2.1.2015-17.4.2019 voru sótt 

á investing.com. Tekinn var fyrsti mismunur af logranum af dagsgildi vísitölunnar og settar 

upp gervibreytur sem einangruðu dagsbreytingar umfram ferfalt, fimmfalt og sexfalt 

staðalfrávik. Þær dagsetningar voru bornar saman við lista breska þingsins yfir helstu Brexit 

atburði frá 23. janúar 2013 til 11. apríl 2019 (Walker, 2019) og fréttir nokkurra helstu 

gæðafréttamiðla Bretlands (Quality press): Financial Times, The Guardian, The Daily 

Telegraph og The Independent, daginn fyrir, daginn eftir og umræddan dag til þess að greina 

hver líklegasti orsakavaldurinn væri. Á þennan hátt mátti greina hvers konar fréttir leiddu 

helst til styrkingar og þ.a.l. aukins trausts markaða og með sama hætti hvers konar fréttir 

leiddu helst til veikingar og aukins vantrausts.  

                                                       

33 Vert er að nefna að þrátt fyrir að rök hafi verið færð fyrir því að FTSE 250 sé betri mælikvarði á breskan 
efnahag en FTSE 100 (Wright, 2016) þá eru ekki allir sammála slíkri túlkun. Þannig hefur Financial Times bent á 
að FTSE 250 sé lítið betri mælikvarði í þessu tilliti en FTSE 100 þar sem stór hluti þeirra fyrirtækja er mynda 
vísitöluna hafi lítið með Bretland og breskan efnahag að gera (Johnson, 2017), og í raun dugi hlutabréfavísitölur 
vart nógu vel sem mælikvarði á efnahag ákveðinna landsvæða á tímum alþjóðavæðingar. 
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Fyrir samanburð á FTSE 250 vísitölunni, þýsku DAX vísitölunni og bandarísku S&P 500 

vísitölunni yfir tímabilið 2.1.2016-17.4.2019 voru gögn um DAX og S&P 500 jafnframt sótt af 

investing.com. Til þess að bera saman þróun hlutabréfavísitalnanna í skugga Brexit var útbúin 

vísitala með upphafspunktinn 2. janúar 2016, en sú dagsetning er notuð sem upphafspunktur 

til þess að greina betur ólíka þróun hlutabréfavísitalnanna í kjölfar Brexit 

atkvæðagreiðslunnar. 

4.3.2 Niðurstöður 

Í töflu 2 má sjá þær dagsetningar tímabilsins þar sem FTSE 250 vísitalan sveiflaðist umfram 

a.m.k. ferfalt staðalfrávik tímabilsins 2.1.2015-17.4.2019, hve stór sveiflan var í formi fyrsta  

mismunar náttúrulegs logra vísitölunnar og stutta lýsingu á orsökum sveiflunnar. Alls reyndust 

8 af 13 dagsbreytingum tengjast Brexit beint eða óbeint og var fall vísitölunnar 24. júní 2016 

í kjölfar Brexit-atkvæðagreiðslunnar langstærsta dagsbreyting tímabilsins. Þess utan eiga 

hinar 5 ótengdu dagshreyfingar sér allar stað áður en Brexit-atkvæðagreiðslan fór fram. Rétt 

eins og gengismarkaðir styrktist FTSE 250 vísitalan verulega í aðdraganda 

atkvæðagreiðslunnar eftir morðið á Jo Cox 16. júní 2016, en 17. júní styrktist vísitalan um rétt 

tæplega þrefalt staðalfrávik. Þegar niðurstöður síðustu kannanna er bentu til sigurs „Remain“ 

birtust 20. júní styrktist hún síðan um rúmlega fimmfalt staðalfrávik til viðbótar. Eftir að 

niðurstöður voru tilkynntar 24. júní og á næsta opna degi markaða 27. júní hrapar vísitalan en 

tekur þó snögglega við sér á ný í kjölfar innspýtingar frá BoE. Líkt og pundið bregst FTSE 250 

vel við skipan Theresu May sem forsætisráðherra þann 11. júlí en að því loknu á engin 

dagshreyfing umfram ferfalt staðalfrávik sér stað þar til 6. desember 2018 þegar fjármálastjóri 

Huawei, kínverska símfyrirtækisins, var handtekinn í Kanada.  Handtakan þótti líkleg til að 

magna viðskiptastríð Bandaríkjanna og Kína. Allir stærstu verðbréfamarkaðir heims féllu í 

kjölfar fregnanna en talið er að FTSE 250 hafi fallið enn dýpra í ljósi erfiðleika Theresu May á 

sama tíma við að koma útgöngusamningi sínum í gegnum breska þingið.34 Mynd 1 og færri 

Brexit-tengdar sveiflur gætu við fyrst sýn bent til þess að breskir hlutabréfamarkaðir, að 

fasteignamörkuðum undanskildum, hafi orðið fyrir minni áhrifum af hendi Brexit en 

gengismarkaðir. Þannig sýnir mynd 7 hvernig FTSE 250 vísitalan hefur þróast frá 2. janúar 2016 

                                                       

34 https://www.theguardian.com/business/2018/dec/06/dow-jones-falls-18-amid-panic-selling-in-asia-and-
europe 
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miðað við gengi pundsins gagnvart Bandaríkjadal og virðist þróun vísitölunnar vera vísbending 

um að Brexit haldi ekki aftur af vexti hlutabréfamarkaðarins. En stenst það nánari skoðun? 

  

Frávik 

umfram 

6*σ²

Frávik 

umfram 

5*σ²

Frávik 

umfram 

4*σ²

Breyting Ástæða fráviks

8.5.2015 0.0120

(7.5.2015) David Cameron forsætisráðherra er endurkjörinn eftir loforð um 

Brexit-atkvæðagreiðslu. Segist munu berjast fyrir áframhaldandi veru í ESB 

og leggur feril sinn að veði.

24.8.2015 -0.0174
Hinn svokallaði "Svarti Mánudagur" (Black Monday) í Kína veldur falli á 

hlutabréfamörkuðum

25.8.2015 0.0134 Markaðir rétta sig af í kjölfar "Svarta Mánudagsins)

20.1.2016 -0.0130
Fallandi olíuverð og svartsýni á Davos samkundunni veldur falli á 

Bandarískum og Breskum hlutabréfamörkuðum

8.2.2016 -0.0139 Ótti við heimskreppu í kjölfar frétta um samdrátt veldur falli

17.2.2016 0.0124 Óttinn við kreppu gengur yfir og markaðir rétta sig af

20.6.2016 0.0140  Kannanir sýna aukinn stuðning við Remain

24.6.2016 -0.0324

Úrslit atkvæðagreiðslunnar eru kynnt og voru eftirfarandi: Remain : 

16,141,241 (48.1%) Leave : 17,410,742 (51.9%) David Cameron 

forsætisráðherra segir af sér.

27.6.2016 -0.0313
Fyrsti opni dagur markaða í kjölfar kosninga. David Cameron ræðir 

afleiðingar Brexit á þingi.

28.6.2016 0.0153 BoE hefur viðbragðsáætlun með innspýtingu í bankageirann

29.6.2016 0.0138 Dregur úr Brexit-ofsahræðslunni og markaðir taka stökk

11.7.2016 0.0140
Staðfesting á því að Theresa May verði nýr forsætisráðherra en May var 

ekki hlynnt Brexit.

6.12.2018 -0.0125

Ótti yfir stigmögnun í tollastríði Bandaríkjanna og Kína í kjölfar frétta af 

handtöku fjármálastjóra Huawei í Kanada valda snörpu falli á 

heimsmörkuðum. Vandi Theresu May við að fá útgöngusamning sinn 

samþykktan fyrir þingi eykur enn á fallið á breskum hlutabréfamörkuðum

Tafla 2. Allar dagsveiflur FTSE 250 umfram þrefalt staðalfrávik bornar saman við atburði er tengjast Brexit (2.1.2015-
17.4.2019)  

Heimild: Eigin útreikningar, investing.com, breskar fréttaveitur og Walker (2019). 
Athugasemd: Staðalfrávik dagsbreytinga yfir tímabilið var: σ²= 0.00264 

 

 

 

Heimild: Eigin útreikningar, breskar fréttaveitur og Walker (2019). 
Athugasemd: Staðalfrávik dagsbreytinga yfir tímabilið var: σ²= 0.00176 m.v. evru og σ²= 0.00204 m.v. Bandaríkjadal. 
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Mynd 8 sýnir einfaldan samanburð á virði hlutabréfavísitalna þriggja landa, FTSE 250 í 

Bretlandi, DAX í Þýskalandi og S&P 500 í Bandaríkjunum í kjölfar Brexit og allt fram til 17. apríl 

2019. Þar má sjá að allar vísitölurnar verða fyrir talsverðu höggi í kjölfar atkvæðagreiðslunnar 

í júní 2016 en ná sér þó að því er virðist nær samstundis aftur. Þá tekur við nær samfelldur 

vöxtur þar til áhyggjur af mögulegri heimskreppu og tollastríð á milli Bandaríkjanna og Kína 

veldur niðursveiflu í lok ársins 2018. Bandaríska vísitalan vex töluvert meira á tímabilinu en sú 

þýska og sú breska sem virðast vera nokkuð samstíga í hreyfingum sínum. Slíkur alþjóðlegur 

samanburður segir þó aðeins hálfa söguna. Ef við gerum ráð fyrir því að tekjur flestra 

fyrirtækja innan hverrar vísitölu séu að mestu leyti í innlendum gjaldmiðli þá þarf að gera ráð 

fyrir gengi við virðissamanburð. Ef vísitölurnar eru allar metnar í Bandaríkjadölum birtist 

önnur mynd. Á mynd 9 sjáum við þannig að FTSE 250 hefur í raun fallið verulega og talsvert 

meira en hinar vísitölurnar frá því að Bretar kusu að yfirgefa ESB. 

 

  

Mynd 7. Samanburður á þróun FTSE 250 vísitölunnar og gengis pundsins mældu í Bandaríkjadal á tímabilinu 
4.1.2016-17.4.2019 

Heimild: Eigin útreikningar, vefur Landsbankans og investing.com. 
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Mynd 9. Samanburður á virði bandarísku S&P 500 vísitölunnar, þýsku DAX vísitölunnar og bresku FTSE 250 
vísitölunnar í Bandaríkjadölum á tímabilinu 4.1.2016-17.4.2019 

Heimild: Eigin útreikningar, vefur Landsbankans og investing.com. 

Mynd 8. Samanburður á virði bandarísku S&P 500 vísitölunnar, þýsku DAX vísitölunnar og bresku FTSE 250 
vísitölunnar á tímabilinu 4.1.2016-17.4.2019 

Heimild: Eigin útreikningar og investing.com. 
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Eins og rakið var hér að ofan hefur gengisveiking jákvæð áhrif fyrir breska útflytjendur og 

fyrirtæki þeirra en slæm áhrif á fasteignamarkað og bankakerfið. Því mætti ætla að ekki komi 

öll áhrif Brexit fram í vísitölunni. Með gengisveikingu á sér í raun stað hrein tilfærsla auðs á 

milli útflytjenda og þeirra er fá tekjur í erlendum gjaldmiðlum frá innflytjendum og þeim sem 

fá tekjur í innlenda gjaldmiðlinum. Davies og Studnicka (2017) athuguðu áhrif Brexit á ólíkar 

tegundir fyrirtækja og komust að því að útgangan muni koma verst niður á fyrirtækjum með 

alþjóðlegar virðiskeðjur tengdar Evrópu og hafa meiri áhrif á minni fyrirtæki en hin stærri. Í 

hugtakinu „alþjóðleg virðiskeðja“ felst að með stuðningi upplýsingatækni og alþjóðavæðingar 

er framleiðslustarfsemi æ oftar orðin hnattræn þar sem starfsfólk í mismunandi löndum 

leggur sitt af mörkum til framleiðslunnar í því sem nefnt er alþjóðleg virðiskeðja vöru. 

Fyrirtæki sem reiða sig á slíkar keðjur eru því viðkvæm fyrir auknum tollum í 

millilandaviðskiptum. Davies og Studnicka sýna jafnframt að þrátt fyrir að breski 

hlutabréfamarkaðurinn virðist hafa náð sér aðeins viku eftir að niðurstöður Brexit-

atkvæðagreiðslunnar voru kunngjörðar þá reynast hin upphaflegu viðbrögð markaðarins hafa 

verið afar þrálát. Þannig hafi fyrirtæki með flóknar og Evróputengdar virðiskeðjur ekki 

endurheimt tapað virði frá fyrstu tveimur viðskiptadögunum í kjölfar atkvæðagreiðslunnar 

þrátt fyrir að markaðurinn í heild hafi náð sér að hluta.  

Í ljósi þess hve lítil áhrif Brexit-tengdir atburðir hafa haft á styrk FTSE 250 virðast fjárfestar 

nokkuð sannfærðir um mat sitt á áhrifum útgöngunnar á ólíka hluta bresks efnahags: fyrirtæki 

sem reiði sig á evrópskt samstarf muni tapa en útflutningsfyrirtæki hagnast í kjölfar Brexit. 

Brexit hefur því andstæð áhrif við alþjóðavæðingu og er í raun eins konar skref aftur á bak í 

viðskiptum og samstarfi milli þjóða, þvert á landamæri. Þrátt fyrir að markaðurinn telji þannig 

að hagur Bretlands verði lakari utan ESB þá koma áhrifin mishart niður innan samfélagsins. 

Breskra stjórnvalda bíður þannig mikið og flókið verkefni við að greina hvaða fyrirtæki, 

starfsmenn og landsvæði tapi helst á Brexit í því skyni að koma til móts við þau með 

jöfnunaraðgerðum. Rétt eins og rætt hefur verið hér að ofan um áhrif alþjóðavæðingar á 

tiltekna þjóðfélagshópa sem telja sig hafa dregist aftur úr öðrum, efnahags- eða félagslega, 

þá er ekki einfalt mál að snúa til baka án þess að það komi niður á öðrum innan samfélagsins. 

Vandinn felst í raun ekki í alþjóðavæðingunni sem slíkri og lausnin ekki í andstæðu hennar, 

tollamúrum og verndarstefnu, hversu hátt sem popúlistar kyrja um lykilgildi forfeðra okkar.  
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5 Umræða 

Niðurstöður rannsókna minna á áhrifum atburðarásar síðustu ára á gengi pundsins og þróun 

FTSE 250 vísitölunnar benda til þess að markaðir líti svo á að breskur efnahagur sé veikari utan 

ESB óháð því hvernig útgöngunni verði háttað. Þó sé svokallað „Soft-Brexit“, þar sem Bretland 

yrði áfram hluti af tollabandalagi og/eða innri markaði ESB, illskárra en „Hard-Brexit“ þar sem 

aðskilnaðurinn yrði nær alger. Þær niðurstöður koma vart á óvart í ljósi þess að hagfræðilegur 

ábati frjáls flæðis vinnandi fólks og fjármagns virðist nær óumdeilanlegur og þess að Brexit er 

í eðli sínu stórt skref aftur á bak í alþjóðavæðingu. Því skyldi stórt, frjálslynt og rótgróið 

lýðræðisríki líkt og Bretland kjósa að ganga þvert gegn viðteknum hagfræðikenningum og 

fylkja sér að baki popúlista til aukinnar einangrunar frá helstu nágrannaríkjum með tilheyrandi 

hættu á efnahagslegum samdrætti? 

Niðurstaða mín er sú að uppgang popúlisma megi helst rekja til örrar samfélagsþróunar 

sem sett hefur hefðbundna lifnaðarhætti og lífssýn ákveðinna þjóðfélagshópa í uppnám eða 

komið róti á hugarheim þeirra. Ég tel að áhrif aukinnar alþjóðavæðingar vegi þar þyngst en 

einnig skipti miklu niðurskurður í ríkisútgjöldum í kjölfar kreppunnar sem hófst 2008. Rétt eins 

og ósigur Þjóðverja í fyrri heimsstyrjöldinni olli samfélagslegri og efnahagslegri kreppu meðal 

þjóðarinnar er síðan leiddi til popúlísks bakslags þá er það helst meðal þeirra er upplifa sig 

sem tapara alþjóðavæðingar sem bakslag dagsins í dag á sér stað. Viðbrögð þessara 

einstaklinga eða þjóðfélagshópa byggja mest á að óöryggi og ótta sem skapar frjóan jarðveg 

fyrir stjórnmálaflokka og -hreyfingar er boða einangrunarstefnu, afturhvarf til „gamalla og 

góðra gilda“ og oft á tíðum þjóðernishyggju. Brexit er skýrt dæmi um slíka þróun.  Þær öru 

breytingar sem orðið hafa síðasta áratug á því hvernig kynslóðir sækja sér fréttir, fræðslu og 

símenntun frá degi til dags kunna einnig að stuðla að því að erfiðara verði að fá hina yngri, 

miðaldra og eldri á næstu árum og áratugum til að skilja áskoranir okkar tíma með líkum hætti. 

Þegar Brexit-vegferðin er skoðuð í ljósi kostnaðar útgöngunnar fyrir bresku þjóðina og 

þegar horft er til hlutverks popúlisma í aðdraganda útgöngunnar tel ég ljóst að velferð þjóða 

stafar nú, líkt og fyrr í mannkynssögunni, talverð hætta af óhefðbundnum stjórnmálamönnum 

er beita óhikað popúlískum aðferðum og orðræðu. Hættan virðist geta skapast þrátt fyrir að 

kjarnafylgi stjórnmálaflokka þeirra sé ekki sérlega mikið. Jan-Werner Müller (111, 2016) 

heldur því þannig fram að fullyrðingum um „öldu popúlisma“ sé ofaukið, það sem heldur ætti 
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að ræða sé hlutverk ráðandi íhaldsflokka í normalíseringu á orðræðu popúlista og upptöku á 

málstað þeirra samanber hlutverk Boris Johnson og Michael Gove, tveggja þungaviktarkappa 

innan breska Íhaldsflokksins, í Vote Leave herferðinni fyrir Brexit. Rétt eins og í Þýskalandi 

nasismans geta stjórnmálamenn sem reyna að auka vinsældir sínar meðal hópa sem eru hallir 

undir málflutning popúlismans aukið klofning innan þjóða, skapað gjá milli kynslóða og alið á 

hatri milli samfélagshópa og þannig verið hættulegir lýðræðinu.  

Lítilli athygli hefur hér verið beint að hlutverki samfélagsmiðla og stafrænna 

kosningabragða í uppgangi popúlismans á síðustu árum en líkt og Carole Cadwalladr 

blaðamaður hefur sýnt fram á þá nýttu bæði Nigel Farage og Donald Trump sér þjónustu 

fyrirtækisins Cambridge Analytica í kosningabaráttu sinni. Fyrirtækið beitti gögnum af 

Facebook til þess að leita uppi óákveðna einstaklinga sem virtust móttækilegir fyrir málstað 

þeirra og lét í kjölfarið aragrúa auglýsinga með æsandi slagorðum og eldfimum 

kosningaloforðum birtast þeim á netinu (Cadwalladr, 2018). Hlutverk svokallaðra 

„ofurstjörnufyrirtækja“ líkt og Facebook og Google í ógninni sem steðjar að lýðræðinu er þó 

enn sem komið er óljóst. Slík fyrirtæki eiga í fórum sínum aragrúa persónugagna sem virðast 

hafa gengið sölum og kaupum og álíta sig, eftir því sem rannsókn Cadwalladr og félaga bendir 

til, hafin yfir ramma laga og lögsögu nokkurs þjóðríkis. Til að mynda vitnar skýrsla breska 

þingsins um rangfærslur og falsfréttir á netinu á þessu ári til fyrirtækisins Facebook sem 

„stafræns glæpons“35 (House of Commons, 42, 2019). 

 Árið 1992 skrifaði Francis Fukuyama að fall Sovíetríkjanna hefði sýnt fram á það fyrir fullt 

og allt að öllum hugmyndafræðilegum stefnum öðrum en frjálslyndis hefði mistekist 

(Fukuyama, 1992), lýðræði væri besta stjórnarskipulagið og maðurinn gæti loks hætt allri 

tilraunastarfsemi í þeim efnum. Það hefur þó orðið æ skýrara á síðustu árum að frjálslyndi og 

lýðræði eru ekki traust í sessi, ekki einu sinni innan Evrópu. Einstaklingar sem sitja að eigin 

mati eftir og njóta ekki fjárhagsávinnings alþjóðavæðingarinnar munu halda áfram að leita að 

sökudólgum; elítu, innflytjendum og stjórnmálamönnum. Á sama tíma munu eldri kynslóðir 

áfram eiga erfitt að sætta sig við örar menningarlegar breytingar í nærumhverfi sínu, 

breytingar er fylgja jafnréttindabaráttu minnihlutahópa, pólitískum réttrúnaði og auknum 

fjölda innflytjenda. Ójöfnuður, óöryggi og ótti þessa þjóðfélagshópa við breytt samfélag eru 

                                                       

35 „Digital Thugs“ 
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helstu drifkraftarnir á bak við menningarlega bakslagið sem þegar hefur verið rætt. Bakslag 

þetta er ástæða þess að hugmynd Fukuyama um línulega leitni sögunnar til jafnvægisgildis 

stenst ekki. Kynslóð sem berst fyrir nýjum gildum í dag mun þurfa að verja sömu gildi með 

kjafti og klóm fyrir börnum sínum og innan þeirrar eilífu baráttu verður lýðræðið að geta 

þrifist. Umhverfi lýðræðsins er síbreytilegt og þegar stór stökk eiga sér stað, líkt og í kjölfar 

alþjóðavæðingar og netvæðingar samfélagsmiðla, verður að veita lýðræðinu sérstaka athygli 

og hlúa að því. Líkt og Brexit og Trump sýna okkur leysist vandinn ekki af sjálfu sér heldur getur 

hann haft raunveruleg og langvarandi áhrif á líf mörg hundruð milljóna og jafnvel milljarða 

manna. Viðbrögð markaða við Brexit og þróun þeirra meðan á útgönguferlinu hefur staðið 

benda til þess að fjárfestar líti á útgönguna sem neikvæða þróun og að hagur Bretlands verði 

lakari utan ESB en innan þess. Hagur einangraðs Bretlands sé að þeirra mati minni en 

alþjóðlegs Bretlands. En sú staðreynd hefur í sjálfu sér lítil áhrif á popúlistavandann. Kannanir 

benda t.d. til þess að þrátt fyrir neikvæða þróun markaða, gengis og hlutabréfa, þá myndu 

flestir Bretar kjósa á sama hátt í dag og þeir gerðu fyrir rúmum þremur árum, og þeir eru 

jafnvel enn vissari í sinni sök en þeir voru þá (YouGov, 2019b). Nú þegar við höfum reifað sögu 

popúlismans og eðli, greint þau öfl sem hafa þrýst honum fram í sviðsljósið á Vesturlöndum á 

21. öldinni og þau vandamál og ógnir sem honum fylgja, þá er vert að spyrja: Hvernig eigum 

við að bregðast við? 
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6 Lokaorð 

Að þessu sinni er svaranna ekki að leita í sögubókum heldur erum við knúin til að horfa til 

framtíðar. Fyrir það fyrsta ber okkur að hlusta. Lítil hjálp felst í því að úthrópa þau sem 

hneigjast til popúlisma sem heimskingja og illmenni því að baki hverju atkvæði greiddu 

popúlista býr einhvers konar upplifun á vanda, ójöfnuði eða jafnvel neyð. Ein helsta áskorun 

stjórnvalda víða um lönd á okkar tímum er því samkvæmt Rodrik (2018b) að finna hinn gullna 

meðalveg alþjóðavæðingar þar sem tiltölulega opnum alþjóðaefnahag er viðhaldið en um leið 

spornað gegn þeim vandamálum sem af honum geta stafað. Hingað til hafi fjármagni verið 

gert hátt undir höfði samhliða alþjóðavæðingunni en rétta verði hlut vinnuaflsins meira en 

gert hefur verið. Þróa þurfi reglur sem leggja áherslu á sanngirni og félagslegar afleiðingar 

opnara alþjóðlegs hagkerfis, styrkja innlenda stefnumótun þjóða, jafnt meðal þróunarlanda 

sem þróaðra ríkja. En hvernig má loka hinni menningarlegu gjá sem virðist hafa myndast milli 

kynslóða? Þar eru helst þrjú atriði er líta má til. Fyrst og fremst er það hlutverk menntunar í 

lýðræðislegum samfélögum en líkt og fram hefur komið hér að ofan þá styðja betur menntaðir 

einstaklingar síður popúlista. Þó er ljóst að ekki er hægt að reiða sig á hátt menntunarstig 

heldur verður að efla grunnmenntun innan landa þar sem fylgi popúlista er mikið og eins gæti 

aukin fræðsla eldri kynslóða skilað árangri. Slík fræðsla þarf þó að keppa við keyptar falsfréttir 

sem hafa verið áberandi á helstu netmiðlum og hafa verið klæðskerasniðnar að tilteknum 

hópum óákveðinna í aðdraganda mikilvægra kosninga á síðustu árum bæði í Bretlandi og 

Bandaríkjunum (Cadwalladr, 2018). Þar komum við að hlutverki fjölmiðla og samfélagsmiðla í 

útbreiðslu og framsetningu frétta en horfa verður til þess að ólíkar kynslóðir nálgast fréttir og 

upplýsingar eftir ólíkum leiðum. Yfirvöld geta styrkt fréttaveitur er vinna vandaðar umfjallanir 

og greinar og tekið á því ef ósannar fréttir eða frásagnir fá mikla dreifingu. Loks eru það 

hefðbundnir stjórnmálaflokkar sem bera vissa ábyrgð. Eins freistandi og það getur verið þá 

fylgja því hættulegar afleiðingar að taka upp eldfima orðræðu nýrra popúlistahreyfinga þótt 

hún virðast geta fært þeim fylgi í könnunum og kosningum. Normalísering slíks málflutnings 

og haturs getur breikkað gjána milli ólíkra sjónarmiða í stjórnmálaumræðu nútímans, leitt til 

sundrungar innan samfélaga og jafnvel, líkt og blasir við á okkar tímum, til endutekinna 

ofbeldisverka.  
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Þegar öllu er á botninn hvolft þá er enn óneitanlega margt sem rannsaka þarf betur áður 

en hægt er að setja fram raunhæfar lausnir til að hamla gegn uppgangi og vinsældum 

popúlisma í dag. Fólk er víða ósátt við efnahagslega og félagslega stöðu sína og 

einfeldningslegt væri að halda því fram að við vandanum sé til einföld lausn. Í raun virðist 

margra ára eða áratuga verkefni blasa við, einhvers konar blanda nýrra áherslna í 

menntamálum og raunverulegra umbóta í hagstjórn með það að markmiði að sefa óttann, 

efla þekkingu og minnka hatrið. Vandinn er ekki á förum, hann mun ekki deyja út með eldri 

kynslóðum dagsins í dag. Það kemur ný eldri kynslóð í eldri kynslóðar stað og óttinn mun lifa 

áfram meðal hennar. Popúlisma má líkja við illgresi í heimi stjórnmála og ef ekkert er að gert 

gerir hann sig heimakominn, vex og dafnar, en hann verður aldrei upprættur fyrir fullt og allt. 

Þess í stað verður að veita honum athygli, takast á við hann og orsakir hans af festu og hafa 

vökult auga með því hvar hann er líklegur til að skjóta rótum á ný.   
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Viðauki 

 

Frávik umfram Frávik umfram Breyting Styrking/ Ástæða

12*σ² 10*σ² ∆log Veiking fráviks

31.10.1977 0.0144 Styrkist
Breska ríkisstjórnin leggur fram víðtæka aðgerðaráætlun til að 

virkja efnahaginn og draga úr atvinnuleysi

5.1.1978 -0.0158 Veikist Óskýrt

1.11.1978 -0.0149 Veikist
Hinn svokallaði "Winter of Discontent" einkenndist af 

gríðarmiklum sveiflum

4.6.1981 -0.0175 Veikist
Mikil ólga á mörkuðum vegna aðgerða ríkisstjórnar Margaret 

Thatcher

27.2.1985 0.0162 Styrkist

Ríkisstjórn Ronald Reagan lýsir í fyrsta sinn yfir vilja til þess að 

veikja hinn gríðarsterka Bandaríkjadal á fundi G-5 þjóðanna 17. 

janúar 1985 og næstu 6 vikur seldu 5 seðlabankar meira en 10 

milljarða Bandaríkjadala.

21.3.1985 0.0148 Styrkist Áframhaldandi fall Bandaríkjadals

27.3.1985 0.0215 Styrkist Áframhaldandi fall Bandaríkjadals

23.9.1985 0.0186 Styrkist

22. september er annar fundur meðal G-5 þjóðanna og Plaza-

samkomulagið svonefnda er undirritað sem fól í sér frekari 

veikingu Bandaríkjadals, virði hvers hrundi í kjölfarið

16.9.1992 -0.0142 Veikist

16. september 1992 er þekktur sem "Svarti miðvikudagurinn" 

eða "Black Wednesday" en á þeim degi gerðu fjárfestar árás á 

pundið í því skyni að ná því undir ERM-skilyrði Evrópska 

myntbandalagsins, EMS

5.1.1993 0.0142 Styrkist
Útflutningur og efnahagur á hraðri uppleið í kjölfar "Black 

Wednesday" og útgöngu Breta úr EMS

22.10.2008 -0.0158 Veikist
Pundið hríðfellur í kjölfar þess að Gordon Brown, þáverandi 

forsætisráðherra, viðurkennir að Bretland sé á leið í kreppu

24.10.2008 -0.0164 Veikist
Pundið hríðfellur í kjölfar þess að Gordon Brown, þáverandi 

forsætisráðherra, viðurkennir að Bretland sé á leið í kreppu

29.10.2008 0.0191 Styrkist Bandaríkjadalur fellur í kjölfar þarlendrar vaxtalækkunar

12.11.2008 -0.0170 Veikist
Bankastjóri BoE ýjar að stórfelldum vaxtalækkunum og varar við 

erfiðum tímum framundan

1.12.2008 -0.0144 Veikist
Pundið fellur í kjölfar staðfestingar á því að bandaríski 

efnahagurinn sé í kreppu

7.1.2009 0.0144 Styrkist Óskýrt

20.1.2009 -0.0212 Veikist
Pundið fellur í kjölfar margra-milljarða punda innspýtingar í 

breska bankakerfið

19.3.2009 0.0182 Styrkist
Bandaríkjadalur fellur vegna áforma þarlendrar ríkisstjórnar um 

að kaupa upp eigin skuldir

24.6.2016 -0.0365 Veikist

Úrslit atkvæðagreiðslunnar eru kynnt og voru eftirfarandi: 

Remain : 16,141,241 (48.1%) Leave : 17,410,742 (51.9%) David 

Cameron forsætisráðherra segir af sér.

27.6.2016 -0.0147 Veikist
Fyrsti opni dagur markaða í kjölfar kosninga. David Cameron 

ræðir afleiðingar Brexit á þingi.

Tafla 3. Allar dagsveiflur sterlingspundsins umfram tífalt staðalfrávik á tímabilinu 4.1.1971-17.4.2019  

Heimild: Eigin útreikningar, breskar fréttaveitur og Walker (2019). 
Athugasemd: Staðalfrávik dagsbreytinga yfir tímabilið var: σ²=0.00140 
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Mynd 10. Gengi sterlingspunds mælt í Bandaríkjadal á tímabilinu 4.1.1971-17.4.2019. 

Heimild: Eigin útreikningar. Söguleg gögn eru fengin af tradingeconomics.com og uppfærð með gögnum af vefsíðu Landsbankans. 
Athugasemd: Dagurinn 24. júní 2016 er merktur inn og litaður appelsínugulur en á þeim degi voru niðurstöður Brexit-atkvæðagreiðslunnar kunngjörðar. Hreyfingin er hlutfallslega stærsta 
dagsbreyting tímabilsins, rúmlega 26falt staðalfrávik þess. 


