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Nýtt fræðirit, Tímarit um félagsvísindi, hefur nú göngu 
sína við Háskólann á Bifröst. Er það mikilvægt skref 
í þróun fræðasamfélags við skólann og vel við hæfi 
að nýráðinn rektor standi fyrir því framtaki og marki 
þannig þáttaskil. Miðlun þekkingar og niðurstöðu 
rannsókna til samfélagsins er eitt af lykilhlutverkum 
sérhvers háskóla. Háskólinn á Bifröst er í örum vexti 
og starfslið hans orðið áberandi í þjóðfélagslegri 
umræðu. Ég fagna því að fræðilegar áherslur skólans 
og erindi hans til samfélagsins birtist í ritverkum á 
þessum vettvangi. Ég óska dr. Ágústi Einarssyni, rektor 
Háskólans á Bifröst velfarnaðar í ábyrgðarmiklu starfi 
hans og starfsliði skólans góðs gengis í uppbyggingu 
öflugs fræðasamfélags á sviði félagsvísinda.

                          Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir,  
         menntamálaráðherra

  Ávarp menntamálaráðherra

Message from Iceland’s Minister of Culture

A new scholarly journal, Tímarit um félagsvísindi, 
has come into being at Bifröst University. This is an 
important step in the development of the academic 
community at Bifröst, and it is appropriate that a newly 
appointed university rector has taken this initiative and 
thus marked a turning point for the university. The 
communication of knowledge and research conclusions 
to the wider world is one of the key missions of every 
university. Bifröst University is growing fast, and its 
faculty and staff have become conspicuous contributors 
to public debate and discussion. I am very pleased that 
the university’s academic contributions and its important 
messages for Icelandic society will be published in 
this forum. To Ágúst Einarsson, Bifröst’s rector, I 
wish success in his new position of responsibility, and 
I wish the faculty and staff of the school well in the 
development of a robust academic community of social 
scientists.

                          Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir,  
         Minister of Culture

Háskólinn á Bifröst hóf á síðasta ári útgáfu á veftímariti 
sem fékk nafnið Tímarit um félagsvísindi. Fyrsta 
prentaða útgáfa þessa veftímarits lítur nú dagsins ljós, 
en ætlunin er að gefa það út í prentuðu formi einu sinni 
á ári. Eins og hér mun þar verða að finna allar greinar 
sem birst hafa á vefnum undangengið ár. Tímarit um 
félagsvísindi er vettvangur fyrir fræðilegar greinar um 
ýmis svið félagsvísinda, eins og viðskiptafræði, lögfræði, 
stjórnmálafræði, hagfræði og önnur fræðasvið.

Greinar í tímaritinu eru tvenns konar. Annars vegar er 
um að ræða ritrýndar greinar sem lúta hefðbundnum 
kröfum vísindasamfélagsins um óháða ritrýningu og 
hins vegar eru vinnugreinar þar sem ekki eru gerðar 
sömu kröfur um efni og efnistök og í ritrýndum greinum 
enda oft um frumgerðir greina að ræða. Í Tímariti um 
félagsvísindi eru og verða birtar greinar á íslensku og 
eftir atvikum öðrum tungumálum. 

Í fyrstu prentuðu útgáfu tímaritsins er að finna alls 9 
greinar, tvær ritrýndar og sjö vinnugreinar. Það von 
okkar sem að tímaritinu stöndum að það muni verða 
vísindamönnum Háskólans á Bifröst (sem og víðar) 
hvatning til að birta í auknum mæli afrakstur rannsókna 
sinna. Viðbrögðin á árinu 2007 benda ótvírætt til þess 
að svo muni verða.

       
            Dr. Grétar Þór Eyþórsson, 
                                            ritstjóri
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að svo muni verða.

       
            Dr. Grétar Þór Eyþórsson, 
                                            ritstjóri

       

Ávarp ritstjóra 

Bifröst University has now began to publish a new 
journal which has received the name of Tímarit um 
félagsvísindi or the Journal of Social Science. The 
journal will be a forum for scholarly articles in various 
social-science disciplines, such as business studies, law, 
political science, and economics.

The articles in the journal will be of two types. There 
will be peer-reviewed articles which fulfill the scientific 
community’s traditional requirements for independent 
peer review, and there will also be working papers, 
which are not subject to the same standards regarding 
material and approach, and often represent preliminary 
versions of articles. The journal publishes articles in 
both Icelandic and in other languages, depending on 
the circumstances. Articles will first be published on 
the university website, www.bifrost.is, and then will be 
printed and published at the end of each year.

The very first articles to appear are three working 
papers. Ágúst Einarsson, rector of Bifröst University, 
has contributed an article where he compares retail 
commerce in the Nordic countries; Bjarni Jónsson, 
associate professor in the faculty of business, writes 
about the connection between the size and profitability 
of companies; and finally there is an article by Vífill 
Karlsson, associate profesor in the faculty of social 
science, discussing theories about local multiplier 
effects.

       
            Dr. Grétar Þór Eyþórsson, 
                                            editor
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Hvers vegna EES en ekki ESB?

 

Eiríkur Bergmann 
 dósent við Háskólann á Bifröst
 eirikur@bifrost.is

Ágrip
Í opinberri stjórnmálaumræðu hefur því gjarnan verið haldið fram að Ísland geti ekki gengið í 
Evrópusambandið vegna þess að sjávarútvegsstefna ESB sé andstæð íslenskum hagsmunum. Í þessari grein 
er þvert á móti spurt hvort verið geti að aðrar breytur, svo sem hugmyndir Íslendinga um fullveldið og 
sjálfstæði þjóðarinnar, skýri jafnvel betur hvers vegna Ísland hefur aldrei sótt um aðild að ESB. Í þessari 
stuttu grein er ekki ætlunin að svara þessari stóru spurningu í eitt skipti fyrir öll heldur aðeins að gera 
tilraun til að einangra þá breytu sem mestu skiptir að rannsaka frekar í viðleitni til að meta hvers vegna 
Ísland hefur kosið að standa fyrir utan stofnanir ESB.

Lykilorð: EES, ESB, Norðurlönd, fullveldi, sjávarútvegur

Abstract
In public political discussion it is often claimed that Iceland is excluded from the European Union because 
of the union‘s Common Fisheries Policy, which is said to go against Icelandic interests. This paper challenges 
that view and askes if other factors, such as ideas about sovereignty and Iceland‘s independence, might 
better explain why Iceland has not applied for EU membership? This short paper is not ment to answer this 
vast questions once and for all, rather it is an attempt to isolate the factor that is most important for further 
research when analysing why Iceland has chosen to stand outside of the EU institutions.

Keywords: EEA, EU, Nordic states, sovereignty, fisheries
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Inngangur

Af hverju hefur Ísland ekki sótt um aðild að Evrópusambandinu?1 Þessi spurning hefur vafist fyrir mörgum 
og oft komið til umræðu í íslensku samfélagi, bæði í almennri þjóðmálaumræðu sem og á meðal fræðimanna. 
Ísland er eitt fárra ríkja í Evrópu sem ekki hefur sótt um aðild að Evrópusambandinu eða fyrirrennurum 
þess og er eina ríkið í Vestur–Evrópu sem aldrei hefur óskað eftir aðildarviðræðum við Evrópusambandið, 
fyrir utan örríkin Andorra, San Marino, Monaco og Liechtenstein sem öll hafa sérstakt samband við stór 
nágrannaríki. Þessi staðreynd gerir Ísland að áhugaverðu viðfangsefni þeirra sem fást við að rannsaka 
Evrópuvæðinguna og þátttöku ríkja í Evrópusamrunanum. Ísland er þó ekki eina ríkið í Vestur–Evrópu 
sem stendur fyrir utan stofnanir Evrópusambandsins, til að mynda standa bæði Noregur og Sviss fyrir utan 
stofnanir ESB. En bæði Noregur og Sviss eru ásamt Íslandi í EFTA auk furstadæmisins Liechtenstein sem 
er heldur ekki í ESB. Noregur og Liechtenstein tengjast Evrópusamrunanum á svipaðan hátt og Ísland, 
eða gegnum samninginn um Evrópska efnahagssvæðið (EES) og Schengen-landamærasamstarfið en Sviss 
hefur víðtækt samráð við Evrópusambandið í gegnum fjölmarga tvíhliða samstarfssamninga auk þess að 
hafa einnig gert sérstakan samning um aðild að Schengen. Munurinn er hins vegar sá að stjórnvöld, 
bæði í Sviss og Noregi, hafa á einhverjum tímapunkti ákveðið að sækja um aðild að ESB. Það hafa 
stjórnvöld á Íslandi ekki gert. Í því ljósi er ofangreind spurning enn áhugaverðari í fræðilegri umræðu. 
Noregur hefur tvisvar samið um aðild að Evrópusambandinu en í bæði skiptin hefur norska þjóðin hafnað 
aðildarsamningnum í þjóðaratkvæðagreiðslu og Sviss dró sína umsókn til baka eftir að svissneska þjóðin 
hafnaði EES-samningnum í þjóðaratkvæðagreiðslu árið 1992. 

Í umræðum um Evrópumál á Íslandi er því gjarnan haldið fram að sjávarútvegsstefna ESB standi í 
vegi fyrir ESB-aðild Íslands. Í þessari grein er hins vegar spurt hvort verið geti að aðrar breytur, svo sem 
hugmyndir Íslendinga um sjálfstæði þjóðarinnar, skýri jafnvel betur stöðu Íslands fyrir utan ESB. Ekki er 
þó ætlunin að svara þessari áleitnu spurningu í þessari stuttu grein í eitt skipti fyrir öll heldur aðeins að 
gera tilraun til að einangra þá breytu sem mestu skiptir að rannsaka frekar þegar reynt er að meta hvers 
vegna Ísland hefur kosið að standa fyrir utan stofnanir ESB. Áður en það er gert er gagnlegt að bera stöðu 
Íslands saman við stöðu frændþjóðanna á Norðurlöndum í Evrópusamvinnunni.

Norðurlöndin og sérstaða Íslands
Norðurlöndin tóku ekki þátt í Evrópusamrunanum í upphafi þegar sex ríki á meginlandi Evrópu hófu 
samstarfið með sáttmálanum frá París árið 1952 og Rómarsáttmálanum frá árinu 1957, sem síðan hefur 
þróast yfir í það Evrópusamband sem við þekkjum í dag. Norðurlöndin hafa því ekki verið í hópi þeirra 
ríkja sem hafa keyrt Evrópusamrunann áfram heldur þvert á móti verið í hópi þeirra sem hafa haft hvað 
mestar efasemdir við það mikla yfirþjóðlega samstarf sem á sér stað innan ESB. Norðurlöndin hafa hins 
vegar löngum haft með sér víðtækt milliríkjasamstarf og þau hafa heldur ekki farið varhluta af þeirri 
samrunaþróun sem hefur átt sér í stað á meginlandi Evrópu. Sem svar við hinu yfirþjóðlega samstarfi 
Evrópuríkja sem komið var á innan stofnana Evrópusambandsins stóðu þrjú Norðurlandanna, Svíþjóð, 
Noregur og Danmörk, ásamt Bretlandi og fleiri ríkjum, að stofnun Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA) 
árið 1960, sem var í upphafi hugsað sem einhvers konar mótvægi við Evrópusambandið og átti fyrst og 

1  Til hægðarauka verður í þessari grein heitið Evrópusambandið einnig notað yfir fyrirrennara þess allt frá stofnun Kola- og stálbandalagsins árið 1952.
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fremst að koma á fríverslun með vöruviðskipti í iðnaði innan svæðisins. Ísland gekk til liðs við EFTA árið 
1970 eftir harkaleg átök um málið innanlands. Stofnanauppbygging EFTA var hins vegar alfarið á grunni 
milliríkjasamstarfs sem fól ekki í sér framsal á ákvarðanarétti til yfirþjóðlegra stofnana. 

Í Evrópu urðu því til tvær stofnanir utan um kerfisbundið samstarf Evrópuríkja sem byggðu á 
ólíkri nálgun; Evrópusambandið með sameiginlegar yfirþjóðlegar stofnanir sem fengu vald til að taka 
bindandi ákvarðanir fyrir aðildarríkin, og svo EFTA sem byggði á hefðbundu milliríkjasamstarfi. Þessi 
ólíka nálgun þeirra tveggja stofnana sem Evrópuríki settu á stofn til að tryggja aukið samstarf rímar vel 
við þau átök sem ávallt hafa fylgt Evrópusamrunanum; átök milli þeirra sem vilja að Evrópusamstarfið 
byggi á yfirþjóðlegu valdi í sameiginlegum stofnunum og þeirra sem vilja að samstarf Evrópuríkja byggi 
frekar á hefðbundnu milliríkjasamstarfi. Þessi átök hafa markað það Evrópusamstarf sem við þekkjum 
í dag. Hefðbundnar almennar kenningar um Evrópusamrunann,2  sem er einstakur sinnar tegundar,� 
endurspegla þessa togstreitu vel; svo sem samrunakenningar ný-virknihyggju (e. Neo-functionalism) 
sem líta á Evrópusamstarfið sem síbreytilegt yfirþjóðlegt samstarf og svo kenningar þeirra sem aðhyllast 
milliríkjahyggju (e. Intergovernmentalism) en þeir líta á samstarfið sem frjálst samstarf fullvalda ríkja og 
draga í efa yfirþjóðlegan mátt Evrópusambandsins. Nálgun kjarnaríkjanna á meginlandinu hefur frekar 
verið eftir línu ný-virknihyggjunnar á meðan nálgun Norðurlandanna, Bretlands og Alparíkjanna  (Sviss 
og Austurríkis) í EFTA var nær sýn milliríkjahyggjunnar, í það minnsta framan af.

Norðurlöndin hafa skipað sér í hóp þeirra ríkja sem hægar vilja fara í samrunaþróuninni. Þau hafa þó 
komið á mjög ólíkan hátt að samstarfinu, enda hafa ríkin fimm afar mismunandi hugmyndir um samstarfið. 
Fyrir utan að kjósa í upphafi hægfara nálgun er erfitt að útskýra mismunandi tengsl Norðurlandanna við 
Evrópusamrunann út frá hefðbundnum almennum kenningum um Evrópusamrunann. Danmörk gekk 
úr EFTA og til liðs við Evrópusambandið strax árið 197� ásamt Bretlandi og Írlandi. Ríkisstjórn Noregs 
samdi þá líka um ESB-aðild en þjóðin hafnaði þeim samningi í atkvæðagreiðslu. Svíþjóð og Finnland 
gengu svo í ESB árið 1995 ásamt Austurríki en norska þjóðin hafnaði aðildarsamningi í annað sinn. 
Áður höfðu EFTA ríkin samið um náið samstarf við Evrópusambandið með samningnum um Evrópska 
efnahagssvæðið (EES) sem gekk í gildi í ársbyrjun 1994 eftir nokkra töf sem varð á gildistökunni eftir 
að Sviss hafnaði samningnum. Staðan á Norðurlöndunum er því sú að þrjú þeirra, Danmörk, Svíþjóð og 
Finnland, eru í Evrópusambandinu á meðan Ísland og Noregur standa fyrir utan stofnanir ESB en tengjast 
Evrópusambandinu þó afar nánum böndum í gegnum EES-samninginn og Schengen-landamærasamstarfið. 
Til flækja myndina enn frekar hefur finnska ríkisstjórnin að mestu látið af fyrirvörum sínum um síaukið 
samstarf og hefur eitt Norðurlandanna tekið upp hina sameiginlegu mynt, evruna, og telst nú ekki lengur 
til þeirra ríkja sem vilja hægfara samrunaþróun. Danir hafa ávallt verið tregir í taumi varðandi áframþróun 
Evrópusamrunans og höfnuðu  bæði Maastricht-sáttmálanum og evrunni í allsherjaratkvæðagreiðslu. Danir 
sömdu svo um ýmsar undanþágur frá Maastricht-sáttmálanum með svokölluðu Edinborgarsamkomulagi 
sem loks var samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu árið 1994. Svíþjóð hafnaði einnig upptöku evrunnar í 
atkvæðagreiðslu árið 200�. Þá sker Ísland sig frá Noregi í EES-samstarfinu því eins og áður segir er Ísland 
eina ríkið í Vestur-Evrópu sem aldrei hefur sótt um aðild að Evrópusambandinu. 
 

2  Hér eru samrunakenningar (e. federalism, functionalism og neo-functionalism) og milliríkjakenningar (e. intergovernmentalism og liberal intergovernmentalism) 
skilgreindar sem hefðbundnar almennar kenningar um Evrópusamrunann.

�  Á latínu nefnt Sui generis.
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EES veitir aukaaðild að ESB
Með EES-samningnum fékk Ísland eins konar aukaaðild að Evrópusambandinu.4 Samningurinn gerir 
Ísland svo gott sem að fullgildum þátttakanda á innri markaði Evrópusambandsins; fjórfrelsið svokallaða 
um frelsi með vöruviðskipti, þjónustuviðskipti, fjárfestingafrelsi og frjálsa för launafólks var útvíkkað til 
EFTA/EES-ríkjanna auk þess sem komið var á kerfisbundnu samstarfi á ýmsum sviðum sem liggja fyrir 
utan innri markaðinn, svo sem á sviði umhverfismála, rannsókna og menntamála. Sem dæmi má nefna 
að Ísland er fullgildur aðili að viðamikilli rannsóknaáætlun ESB. EFTA/EES ríkin samþykktu ennfremur 
að taka upp í innlendan rétt nær allar lagagerðir ESB sem gilda á innri markaðinum, en koma þó ekki 
að sjálfri ákvarðanatökunni. Að auki tekur Ísland nú fullan þátt í Schengen-landamærasamstarfi ESB 
og Dyflinnar-samkomulaginu svokallaða um meðhöndlun hælisleitenda með sérstöku samkomulagi 
sem gert var við Ísland og Noreg árið 2001. Samanlagt gerir þátttakan í EES og Schengen Ísland að 
afar virkum þátttakanda í Evrópusamrunanum. Á sumum sviðum hefur Ísland jafnvel gengið lengra í 
Evrópusamrunanum heldur en sum þeirra ríkja sem formlega tilheyra Evrópusambandinu. Bretland og 
Írland standa til að mynda utan við Schengen-samstarfið á meðan Ísland tekur virkan þátt í því. Og þótt 
það standi skýrum stöfum í Maastricht-sáttmálanum að aðildarríki ESB skuli taka upp hina sameiginlegu 
mynt evruna, þá er raunin samt sem áður sú að sum þeirra hafa tekið meðvitaða ákvörðun um að gera það 
ekki. Sem dæmi má nefna að í Bretlandi er enn notast við breskt pund og Svíar brúka enn sína krónu. 
Danir fengu hins vegar formlega undanþágu frá evrunni í Edinborgarsamkomulaginu. 

Með öðrum orðum þá er staða þeirra ríkja sem formlega standa fyrir utan ESB annars vegar og hins 
vegar þeirra sem þar eru fyrir innan ekki eins skýr og ætla mætti þegar meta skal hve mikinn þátt þau taka 
í Evrópusamrunanum. 

Hagsmunir ríkjandi atvinnugreina 
Christine Ingebritsen, prófessor við Washington háskóla í Seattle í Bandaríkjunum, hefur rannsakað 
hina ólíku afstöðu Norðurlandanna í Evrópusamstarfi.5 Hún heldur því fram að hagsmunir ríkjandi 
atvinnugreinar í hverju landi fyrir sig ákvarði tengsl landsins við Evrópusamrunann. Samkvæmt Ingebritsen 
er það sjávarútvegurinn á Íslandi sem kemur í veg fyrir Evrópusambandsaðild landsins því sjávarútvegsstefna 
ESB er talin óhagstæð fyrir þessa mikilvægustu atvinnugrein Íslands. Með sama hætti, segir Ingebritsen, 
voru það hagsmunir bænda í Danmöru sem réðu því að Danmörk gekk í Evrópusambandið árið 197� 
því talið var að þarlendir bændur myndu njóta góðs af landbúnaðarstefnu ESB og því víðtæka styrkjakerfi 
sem þar er, auk þess sem aðgangur að breskum mörkuðum var afar mikilvægur fyrir Dani sem gengu í 
Evrópusambandið í samfloti við Breta, en Bretland hafði klárlega frumkvæði í málinu. Eftir lok kalda 
stríðsins opnaðist svo leið fyrir hlutlausu ríkin Svíþjóð og Finnland inn í ESB, segir Ingebritsen, en 
ráðandi atvinnuvegir þar eru í iðnaði og út frá þeim hagsmunum er Evrópusambandsaðild talin fýsilegur 
kostur. Samkvæmt Ingebritsen hótuðu fulltrúar iðnaðarins í Svíþjóð og Finnlandi að flytja framleiðslu 
sína úr landi yrði ekki af Evrópusambandsaðild landanna. Hreyfanleiki iðnaðarins í Svíþjóð og Finnlandi 
sem þrýsti á um aðild er því lykilbreyta í kenningu Ingebritsen. Ráðandi atvinnuvegir í Noregi og á 
Íslandi halda hins vegar ríkjunum fyrir utan Evrópusamrunann, það  er; olíuiðnaðurinn í Noregi og 
sjávarútvegurinn á Íslandi, en báðar þessar atvinnugreinar eru staðbundnar frumvinnslugreinar og geta því 

�  Í fyrstu grein segir að markmið EES-samningsins sé að “stuðla að stöðugri og jafnri eflingu viðskipta- og efnahagstengsla samningsaðila við sömu samkeppnisskilyrði 
og eftir sömu reglum með það fyrir augum að mynda einsleitt Evrópskt efnahagssvæði...“ EES, Meginmál EES samningsins & fleira efni er honum tengist, með 
athugasemdum eftir Björn Friðfinnsson. (1997). Háskólaútgáfan.

5  Cristine Ingebritsen (1998). The Nordic States and European Unity.  Cornell University Press. New York.
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ekki hótað að flytja starfsemi sína úr landi þótt þær vildu. Í þessari grein er spurt hvort kenning Ingebritsen 
standist, hvort það eigi við rök að styðjast að sjávarútvegurinn sé sú lykilástæða sem raunverulega kemur 
í veg fyrir Evrópusambandsaðild landsins.

Fleiri skýringabreytur
Ýmsir fræðimenn hafa gagnrýnt kenningu Ingebritsen. Sigelinde Gstöhl og Guðmundur Hálfdanarson 
segja til að mynda að nauðsynlegt sé að skoða þjóðernishugmyndir í mismunandi ríkjum til að skýra 
afstöðu þeirra til Evrópusamrunans.6 Póststrúktúralistar á borð við Ole Wæver og Lene Hansen taka undir 
þessa gagnrýni en benda á að til viðbótar við hugmyndafræðilegar skýringar verði einnig að rannsaka 
hina pólitísku orðræðu og ólíkan skilning á hugtökum á borð við ríki, þjóð, samfélag og fólk.7 Raunar 
á það sama við um Guðmund Hálfdanarson. Peter Katzenstein bætir því svo við að rannsaka verði ýmis 
efnahagsleg og pólitísk sérkenni smáríkja í alþjóðlegu samstarfi þegar meta á tengsl Íslands og annarra 
Norðurlanda í Evrópusamstarfinu.� Baldur Þórhallsson nefnir ennfremur ýmsar aðrar breytur en afstöðu 
ríkjandi atvinnugreina sem vert sé að skoða þegar meta á hvers vegna Íslendingar hafa verið tregir í taumi 
í Evrópusamstarfinu. Hann nefnir til að mynda tengslin við Bandaríkin, sérstöðu stjórnmálaelítunnar, 
sérstaka þjóðernisvitund, áhrif þorskastríðanna, landfræðilega legu, smæð stjórnsýslunnar og áhrif 
kosningakerfisins.9 

Vandinn sem hér blasir við er að framangreindir fræðimenn hafa tínt til fjölmarga ólíka þætti sem 
hugsanlega geta skýrt stöðu Íslands, og hinna Norðurlandanna, í Evrópusamvinnunni. Það getur vel 
verið að hver og ein þessara skýringabreyta hafi sín áhrif en í rannsóknum í stjórnmálafræði er hins vegar 
mikilvægt að einangra þá breytu sem mestu máli skiptir til að skýra tiltekna stöðu eða þróun mála. Í 
þessari grein er spurt hvort verið geti að það séu sérstakar hugmyndir Íslendinga um formlegt fullveldi 
þjóðarinnar sem þróuðust í sjálfstæðisbaráttunni sem best skýri tengsl landsins við Evrópusamrunann.

Sjávarútvegsrökin
Það er eftirtektarvert að stjórnmálaelítan á Íslandi hefur verið neikvæðari gagnvart Evrópusambandsaðild 
heldur en almenningur, en það er öfugt við það sem víðast hvar tíðkast í Vestur-Evrópu.10 Í stjórnarsáttmála 
ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks frá árinu 200� var Evrópusambandsaðild ekki á dagskrá 
heldur sagt að áfram skyldi byggja á EES-samningnum. Þar segir:

Samskiptin við Evrópusambandið verði áfram treyst á grundvelli samningsins um Evrópska 
efnahagssvæðið og annarra samninga sem Ísland á aðild að. Fylgst verði grannt með samrunaferlinu 
í Evrópu og áhrifum þess á íslenska hagsmuni.11

Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar frá árinu 2007 er opnað fyrir markvissa 
umræðu um Evrópumálin og boðað að komið verði á föstum samráðsvettvangi um þau á Alþingi. Um leið 

6  Sjá Sigelinde Gstöhl (2002). Reluctant Europeans. Norway, Sweden and Switzerland in the Process of Integration. Boulde: Lynne Rienner Publishers. 
Sjá einnig Guðmundur Hálfdanarson (200�). Icelandic nationalism and European integtation. Í Baldur Þórhallsson, Iceland and European Integration: On the edge. 
Routledge. London og New York.

7  Sjá Lene Hansen og Ole Wæver (2002). European Integration and National Identity: The challenge of the Nordic states. Routledge London og New York.

8  Sjá Peter Katzenstein (1997a). Regionalism in Comparative Perspective. ARENA Working papers WP 96/1. Osló, og  Peter Katzenstein (1997b). Teamed Power: Germany 
in Europe. Ithaca og London. Cornell University Press.  

9  Baldur Þórhallsson. (200�) Towards a theoretical approach. Iceland and European Integration: On the edge. Routledge. London og New York.

10  Gunnar Helgi Kristinsson og Baldur Þórhallsson (200�). The Euro-sceptic political elite. Í Baldur Þórhallsson, Iceland and European Integration: On the edge. 
Routledge. London og New York.

11  Stjórnarsáttmáli ríkisstjórnarinnar 2�. maí 200�. (Lesið á slóðinni www.xd.is 22. júní 2005.)
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er skýrt tekið fram að EES-samningurinn hafi reynst vel. Ekki er þó boðuð nein stefnubreyting varðandi 
tengslin við ESB. Þar segir:

Ríki Evrópusambandsins eru mikilvægasta markaðssvæði Íslands. Samningurinn um Evrópska 
efnahagssvæðið (EES) hefur reynst þjóðinni vel og hann er ein af grunnstoðum öflugs efnahagslífs 
þjóðarinnar. Skýrsla Evrópunefndar verði grundvöllur nánari athugunar á því hvernig hagsmunum 
Íslendinga verði í framtíðinni best borgið gagnvart Evrópusambandinu. Komið verði á fót föstum 
samráðsvettvangi stjórnmálaflokka á Alþingi sem fylgist með þróun mála í Evrópu og leggi mat 
á breytingar út frá hagsmunum Íslendinga. Nefndin hafi samráð við innlenda sérfræðinga og 
hagsmunaaðila eftir þörfum.12

Umræður um hugsanlega aðild Íslands að Evrópusambandinu hafa oft strandað á sjávarútvegsmálum. 
Davíð Oddsson, fyrrverandi forsætisráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins, er meðal þeirra sem hafa 
fullyrt að sameiginleg sjávarútvegsstefna Evrópusambandsins komi í veg fyrir að Ísland gangi í sambandið. 
Í fyrirlestri við Oxford háskóla árið 2004 sagði Davíð til að mynda eftirfarandi: 

Af þeim þáttum sem eru með beinum hætti gagnstæðir okkar hagsmunum, er fyrst að nefna 
sameiginlega sjávarútvegsstefnu ESB. Það grundvallarfyrirkomulag að meiriháttar ákvarðanir 
sem varða sjávarútvegsstefnuna eru ekki teknar af aðildarríkjunum heldur af stofnunum ESB er 
óásættanlegt fyrir Ísland að öllu leyti.1�

Á �5. landsfundi Sjálfstæðisflokksins árið 2005 var á þessum sömu nótum ályktað gegn Evrópusambandsaðild 
og fleiri ókostir taldir til. Þar segir meðal annars:

Aðild að ESB myndi skerða fullveldi okkar, svipta þjóðina forræði yfir helstu auðlindum sínum, 
auka útgjöld ríkissjóðs, efla skrifræði og auka þar með óhagkvæmni. Sjálfstæðisflokkurinn telur því 
aðild að ESB ekki þjóna hagsmunum íslensku þjóðarinnar eins og málum er nú háttað.14

Eins og sjá má eru í ályktuninni nefndar ýmsar aðrar ástæður en hagsmunir sjávarútvegs sem mæla 
gegn Evrópusambandsaðild, svo sem skerðing á fullveldi og aukinn kostnaður. Eigi að síður hefur sjávar-
útvegsmálið verið afar fyrirferðarmikið í umræðunni. Jafnvel fyrrverandi formaður Framsóknarflokksins 
og þáverandi forsætisráðherra, Halldór Ásgrímssson, sem löngum hafði daðrað við Evrópusambandsaðild, 
hefur helst haft efasemdir um að sjávarútvegsstefna ESB geti samrýmst hagsmunum Íslands. Í ræðu sem 
hann flutti á Akureyri árið 2004 hafnaði hann svo gott sem aðild Íslands að Evrópusambandinu á meðan 
sú krafa er við lýði að það kosti afsal yfirráða yfir fiskimiðum landsins:

En staðreyndin er sú að það er jafnvel ekki mögulegt fyrir fiskveiðiþjóðir að verða aðili að 
Evrópusambandinu. Getur einhver litið beint í augun á mér og í heiðarleika sagt að Ísland, land sem 
fær 60 prósent af útflutningstekjum sínum af fiskveiðum, eigi að gefa eftir stjórn á eigin fiskveiðum? 
Er það sanngjarnt að krefja slíkt land sem er háð fiskveiðum til að gefa eftir umsýslu með auðlindinni 
til stjórnsýslueiningar, sem hefur ekki einu sinni tekist að hafa stjórn á eigin auðlindum? Okkur 

12  Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar 2007. Birt á vef forsætisráðuneytisins 2�.07.2007. Slóð: http://www.forsaetisraduneyti.is/frettir/
nr/26��

1�  Davíð Oddsson. Outside the EU: The Case of Iceland. Fyrirlestur við Linacre College í Oxford háskóla 27.  apríl 200�. Á ensku:. “Of those elements directly opposed 
to our interests, the first to mention is the EU’s Common Fisheries Policy. The basic principle that major fisheries policy decisions are made not by member countries 
but by EU institutions is unacceptable for Iceland in all respects.”

1�  Stjórnmálaályktun  �5. landsfundar  Sjálfstæðisflokksins. (Lesið á slóðinni www.xd.is 22. júní 2005.)
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hefur verið sagt það aftur og aftur að það sé forsenda aðildar. Ég vil ganga svo langt að segja að 
stefna Evrópusambandsins gagnvart fiskveiðiþjóðum í Norður Evrópu líkist nýlendustefnu að þessu 
leyti.15

Það kemur því ekki á óvart að Landssamband íslenskra útvegsmanna (LÍÚ) hafnar alfarið 
Evrópusambandsaðild, einmitt vegna sameiginlegrar stjórnunar á fiskveiðistefnu sambandsins í Brussel. Í 
stefnuyfirlýsingu þeirra um Evrópumálin segir meðal annars:

Við inngöngu í Evrópusambandið yrðu Íslendingar að taka upp hina sameiginlegu sjávarútvegsstefnu 
ESB og þannig að beygja sig undir hið yfirþjóðlega vald í Brussel varðandi ákvarðanir um 
sjávarútvegsmál.16

Er sjávarútvegur raunveruleg hindrun?

Af ofangreindu má sjá að andstæðingar Evrópusambandsaðildar halda því fram fullum fetum að við aðild 
að ESB færist yfirráðin yfir fiskimiðum Íslands, sem svo hart var barist fyrir í þremur þorskastríðum, úr 
höndum íslenskra stjórnvalda og til embættismanna í sameiginlegum stofnunum í Brussel. Sú niðurstaða 
er svo talin óásættanleg fyrir Íslendinga. Vandinn við þessa fullyrðingu er að aldrei hefur verið verið sýnt 
fram á að hún standist því aldrei hefur verið látið á það reyna hvort unnt sé fyrir Ísland að fá viðunandi 
niðurstöðu um fiskveiðivandann í aðildarviðræðum við ESB. 

Í gegnum tíðina hafa verið settar fram athyglisverðar hugmyndir að lausn á þessum vanda; að í 
aðildarviðræðum við Evrópusambandið verði búið svo um hnútana að Íslendingar haldi yfirráðarétti 
sínum yfir auðlindinni í hafinu.17 Til að mynda hefur Halldór Ásgrímsson, fyrrverandi forsætisráðherra 
Íslands, sem hefur eins og að ofan er getið lýst efasemdum um að sjávarútvegsstefna ESB samrýmist 
hagsmunum Íslands, lagt til að fiskveiðilögsaga Íslands verði gerð að sérstöku stjórnsýslusvæði innan 
hinnar sameiginlegu sjávarútvegsstefnu ESB en að yfirráðin verði áfram í höndum íslenskra stjórnvalda hér 
eftir sem hingað til.1� Þeir fulltrúar Evrópusambandsins sem hafa tjáð sig um tillögu ráðherrans hafa ekki 
hafnað henni. Til að mynda hefur Morgunblaðið eftirfarandi eftir Gerhard Sabathil, þáverandi sendiherra 
fastanefndar framkvæmdastjórnar ESB gagnvart Íslandi og Noregi: “Þetta eru sannarlega áhugaverðar 
hugmyndir sem utanríkisráðherra Íslands setti fram í ræðu sinni í Berlín og það er vissulega vert að skoða 
þær nánar.”19 

Í Morgunblaðinu um ári síðar er haft eftir sendiherranum að Íslendingar geti ekki útilokað viðræður 
við Evrópusambandið á þeim grundvelli að undanþágur vegna fiskveiðistjórnunar og sjávarauðlinda 
fengjust aldrei. Í samtali við blaðið sagði Gerhard Sabathil að ekkert væri hægt að fullyrða um slíkt fyrr en 
samningaviðræður hefðu verið reyndar. Nefndi hann sérstaklega samningaviðræður ESB við Möltu í því 
sambandi og taldi að Íslendingar gætu haft þær til viðmiðunar, þar sem stjónvöld á Möltu fóru fram á ýmsar 
varanlegar undanþágur frá reglum sambandsins og fengu þær samþykktar. Undirstrikaði sendiherrann í því 
sambandi, segir blaðið, að um varanlegar undanþágur væri að ræða, enda hefðu aðildarsamningar þá stöðu 

15  Halldór Ásgrímsson. Ræða utanríkisráðherra á alþjóðlegri ráðstefnu Íslandsbanka á Akureyri 8. apríl 200�. Á ensku: “But the fact is that it may not be possible for 
fishing nations to become Member States of the European Union. Can anyone honestly look me in the eye and say that Iceland, a country that gets 60 per cent of its 
export value from fisheries, should give away control over its fisheries? Is it reasonable to demand that a country that depends on fisheries hands over the management 
of the resource to a body, which has proven itself unable to manage its own resources? We have been told time again that this is the price of membership. I will go as far 
as saying that the policies of the European Union towards the fishing states in Northern Europe resemble neo-colonialism in this respect.”

16  Afstaða stjórnar LÍÚ til aðildar Íslands að Evrópusambandinu: Aðild kemur ekki til greina vegna fiskveiðistefnu ESB. (Lesið á vef LÍÚ, www.liu.is, 22. júní 2005)

17  Tillögur að mögulegum lausnum koma til að mynda fram í framangreindu riti sem fylgdi úttekt Alþjóðamálastofnunar - Evrópusamstarfið: EES, ESB-aðild eða 
“svissnesk lausn”?

18  Halldór Ásgrímsson. Ræða flutt í Berlín hjá Deutsche Gesellshaft für Auswartige Politik 1�. mars 2002.

19  Veruleg nálgun við sjónarmið ESB. Morgunblaðið 15. mars 2002.
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að flokkast sem grunnlög í ESB. Samkvæmt blaðinu tók hann einnig fram að lítil lönd hefðu hlutfallslega 
mikil áhrif innan Evrópusambandsins og að reynslan sýndi að mikið tillit væri tekið til sérstöðu þeirra og 
benti í því sambandi á reynslu Slóveníu og Möltu. Hann kvaðst hafa skoðað sérstaklega hvaða ríki það 
væru sem hefðu fengið mestar undanþágur og sérsamninga í aðildarviðræðum og öfugt við það sem margir 
héldu, þá væru það fyrst og fremst litlu ríkin sem hefðu fengið undanþágur en ekki stærri ríkin.20 

Fleiri vísbendingar eru um að í aðildarviðræðum verði unnt að ná viðunandi lausn fyrir Ísland í 
sjávarútvegsmálinu. Til að mynda hefur ráðgjafi sjávarútvegsstjóra ESB, Michael Köhler, sagt að reglan 
um hlutfallslegan stöðugleika eigi að tryggja að Íslendingar ákveði sjálfir hverjir veiða í lögsögunni ef 
Ísland gengur í ESB. Hann segir regluna gera ríkjum kleift að setja skilyrði um hver fái að nýta kvótann 
sem þeim er úthlutaður.21 

Í umræðunni um hugsanlega aðild Íslands að ESB hefur því oft verið haldið fram að sjávarútvegsstefna 
ESB falli illa að hagsmunum Íslands. Eigi að síður hafa komið fram fjölmargar vísbendingar, sem hér 
hefur verið greint frá, sem benda til að hugsanlega sé hægt að ná farsælli niðurstöðu í sjávarútvegsmálinu í 
aðildarviðræðum. Samt sem áður hefur ekki náðst samstaða um það á Íslandi að láta á slíkar viðræður reyna. 
Af þeim sökum er ekki unnt að úrskurða hverju það myndi breyta í afstöðunni til Evrópusambandsaðildar 
Íslands ef fullnægjandi lausn finnst í sjávarútvegsmálinu. 

Hvað með fullveldið?
Þessi staða leiðir okkur að annarri spurningu. Getur verið að það sé eitthvað annað en sjávarútvegur sem 
stendur í vegi fyrir Evrópusambandsaðild Íslands? Getur verið að sjávarútvegsmálið sé einungis fyrirsláttur 
sem andstæðingar Evrópusambandsaðildar á Íslandi beita fyrir sig, en það séu í raun aðrir þættir sem koma 
í veg fyrir aðild landsins að Evrópusambandinu? Sú staðreynd að andstæðingar Evrópusambandsaðildar 
Íslands hafa ekki viljað láta reyna á sjávarútvegsmálið í aðildarviðræðum bendir til þess að svo geti verið. 
Sú spurning hlýtur því að vakna hvort hugsanlegt sé að það séu ekki aðeins efnahagslegir hagsmunir 
sem ráði för, eins og Ingebritsen telur. Getur verið að það séu frekar þjóðernishugmyndir og hugmyndir 
Íslendinga um fullveldi sem þróuðust í sjálfstæðisbaráttu Íslands á nítjándu öld og öndverðri tuttugustu 
öld sem standi í vegi fyrir aðild landsins að Evrópusambandinu? Ýmislegt bendir til að fullveldið sé 
mikilvæg breyta við að skýra afstöðu Íslendinga til Evrópusambandsins. Til að mynda segir Magnús Árni 
Magnússon (2005) að fullveldið sé meginskýring á andstöðu margra Íslendinga við ESB-aðild Íslands.22 
Öfugt við margar aðrar þjóðir sem öðluðust sjálfstæði í kjölfar vopnaðra átaka eða uppgjörs við úrelt 
þjóðskipulag fékkst sjálfstæði Íslands með lögfræðilegum gjörningi og fullveldisbaráttan var fyrst og 
fremst háð með menningarlegum og sögulegum rökum eftir lögfræðilegum farvegi. Getur verið að þetta 
sé helsta ástæða tregðu hjá íslenskum stjórnvöldum við að framselja lögformlegt fullveldi til yfirþjóðlegra 
stofnana?  

Frekari rannsóknir og afmörkun 

Vandinn við þá skýringu, að fullveldishugmyndir komi í veg fyrir aðild Íslands að Evrópusambandinu felst 
ekki síst í því að með EES-samningnum framseldi Ísland ákvarðanarétt á ýmsum mikilvægum sviðum til 
stofnana Evrópusambandsins. Því er nauðsynlegt að greina muninn á afsali ákvarðanatökuréttar og þar 

20  Ekkert hægt að útiloka. Morgunblaðið17. maí 200�.

21  Þetta kom fram í viðtali við Mickael Köhler í Ríkisútvarpinu 8. febrúar 2007.

22  Magnús Árni Magnússon (2005). The debate on European integration. Í Úlfar Hauksson,  Rannsóknir í félagsvísindum VI , bls. 601-611. Niðurstaða Magnúsar er byggð 
á orðræðugreiningu í íslenskum fjölmiðli á árunum 2002-200�.
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með fullveldisframsali, annars vegar í gegnum aðild að EES og hins vegar ef Ísland kýs að ganga alla leið 
í Evrópusambandið. Í þessu sambandi þarf meðal annars að greina á milli formlegs fullveldisframsals og 
raunverulegs, og spyrja hvort aðildin að EES feli raunverulega í sér meira framsal á fullveldi en full aðild 
að Evrópusambandinu. 

Þótt það sé vissulega umdeilanlegt nú komst nefnd lögfræðinga á vegum ríkisstjórnarinnar, undir 
formennsku Þórs Vilhjálmssonar hæstaréttardómara, að þeirri niðurstöðu við lok samningagerðarinnar 
um Evrópska efnahagssvæðið árið 1992 að samningurinn fæli ekki í sér brot á fullveldisákvæðum 
stjórnarskrárinnar.2� Aðrir lögfræðingar, svo sem Guðmundur Alfreðsson, höfðu þó efasemdir um 
þá niðurstöðu. Full aðild að Evrópusambandinu felur hins vegar klárlega í sér að ríkin deila formlegu 
fullveldi í sameiginlegum stofnunum sem geta með formlegum hætti tekið bindandi ákvarðanir fyrir 
öll aðildarríkin, í mörgum tilfellum án þess að um samhljóma ákvörðun sé að ræða, en ákvarðanir sem 
teknar eru með auknum meirihluta hafa færst í aukana.24 Sú spurning hlýtur því að vakna hvað veldur 
því að Íslendingar sætta sig við það raunverulega framsal á ákvarðanatöku sem felst í EES-aðildinni  um 
leið og þeir hafna því formlega fullveldisafsali sem felst í fullri aðild að ESB. Getur verið að það sé ekki 
endilega feimni við að deila ákvörðunarrétti með öðrum sem komi í veg fyrir að Ísland taki fullan þátt 
í Evrópusamrunanum, heldur frekar íhaldssamar hugmyndir Íslendinga um formlegt fullveldi landsins 
sem ekki megi framselja með formlegum hætti? Þrátt fyrir að hugsanlegar skýringar á tengslum Íslands 
við Evrópusamrunann hafi töluvert verið rannsakaðar, bæði með tilliti til utanaðkomandi breytinga í 
alþjóðakerfinu, ríkjandi hagsmuna og þjóðernishugmynda, hefur enn ekki verið rannsakað sérstaklega 
hvort hugmyndir um formlegt fullveldi þjóðarinnar komi í veg fyrir fulla aðild að ESB en rúmi samt sem 
áður hið raunverulega fullveldisafsal sem felst í aðildinni að EES. Af þeim sökum er eftirfarandi spurning 
sérstaklega áhugaverð í fræðilegri umræðu: 

Getur verið að áhersla Íslendinga á formlegt fullveldi komi í veg fyrir fulla aðild að ESB en að 
efnahagslegur þrýstingur um þátttöku í Evrópusamrunanum sem allar þjóðir í Vestur-Evrópu finna fyrir 
geri það að verkum að Íslendingar sætti sig við það raunverulega framsal á ákvarðanatöku sem felst í EES-
samningnum, svo framarlega sem að hið formlega fullveldi sé áfram á Íslandi?  

2�  Sérfræðinganefnd um EES og stjórnarskrána skilar áliti: Enginn vafi á að samningurinn stenzt stjórnarskrá. Morgunblaðið 8. júlí 1992. Í nefndinni sátu Þór Vilhjálmsson, 
hæstaréttardómari, Ólafur Walther Stefánsson, skrifstofustjóri í dómsmálaráðuneytinu og lagaprófessorarnir Stefán Már Stefánsson og Gunnar G. Schram 

2�  Sjá Treaty of the European Union. Official Journal C �25 , 2� December 2002
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Ágrip
Á kaldastríðsárunum, þegar smám saman dró úr áköfum stuðningi margra vinstri manna við Sovetríkin, 
einkenndist afstaða íslenskra sósíalista af vissri tvöfeldni. Leiðtogar flokksins, einkum formaður hans, 
Einar Olgeirsson, reyndu að halda flokknum vinveittum Sovétríkjunum, um leið og þeir reyndu að halda 
frið við og jafnvel vinna með vinstrimönnum sem höfðu misst alla trú á Sovétríkin. Tilraunir Einars birtast 
meðal annars í þeirri stefnu flokksins að senda unga flokksmenn til háskólanáms í Þýska alþýðulýðveldinu 
og Sovétríkjunum, í efnahagsstefnu flokksins og í hugmyndum Einars um að skapa norrænt bandalag 
vinstriflokka, sem átti að ná til bæði sovéthollra afla og þeirra sem sýndu Sovétríkjunum enga hollustu. 
Tilraunirnar náðu hámarki sínu í lok sjötta áratugarins, þegar Sósíalistaflokkurinn varð eini sovétholli 
flokkurinn til að taka þátt í ríkisstjórnarsamstarfi í NATO landi.

Lykilorð: Sovétríkin, kommúnismi, Sameiningarflokkur alþýðu – Sósíalistaflokkurinn, kalda stríðið, 
íslensk stjórnmál

Abstract
During the Cold war years, when enthusiasm about the Soviet Union in leftist circles gradually faded, 
Icelandic socialists maintained a double position. The party leadership, especially the party chairman 
Einar Olgeirsson struggled to keep the party within the Soviet camp, while at the same time seeking to 
accommodate and even work with leftists who had abandoned all faith in the Soviet Union. His efforts 
can be seen in a policy to send young party members to the GDR and the USSR for University education, 
in economic policy and in ideas about creating a leftist partnership in the Nordic countries involving 
both pro- and anti-Soviet Socialist parties. These efforts were strongest in the late fifties when the Socialist 
Unity Party became the only pro-Soviet Socialist party to join the government in a NATO country.

Keywords: Soviet Union, Communism, Socialist Unity Party, Cold war, Icelandic politics
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Many Socialists and Communists in Western-Europe began to turn their backs on the Soviet Union 
during the fifties and early sixties. This was a time when doubts about the Communist economies started 
to grow. Gradually, as time went on, it became apparent to most people (except perhaps the most ardent 
Socialists) that the Communist economies were destined to be less successful in the long run than the 
market based economies of the West. It was also a time during which the true face of pax Sovietica 
presented itself in events such as brutal reactions to the uprising in Berlin and the invasions of Hungary 
and later Czechoslovakia. During the sixties criticism of the Soviet Union and of Soviet methods came 
increasingly from leftist circles. Leftist discourse in Western-Europe, as a consequence, depended less and 
less on defending the Soviet Union. One of the essential roles of the radical left in Western countries in 
the twenties and thirties had been to defend and glorify the Russian revolution and Soviet achievements. 
By the end of the sixties, however, pro-Soviet rhetoric had faded into the distant background of leftist 
politics.
In the present paper I will discuss the reaction of the Socialist Unity Party of Iceland (SUP) to this state 
of affairs. I explore the strategical moves of the party’s chairman, Einar Olgeirsson, who realized that the 
rhetorical force of old style Communism was dwindling, but thought it was possible to go both ways in 
response: Remain on friendly terms with the comrades in Moscow and move on to leftist discourse that 
allowed criticism of, and even indifference to, the Soviet Union.
The SUP was founded in order to unite Communists in the Communist Party of Iceland (CPI) and radical 
Socialists in the late thirties and was officially independent of both Communist and Social-democratic 
internationals. It was considered pro-Soviet by its opponents from the start however, and did not conceal 
its affiliations. As American military presence was made permanent in Iceland in the early fifties, the party 
put itself in the forefront of the campaign against the US base in Keflavík. The SUP was a strong force in 
Icelandic politics, from its first major election victory in 1942 until its dissolution in 196�, as the People’s 
Union, a former electoral alliance, became the new Socialist party. The SUP received between 12-20% 
of the votes in general elections during this period, and entered government twice, first in a coalition led 
by the Conservative Independence party in 1944, and the second time in a coalition led by the centrist 
Progressive party in 1956. It is unique among pro-Soviet parties in NATO countries, in being accepted 
as a coalition partner.
The Socialists, led by Einar Olgeirsson, who held no formal position in the 1956 government, made 
no secret of their wish to improve and increase cooperation with the Soviet Union during their time in 
government. A grand scheme designed by Einar was to commit the Icelandic economy to eastern trade 
by loan and credit agreements. This surfaced, partly, in the Socialists’ campaign issues, which upheld the 
mutual benefits to be expected from cultural, political and commercial relations between Iceland and the 
Soviet Union. It also appears in Socialist evaluation of the Marshall plan as ensuring US control over the 
Icelandic economy. But for the most part the agenda remained hidden.1

In this paper I will show how Einar Olgeirsson, supported by the old guard in the party, which mainly 
consisted of former CPI comrades, planned to use Soviet connections to reshape Icelandic export 
policies which would have put the Socialists in a key position in securing markets for Icelandic products. 
Einar’s goals, however, were not only to create lasting ties with the eastern bloc. His reasoning provides 
a perspective on Socialist culture and politics showing the motivation for increased contact and even 
economic dependence on the Soviet Union in his concern that Socialist culture and thinking need a 

1  Olgeirsson, E. (1957). Hvert skal stefna. Réttur, �0(1-�) p. 11-1�. Brynjólfur Bjarnason, the former CPI chairman and a leading figure in the CPI wrote a party 
handbook in 1952 outlining the economic state of the world arguing that the Communist economies were growing at a much greater speed than Capitalist. Although 
the argument is not explicitly made, the obvious choice for Iceland, according to this analysis, was to seek trade relations with the Eastern bloc. Bjarnason, B. (1952). 
Sósíalistaflokkurinn: Stefna og starfshættir. Reykjavík.
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defence from the surrounding capitalist and petit-bourgeois environment. The Socialists, and Einar in 
particular, realized that Soviet style rhetoric had no force or appeal in a Western-European country 
and had to be softened or abandoned. Abandoning the Soviet Union or the Eastern bloc, however, was 
likely to diconnect Socialists from what, after all, was Socialism, real and living. The middle way Einar 
thought he saw, or sought to create, was to abandon the rhetoric without abandoning the cause. Einar 
was probably the only Socialist leader in Western-Europe to make an honest attempt to have his vision 
approved by Soviet party authorities. His attempts were not successful, but they do explain why the 
Icelandic Socialist movement failed to shake off the shadow of its Soviet past during the sixties, and 
remained tainted by its affiliation with the Communist Party of the Soviet Union.

Icelandic Socialists and the CPSU
Even if the Socialist Unity Party evaded strict classification as a pro-Soviet Communist party, for all practical 
purposes it was. Confidential relations to the International Department of the Central Committee of the 
CPSU included regular embassy conversations where leading members of the party informed the CPSU of 
political developments in Iceland, requested assistance to increase trade between the two countries and, when 
they were in a position to do so, requested long-term credits and loans to finance projects planned by state 
and municipal agencies. The Socialists also asked for advice in policy planning and described themselves as 
being greatly indebted to the CPSU for such advice. The party’s status as a friendly party ensured regular 
invitations to Moscow for talks and leisure, a stream of delegations went back and forth and trusted members 
of the party could count on frequent invitiations to spas and sanatoria on the Black Sea.2

Through the relations to the Socialist party the Soviet Union gained some direct information of decision-
making in one NATO country and even if this was the smallest member of the alliance, a country without 
its own military forces, the situation was exceptional. Arguably the Icelandic socialists, however, gained 
more from the liaison. Commercial relations and the ability to influence what deals the Soviet Union 
would offer Iceland, gave them an important role as a necessary mediator, independently of whether or 
not they were in the government. In the fifties the Soviet Union became Iceland’s biggest single trading 
partner. Confidential relations to the International Department of the Central Committe meant that 
the Icelandic Socialists had direct influence on decision-making in these matters. Even if their wishes 
and advice were most often embedded within documents marked “informational material” internal 
correspondence shows that their wishes and preferences were often taken seriously by decision-makers 
and influenced their decisions.�

It would be a mistake conclude, however, that the SUP kept these relations alive solely for the purpose 
of thereby preserving its role as an intermediary. The party’s old guard, still influential in the late fifties, 
had been moulded by Comintern experiences and was quite immune to the idea of ending ideological 
partnership with the CPSU. Declarations meant to disassociate the party from the Soviet Union were in 
their view first and foremost tactical moves made in order to preserve the party’s image as a leftist alliance.4 
In reality the party sent young Socialists to study in the Eastern bloc in the belief that Communist 
educated intellectuals would in the long run strengthen the party as well as being able to understand the 
necessity of continued relations to Communist parties in Eastern Europe, East-Germany’s SED and the 
CPSU in particular.5

2  See statements made by Einar Olgeirsson, party chairman, in conversation with Ambassador A. Aleksandrov e.g. 2.7. 1959 RGANI 5 50 159 p. 77-8�.

�  AVP RF 200 16 9 120 p. 16 P. Lunkov to N.P. Firiubin, 9 November 1959.

�  See Einar Olgeirsson to Comintern RGASPI �95 15 105, 21 August 19�8.

5  Ólafsson, J. (1999). Kæru félagar. Íslenskir sósíalistar og Sovétríkin 1920-1960. Reykjavík: Mál og menning, p. 210-211.
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The Socialists valued the general cultural input that their Soviet ties offered as well as the financial aid 
available for the party and related institutions. The Socialists also capitalized culturally on visits of Soviet 
artists and musicians, through an Icelandic-Soviet culture and friendship association (MÍR). Soviet 
financing made them more powerful in publishing in Iceland than would otherwise have been the case. 
Some leading SUP members clearly believed that the SUP could profit from its “expertise” in dealing 
with key functionaries in the CPSU to the extent that its important but covert mediating role would be 
silently recognized even by their political opponents.6

Finally the SUP received large payments from the CPSU in the period from 1956 to 196� and these 
payments were probably of considerable importance for starting and continuing Socialist projects, which 
included the publication of the party newspaper and the construction of a large building in the centre of 
Reykjavík for the Socialist publishing company, Mál og menning and a popular bookshop.7

The theme of ideology and education
After the failure to establish Cominform as a new International under Soviet control the CPSU began to 
pursue relations with Communist and Socialist parties in Western-Europe on the basis of consultations 
rather than control.� Ideological patronizing was decreased considerably. This made life easier 
for the Icelandic Socialists since their unusually broad and somewhat nationalistically oriented party 
had been always been a somewhat problematic ally and a source of frustration for Soviet representatives 
in Iceland.9 Now the line was to create an atmosphere of pragmatic confidentiality with many of the 
Socialist leaders especially with the party chairman Einar Olgeirsson. Although the relations between 
Socialists and Soviet representatives had been close at times after the war, the new attitude marked a 
significant change in approach, which the Socialists saw as a great opportunity to improve their standing. 
Instead of attempting to interfere with the Socialists or criticize them, suggestions would be offered as to 
how important issues could be resolved and requests for assistance were listened to patiently.10

 The response this more liberal attitude evoked from the Icelandic Socialists was favorable and in many 
ways trusting. They discussed problems of their party openly in the embassy and shared information with 
the Soviet diplomats in a manner one would expect from a pro-Soviet Communist party. As the “Centre” 
became less critical, the relations gradually became relaxed. Questions of ideology and organization of the 
party were brought up frequently by the Socialists themselves.11 The reports to Moscow changed in tone 
and diplomats entrusted with political affairs from time to time expressed sympathy with the plight of 
the Socialist party in Iceland.12 Thus party and foreign ministry documents in Moscow reveal increased 
acceptance in the reception of Icelandic Socialists in Moscow in the early fifties. The Socialist leaders in 

6  See RGANI 5 50 159 Ambassador Aleksandrov in conversation with Einar Olgeirsson 2 July, p. 79.

7  Ólafsson, J. (1999) p. 188-192. The total amount was around 120.000 USD.

8  The change has often been connected to Stalin’s death and the disorientation thought to have reigned after that in the Soviet leadership (see Ellison, H. J. (198�). 
Soviet Policy toward Western Europe. Seattle: University of Washington Press). Recent research on the Cominform and and aspects of Soviet foreign policy around 
Stalin’s death shows that things had begun to change earlier as a result of changed policies, rather than the loss of control through chaos (See Pons, S. (199�). The 
Twilight of the Cominform. In G. Adibekov et.al. (Ed.), The Cominform. Minutes of the Three Conferences 19�7/19�8/19�9. Milano: Fondazione Giancomo Feltrinelli, p. 
50�). The change was clearly felt by the Socialists in Iceland, who characteristically interpreted policy changes as an expression of understanding and a friendly attitude 
towards Iceland. Mikhail Suslov was thought to be the main ally of the Icelanders in the Central Committee, and some of the Socialist leaders therefore attributed the 
more accommodating attitude toward Iceland to his personal intervention (Olgeirsson, E. (1981). Michael Suslow látinn. Réttur, 6�(�), 210-211; (198�). Viðskipti Íslands 
við Sovétríkin í meira en hálfa öld. Réttur, 66(�), 220-221.).

9  See RGASPI 17 128 1108  March 19�7 “Sotsialisticheskaia Partiia Islandii” A report by Vassilii Rybakov, p. 108.

10  Reports written by Soviet representatives stationed in the Soviet Mission in Reykjavík (established 19��) suggest that until 1952 these representatives had were 
not under instructions to treat the Icelandic Socialists as “friends”. See RGANI 5 28 7� p. 181.

11  See e.g. Einar Olgeirsson’s letter to the Central Committee 26 July 195� RGASPI 5 28 226 p. 229-2��.

12  See RGASPI 17 1�7 9�6 p. 7�-82 An excerpt from the political report for the first quarter of 1952, I. Korchagin, also RGANI 5 28 7� p. 177-222 “On the political 
parties in Iceland and the Althing elections 28 June 195�”.
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Iceland saw their struggle partly as a crusade against capitalist and petit-bourgeois values; for national 
liberation and socialist values. Cultural and ideological support from the Soviet Union was a significant 
contribution to this struggle as long as the interpretation of the national context was left to the Socialists 
themselves.1� The Socialists feared that without the ideological and educational support from Communist 
parties in Eastern-Europe the younger generation in the party might fail to understand and appreciate the 
nature of Socialism and become adjusted to Capitalist ways of thinking. But such a development would, 
they realized, only lead to a split in the party.
 Einar Olgeirsson discussed these difficulties in with the Soviet mission chief Igor Ivanov in 1952. In 
his report of the conversation Ivanov emphasized the fact that the Socialist leadership did not seem to be 
entirely in control of the party’s youth movement, which evoked a certain surprise: 

[...] When we discussed the party’s preparation of young officials Olgeirsson said that at 
the moment the party was not very successful. The party has quite a few young members 
but it is impossible to promote any of them to a leadership position because no one has the 
necessary and obligatory party-preparation. In light of the abnormal situation with young 
officials, the leaders of the party attempted to promote a young socialist to a leadership 
position. It was one of the leaders of the socialist youth organization, Ingi Helgason. Soon 
after that, however, the youth organization issued a declaration and demanded that Helgason 
return to work in the youth organization.

The party leadership was forced to concede to these demands.14

Einar’s complaint, however, clearly had the dual purpose of preparing the ground for a request for 
assistance on the one hand, showing how seriously the party leadership took the young generation on the 
other. Einar also pointed out that the essentially capitalistic social reality in Iceland makes it exceedingly 
difficult for the Socialists to offer the proper Socialist education:

Olgeirsson […] said that the leaders of the Socialist youth organization were not doing 
a bad job among Iceland’s youth. The Capitalist reality, however, undermines their work. 
The young generation is gradually beginning to regard the situation and its own social 
environment as reflecting the normal state of affairs. Young people are being transformed 
into an inert mass and in Olgeirsson’s view it is not possible to lead them out of this condition 
of inertia solely through ideological work.15

So, what is needed is in Einar’s view increased opportunity to send promising young Socialists to the 
People’s republics:

Olgeirsson believes that the best method to correct the abnormal situation is to send 
young people to the Soviet Union or the People’s republics on a regular basis. […] If they 
get the appropriate ideological training they might even occupy leading positions in the 
Socialist party later on.16

Einar was suggesting that the party mediate in sending young people to study in universities in Eastern-
Europe and the Soviet Union, not only that they would be given opportunity to attend festivals and 
celebrations and go to party schools or schools run by the youth organizations. At the time some student 

1�  Bjarnason, B. (197�). Skylda okkar við landið og þjóðina. Með storminn í fangið II. (pp. 268-27�). Reykjavík: Mál og menning.

1�  �0 May 1952 AVP RF 096 9 � 109 p. 125-127.

15  Ibid.

16  Ibid.
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opportunities had already been created in the Soviet Union and the GDR and over the next two decades 
scores of Icelanders would be offered study positions through party connections.17 The Socialist leaders 
thus saw university education as an equivalent, or even a better option, to strengthen the party’s ideological 
base, than traditional party education, which was the usual study track for future leaders of CP’s.1� In this, 
as in many other issues, the Icelandic Socialists had an unusual and in many ways an original attitude to 
their Communist brethren. Einar Olgeirsson was eager to reap all cultural, social and educational profits 
from the special fellowship with “real and living” Socialism.
 The dream about a Socialist-educated intelligentsia that would assume leading positions in the party 
reveals a nostalgia, quite conspicuous among the older generation in the Socialist Party, about party 
schooling in Moscow in the Comintern era. These schools had played an important role in the early stages 
of the Communist movement in Iceland. A relatively large number of students from Iceland studied 
there in the thirties. That Einar should prefer university education to party-schooling also shows a certain 
ambivalence about schooling in the thirties. He seems to have honestly believed in the authenticity of the 
experience of living in the People’s republics: Einar seems to have thought that such experience would 
necessarily work in the party’s favor. He did not realize, until much later, that staying at universities in 
Moscow, Leipzig or Dresden was more likely to make students highly skeptical about the Soviet Union 
and even about Communist rule than to bring them closer to the cause as Einar understood it. Einar 
described his ideas to the Soviet ambassador Pavel Ermoshin in 1957:

Olgeirsson said that unfortunately the party does not train its officials in an organized 
and international way such as this was done formerly, particularly in the Leninschool in 
Moscow. In Olgeirsson’s opinion it would be useful to found a school of that kind in one of 
the People’s Republics, where the best known activists in the workers movement could give 
lectures along with the greatest specialists in the field of Marx-Leninism. If such a school 
were established it would be necessary to learn from the mistakes of the past. In the old 
schools, according to Olgeirsson, the teaching tended to be dogmatic. The audience did 
not acquaint itself with Marx-Leninism creatively but understood it narrowly, in a sectarian 
way. As a result of this some Icelandic comrades started to discuss an armed uprising in 
Iceland when they came back after having studied at the Leninschool. They failed entirely 
to take the historical development of Iceland into account. They did not think about many 
very important things, for instance the fact that the nation had been unarmed for almost 
one thousand years, that there is no military in Iceland, that its police and prison system 
cannot be compared to European institutions with that name, that the bourgeoisie is quite 
weak in Iceland and so on. That is to say the way to Socialism in Iceland, consequently, will 
be different from what it is in other countries. But the comrades had learnt their Marxism 
dogmatically and failed to understand this. They accused the leaders of the Socialist party 
[sic] of opportunism and other sins. The differences eventually had to be resolved in the 
Comintern.19

Einar is emphasizing the role of Communist education in creating a source of resistance to Capitalist 
conditions, but he is also hinting at the need for educational and cultural enterprises to be developed in 

17  The first Icelandic students were admitted at Moscow State University in 195� and were among the first westerners to enroll at a Soviet university after the war. 
See CC CPSU Decisions, Iceland, 195�.

18  See Krekola, J. (1998). Praise for Learning. Finnish Communists in the Moscow Party School from 1950s to 1970s. In T. Saarela & K. Rentola (Eds.), Communism, 
National and International. (pp. �15-�29). Tampere: Studia Historica.

19  2� July 1957 AVP RF 096 1� � 117 p. 68-69. Einar is referring to a conflict in the Communist Party of Iceland in 19�� and 19�� when a group of militants, some of 
whom had spent time in Moscow attempted to radicalize the party’s policies in accordance with the general line in the Communist movement from 1928 to 19��/��. 
Their effort however eventually was thwarted by the Comintern leadership, partly because the conflict broke out late, and the tide was already changing among 
Communists, increasingly appealing to moderate leftists after Hitler came to power in Germany.
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order that Socialists and Communists strengthen their ideological and agitational position. In this sense 
Einar never doubted that friendly relations to the Communist parties in Eastern Europe were essential for 
the well being and future influence of the SUP. The loss of contact with the Eastern bloc would expose 
Socialist youth to Capitalist and petit-bourgeois thinking, which would in due time threaten Socialist 
visions.

The theme of national economy
The incompatibility of the two economic systems, the liberal market economy of the west and the planned 
socialist economies of the east, was far from clear in the minds of allied leaders during and immediately 
after WWII.20 For the tiny Icelandic economy, the difference remained unclear for more than a decade 
after the war, during which the various restrictions on economic activity kept the country’s economy 
isolated.
In 1945 when the Socialists participated in a coalition led by the conservative Independence party, they 
managed to reach an extensive trade agreement with the Soviet Union on conditions that leave no doubt 
about its political nature. In 194� when the Socialists had left government, Soviet authorities saw no 
reason to extend the agreement and put the Icelanders in a difficult position. In the following years Einar 
Olgeirsson made repeated if inconsistent attempts to influence the Soviet approach to trade to Iceland. 
In 194�, clearly overestimating his own influence, Einar even suggested that trade could be discontinued 
temporarily to teach the government a lesson. Later his position seems to have been that the Soviet Union 
should put emphasis on a trade agreement with Iceland since such agreement would in any case improve 
public perception of the Soviet Union. The Socialist party would in his view always gain from a more 
favorable attitude toward the Soviet Union.21

An Icelandic-Soviet trade agreement was finally concluded in 195� and as the earlier agreement had 
been, it was very profitable for Iceland. Although the Icelandic Socialists did have some influence on the 
negotiations, the end result had more to do with changed Soviet policies in relation to trade relations 
with Western countries than with Iceland in particular. In the preceding years the Socialists had time 
and again sought to create private business relationships in the Soviet Union and to conclude special 
agreements between particular Soviet trading companies and communities or companies in Iceland, that 
were either run by Socialists or under Socialist influence. The reasoning presented by the Socialist leaders 
was always crudely political: Publicized trade between Icelandic and Soviet partners would first of all 
improve the public mood toward the Soviet Union, it would, secondly, serve to strengthen the Socialist 
party and finally it would create the impression that the Socialist leaders were not only strong politicians 
but also capable business managers who could, and should, be entrusted with running the country.
In 1952 Einar Olgeirsson explained to the Soviet ambassador that it was of vital importance for the 
Socialists that the Soviet Union should buy fish products directly from the township of Neskaupstaður 
where Socialists had a majority in the town council. „The work of the Socialist party“ he argued 
will be successful only when the Socialists will see results of their work. The municipality ... owns two 
trawlers and it would be very important for the Socialists that the fish from these two trawlers could be 
sold in Eastern Germany or in the USSR and the money used to buy Soviet products. It is quite possible 
to conclude such an agreement since the trawlers are quite independent of the Icelandic government. 
An agreement of this sort would greatly increase the authority of the Socialist Party in the country and 
strengthen its position. In addition to that such an agreement would create direct relations to the east, 
which is very important for the Socialists of Iceland.22

20  Gaddis, J. L. (1997). We Now Know. Oxford: Clarendon, p. 191-192.

21  AVP RF 200 5 6 10�a; 0�� 5 � 10�a p. 6.

22  �0 May 1952 AVP RF 096 9 � 109 p. 125-127.
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This short passage contains an argument that the Socialists, and their leader Einar Olgeirsson in particular, 
would repeat many times for almost two decades. It has two sides: One is obvious and has to do directly 
with Socialist rhetoric: Their image as skillful dealers and negotiators. The other is more complicated and 
has to do with the nature of national economy: The more extensive the trade with the Soviet Union, the 
more dependent Icelanders would be on such trade and consequently less able to deal with others. This 
the Socialists new quite well. They wanted to use their influence not only to increase Icelandic revenue 
from foreign trade but to create permanent trade relations with the east, which would gradually grow to 
encompass most of Iceland’s foreign trade.
 Thus whether in or out of government, the Socialist leaders always tried to use their connections to 
influence trade. It is important to keep in mind that this was not done in a vacuum. As documents from 
both Central Committee archives and from the Ministry of Foreign Affairs show the Socialists really did 
have some influence. The Soviet party leadership most often showed willingness to take advice from the 
SUP, Einar Olgeirsson in particular, about negotiations on trade with the Icelandic authorities.
 The situation in 1952-5� was not simple. Iceland had engaged Britain in a so-called Cod-war, a dispute 
over Iceland’s right to extend its fishing zone. Icelandic authorities had decided unilaterally to do so in 
1952. As a result of this dispute British authorities had issued a ban on the unloading of fish from Icelandic 
vessels and the purchase of fish from Iceland, which in practice imposed an economic embargo on the 
country.2� The trade agreement with the Soviet Union thus was a way out of an extreme situation. The 
Soviet Union presented itself as a liberator of Iceland by opening up its markets and thus the agreement, 
even if that may not have been the original intention, was conceived as an equivalent to a friendship 
treaty by the Socialists in Iceland and heavily propagandized as such. The day after the agreement had 
been signed the Socialist newspaper Þjóðviljinn interpreted the agreement as the “recognition in deed” 
that the Marshall agreement did not hold: “It shall not be permitted that the authorities can exploit the 
madness of war, with which one now tries to infect our nation, to spoil once again the great opportunity 
to secure Icelandic prosperity promised by steadily increased trade with the depression-free world of 
Socialism.”24

 When Einar Olgeirsson was invited to spend his vacation at the Abkhazian Black sea resort, Gagra in 
the summer of 1954, with consultations in the Central Committee before and after, he planned to use the 
new situation extensively. Einar produced a stream of letters to the International Department, requesting 
long-term credits both for the Icelandic government and for various companies and communities in 
Iceland. Most of these requests where politely turned down, some of them for the only reason that 
Einar Olgeirsson did not represent the Icelandic government and that many of the things he requested 
could justifiably be interpreted as interference in Icelandic affairs, according to the Central Committee.25 
Einar’s attempt to acquire the licence for the import of cars and machinery from the Soviet Union for 
a company closely related to the party was also turned down, since, as it seems, the Socialists were not 
thought to have the means, or the skills, to run such business effectively. But even if Einar did not achieve 
what he may have hoped for in the summer of 1954, he certainly set the tone for what was to come in 
1956 when the Socialists as a governing party, set out to seek financing from the Soviet Union for a large 
scale reconstruction in Icelandic industry and fishery. The time for transistion had come, Iceland was to 
become prosperous by attaching its economy to the depressionless eastern economies.

2�  Jóhannesson, G. T. (200�). How the Cod War came: The Origins of the Anglo-Icelandic Fisheries Dispute, 1958-1961. Historical Research, 77(198) p. 5�6.

2�  Þjóðviljinn 5 August 195� p. 6. See Landgrunnslögin, also discussion in Olgeirsson, E. (1980). Ísland í skugga heimsvaldastefnunnar. Reykjavík: Mál og menning, p. 
18�-190. 

25  26 August 195�, “Spravka”  RGANI 5 28 226 p. 2��.
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In 1956 the Socialist Party had formed an election bloc, the People’s Alliance, with other groups on the 
left wing. The alliance gained a handsome share of the vote, 19,2% and entered a government headed 
by the Progressives, a center oriented party with a rural electoral base, with the Socialdemocratic Party 
as a third coalition partner. The government was generally described as a left coalition and came to 
power on a platform of major economic reconstruction. It also had a withdrawal of US forces from 
Icelandic territory on its agenda, in accordance with a resolution passed in the Icelandic parliament in 
March that same year.26 The plans for reconstruction announced by the government included ambitious 
projects in port construction around the country, the construction of electrical power stations and a 
major overhaul of the country’s trawler fleet.27 Apart from the intention to negotiate a withdrawal of US 
soldiers and military officers from the American military base in Keflavík, stationed there in accordance 
with the Icelandic-American defense agreement, these plans naturally raised questions about financing 
and caused concerns that their realization might lead to an increased dependence on Eastern-European 
markets.2� These concerns were not baseless. One of Einar Olgeirsson’s top priorities after the formation 
of the coalition was to approach the CPSU Central Committee with proposals on Soviet and Soviet 
mediated loans to finance the government’s plans. Einar had prepared his proposals meticulously. In 
addition to the requests made to the Central Committee earlier, in 1954, he had approached the Central 
Committee again in 1955 to ask about the possibility of a big long term loan to Iceland in case of a left 
wing government.29 The answer he received then was simple: No discussion without the express will of 
the government that such a discussion should take place – or in other words: First form your government, 
then come and talk to us.�0

 With coalition negotiations still going on Einar Olgeirsson visited the Soviet ambassador in July to 
inform him about the situation. He told the ambassador that clearly the Socialists would have to be 
ready for compromise in such a government. He said that they would be perfectly happy if the results of 
their participation in government would be first the withdrawal of the US military forces from Iceland, 
second, increased economic independence of Iceland, which in Einar’s usage meant increased trade with 
the Soviet Union and Eastern-Europe. More precisely, Einar wanted a loan from the Soviet Union that 
would finance a at least half of the future government’s reconstruction efforts.�1 
A week later the coalition treaty was concluded and the government formed and soon after that Einar 
presented his proposals to the Soviet ambassador and requested audience in Moscow. He was received 
first by leading officials in the International department who discussed his proposals and drafted answers 
to them for the Central Committee. A few days later Einar was received by Mikhail Suslov, the Politburo 
member who then headed the International Department, and who in Einar’s view had already shown a 
special understanding of Icelandic affairs.�2

 Einar wanted the Soviet government to grant a loan of 400 million Icelandic krónur or the equivalent 
of 25 million US dollars at the time. This a half of what according to Einar the government needed for 
its reconstruction plans. The rest, he explained, the government would seek to get from “Capitalistic” 
countries. If on the other hand it would prove impossible to get such loans, the government would ask 

26  Whitehead, Þ. (1998). The Ally Who Came in from The Cold. Reykjavík: Háskólaútgáfan, p. 71-72; Ingimundarson, V. (1996). Í eldlínu kalda stríðsins. Reykjavík: Vaka-
Helgafell, p. 29�; Olgeirsson (1980) p. ��6-��2. 

27  Þjóðviljinn, the Socialist daily exclaimed on its front page: 15 new trawlers will be bought (“Keyptir verða 15 nýir togarar” Wednesday 2� July 1956 p.1) whereas the 
conservative Morgunblaðið complained that the new government had no clear vision of its tasks (“Loðmulluleg yfirýsing hinnar nýju stjórnar” Wednesday 2� July 1956 
p. 2). See also AVP RF 0�5 1� � 115 p. 57, 22 August 1956 Conversation report, Soviet Ambassador Pavel Ermoshin with Einar Olgeirsson.

28  See Ingimundarson (1996) p. �2�.

29  19 July 1955 A letter from Einar Olgeirsson, RGANI 5 28 ��2 p. 126.

�0  �1 August 1955 P. Vinogradov to the Central Committee, RGANI 5 28 ��2 p. 127.

�1  1� July 1956 Conversation report, Soviet Ambassador P. Ermoshin with Einar Olgeirsson RGANI 5 28 ��7 p. 100.

�2  RGANI 5-28-��7, p. 98-116.
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the Soviet Union to grant the whole sum. �� Einar did get what he wanted this time: The Soviet Union 
was prepared to grant Iceland a longterm loan of 25 million US dollars with 2,5% interest. Over the next 
few weeks Einar put considerable pressure on the government to accept this offer. The Soviet ambassador 
supported him by visiting the prime minister twice in order to convince him of the sincerity of the 
proposal, although it was not presented in a formal written manner.�4

 The Soviet offer put the prime minister Hermann Jónasson in an awkward situation. Even though his 
government was a left coalition there was in fact no consensus within it about the US base. One thing, 
however was clear: By accepting the Soviet offer, the Icelanders would alienate themselves from the 
NATO alliance and make it an easy play for the Socialists to achieve their goal of “increasing Iceland’s 
economic independence” i.e. channeling Iceland’s trade into Eastern markets. It is also clear that Einar as 
well as Mikhail Suslov and other leading Central Committee members who participated in designing the 
offer, realized that it was necessary not to attach any strings to it. Judging from the draft answers to Einar’s 
proposals the Central Committee fully supported the Socialist policy of keeping the government together 
by all means necessary and did not recommend that the Socialists set any conditions for continuing in the 
government. The Socialists, according to the recommendation draft, should use their position to explain 
their point of view and win public opinion over to their side. They should be careful not in any way to 
soften their position, but at the same time they should neither let their opposition to a military base in 
Iceland nor as their opposition to NATO compromise their participation in the government.�5

 This is not the place to discuss the complicated events that led to the government’s ultimately rejecting 
the Soviet loan offer.�6 The remarkable part of the loan episode is the unusual policy pursued by the 
Socialists as well as their leader’s persistence in seeking to increase Soviet-Icelandic relations, trade relations 
in particular. Einar Olgeirsson’s visit to Moscow shows how far he was prepared to go. At his meetings in 
the Central Committee he clearly laid out the position of his party asking for advise in policy matters. 
While it is unlikely that Einar was prepared to go back to Iceland with a line from Moscow and then 
start to implement the line, as might have been the case twenty years earlier, it is clear that he wanted to 
make the impression in the Central Committee that advice from the leading party of world Communism 
would be warmly welcomed by the Communists in his party. At least it will have been unique that the 
Soviet leadership could receive in this manner a person who, formally or informally, represented the 
government of a NATO member country and was asking for recommendations as to how to conduct 
policy within that government. Thus Einar had suddenly become a very important figure: Contacts with 
him could upset NATO unity which naturally was very much in the interest of the Soviet government.
 The significance of this move must be evaluated from two different perspectives. On the one hand Einar 
Olgeirsson achieved his goal of winning the trust of the CPSU which is probably the main reason for 
considerable financial aid to the Socialist party and the publishing house Mál & menning, which was 
strongly associated with the party, over the next few years. It also meant that the lack of success in having 
US mililtary forces withdrawn from Iceland did not affect the CPSU’s attitude toward the Icelandic 
Socialists. On the other hand it must also be seen as a total misperception of political reality for a leader of 
an independent Socialist party with mass following in its country to commit his party so strongly to this 
kind of relations with the CPSU. But this misperception can be explained by Einar’s vision of Socialist 
culture and reality, discussed above. The economic gains combined with what in his view constituted the 
necessary real life experience of any Socialist, ruled out his giving up friendly relations to the Estern bloc. 

��  22 August 1956 Soviet Ambassador P. Ermoshin with Einar Olgeirsson, AVP RF 0�5 1� � 115 p. 57.

��  Ingimundarson (1996) p. ��6-��7. The Gross national Income at the time was just above 50 million krónur in 1956.

�5  September 1956 “Draft text of answers to questions asked by the chairman of the Socialist Unity Party of Iceland, Comrade Olgeirsson” RGANI 5 2 ��7 p. 106.

�6  Ingimundarson (1996) contains a thorough study of the government’s tactics in securing a loan from the U.S. and Western Germany rather than taking the Soviet 
loan.
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In the final section of this paper, I will elucidate one episode which further explains the SUP’s policy af 
having it both ways – staying in the Socialist camp while distancing themselves from its rhetoric.

The theme of the renegade and the pragmatist: The SUP and Aksel Larsen
The most bizarre episode in SUP-CPSU relations occurred a few years after the Socialists left government. 
In 1962 Einar Olgeirsson and some of his closest associates, had become worried that a split amongst 
Communists in Denmark would have repercussions within the Socialist movement in Iceland, perhaps 
even leading to a mass exodus from the party.�7 Their main concern was to prevent an alliance of moderate 
Socialists, the National Defense Party (Þjóðvarnarflokkurinn), which was founded in the early fifties 
mainly to oppose the US base in Keflavík and Iceland’s memebership in NATO, from establishing formal 
relations to the the new Danish Socialist party, which had turned its back on the Soviet Union. The 
Socialist People’s Party (Socialistisk Folkeparti) was led by a charismatic former Communist, Aksel Larsen, 
whose Comintern affiliations went back to the early twenties. Larsen’s renegade status made collaboration 
with him or his party completely off limits for all friends of Moscow.��

Because of his worries that the Socialist movement was dissolving and even strong parties such as the SUP 
might all of a sudden find themselves isolated and without support, Einar was looking for a common 
cause to unite the different movements and parties on the left wing, such as had been done in the late 
thirties, in the era of the people’s fronts. The cause that finally captured his imagination as the common 
cause of the Nordic and even European left, was the opposition to a common European market. In the 
spring of 1962 Einar started a campaign to convince the leaders of Nordic CP’s as well as his associates in 
the CPSU central committee that the resistance to the European Union and to the common market was 
such a serious threat to the working class and to national sovereignty that the parties on the left should 
take it seriously enough to overcome their rivalries and differences.
In a meeting with leaders of the Nordic CP’s held in Helsinki during a meeting of the Nordic parliament 
assembly, Einar argued his case. He explained the roots of his party as a united front of Socialists and 
Communists and hinted at the danger for the CP’s to lose their electoral base. While the Danish, Swedish 
and Norwegian CP’s had all but lost their followers, the Icelanders and the Finns faced a different reality 
since their parties still played an important role within their respective political spectra.
Einar suggested that the CP’s would organize a broad conference of „progressive“ forces to discuss the 
common market, with representatives from the Nordic countries.�9 As far as this can be judged from the 
stenogram of the meeting, the other Nordic party leaders who were present did not immediately oppose 
the idea, but rather found it to be “premature”. Their conversation shows a certain ambivalence about 
organizing a campaign at all, and doubts that the Communist parties would be able to attract much 
support at all even to a popular cause.40

Einar seems to have been content with putting the issues on the agenda, and his pragmatist instincts 
may have been misled by the fact that his proposals met no hostility or outright rejection. But the Soviet 
ambassador’s dry description of Einar’s report from this meeting leave no doubt about the Soviet reaction 
to such ideas. About Einar’s report, he writes:

It was possible to draw infer from his words that he had once again attempted to convince them about 
the necessity of collaboration of the Danish Communist Party and Larsen’s party. Olgeirsson claims that 

�7  AVP RF  096-19-�-12�, p. 107. Eggert Þorbjarnarson in conversation with ambassador A. Aleksandrov, 18 May 1962.

�8  See Jakobsen, K. (199�). Aksel Larsen – en politisk biografi. Copenhagen: Vindrose, p. 62�-6�8.

�9  DCP archive, Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, box 29�, 16. March 1962, p. 16.

�0  Ibid., p. �5 (Statements by Hilding Hagberg, the Norwegian CP leader).
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the older functionaries in the party are vehemently against such cooperation because of deteriorating 
personal relations between them and Larsen after the split. At the same time, he thinks that the younger 
leaders of the party such as the party chairman Knud Jespersen “have begun to understand the necessity 
of cooperation of leftist forces”.41

The meeting evoked dramatic reactions in Moscow. Not only did the Central Committee react unfavorably 
to Einar’s ideas. After a discussion between him and members of the International Department in Moscow, 
instructions were sent to the Soviet ambassadors in all the Nordic countries not to engage in any kind of 
discussion with Einar about the issues he had raised:

In response to this, it was explained to comrade Olgeirsson that we do not find any contacts with top leaders 
of Danish revisionists desirable since their position is hostile to Marx-Leninism and to the Commuist 
movement and they fight against our fraternal Danish Communist Party. It was also emphasized that 
we are favorably disposed towards the tactics that the Danish Communist Party has employed in regard 
to Larsen’s party, namely to systematically expose the top leaders of Danish revisionists and seek at the 
same time to inform and work with rank and file members of the Socialist People’s Party within social 
organizations (the peace movement, trade unions etc.).42

While the Soviet reaction to Einar Olgeirsson’s proposals is not surprising, what is surprising is his 
naivety in pursuing the issue. There is no indication that Aksel Larsen was in any way interested in 
rapproachement with Moscow or the Nordic CP’s, let alone the SUP. Einar’s forceful ignorance of such 
practical matters, however, may explain to a certain extent his candid attempts to develop and put forward 
his ideas on Communist education and send young socialists to study in Communist countries as well as 
his relentless requests for loans and lucrative business deals. The instructions to the Soviet ambassadors 
ended on a cautionary note:

In future you are to study the situation within the SUP carefully and provide the Centre with information 
on a regular basis.4�

Basically this meant that Einar Olgeirsson was no longer considered a trustworthy comrade, and effectively 
ended his favour within the Central Committee. Yet Einar stands out as quite an unusual Socialist leader. 
For a long time he and his closest allies in the party tried to follow a dual path of not breaking with 
the Soviet Union on the one hand, avoiding isolation on the other, and had considerable success in this 
effort.

Conclusions
The story of Socialists in power in Iceland shows the great contradiction faced by many Communist 
parties in Europe during the Cold war years: The Soviet Union was at the same time the greatest threat 
to the existence of these parties and yet the existence of the Soviet Union, and the Communist World 
as a whole, remained a vital piece in their world. The new left provided a new rhetoric, through which 
European Socialists to some extent succeeded in drawing a clear distinction between Western radicalism 
and the Eastern bloc. The SUP failed to do this for its part, even though its leaders recognized that there 

�1  AVP RF 096-19-�-12�, Einar Olgeirsson in conversation with ambassador A. Aleksandrov, 9 April 1962, p. 76.

�2  RGANI Decisions of the CPSU CC, Secretariat meeting 10 April 1962, Protocol No. 20, #��. Attachment.

��  Ibid.



were good reasons for distancing themselves from the Soviet Union. But other interests were ranked 
higher by Einar Olgeirsson and those close to him: Since the Socialists had a strong position in Iceland, 
they were able to exploit their ties to the Soviet Union in ways that smaller and less influential Socialist 
parties in other European countries could not. My exposition of Einar Olgeirsson’s attempts to convince 
his Soviet comrades of the party’s need for understanding and support, shows how seriously he took 
“real and living” Socialism. His success is also quite impressive. Many Icelanders lived and studied in 
The Soviet Union and Eastern-Europe because of party mediation and it was only for his efforts that 
the Soviet government offered a big loan to Iceland in the fifties. That Einar failed to convince his own 
partners in Iceland of the wisdom of accepting the loan is a different story. In attempting to normalize the 
ties between the CPSU and loyal CP’s in Scandinavia on the one hand, and “renegade” Socialists such as 
Aksel Larsen, on the other, Einar clearly went to far. His attempt was unsuccessful and he lost credibility 
as a Communist leader from a Soviet point of view.
Regular cash payments between 1955 and 196� also made these the Soviet connections too valuable to be 
given up for Icelandic Socialists however, and it would be a mistake to downplay the importance of direct 
financial aid. But financial aid still remains only a part of the story. I hope to have shown in this paper 
that economic, cultural and ideological concerns kept Socialists close to the Eastern bloc and have to be 
understood in the context of Socialist identity. The idea was not necessarily the belief that to channel 
exports to the Socialist countries would provide the best input for the economy as such, but rather that 
such ties would work against Capitalist development, which leading members of the party judged to be 
fatal for the party in the long run. Thus their Socialist outlook was pragmatic: They saw economic and 
political conditions as working gradually against them in the sense of marginalizing Socialist ideas in an 
environment of consumerism and free market.
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Ágrip
Tilgangur þessarar greinar er að lýsa skipulagi smásöluverslunar á Norðurlöndum. Það er greint frá 
mikilvægustu hagrænum þáttum þessara landa, stöðu smásölu á vinnumarkaði og hlutdeild hennar til 
landsframleiðslu. Neyslu neytenda á Norðurlöndum er lýst og er hún að hluta til mjög mismunandi. 
Vöxtur smásöluverslunar hefur einnig verið ólíkur síðustu ár. Smásöluverslun er mikilvægur þáttur í 
hagkerfi þessara landa og stór fjölþjóðleg fyrirtæki ráða yfir mjög stórum hluta af smásöluversluninni. 
Rætt er um markaðssamþjöppun í smásöluverslun í einstökum löndum og eru Herfindahl-Herschman-
stuðull og samþjöppunarstuðull notaðir til að lýsa markaðssamþjöppun. Eitt einkenni smásöluverslunar á 
Norðurlöndum er að markaðssamþjöppun er tiltölulega mikil í samanburði við önnur lönd. Auk þess er rætt 
um mikilvægi flutningafræðilegs kostnaðar eða kostnaðar vörustjórnunar fyrir samkeppnishæfi fyrirtækja. 
Flutningafræðilegur kostnaður, sem skiptist í stjórnunarkostnað, birgðakostnað og flutningskostnað, er 
lýst í greininni fyrir Norðurlönd og önnur lönd Evrópu. Dreifing íbúa og samþjöppun í þéttbýli er mjög 
mismunandi á Norðurlöndum og rætt er um áhrif á smásöluverslun miðað við þann fjölda íbúa sem býr 
á höfuðborgasvæði einstakra landa og er sú staða borin saman við önnur lönd.

Lykilorð: Smásala, Norðurlönd, markaðssamþjöppun, Herfindahl-Herschman stuðullinn, flutninga-
fræðilegur kostnaður
 

Abstract
The purpose of the paper is to describe the structure of the retail sector in the five Nordic countries 
(Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden). The most important economic factors within 
these countries are discussed, the position of the retail sector in the labour market is described, and we 
show the contribution of the trade sector to Gross Domestic Product. The consumer patterns of these 
five countries are to some extent quite different. The growth of the retail sector has varied in the five 

1  An earlier version of this paper was presented at the 1�th Recent Advances in Retailing & Services Science Conference held on  9–12 July, 2006 in Budapest.
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countries over recent years. The retail trade is an important economic factor in the five countries and 
large international enterprises control a very large share of many of the sub-sectors of the retail trade. We 
discuss the intensiveness of the market concentration in the retail sector in individual countries using the 
Herfindahl-Herschman Index and the Concentration Ratio to demonstrate market concentration. One 
characteristic of the retail trade in the Nordic countries is that the level of concentration is relatively high 
as compared with other countries. Furthermore, we discuss the impact of logistics costs on the competitive 
advantages of enterprises. Logistics costs, which are divided into management costs, inventory costs and 
transportation costs, are analysed for the Nordic countries and other countries of Europe. The population 
distribution and urban density are also very different within the Nordic countries. We discuss the impact 
on retail trade resulting from the proportion of the total population living in the capital area and compare 
this situation with the situation in other countries in the world.  

Keywords: Retail, Nordic countries, market concentration, Herfindahl-Herschman Index, logistics 
costs

Introduction

The paper describes the retail sector in the Nordic countries, particularly the grocery market. Table 1 
shows an overview of the key figures of the Nordic region in an international context (Nordic Statistical 
Yearbook, 2006).

Table 1: Key figures of the Nordic region in an international context�

Nordic countries Euro-12 USA Japan

Inhabitants per sq km
Population aged 0–1� years, %
GDP per capita, PPP-euro
Consumption of energy per person,  
kg oil equivalent
Emission of greenhouse gases,  
tons CO2 equivalent per person
General government debt, % of GDP
Total taxes as % of GDP
Unemployment rate, %
Average hours worked per week

16
18

29,�00

5.5��

12
��
48
6.6

�5-�8

121
16

2�,800

�.96�

11
71
�1
8.6

�2-�0

�2
21

34,800

7.843

23
6�
25
5.1
�1

350
1�

25,�00

�.05�

11
172
25
�.�
47

There are approximately 25 million people living in the Nordic countries, �00 million in the United 
States and in the Euro-12 and 1�0 million in Japan. The inhabitants per sq km are quite different between 
the countries, as shown in Table 1, from 16 in the Nordic region to �50 in Japan. The consumption of 
energy is by far the highest in the USA and so is the emission of greenhouse gases. These countries all 
have on average a high living standard; the USA having the highest. There are big differences regarding 
the general government debt, from 44% of Gross Domestic Product (GDP) in the Nordic countries to 
172% in Japan. The tax burden is lowest in Japan and in the USA and far higher in the Nordic region. 
The unemployment is highest in the Euro-12, much more than in the other countries. The Japanese 
people work for longer hours than those in the other countries.

2 Euro-12 are the 12 countries that have the euro as their currency. These countries are: Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, 
Netherlands, Portugal and Spain.
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The five Nordic countries, Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden, are among the wealthiest 
countries in the world despite their relatively small populations. Table 2 shows some information on the 
countries (Nordic Statistical Yearbook, 2006; OECD in Figures, 2006) which is of particular relevance 
for the retail sector.

Table �: Some fundamental information about the Nordic countries

Denmark Finland Iceland Norway Sweden

Population, 1 Jan. 2006 in millions
GDP per capita in PPP 2005 in 1.000 US$  (world ranking)
Population per sq km
Inhabitants in capital area

5.�

��.�(7)

126.7
��%

5.�

�1.�(15)

17.2
19%

0.�

�5.8(6)

�.�
63%

�.6

43.2 (2)
15.0
22%

9.0

�2.7 (12)
22.00
21%

Table 2 shows that the population sizes vary somewhat, although three of the countries (Denmark, 
Finland and Norway) have similar populations of approximately 5 million. Sweden has almost double 
that number, at 9 million, while Iceland has only �00,000 inhabitants. 

The Gross Domestic Product (GDP) per capita in Purchasing Power Parities (PPP) for 2004 ranged 
from USD �0,400 to USD ��,700, ranking the five Nordic countries in 2nd to 15th place in the list of the 
wealthiest countries of the world. The number of inhabitants per sq km, which is highly significant for 
the retail sector as regards the distribution of merchandise, is similar in three of the countries (Finland, 
Norway and Sweden) at 17 to 22 inhabitants per sq km. Iceland has only �.� inhabitants per sq km, while 
the corresponding density for Denmark is 127 inhabitants per sq km. The proportion of residents living 
in the metropolitan capital areas is similar for three countries (Finland, Norway and Sweden) at 19-22%; 
while in Denmark �4% of the total population live in the Copenhagen area and in Iceland 6�% live in 
the Reykjavik area. Finland and Norway thus show a similar structure in this respect, while the other 
countries are somewhat different.

Shopping habits vary greatly between regions in Europe. Thus, there are fewer but larger shops per 
inhabitant in Northern Europe than in Southern Europe. The largest retail enterprises in Northern 
Europe have a larger market share in Northern Europe than in Southern Europe, and the own-brand 
market share is also larger (Flavián, Haberberg & Polo, 2002).

Retailing has in recent years and decades been characterised primarily by global retailing, where large 
retail chains are operating in more and more countries. Of the largest enterprises in this sector most are 
US retailers, followed by Japanese and then UK retailers (Dragun, 200�). In an international context, the 
Nordic countries are regarded as a small market region and the largest retail chains have not taken great 
pains to achieve prominence there. For many of the countries, such as Finland and Norway, inhabitants 
are relatively few, while distances are great (Uusitala & Rökman, 2004). The same applies of course for 
Iceland. In many countries the retail companies are among their biggest enterprises. 

The retailers have often huge buyer power by facing many competitive sellers representing the situation 
of monopsony (Clarke, Davies, Dobson & Waterson, 2002). Table � shows the annual population growth, 
age distribution, contribution of trade to GDP and the proportion of the workforce engaged in the retail 
sector and related sectors (Nordic Statistical Yearbook, 2006; Ágúst Einarsson, 2005).
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Table 3: Demographic and economic information about the Nordic countries
Denmark Finland Iceland Norway Sweden

Yearly population changes  

1850–2006

Yearly population changes  

1990–2006

Under 15 years 2005

15–6� years 2005

65 years and over 2005

Employed in wholesale and  

retail trade, restaurants and hotels of 

total workforce 2005

Contribution to total economy gross 

value added of wholesale  

and retail trade, restaurants  

and hotels 200� 

0.9%

0.�%

19%

66%
15%

18%

1�.5%

0.8%

0.�%

18%

66%
16%

16%

11.9%

1.0%

0.9%
22%
66%
12%

18%

12%

0.8%

0.6%

20%

66%

15%

18%

15%

0.6%

0.�%

18%

65%

17%

15%

17%

The annual population changes in 1�50 to 2006, over 150 years, reveal a similar trend for four countries 
(Denmark, Finland, Iceland and Norway), i.e. from 0.�% to 1.0%, but in Sweden the yearly change over 
the past 156 years was 0.6%. A different picture emerges when the last 15 years are examined, from 1990 
to 2006, when the yearly increase in Denmark, Finland and Norway was 0.�%, as compared to 0.6% in 
Norway and 0.9% for Iceland.

Population growth, in addition to economy, has a significant impact on the retail trade in any country. 
Iceland has the youngest population of the Nordic countries, as shown in Table �, but the section of the 
population which is most active in retail shopping, i.e. people in the age bracket of 15 to 64 years, is 
virtually identical in the five countries. A very similar proportion of the workforce is employed in the 
trade sector, i.e. about 15-1�% of the total in all five countries. The contribution of the trade sector to 
gross value added is highest in Sweden and lowest in Finland. 

Prices in the food market in the Nordic countries are higher than in the other countries of Europe. This 
is explained partly by different Value Added Tax (VAT) policies and the extremely inefficient agricultural 
sectors in Norway and Iceland. Table 4 shows the Gross Domestic Product (GDP) per capita in 2005 
in PPP where the index is 100 for EU-15� in the second column. The price level is in the third column 
(overall) and in the fourth column (food only) (Nordic Statistical Yearbook, 2006).

Table 4: GDP per capita and price level in an international context �005
PRICE LEVEL

GDP per capita 2005 in PPP Overall Food only

Denmark
Finland
Iceland
Norway
Sweden
EU-15
France
Germany
Italy
Netherlands
United Kingdom
Poland
Euro-12
United States
Japan

115
10�
116
152
106
100
101
101
95

11�
106
�6
98

1�8
100

127
108
119
12�
11�
100
102
10�

95
102
10�
�6

127
11�
147
1�2
11�
100
107
99

110
96
99
51

�  EU-15 are the 15 countries of the European Union before the enlargement in 200�. The 15 countries are: Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, 
Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden and United Kingdom.
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We see clearly in Table 4 the difference between Poland and the other countries. The price level is 
quite different between these countries. In Iceland and Norway the food prices are over 40% higher 
on the average than in the European Union (EU-15). The price level in Finland and Sweden is similar 
to that in other countries in Western Europe. The structure of the retail trade in the Nordic countries 
varies (Næss, 200�). In all the five Nordic countries large companies control the retail trade and these 
large companies regard the entire world as their home market. 

Consumption and retail growth
Table 5 shows the consumption of several product categories in 2005, particularly foodstuffs, which are 
an important factor of retail sales; the Table also shows differences in consumption patterns (Nordic 
Statistical Yearbook, 2006). 

Table 5: Consumption in the Nordic countries per capita �005
Denmark Finland Iceland Norway Sweden

Sales of alcohol, litres per 
capita 200� 11.0 9.9 6.7 6.2 6.5

Milk, litres per capita 98 143 1�8 117 107
Beef and veal, kg per capita 26 19 1� 20 25
Pork, kg per capita 38 �� 18 2� �6
Sheep and lamb, kg per capita 1.� 0.� 25.7 5.6 1.0
Poultry, kg per capita 23 16 21 12 15

Sugar, kg per capita �� �2 49 �6 �0
   

Table 5 shows that the consumption of alcohol is greatest in Denmark, and that Finland has the 
highest consumption of milk. Icelandic consumption of beef and veal is low in comparison with all of 
the other Nordic countries, but its consumption of lamb is far the highest. Denmark is highest in the 
consumption of pork and poultry. 

Consumer satisfaction and customer loyalty are important factors in retailing. According to 
measurements of the European Customer Satisfaction Index, Finland has a high customer loyalty and 
customer satisfaction index, scoring higher than Denmark. Interesting in this context is that in Denmark 
the customer loyalty and customer satisfaction is higher for shops in private ownership than shops in 
co-operative ownership, which commands ��% of the market for convenience goods (Juhl, Kristensen 
& Östergaard, 2002). The significant differences in consumer patterns between these countries indicate 
that there is still some way to go before we can properly talk about a ‘Euro-consumer’ (Schmidt & Poch, 
1994). For the food manufacturers the bargaining power of food retailers and the threat from substitute 
products, e.g. retailers’ own labels, are among the most competitive forces. The five forces model of Porter 
and Porter’s diamond model can successfully be used in this context to analyse the increasingly large food 
retail companies (Wrigley & Lowe, 2002; Pitts & Lagnevik, 199�).

The retail sector has grown significantly in Iceland in comparison with other sectors, with retail 
growing by approximately 70% from 1990 to 2002, at the same time that the increase has been about 
40–45% in Denmark and Sweden and �0% in Finland, but only 20% in Norway (Nordic Statistical 
Yearbook, 2006). The reasons for increased retailing vary, and consumer attitudes are measured differently 
in many studies. Thus, various researchers believe that consumers attach the greatest importance to a 
clean environment and good services, ranking those factors above value or excitement. Others believe 
that price, convenience and fund are most important (Geuens, Brengman & S’Jegers, 200�). 

As regards the final consumption expenditures of households, the Nordic countries exhibit a significant 
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harmony. Food and non-alcoholic beverages account for 12–1�% of final expenditures, alcoholic 
beverages and tobacco account for 4–6%, and clothing and footwear account for 5–6%. Table 6 shows 
the consumer price index for 2005 (Index 1995 = 100) for important items of consumption (Nordic 
Statistical Yearbook, 2006; Ágúst Einarsson, 2005).

Table 6: Consumer price index for various items for the Nordic countries �005

Denmark Finland Iceland Norway Sweden

Food and non-alcoholic beverages
Alcoholic beverages and tobacco
Clothing and footwear
Housing, water, electricity, fuels
Furnishing, household equipment
Health
Transport
Communications
Recreation and culture
Education
Restaurants and hotels
Miscellaneous goods and services

119
110
101
1��
119
11�
1�2
8�
106
155
1�0
1�7

112
102
99
122
109
1�2
120
78
116
1�6
125
111

126
156
92

193
118
156
1�7
97

125
181
143
144

119
15�
67
1�0
102
1�9
128
77
111
167
1�6
1�5

101
122
103
111
106
168
122
84
95

125
1��

Total 12� 115 141 122 110

As we see in Table 6 the consumer price index differs to quite a large extent between the countries. 
It is highest in Iceland. Alcoholic beverages are most expensive by far in Iceland and Norway. Clothing 
and footwear are most inexpensive in Norway. The consumer price index for furnishing, transport, 
communications and restaurants is similar in the five countries but it depends of course very much on 
the exchange rate in the particular year. 

Fresh food has become much more prominent than before, and retail shops have grown significantly 
in size. A common size for supermarkets is approximately 600 m2, but the new hypermarkets frequently 
cover �500–4000 m2 of floor space and such shops have achieved a significant market share in many 
parts of the world (Geunes et al., 2002). Shops show great variety in the Nordic countries. Table 7 shows 
the distribution of turnover by shop size in 2004 (Nordic Grocery Insight, 2005; Nordic Food Markets, 
2005).

Table 7: The distribution of turnover in retail by type of shops �004
Denmark Finland Iceland Norway Sweden

Hypermarkets, > 2500 sq m 18% 27% 2% 6% 21%
Shops, 1000-2�99 sq m 28% �1% �0% 20% 39%
Shops, �00-999 sq m �0% 18% �1% 49% 27%
Shops, 100-�00 sq m 1�% 22% 26% 2�% 11%
Shops, < 100 sq m 1% 2% 1% 1% 2%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

The comparison in Table 7 shows perhaps the most significant difference in structure in the retail 
sector in the Nordic countries. In Finland, hypermarkets account for 27% of grocery sales, while the 
corresponding figure for Iceland is 2%. Hypermarkets are also rare in Norway, where medium-sized shops 
(400–999 sq m) account for the largest proportion of sales. Over the last decade, sales in hypermarkets 
have grown significantly in Finland and Sweden (Nordic Grocery Insight, 2005), while sales in the 
smallest category (<100 sq. m) have fallen by a great margin in all countries. 

The differences in the shopping preferences of the retail consumers are large enough to result in 
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considerable contrasts in the patterns of retailing in Europe (Howe, 200�). Table � shows the growth 
in retail shopping in the Nordic countries from 199� to 2004, where the index for 199� is 100 (Nordic 
Grocery Insight, 2005; Nordic Food Markets, 2005).

Table 8: Growth in retail trade at constant prices 1998–�004 (Index 1998 = 100)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Denmark 100.0 101.1 102.0 102.6 105.8 110.0 119.2

Finland 100.0 10�.� 107.9 112.5 115.9 120.� 125.9
Iceland 100.0 107.2 111.2 118.1 122.8 126.8 1�7.6
Norway 100.0 10�.9 107.8 110.8 116.5 121.0 125.6
Sweden 100.0 105.6 112.2 115.� 120.7 126.0 1��.0

The growth has been greatest in Iceland over this six-year period, at �7.6%, followed by Sweden, ��%, 
Finland, 25.9%, Norway, 25.6%, and finally Denmark, 19.2%. Table 9 shows the annual growth in the 
individual sections of the retail sector in the six years from 199� to 2004 (Nordic Grocery Insight, 2005; 
Nordic Food Markets, 2005).

Table 9: Annual growth in some sectors of retail trade 1998–�004
Denmark Finland Iceland Norway Sweden

Retail sale of food, beverages and 
tobacco 0.9% 4.8% �.2% �.8% 2.0%

Retail sale of non-food products �.�% 6.6% �.8% 7.5%

Retail sale of textiles, clothing, 
footware and leather goods

�.�% 6.9% �.5% �.6%

Retail sale of household equipment 2.8% 2.8% 9.1% �.7% 8.7%

Retail sale of books, newspapers and 
other printed materials

11.9% 5.8% �.8% �.�%

Retail sale via mail-order houses 2.2% 2.5% 1.8% 0.9% 10.7%

Table 9 shows the greatest growth in the food trade in Finland and the lowest growth in Denmark; the 
growth in non-food products is highest in Sweden and lowest in Norway, and the growth in retail sales 
of household equipment is highest in Iceland and lowest in Finland. The annual growth in retail sales of 
books, newspapers and other printed material is by far the highest in Denmark and the growth in retail 
sales via mail-order houses is by far the highest in Sweden. 

In all Nordic countries the public authorities, especially the local authorities, place more emphasis 
than before on the retail sector, e.g. in urban planning, locations of big shops, environmental issues 
and transport (Planlægning for detailhandel i Norden, 2000). Many of the retail goods in the Nordic 
countries are imported. Table 10 shows the percentage of total imports from other Nordic countries in 
the years 1990 and 2005 (Nordic Statistical Yearbook, 2006; Ágúst Einarsson, 2005).
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Table 10: Imports from other Nordic countries as percentage of total imports in 1990 and �005    
1990 2005

Denmark
Finland
Iceland
Norway
Sweden

21%
20%
2�%
26%
22%

21%
16%
2�%
25%
2�%

It might come as a surprise that, according to Table 10, there has not been very much change over these 
15 years and the percentage of imports from other Nordic countries is similar for all five countries. 

There are three key trends in retailing globally. The first one is that health is much more of a concern 
than before, resulting, for instance, in increased sale of non-alcoholic beverages. A second trend is that 
the consumer is in more need of convenience than before and the third is the growing impact of Private 
Label (What’s hot around the globe, 2004). Private Label has a market share of 17% globally and is 
growing (The Power of Private Label 2005, 2005).

Concentration in retail and supply of food
The market concentration in grocery sales is significant in the Nordic countries. Table 11 shows the 
market share of the largest retail chains (Nordic Grocery Insight, 2005; Staðan á matvörumarkaði – 
könnun norrænna samkeppniseftirlita, 2005). 

Table 11: Market concentration in % in retail in the Nordic countries 
1st 2nd 3th 4th 5th 6th 7th

Denmark �7.6 29.1 2�.5 �.8 �.� 1.6 0.1
Finland �5.8 �1.1 12.7 7.� 5 � �
Iceland �5 22 1� 9 � � �
Norway ��.7 2�.7 2�.6 17.� 0.6
Sweden ��.8 2�.� 2�.1 � 5.8

As Table 11 shows, the largest chain, Coop, has a market share of �7.6% in Denmark. In Iceland, the 
largest chain, Hagar (Baugur), even has a market share of 45%. The Herfindahl-Herschman Index (HHI) is 
often used to describe market concentration; the index is calculated using the following formula (1):

                                                        
∑

=

=
I

i
isHHI

1

2   (1) 

In formula (1), si represents the market share of company i and there are I companies in the market. 
Raising the market share to the second power increases the weight of the largest companies still more. 
If there is only one company in the market, the HHI will equal 10,000. If the market is divided equally 
between virtually countless little companies the HHI will be close to 0. HHI will therefore vary between 
0 and 10,000.4 

Table 12 shows the HHI for the five countries in 2004, and also the Concentration Ratio (CR) for 
one undertaking and three undertakings. CR(1) indicates the market share of the largest undertaking and 
CP(�) indicates the market share of the three largest undertakings in the market.

�  If 5 companies divide the market among themselves so that 2 companies have a market share of 25% each, 2 companies have a market share of 20% and one has 
a market share of 10% then HHI = 2.150 =  (252+252+202+202+102).



BIFRÖST JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE  /  TÍMARIT UM FÉLAGSVÍSINDI    1 / 2007     •     3�

    Háskólinn á Bifröst

Table 1�: Herfindahl-Herschman Index and the Concentration Ratio in retail in the Nordic 
countries �004

HHI CR(1) CR(3)
Denmark 2900 �7.6% 91.2%
Finland 2500 �5.8% 79.6%
Iceland 2800 �5% 81%
Norway 2600 ��.7% 82%
Sweden �100 ��.8% 91.2%

 

In Denmark and Sweden, only three chains command 91% of the grocery market. It should also be 
borne in mind that in some cases there are ownership links between the chains, so that the concentration 
is in fact higher.5 It is clear that the concentration in the grocery market in the Nordic countries is 
significant, more so than in most other countries. In the Nordic countries the five biggest retailers account 
for almost the entire retail sales, while in South Korea and Japan the biggest retailers account for only 
12% of total sales (The Power of Private Label 2005, 2005).

The US regulatory authorities, like other competition authorities, use HHI in their assessment 
of mergers (Reynold and Cuthbertson, 2004). In the United States, a HHI in the range of 1000 –
1�00 does not indicate significant concentration. However, if the figure is higher than 1�00, there is 
a risk of significant concentration and any potential merger under such circumstances is subjected to 
careful scrutiny under US law. The grocery market in the Nordic countries is extremely concentrated in 
comparison with other countries. As shown in Table 12, the concentration is up to �100 in the Nordic 
countries, while other countries show a much lower figure, e.g. about 1600 in France and Germany, 
about 1�00 in the United Kingdom, and as low as �00–500 in Spain (Reynold & Cuthbertson, 2004; 
Nordic Food Markets, 2005). 

It is interesting, in the context of market concentration, to look at the variety of retail shops in the 
Nordic countries and other countries. Table 1� shows a comparison of four product categories in the five 
Nordic countries and France in 2004; France, in this context, is close to the average for the European 
Union (Nordic Food Markets, 2005).

Table 13: Consumption of food in the Nordic countries and France �004
Denmark Finland Iceland Norway Sweden France

Number of dairy products 15� 279 155 105 198 25�
Number of meat products �� �� �9 21 59 86
Number of beverage products 1�0 195 122 9� 1�6 250
Number of cold cuts 8� 151 6� 70 105 12�
Sum 420 669 390 290 508 713
Index, France = 100 59 9� 55 �1 71 100

Table 1� shows that France has a significantly broader selection in supply of food than the Nordic 
countries. The supply of dairy products in Norway is extremely small in comparison with other countries, 
and the same applies to meat products. The variety in France is more than double that of Norway, and 
almost double that of Iceland and Denmark. The greatest variety of food products in shops of the Nordic 
countries is in Finland and Sweden. One reason for this is the greater competition in Finland, which is 
reflected in the lower degree of concentration. However, shopping habits are also a significant factor.

5  The biggest Icelandic retail group, Hagar (Baugur), has , for instance, bought the big department stores Magasin du Nord and Illum in downtown Copenhagen.
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Logistics cost and trade areas
Distribution costs are a significant cost factor in retailing, and the volume of shipping and distances are 
important considerations. Table 14 shows logistics costs as a percentage of turnover in some European 
studies (Ágúst Einarsson, 2005). 

Table 14: Logistics costs in some studies in Europe

Research, Year and Country Management 
costs

Inventory
 costs                 

Transportation 
costs

Total costs 
as % of 
turnover

Iceland 2002, food, non-alcoholic 
beverages, manufacturing, trade
Norway 1997, manufacturing industry
Norway 2001, manufacturing industry
Norway 1997, wholesale sector
Norway 1999, wholesale sector
Finland 1990, manufacturing, trade, 
construction (m/t/c)
Finland 1995, m/t/c
Finland 1999, m/t/c
Europe 1987, Kearney 
Europe 199�, Kearney 
Europe 1998, Kearney, 200 companies

0.5%
1.0%
0.9%

1.0%

0.7%
0.8%
0.6%

1.2%

�.�%
2.8%
2.6%

�.1%

5.5%
�.9%
5.0%

�.�%

�.0%
7.9%
5.6%

�.1%

�.8%
�.7%
�.6%

�.1%

8.0%
11.7%
9.1%
1�.�%
9.2%

11.0%
10.�%
10.2%
1�.�%
10.1%
7.7%

Table 14 shows the three parts of logistics costs, i.e. management costs, inventory costs and 
transportation costs. The first row in Table 14 shows Icelandic data. The next two show data from 
Norway in the manufacturing industry, indicating great improvements in reducing logistics costs over 
the four years from 1997 to 2001. The same trend appears in the next two rows, which are based on 
data concerning the wholesale sector in Norway. The next three rows show research data from Finland, 
which indicate relatively high logistics costs. There are not many significant differences between the three 
studies represented in Table 14. The last three studies were carried out by the company A.T. Kearney for 
the European Logistics Association (ELA) and show great improvements in 11 years. The ELA surveys 
extended to the 2000 members of the ELA and about 200 companies responded to the last survey (Ágúst 
Einarsson, 2005). One has to be careful in interpreting and comparing these results. The studies have 
different backgrounds and the data are not always comparable. 

It is interesting in this context to observe how similar the logistics costs are in Norway and Finland; 
as revealed earlier in this paper conditions in Norway and Finland are in many ways similar. The two 
countries have virtually the same population sizes, great distances, similar proportions of people living 
in the capital area, similar consumption patterns and similar growth in individual sections of the retail 
sector. It is therefore not unreasonable to expect similar logistics costs. It is maintained in this paper that 
population density and the proportion of populations residing in the capital area are significant factors 
for the retail sector, and in fact for other social aspects of the countries in question. 

Figure 1 shows the population distribution in 1�1 countries in the world in 2006. The combined 
population of these countries, which includes most of the countries in the world, i.e. all with over 
100,000 inhabitants, is 6.5 billion (World Capitals, 2007; Area and Population of Countries, 2007).
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Population density in 181 countries in 2006
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Figure 1: Population density in 181 countries in �006  

The most densely populated country in the world is Singapore, followed by Malta, Maldives, Bahrain, 
Bangladesh, Barbados, Taiwan and Mauritius. The ten most sparsely populated countries in the world are 
Western Sahara, Mongolia, Namibia, Australia, Suriname, Botswana, Iceland, Mauritania, Canada and 
Libya. Denmark pertains to the category 100 to �00 inhabitants per sq km and Finland, Norway and 
Sweden are in the category 10 to �0 inhabitants per sq km. Iceland is in the category of 1–10 inhabitants 
per sq km.

Looking at urbanisation in capitals around the world, Figure 2 shows what proportion of the populations 
of 1�1 countries lived in the capital area of their respective countries in 2006 (World Capitals, 2007; Area 
and Population of Countries, 2007).

Proportion of population residing in the capital area 
of 181 countries in 2006
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Figure �: Proportion of populations residing in the capital area of 181 countries in �006 

The ten countries where most of the population lives in the capital area are Djiboute, Singapore, 
Bahrain, Bahamas, Western Sahara, Kuwait, Qatar, Iceland and Uruguay. The other Nordic countries, 
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Denmark, Finland, Norway and Sweden, are in the category of 15–25% inhabitants in the capital area. 
Although retail is generally difficult in very sparsely populated countries, such as Iceland, this is offset by 
the fact that the large proportion of the population living in the capital reduces distribution costs.
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Ágrip
Stjórnendur, og einnig hluthafar, vilja gjarnan sjá fyrirtæki sín vaxa og verða stór, helst þau stærstu í 
atvinnugreininni.  Þetta viðhorf er meðal annars byggt á þeirri forsendu að stór fyrirtæki hafa ýmsa 
yfirburði yfir smærri keppinauta sína.  Þau geta komið við stærðar- og breiddarhagkvæmni og sérhæfingu 
og hafa sterkari samningsstöðu gagnvart birgjum og lánastofnunum.  Stór fyrirtæki ættu því að vera 
arðsamari en lítil.
Í rannsókninni er samband stærðar og arðsemi skoðuð hjá 250 íslenskum fyrirtækjum yfir 5 ára tímabil.  
Fyrirtæki sem stunda fiskveiðar og vinnslu eru skoðuð sérstaklega og einnig bankar og verkfræðistofur.  
Stærð er metin á grundvelli veltu og heildareigna.  Arðsemi er metin sem arðsemi heildareigna (ROA), 
arðsemi fjárbindingar (ROC) og arðsemi eigin fjár (ROE).  Niðurstöður eru ræddar og skýrðar með 
tilvísun í kenningar um umboðsvandann, kenningar um stefnumótun og stofnanakenningar.

Lykilorð: Stærð fyrirtækja, arðsemi, kenningar um stefnumótun, kenningar um umboðsvandann, 
stofnanakenningar.
  

Abstract
Shareholders, and managers particularly, like to see their business grow and become big, preferably the 
biggest in their industry.  The assumption is that large firms have many advantages over their smaller rivals. 
Large firms can benefit from economies of scale and scope and from specialization and they have stronger 
bargaining power. Consequently, bigger firms must be more profitable than smaller firms.  This study 
investigates the relationship between profitability and size among firms in Iceland. Two hundred and fifty 
Icelandic firms are analysed over a five-year period, particularly looking at fish and fish processing firms, 
banks and civil engineering consulting firms. The size of firms is measured as turnover and total assets and 
ranges from the largest in each industry to very small ones. Profitability is measured as return on assets 
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(ROA), return on capital invested (ROC) and return on equity (ROE). The findings are discussed with 
reference to the principal-agent theory, strategic theory and institutional theory. Several explanations are 
offered.

Keywords: Size of firms, profitability, Iceland, strategic theory, principal-agent theory, institutional 
theory

Introduction

Business people, investors and managers all seem to believe that the larger a firm becomes, the more 
profitable it also becomes.  This is very evident when searching the internet, talking to investors, listening 
to financial analysts or watching the news.  These beliefs seem to be shared with the general public 
(perhaps with the exception of economists and left-wing extremists, although for different reasons).  In 
Iceland, the number of large firms has increased proportionally in recent years compared to small firms 
(see Table 1). 

This study will examine the profitability of Icelandic firms in relation to their size. First, some theories 
that purport to explain why firms become large are discussed. Then the methodology of the study is 
described, and after that the findings.  Finally the findings are discussed in relation to the theories.

Drivers for larger firms 

The origin and drivers of the common belief that size matters can be viewed from three categories of 
theories. These are: 1) principal-agent theory, 2) strategic theories, and �) institutional theory.

1. Principal-agent theory
Principal-agent theory, or Agency theory framework, applies whenever one party (the agent) is hired by 
another (the principal) to take actions or make decisions that affect the payoff of the principal (Besanko 
et al. 2004). The theory suggests that the separation of corporate ownership and control potentially leads 
to self-interested actions by managers (Jensen & Meckling 1976).

�. Strategic theories
According to Porter (19�0) there are three generic strategies that firms can use. Firms can attempt to 
attain overall cost leadership, product differentiation, or focus-based domination. When using product 
differentiation strategy (also referred to as benefit leadership), the firm’s products are capable of 
commanding price premium relative to competitors, due to the perceived extra benefits of the products. 
The strategic logic is either to match the price of the rival firms and sell more then than they do or to 
charge a price premium and attain higher price-cost margin than they are able to.  When pursuing focus 
or niche strategy, the company configures its value chain so as to create superior economic value within a 
narrow set of industry segments.  Within these segments, the firm may have lower cost per unit than the 
broader-scope rivals or it may be capable of commanding a price premium relative to them, or both. In 
order to pursue an overall cost leadership strategy, the firm must be able to produce its products at lower 
cost per unit than its rivals and either undercut their prices and sell more or match their prices and attain 
higher price-cost margin than they can (Besanko et al. 2004). Although the logic behind Porter’s ideas 



of generic strategies have been criticised, and the empirical evidence casts some doubt as to its value (e.g. 
Hendry 1990), Porter’s ideas represent a useful starting point when considering strategic options. 

There are several ways for firms to produce their products at lower cost than their rivals; the most 
important ones are based on economies of scale and scope, or scale economies.  Informally, they can be 
referred to as ‘bigger is better’.  The more formal definition of economies of scale is that over a range 
of output the average unit cost declines. If average cost increases, however, the production exhibits 
diseconomies of scale (the average cost curve starts to rise and becomes U-shaped).  Economies of scope 
on the other hand exist if extra cost savings are available as a result of a production process where 
separate products share some production facilities, usually by increasing the variety of goods and services 
produced. There are five major sources of scale economies (Besanko et al. 2004): (1) Indivisibility and 
the spreading of fixed cost – when more units are produced, the fixed costs (that can not be scaled down) 
are spread thinner on each unit; (2) Increased productivity of variable inputs, mainly having to do with 
specialization, or division of labour, as Adam Smith pointed out as early as 1776 in his famous book, The 
Wealth of Nations; (�) Inventory, but higher volume usually decreases the per-unit cost of inventory; 
(4) The cube-square rule1, which implies that as capacity increases, the average cost of producing at full 
capacity decreases; and (5) In areas other than production, such as purchasing, advertizing and R&D, 
cost savings are possible, for example, bargaining power is stronger when more volume is purchased 
resulting in cheaper purchasing.

It is evident that if a manager decides to use a cost leadership strategy, the firm must have some 
possibilities of utilizing economies of scale or scope.  Usually it is necessary that the firm is comparatively 
large for this to be a possibility, preferably larger than its rivals.  
One of the drawbacks of becoming larger is a diseconomy of scale, that is, administrative cost or 
bureaucratic cost increases proportionally with increased size.  Larger firms may also be less flexible 
(Besanko et al. 2004).

3. Institutional theory
Institutional theory suggests that organizations seek to behave in ways that will not cause them to be 
noticed as different and consequently singled out for criticism (Meyer & Rowan 1977). Organizations 
will therefore gradually become more similar in behaviour over time and adopt approaches to businesses 
that have been legitimized (Powell & DiMaggio 1991). This gives rise to widespread social conceptions 
of appropriate organizational forms and behaviours that constitute the institutional environment of 
organizations. As organizations compete for resources, customers, political power, and economic and 
social fitness, institutional theories posit that they face pressures to conform to these shared notions 
of appropriate forms and behaviours, since violating them may call into question the legitimacy of the 
organization and thus affect its ability to secure resources and social support (DiMaggio & Powell 19��; 
Tolbert 19�5).  It is therefore suggested that the notion of business growth and that larger is better than 
smaller is embedded in the institutional environment of organizations.

The isomorphic pressure for firms to comply with the institutional environment can be typified as 
mimetic, coercive, and normative (DiMaggio & Powell 19��). Mimetic pressures manifest themselves 
in two ways: the prevalence of a practice and behaviour in the industry and the perceived success 
of organizations within the industry that have adopted the practice (Haveman 199�).  As the larger 
organizations within each industry are usually perceived as the most successful ones, such mimetic pressure 

1  The rule is well known to engineers: It states that if we increase the volume of a vessel by a given proportion, say double, the surface area increases by less than 
this proportion.
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is created. Coercive pressures are defined as formal or informal pressures exerted on organizations by 
other organizations upon which they are dependent (DiMaggio & Powell 19��).  Normative pressure 
stems mainly from professional people, trade, business, and other key organizations (Powell & DiMaggio 
1991). Today’s business education usually celebrates growth with the focus on larger firms, thus creating 
a normative pressure from professional managers on firms to grow and become larger. The trade press also 
seems to focus on high growth firms and put them in a positive light, contributing to such normative 
pressure. 

The institutional approach to the study of organizations has led to significant insights regarding the 
importance of institutional environments to organizational structure and actions (e.g., Burns & Wholey 
199�; Fligstein 19�5; Goodstein 1994; Han 1994; Haunschild 199�; Haveman 199�; Tolbert 19�5; 
Tolbert & Zucker 19��; Mezias 1990).

The relationship between size and profitability
This research focuses on the relationship between the size of firms and their profitability. Many researchers 
in industrial economics, strategic management, marketing and accounting and finance have attempted to 
identify the sources of variation of firm-level profitability. The central hypothesis in industrial economics 
is that any temporary divergence of a firm’s profit rate from the market average is rapidly corrected 
through the effects of potential or actual entry and exit or other competitive forces so that no firm can 
earn an above-average profit for a long period of time.  Empirical evidence on the strength and duration 
of persistent above- average profit suggests there are differences between firms in long-run equilibrium 
rates of profit, influenced by both industry-level and firm-level factors such as size, market share, gearing 
and liquidity.

Goddard, Tavakoli and Wilson (2005) studied manufacturing and service firms in four European 
countries for the period 199�–2001.  They concluded that firms that increase in size tend to experience 
reduction in profitability, but an increase in market share was associated with increased profitability on 
average.  Goddard, Molyneux and Wilson (2004) studied the profitability of European banks during the 
1990s and found that evidence for any consistent or systematic size-profitability relationship was relatively 
weak. However, Akhigbe and McNulty (2005) studied differences in profitability and also examined the 
sources of these differences among �000 to 6000 US commercial banks for the period from 1995 to 
2001.  They divided the banks into three groups; small (under $100 million in total assets), medium, 
and large (over $1 billion in total assets).  For the period as a whole, they found an economically (and 
statistically) significant difference in the average profitability, the small banks with the lowest profitability 
and the largest with the highest profitability.  Small banks could attain high profit efficiency by being 
older, by operating in markets with low default rates, by being independent of a holding company, by 
generating high fee income, by operating in a concentrated market, and by having more of their assets 
in loans as opposed to securities. They also found that large banks that have high profit efficiency do so 
primarily by using more leverage since none of the other variables are significant.

In order to grow, firms can increase their market share, integrate or diversify into other businesses. Size 
is therefore related to market share as well as integration and diversification activities in the past.

When firms attempt to diversify they often begin by vertical integration (Galbraith, 19��; Harrigan, 
19�5).  However, the relationship between vertical integration and financial performance is unclear. 
Most research in this area assumes that firms vertically integrate to lower transaction costs (Williamson, 
1975) and thereby increase performance (Harrigan, 19�5). But some research has shown that vertical 
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integration may increase strategic inflexibility (Harrigan,19�5) and both systematic risk and bankruptcy 
risk (D’Aveni & Ilinitch, 1992), eventually leading to poor performance. Ilinitch & Zeithaml (1995) 
conclude that the managerial costs of vertical integration can lead to inferior performance. Peyrefitte 
and Golden (2004) find indications, based on studies of the computer hardware industry, that vertical 
integration is negatively related to performance. They suggested that the core extension benefits of within-
stage integration may be outweighed by the costs of managing a wide breadth of activities in more than 
one value-added chain

Many studies have been conducted on the relationship between market share and profitability, with 
mixed results.  Hergert (19�4) found that although the relationship between return on assets and market 
share was positive in about one-third of the industries studied, it was not significant. Shanklin (19��), 
Jacobson (19��),  Schwalbach (1991), and Fraering, Martin, Minor & Michael (1994) reported similar 
findings. Smirlock (19�5), however, found a strong positive relationship between market share and 
profitability of geographically isolated banks in the USA. 

Those studies suggest that pursuit of market share is not a good ‘generic’ strategic decision for all firms 
in all industries. Its salutary effects on profitability are limited to certain industries. In other industries, 
alternative strategic goals with a direct bearing on customer satisfaction are more likely to increase 
profitability.

The Icelandic market
As an island, Iceland is geographically isolated from other markets.  The domestic market is rather small, 
as the population is only about �00,000.  However, the country is highly developed with GDP per capita, 
at the current exchange rate, of about 54,000 USD (ppp �4,000)2  with annual growth rate of 5.5% in 
2005.  Most firms are relatively small, for example less than 75 firms had more than 250 employees in 
200�.  Table 1 shows the number of wage payers (firms) and number of employees. The vast majority 
of firms have less than 10 employees, representing about one-quarter of all employees. As shown, the 
numbers of larger firms have grown proportionally much more than the smaller ones.

Table 1:  Number of wage payers by number of employees in Iceland, 1998–�003. 
year 1 2-9 10-19 20-49 50-99 100-249 250-499 500+

1998
1999
2000
2001
2002
200�

15.165
15.262
15.0��
1�.87�
1�.085
1�.619

�.878
�.21�
�.5�6
�.826
5.28�
5.5�7

826
88�
952
965
95�

1.0�1

��2
�92
5��
550
575
622

156
15�
168
182
170
215

96
108
122
115
118
155

��
��
��
�0
�2
�1

15
17
18
16
22
��

                             Source: Statistic Iceland

Research methods
In this research the following studies were conducted to investigate the relationship between size and 
profitability in Icelandic firms:  

2  See Statistics Iceland, http://www.statice.is/?PageID=1�90
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I    Cross section of all firms in all industries during the period 2000–2004,  
II   Two selected industries, 

(IIa) Fisheries and fish processing for the period 2002–2004
(IIb) Banks for the period 2002–2004 and also for the period 2000–2004

III  Civil engineering consulting firms for the period 1997–2004.

The data used was from the database of  Frjáls verslun,� a database of statistical information on the 500 
largest firms in Iceland, in 24 industries. The samples and methods of studying them were as follows:

I)  All firms. Cross section of firms in the database with more than 10 employees, for every year from 
2000 to 2004.  The reason why firms with fewer employees were not included is that data for such small 
firms were not considered reliable. There are 194–242 firms in the sample and they account for at least 
two-thirds of the total turnover of all firms in those industries, as shown in Table 2.  

Table �:  Turnover of firms in Iceland �000–�004, (in million ISK), according to VAT 
reports, and the turnover of the 194–�45 firms in the sample.  Those numbers are not 
fully comparable since not all firms pay VAT.

2000 2001 2002 2003 2004
Total turnover of all firms* 1.127.760 1.262.954 1.294.011 1.339.479 1.551.551
Turnover of firms in the sample 815.116 973.481 1.008.535 1.058.643 1.333.703
Number of firms in the sample 242 215 217 194 197
*Turnover according to value added tax (VAT) reports.  Source: Statistic Iceland

II)  Fisheries and fish processing and banks were studied separately for the period 2000–2004; (IIa) 
Fisheries and fish processing were studied because these are two of the most fundamental industries in 
Iceland. All firms in those industries with more than 10 employees are in the sample; these are 26–�0 
firms, accounting for the majority of turnover in the industries.  (IIb) The sample of banks composed of 
all banks operating in Iceland during the period, in total 15–20. The three major retail and investment 
banks were excluded from the sample, as they all have a large part of their operation abroad. All the banks 
in the sample operate in markets with rather clear geographical boundaries, although they overlap.  
Regression analysis was conducted using three measures of profitability as the dependent variable and two 
for size as the independent variable.  The measures of profitability were; return on total assets, return on 
capital and return on equity:

The first measure of profitability is return on total assets (ROA). This is the most commonly used 
measure of profitability, and is calculated as:

     sTotalasset

TEBIT
ROA

)1( −=                               (1)

EBIT is earning before interest payments and tax, T is the tax percentage. This gives the profit irrespective 
of how the firm is financed (Damodaran 2002).  Total assets are the average total assets over the period 
(year) that was used to produce the profit.

The second measure of profitability is return on capital (ROC).  If a large part of the finance in the firm 
is not carrying interest, this is a better measure than ROA (Damodaran 2002). ROC is calculated as: 

�  Frjáls verslun (Free Trade) is a periodical in Iceland.
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   equitydebtsbearingInterest

TEBIT
ROC

+
−=
__

)1(
             (2)

The interest-bearing debts and equity is the average over the period (year).
The third measure of profitability is return on equity (ROE).  This measure does not take the gearing 

ratio into account and must therefore be carefully interpreted (Damodaran, 2002).

     
                           (�)

As before, the equity is the average over the period (year).The two measures of size are turnover and 
average total assets during the period. For the banks, the profitability was only calculated as ROE because 
banks carry a lot of debts by the nature of things. The turnover was used as a measure of size.

III) Civil engineering consulting firms were studied over the eight-year period, 1997–2004. In the 
sample were nine firms, all the firms in the industry with more than ten employees (range from 16 to 
10� employees) during the period. The reason for using this industry is that for this industry rich data 
is available which can illustrate some factors in the relationship under investigation, such as turnover, 
contribution and net profit per employee, respectively. Because the sample is so small, the findings shown 
are in the form of descriptive statistics.  Size is measured as the number of employees and profitability as 
net profit per employee.

    
Findings
   

In Tables �–7 the findings from the regression analysis are shown. The t-statistics is used as a test of the 
reliability of β(slope), the rule of thumb is that the t-statistic needs to be greater than 2 for the results 
to be considered statistically significant.

All firms
As shown in Table �, there is a negative relationship between size, measured as turnover, and profitability, 
measured as ROA, for all the years studied.  However, the low R2  (less than 0.1%) suggests that this 
relationship is very weak and not statistically significant, as the low t-statistic for β, the slope, indicates 
(the t-statistic needs to be above 1.97 in order to reject a zero hypothesis that the slope, β, is 0, at 95% 
level).  Using other measures of size and profitability gives the same result.

Table 3: Regression analysis for all firms, showing ROA on turnover, each year from  
�000 to �004.   

All firms
ROA  and turnover 2000 2001 2002 2003 2004
á 0,0331 0,0149 0,0536 0,0564 0,1204
t stat 3,3752 1,2335 3,9062 4,2458 5,1580
â -6,9E-07 -4,9E-09 3,9E-07 -6,1E-07 -1,5E-06
t stat -0,4901 -0,0362 0,2684 -0,4793 -0,8299
n 242 215 217 194 197
R2 0,00207 0,00001 0,00034 0,00120 0,00352
F 0,4969 0,0013 0,0727 0,2298 0,6887
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Table 4 shows all the three measures of profitability, ROA, ROC and ROE, for all firms for the year 
2004, against size measured as turnover and total assets. All the measures show a very weak inverse, but 
statistically insignificant, relationship between size and profitability.

Table 4:  Regression analysis for all firms, �004.  The table shows ROA, ROC and ROE, respectively, 
on both turnover and total assets.

All firms
2004

ROA
and 

turnover

ROA
and total 

assets

ROC
and 

turnover

ROC
and total 

assets

ROE
and 

turnover

ROE
and total 

assets
á 0,1204 0,1152 0,3217 0,3244 0,2481 0,2437
t stat 5,1580 5,2910 2,1771 2,2196 5,0224 5,2280
â -1,5E-06 -1,1E-07 -8,0E-06 -4,6E-06 -1,2E-06 -7,4E-08
t stat -0,8299 -0,6533 -0,5444 -0,6285 -0,3224 -0,2118
n 197 197 191 191 200 198
R2 0,00352 0,00218 0,00157 0,00209 0,00052 0,00023
F 0,6887 0,4268 0,2960 0,3950 0,1039 0,0449

II. Fisheries and fish processing and banks
Tables 5 and 6 show the result from regression analysis of fisheries and fish processing, and Table 7 the 
result for banks.

IIa. Fisheries and fish processing
As shown in Table 5 there is a very weak inverse relationship between ROA and turnover for 2002 and 
200�, but a very weak positive for the year 2004, as the low R2  indicates. However, this relationship is 
not statistically significant, since the t-statistic for β is some way below critical value.  The same result 
was observed when using other measures of profitability and size. Table 6 shows all the three measures 
of profitability, ROA, ROC and ROE, for fisheries and fish-processing firms for the year 2004, against 
size, measured as turnover and total assets. All the measures show a very weak positive, but statistically 
insignificant, relationship between size and profitability.

Table 5: Regression analysis for fisheries and fish processing, 
showing ROA on turnover, each year from �000 to �004.

Fisheries and fish processing
ROA  and turnover 2002 2003 2004
á 0,1522 0,0573 0,0261
t stat 2,7842 3,7430 1,1310
â -5,6E-06 -2,0E-06 5,5E-06
t stat -0,4304 -0,2921 1,0611
n 30 28 26
R2 0,00657 0,00327 0,04481
F 0,1853 0,0853 1,1259

Table 6: Regression analysis for fisheries and fish-processing firms, �004.  The table shows 
ROA, ROC and ROE, respectively, on both turnover and total assets.

Fisheries and fish 
processing
2004

ROA
and 

turnover

ROA
and total 

assets

ROC
and 

turnover

ROC
and total 

assets

ROE
and 

turnover

ROE
and total 

assets
á 0,0261 0,0276 0,0291 0,0316 0,0732 0,0752
t stat 1,1310 1,1948 1,0545 1,1397 1,6135 1,6577
â 5,5E-06 2,4E-06 7,1E-06 3,1E-06 1,2E-05 5,8E-06
t stat 1,0611 0,9503 1,1530 0,9983 1,2195 1,1483
n 26 26 26 26 26 26
R2 0,04481 0,03626 0,05248 0,03987 0,05830 0,05200
F 1,1259 0,9030 1,3294 0,9967 1,4872 1,3186
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IIb. Banks
Table 7 shows the result of the regression analysis for the banks. There is a weak positive relationship 
between profitability measured as ROE and size of turnover for 2000, 2002, 200� and 2004, but a 
negative relationship for 2001. Using total assets as a measure of size, however gives a weak negative 
relationship. None of the relationships observed are statistically significant.  The highest value of R2 is 
for 200�, at 12%.

Table 7:  Regression analysis for ROE and turnover for banks, for each year �000–
�004 and for average ROA on average turnover for all five years.  (Full sets of data 
were not available for some banks, so some averages are for three or four years)

Banks
ROE and turnover 2000 2001 2002 2003 2004 Average
á 0,2430 0,0535 0,0741 0,0785 0,1514 0,1256
t stat 4,0310 1,8497 3,0073 2,6805 5,0449 6,2217
â 4,6E-05 -1,1E-05 1,5E-05 1,8E-05 8,7E-06 1,1E-05
t stat 1,3325 -0,8397 1,1215 1,3790 0,6819 1,0811
n 20 15 18 16 20 19
R2 0,08978 0,05145 0,07288 0,11958 0,02519 0,06433
F 1,7755 0,7051 1,2578 1,9016 0,4650 1,1689

The column ‘Average’ in Table 7 shows the average ROE per year for each bank during the five-year 
period.  This is also shown in Figure 1.  There is a wide spread in the ROE, and the relationship with 
turnover is not statistically significant as mentioned.

y = 1E-05x + 0,1256

R2 = 0,0643
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Figure 1:  Average (4–5 year) ROE for each bank during �000–�004, n=19

lll.  Civil engineering consulting firms
Figure 2 shows analysis of nine civil engineering consulting firms from 1997 to 2004.  The measure of 
size is the number of employees, calculated as full-time jobs.  During the period the firms either carried 
the same number of employees between years, or increased numbers, but never decreased numbers. It 
is logical to use the number of employees as a measure of size, since the service sold (consulting hours) 
is closely linked to the number of employees.  The figure shows turnover, contribution and net profit, 
respectively, per employee. As the number of employees increases, the turnover per employee increases, as 
well as the contribution, but net profit decreases.  None of this is statistically significant.
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Figure �:  Nine civil engineering consulting firms, 1997–�004.  Turnover (blue), 
contribution (red) and net profit (green), respectively, per employee, 

Figure � shows the spread of net profit per employee for each firm during the period. The five firms 
that showed greatest growth rate are linked with lines.  There is a great spread of net profit per employee 
for all firms but one, and the fastest growing firms (blue, green and brown lines on Figure �) seem to 
become worse off in terms of profit per employee as they grow bigger, and less likely to gain very high 
marginal profit.

Figure 3:  Profit per employee of nine civil engineering consulting firms, 1997–
�004.  Each colour represents one firm.  Almost all firms grew during the period.

Discussion
The focus of this study is the relationship between size of firm and its profitability among Icelandic firms, 
particularly fisheries and fish processing, banks and engineering consulting firms. The analysis shows 
that size has no statistically significant effect on profitability, irrespective of how profitability or size is 



BIFRÖST JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE  /  TÍMARIT UM FÉLAGSVÍSINDI    1 / 2007     •     53

    Háskólinn á Bifröst

measured. However, a weak inverse relationship between size and profitability was observed for all firms 
and for fish and fish processing (with the exception of fisheries and fish processing in 2004, when it was 
positive). This is consistent with many other studies, such as that by Goddard, Tavakoli and Wilson 
(2005).  
Regarding banks, a weak positive relationship was observed for all years studied except for one, and the 
average profitability was also positively linked to size.  This is consistent with the study by Goddard, 
Molyneux and Wilson (2004) of European banks in the 1990s, but inconsistent with the study by 
Akhigbe and McNulty (2005) for US banks in the late 1990s. 

As mentioned, three categories of theories can be used to explain why managers choose to expand 
their firms. The principal agent theory would suggest that managers might expand their firm more or 
less to increase their own benefits, such as more prestige, better pay, and stock options. The strategic 
management theories suggest that managers expand in order to achieve scale economies, which is necessary 
for strategic positioning, for example when using a cost leadership strategy. The third category of theories 
is the institutional theory which suggests that managers take decisions to expand their firm as a response 
to institutional pressures, normative and mimetic, to do so. 

The number of large firms has proportionally increased in recent years in Iceland, but it is difficult 
to see that those larger firms are more profitable than the smaller ones. The following explanations are 
suggested:
1. Strategic reasons: The fact that the domestic market is so small has forced firms to expand internationally, 
particularly in the EU, but Iceland joined the European Economic Area in 1991.  To be able to compete 
in those markets, the firm must be above some minimum size. The open market has also increased 
competition in the domestic market forcing domestic firms to seek scale economies to be able to compete 
and thereby the successful ones have become larger.  In both cases, the strategic logic is rather to survive 
than to increase profitability.
2. Principal-agent reasons: As more firms become larger, presumably with well-paid managers, the 
incentive for these managers to expand their firms becomes greater. The analysis of civil engineering 
consulting firms, although not statistically significant, indicates that expansion of firms can increase the 
turnover and contribution of each employee, but in the process the overhead costs and bureaucratic costs 
more than offset these gains.  Many of the largest firms in Iceland are highly diversified, operating many 
business units in related and unrelated industries (Jonsson, 2006). Some of those firms are listed on the 
Icelandic stock exchange, and have grown by acquiring small firms and operating them independently 
under the parent group (Jonsson, 2006).
�. Institutional reasons.  The extensive growth of the economy in the past ten years, with annual growth 
rate of GNP by 4.5% on average4, has created a climate where growth is highly celebrated and those 
managers who create the highest growth rate for their firms are the heroes of our time. Only the losers 
stay still. In this atmosphere the legitimized behaviour is to grow.

This research is consistent with most research in finding little evidence for larger firms being more 
profitable than smaller ones. Some explanations have been discussed in order to explain why firms in 
Iceland are becoming larger. However, to explain this phenomenon fully, further research is necessary.

�  Source: Statistics Iceland, see http://www.statice.is/?pageid=1267&src=/temp_en/thjodhagsreikningar/landsframleidsla.asp
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Vinnugrein (working paper)

Staðbundin margfeldisáhrif  
Yfirlit kenninga og rannsókna

 

   Vífill Karlsson 
 dósent við Háskólann á Bifröst
 vifill@bifrost.is

Ágrip
Í kjölfar umræðunnar um áhrif stóriðju á Austurlandi vaknaði áhugi á að leita uppi aðferðir  sem 
hagfræðin leggur til í að mæla þau.  Litið var til kosta þeirra og galla og borið saman við aðstæður á 
Íslandi. Í þessari rannsókn er fjallað er um tvenns konar margfeldisáhrif, tekju- og atvinnumargfeldisáhrif.  
Í kjölfarið eru kynnt líkön til að meta þau.  Þau er bæði að finna í keynesískri og nýklassískri hagfræði.  Í 
nýklassískri hagfræði er stuðst við jafnvægislíkön og hermun þeirra.  Greint verður frá þremur líkönum 
úr smiðju keynesískrar hagfræði.  Fyrst verður fjallað um grunnmargfaldaralíkanið, þá keynesíska 
tekjumargfaldaralíkanið og að síðustu aðfanga- og afurðagreiningu.  Öll þessi líkön byggja á þeirri 
forsendu keynesískrar hagfræði að atvinnuleysi sé til staðar og aðrir framleiðsluþættir séu vannýttir en  
nýklassísk líkön gera ekki ráð fyrir vannýttum framleiðsluþáttum.  Í ljós kemur að þessi líkön henta mjög 
misjafnlega aðstæðum í dreifbýli Íslands.  Ýmislegt mælir með keynesíska svæðamargfaldara-líkaninu til 
að meta margfeldisáhrif í dreifbýli Íslands.

Lykilorð: Svæðamargfaldari, margfeldisáhrif, tekjumargfaldari, atvinnumargfaldari, aðferðir.

Abstract
A recent large scale investment on the East coast of Iceland evoked an interest for evaluation methods of 
its impact.  This study is survey of relevant methods for estimation of the local multiplier, its qualities, 
theoretical background and reflections of their relevancy in rural Iceland.  We find contribution both 
in neo-classical and Keynesian’s economics.  Equilibrium models are the contribution of the former 
one and economic base model, Keynesian regional multiplier model and input- output models are the 
contribution of the latter one.  The result suggests that whenever there is a scarcity of data the Keynesian 
regional multiplier model is suitable for estimation of the multiplier effect in rural Iceland.

Keywords:  Regional multiplier, multiplier effect, income multiplier, employment multiplier, methods.
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Inngangur
Umræða um byggðamál hefur verið áberandi um nokkurt skeið.  Mikill flutningur fólks úr dreifbýli í 
þéttbýli hefur valdið mönnum heilabrotum og jafnvel hugarangri.  Slíkir tilflutningar eru áberandi víða 
í hinum vestræna heimi og eru gjarnan kostnaðarsamir í þjóðhagslegu tilliti.  Þessi kostnaður felst í 
vannýttum auðlindum og fjárfestingum á samdráttarsvæðum og í sumum tilfellum ofnýttum auðlindum á 
vaxtarsvæðum.  Þess utan hefur þróun þessi verið svo ör að uppbygging á vaxtarsvæðum hefur ekki náð að 
fylgja í kjölfarið sem endurspeglast að nokkru leyti í óvenju hárri húsaleigu, íbúðaverði og ófullnægjandi 
samgöngukerfi innan vaxtarsvæða svo eitthvað sé nefnt.

Er þetta óhjákvæmileg þróun sem ekki ber að hrófla við heldur láta óáreitta?  Hingað til höfum við 
gengið út frá því að svarið við þeirri spurningu sé neikvætt.  Ekki verður reynt að takast á við það svar hér, 
heldur reynt að varpa ljósi á það hvernig hægt er að meta áhrif nýs atvinnurekstrar á staðbundið hagkerfi.  
Þetta mat byggir gjarnan á greiningu á svokölluðum margfeldisáhrifum.  Markmið rannsóknarinnar er 
að gera grein fyrir því hvaða aðferðir hafa verið notaðar til að meta staðbundin áhrif nýs atvinnurekstrar 
og tengja þær aðstæðum á Íslandi.

Kveikjan að þessari athugun er einkum sú umræða sem farið hefur fram vegna stóriðjuframkvæmda á 
Austurlandi.  Oftast er stuðst við athuganir og skýrslur sem gerðar hafa verið erlendis á slíkum áhrifum.  
Vandamálið við slíkan samanburð er, að hve miklu leyti reynsla tiltekinna svæða er yfirfæranleg á aðstæður 
annarra þar sem samfélagsgerðin getur verið ólík.

Rannsóknin hefst á kafla 2 þar sem fjallað er helstu kenningar á þessu rannsóknarsviði.  Í kjölfar 
þess verður gerð grein fyrir ýmsum rannsóknum á margfeldisáhrifum í kafla �.  Í kafla 4 verður gerð 
grein fyrir nokkrum aðferðum sem beitt hefur verið til að meta margfeldisáhrif.  Kafli 5 er samantekt og 
samanburður aðferða.

Kenningar um margfeldisáhrif
Í þessum kafla verður gert grein fyrir kenningum um margfeldisáhrif innan hagfræðinnar. Er 
þéttbýlismyndun tilviljunarkennt ferli eða lýtur hún einhverjum lögmálum?  Hagfræðingar hafa 
tilhneigingu til að útskýra hana út frá sýn hins hagræna manns.  Þegar bændur gerðu sér grein fyrir 
skynsemi sérhæfingarinnar, þá hópuðust þeir saman í minni þéttbýli og bakari tók að sér að baka brauð, 
kaupmaðurinn keypti afurðirnar af bændum og seldi þær öðrum svo dæmi séu tekin.  Oft er hægt að rekja 
tilurð þéttbýlis til sennilegrar ástæðu eins og miðlægrar staðsetningar, góðra hafnarskilyrða o.þ.h.  En 
þéttbýlismyndun er eitt og þróun hennar annað.  Þannig hrundu fréttir af gullfundi þéttbýlismyndun af 
stað víða í Bandaríkjunum seint á 19. öld.  Í sumum þessara bæja er enn blómleg byggð en aðrir lögðust í 
eyði.  Þess vegna skilja margir fræðimenn á milli upphafsferilsins og þróunarferilsins í þéttbýlismynduninni 
að sögn Lloyd og Dicken (1977) sem benda áfram á Maruyama, Myrdal og Hirchman.  Kenningar um 
þennan þróunarferil eru ýmsar og eru margfeldisáhrifin ein þeirra.

Margfeldisáhrif
Margfeldisárif eru staðbundin efnahagsleg áhrif útflutningsgreina.  Þetta má umorða með því að segja að 
margfeldisáhrifin fangi hversu mörg störf eða tekjur útflutningsgreinar skapa í þjónustugreinum.  Með 
útflutningsgreinum er átt við allar atvinnugreinar sem flytja út vörur og þjónustu af umræddu svæði.  
Þjónustugreinar eru hins vegar atvinnugreinar sem framleiða vöru og þjónustu innan svæðisins (Kjohei, 
1964, bls. 299).  Þjónustugreinar eru atvinnugreinar sem selja vöru- og/eða þjónustu til fyrirtækja og 
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einstaklinga sem búsettir eru innan svæðis.  Þar sem mörg fyrirtæki eru bæði að selja einstaklingum og 
lögaðilum innan og utan svæðis geta fyrirtæki verið þjónustufyrirtæki og útflutningsfyrirtæki að hluta.  
Þjónustugreinar eru líka stundum kallaðar staðbundnar atvinnugreinar.

Þeir Armstrong og Taylor (2000, bls. �) lýsa áhrifunum með þeim hætti að ímynda sér nýtt 
framleiðslufyrirtæki á tilteknu svæði.  Fyrirtækið ræður til sín starfsmenn.  Það má skipta þeim upp 
í atvinnulausa og starfandi heimamenn, heimamenn sem ekki hafa verið þátttakendur í atvinnulífinu, 
aðflutta og svo farandstarfsmenn (e. commuters).  Áhrifa fyrirtækisins gætir um staðbundna hagkerfið 
með þeim hætti sem áður hefur verið lýst, í gegnum kaup fyrirtækisins og launþega þess á staðbundinni 
þjónustu sem áfram dreifast með frekari kaupum þjónustuaðila og launþega þeirra á annarri staðbundinni 
þjónustu og svo koll af kolli.

Í svæðahagfræði (e. spatial economics) hafa menn velt fyrir sér áhrifum nýrra fyrirtækja á nærsamfélagið.  
Eins og kemur fram hjá McGregor o.fl. (2000, bls. 1-2) einblínir hin hefðbundna keynesíska sýn á  
grunnmargfaldarann í slíkum greiningum.  Hann mælir áhrif á breyttum umsvifum útflutningsfyrirtækja 
á umsvif þjónustufyrirtækja.  Venjulega er gert ráð fyrir umfram afkastagetu í öllum atvinnugreinum og 
fullkomlega teygjanlegt vinnuframboð, þannig að aukinni eftirspurn verður algerlega mætt með auknu 
vinnuafli sem er til staðar eða kemur af öðrum svæðum.  Á grundvelli þessara forsendna mun aukin 
eftirspurn leiða til aukinnar framleiðslu og tilsvarandi tekjuaukningar en hefur engin áhrif á verðlag, bæði 
á aðfanga og afurðamarkaði (McGregor et al., 2000, bls. 2).  Notkun á keynesískum margfaldara má m.a. 
finna í fræðilegri rannsókn McVittie og Swales (1999), einnig Coulson og Engle (1992, bls. 620).

Nálgun innan nýklassískrar hagfræði setur vinnumarkaðnum þrengri skorður en keynesísk nálgun þar 
sem tekið er tillit til þeirrar áskorunar sem felst í takmörkuðu framboði vinnuafls og fjármagns.  McGregor 
og félagar (2000) bæta því við að það þurfi hins vegar ekki að vera tilfellið þar sem allir markaðir séu svo 
opnir nú til dags og þess vegna sé full ástæða til þess að bera þessar nálganir saman (2000, bls. 2).  Þessi sýn 
er þó ekki í samræmi við sýn Storpers (19�5) á hreyfanleika framleiðsluþáttanna.  Hann telur hreyfanleika 
vinnuaflsins vera lítinn og tilgreinir það sem einn af markaðsbrestum í svæðahagfræðilegu tilliti.
Nú verður greint frá einstökum kenningum margfeldisáhrifa.

Margfeldisáhrif brotin upp
Margfeldisáhrifum má skipta upp í bein og óbein áhrif.  Bein áhrif eru ný störf sem fyrirtækið veitir eða 
viðbótar launatekjur sem starfsfólkið fær.  Óbein áhrif geta verið bæði jákvæð og neikvæð.  Neikvæð áhrif eru 
svokölluð ruðningsáhrif.  Ruðningsáhrif eru fólgin í því að nýja fyrirtækið ryður annarri atvinnustarfsemi 
og fjárfestingum úr vegi, nokkurs konar Hollandsveiki (Lilja Mósesdóttir, 19��).  Það gerist þannig að 
fjárfestar fara í verkefni sem tengjast starfsemi nýja fyrirtækisins en hverfa frá fjárfestingarverkefnum sem 
annars hefði verið farið í.  Annað dæmi um þetta er þegar  nýja fyrirtækið auglýsir eftir fólki og nokkur 
hluti umsækjenda er þegar í vinnu hjá öðrum fyrirtækjum á staðnum (Armstrong og Taylor, 2000, bls. 
7).  Allnokkrir þeirra fá vinnu hjá nýja fyrirtækinu en gamla fyrirtækið nær ekki að manna sín störf eða 
sjálfvirkja vinnuferla og lokar.  Þetta verður meira áberandi ef vinnuaflið er óhreyfanlegra og atvinnuleysi 
minna.    

Það er þrennt jákvætt við ruðningsáhrifin.  Í fyrsta lagi gæti nýja starfið veitt þeim nýráðnu meiri 
starfsánægju og/eða hærri laun.  Það eitt og sér hækkar almenna velferð og/eða meðallaun.  Í öðru lagi 
hvetur þetta gamla fyrirtækið til nýrra aðferða við framleiðslu sama magns og áður með færra starfsfólki.  
Það gerist aðeins með nýrri tækni eða aðferðum nema fyrirtækið hafi verið yfirmannað fyrir.  Takist það 
þá eykst framleiðni gamla fyrirtækisins, þar með arðsemin og svigrúm skapast til launahækkana.  Takist 
það ekki þá lokar það eins og áður sagði og segja má að nýtt fyrirtæki verði ekki stofnað nema það geti 
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borgað laun í samræmi við nýhækkuð meðallaun.  Í þriðja lagi má segja að ef meðallaun hækka þá 
eykst heildareftirspurn á svæðinu eftir vörum og þjónustu og slíkt skapar svigrúm fyrir aukna arðsemi í 
þjónustugreinum, hugsanlega hærri laun og jafnvel ný störf.

Það er verulega ólíklegt að ruðningsáhrif nýs útflutningsfyrirtækis verði til þess að fækka heildarársverkum 
þegar upp er staðið.  Þó kann það að verða ef fyrirtækið (-in) sem lokar er mikilvægur hlekkur í klasa.  Með 
brottfalli þess fyrirtækis kann svokallaður domino-effect (Porter, 1990) að fara af stað sem hefur í för með 
sér lokun fleiri fyrirtækja í sömu eða tengdum atvinnugreinum (þ.e. sama klasa). 
Jákvæðu áhrifin felast í nýjum störfum sem þjónusta nýju störfin eða leiða til hærri meðallauna á 
svæðinu.  Þetta geta verið störf í heilsugæslu, menntastofnunum, verslun, stjórnsýslu o.þ.h.  Þessi áhrif 
eru margfeldisáhrif.

Umfjöllun um bein og óbein margfeldisáhrif tiltekinna fyrirtækja er að finna hjá Woller og Parsons 
(2002, bls. 1�6-1��).   Beinum áhrifum skipta þeir upp í þrennt.  Fyrst eru það kaup á vörum og þjónustu 
heima í héraði í þágu nýframkvæmda.  Síðan eru það  kaup þeirra sem starfa að verkefninu á vörum og 
þjónustu á svæðinu.  Að síðustu eru það  kaup lánþega á öllum aðföngum.  Tveir fyrstu þættirnir eru 
nokkuð almennir en sá síðasti er nokkuð sértækur þar sem rannsóknin fjallaði um rekstur fjármálastofnunar 
sem þjónar fyrirtækjum sem ekki höfðu áður aðgang að fjármagni.   Woller og Parsons (2002, bls. 1�6) 
halda áfram og segja óbeinu áhrifin vera verslun heima í héraði sem á sér stað í kjölfar beinu áhrifanna.  
Hér er átt við áframhaldandi verslun í kjölfar beinu áhrifanna.  Verslunin skapar öðrum aðila tekjur og 
hann kaupir af þeim þriðja og þriðji aðilinn af þeim fjórða og svo koll af kolli.  Óbeinu áhrifin eru þá  
svokallaður tekjumargfaldari (e. income multiplier) skilgreind sem heildarbreyting á tekjum allra launþega 
innan svæðis í kjölfar utanaðkomandi fjárfestingar, einka- eða samneyslu (Woller og Parsons, p. 1�6).  
Þetta má umorða þannig að tekjumargfaldarinn mæli hvað einnar krónu tekjuauki í útflutningsgreinum 
gefur af sér margra króna tekjuauka í þjónustugreinum.  

Sem dæmi um aðra nálgun má nefna framsetningu Armstrong og Taylor (2000, bls. 7-�) en þeir 
skipta margfeldisáhrifum upp í bein, óbein og afleidd (e. induced) áhrif.  Bein áhrif felast í fjölda starfa 
við tiltekna nýframkvæmd og launa sem fyrir þau eru greidd.  Aðeins eru talin störf þeirra sem búa á því 
svæði sem margfeldisáhrifin eru reiknuð fyrir.  Óbein áhrif felast í kaupum á aðföngum og þjónustu til 
nýframkvæmdarinnar og fleytingu þeirra um staðbundna hagkerfið.  Með fleytingu er átt við frekari kaup 
þess sem keypt var af og starfsmanna hans á staðbundinni vöru og þjónustu og svo koll af kolli eins og 
lýst var rétt áðan.  Afleidd áhrif felast í staðbundnum kaupum launþega nýframkvæmdarinnar á vörum og 
þjónustu auk fleytingar þeirra um staðbundna hagkerfið.

Tegundir margfeldisáhrifa
Oftast er fjallað um tvenns konar margfeldisáhrif.  Í fyrsta lagi fjallað um margfeldisáhrif á atvinnu og í 
öðru lagi á tekjur.  Atvinnumargfaldarinn (e. employment multiplier) lýsir þeim fyrri og segir til um hvað 
hvert starf í útflutningsgreinum skapar mörg ný störf í þjónustugreinum.  Tekjumargfaldarinn (e. income 
multiplier) lýsir þeim seinni og er mælikvarði á hvernig tekjur útflutningsgreina skila sér sem tekjur 
þjónustugreina.  

Í færri tilvikum eru tekjur brotnar upp á milli tekna heimila og atvinnugreina.  Í þjóðhagfræði er 
enginn munur á þessu tvennu því tekjur atvinnugreinanna eru tekjur heimilanna.  Í rekstrarhagfræði 
getur verið afar forvitnilegt að skoða einstaka atvinnugreinar og jafnvel einstaka starfsstéttir, sem gefur 
hugmynd um mismunandi margfeldisáhrif eftir einstaka heimilum.  Þetta er mögulegt með hjálp 
aðfanga og afurðagreiningu sem rædd verður á eftir.  Því má segja að þarna gefist möguleiki á að skipta 
tekjumargfaldaranum á milli tekna atvinnugreina og heimila (Armstrong og Taylor, 2001, bls. �5-6�).
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Í næsta kafla verður fjallað um þrjár aðferðir sem þróaðar hafa verið til að greina þessi margfeldisáhrif.  
Þetta er grunnmargfaldaralíkanið, keynesíska svæðamargfaldaralíkanið og aðfanga- og afurðagreining.  
Með grunnmargfaldaralíkaninu og aðfanga- og afurðagreiningu má greina bæði margfeldisáhrif á atvinnu 
og tekjur á meðan að keynesíski svæðamargfaldarinn er hentugri til greiningar á tekjumargfaldaranum þó 
svo að mögulegt sé meta atvinnumargfaldarann með ýmsum einföldunum.

Rannsóknir á margfeldisáhrifum
Í þessum kafla er að finna stutt yfirlit yfir fræðilegar og hagnýtar rannsóknir á sviði staðbundinna 
margfeldisáhrifa.

Fræðilegar rannsóknir
Leven (19�6) fjallar í grein almennt um borgarhagfræði, þróun hennar, vandamál og kosti.  Umfjöllun 
hans er fyrst og fremst fræðileg umfjöllun.  Þar kemur fram að mikil gróska var í svæðahagfræði, en 
borgarhagfræði er hluti hennar, í kringum 1970 en síðan kemur margra ára stöðnun.  Þetta staðfestir 
Krugman (1992) en bætir við að fyrsti hápunktur svæðahagfræðinnar hafi verið í kringum 1950 en síðan 
hafi lítið gerst þar til á tíunda áratugnum.  Leven tekur í sama streng og bendir á að síðan 1970 hafi 
þróun og vöxtur borga ekki verið útskýrður með makro-kenningum.  Hann bendir á að ekki sé hægt að 
afsaka sig með kenningaskorti innan greinarinnar og kallar kenninguna um grunnmargfaldarann fram 
á sjónarsviðið.  Samkvæmt rökfærslum hans, studdum útreikningum og praktískum dæmum, þá verður 
þróun borga ekki útskýrð á grundvelli kenningarinnar.  Hann dæmir hana þó ekki úr leik heldur vill gera 
á henni endurbætur.  Hann bendir á eina úrbót á kenningunni, sem lýtur að  mati skynvirðis (e. amenity 
values), þ.e. náttúrugæði eins og t.d. veðurfar, fallegt útsýni, kyrrð o.þ.h., en lýkur þeirri umfjöllun á að 
færa rök fyrir því að betur má ef duga skal.  Hvað klikkaði?  Það er engin rökfræðileg villa í kenningunni 
að hans mati.  Úr því svo er þá hafa menn hugsanlega sniðgengið mikilvæg tæknileg skilyrði og/eða 
hegðunarmunstur. 

Leven (19�6, bls. �10-�12) bendir á þrjá mikilvæga þætti sem hafi áhrif á búsetuþróun sem kenningin 
hafi ekki tekið tillit til.  Í fyrsta lagi hafi þægindi mikið að segja þegar fólk velji sér búsetu.  Það er einfaldlega 
þægilegt að búa í miðborg.  Í öðru lagi hefur ekki verið tekið tillit til vaxandi vægis óáþreifanlegra vara, 
eins og t.d. hugbúnaðar og annarra sambærilegra, á markaðnum.  Óáþreifanlegar vörur lúta allt öðrum 
lögmálum heldur en áþreifanlegar vörur um flutningskostnað og því nokkuð óháð staðsetningu.  Í þriðja 
lagi sjáum við mikla tækniþróun þar sem óáþreifanlegir framleiðsluþættir leysa áþreifanlega af hólmi, t.d. 
tölvutækni tekur við af vinnandi höndum.  Slíkt veldur varanlegum breytingum á grunnmargfaldaranum.  
Leven bendir á þá staðreynd að allir þessir þættir séu að hluta til ástæðan fyrir flutningi til borga þ.e. 
tilflutningur á vinnumarkaðnum, frá bláflibba- til hvítflibbastarfa með tilheyrandi launalækkun hjá 
þeim fyrrnefndu en hækkun hjá þeim síðarnefndu vegna þess að þetta er eftirspurnardrifin breyting á 
vinnumarkaðnum.

Brown, Coulson og Engle (1992) segja grunnmargfaldarann eitt elsta, einfaldasta, hagnýtasta- og 
skarpskyggnasta (e. intuitive) líkanið til að herma og meta hagræna hegðun á tilteknu svæði í heild innan 
ramma svæðahagfræði. Þeir benda á að viss vandamál geti komið upp við mælingar á grunnmargfaldaranum.  
Megin framlag þeirra er að kynna til sögunnar nýja aðferð til að mæla hvort tiltekið vandamál sé til staðar.  
Vandamálið er samheildun (e. cointegration) útflutningstekna og heildartekna.  Þetta gera þeir með 
hjálp fyrrnefndrar aðferðar og staðarhlutfalls (e. location quotient) og verða varir við verulegar umbætur.  
Umfjöllunin styðst við aðfanga- og afurðagreiningar (e. input-output analyses) á margfaldaranum. 
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McVittie og Swales (1999) fjalla um grunnmargfaldara nýklassískrar hagfræði og leiða hann út frá 
heildarjafnvægislíkani. Þetta er fyrst og fremst aðferðafræðileg umfjöllun þar sem 1-2-� trade focused 
general-equilibrium líkan er borið  saman við það sem höfundar kalla hybrid nálgun.  Þeir komast að 
þeirri niðurstöðu með númerískri hermun að hybrid nálgun skilar vissu ofmati.
McGregor, McVittie, Swales og Yin (2000) fjalla um jaðar-grunnmargfaldara nýklassískrar hagfræði.  Þeir 
leiða út margfaldarann frá heildarjafnvægislíkani og færa rök fyrir því að hann geti tekið bæði jákvæð 
og neikvæð gildi.  Gildi margfaldarans er líklegra til að verða nálægt meðaltali, þeim mun líkari sem 
framleiðslu- og nytjaföllin verða hefðbundnu Cobb-Douglas falli og framboð vinnuafls teygnara.  Þeir 
leggja áherslu á að eftirspurnar- og staðkvæmdarteygni útflutnings hafi engin áhrif á stærð margfaldarans, 
heldur mikil áhrif á heildaratvinnustig en ekki starfadreifinguna á milli atvinnugreina.  Því stjórnar neysla 
innan svæðis, staðkvæmdarmöguleikar í framleiðslunni á ófalboðnum vörum (e. nontraded good) og 
framboðsteygni vinnuafls.

Vollet og Bousset (2002) fjalla um nýja aðferð til að meta svæðamargfaldarann (e. economic base 
multiplier). Aðferðin kallast Meta-greining.  Þeir beita þessari aðferð á gömul viðfangsefni, yfir 400 
talsins, og bera hana saman við hefðbundna aðferð, margvíða línulega aðhvarfsgreiningu.  Þessi aðferð 
virðist aðeins koma til greina ef gnægð gagna liggur fyrir þannig að aðfanga- og afurðagreining hafi komið 
til greina.

Hagnýtar rannsóknir á margfeldisáhrifum
Í þessum kafla verður fjallað um hagnýtar rannsóknir eða reynslulegar rannsóknir á svæðisbundnum 
margfeldisáhrifum.  Þessar rannsóknir eiga það allar sameiginlegt að í þeim var aðferð minnstu kvaðrata 
(OLS) beitt eftir mismunandi líkönum til þess að finna atvinnu- eða tekjumargfaldara.
Í grein Kyohei Sasaki (1964, bls. �01) kemur fram að atvinnumargfaldarinn á Hawaii er 1,2�.  Hann 
beinir sjónum að hernaðarútgjöldum á Hawaii, en Bandaríkjamenn starfrækja stóra herstöð á Hawaii. 
Sasaki veltir fyrir sér hugsanlegum áhrifum á hækkun og lækkun hernaðarútgjalda á atvinnustig þar.  
Í greininni er stuðst við grunnmargfaldaralíkanið og notar höfundur línulega aðhvarfsgreiningu til að 
komast að niðurstöðu.

Mathur og Rosen (1974, bls. 94) gerðu rannsókn á gögnum frá Cleveland SMSA.  Gögnin voru frá 1961-
1966.  Ætlun þeirra var að nota grunnmargfaldaralíkanið til að meta atvinnumargfaldarann.  Í stað þess að 
flokka allar atvinnugreinar í tvennt, þ.e. útflutnings- og þjónustugreinar, þá vinna þeir með nokkra flokka 
útflutningsgreina.  Þess vegna minnir þessi útfærsla beggja líkana töluvert á aðfanga- og afurðagreiningu.  
Þess utan kynna þeir til sögunnar nýja útfærslu á grunnmargfaldaralíkaninu.  Í stað hefðbundins línulegs 
líkans nota þeir ólínulegt líkan, eða semi-logarithmiskt líkan.  Þeir nota bæði hefðbundið línulegt líkan og 
þetta nýja ólínulega líkan til að greina gögnin og bera niðurstöður þeirra saman.  Atvinnumargfaldarinn 
hljóðaði upp á 1,�002 samkvæmt nýja ólínulega líkaninu en 4,5�62 samkvæmt hefðbundna línulega 
líkaninu.  Frekari samanburður leiðir í ljós að bæði líkön skila marktækum niðurstöðum.  Þeir draga þá 
ályktun að ólínulega líkanið sé áreiðanlegra heldur en það línulega.  Línulega líkanið á aðeins við þegar til 
skemmri tíma er litið.  Ástæður þessa tiltölulega litla margfaldara, upp 1,� í stað 4,6, rekja þeir til þess að 
hlutfall fjármagns og vinnuafls er hátt, mikils leka og óteygins vinnuaflsframboðs í Cleveland SMSA.     

Í rannsókn Dusansky, Ingber og Walsh (19�0) er tekjumargfaldari fyrir Nassau-Suffolk fylki í 
Bandaríkjunum reiknaður, með beitingu keynesíska svæðamargfaldaralíkansins.   Þetta var gert til þess að 
meta áhrif opinberra fjárveitinga til reksturs sjúkrahúss á svæðinu.  Í rannsókninni er tekjumargfaldarinn 
metinn með því að meta stuðla nokkuð hefðbundinnar þjóðhagsjöfnu fyrir umrætt landsvæði, sem 
samanstendur af einkaneyslu, fjárfestingum, samneyslu, innflutningi (litið er framhjá útflutningi) eins og 
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þekkist í hefðbundinni aðferðafræði keynesískrar þjóðhagfræði.  Í kjölfar matsins er tekjumargfaldarinn 
síðan reiknaður út með innsetningu.  Niðurstaðan var tekjumargfaldari upp á 1,64 með öryggisbili upp 
á ± 7,21%.

Dr. Inge Thorsen (199�) beitir margfeldislíkani Keynes.  Hann metur áhrif stórfelldra samgöngubóta 
á svæði í Vestur-Noregi með því að mæla breytingar á atvinnumargfaldaranum.  Thorsen kemst að því að 
ársverkum fjölgar um 74 í útflutningsgreinum en 216 í heildina eftir umrædda samgöngubót.  Íbúafjölgun 
var �09 á sama tíma.  Þetta telur hann gerast vegna hagræðis sem á sér stað vegna meiri nálægðar við 
útflutningsmarkaðinn jafnvel þó ýmsir kostnaðarliðir, s.s. laun og fasteignaverð, hækki á sama tíma af 
sömu ástæðu.  Þó rannsókn Thorsen nái nokkuð vel utan um mikilvæga þætti þá gefur hún enga innsýn 
í hvað einstaka þættir, s.s. laun og fasteignaverð breytast mikið.  Þess utan reynir Thorsen ekki að ná til 
ýmissa félagslegra þátta.

Woller og Parson (2002) notuðu afbrigði af grunnmargfaldaralíkaninu (sjá líkan 4) til að meta 
tekjumargfaldarann í þeim tilgangi að meta áhrif smáfyrirtækjafjármálastofnana (e. microfinance 
institutions) á hagkerfi svæða.  Þeir studdust við reynslugögn frá Equador.  Gagnaskortur olli því að þeir 
gátu ekki notað hefðbundnar aðferðir til að meta tekjumargfaldarann.  Þess vegna beittu þeir annarri 
aðferð sem gjarnan er notuð við slíkar aðstæður.  Í rannsókninni kemur í ljós að tekjumargfaldarinn er 
2,24.  Hver Bandaríkjadalur sem fór í verkefnið gaf af sér 1,24  Bandaríkjadali í tekjur annars staðar í 
samfélaginu.

Þegar mikið er til af gögnum er hægt að nota aðfanga- og afurðagreiningu (e. input-output analysis) 
sem Woller og Parsons (2002, bls. 1��) segja Wassily Leontief hafa þróað.  Aðferðin gengur út á að finna 
hversu mikið af aðföngum framleiðsla á tilteknu svæði eru af heimasvæði í verðmætum talið.  Þessi aðferð 
krefst mikilla gagna og nákvæmni.  Auk þess telja greinarhöfundar (Woller og Parsons, 2002) aðferðina 
ómögulega og nánast varasama í mati margfeldisáhrifa fámennra svæða.  Höfundar rökstyðja ekki þessa 
skoðun sína en hugsanleg skýring kann að vera óljós skil á milli einstakra atvinnugreina á fámennum 
svæðum.

Woller og Parsons (2002, bls. 1�9-144) tala um tvær aðferðir sem hægt er að nota þegar gögn eru 
af skornum skammti.  Þetta eru staðarhlutfalls aðferð (e. location quotient) og lágmarkskröfuaðferð (e. 
minimum requirement approach).  Staðarhlutfallsaðferðin gengur út á að reikna út landsmeðaltal.  Aðferðin 
er samanburður á ársverkum (e. employment) ákveðinna atvinnugreina tiltekins svæðis við landsmeðaltal 
hennar.  Það hlutfall, sem er jafnt landsmeðaltali er skilgreint sem störf við staðbundna þjónustu (e. non-
basic employment) og það hlutfall sem er umfram landsmeðaltal tilheyrir útflutningsgreinum (e. basic 
employment).

Í skýrslu Woller og Parsons (2002) er lágmarkskröfuaðferð lýst í smáatriðum enda beita þeir henni í 
rannsókn sinni og verður henni lýst hér á eftir.  Hafa verður í huga að Woller og Parsons (2002) skrifa þetta 
út frá áhrifum sérstaks verkefnis á ákveðið svæði í Equador.  Þetta verkefni er ákveðið lánafyrirkomulag 
gagnvart smáum fyrirtækjum eins og áður sagði. 

Fyrst reikna menn út beinu áhrifin.  Þau felast í þremur atriðum:  Í fyrsta lagi í kaupum verkefnisins 
á vörum og þjónustu innan svæðisins.  Í öðru lagi kaupum starfsmanna verkefnisins á vörum og þjónustu 
innan svæðis.  Í þriðja lagi var metið hversu miklu hver lántakandi eyddi  af sínu lánsfé innan svæðis. 
Þegar mati á beinum áhrifum var lokið var tekið til við að meta óbeinu áhrifin.  Það var gert í átta 
skrefum.  Í fyrsta lagi var gögnum yfir ársverk safnað yfir 9 atvinnugreinar frá 20 svæðum Equador.  
Reyndar tala Woller og Parsons (2002) um atvinnu (e. employment) en ársverk er þar góður mælikvarði.  
Þá var svæðunum raðað eftir mannfjölda og þau síðan flokkuð í 100.000 manna flokka.  Þriðja skrefið 
fólst í því að reikna ársverk sem hlutfall af heildarársverkum.  Í kjölfar þess var lágmarkshlutfall ársverka 
valið í hverjum svæðaflokki og skilgreint sem lágmarkshlutfall í viðkomandi atvinnugrein til að viðhalda 
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viðkomandi atvinnugrein, þ.e. störf við staðbundna þjónustu (e. non-basic employment).  Allt umfram það 
eru störf við útflutningsgreinar (e. basic employment).  Í fimmta skrefi voru gildin fyrir lágmarkshlutfalli 
notuð til að meta eftirfarandi aðhvarfslíkan sem Woller og Parson (2002) fá fyrirmynd að frá Ullman og 
Dacey (1960),

     XbaES log+=                   (1)

þar sem lágmarksársverk, SE , er jafnt og samtala skilgreinds fasta, a , og margfeldis annars skilgreinds 
fasta, b  og logaritmans af mannfjölda viðkomandi svæðis, X .  Því næst er aðhvarfsgreiningin keyrð 
og skilgreindu stuðlarnir, a  og b , fundnir.  Sjöunda skref gengur út á að setja mannfjölda viðkomandi 
svæðis inn til að finna metil fyrir lágmarksársverk þess, sE .  Í áttunda og síðasta skrefi er metillinn settur 
inn í eftirfarandi formúlu sem þeir félagar fá úr rannsókn Tiebout frá 1962.

           sE
M

−
=

1

1
            (2)

Líkanið skilar tekjumargfaldaranum, M , og er líkanið afbrigði af grunnmargfaldaralíkaninu eins og áður 
sagði.  Það sést í samanburði við líkan (1).

Smirnov (2002) tekur fyrir sýslur (e. county) í Bandaríkjunum í rannsókn sinni.  Hann bendir á að 
margfeldisáhrif séu mikilvægari heldur en stærð hagkerfis og fólksfjölgun (e. agglomoration).  Þar sem 
hefðbundið atvinnumargfaldaralíkan stendur ekki undir væntingum gerir hann bragarbót á því og bætir 
við landfræðilegum skýringarþætti.  Smirnov telur stefnu í svæðisbundnum þróunarverkefnum eiga að 
snúast um að hlúa að vaxtarsprotum hagkerfisins í stað þess að halda lífi í ósjálfbærum fjárfestingum eða 
verkefnum.  Það er ekki beint samhengi á milli stærðar hagkerfisins og hversu sjálfbær þau eru eða hver 
vöxtur þeirra getur verið.

Beitingu margfaldarans í þeim tilgangi að meta staðbundin efnahagsleg áhrif einstakra verkefna er að 
finna víða annars staðar t.a.m. hjá Rich, Nelson og Nelson (1997), Aroca (2001) Hillring (2002).  Þeir 
fyrrnefndu meta áhrif landbúnaðar í Afríku og nota til þessa aðfanga- og afurðagreiningu.  Aroca beitir 
líka aðfanga- og afurðagreiningu til að finna m.a. atvinnu- og tekjumargfaldara námuiðnaðar í Chile. 
Hillring fjallar um margfeldisáhrif framleiðslu og notkun á lífrænni orku (e. bioenergy) á dreifbýli í 
Svíþjóð.  Ekki er auðvelt að sjá hvaða aðferð eða líkani Hillring beitir.
Crompton, Lee og Shuster (2001) fjalla almennt um mat á staðbundnum hagrænum áhrifum 
ferðaþjónustu.  Þetta er hagnýt umfjöllun þar sem farið er vandlega yfir hvernig meta má þessa hluti með 
hjálp spurningakönnunar.

Archibald (1967) Sinclair og Sutcliffe (197�; 19�2) og síðan Bleaney og félagar (1992) eru allir í að 
beita keynesíska svæðamargfaldaralíkaninu til þess að meta tekjumargfeldisáhrif.  Fyrri grein Sinclair og 
Sutcliffe (197�) er aðallega aðferðafræðilegt framlag.  Þeir skipta fjárhagslegri innspýtingu upp í umferðir 
og vilja greina fyrstu umferðina frá þeim sem á eftir koma.  Rifjum upp að þegar fjármagn kemur inn 
í afmarkað hagkerfi veltur það oft í gegnum hagkerfið í formi margfeldisáhrifa.  Það má segja að fyrsta 
umferðin sé upphaflega fjárfestingin og eftir því sem þeir segja hefur hún leka af allt öðrum toga heldur en 
umferðirnar sem á eftir koma.  Lekar eru hér bæði innfluttar vörur og þjónusta, greiddir skattar og margt 
fleira sem hefur það í för með sér að upphaflega fjárfestingin rýrnar í hverri umferð um hagkerfið vegna 
þess að menn kaupa vörur utan hagkerfisins og greiða skatta og fleira.  Archibald (1967) var að hálfu leyti 
með aðferðafræðilegt framlag að því leyti að samkvæmt Armstrong og Taylor (2000) var hans framlag í 
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hagnýtri beitingu aðferðarinnar mikilvægt.
Þess utan er Archibald (1967) með empíriska niðurstöðu fyrir nokkur svæði í Bretlandi og hefur fundið 

út að tekjumargfaldarinn sé einhvers staðar í kringum 1,2.  Í seinni grein Sinclair og Sutcliffe (19�2) mátu 
þeir með aðferð sinni tekjumargfaldarann af ferðaþjónustu á Malaga á Spáni.  Tekjumargfaldarinn var 
breytilegur eftir tíma og tegund útgjalda en hljóp á gildunum 1,�6 til 1,75 þegar til lengri tíma var litið.  
Í grein Bleaney og félaga eru tekjumargfeldisáhrif metin af háskólastarfsemi í Notthingham.  Þeir fundu 
út að tekjumargfaldarinn var 1,561.

Aðferðir og fræðilegur grunnur þeirra
Mælingar á margfeldisáhrifum hafa verið stundaðar og þróaðar um all nokkurt skeið, eða síðan um miðja 
20. öldina.  Er nú svo komið að fræðimenn hafa þróað með sér nokkrar aðferðir og líkön.  McCann (2001) 
talar um þrjár mismunandi aðferðir til að meta margfaldarann.  Þetta eru grunnmargfaldarinn (e. Economic 
Base Model), keynesíska svæðamargfaldaralíkanið (e. Keynesian Regional Multiplier Model) og að síðustu 
aðfanga- og afurðagreining (e. Input-Output Analyses).  Síðasta aðferðin skilar margfeldisáhrifum hverrar 
atvinnugreinar tiltekins svæðis fyrir sig og er því á deildar-stigi (e. micro-level) á meðan hinar tvær skila 
einum margfaldara þar sem öllum atvinnugreinum er skipt upp í tvær atvinnugreinar eins og áður sagði 
(þ.e. útflutnings- og þjónustugreinar) og eru því á heildar-stigi (e. macro-level).  Gagnaþörf er því í 
samræmi við það, þ.e. miklu meiri í aðfanga- og afurðagreiningu heldur en í hinum tveimur (McCann, 
2001, bls. 1�9 og 15�). 

Þessar aðferðir eiga það sameiginlegt að hvíla á tveimur megin forsendum.  Í fyrsta lagi er staðbundið 
aðfangaverð fast (McCann, 2001, bls. 1��).  Þetta þýðir að um offramboð er að ræða á framleiðsluþáttum 
og þeir algjörlega óverðteygnir.  Í öðru lagi er hægt að framleiða að vild, en það felur í sér umfram 
framleiðslugetu í staðbundna hagkerfinu (McCann, 2001, bls. 1��).  Slíkar aðstæður eru fyrir hendi ef 
atvinnuleysi  er umfram náttúrulegt atvinnuleysi og framleiðslutækin eru ekki nýtt til fulls.
Áður en lengra er haldið verður minnst á aðferðir sem finna má í herbúðum nýklassískrar hagfræði.  Eins og 
áður sagði gerir nýklassísk hagfræði ráð fyrir því að framleiðsluþættir séu fullnýttir, sem er þvert á forsendur 
keynesískrar hagfræði.  Á grundvelli þessa er margfaldarinn metinn út frá jafnvægislíkönum sem geta m.a. 
verið byggð Cobb-Douglas framleiðsluföllum.  Þó svo að greining sem þessi hafi hingað til aðallega nýst í 
fræðilegar umfjallanir um margfeldisáhrif þá er nú mögulegt að nota þetta í reynslurannsóknum, aðallega 
með hermilíkönum. 

Ekki verður fjallað frekar um aðferðir úr herbúðum nýklassískrar hagfræði í þessum kafla.  Hins vegar 
verða aðferðum keynesískrar hagfræði gerð ýtarleg skil.

Grunnmargfaldaralíkanið (e. Economic Base Model)
Grunnmargfaldaralíkanið greinir áhrif staðbundinna útflutningsgreina á staðbundnar þjónustugreinar 
og er því góður mælikvarði á áhrif útflutningsgreina á heildarumsvif hagkerfis ákveðins svæðis.  
Grunnmargfaldaralíkanið getur einblínt á ársverk og skilar því atvinnumargfaldaranum, eða hvað hvert 
starf í útflutningsgreinum skapar mörg ný störf í þjónustugreinum.  Grunnmargfaldaralíkaninu má lýsa 
með eftirfarandi jöfnu,

                      
                (�)
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Heildarársverk á tilteknu svæði, tE , eru margfeldi atvinnumargfaldarans, þ.e. gildið innan svigans, og 
heildarársverka í útflutningsgreinum á tilteknu svæði,  .  

Vissar efasemdir hafa vaknað meðal hagfræðinga um hagnýtingu grunnmargfaldarans (Smirnov, 2002) 
þó svo allnokkrir fræðimenn (Brown, Coulson og Engle, 1992) séu honum fylgjandi.  Þessar efasemdir 
eru þó ekki djúpstæðar.  Smirnov (2002) leggur til að notuð sé svæðistaug (e. spatial lag).  Tilgangurinn 
með því er að taka tillit til margfeldisáhrifa á svæði í næsta nágrenni hverju sinni.  Upprunalega líkanið 
breytist við þetta í,

        
             (4)

Stuðullinn er nýi staðbundni margfaldarinn (e. regional multiplier) sem kemur í staðinn 
fyrir þennan í upprunalega líkaninu.  Gildi hans stendur fyrir jaðaráhrif staðbundinna útflutningsgreina 
á staðbundna hagkerfið.  Seinni stuðullinn, , er svæðis - margfaldarinn (e. spatial multiplier) og 
stendur fyrir jaðaráhrif útflutningsgreina á nágrannasvæðinu á staðbundna hagkerfið.
Önnur nálgun kemur frá Fujita, Krugman og Venables (1999)  Hún gengur út á að margfaldarinn sé 
breytilegur eftir stærð svæða.   Þetta minnir á vaxtarlíkön lífmassa, eins og fiskistofna sem ganga út á 
auknar líkur á vexti stofnsins ef hann stækkar upp að vissu marki.

Keynesíska svæðamargfaldaralíkanið (e. Keynesian Regional Multiplier Model)
Staðbundin efnahagsleg áhrif ákveðinna umsvifa hafa eingöngu verið rædd í tengslum við 
atvinnumargfaldarann.  Atvinnumargfaldarinn er hins vegar aðeins hluti af þeim heildaráhrifum sem svæði 
verður fyrir þegar umsvif eru aukin á einhverju sviði útflutningsgreina.  Í langflestum tilfellum verða allir 
framleiðsluþættir fyrir áreiti í slíkum kringumstæðum, vinnuaflið er aðeins einn þeirra.  Tekjumargfaldarinn 
nær frekar að fanga heildar staðbundin efnahagsleg áhrif. Keynesíska svæðamargfaldaralíkanið á sérstaklega 
vel við í greiningu tekjumargfaldarans þó svo að önnur líkön komi einnig til greina.

Keynesíska svæðamargfaldaralíkanið er leitt út frá keynesíska þjóðhagslíkaninu.  Það er með eftirfarandi 
hætti:

	 	 																																						 																					(5)

Verg landsframleiðsla, Y , er samtala einkaneyslu, C , fjárfestinga, I , samneyslu, G , útflutnings, , að 
frádregnum innflutningi, .  Einkaneysla er háð tekjum heimilanna.  Þar sem landsvæði en ekki lönd 
eru í brennidepli svæðahagfræðinnar þá kallast Y  svæðaframleiðsla hér.  Tekjur heimilanna eru andvirði 
svæðaframleiðslunnar sem skipta má upp í launa- og fjármagnstekjur.  Einfaldasta einkaneyslulíkanið er 

, eða margfeldi vergrar svæðaframleiðslu, Y , og jaðarneysluhneigðar c .  Á þessu má sjá að jafna 
(5) breytist í (6)

                 (6)

Það má síðan sýna fram á að margfaldarinn verður,

	 	 	 	 	 										
	 	 											(7)

Lloyd og Dicken (1977, bls. �92-�9�) fjalla um framlag Tiebout frá 1962 um skilgreiningu á 
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tekjumargfaldaranum.  Þeir segja hann hafa skilið á milli tekjumargfaldara til skemmri og lengri tíma.  Hann 
skipti hagkerfi svæðis í þrjár megin atvinnugreinar:  útflutning, staðbundna fjárfestingu og staðbundna 
neyslu.  Hafa ber í huga að tekjur heimamanna eiga upptök sín í þessum atvinnugreinum.

Lloyd og Dicken segja tekjur útflutningsgreina og staðbundinna fjárfestinga ákvarðast utan hagkerfisins 
þegar til skemmri tíma er litið á meðan tekjur þjónustugreina ákvarðast innan hagkerfisins af tekjum sem 
koma frá hinum atvinnugreinunum tveimur.  Þeir halda áfram og segja tekjur þjónustugreina eiga tvenns 
konar uppruna.

Í fyrsta lagi eyða íbúarnir hluta af sínum tekjum til kaupa á vörum og þjónustu heima í héraði.  
Með mælingum má finna út vægi þeirra viðskipta í heildarútgjöldum.  Þetta vægi er kallað staðbundin 
jaðarneysluhneigð (e. marginal propensity to consume locally).  Á þessu má sjá hversu mikið launþegar 
útflutningsfyrirtækjanna eyða í staðbundna þjónustu og myndar þar með heildarveltu þeirrar atvinnugreinar.  
Þessi tala kallast hér staðbundin velta. 

Í öðru lagi eru laun heimamanna eingöngu hluti af staðbundinni veltu.  Hluti af tekjum atvinnugreinarinnar 
fer til greiðslu á innfluttum aðföngum, launum utanbæjarmanna og öðrum innfluttum aðföngum.  Hér 
má einnig finna út hvað laun til heimamanna eru hátt hlutfall af heildartekjum í atvinnugreininni.  Þetta 
hlutfall er kallað staðbundið launahlutfall (e. income propensity to local sales dollar).  Á grundvelli þessa 
getum við skilgreint tekjumargfaldara til skemmri tíma, 

	 	 	 	 	 									
	 	 			(8)

þar sem heildartekjuauki til skemmri tíma litið, ti , samsvarar margfeldi heildartekjuauka í 
útflutningsgreinum, exI , og svigans.  Sviginn er hinn raunverulegi margfaldari, þar sem c stendur fyrir 
staðbundna jaðarneysluhneigð og b staðbundið launahlutfall1. 

Þegar til lengri tíma er litið má búast við aukinni þörf fyrir fjárfestingar drifnar af tekjum heimamanna.  
Heimamenn munu í krafti tekna sinna nýta sparnað sinn til kaupa á húsnæði og framleiðslutækjum innan 
svæðisins.  Gera má ráð fyrir að hægt sé að finna hlutfall tekna sem heimamenn leggja í fjárfestingar heima 
fyrir.  Þetta er kallað staðbundin fjárfestingahneigð.  Nú gefst kostur til að skilgreina tekjumargfaldarann 
til lengri tíma,

     
     (9)

þar sem heildartekjuauki til lengri tíma litið, tI , samsvarar margfeldi heildartekjuauka í útflutningsgreinum, 
, og langtímamargfaldarans.  b og c standa fyrir staðbundna jaðarneysluhneigð og staðbundið 

launahlutfall sem fyrr en d fyrir staðbundna fjárfestingahneigð.
Armstrong og Taylor (2000, bls. 9) nota mjög svipað líkan, eða

	 	 	 	 	 				  
																(10)

Þetta líkan þeirra er skammtímamargfaldari eins og Lloyd og Dickens (1977, bls. �92-�9�) birta í jöfnu 
(6).  Munurinn er þó nokkur.   í  jöfnu (�) er sama og b  í  jöfnu (7).  Því má segja að það 
sé ekki tekið tillit til hversu atvinnulífið er frekt á innflutt aðföng í líkani Armstrongs og Taylor, þ.e. c  í 
jöfnu (7).

Á grundvelli þessa líkans er hægt að meta tekjumargfaldara tiltekinna svæða og segja Armstrong og 

1  Staðbundið launahlutfall er 1 að frádreginni staðbundinni innflutningshneigð.
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Taylor (2000, bls. 11) þetta mest notuðu aðferð í rannsóknum á margfeldisáhrifum.  Þessi aðferð gengur út 
á að gerð er línuleg aðhvarfsgreining á milli staðbundinnar neyslu2 og heildartekna heimilanna (Armstrong, 
2000; Archibald, 1967; Bleaney et al., 1992).  Archibald (1967, bls. 29) skilgreinir þetta svona:
 

           t
d

tmt uYL ++= βα ˆˆ                    (11)

Staðbundinni neyslu, L , á árinu t  er lýst með línulegu sambandi við ráðstöfunartekjur dY sama árs.  
Betan, β , sem kemur út úr þessari greiningu samsvarar )( mc −  í  jöfnu (�).  
Til þess að geta gert þetta þarf upplýsingar yfir hversu mikið heimilin versla innan svæðis og utan.  Stuðst 
hefur verið við gögn sem eru svipuð neysluvog Hagstofu Íslands og síðan hefur hlutfall hvers útgjaldaliðar 
sem ráðstafað hefur verið innan svæðis verið fundið, eða (Archibald, 1967, bls. 29)

                
                        (12)

Staðbundin neysla, L , á árinu t  er fundin með því að margfalda heildarútgjöld, E , til neysluflokks i  
á árinu t  með vægi viðkomandi flokks í heildarútgjöldum á svæði, ip . Þekking á þessu vægi hefur verið 
veikleiki rannsóknanna hingað til en það hefur gjarnan verið fundið út frá tilfinningu eða jafnvel með 
hreinum ágiskunum.   

Þar sem Lloyd og Dicken (1977) taka með beinum hætti tillit til innfluttra aðfanga inn á svæðið tel ég 
þá vera með raunhæfara líkan en Armstrong og Taylor, enda kemur sá þáttur fram sem einn af veikleikum 
aðferðarinnar (Armstrong og Taylor, 2000, bls. 20).  Hins vegar er skilgreining þeirra Lloyd og Dicken 
(1977) mjög opin og vel ég því að útfæra hana enn frekar hér.  Útfærslan gæti hentað betur íslenskum 
aðstæðum.

Við byrjum á að fjalla um opinbera geirann.  Fjármagna þarf rekstur hans. Tekjuskattur er hlutfall af 
launum og við fáum eftirfarandi neyslufall, , þar sem )1( tY −  eru ráðstöfunartekjur 
og  sviginn sá hluti ráðstöfunartekna sem eytt er í neyslu og mismunurinn er þá sparnaður.  
Innflutningur er háður tekjum einstaklinga eftir að búið er að leggja í sparnað og greiða skatta eða 

.  Með þessari útfærslu á líkaninu er tryggt að ekki sé hægt að flytja inn meira en 
það sem neytt er hverju sinni.  Þetta er megin munurinn á þessu líkani og öðrum sem hafa verið kynnt 
hér.   Á grundvelli þessa breytist jafna (4) í jöfnu (12),

	 	 	 								 	 							(13)

Einhlít lausn er nú fundin fyrir svæðaframleiðslu (sjá viðauka).

     
         (14)

Þetta, jafna (10), er margfaldarinn og endurspeglar jaðaráhrif staðbundinna útflutningsgreina, , á 
svæðisframleiðsluna, Y .

Margfaldarann má bæði meta með aðhvarfsgreiningu á tímaraðagögn og jafnvel þversniðsgögn einstakra 
svæða eða með mati einstakra liða, mtc ,, , og innsetningu í jöfnu (10) eins og Bleaney og félagar gerðu 
(1992).  Þeir voru reyndar með mun ýtarlegra líkan þar sem margfeldisáhrifin voru brotin upp á milli 
umferða fjármagnsins um hagkerfið þannig að þau eru ekki þau sömu hverju sinni eins og í jöfnu (10).  

2  Staðbundin neysla eru útgjöld heimilanna sem fela í sér staðbundinn virðisauka (Archibald, 1967, bls.  28)
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Fyrirmynd sína sækja þeir m.a. til Sinclair og Sutcliffe (197�;19�2), en töldu margfeldisáhrifin ofmetin ef 
þau væru ekki brotin upp á milli umferða um hagkerfið.

Aðfanga og afurðagreining (e. input- output analysis)
Í aðferðunum tveimur sem nefndar hafa verið hingað til hafa allar atvinnugreinar verið flokkaðar í tvo 
stóra hópa, þjónustu- og útflutningsgreinar, og ein heildarmargfeldisáhrif fundin sem endurspeglar áhrif 
útflutningsgreina á umsvif þjónustugreina eins og áður hefur verið vikið að.  Í aðfanga- og afurðagreiningu eru 
útflutnings- og þjónustugreinar brotnar upp í smærri atvinnugreinaflokka og greining á margfeldisáhrifum 
þeirra allra verður möguleg.  Heildarmargfeldisáhrifin eru einnig greinanleg.  Aðferðin býður hins vegar 
upp á þann möguleika að greina í hvaða útflutningsgreinum áhrifin eru mest og hvar minnst.  Að sama 
skapi er auðvelt að sjá hvaða þjónustugreinar bregðast mest við auknum umsvifum útflutningsgreinanna.  
Það má segja að nákvæmni aðferðarinnar sé bæði styrkleiki hennar og veikleiki vegna þess að mikið safn 
gagna þarf til þess hægt sé að beita henni fyrir einstaka landsvæði og er það oft ekki mögulegt vegna 
gagnaskorts (Rich et al., 1997, bls. 2106; McCann, 2001; Armstrong og Taylor, 2000).

                              (15)

Þar sem nS  er vektor tekna óskilgreinds fjölda þjónustugreina, nA  er fylki fyrir jaðarneysluhneigð 
hverrar útflutningsgreinar.  1)( −− nAI  er fylki margfaldaranna og  er vektor tekna óskilgreinds fjölda 
útflutningsgreina.

Samhengi kenninga og aðferða, kostir og gallar
Mæling á margföldunaráhrifum er mikið notuð og kjörin leið fyrir þá sem vilja gera sér grein fyrir áhrifum 
nýs útflutningsfyrirtækis, eins og álvers, á atvinnulíf tiltekins svæðis, t.a.m. Vesturlands eða Austurlands.  
Þrátt fyrir þetta eru aðferðir til mælingar á þeim ekki gallalausar, þó margt hafi verið gert til að draga úr 
þeim.  Hér verður gerð grein fyrir þeirri gagnrýni sem komið hefur fram á aðferðirnar. Armstrong og 
Taylor (2000) tilgreina fimm gagnrýnisatriði.  Ekki er tekið nægjanlegt tillit til áhrifa annarra svæða á 
staðbundnu margfeldisáhrifin við beitingu aðferðarinnar. Aðferðin greinir heildaráhrif án þess að brjóta 
upp áhrif einstakra atvinnugreina á hagkerfið.  Þá tekur aðferðin ekki nægjanlegt tillit til takmarkaðrar 
afkastagetu staðbundna hagkerfisins og jafnvel tregðu almennings til að flytja inn á svæðið eftir nýjum 
atvinnutækifærum.  Aðferðin nær ekki til innflutnings fyrirtækja á afurðum frá öðrum svæðum. Að síðustu 
nefna þeir að aðferðin taki ekki nægjanlegt tillit til staðbundna peningamarkaðarins.

Ýmis líkön hafa verið þróuð áfram á grundvelli aðferðarinnar til að meta staðbundin margfeldisáhrif. 
Eins og komið hefur fram eru grunnmargfaldaralíkanið, keynesíska svæðamargfaldaralíkanið og aðfanga- 
og afurðagreining úr herbúðum keynesískrar hagfræði.  Hins vegar má meta margfeldisáhrifin út frá 
jafnvægislíkönum ný-klassískrar hagfræði.

Tafla 1:  Möguleg líkön keynesískrar og ný-klassískrar hagfræði og gagnaþörf þeirra.
Gögn Keynesísk hagfræði Ný-klassísk hagfræði

Empírisk – makrógögn  Grunnmargfaldaralíkan, 
 Keynesískt svæðamargfaldaralíkan  Jafnvægislíkan

Empírisk – mikrógögn  Aðfanga- og afurða greining  Jafnvægislíkan

Grunnmargfaldaralíkanið stendur atvinnumargfaldaranum nær en tekjumargfaldaranum þar sem ársverk eru lögð til grundvallar í útleiðslu þess en 
auðvelt er að meta tekjumargfaldarann á grundvelli líkansins með greiningu sem byggir á tekjugögnum (Vollet og Bousset, 2002, bls. �91).  Keynesíska 
svæðamargfaldaralíkanið gefur tekjumargfaldara þar sem greiningin byggir á tekjugögnum.  Einnig má leiða út atvinnumargfaldara frá líkaninu en 
það er ekki eins auðvelt og í tilfelli grunnmargfaldaralíkansins. Þetta sést í umfjöllun McCann (2001, bls. 15�-156) um efnið þar sem segir hreint út að 
grunnmargfaldarinn sé mælistika á atvinnu en ekki tekjur eins og keynesíski svæðamargfaldarinn.  Aðfanga- og afurðagreining skilar bæði atvinnu og 
tekjumargfaldara (Armstrong og Taylor, 2001, bls. ��-�6).     
Að sumu leyti nær tekjumargfaldarinn betur utan um heildaráhrifin heldur en atvinnumargfaldarinn, því meðallaun kunna að hafa hækkað fyrir tilvist nýs 
fyrirtækis og þar með aukið almenna velferð, jafnvel þó störfum hafi ekki fjölgað eins og áður hefur verið rökstutt.  Hins vegar nær tekjumargfaldarinn ekki 
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til óáþreifanlegra áhrifa eins og meiri starfsánægju sem ný störf í nýju fyriræki kunna hugsanlega að hafa haft í för með sér og haft þannig áhrif á almenna 
velferð á svæðinu.
Grunnmargfaldarinn og keynesíska svæðamargfaldaralíkanið skila grófari niðurstöðum en aðfanga- og afurðagreining  eins og áður hefur verið vikið að, en 
að sama skapi er erfiðara, tímafrekara og dýrara að nota þá síðari.  Ástæðan er sú að í aðfanga- og afurðagreiningu þarf mikið af gögnum sem erfitt getur 
verið að fá fyrir landsvæði og á þetta sérlega við á Íslandi þar sem erfitt er að fá töluleg gögn yfir landsvæði.
Í nýklassískum jafnvægislíkönum er gert ráð fyrir litlu sem engu atvinnuleysi eins og áður sagði.  Þau ættu að ná betur til framboðs- og eftirspurnaráhrifa 
alls staðbundna hagkerfisins, á meðan keynesísku líkönin einblína á eftirspurnarhlið vöru- og þjónustumarkaðar.  Gert er ráð fyrir að framboðshliðin sé 
algerlega teygin og hafi þar með enga þýðingu.  Þetta byggir á þeirri forsendu að gnægð sé framleiðsluþátta, allnokkuð atvinnuleysi fyrir hendi og vannýtt 
framleiðslutæki.  Þar sem atvinnuleysi hefur verið frekar lítið hér á landi, sérstaklega á landsbyggðinni þá eru forsendur nýklassískra meira í takt við íslenskar 
aðstæður, einkum í dreifbýli.
Raunhæfni og viðeiganleiki forsendna er hins vegar vandamál nýklassískra jafnvægislíkana.  Niðurstöður jafnvægislíkana byggja á forsendum um teygni 
allra markaða og þær forsendur  eru aldrei áreiðanlegri en þau gögn sem til grundvallar liggja.  Þessi gögn eru gjarnan byggð á sögulegum gögnum úr 
reynslulegum rannsóknum af sama svæði í besta falli en öðrum fjarskyldum svæðum í versta falli.  Keynesísk líkön byggja hins vegar yfirleitt á staðbundnum 
reynslulegum gögnum.
Ástæða þess að tekjumargfaldarinn nær betur yfir heildaráhrif nýfjárfestinga heldur en atvinnumargfaldarinn er sú staðreynd að framleiðsluþættir eru alla 
jafnan nokkuð vel nýttir á þeim svæðum þar sem atvinnuleysi er hverfandi lítið, þannig að nýfjárfestingin dregur hugsanlega úr atvinnuleysi og laðar nýbúa 
að en þrýstir fyrst og fremst launum upp í samkeppni við vinnuaflið og þvingar starfandi fyrirtæki til hagræðingar.  Því má segja að tekjumargfaldarinn nái að 
draga nokkuð úr ókostum keynesískra líkana um nægt framboð framleiðsluþátta.  

Niðurstöður og lokaorð

Umræðan um áhrif stóriðju á nágrenni sitt, einkum á Austurlandi varð hvati að þessum skrifum.  Hver eru 
margfeldisáhrif stórra fjárfestinga á afmarkað svæði?  Hvernig er hægt að mæla þessi áhrif?

Fjallað var um tvenns konar margfeldisáhrif, tekju- og atvinnumargfeldisáhrif.  Þau fyrri lýsa því 
hvernig tekjur útflutningsgreina skila sér  sem tekjur þjónustugreina.  Atvinnumargfaldarinn lýsir því 
hvernig hvert starf í útflutningsgreinum skapar mörg ný störf í þjónustugreinum.  Báðir mælikvarðarnir 
eru áhugaverðir í hagrannsóknarlegu tilliti.  Nokkur munur getur verið á þeim allt eftir því hvort um 
mikið eða lítið atvinnuleysi sé að ræða á því svæði sem til athugunar er.
Fjallað var um líkön til að mæla margfeldisáhrif.  Þau voru úr smiðjum keynesískrar og nýklassískrar 
hagfræði og sérstök áhersla lögð á þau fyrrnefndu.  Nýklassísk hagfræði styðst við jafnvægislíkön og 
hermun þeirra.  Kostir þeirra fyrir dreifbýli Íslands er forsenda um hverfandi atvinnuleysi.  Ókostir felast 
einkum í mikilli gagnaþörf sem felst einkum í upplýsingum um viðbrögð þátttakenda á staðbundnum 
vöru-, vinnu- og fjármagnsmarkaði, þ.e.a.s. tekju-, verðteygni o.þ.h.

Greint var frá þremur líkönum úr smiðju keynesískrar hagfræði.  Fyrst var fjallað um 
grunnmargfaldaralíkanið, þá keynesíska tekjumargfaldaralíkanið og að síðustu aðfanga- og 
afurðagreiningu.  Öll þessi líkön byggja á forsendu um atvinnuleysi og að aðrir framleiðsluþættir séu 
vannýttir.  Grunnmargfaldara- og keynesíska tekjumargfaldaralíkanið skila einum heildarmargfaldara 
á meðan aðfanga- og afurðagreining skilar sundurliðuðum margfeldisáhrifum.  Heildarmargfeldisáhrif 
gefa okkur vísbendingu um áhrif allra staðbundinna útflutningsgreina á allar þjónustugreinar á meðan 
aðfanga- og afurðagreining sundurliðar áhrif einstakra útflutningsgreina á einstakar þjónustugreinar.  
Skýringamáttur aðfanga- og afurðagreiningar er augljóslega mikill og dýrmætur hverjum rannsakanda en 
krefst mikils magns af upplýsingum sem er tímafrekt og dýrt. 

Á Íslandi er ekki til mikið af aðgengilegum gögnum yfir landsvæði, einkum sveitarfélög.  Þar sem 
meta má margfeldisáhrif út frá keynesíska svæðamargfaldaralíkaninu á grundvelli takmarkaðra gagna 
getur það verið heppilegt.  Þar sem keynesíska svæðamargfaldaralíkanið er grundvallað á tekjugögnum en 
grunnmargfaldaralíkanið á ársverkum, er líklegra að það nái að mæla umfang áhrifanna.  Ef atvinnuleysi 
er mjög lítið skilar fjárfesting ekki mörgum ársverkum til viðbótar heldur einungis launahækkunum inn á 
svæðið.  Niðurstaðan er því sú að ef gagnaskortur er fyrir hendi er mælt með keynesíska svæðamargfaldara-
líkaninu til að meta margfeldisáhrif í dreifbýli Íslands.
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Skattaréttur og EES-samningurinn
Eru reglur um skattlagningu arðgreiðslna milli félaga og reglur um 
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Ágrip
Til skamms tíma var álitið að EES-samningurinn hefði ekki mikil áhrif á skattarétt aðildarríkja samningsins 
og fyrir gildistöku hans höfðu fremur fá mál sem lutu að skattarétti Evrópusambandsríkjanna komið til 
kasta Evrópudómstólsins. Þróunin síðastliðinn áratug eða þar um bil hefur á hinn bóginn verið sú að 
skattamálum hefur í auknum mæli verið vísað til Evrópudómstólsins og því hefur skýrt og ítrekað verið 
hafnað af EFTA-dómstólnum að skattaréttur sé utan áhrifasviðs EES-samningsins. Það er viðfangsefni 
þessarar greinar að skoða nánar reglur EES-samningsins um bann við mismunun á grundvelli þjóðernis 
og takmörkunum á beitingu fjórfrelsisins út frá sjónarhóli skattaréttar. Reynt er að svara þeirri spurningu 
hvaða skorður bann við mismunun og hin almennu frelsisákvæði setja skattlagningarrétti einstakra ríkja 
og jafnframt hvaða lögmætu sjónarmið geta réttlætt undantekningar frá þeim meginreglum. Þá er sjónum 
beint sérstaklega að tveimur ákvæðum íslenskra skattalaga með hliðsjón af ofangreindum reglum. Annars 
vegar ákvæðum tekjuskattslaganna sem lúta að arðgreiðslum milli félaga og hins vegar ákvæði laganna um 
heimild til samsköttunar móður- og dótturfélaga. Niðurstaða þeirrar skoðunar er sú að hvorugar þessara 
reglna standist fyllilega kröfur sem EES-samningurinn gerir til skattareglna. Í þeim felst mismunun 
sem ólíklegt er, miðað við fyrirliggjandi dómafordæmi, að EFTA-dómstóllinn teldi að einhver lögmæt 
sjónarmið gætu réttlætt. Ennfremur eru leiddar líkur að því að fleiri ákvæði íslenskra skattalaga séu sama 
marki brennd og jafnframt bent á að þróun Evrópuréttar, sem óhjákvæmilega mun hafa áhrif á túlkun 
EES-samningsins, bendir til þess að æ ríkari kröfur séu gerðar til hlutleysis skattareglna gagnvart þjóðerni 
og staðsetningu aðila.

Lykilorð: Skattaréttur, EES-samningurinn, bann við mismunun, fjórfrelsið, skattlagning arðgreiðslna, 
samsköttun móður- og dótturfélaga
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Abstract 
The EEA Agreement´s impact on tax law was not given much attention at the time of its ratification 
and only few cases regarding tax law had been brought to the ECJ by that time. In the first cases for 
the EFTA Court regarding direct taxation, it was argued that the tax regime was out of the scope of the 
EEA Agreement and thus the general provisions of the Agreement were not applicable in that area. These 
and similar arguments have now been rejected clearly and repeatedly both by the EFTA court and by 
European Court of Justice. Discrimination based on nationality and any restriction regarding the use 
of the fundamental freedoms is prohibited unless it can be justified by overriding public interest. The 
subject of this article is to examine how these fundamental principles of he EU/EEA law affect direct 
taxation. The first part deals with general question as regards the EEA agreement as a source of law and 
the interplay between the Agreement and other national legislation. The second part, gives an overview 
over the interpretation of the above mentioned principles in the field of tax law with reference to relevant 
court cases by the ECJ and the EFTA court. Third part of the article takes further look at particular 
provisions of the Icelandic tax law. First provision relating to tax on dividends paid to companies and 
second, provisions regarding a group relief for corporation tax. It is concluded that in both cases there can 
be constituted a discrimination and restriction contrary to the EEA agreement and it is found unlikely, 
in the light of established case law, that these obstacles can be justified by reasons referring to overriding 
public interest. It is further indicated that other provisions of Icelandic tax law might also be contrary 
to the EEA Agreement and pointed out that the evolution of EU/EEA law is directed towards rigorous 
requirements of non-discriminating tax law. 

Keywords: Tax law, EEA-Agreement, prohibition of discrimination and restrictions, taxation of dividends, 
group relief (parent company and subsidiary). 

Inngangur og afmörkun efnis
EES-samningurinn fjallar ekki með beinum hætti um skattlagningu og afleidd löggjöf Evrópusambandsins 
sem varðar beina skatta var hvorki tekin upp í innlenda löggjöf við upphaflega gerð samningsins né síðar. 
Engu að síður er nú ljóst að almennar reglur samningsins, einkum ákvæðin um fjórfrelsið og reglan um 
almennt bann við mismunun á grundvelli þjóðernis, takmarka heimild stjórnvalda til að haga skattamálum 
sínum hvernig sem er. Þannig hafa Evrópudómstóllinn og EFTA-dómstóllinn komist að þeirri niðurstöðu 
í fjölmörgum málum að skattalöggjöf aðildarríkjanna hafi falið í sér brot á þessum reglum með því að 
mismuna borgurum aðildarríkja sambandsins eða EES-svæðisins ýmist með beinum eða óbeinum hætti. 

Markmið þessarar greinar er að skoða afmarkaða þætti í íslenskri skattalöggjöf með tilliti til þess hvort 
þau stangist á við reglur EES-samningsins. Nánar tiltekið eru skoðuð þau ákvæði laga nr. 90/200� um 
tekjuskatt (tekjuskattslögin, skst. tskl.), sem fjalla um skattlagningu arðgreiðslna milli félaga og reglur 
um samsköttun móður- og dótturfélaga. Annars vegar verður lýst gildandi reglum skattalaga á þessu sviði 
og fjallað um það í hvaða tilvikum þær geta haft í för með sér mismunun milli innlendra og erlendra 
félaga og hins vegar skoðað hvort sú mismunun feli í sér brot á reglum EES-samningsins, með hliðsjón af 
fyrirliggjandi dómafordæmum og fræðikenningum á þessu sviði. 

Uppbygging greinarinnar er með þeim hætti að í II. kafla er gerð grein fyrir samspili réttarheimilda á 
sviði EES-réttar og skattaréttar og farið nokkrum orðum um þróun skattaréttar innan Evrópusambandsins. 
Viðfangsefnið í III. kafla er að skilgreina hvaða frelsi EES-samningnum er ætlað að vernda og hvenær 
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skattareglur teljast takmarka þetta frelsi með ólögmætum hætti. Jafnframt er ætlunin að skoða hvaða 
heimildir eru til takmörkunar á grundvelli brýnna almannahagsmuna og reifað hvaða sjónarmið 
skattyfirvöld hafa látið reyna á í dómsmálum í því efni. Í IV. kafla er sjónum beint að einstökum 
ákvæðum tekjuskattslaganna og skoðað hvort þau kunni að brjóta gegn EES-samningnum á grundvelli 
framangreindra reglna. Utan efnis þessarar greinar fellur umfjöllun um skattlagningu einstaklinga og 
óbeinir skattar sömuleiðis (vöruskattar) og eins og áður sagði afmarkast umfjöllunin um tekjuskattslögin 

við ákvæði er varða skattlagningu arðgreiðslna milli félaga og heimild til samsköttunar félaga. 

Tengsl EES-réttar og skattaréttar
Skattareglur eru í eðli sínu landsreglur þar sem heimildir einstakra ríkja til að heimta skatt byggja á því 
sambandi sem skattþegn hefur við viðkomandi ríki. Skattskylda á Íslandi byggist á tveimur mismunandi 
grundvallarreglum, annars vegar hvílir full skattskylda á þeim sem eru heimilisfastir á Íslandi, þ.e. 
einstaklingar sem hér eiga lögheimili og fyrirtæki sem eru skráð hér á landi eða telja heimili sitt hér á 
landi. Skattskylda þessara aðila hvílir á alheimstekjureglunni (da. globalintektstprinsippet) en í því felst að 
skattskyldan nær til allra tekna viðkomandi, hvar sem þeirra er aflað. Þetta er meginregla tekjuskattslaganna 
og kemur fram í 1. og 2. gr. laganna. Út frá skattapólitísku sjónarmiði er þessari reglu ætlað að ná fram 
ákveðnu jafnræði meðal skattgreiðenda þar sem geta manna til að greiða skatta fer eftir heildartekjum 
þeirra en ekki því hvar teknanna er aflað. Hins vegar geta aðrir, þ.e. þeir sem ekki hafa hér fasta búsetu, 
borið takmarkaða skattskyldu hér á landi á grundvelli upprunareglunnar (da. territorialprinsippet). Í því 
felst að skattskyldan á Íslandi nær eingöngu til þeirra tekna sem aflað er hér á landi. Skattskyldan byggir í 
þessu tilviki á tengslum tekna við landið fremur en tengslum skattgreiðandans við það.1 

Reglurnar í kringum fulla og takmarkaða skattskyldu eru í mörgu frábrugðnar, bæði hvað varðar 
útreikning skattstofns og skatthlutfall. Af þessari uppbyggingu skattkerfisins leiðir því að í fjölmörgum 
tilvikum getur verið um mismunandi skattlagningu að ræða sem byggir á búsetu eða staðsetningu skattaðila. 
Það er rannsóknarefni hverju sinni hvort sú mismunun brjóti í bága við alþjóðlega samninga sem Ísland er 
aðili að. Þróun undanfarinna ára er augljóslega sú að skattareglur teljast í víðtækara mæli en áður, brjóta 
í bága við ákvæði alþjóðasamninga sem leggja bann við mismunun og kveða á um skyldu ríkja til að gæta 
jafnræðis. Ekki síst gætir þessarar þróunar á sviði Evrópuréttar og EES-réttar, svo sem nánar er fjallað um 
í þessari grein, en aðrir alþjóðasamningar hafa líka haft áhrif í þessa átt. Í tvísköttunarsamningum er bann 
við mismunun sem reynt hefur á í ríkari mæli en áður og skattareglur hafa einnig komið til skoðunar í 
tengslum við brot á ákvæðum Mannréttindasáttmála Evrópu.2

Annað einkenni skattareglna, sem leiðir af lögsögu og fullveldi ríkis, er það að hverju ríki er heimilt 
að haga skattamálum að vild. Flest ríki hafa verið treg til að semja frá sér þetta frjálsræði. Það liggur í 
augum uppi að miklir hagsmunir felast í því fyrir sérhvert ríki að hafa sem mest frjálsræði í skattamálum. 
Skattkerfið er grundvöllur tekjuöflunar ríkisins og hefur úrslitaáhrif á möguleika þess til að ákveða umfang 
útgjalda og um leið umfang samneyslu í þjóðfélaginu og þjónustu hins opinbera. Þannig hefur verið 
almenn tregða hjá aðildarríkjum Evrópusambandsins að samræma skattareglur aðildarríkjanna þótt 
framkvæmdastjórnin hafi beitt þrýstingi í þá átt. Við gerð EES-samningsins var skattamálum, þ.e. beinum 
sköttum, alfarið haldið utan samningsins og svo virðist sem þeim hafi verið lítill gaumur gefinn við 
samningsgerðina.� Það hefur hins vegar orðið æ ljósara að almenn ákvæði samningsins setja því talsverðar 

1  Sjá nánar um skattapólitísk sjónarmið í alþjóðlegum skattarétti: Zimmer (200�), bls. 69-72.

2  Um MSE og skattareglur: Sami, bls. 68.

�  Sjaldnast er minnst á beina skatta í gögnum eða ritum frá þeim tíma tíma er samningurinn var í undirbúningi eða öðlaðist gildi. Í Blanchet, Piipponen og Westman-
Clément (199�) bls. 20 er þess eins getið um skattamál að þau eru í dæmaskyni nefnd sem málefni sem gætu á síðari stigum orðið hluti EES-samningsins á grundvelli 118. 
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skorður með hvaða hætti EES- ríkin geta hagað skattamálum sínum. Reynir þar helst á ákvæði �1. gr. 
samningsins um staðfesturétt, 40. gr. um frjálsa fjármagnsflutninga og 2�. gr. um frjálsa för launafólks, að 
því er skattlagningu einstaklinga varðar, auk hins almenna ákvæðis um bann við mismunun á grundvelli 
þjóðernis í 4. gr. samningsins. 

Reglur Evrópusambandsins um beina skatta
Beinar skattlagningarheimildir falla innan valdsviðs einstakra aðildarríkja Evrópusambandsins (ESB) en 
að því marki sem tilskipanir varða skattamál þá þarf einróma samþykki allra aðildarríkjanna til að slíkar 
tilskipanir öðlist gildi. Almenna reglan um tilskipanir er varða innri markaðinn er hins vegar sú að aukinn 
meirihluti nægir til samþykkis þeirra. Krafan um einróma samþykki tilskipana á sviði skattamála hefur 
gert það mjög þungt í vöfum að fá slíkar tilskipanir samþykktar og tillögur þar að lútandi eru árum 
saman til meðferðar innan stofnana Evrópusambandsins. Niðurstaðan er því oft reglur sem eru órafjarri 
upphaflegum tillögum, byggðar á málamiðlunum milli margra og ólíkra hagsmuna og sjónarmiða. Þær 
tilskipanir sem settar hafa verið á þessu sviði eru tilskipun 94/4�5/EC (Parent Subsidiary), tilskipun 
90/4�4/EC (Cross-boarder Mergers), tilskipun 200�/49/EC (Interest and Royalty payments) og tilskipun 
200�/4�/EC (Interest Savings). Framkvæmdastjórnin hefur lengi verið þeirrar skoðunar að fella eigi niður 
kröfuna um einróma samþykki aðildarríkja að því leyti sem skattamál varða starfrækslu innri markaðarins. 
Hún hefur bent á að það sé nánast útilokað að ná fram nauðsynlegri samræmingu skattareglna ríkja ESB 
með núverandi fyrirkomulagi.4

Í meginmáli samningsins um Evrópubandalagið (EB-samningsins)5 eru ekki mörg ákvæði sem varða 
beina skatta enda eru skattlagningaheimildir á valdsviði aðildaríkjanna, eins og áður segir, en á hinn 
bóginn eru nokkur ákvæði sem fjalla um vöruskatta og aðra óbeina skatta. Einungis á tveimur stöðum er 
með beinum hætti vísað til beinna skatta. Annars vegar í 5�. gr. þar sem segir m.a. að meginreglan um 
frelsi til fjármagnsflutninga í 56. gr. EB, komi ekki í veg fyrir að skattareglur aðildarríkjanna geti greint á 
milli skattgreiðenda eftir því hvar þeir hafa heimilisfesti eða því hvar fjárfestingar fara fram. Ennfremur 
segir í 5�. gr. að 56. gr. komi ekki í veg fyrir að aðildarríki grípi til ráðstafana til að hindra lögbrot og 
er m.a. vísað sérstaklega til skattalagabrota.6 Hitt ákvæði sáttmálans sem vísar til beinna skatta er í 29�. 
gr. og fjallar um samvinnu aðildarríkjanna til að koma í veg fyrir tvísköttun. Það eru hins vegar almenn 
ákvæði sáttmálans sem hafa með óbeinum hætti haft áhrif á skattalöggjöf aðildarríkja sambandsins. Þetta 
eru fyrst og fremst ákvæði um fjórfrelsið, þ.e. um frjáls vöru- og þjónustuviðskipti, frjálsa för fólks og 
frelsi til fjármagnsflutninga í �9. – 60. gr. sáttmálans. Það eru einkum ákvæðin um rétt fólks til að 
setja á stofn félög og fyrirtæki (staðfesturétturinn), sjá einkum 4�. og 4�. gr. EB, og ákvæði um frjálsa 
fjármagnsflutninga í 56. gr. EB, sem reynir á í tengslum við beina skatta. Nátengt fjórfrelsisreglunum er 
svo almennt bann við mismunun á grundvelli ríkisfangs eða þjóðernis í 12. gr. EB Auk þessa hefur reynt 
á lögmæti skattareglna út frá banni við ríkisstyrkjum í �7. og ��. gr. EB 

Til skamms tíma komu engin mál varðandi beina skatta til kasta Evrópudómstólsins en sl. áratug 
eða þar um bil hefur fjöldi mála vaxið hröðum skrefum.7 Fyrsta mál dómstólsins á sviði skattamála var 

gr., ef samningsaðilar óskuðu eftir því.

�  COM(200�)5�8 final, bls. 7.

5  Hér er átt við stofnsáttmála Evrópubandalagsins með síðari breytingum. Sú útgáfa sem vísað er til í þessari grein er uppfærð útgáfa sem birt er í OJ 29.12.2006 (OJ C 
�21 E/1). Í íslenskum fræðiritum er gjarnan talað um Rómarsáttmálann eða Rómarsamninginn þegar vísað er til þessa samnings og notað Rs. aftan við númer einstakra 
greina. Hér er hins vegar fylgt fordæmi Davíðs Þórs Björgvinssonar (2006) og samningurinn kallaður EB-samningurinn og vísað til einstakra greina hans með EB fyrir 
aftan númer þeirra.

6  Var áður 7�d og kom inn í samninginn með grein G (15) í Maastrict-sáttmálanum. Sambærilegt ákvæði er ekki í EES-samningnum.

7  Fram til ársins 1985 var enginn úrskurður kveðinn upp um beina skatta, á tímabilinu 1986-199� voru 5 mál á þessu sviði og á árunum 1995-2005 voru þau tæplega 
50   Í árslok 1996 voru um 50 mál á sviði beinna skatta í gangi fyrir Evrópudómstólnum.
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Avoir-Fiscal málið frá 2�. janúar 19�6� þar sem útibú félaga sem skráð voru erlendis nutu ekki sömu 
skattaívilnana og frönsk fyrirtæki þótt þau að öðru leyti væru skattlögð með sama hætti. Þessa mismunun 
taldi Evrópudómstóllinn brjóta gegn þágildandi 52. gr. EB um staðfesturétt fyrirtækja. (nú 4�. gr. EB).
Grein 4� EB, og �1. gr. EES-samningsins, sem er efnislega samhljóða, er ætlað að tryggja að ríkisborgarar 
aðildarríkja Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins geti án nokkurra hindrana sett á stofn 
fyrirtæki eða rekið sjálfstæða atvinnustarfsemi í öðrum ríkjum innan svæðisins. Þeir eiga með öðrum 
orðum að vera eins settir gagnvart lögum og stjórnvöldum viðkomandi ríkis og þess eigin ríkisborgarar. Í 
staðfesturéttinum felst einnig réttur fyrirtækja til að setja á stofn önnur fyrirtæki utan síns heimalands og 
að hafa val um rekstrarform þeirra, hvort þau vilji reka þau sem dótturfélög eða útibú. Markmið þessara 
reglna eru fyrst og fremst þau að veita ríkisborgurum aðildarríkja svæðisins tækifæri til að taka þátt í og 
njóta arðs af efnahagslífi utan síns heimalands á traustum og viðvarandi grundvelli, eins og segir Cadbury-
Schweppes málinu.9

Samspilið milli réttar EB og EES
Eitt meginmarkmið EES-samningsins er að búa til einsleitt efnahagssvæði. Með einsleitni er átt við að 
eins reglur og samræmd framkvæmd gildi á öllu svæðinu, á þeim sviðum sem samningurinn nær til. Í 
aðfararorðum samningsins segir m.a. að það sé markmið samningsaðila að mynda öflugt og einsleitt 
Evrópskt efnahagssvæði er grundvallist á sameiginlegum reglum og sömu samkeppnisskilyrðum, tryggri 
framkvæmd, meðal annars fyrir dómstólum, og jafnrétti, gagnkvæmni og heildarjafnvægi hagsbóta, 
réttinda og skyldna samningsaðila. Einnig er í aðfararorðum sagt að samningsaðilar hafi einsett sér að 
beita sér fyrir því að frelsi til vöruflutninga, fólksflutninga, þjónustustarfsemi og fjármagnsflutninga verði 
sem víðtækast á öllu svæðinu. 

Til að ná markmiðum um einsleitni er bæði beitt almennum lögskýringaraðferðum varðandi 
þjóðréttarsamninga og sérstökum aðferðum við lögskýringar og meðferð réttarheimilda sem eiga sér ekki 
hliðstæðu í öðrum þjóðréttarsamningum. Í fyrsta lagi skal skýra lög og reglur til samræmis við ákvæði EES-
samningsins. Þetta kemur fram í �. gr. laganna um Evrópska efnahagssvæðið og er í samræmi við almennt 
viðurkennda lögskýringarreglu varðandi þjóðréttarsamninga. Í henni felst að reynt er að skýra innlendar 
lagareglur til samræmis við ákvæði þjóðréttarsamninga eftir því sem framast er kostur. Af dómafordæmum 
Hæstaréttar má ráða að rétturinn gengur langt í að beita slíkri samræmisskýringu.10 Í öðru lagi hefur EES-
samningurinn ásamt bókunum og viðaukum við hann verið lögfestur í heild sbr. lög nr. 2/199�, með síðari 
breytingum. Því þarf ekki að velkjast í vafa um gildi þeirra reglna sem skýrt koma fram í samningnum 
sjálfum, svo sem vera kynni ef samningurinn væri ólögfest þjóðréttarskuldbinding. Ákvæði samningsins 
hafa því bein áhrif að landsrétti, eins og önnur lög, sem hefur þá þýðingu að einstaklingar geta byggt rétt 
sinn á ákvæðum samningsins. Ákvæði EES-samningsins geta hins vegar gengið lengra en ákvæði annarra 
laga sé þetta tvennt ósamrýmanlegt þar sem samninginn og lög sem sett eru til að uppfylla skuldbindingar 
samkvæmt honum skal líta á sem sérlög, en viðtekið er að líta svo á að sérlög gangi framar almennum 
lögum. Þetta er talið byggja á �. gr. laganna þótt orðalag ákvæðisins gefi ekki sterka vísbendingu í þessa 
átt. Það kemur hins vegar fram í greinargerð laganna að „Í �. gr. felst m.a. að innlend lög sem eiga stoð 
í EES-samningnum verði jafnan túlkuð sem sérreglur laga gagnvart ósamræmanlegum yngri lögum, að 
því leyti að yngri lög víki þeim ekki ef þau stangast á, nema löggjafinn taki það sérstaklega fram.”11 Segir 
ennfremur í greinargerðinni að þessi regla sé nauðsynleg til að tryggja samræmi í reglunum á Evrópska 
efnahagssvæðinu. Í dómi sínum í máli nr. 477/2002 (VSK á bækur á erlendum tungumálum) beitir 

8  Mál C-270/8�.

9  Mál C-196/0�, grein 5�.

10  Sjá t.d. Hrd. 1990, bls. 2.

11  Alþingistíðindi, 116. löggjafarþing, mál 1, þingskjal 1.
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Hæstiréttur þessari lögskýringu og kemst að þeirri niðurstöðu að ákvæði 2. mgr. 14. gr. EES-samningsins 
sé sérregla sem gangi framar ákvæði 6. tölul. 14. gr. laga nr. 50/19�� um virðisaukaskatt. Talið var að túlka 
bæri ákvæði EES-samningsins sem sérreglu fram yfir ákvæði virðisaukaskattslaga og þeim síðarnefndu yrði 
því ekki beitt. Hér virðist það ekki hafa skipt neinu máli að undir öllum venjulegum kringumstæðum 
hefði innihald og eðli laganna leitt til þess að lögin nr. 50/19�� væru talin sérlög gagnvart almennum 
ákvæðum EES-samningsins í lögum nr. 2/199�. 

Í þriðja lagi hafa dómsúrlausnir Evrópudómstólsins mikla þýðingu við túlkun EES-samningsins. 
Samkvæmt 6. gr. samningsins ber við framkvæmd og beitingu ákvæða hans að túlka þau í samræmi við 
úrskurði dómstóls Evrópubandalaganna sem máli skipta og kveðnir hafa verið upp fyrir undirritunardag 
samningsins að því tilskildu að ákvæði EES-samningsins séu efnislega samhljóða ákvæðum í sáttmálum 
bandalaganna. Samsvarandi ákvæði er einnig í 1. mgr. �. gr. samnings EFTA-ríkjanna um stofnun 
eftirlitsstofnunar og dómstóls (ESE). Í 2. mgr. �. gr. ESE er ennfremur ákvæði sem varðar úrlausnir 
dómstóls Evrópubandalaganna sem falla eftir gildistöku EES-samningsins. Þar segir að taka skuli tilhlýðilegt 
tillit til þeirra meginreglna sem mælt er fyrir um í viðkomandi úrskurðum dómstólsins. Með þessu móti 
hafa úrlausnir Evrópudómstólsins verið gerðar að mikilvægum fordæmum og lögskýringargögnum. 
Íslenskum stjórnvöldum og dómstólum ber að taka mið af þeim sem og stofnunum á borð við ESA og 
framkvæmdastjórn ESB sem og EFTA-dómstólnum. Varðandi dóma sem fallið hafa fyrir gildistökudag 
EES-samningsins, segir að það séu þeir dómar sem „máli skipta” sem leggja beri til grundvallar. Með því 
er átt við dóma sem varða þau svið sem EES-samningurinn tekur til, einkum fjórfrelsisreglurnar og reglur 
um samkeppni. Auk þess kann dómstóllinn að móta meginreglur í dómum sem strangt til tekið varða 
önnur svið en ber samt að líta á sem meginreglur í EB-rétti, m.a. við framkvæmd og beitingu reglna á 
framangreindum sviðum. Telja má víst að þær meginreglur sem Evrópudómstóllinn hefur þannig mótað 
á sviðum sem EES-samningurinn tekur strangt til tekið ekki til, en teljast engu að síður til meginreglna 
í EB-rétti, geti einnig talist hluti EES-samningsins á grundvelli 6. gr. hans.12 Þrátt fyrir orðalag 2. mgr. 
�. gr. ESE, varðandi gildi dóma sem fallið hafa eftir gildistökudag EES-samningsins, er á því byggt að í 
reynd hafi aðgreining á dómum fyrir og eftir það tímamark litla eða enga þýðingu í framkvæmd.1� Þessi 
staða úrlausna Evrópudómstólsins er mikilvægur lykill að því að tryggja einsleitni á EES-svæðinu því 
dómstóllinn hefur með áratuga langri starfsemi haft víðtæk áhrif á innhald þeirra meginreglna sem settar 
eru fram í EB-samningnum og eiga sér samsvörun í EES-samningnum. Ef svigrúm væri til mismunandi 
túlkunar ákvæðanna væri markmið um einsleitni fyrir bí. Á grundvelli þess sem að framan er rakið er því 
gengið út frá því að allar úrlausnir Evrópudómstólsins sem varða beina skattlagningu aðildarríkja ESB 
og samþýðanleika þeirra við fjórfelsisákvæði EB-samningsins skuli lagðar til grundvallar í sambærilegum 
málum hér á landi. 

Í fjórða og síðasta lagi skal nefnt hér að liður í því að tryggja einsleitni reglna á Evrópska efnahagssvæðinu 
er möguleiki íslenskra dómstóla til að leita álits EFTA-dómstólsins varðandi álitaefni honum tengd. EFTA-
dómstóllinn, sem er í flestu hliðstæður dómstól Evópubandalagsins, notar svo aftur beint fordæmi þess 
síðarnefnda við túlkun á efnislega sambærilegum reglum EES-réttar.

Kröfur til beinna skatta í rétti Evrópusambandsins og EES 
Eins og fram hefur komið, er ekki er fjallað um beina skatta í EES-samningnum og engar tilskipanir á 
því sviði hafa verið teknar upp í samninginn, hvorki við undirritun hans né síðar þar sem þær teljast ekki 

12  Davíð Þór Björgvinsson (2006), bls. �11.

1�  Sama heimild, bls. �16.
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vera EES viðeigandi.14 Hins vegar eru í samningnum ákvæði sem varða óbeina skatta sem miða að því 
að tryggja frjálst flæði vöru, m.a. 14. gr. samningsins sem leggur bann við mismunandi skattlagningu 
innlendra og erlendra vara. Í áðurnefndum dómi hæstaréttar, Hrd. 477/2002, var niðurstaðan sú að reglur 
um misháan virðisaukaskatt á bækur á íslensku annars vegar og erlendum tungumálum hins vegar, væri 
óbein mismunun sem stríddi gegn 2. mgr. 14. gr. EES-samningsins.
Til skamms tíma töldu menn að samningurinn hefði ekki áhrif á reglur um beina skatta. Í málflutningi 
fyrir EFTA-dómstólnum í máli nr. 6/9� héldu norsk stjórnvöld því þannig fram að umdeildar reglur, 
sem stefnandi taldi stríða gegn ríkisstyrkjaákvæðum EES-samningsins, væru hluti af almennu skattkerfi 
landsins og félli sem slíkt utan gildissviðs samningsins. Norsk stjórnvöld tefldu fram þessum rökum: 
„The Applicant submits, principally, that the system is a part of the general tax system in Norway and 
is sufficiently general in nature as not to involve State aid […]. The Applicant maintains that various 
selective elements are inherent in any tax system which, by nature and/or by policy, necessarily create 
different effects not only between different undertakings or persons, but also between different sectors of 
the economy and differnet regions of a State. It cannot be the intention that the notion of aid in Article 
61(1) of the EEA and Article �7 EC […] include all tax measures where it is possible to identify an 
effect which differs from one enterprise to another. The Applicant has further stresses that, as the EEA 
Agreement does not contain any provisions concerning harmonizaion of tax schemes, it is for each State 
to design and apply a tax scheme according to its own choices of policy […]”.15

Dómurinn féllst ekki á þessi rök en segir í niðurstöðu sinni: „The Court notes first that, as a general rule, 
a tax system of an EEA/EFTA State is not covered by the EEA Agreement. In certain cases, however, such 
a system may have consequences that would bring it within the scope of application of Article 61(1) 
EEA. It is established case law of the ECJ that the fiscal nature of a measure does not shield it from the 
application of Article 92 EC (now after modification Article �7 EC). Nor does Article 92 distinguish 
between the measures of State intervention by referece to their causes and aims but rather defines them in 
relation to their effect.”16 EFTA-dómstóllinn hafnar sem sagt alfarið rökum norskra stjórnvalda þess efnis 
að skattareglum beri að halda utan við samninginn og segir að líta verði til áhrifa reglnanna en ekki heitis 
þeirra þegar metið er hvort þær stríði gegn almennum ákvæðum EES-samningsins. Sama afstaða kemur 
fram í máli E-5/04, Fesil ASA og Finnfjord Smelteverk AS gegn ESA, og í máli E-1/04, Fokus bank- málinu. 
Í síðarnefnda málinu, sem ítarlega er fjallað um síðar í greininni, tekur dómurinn fram að þótt skattkerfi 
falli að meginstefnu utan sviðs samningsins verði aðildarríki engu að síður að beita skattlagningarrétti 
sínum í samræmi við almennar reglur samningsins.17 Þessi niðurstaða EFTA-dómstólsins er í samræmi við 
margstaðfesta afstöðu Evrópudómstólsins.1�

Evrópudómstóllinn hefur dæmt í fjölda mála þar sem reynir á ákvæðin um fjórfrelsið. Dómstóllinn fylgir 
nokkuð föstum reglum þegar hann metur hvort skattareglur standist gagnvart þessum almennu ákvæðum 
og aðferðin virðist vera eins, óháð því hvaða frelsisákvæði verið er að skoða. Í fyrsta lagi er skoðað hvort 
í skattaákvæðinu felist mismunun eða takmörkun á notkun fjórfrelsisákvæðanna. Ef niðurstaðan er sú 
að ákvæðið feli í sér mismunun eða takmörkun sem er andstæð einhverju fjórfrelsisákvæðanna er skoðað 
hvort þær séu réttlætanlegar út frá einhverju lögmætu sjónarmiði.19

Í þessu sambandi verður að hafa í huga að öll skattkerfi hafa einhverjar takmarkanir, þ.e. skattalögsaga 

1�  Sjá hins vegar Jón Elvar Guðmundsson (2006) um áhrif EES-réttar á afleidda löggjöf ESB á sviði beinna skatta. Hann telur að Evrópusambandsríkjunum sé skylt sé 
að veita EES-ríkjum sömu meðferð og ESB-ríkjum á grundvelli slíkrar löggjafar.

15  Greinar 2� – 26.

16  Grein ��.

17  Grein 20.

18  Sjá t.d. grein 29 í máli C-��6/0� (Marks & Spencer).

19  Hansen og Vinther (200�), bls. 22�.
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hvers ríkis á sér ytri mörk og af því leiðir að skattlagning viðkomandi ríkis nær ekki út fyrir þau mörk. 
Ríki skattleggja þá sem falla undir lögsögu þeirra en ekki þá sem falla utan hennar. Í þessu felst að sönnu 
mismunun sem er rökbundin afleiðing þess að viðurkenna yfirleitt skattalegt sjálfstæði ríkja og heimild 
þeirra til að skattleggja þá sem falla innan lögsögunnar en aðra ekki. Jafnframt, og ef til vill það sem hefur 
meiri þýðingu í þessu sambandi, er sú aðferð margra skattkerfa, m.a. þess íslenska, að greina á milli aðila 
með fulla og takmarkaða skattskyldu, sbr. umfjöllun í kafla II. að framan. Evrópudómstóllinn kemur inn 
á þetta atriði í mörgum skattamálum og útilokar í sjálfu sér ekki að mismunandi skattareglur geti byggt 
á heimilisfesti skattaðila en tekur fram að ávallt þurfi að skoða hvort slíkar reglur séu réttlætanlegar.20 
Þetta tengist líka alþjóðlegum skattarétti og aðferðum ríkja til að skipta skattlagningarrétti þegar lögsaga 
þeirra skarast, þ.e. þegar sami aðili er skattskyldur í fleiri en einu ríki vegna sömu tekna á sama tímabili. 
Tvísköttunarsamningar eru tæki til að bregðast við því. Nánar er rætt síðar um tengsl slíkra samninga við 
EES-rétt. 

Bann við mismunun og takmörkunum 
Bann við mismunun á grundvelli ríkisfangs er grundvallarstef í EES-rétti. Bann við mismunun kemur 
fram í 4. gr. EES-samningsins þar sem segir að hvers konar mismunun á grundvelli ríkisfangs sé bönnuð á 
gildissviði samningsins nema annað leiði af einstökum ákvæðum hans. Ákvæði þetta er efnislega samhljóða 
núverandi 12. gr. EB. Í því felst bæði að bannað er að mismuna eða meðhöndla aðila í sömu stöðu á 
mismunandi hátt án gildra efnisraka og jafnframt er bannað að afgreiða ósambærileg mál með sama hætti, 
án gildra efnisraka.21 EB dómstóllinn hefur í úrlausnum sínum ekki einungis talið að bein mismunun 
brjóti í bága við ákvæði EB-samningsins heldur einnig ýmsar takmarkanir og hindranir fyrir því að nýta 
frelsisákvæði samningsins. Með þessum hætti hefur gildissvið 12. gr. EB (4. gr. EES) verið víkkað út 
þannig að það felur í sér bæði bann við mismunun og jafnframt bann við takmörkunum. Það hefur ef 
til vill ekki mikla þýðingu út frá skattarétti að tala um bann við takmörkunum, sem er hugtak sem er 
víðtækara en bann við mismunun, þar sem erfitt er að hugsa sér skattaákvæði sem teldist takmarkandi án 
þess að vera um leið ólögmæt mismunun.22 Því er þýðing þess að skoða þróun frá banni við mismunun 
yfir í bann við takmörkunum fyrst og fremst fólgin í því að af henni má ráða að Evrópudómstóllinn hefur 
tilhneigingu til að víkka gildissvið fjórfrelsisákvæðanna með þeim afleiðingum að það þarf minna til en 
fyrr að regla sé talin andstæð þeim.

Bannið í 4. gr. EES (12. gr. EB) er bann við mismunun eða takmörkunum á grundvelli ríkisfangs. 
Hvað fyrirtæki varðar, þá er átt við það hvar fyrirtæki hefur skráða skrifstofu eða eftir atvikum hvar 
yfirstjórn þess eða aðalstöðvar eru staðsettar, sbr. �4. gr. EES-samningsins.2� Bannið gildir almennt á tvo 
vegu; ríkjum er bæði bannað að mismuna eigin fyrirtækjum sem og erlendum, þ.e. brotið getur falist í því 
að reglurnar torveldi fyrirtækjum ríkis að stunda starfsemi annars staðar á EES-svæðinu eða að reglurnar 
beinist að erlendum fyrirtækjum sem stunda starfsemi í viðkomandi ríki. Útgangspunkturinn er sá að 
fjórfrelsisákvæðunum er ætlað að tryggja frelsi til athafna sem fara fram yfir landamæri fyrir öll fyrirtæki 
á EES-svæðinu.

20  Í Marks & Spencer málinu segir að heimilisfesti skattaðila geti mögulega haft áhrif á skattskyldu hans en svo er bætt við, í grein �8: „In each specific situation, it is 
necessary to consider whether the fact that a tax advantage is available solely to resident taxpayers is based on relevant objective elements apt to justify the difference 
in treatment.”

21  Stefán Már Stefánsson (2006), bls. �12.

22 Sjá þó mál C-250/95 (Futura Participations SA) þar sem skattareglur töldust takmarka beitingu fjórfrelsisákvæða þótt þær fælu í sjálfu sér ekki í sér mismunun á 
grundvelli ríkisfangs.

2�  Sjá líka mál C-212/97 (Centros), 20. grein, þar sem segir m.a.: „The location of their registered office, central administration or principal place of business serves as 
the connecting factor with the legal system of a particular State in the same way as does nationality in the case of a natural person.”
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Sérstök sjónarmið tengd skattarétti
Svo sem áður er komið fram, hefur fjöldi skattamála fyrir EB-dómstólnum margfaldast á síðastliðnum áratug. 
Fjöldi úrlausna dómstólsins hefur því skýrt nokkuð reglurnar á þessu sviði og ýmis grundvallarviðhorf 
dómstólsins hafa verið ítrekuð í fleiri dómum sem og aðferðir hans við að leggja mat á lögmæti skattareglna. 
Svo sem áður er lýst, skoðar dómstóllinn í fyrsta lagi hvort umdeild aðferð eða regla feli í sér mismunun 
eða takmörkun sem brjóti gegn einhverju fjórfrelsisákvæðanna. Ef niðurstaðan er sú að svo sé, skoðar 
dómstóllinn því næst hvort einhver lögmæt sjónarmið geti réttlætt þessa takmörkun. Varðandi fyrra 
atriðið, þ.e. mat á því hvort um er að ræða brot á frelsisákvæðum samningsins er rétt að hafa eftirfarandi 
atriði í huga sem lúta sérstaklega að skattamálum.

Í fyrsta lagi horfir dómstóllinn yfirleitt einangrað á umdeild skattaákvæði, þ.e. hann tekur ekki tillit 
til þess þótt sýnt sé fram á að heildarskattlagning erlends fyrirtækis sé sambærileg eða eins og um innlent 
fyrirtæki sé að ræða. Í þessu sambandi má benda á dóm í máli C-��0/91, Commerzbank. Þýskur banki 
sem rak útibú í Bretlandi átti ekki rétt á sama skattahagræði og félög sem skráð voru þar í landi. Talið var 
að þessar reglur brytu gegn 4�. gr. EB (�1. gr. EES) um staðfesturétt og breytti engu þótt sýnt væri fram 
á að önnur ákvæði breskra skattalaga væru þeim hagfelldari einmitt vegna þess að fyrirtækið var rekið sem 
útibú en ekki sem sjálfstætt félag þar í landi. Þetta kemur einnig fram í Saint-Gobain-málinu.24 Sama 
gildir um áhrif tvísköttunarsamninga. Evrópudómstóllinn lítur ekki svo á að það réttlæti brot á einhverju 
fjórfrelsisákvæðinu að hægt sé að sýna fram á að ívilnanir á grundvelli tvísköttunarsamninga leiðrétti þau. 
Þetta fjallar EFTA-dómstóllinn líka um í Fokus bank-málinu, sem nánar er fjallað um í IV. kafla. 

Í öðru lagi hefur Evrópudómstóllinn í sumum tilvikum komist að þeirri niðurstöðu að reglur séu 
andstæðar EB-samningnum þótt þær feli ekki í sér beina mismunun, ef reyndin er sú að þau koma harðar 
niður á erlendum fyrirtækjum en þeim innlendu. Þá er um að ræða óbeina mismunun. Í máli C-195/90, 
framkvæmdastjórnin gegn Þýskalandi, reyndi á lögmæti reglna varðandi skattlagningu þungaflutninga. 
Skattur var lagður á notkun atvinnubifreiða á þýskum vegum en samhliða upptöku skattsins voru gerðar 
aðrar skattalagabreytingar sem miðuðu að því að létta af þýskum atvinnubifreiðafyrirtækjum skatti 
jafnháum nýju álögunum. Í raun hafði skattlagningin því einungis áhrif á skattbyrði erlendra fyrirtækja 
og bætti samkeppnisstöðu þýskra fyrirtækja sem því nam. Þetta taldi dómstóllinn að bryti í bága við reglur 
bandalagsins um flutningastarfsemi.25 Í máli C-�24/00, Lankhorst-Hohorst, var niðurstaða dómstólsins 
byggð á sömu sjónarmiðum. 

Loks má nefna að Evrópudómstóllinn hefur talið að íþyngjandi skrifræðisreglur geti falið í sér ólögmætar 
takmarkanir sbr. C-250/95, Futura Participations SA, þar sem kröfur til framsetningar bókhalds þóttu 

ganga lengra en nauðsyn krafði til að ná yfirlýstu markmiði þeirra um að halda uppi virku skatteftirliti. 

Réttlætanlegar takmarkanir
Ef niðurstaða athugunar Evrópudómstólsins er sú að reglur mismuni eða takmarki með einhverjum hætti 
möguleika til að nýta fjórfrelsisákvæði samningsins, eða aðrar grundvallarreglur hans, eru talsverðar líkur á 
að slíkar reglur teljist andstæðar honum. Ákveðin atriði geta hins vegar réttlætt takmarkanir eða hindranir 
á beitingu fjórfrelsisákvæðanna. Þannig er ekki nóg að leiða í ljós að reglan feli í sér takmarkanir heldur 
þarf líka að athuga hvort einhver lögmæt sjónarmið geti réttlætt þessar takmarkanir. Þau sjónarmið sem 

2�  Mál C-�07/97 Í 5�. grein segir: „In this regard, it must be observed that the difference in tax treatment between resident companies and branches cannot, however, 
be justified by other advantages which branches enjoy in comparison with resident companies and which, according to the German Government, will compensate for the 
disadvantages of not being allowed the tax concessions in question. Even if such advantages exist, they cannot justify breach of the obligation laid down in Article 52 
of the Treaty to accord the same domestic treatment concerning the tax concessions in question […]”.

25  Þótt málið varði ekki brot á fjórfrelsisreglunum hefur það þýðingu hér varðandi það hvernig mismunun getur talist andstæð samningnum þótt hún sé óbein afleiðing 
einstakrar skattlagningar. Sjá nánar Vinther og Werlauff (200�).
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Evrópudómstóllinn hefur tekið til greina í þessu sambandi eru þau sem byggja á brýnum almennum 
hagsmunum,26 markmið þeirra verða að vera skýr og reglurnar verða að vera þannig úr garði gerðar 
að tryggt sé að markmiðin náist. Loks er nauðsynlegt skilyrði lögmætis það að takmarkanir gangi ekki 
lengra en nauðsyn krefur til að ná yfirlýstum markmiðum. Í máli C-250/95 Futura Participations SA eru 
þessi sjónarmið orðuð svo í 26. grein: „[...]the imposition of such a condition, which specifically affects 
companies or firms having their seat in another Member State, is in principle prohibited by Article 52 of 
the Treaty. It could only be otherwise if the measure pursued a legitimate aim compatible with the Treaty 
and were justified by pressing reasons of public interest. Even if that were so, it would still have to be of such 
a nature as to ensure achievement of the aim in question and not go beyond what was necessary for that 
purpose[…]„.27 Í EES-samningnum sjálfum er að finna nokkur ákvæði sem víkja að undantekningum frá 
beitingu fjórfrelsisákvæðanna við sérstakar aðstæður, sbr. ��. og �9. gr. að því er varðar stofnsetningarrétt 
og viðskipti með þjónustu og 4. gr. tilskipunar ráðsins nr. ��/�61 varðandi fjármagnsflutninga. En fæst mál 
sem koma til kasta Evrópudómstólsins og EFTA-dómstólsins varða þessi undantekningarákvæði, heldur 
hin ólögfestu sjónarmið um brýna almannahagsmuni. Í þeim málum hafa skattyfirvöld látið reyna á ýmis 
sjónarmið sem réttlætt geta þær skattareglur sem deilt er um. Evrópudómstóllinn, og eftir atvikum EFTA-
dómstóllinn, hafa því tekið afstöðu í fjölda tilvika hvort skattareglur byggja á lögmætum eða ólögmætum 
sjónarmiðum og varpað þannig skýrara ljósi á þær leikreglur sem ber að virða innan skattaréttar. Skipta 
má sjónarmiðum sem teflt hefur verið fram af hálfu skattkerfisins í þrjá höfuðflokka: a) sjónarmið sem 
lúta að þörfinni fyrir heildstætt skattkerfi og innra samræmi kerfisins, b) þörf fyrir að koma í veg fyrir 
skattasniðgöngu eða undanskot og loks c) þörf fyrir að halda uppi virku skatteftirliti.2�

Innra	samræmi	skattkerfisins
Skattyfirvöld halda því oft fram að umdeilt fyrirkomulag sé nauðsynlegt til að tryggja innbyrðis samræmi í 
reglum viðkomandi skattkerfis. Evrópudómstóllinn hefur verið tregur til að samþykkja reglur sem takmarka 
fjórfrelsið á þessum grundvelli. Einn af fáum dómum þar sem fallist er á sjónarmið skattyfirvalda í þessu 
sambandi er í Bachmann- málinu, C-204/90. Þar var deilt um skattlagningu lífeyrisgreiðslna og því haldið 
fram að belgískar reglur þar að lútandi brytu í bága við frelsi til fjármagnsflutninga. Reglurnar heimiluðu 
frádrátt frá skatti vegna iðgjalda til innlendra lífeyrissjóða en ekki erlendra. Greiðslur úr innlendum 
lífeyrissjóðum voru hins vegar skattskyldar meðan greiðslur úr erlendum lífeyrissjóðum voru það ekki. 
Niðurstaða dómstólsins fólst í því að við „núverandi þróunarstig EB-réttar” (dómurinn var kveðinn upp 
í janúar 1992) bæri að líta svo á að samhengisins vegna mætti réttlæta takmörkun þegar um væri að ræða 
beint samhengi milli annars vegar frádráttar frá skatti vegna innborgunar og skattskyldu við útgreiðslur 
úr innlendum lífeyrissjóðum og hins vegar enga frádráttarheimild við inngreiðslu og enga skattskyldu við 
útgreiðslu úr erlendum lífeyrissjóðum. Fordæmisgildi þessa dóms hefur hin síðari ár þó verið dregið í efa.29 
Vísað er til þessa dóms í fjölmörgum öðrum úrlausnum dómstólsins og svo virðist sem enn sé byggt á 
þeirri meginreglu sem fram kemur í Bachmann-málinu, þ.e. réttlæta megi takmarkanir fjórfrelsisins til að 
tryggja ákveðið samræmi í skattkerfinu en dómurinn leggur þó ítrekað áherslu á að sú heimild sé bundin 
skilyrðum um að beint samband sé á milli skattskyldu og frádráttar/skattfrelsis og jafnframt að almenn 

26  Enska: overriding public interest, danska: tvingende almene hensyn. Stefán Már Stefánsson (2006) fjallar um hugtakið sem óhjákvæmilegar þjóðfélagsþarfir í 
almannaþágu, sjá bls. �18-�20. 

27  Til samanburðar eru sömu sjónarmið orðuð þannig í Centros-málinu, C-212/97, ��. grein: „[...]Next, it should be borne in mind that, according to the Court’s case-
law, national measures liable to hinder or make less attractive the exercise of fundamental freedoms guaranteed by the Treaty must fulfil four conditions: they must be 
applied in a non-discriminatory manner; they must be justified by imperative requirements in the general interest; they must be suitable for securing the attainmens of 
the objective which they pursue; and they must not go beyond what is necessary in order to attain it[…]”.

28  Þessi flokkun er ekki einhlít og fyrst og fremst sett fram hér til að gera framsetninguna skýrari. 

29  Sjá til dæmis Hansen og Vinther (200�), bls. 228.
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skilyrði um lögmæti takmarkana séu fyrir hendi.�0

Takmarkanir á fjórfrelsinu eru ekki heimilar í þeim tilgangi að koma í veg fyrir að eitt ríki verði af 
skatttekjum, t.d. vegna þess að skattskylda færist yfir til annars aðildarríkis Evrópusambandsins eða EES-
ríkis. Skattyfirvöld halda því oft fram að reglur séu nauðsynlegar vegna samhengis eða innra samræmis í 
skattkerfinu, eða til að koma i veg fyrir undanskot frá sköttum, þegar raunverulegur tilgangur er sá að koma 
í veg fyrir að viðkomandi ríki verði af skattlagningarrétti. Það er hins vegar ljóst að Evrópudómstóllinn og 
EFTA-dómstóllinn hafna takmörkunum á þessum forsendum. Þetta kemur t.d. fram í máli C-4�6/00, X&Y 
gegn sænskum skattyfirvöldum. Málavextir voru þeir að umdeildar skattareglur heimiluðu ekki frestun á 
skattlagningu söluhagnaðar hlutabréfa sem seld voru erlendum aðila sem seljandi átti beint eða óbeint hlut 
í eða til sænsks félags sem erlent félag ætti beint eða óbeint hlut í. Rökin fyrir lagareglunni, sem komu 
fram í greinargerð laganna, voru þess efnis, að annars væri hætta á að tekjunum yrði skotið undan sænskri 
skattlagningu. Evrópudómstóllinn taldi að hvorki skráðar undantekningarreglur né óskráðar, byggðar á 
verndun brýnna almannahagsmuna, réttlættu takmarkanir á fjórfrelsinu á þessum grundvelli. Að auki 
þóttu reglurnar brjóta gegn meðalhófsreglunni þar sem þær þóttu of víðtækar, það er of almenns eðlis.

Komið	í	veg	fyrir	skattasniðgöngu	og	undanskot
Evrópudómstóllinn hefur hins vegar viðurkennt að heimilt sé að setja reglur, sem takmarka að einhverju 
leyti fjórfrelsið, til að ná fram því markmiði að koma í veg fyrir ólögmæt undanskot frá skatti. Hér verða 
almennu skilyrðin sem áður er fjallað um að vera fyrir hendi. Reglurnar mega: 1) ekki mismuna, 2) brýnir 
almannahagsmunir verða að vera í húfi, �) reglurnar verða í raun að ná markmiðum sínum og 4) mega 
ekki ganga lengra en nauðsyn krefur til að ná þeim markmiðum sem að er stefnt. Í því sambandi verða 
reglurnar að beinast að tilteknum tegundum ráðstafana og mega ekki vera of almennar. Það verður með 
öðrum orðum að fara fram sjálfstæð athugun á því hvort dregið hafi verið undan skatti.�1 Á þetta reyndi 
bæði í Lankhorst-Hohorst málinu, C-�24/00, og máli Lasteyrie du Saillant, C-9/02. 

Það er aftur á móti ekki heimilt að setja reglur sem takmarka fjórfrelsið í þeim tilgangi að koma í 
veg fyrir að skattaðili nýti sér hagstæðari skattareglur í öðru aðildarríki. Þetta kemur víða fram í dómum 
Evrópudómstólsins, m.a. í máli Lasteyrie du Saillant og Eurowings, máli C-294/97. Það er því fullkomlega 
löglegt að gera ráðstafanir til að skattlagningarréttur falli til þess ríkis innan EES-svæðisins þar sem 
skattalöggjöf er hagfelldust fyrir skattgreiðandann.

Virkt	skatteftirlit
Skattyfirvöld hafa í ýmsum málum fyrir Evrópudómstólnum haldið því fram að reglur sem fela í sér 
takmarkanir á fjórfrelsinu helgist af þörf fyrir skilvirkt skatteftirlit. Dómstóllinn hefur fallist á að 
brýnir almannahagsmunir felist í virku skatteftirliti sem geti af þeim sökum réttlætt takmarkanir á 
fjórfrelsisákvæðum sáttmálans.�2 Hins vegar gerir dómstóllinn strangar kröfur til þess að slíkar reglur 
gangi ekki lengra en nauðyn krefur til að ná markmiðum sínum. Þannig taldi dómurinn í tilvitnuðu 
máli Futura Participations SA að skattalög í Lúxemborg settu of ströng skilyrði í skattalögum fyrir því að 
taka til greina tap á móti hagnaði fyrirtækisins. Um var að ræða útibú fransks fyrirtækis, en samkvæmt 
samningi ríkjanna tveggja var rétt og skylt að skattleggja tekjur útibúsins í Lúxemborg þar sem tekjurnar 
voru upprunnar. Þarlend skattalöggjöf gerði hins vegar ráð fyrir því að tap undangenginna ára yrði 

�0  Sjá m.a. �0. grein í máli C-�19/02 (Manninen) og 1�. gr. í máli C-�22/01 (Skandia).

�1  Hansen og Vinther (200�), bls. 228.

�2  Sjá t.d. �1. grein í máli Futura Participations SA, C-250/95.
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einungis yfirfæranlegt milli ára, að sýnt væri fram á að fyrirtækið hefði haldið sjálfstætt bókhald fyrir 
útibúið í Lúxemborg á umræddu tímabili sem tæki mið af þarlendum skattareglum. Í málinu var því 
haldið fram að þessar reglur helguðust af þörf fyrir virkt skatteftirlit en dómstóllinn taldi það ekki fá 
staðist, þar sem bókhaldskrafan var bundin við heimild til að yfirfæra tap milli ára. Að öðru leyti voru 
útibú erlendra fyrirtækja ekki bókhaldsskyld þar í landi.��

Þá hefur dómstóllinn ítrekað látið það álit uppi að aðildarríkjum Evrópusambandsins kunni að vera 
heimilt að takmarka rétt til stofnsetningar fyrirtækja ef sýnt er fram á að slíkar reglur komi í veg fyrir 
hreinar málamyndaráðstafanir fyrirtækja í því augnamiði að skjóta sér undan landslögum viðkomandi 
ríkis. Þetta kemur m.a. fram í máli Cadbury-Schweppes, C-196/04 en í því máli reyndi á svokallaða 
CFC-löggjöf í Bretlandi.�4 Af þessum og fleiri dómum má ráða að heimildir aðildarríkjanna til að grípa 
til aðgerða gegn þessari tegund skattasniðgöngumála er sniðinn þröngur stakkur.�5

Loks skal nefnt að Evrópudómstóllinn hefur aldrei fallist á takmarkanir á fjórfrelsinu á þeim grundvelli 
að slíkt sé nauðsynlegt til að gera skattyfirvöldum kleift að afla upplýsinga um ætluð skattsvik eða 
undanskot. Dómstóllinn vísar til þess að aðildarríki geti notað reglur bandalagsins um gagnkvæma aðstoð 
skattyfirvalda og á þar við tilskipun ráðsins nr. 77/799/EEC.�6

Ákvæði íslenskra skattalaga
Svo sem að framan er rakið er nokkuð viðamikil dómaframkvæmd hjá Evrópudómstólnum og nokkur 
dæmi frá EFTA-dómstólnum, þar sem metin eru einstök ákvæði skattalaga aðildarríkja ESB og EES. Álit 
EFTA-dómstólsins og forúrskurðir dómstóls EB fela ekki í sér niðurstöðu í einstökum málum heldur 
setja fram almenn sjónarmið og meginreglur sem dómstólar, sem biðja um álit eða úrskurð, beita svo 
í þeim málum sem fyrir dómi eru hverju sinni. Það er svo á valdi annarra aðildarríkja samninganna að 
meta hvort skattkerfi þeirra standist þær kröfur sem lesa má út úr viðkomandi áliti eða forúrskurði og ef 
breytinga er þörf hafa ríkin í sjálfu sér val um það hvernig komið er til móts við kröfu bandalagsréttar og 
eftir atvikum EES-réttar. 

Í þessum hluta greinarinnar verða tiltekin ákvæði íslenskra skattalaga skoðuð með tilliti til þess hvort 
þau standist þær kröfur sem að framan er lýst um bann við mismunun og takmörkunum. Jafnframt 
verður skoðað hvort eitthver þeirra lögmætu sjónarmiða sem Evrópudómstóllinn, eða eftir atvikum 
EFTA-dómstóllinn, hefur fallist á, geti haft þýðingu. Gengið er út frá því að öll sömu sjónarmið eigi við 
varðandi íslenska skattkerfið og koma fram í framangreindum dómum Evrópudómstólsins og EFTA-
dómstólsins. Ekki er talin ástæða til að greina á milli álita EFTA-dómstólsins annars vegar og forúrskurða 
Evrópudómstólsins hins vegar. Heldur er ekki talin ástæða til að greina á milli úrskurða Evrópudómstólsins 
sem fallið hafa fyrir og eftir gildistöku EES-samningsins, þrátt fyrir ákvæði 6. gr. samningsins. Um þetta 
hefur áður verið fjallað í kafla II.2.

Þau lagaákvæði íslenskra skattalaga sem verða skoðuð hér eru annars vegar ákvæði sem lúta að 
skattlagningu arðgreiðslna milli fyrirtækja. Aðalheimildin í því efni er �1. gr. laga nr. 90/200� um 
tekjuskatt, og lagaákvæði sem vísað er til í þeirri grein. Einnig hefur fjármálaráðherra sett nánari reglur 

��  Sjá �7. grein dómsins.

��  Í áliti dómstólsins er ekki kveðið upp úr um hvort umdeild löggjöf stangist á við staðfesturéttarákvæði EB-samningsins en gefnar ítarlegar leiðbeiningar um það út 
frá hvaða sjónarmiðum beri að meta lögmæti hennar, sbr. niðurstöðuna í grein 75: „In the light of the preceding considerations, the answer to the question referred must 
be that Articles �� EC and �8 EC must be interpreted as precluding the inclusion in the tax base of a resident company established in a Member State of profits made 
by a CFC in another Member State, where those profits are subject in that State to a lower level of taxation than that applicable in the first State, unless such inclusion 
relates only to wholly artificial arrangements intended to escape the national tax normally payable. Accordingly, such a tax measure must not be applied where it is 
proven, on the basis of objective factors which are ascertainable by third parties, that despite the existence of tax motives that CFC is actually established in the host 
Member State and carries on genuine economic activities there.”

�5  Sjá líka afstöðu dómstólsins í málum Lankhorst-Hohorst, Lasteyrie du Saillant og Marks & Spencer.

�6  Tilskipun þessi er ekki hluti af EES-samningnum.
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um efnið, reglur nr. 297/200�, með stoð í �1. gr. tskl. Ennfremur er í �. gr. tekjuskattslaganna ákvæði um 
skattlagningu arðgreiðslna til þeirra fyrirtækja sem �1. gr. nær ekki til. Hins vegar eru skoðuð ákvæði um 
samsköttun móður- og dótturfélaga. Heimild til samsköttunar var fyrst tekin upp í íslenska skattalöggjöf 
með lögum nr. 154/19�� og er nú að finna í 55. gr. tekjuskattslaganna. Heimildin í núgildandi lögum 
er bundin við félög með fulla skattskyldu hér á landi sem uppfylla nánar greind skilyrði, m.a. um um 
eignarhald. Gerð verður grein fyrir gildandi rétti og framkvæmd laganna í mismunandi tilvikum. Þá 
verður lagt mat á það hvort gildandi lagareglur brjóti í bága við ákvæði EES-samningsins út frá þeim 

sjónarmiðum sem rakin hafa verið í köflunum hér að framan.

Skattlagning arðgreiðslna milli félaga
Núverandi ákvæði tekjuskattslaganna um skattlagningu arðgreiðslna milli félaga komu inn með breytingu 
á tekjuskattslögunum árið 199�, sbr. lög nr. 95/199�. Þá var sett inn í ákvæði �1. gr. tskl. heimild 
til að draga frá tekjum félaga móttekinn arð frá öðrum félögum, að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. 
Megintilgangur þessarar breytingar var að koma í veg fyrir efnahagslega tvísköttun, þ.e. að sömu tekjur 
séu skattlagðar oftar en einu sinni í sama skattkerfinu. Í greinargerð með frumvarpi sem síðar varð að 
lögum nr. 95/199� er ítarlega rökstutt af hverju þessi leið er farin, þ.e. að aflétta skatti af móttakanda 
arðsins, en ekki t.d. hjá því félagi sem greiðir út arðinn. Talið er æskilegra að skattleggja tekjur sem næst 
uppruna sínum og þetta fyrirkomulag talið hvetja frekar til fjárfestinga af hálfu fyrirtækja.�7 

Tekjuskattlögin í núverandi mynd leggja að jöfnu nokkur félagaform sem öll fela í sér takmarkaða 
ábyrgð eigenda, þ.e. hlutafélög, einkahlutafélög, samlagshlutafélög, kaupfélög, samvinnufélög o.fl., sbr. 
1., 2. og 4. tölu. 1. mgr. 2. gr. laganna. Fyrrnefndum félögum er þannig heimilt að draga frá skattskyldum 
tekjum sínum móttekinn arð sem þau fá úthlutað frá hlutafélögum og einkahlutafélögum. Ástæðan fyrir 
því að heimild til frádráttar á mótteknum arði er takmörkuð við framangreind félagsform, en nær t.d ekki 
til sameignarfélaga, er sú að með innborgun arðs til þeirra er skattlagningu hans að fullu lokið þar sem 
úttekt úr sameignarfélagi er skattfrjáls.

Umfjöllunin hér takmarkast við reglur sem gilda um arðgreiðslur milli félaga og er þar fyrst og fremst 
átt við hlutafélög. Ekki er fjallað nánar um skattlagningu arðs í hendi einstaklinga.

Skattlagning	arðgreiðslna	milli	innlendra	félaga
Arðgreiðsla milli félaga er frádráttarbær frá tekjum móttakanda samkvæmt 9. tölul. �1. gr. 
tekjuskattslaganna. Þar segir í fyrri málslið að heimilt sé að draga frá tekjum fyrirtækja „[þ]á fjárhæð sem 
hlutafélög, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 2. gr., og félög og samlög sem falla undir 2. og 4. tölul. 1. mgr. 2. gr. hafa 
fengið greidda í arð skv. 4. tölul. C-liðar 7. gr. af hlutum og hlutabréfum í félögum er greinir í 1. tölul. 
1. mgr. 2. gr., þó ekki af félögum sem hafa starfsleyfi alþjóðlegs viðskiptafélags.”�� Tilvísun ákvæðisins 
til 1. tölul. 2. gr. er svolítið ómarkviss nú eftir að ákvæði 2. gr. tskl. var breytt með lögum nr. 77/2005. 
Með þeim lögum var breytt skilgreiningu á því hvaða félög beri hér fulla skattskyldu í þeim tilgangi að 
tryggja að svokölluð aðsetursregla, sem áður var að finna í 5. tölul. 1. mgr. 2. gr. gildi um öll félög sem 
1. mgr. fjallar um.�9 Þetta var gert með því að umorða 1. mgr. og bæta við nýju ákvæði í 2. mgr. 2. gr. 
þar sem skilgreint er hvaða lögaðilar teljist heimilisfastir hér á landi. Þar kemur nú fram að lögaðili getur 
átt heimili hér ef það er skráð hér á landi eða ef slíkt er ákveðið í samþykktum þess eða ef raunveruleg 
framkvæmdastjórn þess er hér á landi. Eftir þessa lagabreytingu er ljóst að skráning félags ein og sér ræður 

�7  Alþingistíðindi, 122. löggjafarþing, mál 55�, þingskjal 9�2.

�8  Ákvæðið um alþjóðleg viðskiptafélög fellur úr gildi 1. janúar 2008, sbr. 2. gr. l. nr. 1��/200�.

�9  Alþingistíðindi, 1�1. löggjafarþing, mál 695, þingskjal 105�.
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ekki úrslitum um skattskyldu heldur fremur hvort raunverulegt aðsetur er hér á landi. Með réttu sýnist 
því að það hefði þurft að vísa bæði 1. og 2. mgr. 2. gr. í umræddu ákvæði �1. gr. til að ná til allra félaga 
sem bera fulla skattskyldu hér á landi. Það eru hins vegar engin efnisrök til að gera greinarmun á félögum 
sem eru skattskyld hérlendis vegna skráningar eða af öðrum ástæðum og verður gengið út frá þeirri túlkun 
hér þrátt fyrir óskýrt orðalag í 9. tölul. �1. gr. að þessu leyti. Með innlendum eða íslenskum félögum er 
því átt við hlutafélög og eftir atvikum aðrar tegundir félaga sem eru heimilisföst og þar af leiðandi með 
fulla skattskyldu hér á landi á grundvelli 2. gr. tskl., svo sem henni var breytt með lögum nr. 77/2005. 

Framangreint ákvæði tekur til arðs frá innlendum hlutafélögum og einkahlutafélögum og 
samlagshlutafélögum sem eru sjálfstæðir skattaðilar, svo sem fram kemur nú í 1. tölul. 1. mgr. 2. gr. Með 
arði er átt við venjulegar arðgreiðslur og auk þess sérhverja afhendingu verðmæta til hlutareiganda með 
takmarkaða eða ótakmarkaða ábyrgð eða hluthafa er telja verður sem tekjur af hlutareign þeirra í félaginu, 
svo sem segir í 11. gr. laganna. Ef greiðandi og móttakandi arðsins eru innlend félög eru ekki frekari 
skilyrði þess að arðinn megi draga að fullu frá skattskyldum tekjum móttakanda.

Skattlagning	arðgreiðslna	til	erlendra	félaga
Framangreint ákvæði �1. gr. tekjuskattslaganna tekur einvörðungu til arðgreiðslna til íslenskra félaga 
svo sem fjallað er um í kaflanum hér að framan. Ekkert sambærilegt ákvæði er í tekjuskattslögunum 
um arðgeiðslur til félaga sem eru heimilisföst erlendis. Þegar innlent félag greiðir arð til erlends félags 
– óháð því hvort það er innan eða utan Evrópska efnahagssvæðisins – þá ber erlenda félagið takmarkaða 
skattskyldu af þeim tekjum skv. 7. tölul. �. gr. laganna: „Allir aðilar sem hafa tekjur, þar með talinn 
söluhagnað, af íslenskum hlutabréfum, stofnbréfum eða öðrum réttindum til hlutdeildar í hagnaði eða af 
rekstri íslenskra fyrirtækja skulu greiða tekjuskatt af þeim tekjum.” Fjárhæð skattsins er 15% skv. 2. tölul. 
70. gr. laganna og er greiðslan staðgreiðsluskyld skv. 6. tölul. 5. gr. laga nr. 45/19�7.40

Skattlagning	arðgreiðslna	frá	erlendum	félögum
Í síðari málslið 9. tölul. �1. gr. tskl. er ákvæði sem gildir um arð frá erlendum félögum þegar móttakandinn 
er innlent félag. Þar segir: „Ákvæði 1. málsl. skal einnig taka til arðs frá hlutafélögum sem skráð eru 
erlendis ef það félag sem arðinn fær sýnir fram á að hagnaður hins erlenda félags hafi verið skattlagður 
með sambærilegum hætti og gert er hér á landi. Frádráttur samkvæmt þessari málsgrein er bundinn því 
skilyrði að það skatthlutfall sem lagt er á hagnað hins erlenda félags sé eigi lægra en almennt skatthlutfall 
í einhverju aðildarríkja Efnahags- og framfarastofnunarinnar í París (OECD).” Hér er enn vísað til 
skáningar félags en eins og rakið er framar verður að skýra ákvæðið með hliðsjón af núgildandi 2. gr. á 
þann veg að átt sé við félög sem skráð eru erlendis önnur en þau sem eru skattskyld hérlendis á grundvelli 
aðsetursreglunnar í 2. mgr. 2. gr.

Þótt orðalag ákvæðisins sé ekki fullkomlega skýrt má af því ráða að skilgreining þess hvað skattlagning 
„með sambærilegum hætti og gert er hér á landi” sé, sé sú að skatthlutfallið sé ekki lægra en lægst gerist 
meðal OECD-ríkjanna. Með lögum nr. 174/2006 var bætt við málsgreinina tilvísun til aðildarríkja 
Evrópska efnahagssvæðisins, sbr. 4. gr. laganna. Fjármálaráðherra hefur, með reglum nr. 297/200�, bætt 
við frekari útlistun á hugtakinu en þar segir í 2. gr.:

Til þess að hagnaður erlends félags teljist skattlagður með sambærilegum hætti þurfa eftirfarandi 
skilyrði að vera uppfyllt:
1.  Það skatthlutfall sem lagt er á hagnað erlends félags skal eigi vera lægra en almennt skatthlutfall í 

�0  Þegar þetta er skrifað (mars 2007) hefur fjármálaráðherra lagt fram lagafrumvarp á Alþingi sem gerir ráð fyrir að skattlagning arðgreiðslna til félaga á Evrópska 
efnahagssvæðinu verði felld niður. Sjá Alþingistíðindi, 1��. löggjafarþing, mál 591, þingskjal 876. 
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einhverju aðildarríkja Efnahags- og framfarastofnunarinnar í París (OECD), hvort sem skatturinn rennur 
til ríkis, fylkis eða sveitarfélags.
2.  Hagnaður félagsins skal hafa verið skattlagður í heimilisfestisríki þess með tekjuskatti en ekki 
einvörðungu lögð á félagið tiltekin gjöld sem taka ekki mið af tekjum þess.
�.  Skattareglur heimilisfestisríkis félagsins heimili eigi frádrátt frá tekjum vegna útgreidds arðs.
4.  Hagnaður, sem skattstofn, hjá erlenda félaginu hafi verið ákvarðaður á grundvelli sömu meginsjónarmiða 
og liggja að baki ákvörðun hagnaðar samkvæmt lögum nr. 75/19�1, um tekjuskatt og eignarskatt.41

Séu þessi skilyrði fyrir hendi er farið með skattlagningu arðsins með sama hætti og arðgreiðslu milli tveggja 
innlendra félaga. Ef þau eru hins vegar ekki fyrir hendi þá er óheimilt að draga arðgreiðsluna frá tekjum 
við útreikning tekjuskattsstofns. Skiptir í því sambandi ekki máli hvort umrætt félag, sem greiðir arðinn, 
er starfrækt innan eða utan Evrópska efnahagssvæðisins.42 Arðgreiðslan er í þeim tilvikum skattlögð með 
öðrum tekjum þess félags sem móttekur arðinn. Skatthlutfallið er nú 1�%, sbr. 1. mgr. 71. gr. tskl.

Eru	arðgreiðslureglurnar	brot	á	EES-samningnum?
Svo sem rakið hefur verið, getur skattlagning arðgreiðslna milli skráðra félaga verið með ýmsum hætti 
samkvæmt gildandi rétti. Einu aðilarnir sem skilyrðislaust geta dregið móttekinn arð frá tekjum sínum 
eru innlend félög (af ýmsu tagi) sem fá arðgreiðslu frá innlendu hlutafélagi, einkahlutafélagi eða 
samlagshlutafélagi. Sé greiðandinn erlent félag eru sett viðbótarskilyrði svo að arðurinn sé skattfrjáls í 
hendi móttakanda. Þær reglur miða einkum að því að tryggja að búið sé að greiða tekjuskatt af arðinum 
hjá arðgreiðslufélaginu. Arður greiddur til erlendra félaga sem fjárfest hafa hérlendis ber hins vegar alltaf 
skatt á grundvelli reglna um takmarkaða skattskyldu. Mismunandi skattskyldu arðgreiðslna er lýst á 
mynd 1.

                  Mynd 1:  Mismunandi skattlagning arðgreiðslna til félaga.

Það er nokkuð augljóst að skattlagning er mismunandi og mismunurinn í tilviki a) og b) byggir 
einvörðungu á því hvort félag er skráð hér á landi eða erlendis. Í þessu felst mismunun í skilingi EES-
réttar gagnvart erlenda félaginu. Í tilviki c) er fræðilega um tvær skattlagningarleiðir að ræða, annars 
vegar er arður skattlagður með sama hætti og arðgreiðslur milli innlendra félaga eða hann er skattlagður 
samkvæmt almennum reglum um tekjuskatt félaga, sem nú er 1�%. Til að njóta skattameðferðar eins og 

�1  Líta má á sum ákvæði reglnanna, einkum 1. og �. lið, sem nánari útlistun á lagaákvæðinu sjálfu. Síðan koma viðbótarskilyrði, einkum í �. lið sem vekja spurningar. 
Það er til dæmis ekki skýrt nánar hvað átt er við með þeim meginsjónarmiðum sem vísað er til í �. lið og ekki er heldur ljóst hver og hvernig sýna ber fram á tilvist slíkra 
sjónarmiða. 

�2  Í áðurnefndu frumvarpi fjármálaráðherra, sjá neðanmálsgrein �0, er gert ráð fyrir að skattlagning arðgreiðslna til félaga á Evrópska efnahagssvæðinu verði með 
sama hætti og innlendra félaga, sjá a-lið �. gr. frumvarpsins. 
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innlent félag hafi greitt arðinn þarf móttakandi hans að sýna fram á að fyrrnefnda félagið hafi greitt skatt 
af tekjum sínum með nánar greindum hætti, sbr. 2. málsl. 9. tölul. �1. gr. tskl. og reglur fjármálaráðherra 
nr. 297/200�, svo sem að framan er rakið. Fræðilega getur því verið um mismunun að ræða, þ.e. í þeim 
tilvikum þegar móttakanda arðsins tekst ekki að sýna fram á að skattlagningu arðgreiðslufélagsins hafi verið 
hagað með þeim hætti sem áskilið er. Þá beinist mismununin að innlendu félagi, þ.e. samanburðurinn 
er milli tveggja félaga sem bæði eru innlend, annað fær arðgreiðslu erlendis frá en hitt fær arðgreiðslu frá 
innlendu félagi

Um tilvik a) og b), þ.e. mismunandi skattlagningu arðgreiðslna eftir því hvort móttakandi arðsins 
er félag heimilisfast hér á landi eða erlendis, gildir samskonar regla og gilti til skamms tíma samkvæmt 
norskum skattalögum. Á þessa skattlagningu reyndi fyrir norskum dómstólum á árinu 1994 í Fokus 
bank-málinu og leituðu norskir dómstólar eftir ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins varðandi þann þátt er 
viðkom EES-samningnum.4� Málavextir voru þeir að samkvæmt norskum skattalögum var arðgreiðanda 
gert að halda eftir og standa skil á afdráttarskatti af arðgreiðslum til erlendra hluthafa en samsvarandi 
skylda var ekki fyrir hendi varðandi arð til innlendra hluthafa. Norsk félög höfðu svo aftur heimild til að 
draga frá tekjum sínum fjárhæð jafnháa mótteknum arði, með sama hætti og íslensk félög hafa heimild 
til á grundvelli 9. tölul. �1. gr. tskl. Þannig var arður í raun ekki skattlagður í hendi innlendra félaga. 
Erlend félög greiddu aftur á móti 15% afdráttarskatt. Tveir erlendir hluthafar í Fokus bank reyndu að 
komast hjá skattlagningu arðgreiðslna með því að selja hlutabréf sín í Fokus bank til norskra fyrirtækja 
rétt áður en að arðsúthlutun kom og nýttu sér svo heimild til að kaupa bréfin aftur skömmu eftir að 
arðgreiðslurnar höfðu verið inntar af hendi. Skattyfirvöld töldu hins vegar að hin erlendu fyrirtæki hefðu 
verið raunverulegir eigendur hlutabréfanna í skilningi skattalaga á þeim tíma sem arðgreiðslan átti sér 
stað og lögðu fyrir Fokus bank að standa skil á afdráttarskatti. Þessu vildi bankinn ekki una og höfðaði 
mál þar sem krafist var endurgreiðslu þess skatts sem greiddur var á grundvelli þessarar ákvörðunar 
skattyfirvalda.

Af þessu tilefni var eftirfarandi spurning lögð fyrir EFTA-dómstólinn:44 „Brýtur það í bága við 40. 
gr. EES-samningsins að heimila ekki frádrátt frá skatti á arðgreiðslur til fyrirtækja sem skráð eru utan 
Noregs? Hefur það lagalega þýðingu í málinu ef tvísköttunarsamningur milli Noregs og þess ríkis sem 
skattaðili er búsettur í, skuldbindi það til að veita skattafrádrátt vegna afdráttarskattsins? Hefur það 
lagalega þýðingu hvort slíkur skattaafsláttur hafi raunverulega verið veittur í umræddu tilviki?”
40. gr. EES-samningsins fjallar um fjármagnsflutninga og hljóðar svo: „Innan ramma ákvæða samnings 
þessa skulu engin höft vera milli samningsaðila á flutningum fjármagns í eigu þeirra sem búsettir eru í 
aðildarríkjum EB eða EFTA-ríkjum né nokkur mismunun, byggð á ríkisfangi eða búsetu aðila eða því 
hvar féð er notað til fjárfestingar. Í XII. viðauka eru nauðsynleg ákvæði varðandi framkvæmd þessarar 
greinar.” Þessi grein EES-samningsins er samhljóða 56. gr. EB (áður 67. gr.).45

EFTA dómstóllinn taldi umdeildar reglur um arðgreiðslur takmarka ágóða erlendra fyrirtækja af 
fjárfestingum í Noregi og draga jafnframt úr möguleikum norskra fyrirtækja til að afla fjár erlendis frá. Í 
þessu fælust höft á fjármagnsflutningum og mismunun í skilningi 40. gr. EES. Niðurstaðan var því sú að 
þetta væri takmörkun sem bryti í bága við 40. gr. EES-samningsins, nema sérstök lögmæt sjónarmið gætu 
réttlætt þessa takmörkun. Í því sambandi tefldu skattyfirvöld fram tveimur meginsjónarmiðum. Annars 
vegar því markmiði skattareglnanna að koma í veg fyrir efnahagslega tvísköttun sem réttlætti tilvist þessa 
fyrirkomulags og hins vegar að reglurnar væru nauðsynlegar til að tryggja innra samræmi í skattkerfinu 

��  Sjá mál EFTA-dómstólsins E-1/0�. Íslensk stjórnvöld eru ekki meðal þeirra sem sendu inn athugasemdir í málinu þótt deiluefnið varði reglur sem eru sambærilegar 
íslenskum lagareglum um efnið.

��  Tvær spurningar til viðbótar sem varða stjórnsýslu og aðild voru lagðar fyrir dómstólinn en þær hafa ekki þýðingu í þessu sambandi. 

�5  Í Xll. viðauka er ein tilskipun ESB varðandi fjármagnsflutninga tekin upp í samninginn – tilskipun 88/�61/EEC um framkvæmd 67. gr.
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(cohesion). EFTA-dómstóllinn féllst ekki á þessi sjónarmið. Hvað fyrra atriðið varðar, það markmið að 
forðast efnahagslega tvísköttun, þá taldi dómstóllinn að það markmið næðist einmitt betur með því að 
fella niður mismunun gagnvart erlendum félögum. Dómstóllinn taldi enga mikilvæga almannahagsmuni 
vera fyrir hendi sem réttlætt gætu takmörkun á frelsi til fjármagnsflutninga.46

Í málinu var sérstaklega spurt út í þýðingu tvísköttunarsamninga, bæði hvort tilvist þeirra hefði þýðingu 
og hvort það skipti máli að skattaðili hafi raunverulega notið ívilnunar á grundvelli þeirra. Þá var því haldið 
fram af hálfu norskra skattyfirvalda að fyrirkomulag skattlagningar arðgreiðslna væri hluti af skiptingu 
skattlagningaréttar milli ríkja á grundvelli tvísköttunarsamninga og því gilti 40. gr. EES-samningsins, af 
þeim sökum, ekki um þessa skattlagningu. Svo sem kunnugt er, er megintilgangur tvísköttunarsamninga 
sá að koma í veg fyrir lagalega tvísköttun, þ.e. að sami tekjustofn sé skattlagður tvisvar sinnum hjá sama 
skattgreiðanda. Þetta getur hæglega gerst þar sem mörg ríki skattleggja bæði tekjur á grundvelli uppruna 
þeirra og á grundvelli heimilisfestis skattgreiðanda. Tekjur sem skattgreiðandi aflar í öðru ríki en því sem 
hann er heimilisfastur í, geta samkvæmt upprunalandsreglunni verið skattskyldar í því ríki sem þeirra 
er aflað og jafnframt þar sem skattgreiðandinn er heimilisfastur, á grundvelli heimilisfestisreglunnar. Til 
að komast hjá tvísköttun í tilvikum sem þessum er með tvísköttunarsamningum samið um það hvernig 
skipta skuli skattlagningarrétti ríkja og jafnframt ákvæði sem tryggja að tekið sé tillit til áður greiddra 
skatta í öðru ríkinu við álagningu skatta í hinu samningsríkinu.47 Samkvæmt samningsfyrirmynd 
OECD fer það eftir tegund tekna hvort skattlagningarrétti er skipt á milli ríkja eða hann fellur í heild 
til annars samningsríkisins þannig að hinu er þá óheimilt með öllu að skattleggja sömu tekjur. Hvað 
arðgreiðslurnar varðar gildir reglan um skiptan skattlagningarrétt, þannig að upprunaríkið hefur 
takmarkaðan skattlagningarrétt. Upprunaríki getur þannig að hámarki haldið eftir 5% afdráttarskatti á 
arðgreiðslur ef bein eignaraðild móttakanda arðsins er meiri en 25% í félaginu sem greiðir út arðinn en 
5% ef eignaraðildin er minni.4� Noregur hefur gert tvísköttunarsamninga bæði við Bretland og Þýskaland 
og í þeim samningum var ákvæði um hámarks afdráttarskatt af arði sem þeir nýttu sér í þeim tilvikum 
sem deilt var um í Fokus bank-málinu. Með því að halda því fram að heimild til afdráttarskatts byggi á 
tvísköttunarsamningum og leiði til þess að 40. gr. EES-samningsins komi ekki til skoðunar, er röksemdin 
að líkum sú að það sé í höndum heimilisfestisríkis að ákveða hvernig farið er skattalega með tekjur af 
arði fyrirtækja í eigin ríki. Ef Þýskaland og Bretland skattleggja ekki móttekinn arð, svo sem er í Noregi 
(og á Íslandi) þá er afdráttarskatturinn í Noregi hreinn viðbótarskattur á félögin því það er hvorki hægt 
að draga greiðslu hans frá heildarskatti á arð (þar sem engin skattur er greiddur) né veita undanþágu frá 
skattgreiðslu á arðinn (því það þarf ekki að veita undanþágu frá greiðslu skatts á skattfrjálsar tekjur). 
Fyrirtækin sem ekki eru með heimilisfesti í Noregi sitja því uppi með greiðslu skatts á arð sem fyrirtæki 
í Noregi, í nákvæmlega sömu aðstöðu, greiða ekki. Tilvist tvísköttunarsamninga milli ríkjanna breytir 
ekki þessari aðstöðu. Ef í Bretlandi og Þýskalandi væri lagður skattur á móttekinn arð í hendi félaga er 
aðstaðan sú að þau fyrirtæki sem greitt hafa afdráttarskatt af honum í Noregi ættu rétt á að tekið væri 
tillit til þeirrar skattgreiðslu við endanlega álagningu í heimalandinu. Niðurstaðan í því tilviki yrði sú að 
viðkomandi félög yrðu eins stödd og ef þau hefðu fengið arðinn greiddan frá félagi í sínu heimaríki en 
ennþá væri til staðar mismunun af hálfu norskra skattareglna á grundvelli þess hvar félag er heimilisfast. 
Í ljósi þessa ætti ekki að koma á óvart að EFTA-dómstóllinn hafi hafnað ofangreindum rökum norskra 
stjórnvalda. Dómstóllinn tekur fram að jafnvel þótt viðurkenndur sé réttur ríkja til að skipta á milli 
sín skattlagningarrétti með samningum sín á milli, verði þau að virða ákvæði EES-samningsins við 

�6  Í máli C-170/05 (Denkavit) komst Evrópudómstóllinn að sömu niðurstöðu varðandi franskar reglur um skattlagningu arðgreiðslna þar sem hagstæðari skattareglur 
giltu um greiðslur til félaga með aðsetur í Frakklandi en utan þess.

�7  OECD-samningsfyrirmyndin gerir ráð fyrir tveimur aðferðum til að komast hjá tvísköttun, frádráttaraðferð og undanþáguaðferð, sjá 2�. gr. A og B 
samningsfyrirmyndarinnar.

�8  Sjá 10. gr. samningsfyrirmyndar OECD.
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beitingu þess réttar sem þau hafa á grundvelli slíkra samninga.49 Í þessu ljósi verður að skoða framkvæmd allra 
tvísköttunarsamninga; það er ekkert sem hindrar EES-ríkin í að gera slíka samninga en framkvæmd þeirra má 
ekki brjóta gegn ákvæðum EES-samningsins, m.a. þeim sem banna mismunun á grundvelli þjóðernis eða fela 
í sér takmarkanir á beitingu fjórfrelsisákvæða samningsins. 

Niðurstaða EFTA-dómstólsins í Fokus bank-málinu byggir í flestu á aðferðum og sjónarmiðum sem 
áður hafa komið fram hjá Evrópudómstólnum. Skoðað er hvort umdeilt ákvæði skattalaga brjóti gegn einu 
fjórfrelsisákvæðanna og hliðsjón höfð af markmiði þess að tryggja frelsið. Þegar í ljós er leitt að ákvæðið felur 
í sér mismunun er athugað hvort réttlæta megi þá mismunun á grundvelli lögmætra sjónarmiða sem byggja á 
vernd ríkra almannahagsmuna, svo sem fjallað er um í kafla III. Dómstóllinn telur enga slíka hagsmuni vera 
fyrir hendi og þar af leiðandi brjóti reglurnar gegn 40. gr. EES-samningsins. Ekki verður séð að nein önnur 
sjónarmið kæmu til álita varðandi ákvæði íslenskra skattalaga um arðgreiðslur til félaga sem skráð eru erlendis 
og því má telja næsta víst að þau séu með sama hætti í andstöðu við umrætt ákvæði EES-samningsins. 

Í Fokus bank-málinu er hins vegar ekki fjallað sérstaklega um reglur sambærilegar þeim sem gilda um 
skattlagningu arðs frá erlendum félögum, sbr. tilvik c) á skýringarmynd 1 og síðari málsgrein 9. tölul. �1. gr. tskl. 
Þar hefur löggjafinn sett nokkur skilyrði fyrir því að arður frá erlendum félögum sé skattlagður með sama hætti og 
arðgreiðslur frá innlendum félögum. Eftir breytinguna með lögum nr. 174/2006 hefur verið sett inn viðmiðun 
um tekjuskattshlutfall EES-ríkja. Eftir sem áður virðist geta komið til mismunandi skattlagningar arðgreiðslna 
eftir því hvort greiðslurnar koma frá félagi með heimilisfesti hér á landi eða annars staðar á EES-svæðinu þar 
sem bæði umrætt ákvæði tekjuskattslaganna og reglur fjármálaráðherra nr. 297/200�, gera ákveðnar kröfur til 
skattkerfis þess ríkis þar sem arðgreiðslufélagið er skráð í. Rökin fyrir gildandi reglu varðandi arðgreiðslur frá 
erlendum félögum eru að líkum þau að koma í veg fyrir að skattgreiðendur komi sér hjá greiðslu tekjuskatts af 
hagnaði með því að stofna félög í skattaskjóli. Slíkt markmið kann að samræmast sjónarmiði um vernd brýnna 
almannahagsmuna svo sem fjallað er um í lið �.b í kafla III. Þess ber að gæta að Evrópudómstóllinn hefur lagt 
ríka áherslu á að aðferðir sem ætlað er að koma í veg fyrir ólögmæta skattasniðgöngu verði að vera þannig úr 
garði gerðar að þær séu líklegar til að ná markmiðum sínum og gangi ekki lengra en þörf krefur. Umræddar 
reglur íslenskra tekjuskattlaga eru fyrst og fremst gagnrýnisverðar út frá því sjónarmiði að markmið þeirra eru 
ekki fyllilega ljós og aðferðin eða útfærslan, einkum eins og hún birtist í reglum fjármálaráðherra, eykur enn 
á óvissuna um beitingu þeirra. Verður því að telja talsverðar líkur á að þær stangist einnig á við ákvæði 40. gr. 

EES-samningsins.

Samsköttun móður- og dótturfélaga
Í 55. gr. tekjuskattslaganna er að finna heimild til að tvö eða fleiri félög séu skattlögð saman með nánar 
greindum skilyrðum. Heimild til samsköttunar félaga kom fyrst inn í lögin árið 199�, með lögum nr. 154/199�. 
Núgildandi ákvæði 1. mgr. 55. gr. hjóðar svo: „Skattstjóri getur heimilað að tvö eða fleiri hlutafélög, sbr. 
1. tölul. 1. mgr. 2. gr., séu skattlögð saman. Skilyrði samsköttunar eru að eigi minna en 90% hlutafjár í 
dótturfélögum sé í eigu móðurfélagsins sem óskar samsköttunar eða annarra dótturfélaga sem einnig taka þátt 
í samsköttuninni. Jafnframt hafi öll hlutafélögin sama reikningsár og eignarhald hafi varað allt reikningsárið, 
nema þegar um nýstofnuð dótturfélög er að ræða eða slit á dótturfélagi. Samsköttun skal að lágmarki standa 
í fimm ár og ef samsköttun er slitið er ekki heimilt að fallast á hana að nýju fyrr en að liðnum fimm árum frá 
því að henni var slitið.”

Tilgangur þess að heimila samsköttun móður- og dótturfélaga er að gera þeim kleift að vera ein skattaleg 
eining þannig að heildartekjuskattur beggja eða allra félaganna verði ekki hærri en hann hefði orðið ef öll 
starfsemi félaganna hefði verið rekin í einu félagi, svo sem segir í almennum athugasemdum greinargerðar 

�9  sjá 21. grein.
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frumvarps sem síðar varð að lögum nr. 154/199�.50 Þannig er við samsköttun unnt að nýta hagnað 
sem verður til á rekstrarárinu hjá einu félaganna til að jafna tap annarra félaga á sama rekstrarári. Með 
lagabreytingunni var opnað fyrir þann möguleika að hlutafélög sem stofnað hafa eitt eða fleiri dótturfélög 
gætu fengið sameiginlega skattlagningu tekjuskatts á öll félögin. Af ýmsum rekstrarlegum ástæðum getur 
verið hagkvæmt fyrir fyrirtæki að vera með atvinnustarfsemi í fleiri en einu félagi. Fyrir því eru einkum 
stjórnunarlegar ástæður og getur hagræðið falist í atriðum sem snerta fjármögnun, áhættu eða annað. 
Reksturinn getur verið nátengdur en kostnaður sem verður til í einu eða fleiri félaganna nýtist ekki þegar 
um taprekstur í einu félaganna er að ræða þar sem ekki er samkvæmt gildandi reglum heimilt að flytja 
tap á milli hlutafélaga.

Eftir sem áður ber hvert félag um sig sjálfstæða skattskyldu. Tekjuskattstofn hvers félags um sig er 
reiknaður út frá grundvelli almennra reglna um sjálfstæða skattaðila áður en kemur til skoðunar hvort tap 
eins félags getur komið til frádráttar hagnaði annars félags með samsköttunarreglunum.51

Skilyrði	samsköttunar
Samsköttun er valfrjáls og stendur skráðum hlutafélögum, þ.á m. einkahlutafélögum og 
samlagshlutafélögum til boða, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 2. gr. að uppfylltum skilyrðum sem koma fram í 55. 
gr. tskl. Þá er samvinnufélögum og sparisjóðum heimil samsköttun með sömu skilyrðum og hlutafélögum, 
sbr. 5. mgr. 55. gr. Í 1. mgr. 55. gr. er tilvísun til 1. tölul. 1. mgr. 2. gr. en eins og rakið er í lið 1.a í þessum 
kafla væri heppilegra að einnig væri vísað til 2. mgr. 2. gr. nú eftir að þessu ákvæði tekjuskattslaganna var 
breytt með lögum nr. 77/2005. Markmið 55. gr. er að heimila að hlutafélög, sem bera fulla skattskyldu 
hér á landi, séu skattlögð saman og er út frá því gengið í þessari umfjöllun að hlutafélög, sem bera 
fulla skattskyldu hér á landi, geti fengið heimild til samsköttunar, að öðrum ákvæðum greinarinnar 
uppfylltum. 
Skilyrði til samsköttunar eru þau, í fyrsta lagi, að 90% hlutafjár í dótturfélaginu sé í eigu móðurfélags 
eða annarra dótturfélaga sem taka þátt í samsköttuninni. Megininntak samsköttunar er að móðurfélag 
og dótturfélag í 90–100% eigu móðurfélags skattleggjast saman. Þá er samsköttun einnig heimil 
þegar móðurfélag á 90–100% hlut í dótturfélagi og þau eiga svo sameiginlega 90–100% hlutabréfa í 
þriðja félaginu. Sama gildir um t.d. fjögur félög þar sem móðurfélagið á hlutabréfin í dótturfélagi og 
dótturfélagið á hlutabréfin í eigin dótturfélagi, og móður- og dótturfélagið eiga svo saman bréf í fjórða 
félaginu. Vegna kröfunnar um a.m.k. 90% eignarhald og sameiginlegt eignarhald móður- og dótturfélags 
á þriðja félaginu verða félögin að gera nákvæma grein fyrir því í ársreikningi eða með öðrum skýrum hætti 
hvernig eignarhaldi þeirra er háttað.52

Í öðru lagi er það skilyrði samsköttunar að félögin hafi sama reikningsár og eignarhald hafi varað 
allt árið, nema um nýstofnað félag sé að ræða eða slit á dótturfélagi. Í þeim tilvikum er gert ráð fyrir að 
dótturfélag, sem stofnað er á miðju ári ljúki reikningsári félaganna í samsköttun á sama tíma og jafnframt 
að ef félagi er slitið á miðju ári byrji það á sama tíma. Sé fallist á samsköttun þá skal hún að lágmarki 
standa í 5 ár og ef henni er slitið má ekki heimila samsköttun á ný fyrr en að 5 árum liðnum. Þessu 
ákvæði er ætlað að koma í veg fyrir að félög færi sig milli samsköttunar og sérsköttunar að vild eftir því 
sem hagfelldast er hverju sinni. 

Svo sem áður segir er einn megintilgangur þess að heimila samsköttun sá að gera félögum kleift að 
nota tap eins félags til að lækka tekjuskattstofn annars. Þó eru í lögunum reistar ákveðnar skorður við því 

50  Alþingistíðindi, 12�. löggjafarþing, mál 278, Þingskjal �18.

51  Sjá úrskurð yfirskattanefndar nr. 266/2002 þar sem deilt var um hvort ákvæði um samsköttun veitti móðurfélagi heimild til að nýta fyrningarrétt dótturfélags, 
samkvæmt þágildandi 1�. gr. laga nr. 75/1981, á móti söluhagnaði móðurfélags. Yfirskattanefnd hafnaði því að það væri hægt með vísan til þess að hvort félag um sig 
væri sjálfstæður skattaðili og bæri að reikna út skattstofn hvors um sig áður en til sameiginlegrar skattlagningar kæmi.

52  Svo útskýrt í athugasemd við 6. gr. frumvarps er varð að lögum nr. 15�/1998, sjá tilvísun í neðanmálsgrein 50.
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hvernig félög geta notað þessa heimild, sbr. 4. mgr. 55. gr. þar sem m.a. er kveðið á um að yfirfæranlegt 
tap sem stafar af rekstri frá því fyrir samsköttun megi aðeins nýta í því félagi. Er það gert til að koma í 
veg fyrir misnotkun á samsköttunarreglunni þannig að móðurfélag kaupi annað dótturfélag með miklu 
uppsöfnuðu tapi og sæki um samsköttun og myndi þannig rétt til frádráttar á eigin hagnaði með því 
að draga frá honum tap dótturfélagsins frá fyrri árum. Þó verður heimilt að nýta yfirfæranlegt tap sem 
myndast fyrir samsköttun milli móður- og dótturfélags ef uppfyllt eru öll skilyrði 54. gr. um sameiningu 
félaga og skilyrði til samsköttunar eru til staðar við gildistöku laga nr. 154/199�.5� 

Erlent	móður-	eða	dótturfélag
Ákvæði 55. gr. tekjuskattslaganna taka einvörðungu til innlendra félaga, þ.e. félaga með fulla skattskyldu hér 
á landi. Slík félög kunna að setja á fót dótturfélög annars staðar en á Íslandi og hafa hag af því að geta nýtt tap 
þeirra til að lækka tekjuskattstofn móðurfélagsins. Rökin á bak við reglu 55. gr., sbr. umfjöllun í kaflanum hér 
að framan, eiga því með sama hætti við í slíkum tilvikum. Í greinargerð með 55. gr. er ekkert um þetta fjallað 
en það er alveg ljóst að engar samsköttunarheimildir eru fyrir hendi í íslenskri löggjöf í þessum tilfellum. Um 
skattlagningu dótturfélags eða félaga fer því eftir reglum þess ríkis þar sem þau eru skattskyld og á meðan 
þau ekki skila eigendum sínum hagnaði, er ekki um neina skattlagningu hérlendis að ræða. Um hagnað sem 
dótturfélgið greiðir sem arð til móðurfélags gilda reglur 9. tölul. �1. gr. tskl. Arðgreiðslurnar kunna að vera 
skattfrjálsar í hendi móttakanda enda geti hann sýnt fram á að hagnaður dótturfélags hafi verið skattlagður 
með sambærilegum hætti og hér á landi, sbr. umfjöllun um það atriði að framan.

Eru	samsköttunarreglurnar	brot	á	EES-samningnum?
Spurningin hér er hvort ofangreindar reglur geti falið í sér mismunun sem brjóti gegn ákvæðum EES-
samningsins, og þá hvaða ákvæðum. Það lítur út fyrir að ekki hafi verið hugað að fyrirtækjum sem 
starfa víðar en á Íslandi við setningu reglna um samsköttunarheimild tekjuskattslaganna. Ekki er vikið að 
þeim í greinargerð og eins og fjallað er um hér að framan takmarkast ákvæði 55. gr. við félög með fulla 
skattskyldu hér á landi. Það blasir því við að reglurnar fela í sér mismunun gagnvart félögum, sem reka 
félög erlendis, hvort sem það er móður- eða dótturfélag sem er með heimilisfesti erlendis. Aðstaðan er 
þá sú að skattskylda á Íslandi hvílir einvörðungu á því félagi sem heimilisfast er hér á landi. Skattskylda 
annarra félaga fer eftir skattareglum þess ríkis þar sem það er staðsett og er íslenskum skattyfirvöldum 
óviðkomandi nema að því er varðar þann hagnað sem íslenskt móðurfélag kann að taka heim í formi arðs 
eða söluhagnaðar hlutabréfa. Á sama hátt er skattskylda innlendra félaga vanalega utan lögsögu annarra 
skattyfirvalda en þeirra íslensku. Þegar bæði, eða eftir atvikum öll félögin, skila hagnaði er aðstaðan sú að 
greiða þarf skatt af þeim hagnaði eftir reglum viðkomandi ríkis og í slíkum tilvikum eru engir sérstakir 
hagsmunir fólgnir í því að geta nýtt ákvæði um samsköttun. Hins vegar geta falist verulegir hagsmunir 
í því að hafa möguleika á því að nýta tap eins fyrirtækis til að lækka skattstofn hjá öðru félagi í sömu 
fyrirtækjasamsteypu. Sérstaklega getur það haft þýðingu ef aðstaðan er sú að félag hefur ekki möguleika á 
að nýta tapið í rekstri þess félags þar sem það myndaðist í, á móti tekjum þess sama félags á öðru tímabili, 
t.d. vegna þess að félagið hefur verið selt til þriðja aðila eða starfsemi þess hætt. Niðurstaðan í slíkum 
tilvikum er sú, samkvæmt íslenskum tekjuskattslögum, að félagið situr uppi með tap af rekstri eins félags 
sem það getur ekki nýtt á móti tekjum móðurfélags/dótturfélags vegna þess að félögin eru ekki bæði með 
fulla skattskyldu hér á landi.54

5�  Sama heimild.

5�  Danir hafa nýlega endurskoðað reglur um samsköttun félaga í þeim tilgangi að auðvelda félögum sem stunda starfsemi víðar á EES/ESB svæðinu að millifæra tap á 
milli félaga í skattalegum tilgangi og jafnframt eiga reglurnar að uppfylla kröfur EB-réttar um bann við mismunun. Sjá nú lög nr. �26 frá 6/6 2005, sem lýst er ítarlega 
í Hansen, Vinther og Werlauff (2006).
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Til að skýra nánar viðhorf EB/EES réttar gagnvart samsköttunarreglum er fróðlegt að skoða dóm 
Evrópudómstólsins í máli Marks & Spencer.55 Málavextir eru þeir að fyrirtækið (móðurfélagið), sem er með 
höfuðstöðvar í Bretlandi, rak fjölmörg dótturfélög bæði innan Bretlands og í öðrum löndum. Félaginu var 
ekki heimilt að draga frá skattskyldum tekjum sínum í Bretlandi tap sem myndaðist hjá dótturfélögum 
í Belgíu, Þýskalandi og Frakklandi en breskar skattareglur gerðu ráð fyrir frádráttarheimild vegna taps 
innlendra dótturfélaga (group relief ). Í málaferlum fyrir breskum dómstólum var óskað forúrskurðar 
Evrópudómstólsins og m.a. beint til hans þeirri spurningu hvort það fæli í sér ólögmæta takmörkun á 
stofnsetningarrétti fyrirtækja (staðfesturéttinum) að neita móðurfélagi um frádrátt frá skatti vegna taps 
dótturfélaga sem varð til í öðru aðildarríki vegna starfsemi dótturfélags þar þegar reglurnar eru þannig að 
tap dótturfélaga í Bretlandi er frádráttarbært frá tekjum móðurfélagsins. Ennfremur var spurt hvort það 
skipti máli í þessu sambandi hvort það sé mögulegt að nota tapið til að lækka skattskyldan hagnað í því 
ríki sem dótturfélagið er staðsett.56

Niðurstaða Evrópudómstólsins var sú að reglurnar fælu í sér mismunun sem í sjálfu sér væri brot á 
ákvæðum EB-samningsins um staðfesturétt, þ.e. 4�. sbr. 4�. gr. EB (sambærilegar reglur eru í �1. og 
�4. gr. EES). Að því búnu tók dómstóllinn til skoðunar hvort einhver lögmæt sjónarmið réttlættu þessa 
mismunun. Rökin sem bresk skattayfirvöld tefldu fram voru í fyrsta lagi þau að líta verði bæði á hagnað 
og tap fyrirtækis og leggja til grundvallar skattlagningu í einu og sama skattkerfinu til þess að ná eðlilegu 
jafnvægi milli skattlagningarréttar viðkomandi ríkja. Í öðru lagi væri hætta á því, ef heimilt væri að nýta 
tapið hjá móðurfélaginu, að það væri á sama tíma nýtt hjá dótturfélaginu og þar af leiðandi notað tvisvar 
sinnum. Loks var því haldið fram að ef tapið væri ekki nýtt í því ríki þar sem dótturfélag er skráð, væri 
ákveðin hætta á skattasniðgöngu (tax avoidance). Síðasta atriðið er rökstutt nánar með því að benda á að 
ef fyrirtæki eigi val um það í hvaða ríki þau nýta tapið þá myndu þau nýta það á móti tekjum í því ríki 
sem leggur á hæstan skatt og þar sem skattalegt verðmæti tapsins væri mest.57 Niðurstaða dómsins var 
sú að þótt sérhvert þessara sjónarmiða eitt og sér, gæti ekki réttlætt framangreinda mismunun, þá bæri að 
líta svo á að samanlagt hefðu þau þá þýðingu að réttlæta skattareglur sem reistu skorður við heimildum til 
samsköttunar. Að því búnu skoðar dómstóllinn nánar þá mismunun sem fólst í bresku skattareglunum og 
hvort þau rök sem skattyfirvöld tefldu fram gætu réttlætt reglurnar í því formi sem þær voru. Niðurstaða 
dómstólsins var sú að reglurnar gengju lengra en nauðsyn krefði til að ná þeim markmiðum sem að var 
stefnt, með öðrum orðum þá brytu þær gegn meðalhófsreglunni þar sem þær höfnuðu öllum frádrætti á 
tapi frá dótturfélögum, jafnvel þegar ljóst væri að félög áttu enga möguleika á að nýta það tap í skattalegum 

tilgangi í ríkinu þar sem fyrirtækið var skráð.

Hér er spurningin hve langt er hægt að ganga í því að draga ályktanir af þessum dómi varðandi íslenskar 

skattareglur. Augljóst er að reglur um samsköttun félaga mega ekki fela í sér ólögmæta mismunun sem 

stríðir gegn rétti EB og EES. Í Marks & Spencer málinu er fallist á sjónarmið skattyfirvalda þess efnis að 

nauðsynlegt sé að takmarka samsköttunarheimildir félaga við vissar kringumstæður en á hinn bóginn er 

lögð áhersla á að slíkar takmarkanir gangi ekki lengra en nauðsyn krefur, til að ná þeim markmiðum sem 

að er stefnt. Líta má svo á að dómurinn hafi viðurkennt í meira mæli en áður, þau vandamál sem upp 

koma í flóknum tilvikum við samsköttun fyrirtækja í mismunandi ríkjum sambandsins.5� Því er hins 

vegar hægt að slá föstu að núgildandi reglur íslensku tekjuskattslaganna, sem útiloka alla samsköttun 

félaga utan Íslands, brjóta gegn umræddri meðalhófsreglu. Til þess að reglan uppfylli skilyrði um lögmæta 

55  Mál C-��6/0�.

56  Sjá 26. grein.

57  Sjá �9. grein.

58  Hansen, Vinther og Werlauff (2006), bls. 2�7. Sjá líka umfjöllun um álit aðallögmanns í málinu, sem kemst að sömu niðurstöðu og dómurinn, í Bullen (2005). bls. 
587 o.áfr. þar sem niðurstaðan er gagnrýnd nokkuð, m.a. talin brjóta í bága við eldri dóma.
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takmörkun þarf að liggja fyrir hvert markmið takmörkunarinnar er og hvernig reglunni er ætlað að ná 
því markmiði. 

Samantekt og niðurstöður
Ólíkt flestum öðrum alþjóðasamningum er samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið síkvikur. Hann 
tekur stöðugum breytingum bæði fyrir tilstuðlan formlegra breytinga og nýrra gerða sem tengjast honum 
en ekki síður vegna áhrifa Evrópudómstólsins og EFTA-dómstólsins við túlkun ákvæða hans. Evrópuréttur 
var til skamms tíma ekki talinn hafa mikil áhrif á sviði skattaréttar en reyndin hefur orðið önnur, fyrst og 
fremst vegna fjölgunar dóma á því sviði þar sem almennum leikreglum hins sameiginlega innri markaðar 
er beitt á skattalöggjöf aðildarríkja samningsins. Eitt meginmarkmið EES-samningsins er að koma á 
sameiginlegum innri markaði á EES-svæðinu og tryggja einsleitni reglna sem um hann gilda. Af þeim 
sökum hafa úrlausnir Evrópudómstólsins varðandi túlkun grundvallarreglna sem snerta starfrækslu innri 
markaðarins mikla þýðingu við túlkun samhljóða ákvæða EES-samningsins.

Mikil fjölgun skattamála fyrir Evrópudómstólnum hefur varpað skýrara ljósi á afstöðu dómstólsins 
til þess hvernig skattareglur þurfa að líta út til að teljast samræmast frelsisákvæðum Evrópusambandsins. 
Meginreglan er sú að skattalöggjöf má ekki fela í sér mismunun byggða á þjóðerni (því hvar fyrirtæki eru 
skráð). Nokkrar undantekningar þessarar meginreglu er að finna í meginmáli EES-samningsins sjálfs. 
Mikilvægari er þó ólögfest regla sem heimilar takmarkanir á fjórfrelsisákvæðum samningsins á grundvelli 
brýnna almannahagsmuna enda sé sjónarmiða um meðalhóf gætt við útfærslu og beitingu slíkra reglna. 
Af þeim málum sem komið hafa til kasta Evrópudómstólsins og EFTA-dómstólsins má sjá að þörf 
skattkerfisins til að setja fjórfrelsinu skorður er rökstudd með nauðsyn þess að tryggja innra samræmi 
í skattkerfinu, hindra skattasniðgöngu eða halda uppi skilvirku skatteftirliti. Í fæstum tilvikum hafa 
dómstólarnir tekið undir sjónarmið skattyfirvalda. Oftast er sjónarmiðum þeirra hafnað eða því settar 
verulegar skorður hvernig útfæra má reglurnar, þótt fallist sé á að lögmæt sjónarmið liggi að baki þeim. 

Komist er að þeirri niðurstöðu að ákvæði íslenskra skattalaga sem til skoðunar eru í þessari grein 
stangist á við EES-samninginn. Hvorki reglur um skattlagningu arðgreiðslna né reglur um samsköttun 
móður- og dótturfélaga taka fyllilega mið af EES-reglum og líklegt er að ýmis önnur ákvæði í íslenskri 
skattalöggjöf séu sama marki brennd. Þróun Evrópuréttar virðist vera í þá átt að þrengja heimildir til 
takmarkana á beitingu fjórfrelsisákvæðanna, þótt ekki sé það einhlítt. Útgangspukturinn er sá að allar 
skattareglur skulu vera hlutlausar og án mismununar sem byggist á þjóðerni eða skráningarstað innan 
EES-svæðisins, nema sérstök rök réttlæti slíka mismunum. Íslensk skattalöggjöf virðist samin út frá öfugu 
sjónarmiði: almennt eru reglurnar miðaðar við innlend félög nema sérstök rök, einkum kröfur alþjóðlegra 
samninga, knýi á um annað. Þetta er í sjálfu sér ekki óeðlilegt í ljósi þess að skattalöggjöfin er að stofni 
til mun eldri en EES-samningurinn en réttlætir hins vegar fyllilega að nokkrum tíma verði varið í að fara 
gaumgæfilega yfir löggjöfina í heild og kanna lögmæti reglna út frá sjónarhóli Evrópuréttar.

Brot á EES-samningnum kunna að hafa margvíslegar afleiðingar svo sem kunnugt er. Fræðilega fela 
þær í sér brot á þjóðréttarlegri skuldbindingu ríkisins með ákveðnum afleiðingum samkvæmt samningnum 
sjálfum og viðurkenndum þjóðréttarreglum. En þau geta haft afleiðingar gagnvart borgurum sem reglurnar 
bitna á, m.a. mögulega bakað ríkinu bótaskyldu vegna tjóns. Það er hins vegar efni í aðra grein að fjalla 
um þá hlið málsins en það eitt látið nægja hér að benda á að kröfur í þá átt eru nú hafðar uppi gagnvart 
norskum stjórnvöldum í kjölfar Fokus bank-málsins sem tíðrætt hefur verið um.
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Ágrip
Þróun á landfræðilegum breytileika íbúðaverðs er til skoðunar í þessari grein.  Þessi breytileiki myndast 
vegna óska og forgangsröðunar neytenda á aðgengi sem borgir veita og náttúrugæða sem dreifbýli veitir.  
Samkvæmt útvíkkun Alonso’s á kenningum von Thünen’s, lýtur íbúðaverð í borgum og í dreifbýli 
ákveðnum lögmálum.  Það er oftast hæst í borgum og lækkar eftir því sem fjær dregur og myndar þar 
með feril neikvæðs sambands á milli íbúðaverðs og fjarlægðar frá borg.  Sýnt hefur verið fram á að þetta 
gildir fyrir Ísland sem og víða annars staðar í heiminum.  Í þessari grein verður gerð tilraun til að sýna 
fram á að halli þessa ferils verði sífellt brattari, vegna mikils vaxtar þekkingarfrekra atvinnugreina og þar 
með vaxandi breiddar- og lengdarhagræðis.  Gagnagrunnur yfir Ísland frá 19�1-2004 verður notaður til 
að sannreyna þetta.  Um er að ræða ársmeðaltöl þar sem Íslandi hefur verið skipt upp í 19 svæði.

Lykilorð: Húsnæðisverð, Bid-rent kúrfan, fjarlægðarstigull, Local, Localization and urbanization 
economies.

Abstract
In this paper, I examine the development of the spatial structure of house prices. Due to consumer 
preferences for access over amenity value, there is a spatial disparity of house prices. According to Alonso’s 
extension of von Thünen’s theory, the relationship between house prices in urban and rural areas tends 
to follow certain principles. This relationship is more often negative than positive, i.e. the price of a 
standardized unit of housing declines with increasing distance from a central business district (CBD). 
It has been documented that this relationship is negative for Iceland, as well as in many other regions. I 
will argue that this relationship has become increasingly marked in Iceland, most likely due to the more 
rapid growth of the knowledge-based industry and, thus, the increased significance of localization and 
urbanization economies. A macro panel data set from Iceland will be used, representing several essential 
variables of the residential housing market for 19 counties in Iceland from 19�1 to 2004.

Keywords:  House prices, Bid-rent curve, Distance gradient, Local, Localization and urbanization 
economies.
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Introduction
Many have argued that the spatial disparity of house prices tends to follow a certain structure (Fujita, 
19�9; Fujita & Thisse, 2002, pp. 7�-91; McCann, 2001). The pattern is generally a negative distance 
gradient – that is,  price declines with distance from a central business district (CBD). This relationship 
is presented by the slope of the so-called bid-rent curve or the distance gradient. The existence and shape 
of the bid-rent curve is dependent on consumers’ preferences for access over amenity value, according 
to Alonso’s extension of von Tünen’s theory (Fujita, 19�9; Fujita & Thisse, 2002, pp. 7�-91; McCann, 
2001) or industry productivity, as argued in the core-periphery model (Baldwin, 2001; Baldwin et al., 
200�). Researchers have documented that the slope is negative for Iceland (Karlsson, 2007) as well 
as in many other places (Archer et al., 1996; Haurin & Brasington, 1996; McMillen, 200�; Plaut & 
Plaut, 199�, p. 21�; Tyrväinen & Miettinen, 2000). The current paper examines the development of 
the bid-rent curve. If the distance gradient has become increasingly steep, it is either because of relative 
productivity or increased preferences for access over amenity value, both in favour of the CBD.

In order to explain relative productivity, it should be emphasized that the main assumption of the core-
periphery model is an economy of scale, which is a characteristic of a monopolistic firm (Baldwin et al., 
200�; Fujita et al., 1999; McCann, 2001). To minimize the average cost and maximize profit, it is always 
profitable for a firm of monopolistic competition to increase production due to economies of scale. This 
is one type out of three possible economies of scale for industries which are stressed in spatial economics. 
This one is the traditional one, called an internal economy of scale. The other two capture economies of 
scale due to geographical concentration: localization and urbanization economies (Henderson, 200�, p. 
1). According to Henderson (200�, pp. 1-2), these two effects are called Marshall, Arrow, Romer (MAR) 
and Jacobs economies in a dynamic context. The former refers to decreasing average costs due to an 
increased number of firms in the same industry. The second presents decreasing average costs following 
an increased number of firms in any other type of industry. The average cost becomes lower following 
improved proximity of similar or dissimilar firms, because it stimulates a firm’s specialization, generating 
spillover effects. According to this, the productivity of industry located in the CBD’s improves due to 
the economies of scale: Proximity becomes attractive, and the demand for land and real estate increases, 
leading to an upward pressure on real estate prices in the CBD. Thus, the bid-rent curve becomes steeper 
following increased economies of  localization or urbanization. It is interesting that Henderson’s (200�) 
results were almost as expected. An effect of localization economies existed among high-tech industries 
but not among mechanized industries. Furthermore, smaller firms have tended to benefit more from 
localization economies than larger ones.  

In order to explain consumer preferences for access relative to amenity value, the urban area offers 
its residents access to a wide variety of services and employment opportunities. The non-urban districts, 
however, offer residents better natural recreational endowment, scenery, and less urban disadvantages 
such as traffic congestion, high crime rates, and pollution. Consumer preferences for access over amenity 
value tend to be reflected by the spatial structure of house prices, which often decline with distance from 
the CBD, due to higher value of access than amenity value.

Even though the core-periphery and von Thünen models are two separate theories, they are actually 
two sides of the same coin – that is, geographical economies of scale can affect migration through 
consumers’ residential preferences. Localization and urbanization economies stimulate agglomeration, 
and thus the variety of services and employment opportunities. Furthermore, larger communities nurture 
market niches due to an enlarged local market and thus increase access to various supplies of goods and 
services. Therefore, localization and urbanization economies are necessary to create various supplies of 
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services and employment opportunities, and improved preferences for access over amenity value leads to 
improved localization and urbanization economies.  

If consumers prefer access over amenity value, they will migrate to the CBD following improved 
localization and urbanization economies, and the entire real estate market will be affected. When the 
urban residence becomes more attractive, the demand for both residential and industrial premises will 
increase, and the distance gradient will become steeper, ceteris paribus.

The present research will be implemented using data from Iceland, a country in Northern Europe with 
a relatively low population. Iceland is an island of 10�,000 km2 in the North Atlantic Ocean, but a large 
part of the island is not suitable for human habitation due to its bad climate and particularly cold and 
windy winters. Relatively few inhabitants live in areas that are 200 or more metres above sea level, with 
only 24,700 km2 of Iceland being lower than 200 metres above sea level (4�,100 km2 of Iceland is below 
400 metres). The higher land is located in the centre of the island, so residential areas were evenly spread 
along the coastline until the beginning of the twentieth century. Then, a relatively large and persistent 
migration flow began to the urban area of the capital city in the south-west corner of Iceland (‘the capital 
area’) from the rural areas (‘district areas’). Today, almost 70% of the population lives in the capital area 
and adjacent municipalities. The villages outside of the capital area are still evenly spread around the 
coastline, but have much lower populations. Furthermore, many farms have been completely or partly 
abandoned, so the population in the countryside of Iceland (i.e. areas other than in the capital area) is 
thinly distributed, although it is still spread along the coastline. The population of Iceland was 29�,291 
in December 2004 (reaching �00,000 in January 2006). Iceland is a very thinly populated country 
compared to other European countries, with the population concentrated in the lowlands, which is the 
area the subject of the current study.

The rapid growth of knowledge-based and high-tech industries is one of the major characteristics of 
Iceland’s recent economic expansion, which started in 1996 and had a minor recession in 2001. In the 
past, economic expansion was driven by primary industry (i.e. fisheries), which has had  geographical 
implications. The fishing industry is fairly evenly spread along the coastline of Iceland, while the 
knowledge-based industry is primarily located in the capital area. Thus, it is reasonable to believe that 
the effect of economic expansion in the past was more spatially distributed than at present (especially 
when the economic relationship between the capital area towards other districts of Iceland is weaker than 
the other way around) and thus the present economic growth generates more geographical economies of 
scale, as mentioned above.

Table 1: Employment in Iceland by occupational groups and areas, from 1991 to �004.
Area Labour skills 1991 2004 StDev Trend %Trend

iceland
Total employment 1�6,900 156,100 8,900 2,011 2.6%

Highly skilled occupations ��,000 61,800 6,1�8 1,��0 �.�%

Skilled occupations 82,100 80,000 �,779 ��1 0.�%

Unskilled occupations 11,800 1�,�00 1,�21 2�� 2.1%

Capital area

Total employment 77,900 100,200 8,��7 1,95� �.�%

Highly skilled occupations �0,�00 �5,500 5,�56 1,26� �.2%

Skilled occupations �1,000 �6,700 2,996 550 1.�%

Unskilled occupations 6,�00 8,000 789 1�9 2.2%

District areas

Total employment 59,000 55,900 1,50� 57 0.1%

Highly skilled occupations 17,100 19,700 820 1�2 0.8%

Skilled occupations �1,100 ��,200 2,119 -22� -0.5%

Unskilled occupations 5,�00 6,�00 612 106 2.0%
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Occupational groups: Highly skilled occupations include legislators, managers, professionals, and associated professionals. Skilled occupations include 
clerks, service, and sales workers, agricultural and fishery workers, craft and related trades workers, and plant and machinery operators. Unskilled includes 
elementary occupations.

                         Source: Statistic Iceland.

The statistics support this statement, as employment increased in Iceland from 1990 to 2004 (i.e. 2014 
annually or by 2.6%; Table 1), and increased the most among highly skilled occupations (i.e. 1��2 or 
almost 75% of the total annual increase). The vast majority of this increase has been in the capital area 
(i.e. 1221 annually). While the absolute trend in highly skilled and skilled occupations is higher than 
among the unskilled in the capital area, it is lower (and actually decreasing) in the district areas.  

Table �: Population 16–74 years by labour force education levels 1991–�004.
Area Labour skills 1991 2004 StDev Trend %Trend

iceland
Total labour force of Iceland 1�0,500 161,100 8,100 -��0 -0.�%

Basic education, ISCED 1,2 59,700 59,500 �,85� -2,960 -5.0%

Secondary education, ISCED �,� 65,600 66,�00 2,018 -750 -1.1%

University education, ISCED 5,6 15,200 �5,200 6,�00 �,270 21.5%
                         Source: Statistic Iceland.

Educated workers presumably have higher preferences for access over amenity value compared with less 
educated workers, ceteris paribus. Access brings them a higher probability of suitable employment. In 
that sense, educated workers behave like a monopolistic firm, benefiting from proximity. Recent statistics 
related to the skill of the labour force in Iceland are interesting. While the total labour force has been 
fairly stable, the skill level of workers has been rapidly increasing. The proportion of the labour force with 
a university education increased by 21.5% annually from 1991 to 2004 (Table 2).

The hypothesis of this study is as follows: The Icelandic bid-rent curve has become increasingly 
steep over the last 25 years. If the hypothesis is true, evidence of increased localization or urbanization 
economies in Iceland will be found. This must be true if in-migration still occurs and there is not a 
decreased number of firms in a certain CBD while the relative price of its real estate is increasing, which 
confirms increased value of proximity, ceteris paribus. Furthermore, if the hypothesis will not be rejected, 
it confirms improved localization and urbanization economies in the capital area of Iceland. This is in 
line with the theory of the core-periphery model. The hypothesis of the present paper will be tested by 
comparing the slope of Iceland’s bid-rent curve for the period 19�1–2004 against the bid-rent curve for 
the period of the recent expansion and the prior recession: the period from 199� to 2004. The estimation 
will be based on my former analyses (Karlsson, 2007). 

McMillen (200�) implemented a similar study for the city of Chicago, and had positive results. The 
distance gradient exists today, but did not a couple of decades ago. McMillen (200�) concluded that this 
is strong evidence of the return of centralization in Chicago. His methods and data sample are reasonably 
different from those of the present study.

The organization of the study is as follows. Section 1 presents the introduction and a description of the 
paper’s purpose, as well as its relation toward the recent spatial economics literature and a construction 
of the research question. Section 2 is the literature review and provides a short overview of the recent 
literature, with an emphasis on empirical studies, their methods, and main conclusions. Section � is a 
theoretical discussion of the model and several other possible approaches, while Section 4 stresses the 
data origin, definition, construction, and transformation. Section 5 contains the analysis and results, and 
Section 6 includes a summary and concluding remarks.
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Literature review
The spatial disparity of house prices has been a topic in a variety of theoretical and empirical studies Frame 
(2004), Turnbull (199�), and Capozza and Helsley (19�9) are among those which are pure theoretical 
studies. Regression analysis is the most common method used in empirical house price spatial disparity 
studies among economists, including Cunningham (2006), McMillen (200�), Tyrväinen and Miettinen 
(2000), Plaut and Plaut (199�), Archer et al. (1996), Haurin and Brasington (1996), Kiel and Zabel 
(1996), and Kiel and McClain (1995A; 1995B). A pooled regression model implemented on micro data is 
the most common approach in the literature, such as in Cunningham (2006), McMillen (200�), Tyrväinen 
and Miettinen (2000), Plaut and Plaut (199�), Archer et al. (1996), Kiel and Zabel (1996), Haurin and 
Brasington (1996), and Kiel and McClain (1995A; 1995B), with several interesting differentiations, such 
as those of Cunningham (2006) and Plaut and Plaut (199�), who used GIS tools, as well as Tyrväinen and 
Miettinen (2000), who implemented a Box-Cox regression.

The content of studies on the spatial disparity in house prices varies greatly. Archer et al. (1996, p. ��4) 
argued that house price appreciation has spatial aspects, and seems to be dependent on distance from the 
CBD, housing units, local changes in population, and the ethnic mix. The study was implemented using 
data from Dade County in Miami, Florida. Sheppard and Stover (1995) discussed a suitable method 
for the economic impact estimation of inner city transportation improvements. The method emphasizes 
changes in the price level of real estate following an improvement in transportation. According to Sheppard 
and Stover (1995), changes in the price level reflect the social surplus of transportation improvement. 
This method has been applied in several studies, and according to Sheppard and Stover (1995), it is 
applicable and practical, although several scientists doubt its reliability. McDonald and Osuji (1995) 
presented results from a similar study, focusing on an 11-mile freeway between the centre of Chicago and 
its airport, which was finished in 199�. According to the results, land values started to increase before the 
end of the freeway construction, and rose a total of 17% in real terms. 

Haurin and Brasington (1996, p. �51) used the framework of the bid-rent curve to test whether 
quality of schools has a positive influence on real house prices, testing the hypothesis using primary data 
from the six largest metropolitan areas in Ohio (Haurin & Brasington, 1996, p. �56). The results were 
as expected – school quality had a significant influence on real house prices, along with the crime rate, 
arts, and recreational opportunities (Haurin & Brasington, 1996, p. �51). Cunningham (2006, p. 27) 
applied this approach to his study for a different purpose, to search for evidence of real options in the 
Seattle housing market. 

The current study seems to be most comparable to McMillen’s (200�) study, in which the researcher 
evaluated the return of centralization to Chicago using a repeat sales model, and concluded that house 
prices decline by more than �% for every mile from the CBD. Case and Mayer (1996) analysed house 
price dynamics in the Boston metropolitan area in another similar study, using data from 19�2 through 
1994. According to Case and Mayer (1996, p. ��7), the spatial disparity of house prices can be explained 
by differences in new construction, demographics, manufacturing employment, proximity to downtown, 
and aggregate school enrolment. Tyrväinen and Miettinen (2000) investigated the influence of urban 
forest amenities on property prices using data from the district of Salo in Finland, and concluded that 
houses become more valuable if they are close to, or have a view of, a forested area. Plaut and Plaut (199�) 
confronted an interesting methodological challenge in their study of identifying and ranking the multiple 
‘centres’ of a metropolitan area. In order to capture the complexity of multiple centres in metropolitan 
areas, they developed a new framework for analysis, based on gravity models, which is readily applicable 
to GIS tools and data. Kiel and Zabel (1996) found that house prices tend to capture racial effects, and 
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Kiel and McClain (1995A; 1995B) examined the impact of undesirable land use on real estate prices and, 
not surprisingly, found it to have significant and negative influence.

As mentioned before, empirical studies devoted to the spatial disparity of house prices were not 
found as easily as expected. Those that were most relevant have been described above. The current study 
is different from this previous work in five ways. Firstly, none of the previous researchers tried to find 
evidence of geographical economies of scale. Secondly, none focused on a community as densely populated 
as Iceland. Thirdly, the data sample of the present study represents an extraordinarily long period, from 
19�1 to 2004, and the data sample covers one country in total. Finally, the country studied in the current 
research is unusual geographically as an isolated island. 

The model
The hedonic price model is the most frequently used approach in research on the spatial disparity of 
house prices within the economic literature (Archer et al., 1996; Cunningham, 2006; Gibbons & 
Machin, 2005; Haurin & Brasington, 1996; Kiel & Zabel, 1996; McMillen, 200�, p. 2�9-290; Plaut & 
Plaut, 199�, p. 21�; Tyrväinen & Miettinen, 2000). A hedonic price model contributes house and lot 
characteristics to the standard analysis (Cunningham, 2006, p. 6; Tyrväinen & Miettinen, 2000, p. 206). 
Special explanatory variables are then added to the model to capture house characteristics such as house 
age, size of garden, number of rooms, building materials, and location amenity values. Other alternative 
approaches are the standard repeat sales (McMillen, 200�, p. 290) and Fourier repeat sales approaches 
(McMillen, 200�, p. 291). The standard repeat sales approach is similar to the hedonic model but only 
includes data on houses that have been sold more than once in the relevant period (Kiel & McClain, 
1995A, p. �15; McMillen, 200�, p. 290). The difference is then calculated for each house in order to 
capture the appreciation of its price. According to McMillen (200�, p. 290), the repeat sales approach 
was developed to avoid missing variable bias, which tends to vary over time, but this approach also has 
disadvantages. It reduces the available data sample considerably and can create a sample selection bias, as 
argued by Kiel and McClain (1995, pp. �15-�16). There are several studies using the pure hedonic price 
approach, such as those of Cunningham (2006), Eshet et al. (2006), Kong et al. (2006), Haurin and 
Brasington (1996), Kiel and Zabel (1996), as well as studies using the pure repeat sales model, such as 
that of Archer et al. (1996). There are also studies using mixed hedonic and repeat sales model approaches, 
including those of Gibbons and Machin (2005), McMillen (200�) and Kiel and McClain (1995).  

The approach of the present paper will follow a pure hedonic model. Other alternative approaches, 
such as the standard repeat sales (McMillen, 200�, p. 290) and Fourier repeat sales approaches (McMillen, 
200�, p. 291) could have been implemented if the data sample was suitable. Many counties of Iceland 
have such a low population that a repeat sales model approach would cancel them out from the analysis. 
Furthermore, since this study is based on aggregated data (macro data sample), the repeat sales model is 
not as relevant as it would be in the case of a micro data sample.

According to Fujita (19�9, p. 16; p. 6), Kiel and McClain (1995B, pp. �14-�15), and Karlsson (2007) 
the general context from the basic model, ),,,,( szrTYh , can be derived a log linear utility function into 
an equation of the following form in its simplest version,

     ,    (1) 

where h  is the house price, r is the distance between the land location and the CBD, and A  and b are 
positive constants. By taking the natural logarithm of both sides, Eq. 1 becomes 
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             .   (2)

This equation has been used in many versions of house price research in the case of the hedonic price 
model approach. Furthermore, it is the most common form in the field of house price research regarding 
relevant dependent variables which can be seen, for example, in the papers of Cunningham (2006, p. 6), 
Gibbons and Machin (2005, p. 152), McMillen (200�, pp. 2�9, 29�), Haurin and Brasington (1996, 
p. �56), Kiel and Zabel (1996, p. 14�) and Kiel and McClain (1995A, p. 24�; 1995B, p. �19). The 
equation is a non-linear relationship of the semi-logarithmic type. Instead of estimating a simple model 
as follows,

    ,    (3)

economists frequently implement an extended model,

        ,  (4)

where  is a vector of relevant additional explanatory variables and c  is a vector of coefficients. 
Additional explanatory variables from former studies include several local demographic factors, such as 
population or a change in it (Archer et al., 1996; De Bruyne & Van Hove, 2006; Cunningham, 2006), 
demographics (Case & Mayer, 1996), population density (De Bruyne & Van Hove, 2006; McDonald & 
Osuji, 1995), presence of a park or school nearby (McDonald & Osuji, 1995), and ethnic mix (Archer et 
al., 1996; De Bruyne & van Hove, 2006; McDonald & Osuji, 1995).

Indicators for house quality are relevant explanatory variables in hedonic price models, such as plot 
size (Cunningham, 2006; Kiel & McClain, 1995; McMillen, 200�), house age (Archer et al., 1996; De 
Bruyne & Van Hove, 2006; Kiel & McClain, 1995; McMillen, 2004; McMillen, 200�; Tyrväinen & 
Miettinen, 2000), house building materials and type of construction (McMillen, 2004; Tyrväinen & 
Miettinen, 2000), number of rooms (Kiel & McClain, 1995), number of bathrooms (Kiel & McClain, 
1995), number of storage areas (McMillen, 200�; McMillen, 2004), existence of a garage, attic, basement, 
central air conditioning, fireplace, or land area (McMillen, 2004), and the existence of a building area 
(McMillen, 200�; McMillen, 2004).

Furthermore, local economic factors can be among the relevant explanatory variables, such as the supply 
of houses (Archer et al., 1996; Case & Mayer, 1996; De Bruyne & Van Hove, 2006), manufacturing 
employment (Case & Mayer, 1996), importance of agriculture (De Bruyne & Van Hove, 2006), household 
income (De Bruyne & Van Hove, 2006; McDonald & Osuji, 1995), unemployment rate (De Bruyne & 
Van Hove, 2006), municipal tax rate (De Bruyne & Van Hove, 2006), aggregate school enrolment (Case 
& Mayer, 1996), school quality (Haurin & Brasington, 1996, p. �51), and interest rate (Cunningham, 
2006).

Finally, indicators for some kind of amenity value reflect a significant aspect of the distance gradient, 
e.g. the presence of a lake or an attractive view (Cunningham, 2006; De Bruyne & Van Hove, 2006; 
Kiel & McClain, 1995; Tyrväinen & Miettinen, 2000), arts and recreational opportunities (Haurin & 
Brasington, 1996, p. �51), any kind of local dangers (Cunningham, 2006), and crime rate (Haurin & 
Brasington, 1996).

Thus, it is reasonable to apply the following empirical model,

      ,             (5)

where the natural logarithm of the house price, h , is dependent on the distance, r , to the capital area, 
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or CBD, several other explanatory variables, x′ , dummy variables, d ′ , and relevant residuals, ε , of 
every county, i , in every single period, t . Total household income, age of the houses, and population 
are other explanatory variables. There are two dummy variables; one for the Eyjafjarðar County and 
another for the Whalefjord Tunnel. The dummy variable for the Whalefjord Tunnel should capture 
the effect of a transportation improvement financed by a road toll, as the Whalefjord Tunnel is the 
only such transportation improvement in Iceland between 19�1 and 2004. The dummy variable for 
Eyjafjarðar County should reflect the fact that it contains the largest town in rural Iceland. Furthermore, 
its population is large in number compared to other towns in rural Iceland. Unfortunately, limitations 
of the data prevented any possible estimation of the compensated good, z , plot size, s , and mortgage 
interest rates.

This model is suitable for the evaluation of the development of localization and urbanization economies 
because the distance parameter, r , reflects the spatial disparity of the local real price of houses and if 
there is a significant difference between two known regions, the rural and the urban area, when everything 
else has been accounted for, the difference is most likely due to proximity to the CBD, which is their 
largest difference. Thus, the  development of the distance parameter reflects changes in localization and 
urbanization economies on the real unit price of houses, ceteris paribus. There are few variables available 
for hedonic estimation in the present study, which is a shortcoming in other studies as well (McMillen, 
200�, p. 292).

Data
The data for this analysis come from Iceland, a large European country with a relatively small 

population. Iceland is divided into 19 counties1 in this paper (Figure 2), all of which are real counties, 
except for the capital area. The capital area is not a clearly defined selection of municipalities with a 
definition by Statistics Iceland, as are the other counties in this study.  

Figure 1:  Counties of Iceland.

1  There is a two-tier system in Iceland: the central and local levels (i.e. central goverment and municipalities). Counties are not a part of this system. The role of 
counties was more important historically but is now mainly used to determine jurisdictions for Iceland’s courts and police. Counties, rather than municipalities, were 
selected as the domestic areas of Iceland in this paper due to a lack of a reliable data sample for the vast majority of the smallest municipalities, as mentioned in the 
body of this paper.
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The data on house prices2 in this study come from the Land Registry of Iceland. The data sample 
covers the monthly average figures of all Icelandic municipalities from 19�1 to 2004. The sample was 
transformed into counties with annual average figures, both due to comparability and lack of the housing 
market’s turnover in several municipalities. In order to do so, monthly average cash prices were transformed 
into annual average cash prices by the weight of the number of contracts in each month.   

           

    (6)

The annual average cash price, yh , is the sum of the weighted monthly average cash price, mh , defined 
by the notation above. The weight is calculated by the number of contracts in each month, c , divided 
by the total number of contracts each year. To improve the comparability between regions, data for the 
capital area were only for single apartment houses of a selected size, i.e. 110m2 to 210m2, which is the 
most common type of house in other regions.   
 
Table 3: Real house prices in Icelandic counties from 1981 to �004.
Annual average house prices in Icelandic kronur based on the total sample. Source: Land Registry of Iceland.

County Average Max Min StDev Years Trend

Capital area 10�,605 1��,012 8�,��6 1�,628 2� 1,018.1
Gullbringu County 72,021 9�,�86 62,096 8,757 2� �18.0
Borgarfjarðar County 6�,71� 9�,707 �5,851 12,5�2 2� 1,200.5
Mýra County 66,�58 95,608 �9,96� 12,�20 2� �5.9
Snæfellsnes County 51,02� 66,797 �8,768 6,8�7 2� �20.8
Dala County �7,558 58,25� 25,16� 10,118 1� �77.7
Barðastrandar County �9,�70 61,010 26,2�5 9,280 2� -991.5
Ísafjarðar County 57,�50 78,787 �1,96� 9,272 2� -1,110.1
Stranda County ��,70� 6�,07� 28,679 11,�7� 1� -�1�.8
Húnavatns County �1,797 �8,570 �1,972 �,817 22 -6�.7
Skagafjarðar County �9,77� 6�,566 17,898 9,5�1 2� 10.5
Eyjafjarðar County 76,599 96,�76 59,116 8,10� 2� 79�.6
Þingeyjar County 56,9�8 105,582 ��,696 12,67� 2� -1,110.5
N- Múla County �2,106 62,101 29,81� 8,�56 19 -520.6
S- Múla County 58,�10 98,695 28,0�0 1�,100 2� -281.1
A- Skaftafells County 69,027 9�,8�� ��,289 1�,088 19 -168.7
V- Skaftafells County �8,1�9 55,2�8 2�,975 9,�28 1� 15.5
Rangárvallar County 5�,7�8 66,270 ��,822 �,781 2� �7�.1
Árnes County 67,�97 91,27� 5�,060 10,251 2� 575.�

The figures of this table, i.e. average, max, min, standard deviation, and trend, are based on transformed data of the annual average, according to Eq. (6).

House prices vary substantially both within and between counties in Iceland. The average house price 
from 19�1 to 2004 was highest in the capital area and lowest in Dala County, while among every 
annual average, the price was lowest in Skagafjarðar County, but was still highest in the capital area. The 
development of the house prices during the period of 19�1-2004 was dissimilar among counties. The 

2  The Land Registry of Iceland collected these data from the original source: written contracts between the house sellers and buyers. The data were available both in 
terms of contract prices and cash prices. The contract price is the total house price according to the written contract between a seller and buyer. However, it is common 
for the contract price to be paid in several payments during a certain period. Both the duration and number of payments vary substantially between contracts. In order 
to make the house prices more comparable, the Land Registry of Iceland calculates a so-called cash price for every contract, which is the present value of the contract 
price. The dependent variable in this paper is the cash price divided by the house size in square metres.  
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most marked changes were in Borgarfjarðar, Ísafjarðar, and Þingeyjar Counties. House prices increased in 
real terms by 1,200.5 kronur per m2 in Borgarfjarðar County annually during that period, at 2004 price 
levels. House prices, however, decreased in real terms by 1,110 kronur per m2 annually during the period 
in both Ísafjarðar and Þingeyjar County. Note that the data are missing in seven out of nineteen counties 
during the relevant period (Table �).

The explanatory variables included in Eq. 5 are drawn from various sources, including the Commissioner 
of the Inland Revenue, Statistics Iceland, and the Icelandic Road Administration. Information on house 
age was received from the Land Registry of Iceland, along with house prices, as mentioned before. Data 
on road distances came from Fjölvís Publishing Company, originally collected by the Icelandic Road 
Administration, and the data on population and total income were received from Statistics Iceland. The 
Commissioner of Inland Revenue was the primary source for total income. The data series were annual 
averages, except for population and road distance, which were static. Data on population is based on 1 
December every year and the data on road distance is based on 1  January every year. The data series 
were spatially classified by municipalities, except for the data on road distance, which were classified by 
localities. The data series were transformed from municipalities and localities into counties.

Table 4:  Variable description and sample statistics.

Variable (acronym) Description Mean Standard 
deviation

House price (HPRI) Real price per m2, in Icelandic kronur 58,2��.0 17,820.�

Road distance (RDIS) Average distance in kilometres of each county from 
the capital area, in absolute terms �02.5 212.�

Total income (TINC) Total income per capita, in ,000 Icelandic kronur 1,80�.7 �7�.�
House age (HAGE) Average age of houses sold, in absolute terms �0.� 10.2
Population (POPU) County population, in absolute terms 1�,809.1 ��,557.�

Interest rate (INBA) The average interest rate for residential mortgages in 
Iceland during the period 199�-200� 0.061� 0.0082

Eyjafjarðar County (EYJA)
Dummy variable for a county outside the capital area 

with a large centre: 1 for Eyjafjarðar-county and 0 
for any other county

0.061� 0.0082

Tunnel (TUNN) Dummy variable of large transportation 
improvement: 1 for Whalefjord Tunnel 0.0526�2 0.22�5

The figures of this table, i.e. mean, standard deviation, and trend, are based on transformed data of annual average, according to a similar calculation as in Eq. (6).

In many previous studies, the analyses were based on a model of repeat sales estimators due to a problem 
with missing variable bias toward the estimated price index (McMillen, 200�, p. 290). This method will 
not be utilized in this study in order to maximize the consistency of the data sample. A sample of repeat 
sales estimators would have increased the number of missing years for many counties.

Estimating the result
As argued in the discussion of the model in Chapter �, the empirical model for testing the hypothesis is 
as follows:

              .  (7)

The natural logarithm of the local real price of houses is dependent on the distance to the capital area, , 
and a vector of other significant explanatory variables, , such as total income, house age, population, 
and interest rate. Furthermore, the local real price of houses will most likely be affected by an exceptional 
transportation improvement and a local business centre outside the capital area, represented by a vector 
of two dummy variables, . 
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The estimation of the results will be divided into two sections. The first section will stress the results for 
all counties, while the second section covers the analysis for the capital area and adjacent counties. 

Estimating the result for all counties in Iceland
To estimate the development of the bid-rent curve, the relationship of road distance to the local real 
price of houses among other relevant variables, as in Eq. (7), is estimated by a pooled least squares model. 
The results are presented in Table 5, including parameter coefficients, t-values, number of observations, 
adjusted R2, F-values, Durbin-Watson values, and t-statistics for a special test of serial correlation 
recommended by Wooldridge (2002, pp. 176-177).

The analysis is divided into several parts in order to emphasize the development of the distance 
gradient. First, I analyse the whole period from 19�1 to 2004 and then analyse the period of the last 
business cycle or the second half of the data sample, 199�-2004. Furthermore, I repeat the test several 
times with longer and shorter periods in order to test the robustness of the results.

When I estimated and compared the slope of Iceland’s bid-rent curve for the 19�1-2004 period, based 
on my former analysis (Karlsson, 2007), against the bid-rent curve for the period of the most recent business 
cycle, the period from 199�-2004, the results were as expected. The latter bid-rent curve was steeper, 
changing from RDIS000003.00013.0 +−  in the 19�1-2004 period to RDIS000005.00021.0 +−  
in the period of 199�-2004 (Model 1 compared with Model 4 in Table 5 and Figure 2).

Initially, both estimations suffered from serial correlation, which was sufficiently eliminated by a 
lagged variable of the residual, which is a method recommended by Wooldridge (2002, pp. 176-177). 
Furthermore, multicollinearity (Table 11) and heteroscedasticity (Tables 5-10) were not observable in 
the final results.

Since Capozza and Helsley (19�9) have argued that the mortgage interest rate tends to influence 
the slope of the bid-rent curve, I added the relevant variable to my former models in order to improve 
the results. As mentioned before, reliable data for the mortgage interest rate were only available for the 
period of 1994–2004. To amplify the comparison, the analysis was first implemented without including 
data on the mortgage interest rate. When adding the data for the interest rate to the model, the slope 
of the bid-rent curve was still larger for the model of the most recent business cycle than for the entire 
period, and the distance gradient became increasingly larger when it came closer to the present time (see 
Table 5 and appendix for the semi-logarithm version of the model). This means that the local prices of 
houses are more sensitive to distance from the CBD than in the past. It should be noted that an identical 
model was tested for the period of 19�1-1992 and showed no significant relationship between the local 
prices of houses and distance from the CBD (see appendix, Table 10), which does not undermine former 
findings.

Table 5: Relationship between house price and distance in the entire country of Iceland: 
A comparison of short and long periods of a quadratic distance model.

Model 1
The period
1981-200�

Model 2
The period
1990-200�

Model �
The period
199�-200�

Model �
The period
199�-200�

Model 5
The period
1996-200�

α 10.8�815
(156.77)

10.9�21�
(1��.09)

11.�9270
(71.0�)

10.95717
(109.90)

11.2��11
(�7.9�)

RDIS -0.001�26
(-7.08)

-0.00186�
(-10.95)

-0.0021��
(-11.27)

-0.0021��
(-10.82)

-0.0025�0
(-10.75)

RDIS^2 1.52E-06
(5.52)

2.12E-06
(8.86)

2.�6E-06
(9.00)

2.�5E-06
(8.67)

2.9�E-06
(8.56)

TINC 0.000�26
(8.98)

0.000�25
(8.1�)

0.000�02
(7.88)

0.000�19
(7.�6)

0.000���
(5.67)
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HAGE -0.01175�
(-9.18)

-0.011505
(-6.99)

-0.010852
(-6.00)

-0.010995
(-5.9�)

-0.00958�
(-�.��)

TUNN -0.102555
(-�.68)

-0.107702
(-�.77)

-0.101221
(-�.62)

-0.099�5�
(-�.19)

-0.065�1�
(-2.50)

EYJA 0.�17676
(17.�8)

0.55��56
(26.65)

0.598279
(29.92)

0.59689�
(26.�2)

0.6�8268
(28.96)

POPU 1.62E-06
(9.28)

9.16E-07

(5.69)

7.52E-07
(�.26)

7.1�E-07
(�.9�)

6.�2E-07

(2.95)
INBA -6.�16690

(-�.�6)
-6.051�92
(-�.00)

ε(-1) 0.60�7�9
(10.�7)

 0.7�050�
(1�,�5)

0.7��676
(1�.17)

0.72�625 
(12.58)

0.757�59
(11.�8)

n �85 255 206 206 152
R2 0.7� 0.8� 0.85 0.8� 0.87
Adjusted R2 0.7� 0.8� 0.8� 0.8� 0.86
F-value 1�� 156 12� 126 106

Durbin Watson 1.91 1.98 2.1� 1.99 1.89

Log-likelihood 176

Serial correlation 
(t-statistics)

-1.05 -1.�� -1.81 -1.�1 -1.20

Dependent Variable: LOG (HPRI). Method: Pooled least squares. White Heteroscedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance. Cross sections 
without valid observations dropped. Values in parentheses are t-statistics.

The relationships between house prices and total income, house age, and population, are also significant. 
The results indicate that house prices will increase by �.0% for an increase of 100,000 Icelandic kronur 
in total income per capita, ceteris paribus (Table 5). Furthermore, the age of a house influences its real 
price. As the house gets older, the house price reduces by 1.1% in real terms for every year, ceteris paribus. 
County population has a positive relation with house prices. When county population increases by 1,000 
inhabitants, the house prices increase by 0.1%, ceteris paribus. The house prices in Eyjafjarðar County are 
significantly higher than in other counties, by about 60%, due to the existence of Akureyri, which is an 
extraordinarily large local centre in district Iceland (Model � in Table 5). This is in line with my previous 
results (Karlsson, 2007).

According to the analysis, the distance gradient of the bid-rent curve is much steeper today than 
it was for at least the last three decades. Since the analyses were able to include the spatial diversity of 
other relevant economic factors such as income, distance, population, and house age, it is reasonable to 
believe that this is evidence for either improved spatial scale economies due to rapid industrial structural 
change over the last decade or changed consumer preferences in Iceland, for access over amenity value. As 
argued before, the results will be interpreted as clear evidence for increased localization or urbanization 
economies in the capital area of Iceland. These results are in line with the theory of the core-periphery 
model.
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Figure �:  The development of the Icelandic distance gradient.
A simulation of the results for Model 1, the period 1981-200�, and Model �, 199�-200�. The models are quadratic distance models.

These results have two shortcomings that should be stressed. Firstly, there is no explanatory variable 
for the development of industrial structure in domestic Iceland. Secondly, improved economic wealth 
among households in Iceland could be another explanation for this result, since there is a larger market 
for goods and services of higher income elasticity in urban, rather than rural, areas. The impact of the 
development of industrial structure has, to some extent, been accounted for, since the population is 
presumably correlated with employment.  The relationship between local house prices and population is 
positively significant. The impact of improved economic wealth, however, has been clarified implicitly, 
since the model includes an explanatory variable for the total local income. The relationship between local 
house prices and total income is positively significant, as mentioned before.  

Estimating the result for the conurbation area
The analysis is divided into several parts, as in the former analysis, in order to emphasize the development 
of distance gradient. First, I analyse the whole period from 19�1 to 2004 and then analyse the period of 
the last business cycle. Furthermore, the test is repeated several times with shorter and longer periods in 
order to test the robustness of the results.

When I estimate and compare the slope of the conurbation area’s distance gradient for the period 
19�1–2004, based on my former analysis (Karlsson, 2007), against the bid-rent curve for the period of 
the recent expansion and the recession before, the period from 199� through 2004, the results were not 
as expected. The latter bid-rent curve was flatter, changing from RDIS000199.00182.0 +−  in the 
19�1–2004 period to RDIS000210.00179.0 +−  during the 199�–2004 period (Model 5 compared 
to Model 9 in Table 5 and Figure �). The analyses suffered from autocorrelation, which was sufficiently 
eliminated by a lagged variable of the same type as before. Thereafter, autocorrelation, multicollinearity 
(Table 11), and heteroscedasticity (notations in tables) were not observable in the results.  
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Table 6: Relationship between house prices and distance in the capital area and adjacent         
counties: A comparison of short and long periods of a quadratic distance model.

Model 6
The period
1981-200�

Model 7
The period
1990-200�

Model 8
The period
199�-200�

Model 9
The period
199�-200�

Model 10
The period
1996-200�

α 11.48954
(83.87)

11.48267
(81.59)

11.90202
(44.92)

11.64942
(51.11)

11.24955
(72.77)

RDIS -0.018214
(-4.63)

-0.015395
(-4.03)

-0.017858
(-3.35)

-0.017897
(-3.17)

-0.005582
(-5.76)

RDIS^2 9.97E-05
(3.98)

8.79E-05
(3.71)

0.000105
(3.12)

0.000106
(2.95)

2.01E-05
(2.43)

TINC 0.000269
(7.70)

0.000327
(13.36)

0.000315
(10.91)

0.000336
(10.25)

0.000297
(5.23)

HAGE -0.005954
(-2.56)

-0.012963
(-5.95)

-0.015294
(-4.71)

-0.015851
(-4.32)

-0.009222
(-2.17)

TUNN 0.110204
(3.82)

0.110935
(3.78)

0.118510
(3.90)

0.120988
(3.89)

0.113244
(3.24)

EYJA

POPU -2.77E-06
(-2.94)

-2.22E-06
(-2.45)

-2.80E-06
(-2.29)

-2.84E-06
(-2.19)

INBA -3.612770
(-2.16)

-2.876993
(-1.83)

(-1) 0.552411
(4.74)

0.678470
(9.06)

0.569222
(4.41)

0.580219 
(4.36)

0.602962
(3.59)

N 138 84 66 66 48
R2 0.80 0.92 0.90 0.89 0.91
Adjusted R2 0.79 0.91 0.89 0.87 0.89
F-value 77 120 68 64 55
Durbin Watson 1.73 2.01 2.18 1.94 2.20
Log-likelihood 127 118 89 83 62
Serial correlation 
(t-statistics) 0.35 0.12 -0.37 0.09 -0.64

Dependent Variable: LOG (HPRI). Method: Pooled least squares. White Heteroscedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance. Cross-
sections without valid observations dropped. Values in parentheses are t-statistics.

As in the former analysis, I add an explanatory variable for mortgage interest rate. To improve the 
comparison, the analysis was first implemented without including data on the mortgage interest rate for 
the 199�–2004 period, and the distance gradients were increasingly smaller.

The results of the short period analysis based on every county in Iceland show a significant negative 
relationship between local price of houses and the distance from the capital area. According to the results, 
house prices initially decline by 1.79% with each additional kilometre of distance from the centre of the 
capital area, ceteris paribus. This marginal effect reduces by 0.02% for every kilometre in distance away 
from the CBD (Model � in Table 6). This means that the slope of the distance gradient becomes positive 
when the distance exceeds �5 kilometres from the CBD. Furthermore, according to the analyses, the 
distance gradient of the bid-rent curve within the conurbation area is flatter today than it was for at least 
the past three decades.
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Figure 3:  The development of the Icelandic conurbation distance gradient.
A simulation of the results for Model 6 in 1981-200�, and Model 12 in 199�-200�. The models are 
quadratic distance models.

According to the results, the distance gradient is becoming increasingly steep for the entire country but 
increasingly flatter for the conurbation area. Is there any logical explanation? It is possible that, even 
though the value of access has been increasing, relatively more inhabitants of the CBD appreciate amenity 
values and tend to combine those two qualities. This could be evidence of a mutual increase in access 
and amenity values where the local price of houses in counties farthest away from the CBD, called rural 
areas, are decreasing compared to the capital and the conurbation area. The rural area is only capable of 
serving amenity value, while the conurbation area serves both access and amenity value. This explains a 
relatively new trend in interregional migration,  counterurbanization, which is characterized by an out-
migration from the urban areas to the adjacent rural areas (Dahms & McComb, 1999; Mitchell, 2004; 
Stockdale et al., 2000). Counterurbanization has been perceptible within a 120-kilometre radius from 
a city centre (Dahms & McComb, 1999) and tends to magnify many kinds of interactions between the 
relevant areas. The geographical enlargement of the labour and recreation markets is among the symptoms 
of counterurbanization (Dahms & McComb, 1999; Mitchell, 2004; Stockdale et al., 2000).

Conclusion
The relationship between house prices and the distance from the capital area in Iceland, a thinly populated 
country with one large CBD, is statistically significant. I have shown that this relationship has become 
increasingly large in recent times, most likely due to improved localization and urbanization economies, 
where the present economic expansion in Iceland has been more intensively driven by the knowledge-
based industry than former expansions, and it has been documented that the knowledge-based industry 
seems to have higher localization economies than manufacturing. These are the results when correcting 
for a regional disparity in total income, interest rate, population, and house age.
 Evidence was found of so-called counterurbanization in Iceland. Although the spatial disparity of local 
house prices has become larger in the entire country, it is decreasing within the conurbation area. 
 These results are considerably robust, as they are based on a large data series of all 19 counties of Iceland 
from 19�1 to 2004, which covers several business cycles of different origin. Sensitivity analysis supports 
its substantiality.
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Appendix
This appendix contains several short analyses to support my main arguments.

Estimating the result of the semi-logarithmic model
The results of the distance gradient for a semi-logarithmic model will be presented in this section. The 
periods, areas, and explanatory variables are completely comparable to the analyses of the former model 
type. The results for all counties of Iceland are the first semi-logarithm estimation (Table 7).

Table 7: Relationship between house prices and distance in the entire country of Iceland: A 
comparison of short and long periods of a semi-logarithmic model.

Model 11
The period
1981-2004

Model 12
The period
1990-2004

Model 13
The period
1993-2004

Model 14
The period
1993-2004

Model 15
The period
1996-2004

α 10.72�82
(160.�0)

10.7��25
(12�.05)

11.15�06
(6�.�5)

10.72�57
(100.90)

10.9�219
(��.�8)

RDIS -0.000229
(-5.08)

-0.000���
(-8.6�)

-0.000�92
(-8.�7)

-0.000�95
(-8.26)

-0.000�81
(-8.2�)

TINC 0.000��8
(9.07)

0.000���
(7.98)

0.000��1
(7.69)

0.000��7
(7.29)

0.000�85
(5.69)

HAGE -0.012672
(-9.71)

-0.0122�0
(-7.02)

-0.011�82
(-5.77)

-0.011622
(-5.77)

-0.010070
(-�.�1)

TUNN -0.110���
(-�.81)

-0.12�1�1
(-5.18)

-0.119065
(-5.10)

-0.117207
(-�.67)

-0.08�975
(-�.28)

EYJA 0.��8�6�
(16.28)

0.��9295
(26.�6)

0.�81250
(29.15)

0.�80682
(25.20)

0.5118�6
(27.25)

POPU 2.�5E-06
(1�.62)

1.98E-06
(10.�5)

1.91E-06
(9.16)

1.86E-06
(8.��)

1.88E-06
(6.61)

INBA -6.��8808
(-�.22)

-5.97�195
(-2.75)

ε(-1) 0.62�875
(10.89)

0.77��80 
(15.89)

0.77�579
(1�.80)

0.76�597
(1�.02)

0.806658
(1�.��)

n �85 255 206 188 152
R2 0.7� 0.82 0.8� 0.82 0.86
Adjusted R2 0.7� 0.82 0.8� 0.82 0.85
F-value 1�9 165 125 1�2 109
Durbin Watson 1.9� 2.00 2.16 2.02 1.96
Log-likelihood 172
Serial correlation 
(t-statistics) -1.08 -1.50 -2.01 -1�9 -1.�5

Dependent Variable: LOG (HPRI). Method: Pooled least squares. White Heteroscedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance. Cross-
sections without valid observations dropped. Values in parentheses are t-statistics.

As mentioned before, reliable data for mortgage interest rates were available only for 1994 through 2004. 
To amplify the comparison, the analysis was first implemented without data on mortgage interest rates for 
the period of 1994-2004, resulting in an increasingly larger value of the coefficient to the road distance, or 
-0.000�95 (Model 11 compared to Model 14 in Table 7). When the data for the interest rate were added 
to the model, the slope of the bid-rent curve was still larger than for the entire period, -0.000402 (Model 
11 compared to Model 1� in Table 7). Finally, the analysis was implemented again for an even shorter 
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period (i.e. 1996-2004), and the bid-rent curve turned out to be increasingly steeper, i.e. -0.0004�1 
(Model 1� compared to Model 15 inTable 7).

The second semi-logarithm estimation represents the bid-rent curve for the conurbation of Iceland 
(Table �).

Table 8: Relationship between house prices and distance in the conurbation area of Iceland: 
A comparison of short and long periods of a semi-logarithm model.

Model 16
The period
1981-2004

Model 17
The period
1990-2004

Model 18
The period
1993-2004

Model 19
The period
1993-2004

Model 20
The period
1996-2004

α 10.95951
(190.��)

10.98898
(2��.50)

11.25908
(85.9�)

11.0��52
(157.6�)

11.12201
(78.07)

RDIS -0.0018�2
(-�.8�)

-0.001120
(-2.�5)

-0.0010�0
(-1.66)

-0.0009��
(-1.29)

-0.002�61
(-�.�5)

TINC 0.000218
(7.29)

0.000282
(12.80)

0.000265
(10.1�)

0.00028�
(9.69)

0.000292
(5.25)

HAGE -0.006��9
(-2.6�)

-0.0118�8
(-5.18)

-0.012991
(�.78)

-0.01��82
(-�.59)

-0.008798
(-2.08)

TUNN 0.1�09�6
(�.5�)

0.115��0
(�.76)

0.116887
(�.55)

0.1192��
(�.58)

0.109�6�
(2.9�)

POPU 1.��E-06
(5.61)

1.1�E-06
(5.68)

1.07E-06
(�.�8)

1.06E-06
(�.91)

6.51E-07
(2.��)

INBA -�.09�772
(-1.92)

-2.709958
(-1.76)

ε(-1) 0.590800
(5.2�)

0.71�857
(9.88)

0.6591�7
(5.8�) 0.665�28 (6.06) 0.616�57

(�.72)

n 1�8 8� 66 66 �8
R2 0.80 0.91 0.89 0.88 0.91
Adjusted R2 0.79 0.91 0.90 0.87 0.89
F-value 87 1�6 75 75 56
Durbin 
Watson 1.77 1.98 2.21 1.99 2.2�

Log-
likelihood 125 117 87 6�

Serial 
correlation 
(t-statistics)

0.06 0.29 -0.5� -0.11 -0.68

Dependent Variable: LOG (HPRI). Method: Pooled least squares. White Heteroscedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance. Cross-
sections without valid observations dropped. Values in parentheses are t-statistics.

An opposite development seems to be the case for the conurbation area, with one exception. The slope of 
the bid rent curve decreases when the entire period, 19�1-2004, is compared with 1994-2004, shifting 
from -0.001��2 to -0.00094�, but shows an increase to -0.002461 when the period 1996-2004 is chosen 

for comparison.

Estimating the results of the first and the second half of the data sample
This section contains two tables where the results of the exact first and the second half of the data 
samples, i.e. 19�1-1992 and 199�-2004, are compared for both versions of the bid-rent curve models 
(i.e. quadratic distance and semi-logarithm versions). The insignificant results of the coefficients on road 
distance undermined the comparison between those periods in several cases.
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Table 9: Relationship between house prices and distance: A comparison of the first and second 
halves of the sample. A quadratic distance model.

Model 21
Conurbation
1981-1992

Model 22
Conurbation 
1993-2004

Model 23
Iceland

1981-1992

Model 24
Iceland

1993-2004

α 12.18���
(�7.02)

11.6�9�2
(51.11)

10.79518
(82.��)

10.95717
(109.90)

RDIS -0.02610�
(-�.16)

-0.017897
(-�.17)

-0.000166
(-0.52)

-0.0021��
(-10.82)

RDIS^2 0.0001��
(2.88)

0.000106
(2.95)

1.6�E-07
(0.�5)

2.�5E-06
(8.67)

TINC �.07E-05
(0.57)

0.000��6
(10.25)

0.000289
(�.79)

0.000�19
(7.�6)

HAGE -0.00657�
(-1.50)

-0.015851
(-�.�2)

-0.01�18�
(-6.�9)

-0.010995
(-5.9�)

TUNN 0.120988
(�.89)

-0.099�5�
(-�.19)

EYJA 0.188�96
(�.27)

0.59689�
(26.�2)

POPU -4.96E-06
(-2.16)

-2.84E-06
(-2.19)

3.26E-06
(9.60)

7.14E-07
(3.94)

INBA

ε(-1) 0.312685
(2.10)

0.580219 
(4.36)

0.385834
(4.12)

0.723625 
(12.58)

N 66 66 163 206
0.73 0.89 0.61

Adjusted R2 0.70 0.87 0.60 0.83
F-value 26 64 35 126
Durbin Watson 1.76 1.94 1.89 1.99
Log-likelihood 51 83
Serial correlation 
(t-statistics) 0.15 0.09 -0.08 -1.31

Dependent Variable: LOG (HPRI). Method: Pooled least squares. White Heteroscedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance. Cross-
sections without valid observations dropped. Values in parentheses are t-statistics.

The results seem to be generally weaker for the former period, 19�1-1992. However, a weak relationship 
does, to some extent, support the former results. The relationship can be significantly weaker when there 
is no relationship at all. Therefore, when a relationship between two variables develops from nothing to 
something, it supports the conclusion that the bid-rent curve has becoming increasingly steep for the 
entire country (both Models 25 and 26 and Models 29 and �0).

Table 10: Relationship between house prices and distance: A comparison of the first and 
second halves of the sample. A semi-logarithmic model.

Model 25
Conurbation
1981-1992

Model 26
Conurbation 
1993-2004

Model 27
Iceland

1981-1992

Model 28
Iceland

1993-2004

α 11.�061�
(88.�2)

11.0��52
(157.6�)

10.77998
(86.10)

10.72�57
(100.90)

RDIS -0.00158�
(-2.21)

-0.0009��
(-1.29)

-�.50E-05
(-0.59)

-0.000�95
(-8.26)

TINC 1.�0E-05
(0.20)

0.00028�
(9.69)

0.000288
(�.8�)

0.000��7
(7.29)

HAGE -0.009696
(-2.22)

-0.01��82
(-�.59)

-0.01�099
(-6.5�)

-0.011622
(-5.77)

TUNN 0.1192��
(�.58)

-0.117207
(-�.67)

EYJA 0.180052
(�.81)

0.�80682
(25.20)
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POPU 2.21E-06
(�.�0)

1.06E-06
(�.91)

�.�7E-06
(11.7�)

1.86E-06
(8.��)

INBA

ε(-1) 0.��98�� 
(2.�5)

0.665�28 
(6.06)

0.�8�827
(�.11)

0.76�597
(1�.02)

n 66 66 16� 188
R2 0.70 0.88 0.61 0.82
Adjusted R2 0.68 0.87 0.60 0.82
F-value 28 75 �1 1�2
D u r b i n 
Watson 1.72 1.99 1.88 2.02

L o g -
likelihood �8

S e r i a l 
correlation 
(t-statistics)

0.1� -0.11 -0.05 -1�9

Dependent Variable: LOG (HPRI). Method: Pooled least squares. White Heteroscedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance. Cross-
sections without valid observations dropped. Values in parentheses are t-statistics.

Furthermore, when a relationship develops from something to nothing, it supports the conclusion 
that the bid-rent curve has become increasingly flat for the conurbation area (comparison of Models 
27 and 2�).

Mortgage interest rates
Relevant data for mortgage interest rates were not easily found for the period 19�1–2004. Due to very 

complex market rules, especially regarding supply and the terms of mortgage loans, is was only possible 
to construct a reliable set of data for the period of 1994–2004. The construction of the dataset was based 
on the market’s rules and traditions. The largest supplier of the most favourable mortgages in the relevant 
period was a public institution, the Housing Financing Fund�, simply called ‘government house-bonds’ 
in the current study. Government house-bonds were only issued for the residential market. Afterwards, 
they became viable in the capital market. In each trade, the issued government house-bond’s total amount 
was limited to 65-90% of the asset’s value. This value was estimated by another public institution, the 
Land Registry of Iceland. The difference was commonly financed by either a commercial bank using less 
favourable terms or the household’s own capital. Data regarding the annual average interest rate are based 
on information from the Central Bank of Iceland. The government house-bond was issued by a fixed 
real interest rate. When the sale took place, the seller received government house-bonds from the buyer, 
which he could sell in the capital market. The difference between the issued and market interest rates 
generated a gain or loss, which was commonly divided between the seller and buyer. According to this 
description, a basket of interest rates for the relevant buyer of any residence during the relevant period will 
be constructed in the following manner:  

  .  (8)

The weight of the government house-bond is assumed to be 70%, on average, of residence financing. 
The weight of the government house-bond is evenly divided between issued interest rate, , and market 
interest rate, , since the market terms of government house-bonds are evenly divided between seller and 
buyer. The rest of the basket, �0%, is based on the commercial banks’ loan terms. I use the average terms of 
the three most common types of loans: drafts, , short term bonds, , and long term bonds, .

�  This institution has had several names during the period; the Housing Financing Fund is its present name.
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Multicollinearity
The following table contains the correlation coefficients between the explanatory variables of the present data 
sample.

Table 11: Correlation tests between variables.
 rdis tinc hage popu Inba akur tunn

rdis    1.0000
tinc -0.06�� 1.0000
hage 0.1108 0.2698 1.0000
popu -0.�515 0.2166 -0.1019 1.0000
inba -0.022� 0.0812 0.2070 -0.00�� 1.0000
akur 0.1�75 0.0215 -0.0061 0.0�55 -0.0060 1.0000
tunn 0.1�79 0.�269 0.�607 -0.18�9 0.1�99 0.070� 1.0000

The correlation coefficients confirm that there are negligible internal correlations and there is no serious threat of multicollinearity 
(Table 11).

References

alonso, w. (1964). Location and land use. Cambridge, Ma: Harvard university press.
archer, w. r., gatzlaff, D. H., & Ling, D.C. (1996). Measuring the importance of location in house price appreciation. 

Journal of Urban Economics, 40, 334-353.
Bae, C.-H. C., Myung-Jin, J., & park, H. (2003). The impact of Seoul’s subway Line 5 on residential property values. 

Transport Policy, 10, 85-94. 
Baldwin, r., rikard, F., Martin, p., ottaviano, g., & robert-nicoud, F. (2003). Economic geography and public policy. 

oxford: princeton university press.
Baldwin, r.e. (2001). Core-periphery model with forward-looking expectations. Regional Science and Urban 

Economics, 31, 21-49.
Banister, D., & Berechman, J. (2000). Transport investment and economic development. London: routledge.
Bowes, D. r., & ihlanfeldt, k. r. (2001). identifying the impacts of rail transit stations on residential property values. 

Journal of Urban Economics, 50, 1-25. 
Capozza, D.r., & Helsey, r. w. (1989). The fundamentals of land prices and urban growth. Journal of Urban 

Economics, 26, 295-306.
Case, k. e., & Mayer, C. J. (1996). Housing price dynamics within a metropolitan area.  

Regional Science and Urban Economics, 26, 387-407.
Cunningham, C. r. (2006). House price uncertainty, timing of development, and vacant land prices: evidence for 

real options in Seattle. Journal of Urban Economics, 59, 1-31.
Dahms, F., & McComb, J. (1999). ‘Counterurbanization’, interaction, and functional change in a rural amenity area: 

a Canadian example. Journal of Rural Studies, 15, 129-146.
De Bruyne, C., & Van Hove, J. (2006). explaining the spatial variation in housing prices: an economic geographic 

approach.  paper presented to the eCoMoD urban & regional Modeling Conference, June 1-2, Brussels, 
Belgium.

eckey, H.F., & Stock, w. (2000). Verkehrsökonomie – eine emprisch orientierte Eiführung in de Verkehrswissenschaften. 
wiesbaden: Betriebswirtshaft-licher Verlag Dr. Th. gabler gmbH.

eshet, T., Baron, M. g., Shechter, M., & ayalon, o. (2006). Measuring externalities of waste transfer stations in israel 
using hedonic pricing. Waste Management, 15, 614-625. 

Frame, D.e. (2004). equilibrium and migration in dynamic models of housing markets. Journal of Urban Economics, 
55, 93-112.

Fujita, M. (1989). Urban economic theory: Land use and city size. Cambridge: Cambridge university press.
Fujita, M., & Thisse, J.-F. (2002). Economics of agglomeration: Cities, industrial location, and regional growth. 

Cambridge: Cambridge university press.



Háskólinn á Bifröst

116    •    BIFRÖST JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE  /  TÍMARIT UM FÉLAGSVÍSINDI   1 / 2007    

Fujita, M., krugman, p., & Venables, a. J. (1999). The spatial economy: Cities, regions, and international trade. 
Cambridge, Ma: The MiT press.

gibbons, S., & Machin, S. (2005). Valuing rail access using transport innovations. Journal of Urban Economics, 57, 
148-169. 

Haurin, D. r., & Brasington, D. (1996). School quality and real house prices: inter- and intrametropolitan effects. 
Journal of Housing Economics, 5, 351-368.

Henderson, J. V. (2003). Marshall’s scale economies. Journal of Urban Economics, 53, 1-28.
karlsson, V. (2007). The relationship of house price and transportation improvements:  a general case for iceland, 

a large but thinly populated european country. paper presented to the eCoMoD urban & regional Modeling 
Conference, June 1-2, Brussels, Belgium.

kiel, k. a., & McClain, k. T. (1995a). The effect of an incinerator siting on housing appreciation rates.  Journal of 
Urban Economics, 37, 1995, 311-323. 

kiel, k. a., & McClain, k. T. (1995B). House prices during siting decision stages: The case of an incinerator from 
rumor through operation. Journal of Environmental Economics and Management, 28, 241-255. 

kiel, k.a., & williams, M. (2007). The impact of Superfund sites on local property values: are all sites the same? 
Journal of Urban Economics, 61, 170-192.

kiel, k.a., & Zabel, J. e. (1996). House price differentials in u.S. cities: Household and neighborhood racial effects. 
Journal of Housing Economics, 5, 143-165.

kong, F., Yin, H., & nakagoshi, n. (2006). using giS and landscape metrics in the hedonic price modeling of the 
amenity value of urban green space: a case study in Jinan City, China. Landscape and Urban Planning, in 
press, Corrected proof, available online May 2, 2006.

Mackie, p. J., Jara-Díaz, S., & Fowkes, a. S. (2001). The value of travel time savings in evaluation. Transportation 
Research Part E: Logistics and Transportation Review, 37, 91-106.

McCann, p. (2001). Urban and regional economics. oxford: oxford university press.
McDonald, J.F., & osuji, C.i. (1995). The effect of anticipated transportation improvement on residential land 

values. Regional Science and Urban Economics, 25, 261-279.
McMillen, D. p. (2003). The return of centralization to Chicago: using repeat sales to identify changes in house 

price distance gradients. Regional Science and Urban Economics, 33, 287-304.
McMillen, D. p. (2004). airport expansion and property values: the case of Chicago o’Hare airport. Journal of Urban 

Economics, 55,  627-640.
Mitchell, C.J.a. (2004). Making sense of counterurbanisation. Journal of Rural Studies, 20, 15-34.
plaut, p.o., & plaut, S. e. (1998). endogenous identification of multiple housing price centers in metropolitan areas. 

Journal of Housing Economics, 7, 193-217. 
Schwartz, a. e., ellen, i. g., Voicu, i., & Schill, M. H. (2006). The external effects of place-based subsidized housing. 

Regional Science and Urban Economics, 36, 679-707.
Sheppard, S., & Stover, M.e. (1995). The benefits of transport improvements in a city with efficient development 

control. Regional Science and Urban Economics, 25, 211-222.
Smersh, g. T., & Smith, M. T. (2000). accessibility changes and urban house price appreciation: a constrained 

optimization approach to determining distance effects.  Journal of Housing Economics, 9, 187-196. 
Stockdale, a., Findlay, a., & Short, D., (2000). The repopulation of rural Scotland: opportunity and threat. Journal 

of Rural Studies, 16, 243-257.
Turnbull, g. k. (1998). Housing prices and residential land use under job site uncertainty. Journal of Housing 

Economics, 7, 1-20.
Tyrväinen, L., & Miettinen, a. (2000). property prices and urban forest amenities. Journal of Environmental Economics 

and Management, 39, 205-223.
wooldridge, J. M. (2002). Econometric analysis of cross section and panel data. Cambridge, Ma: The MiT press.



BIFRÖST JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE  /  TÍMARIT UM FÉLAGSVÍSINDI    1 / 2007     •     117

    Háskólinn á Bifröst

Vinnugrein (working paper)

Takmarkanir á samningsrétti 
opinberra starfsmanna 

í ljósi stjórnarskrár og alþjóðlegra sáttmála1 

Elín Blöndal 
dósent við Háskólann á Bifröst

forstöðumaður Rannsóknaseturs vinnuréttar og jafnréttismála 
elinblondal@bifrost.is

Ágrip
Til að geta öðlast samningsrétt samkvæmt lögum nr. 94/19�6, um kjarasamninga opinberra starfsmanna, 
þurfa stéttarfélög að uppfylla tiltekin skilyrði. Í greininni er fjallað um þessi lagaskilyrði í ljósi 
stjórnarskrárinnar og alþjóðlegra sáttmála auk þess sem vikið er að dómum Félagsdóms. Bent er á að þrátt 
fyrir að takmarkanir á samningsaðild samkvæmt lögum nr. 94/19�6 byggist út af fyrir sig á málefnalegum 
sjónarmiðum geti beiting þeirra í einstökum tilvikum falið í sér brot á stéttarfélagafrelsinu, sbr. 1. mgr. 74. 
gr. stjórnarskrárinnar. Félagsdómur hefur í nokkrum málum vikið tilteknum skilyrðum laga nr. 94/19�6 
til hliðar í ljósi meginreglunnar um samningsfrelsi. Í ljósi dóma Mannréttindadómstóls Evrópu ber einnig 
að skoða aðstöðu stéttarfélags í sérhverju máli með tilliti til þess hvort svigrúm þess til að gæta hagsmuna 
félagsmanna sinna og fá áheyrn um málefni þeirra hafi verið skert um of. Við ákvarðanir stjórnvalda um 
hvort tiltekið stéttarfélag geti átt samningsrétt verði því að líta heildstætt til þess hver staða stéttarfélagsins 
er í framangreindum skilningi. Njóti stéttarfélag t.d. ekki verkfallsréttar eru líkur til þess að synjun um 
samningsrétt því til handa feli í sér óhóflega skerðingu á réttindum þess til að gæta hagsmuna félagsmanna 
sinna.

Lykilorð: Mannréttindi, félagafrelsi, samningsfrelsi, takmarkanir á samningsfrelsi, stéttarfélagafrelsi

Abstract
According to the Act on Collective Agreements of Public Servants No. 94/19�6, trade unions have to meet 
certain criteria, in order to obtain the right to bargain collectively. The Article discusses this criteria in the 
light of the Icelandic Constitution and international conventions. In addition some relevant judgements 
by the Icelandic Labour Court are mentioned. It is highlighted that even though limitations on the right 
to bargain collectively under Act No. 94/19�6, are based on an objective criteria, their application may 
in some cases violate the trade union freedom, cf. the Icelandic Constitution, Art. 74 Para 1. The Labour 

1  Greinin er að nokkru byggð á álitsgerð um sjálfstæðan samningsrétt skólastjóra o.fl. sem höfundur vann fyrir Kennarasamband Íslands, október 2007.
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Court has interpreted narrowly the limitations under Act No. 94/19�6, with reference to the freedom to 
bargain collectively. According to judgements from the European Court of Human Rights, the position 
of each trade union has in addition to be assessed on a case by case basis in order to evaluate whether it is 
capable to strive for the interests of its members. If a trade union is deprived of the right to strike, besides 
being denied the right to bargain collectively, it could result in excessive limitation of its right to protect 
the occupational interests of its members.

Keywords: Human rights, freedom of association, the right to bargain collectively, trade union freedom

Inngangur

Samkvæmt lögum nr. 94/19�6,  um kjarasamninga opinberra starfsmanna, þurfa stéttarfélög að uppfylla 
tiltekin skilyrði til að geta átt samningsrétt fyrir hönd félagsmanna sinna gagnvart hinu opinbera. Hér á eftir 
verður fjallað með almennum hætti um þessar takmarkanir og grundvöll þeirra í ljósi samningsfrelsisins 
sem verndað er í 1. mgr. 74. gr. stjórnarskrárinnar og alþjóðlegum sáttmálum. 

Takmarkanir á samningsaðild
Samkvæmt 1. gr. laga nr. 94/19�6 gilda lögin um alla starfsmenn sem eru félagar í stéttarfélögum sem 
skv. 4. og 5. gr. laganna hafa rétt til að gera kjarasamninga samkvæmt þeim og eru ráðnir hjá ríkinu, 
ríkisstofnunum, sveitarfélögum eða stofnunum þeirra með föstum tíma-, viku- eða mánaðarlaunum, 
enda verði starf þeirra talið aðalstarf. Samkvæmt 1. mgr. �. gr. laganna fer fjármálaráðherra með fyrirsvar 
ríkissjóðs við gerð og framkvæmd kjarasamninga samkvæmt lögunum og skipar nefnd manna til að annast 
samninga af sinni hendi. Honum er einnig heimilt að fela einstökum ríkisstofnunum að annast framkvæmd 
kjarasamninga fyrir sína hönd, sbr. 2. mgr. �. gr. Sveitarstjórnir fara með fyrirsvar sveitarfélags síns við 
gerð kjarasamninga og geta skipað nefnd til að annast samninga af sinni hendi en þær geta haft með sér 
samvinnu um samningsgerð og falið sameiginlegri samninganefnd samningsumboð sitt, sbr. 4. - 5. mgr. 
�. gr. Samninganefnd ríkisins og launanefnd sveitarfélaga starfa á grundvelli framangreindra ákvæða.

Samningsaðild opinberra starfsmanna lýtur takmörkunum samkvæmt 4. - 6. gr. laga nr. 94/19�6. 
Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. fara stéttarfélög starfsmanna ríkis og sveitarfélaga eða samtök slíkra félaga með 
fyrirsvar félagsmanna sinna við gerð kjarasamninga samkvæmt lögunum. Þá er í 2. mgr. 4. gr. mælt fyrir 
um samningsrétt þeirra stéttarfélaga sem höfðu sérkjarasamninga við fjármálaráðherra eða kjarasamninga 
við sveitarfélög fyrir gildistöku laganna. 

Í greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 94/19�6 kemur fram að ein af meginbreytingum 
laganna sé að þau félög sem hafi haft sérkjarasamninga við ríkið eða sveitarfélög á grundvelli gildandi laga 
fái fullan samningsrétt og verkfallsrétt og önnur stéttarfélög fái þennan rétt að uppfylltum ákveðnum 
skilyrðum. Samkvæmt gildandi lögum hafi umboð til að gera samninga annars vegar verið bundið við BSRB 
og hins vegar við þau heildarsamtök sem fjármálaráðuneytið hafi veitt viðurkenningu samkvæmt lögum 
um kjarasamninga opinberra starfsmanna. Umboð til að gera aðalkjarasamning væri með þessum hætti 
takmarkað við fáa aðila og umboð til að gera sérkjarasamninga væri í höndum þeirra félaga sem væru aðilar 
að þessum heildarsamtökum. Í frumvarpinu væri umboð til samningsgerðar ekki takmarkað með þessum 
hætti, en gert ráð fyrir að hvert það stéttarfélag starfsmanna ríkis eða sveitarfélaga, sem uppfyllti tiltekin 
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almenn skilyrði, gæti orðið samningsaðili, óháð því hvort það væri innan heildarsamtaka eða ekki.2 

Ekki er að finna skýringar á þessum takmörkunum í lögskýringargögnum með lögum nr. 94/19�6 eða eldri 
löggjöf um kjarasamninga opinberra starfsmanna,� en þó er ljóst að með þeim er skipulagi á opinberum 
vinnumarkaði viðhaldið og fjöldi samningsaðila hins opinbera takmarkaður. 

Þau almennu skilyrði sem sett eru fyrir samningsaðild af hálfu opinberra starfsmanna koma fram í 5. 
gr. laga nr. 94/19�6, sem er svohljóðandi:

Önnur stéttarfélög eða félagasamtök en um ræðir í 4. gr. öðlast rétt til að vera samningsaðili samkvæmt 
lögum þessum sé a.m.k. eitt eftirtalinna skilyrða uppfyllt, sbr. 
þó 1. mgr. 6. gr.: 
 1. Að félag taki til meiri hluta opinberra starfsmanna hjá ríki eða sveitarfélagi annarra en þeirra sem eru 
í stéttarfélögum sem eiga rétt til samninga skv. 2. og �. tölul. þessarar greinar.
 2. Að félag taki til a.m.k. 2/� hluta starfsmanna sem undir lögin heyra hjá tiltekinni stofnun og að þeir 
félagar séu 100 eða fleiri.

 �. Að félag taki til a.m.k. 2/� hluta starfsmanna sem undir lögin heyra og eru í starfsstétt með lögformleg 
starfsréttindi eða uppfylla skilyrði um formlega menntun sem jafna má til slíkra starfsréttinda og að þeir 
félagsmenn séu 40 eða fleiri.

Þá segir í 6. gr. laganna að eigi skuli nema eitt stéttarfélag hafa rétt til samningsgerðar við sama vinnuveitanda 
fyrir sömu starfsstétt, sbr. �. tölul. 5. gr., en ákvæðið takmarkar þó ekki þann rétt til samninga sem félög 
hafa skv. 2. mgr. 4. gr.4

Þrátt fyrir að opnað hafi verið fyrir það að fleiri stéttarfélög en áður gætu öðlast samningsaðild á 
grundvelli laga nr. 94/19�6 lýtur samningsaðild af hálfu opinberra starfsmanna verulegum takmörkunum. 
Virðist ákvæði �. tölul. 5. gr. vera raunhæfasti kosturinn fyrir stéttarfélög sem ekki njóta samningsaðildar 
til að ná fram slíkum rétti.  

Félagsdómur hefur fjallað um takmarkanir á samningsrétti samkvæmt lögum nr. 94/19�6 í nokkrum 
dómsúrlausnum. Mikilvægastan verður að telja dóm Félagsdóms í máli Vélstjórafélags Íslands, frá 2�. 
desember 1999 í máli nr. 9/1999. Var þar deilt um samningsrétt Vélstjórafélagsins á grundvelli �. tölul. 5. 
gr. laga nr. 94/19�6, en óumdeilt var að félagið væri landsfélag þeirrar starfsstéttar sem hefði lögformleg 
starfsréttindi og uppfyllti skilyrði �. tölul. 5. gr. um formlega menntun. Hins vegar voru félagsmenn 
þess færri en 40, sem er það lágmarksskilyrði um fjölda er ákvæðið setur. Í dómi Félagsdóms segir m.a. 
eftirfarandi:

Reglan um samningsfrelsið er ein af meginstoðum samningaréttarins, enda þótt hún sæti ýmsum 
undantekningum. Við mat á frávikum frá reglunni verður að hafa í huga að samningsfrelsið er meginregla 
og frávikin frá henni ber að skýra þröngt. [...] Þetta verður að hafa í huga við túlkun á tilgreindu ákvæði 
5. gr. laga nr. 94/19�6. 
 Samkvæmt tilvitnuðu stjórnarskrárákvæði [74. gr. stjskr.] og 11. gr. mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. 
lög nr. 62/1994, eiga menn rétt á að stofna félög í sérhverjum löglegum tilgangi. Sá réttur nær ekki aðeins 
til þess að vera félagsmaður heldur einnig til þess að láta til sín taka starfsemi félagsins, þar með að fela 
stéttarfélagi sínu umboð til að gera kjarasamning.
 Þegar allt framangreint er virt verður að telja að víkja beri fjöldatakmörkunum �. tl. 5. gr. laga nr. 

2  Alþingistíðindi 1986, A-deild, bls. 1�28-1�29.

�  Sbr. lög nr. 55/1962, um kjarasamninga opinberra starfsmanna og lög nr. �6/197�, um kjarasamninga opinberra starfsmanna, en lög nr. 9�/1986 tóku við af þeim.

�  Þá segir eftirfarandi í 1. mgr. 7. gr. laganna: „Starfsmaður, sem lög þessi taka til, á rétt til þátttöku í stéttarfélagi sem fer með samningsumboð samkvæmt lögum 
þessum eftir því sem samþykktir viðkomandi félags segja. Aðeins eitt félag fer með umboð til samninga fyrir hann.“
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94/19�6 til hliðar í því tilviki sem hér er til úrlausnar og viðurkenna rétt stefnanda til að fara með 
samningsaðild tilgreindra félagsmanna sinna hjá Reykjavíkurborg þegar núgildandi kjarasamningur 
stefndu, Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar, fellur úr gildi.

Félagsdómur vék ekki aðeins fjöldatakmörkunum samkvæmt �. tölul. 5. gr. laga nr. 94/19�6 til 
hliðar í máli þessu heldur einnig reglu 1. mgr. 6. gr. laganna um að ekki skuli nema eitt stéttarfélag hafa 
samningsrétt fyrir sama vinnuveitanda fyrir sömu starfsstétt. Þeirri reglu hefur einnig verið vikið til hliðar í 
fleiri dómum Félagsdóms, sem hefur áréttað að megininntak aðildar að stéttarfélögum sé samningsfyrirsvar 
félaganna við kjarasamningsgerð.5 Í dómi Félagsdóms frá 29. desember 2005 í máli nr. 12/2005 var deilt 
um hvort Skurðlæknafélag Íslands gæti talist vera starfsstétt með lögformleg starfsréttindi í skilningi �. 
tölul. 5. gr. laga nr. 94/19�6. Féllst dómstóllinn á viðurkenningarkröfu Skurðlæknafélagsins og kvað upp 
úr um að félagið færi með samningsumboð fyrir félagsmenn sína við gerð kjarasamninga við íslenska ríkið. 
Var ekki talið að 1. mgr. 6. gr. laga nr. 94/19�6 stæði í vegi fyrir þeirri niðurstöðu.6 

Stjórnarskráin og alþjóðlegir sáttmálar
   

Stjórnarskráin
Félagafrelsið er verndað í 74. gr. stjórnarskrárinnar, en þar er í 1. mgr. kveðið á um rétt manna til að 
stofna félög og er stéttarfélaga getið sérstaklega í ákvæðinu. Samningsfrelsið nýtur verndar samkvæmt 
74. gr. stjskr.7, sbr. dóm Hæstaréttar frá 14. nóvember 2002 í máli nr. 167/2002 þar sem fjallað var um 
heimildir löggjafans til lagasetningar á verkfall fiskimanna.� Í forsendum dómsins segir m.a. að 74. gr. 
stjskr. verði ekki talin veita félagafrelsi minni vernd en 11. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu (MSE) geri 
ráð fyrir. Var talið að með vísan til viðtekinnar túlkunar á 1. og 2. mgr. 11. gr. MSE yrði að túlka 1. mgr. 
74. gr. stjórnarskrárinnar svo að ákvæðið verndaði ekki einungis rétt manna til að stofna stéttarfélög heldur 
einnig frelsi stéttarfélaga til að standa vörð um og tryggja hagsmuni félagsmanna sinna. Samningsfrelsi 
félaganna væri ein leið að slíku marki og nyti því sérstakrar verndar. 

Ákvæði MSE, sbr. lög nr. 62/1994, hafa mikla þýðingu við skýringu á félagafrelsisákvæði 1. mgr. 74. gr. 
stjórnarskrárinnar. Einnig hafa aðrir alþjóðlegir sáttmálar sem Ísland hefur fullgilt þýðingu við skýringu 
á ákvæðinu.9 Hér á eftir verður því fjallað um ákvæði sáttmála sem lúta að félagafrelsi og réttinum til 
að semja sameiginlega sem þýðingu hafa10 varðandi þá spurningu hvort takmarkanir á samningsaðild 
samkvæmt 5. gr. laga nr. 94/19�6 standist með tilliti til 1. mgr. 74. gr. stjórnarskrárinnar, eins og hún 
verður túlkuð á grundvelli alþjóðlegra skuldbindinga.

Mannréttindasáttmáli Evrópu
Ákvæði 11. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu (MSE) kveður á um mönnum skuli rétt „að koma saman 

5  Dómur Félagsdóms frá 16. maí 2007 í máli nr. 1/2007. Sjá einnig dóm Félagsdóms frá 6. apríl 2006 í máli nr. 1/2006.

6  Sjá hins vegar dóm Félagsdóms frá 26. mars 2001 í máli nr. 11/2000, þar sem hafnað var kröfu um viðurkenningu fyrir dómi á að Bifreiðastjórafélagið Sleipnir færi 
með samningsaðild fyrir 10 bifreiðastjóra hjá Strætisvögnum Reykjavíkur sem höfðu gengið úr Starfsmannafélagi Reykjavíkurborgar og í Sleipni. Var ekki talið að Sleipnir 
gæti talist starfsstétt með „lögformleg starfsréttindi“ í skilningi �. mgr. 5. gr. laga nr. 9�/1986.

7  Sbr. einnig 2. mgr. 75. gr. stjórnarskrárinnar þar sem segir að í lögum skuli kveðið á um rétt manna til að semja um starfskjör sín og önnur réttindi tengd vinnu.

8  Sbr. einnig dóm Hæstaréttar frá 9. október 200� í máli nr. �6/200�.

9  Sbr. athugasemdir með frumvarpi til stjórnarskipunarlaga nr. 97/1995 þar sem fram kemur að eitt af meginmarkmiðum endurskoðunar mannréttindaákvæða 
stjórnarskrárinnar hafi verið að taka mið af þeim þjóðréttarlegu skuldbindingum sem íslenska ríkið hefur gengist undir með aðild sinni að alþjóðlegum 
mannréttindasáttmálum. Sjá einnig t.d. framangreindan dóm Hæstaréttar frá 1�. nóvember 2002 í máli nr. 167/2002.

10  Ákvæði um félagafrelsi er einnig að finna í 22. gr. Alþjóðasamnings SÞ um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi og 8. gr. Alþjóðasamnings SÞ um efnahagsleg, 
félagsleg og menningarleg réttindi. Þar sem þessir sáttmálar fela almennt ekki í sér betri rétt á því sviði heldur en sáttmálar Evrópuráðsins, þ.e. Mannréttindasáttmáli 
Evrópu og Félagsmálasáttmáli Evrópu, verður ekki fjallað um þá sérstaklega hér. 
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með friðsömum hætti og mynda félög með öðrum, þar á meðal að stofna og ganga í stéttarfélög til verndar 
hagsmunum sínum“.11 Takmarkanir á félagafrelsinu samkvæmt 1. mgr. 11. gr. eru ekki heimilar nema þær 
eigi sér stoð í 2. mgr. 11. gr. Stéttarfélagafrelsi er sérstakur þáttur félagafrelsisins og Mannréttindadómstóll 
Evrópu (MDE) hefur túlkað ákvæðið þannig að í orðunum „til verndar hagsmunum sínum“ felist að 
launafólk eigi rétt á að stofna og vera aðilar að stéttarfélögum sem hafa nægilegt svigrúm til að gæta 
hagsmuna þess með virkum hætti. Dómar MDE skýra þetta nánar, en nokkrir þeirra lúta sérstaklega að 
takmörkun á samningsrétti.   

Í máli National Union of Belgian Police gegn Belgíu hélt Landssamband belgískra lögreglumanna því 
fram að innlend löggjöf samrýmdist ekki 11. gr. MSE.12 Samkvæmt lögunum var stjórnvöldum aðeins 
skylt að hafa samráð um ýmis vinnutengd málefni við þau stéttarfélög sem hefðu mesta fyrirsvarið eða aðild 
(e. The most representative organisations) en landssambandið féll ekki þar undir og var því útilokað frá 
slíku samráði. MDE tók fram að enda þótt stéttarfélagafrelsið væri sérstakur þáttur félagafrelsis samkvæmt 
11. gr. sáttmálans tryggði ákvæðið stéttarfélögunum eða félagsmönnum þeirra ekki sérstaka meðferð af 
hálfu ríkisins, svo sem rétt til samráðs af þess hálfu. Óumdeilt var að landssambandið hafði með ýmsum 
aðferðum getað barist fyrir hagsmunum félagsmanna sinna, svo sem með kröfugerðum og mótmælum. Þá 
var því ekki haldið fram að ríkisstjórnin hunsaði slíkar aðgerðir af þess hálfu. Við þessar kringumstæður 
fól sú aðstaða að belgísk stjórnvöld höfðu lögum samkvæmt ekki samráð við landssambandið ekki í sér 
brot á 1. mgr. 11. gr. MSE. Ekki var heldur talið að mismunun landssambandsins með tilliti til annarra 
stéttarfélaga sem áttu rétt á samráði fæli í sér brot á 14. gr.1� sbr. 11. gr. sáttmálans. Takmarkanir á aðild 
að samráði byggðust á lögmætum markmiðum, sem voru m.a. að tryggja skipulag á vinnumarkaðnum. 
Tók dómstóllinn fram að ekkert benti til þess að þeim stéttarfélögum sem áttu rétt á samráði væri ætlað 
að sitja einum að því, ef önnur stéttarfélag uppfylltu skilyrði laganna bæri stjórnvöldum einnig að hafa 
samráð við þau.

Í máli Swedish Drivers Engine Union gegn Svíþjóð kvartaði stéttarfélag sænskra járnbrautarmanna 
yfir því að samningaskrifstofa sænskra ríkisins gerði aðeins kjarasamninga við þrjú meginsamtök 
ríkisstarfsmanna, en stéttarfélagið var ekki eitt þeirra.14 Fyrirkomulag þetta helgaðist af samkomulagi 
ríkisins og samtakanna þriggja. Stéttarfélag sænsku járnbrautarmannanna naut bæði samningsréttar og 
verkfallsréttar lögum samkvæmt en átti hins vegar ekki lögvarinn rétt til að ná fram samningum við ríkið. 
Óumdeilt var að stéttarfélagið gat gripið til ýmissa aðgerða gagnvart ríkisstjórninni. Það gat t.d. lagt 
fram kröfugerðir og mótmæli til verndar hagsmunum félagsmanna sinna og gengið til samningaviðræðna 
við samningaskrifstofu sænska ríkisins. Því var ekki haldið fram að slíkar aðgerðir væru hunsaðar af 
ríkisstjórninni. Við þær kringumstæður fól sú staða að samningaskrifstofan hafði í nokkur ár neitað að 
gera kjarasamninga við stéttarfélagið ekki í sér brot á 11. gr. MSE. Sænska ríkisstjórnin benti á að mikil 
miðstýring væri fyrir hendi innan sænsku verkalýðshreyfingarinnar og að í ljósi þess vildi samningaskrifstofan 
hafa þá meginreglu að gera aðeins kjarasamninga við þau stéttarfélög sem hefðu mesta aðild / fyrirsvar. 
Þannig vildi hún forðast að fást við mikinn fjölda samningsaðila, til að komast hjá sóun krafta og ná fram 
ákveðinni niðurstöðu á auðveldari hátt. Að mati MDE var þetta lögmætt markmið og fól framkvæmdin 
ekki í sér mismunun stéttarfélagsins á grundvelli 14. gr. sbr. 11. gr. með tilliti til þeirra þriggja samtaka 

11   Ákvæðið hljóðar svo í íslenskri þýðingu: „1. Rétt skal mönnum að koma saman með friðsömum hætti og mynda félög með öðrum, þar á meðal að stofna og ganga 
í stéttarfélög til verndar hagsmunum sínum. 
2. Eigi skal réttur þessi háður öðrum takmörkunum en þeim sem lög mæla fyrir um og nauðsyn ber til í lýðræðislegu þjóðfélagi vegna þjóðaröryggis eða almannaheilla, 
til þess að firra glundroða eða glæpum, til verndar heilsu eða siðgæði manna eða réttindum og frelsi. Ákvæði þessarar greinar skulu eigi vera því til fyrirstöðu að 
löglegar takmarkanir séu settar við því að liðsmenn hers og lögreglu eða stjórnarstarfsmenn beiti þessum rétti.“

12  Dómur Mannréttindadómstóls Evrópu í máli National Union of Belgian Police gegn Belgíu frá 27. október 1975, mál nr. ��6�/70, Series A 19.

1�  1�. gr. leggur bann við mismunun á grundvelli ákvæða sáttmálans og er svohljóðandi: „Réttindi þau og frelsi, sem lýst er í samningi þessum, skulu tryggð án nokkurs 
manngreinarálits, svo sem vegna kynferðis, kynþáttar, litarháttar, tungu, trúarbragða, stjórnmála- eða annarra skoðana, þjóðernis eða þjóðfélagsstöðu, tengsla við 
þjóðernisminnihluta, eigna, uppruna eða annarrar stöðu.“

1�  Dómur Mannréttindadómstóls Evrópu í máli Swedish Engine Drivers’ Union gegn Svíþjóð, frá 6. febrúar 1976, mál nr. 561�/72, Series A
 20.
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sem næðu samningum við ríkið.
Mál Schettini o.fl. gegn Ítalíu varðar stéttarfélag kennara sem átti ekki samningsrétt við ríkið þar sem 

það uppfyllti ekki tiltekin viðmið um samningsaðild samkvæmt ítalskri löggjöf.15 Í frávísunarúrskurði 
sínum taldi dómstóllinn að takmörkun þessi á samningsaðild fæli ekki í sér brot á 11. gr. MSE með 
hliðstæðum rökum og í framangreindu máli sænsku járnbrautarmannanna. Í ákvörðuninni fjallar 
dómstóllinn m.a. um hvort útilokunin á samningsaðildinni hafi verið málefnaleg og hlutlæg í skilningi 
14. gr. sáttmálans. Dómstóllinn tók fram að viðmið löggjafarinnar hefðu verið sett í því markmiði að 
þau tækju til þeirra stéttarfélaga sem hefðu mest fyrirsvar / aðild. Taldi dómstóllinn ekki ástæðu til að 
efast um að þessi viðmið endurspegluðu þann vilja ríkisstjórnarinnar að ná fram sanngjörnum meðalvegi 
á milli þess að kjarasamningsviðræður væru framkvæmanlegar og þess að opinberir starfsmenn hefðu 
lýðræðislegt fyrirsvar. Viðmiðunum hafði verið breytt og þau löguð, en þó ekki nægilega að mati kæranda. 
Tók dómstóllinn fram að það væri ekki í hans verkahring að segja fyrir um hvaða viðmið mundu best 
endurspegla fyrirsvar stéttarfélaga sérhvers hóps fyrir sig. Þá var óumdeilt að stéttarfélagið var aðeins í 
fyrirsvari fyrir lítinn hluta kennara. Í því ljósi og með hliðsjón af svigrúmi ríkisins til mats var niðurstaða 
dómstólsins að mismunun sú sem stéttarfélagið varð fyrir með tilliti til þeirra stéttarfélaga sem nutu 
samningsaðildar yrði að teljast málefnaleg og hlutlæg.

Dómur MDE í máli Wilson, National Union of Journalists o.fl. gegn Bretlandi hefur hér einnig 
þýðingu.16 Fyrirkomulag kjarasamninga í Bretlandi var með þeim hætti að vinnuveitendum var algjörlega 
í sjálfsvald sett hvort þeir viðurkenndu stéttarfélög sem samningsaðila eða ekki (e. voluntary bargaining). 
Kærendur störfuðu á grundvelli kjarasamninga en vinnuveitendurnir ákváðu að hætta að viðurkenna 
stéttarfélög þeirra sem samningsaðila (e. derecognise). Þess í stað buðu þeir starfsmönnunum að gangast 
undir einstaklingsbundna samninga þar sem þeim voru boðin betri kjör ef þeir samþykktu að stéttarfélögin 
yrðu ekki lengur í fyrirsvari fyrir þá. Þeir starfsmenn sem neituðu að gangast undir slíka samninga fengu 
hins vegar ekki sambærilegar kjarabætur. MDE tók fram að 11. gr. fæli ekki í sér skyldu vinnuveitanda til 
að viðurkenna stéttarfélög sem samningsaðila. Stéttarfélaginu og félögum þess yrði samt sem áður að vera 
frjálst, með einum hætti eða öðrum, að freista þess að sannfæra vinnuveitandann um að hlusta á það sem 
það hefði fram að færa fyrir hönd félagsmanna sinna. MDE taldi að það fyrirkomulag í Bretlandi að löggjöf 
skyldaði vinnuveitendur ekki til að ganga til kjarasamninga fæli út af fyrir sig ekki í sér brot á 11. gr. MSE. 
Vísaði dómstóllinn í því sambandi til þess að stéttarfélögin áttu þess kost að grípa til ýmissa aðgerða, s.s. 
fara í verkföll, til verndar hagsmunum félagsmanna sinna. Lagði hann áherslu á að verkfallsrétturinn væri 
einn mikilvægasti þátturinn í frelsi stéttarfélaga til að gæta þessara hagsmuna.17

Dómstóllinn tók fram að þegar fyrirkomulag kjarasamninga væri frjálst (e. voluntary system) líkt og í 
Bretlandi yrði stéttarfélagi, sem vinnuveitandi viðurkenndi ekki sem samningsaðila, að vera mögulegt að 
grípa til aðgerða, þar á meðal, ef nauðsyn bæri til, verkfalla, til að freista þess að sannfæra vinnuveitandann 
um að ganga til kjarasamninga við það um atriði sem væru mikilvæg fyrir hagsmuni félagsmanna 
stéttarfélagsins. Þá fæli kjarni 11. gr. í sér að starfsmönnum ætti að vera frjálst að njóta fyrirsvars stéttarfélaga 
gagnvart vinnuveitanda sínum, til verndar hagsmunum sínum. Samkvæmt málavöxtum höfðu starfsmenn 
sem tóku þátt í stöðvun kjarasamningsviðræðna fengið verulegar launahækkanir sem ekki stóðu þeim til 
boða sem neituðu að skrifa undir samþykki á slíku. Samkvæmt breskri löggjöf var vinnuveitendum þannig 
mögulegt að grafa undan möguleikum stéttarfélaga til að berjast fyrir hagsmunum félagsmanna sinna. 
Taldi MDE að með því að heimila slíka framkvæmd hefði breska ríkið brotið gegn 11. gr. MSE. 

15  Ákvörðun Mannréttindadómstóls Evrópu í máli Francesco Schettini o.fl. gegn Ítalíu frá 9. nóvember 2000, mál nr.  29529/95.

16  Dómur Mannréttindadómstóls Evrópu í máli Wilson, National Union of Journalists o.fl. gegn Bretlandi frá 2. júlí 2002, mál nr. �08668/96, �0671/96 og �0678/96, 
Reports of Judgements and Decisions 2002-V. 

17  Sjá �5. mgr. dómsins.
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Dóminn í máli Wilson o.fl. verður að skoða í því ljósi að hann fjallar um frjálst fyrirkomulag 
kjarasamninga en ekki takmarkanir á samningsrétti opinberra starfsmanna á grundvelli fyrirsvars / aðildar. 
Þannig tekur dómstóllinn skýrlega fram að 11. gr. MSE verndi ekki rétt stéttarfélaga til að ná fram 
kjarasamningum. Hins vegar er dómurinn að mörgu leyti athyglisverður, m.a. vegna þeirrar áherslu sem 
MDE leggur á mikilvægi verkfallsréttar stéttarfélaga sem þáttar í athafnafrelsi stéttarfélaga til að vinna að 
hagsmunum félagsmanna sinna.1� 

Félagsmálasáttmáli Evrópu
Félagsmálasáttmáli Evrópu (FSE) fjallar um efnahagsleg og félagsleg réttindi. Ísland er aðili að 
sáttmálanum og ber því að fylgja ákvæðum hans hér á landi. Eftirlit á grundvelli sáttmálans byggist á 
skýrslum aðildarríkjanna auk þess sem sérstök kæruleið er fyrir hendi á grundvelli hans, sem ekki er 
virk hér á landi.19 Ákvæði 5. gr. FSE fjallar um félagafrelsi og 6. gr. sáttmálans m.a. um réttinn til að 
semja sameiginlega / ganga til kjarasamninga (e. To bargain collectively). Sérhverjar takmarkanir á þeim 
réttindum sem koma fram í sáttmálanum verða að samrýmast �1. gr. FSE, þar sem mælt er fyrir um að 
réttindi samkvæmt ákvæðum sáttmálans megi ekki skerða „utan það sem lög kveða á um og sem nauðsynlegt 
er í lýðræðisþjóðfélagi til verndar réttindum og frelsi annarra, eða til verndar almannahagsmunum, öryggi 
þjóðarinnar, heilsu eða siðgæði almennings.“

Í 5. gr. FSE kemur fram að: „Í því skyni að tryggja og stuðla að frelsi verkafólks og vinnuveitenda til að 
stofna staðbundin félög, landsfélög og fjölþjóðleg sambönd til að gæta hagsmuna þeirra á sviði efnahags- og 
félagsmála og til að ganga í slík félög, skuldbinda samningsaðilar sig til að sjá um, að landslög skerði ekki 
það frelsi né að þeim verði beitt til að skerða það.“ Samkvæmt 1. tölul. 6. gr. skuldbinda samningsaðilarnir 
sig til að stuðla að sameiginlegum viðræðum milli verkafólks og vinnuveitenda og samkvæmt 2. tölul. 
til „að stuðla að frjálsum samningaumleitunum milli vinnuveitenda eða vinnuveitendafélaga og 
verkalýðsfélaga, þegar nauðsynlegt er eða við á, í þeim tilgangi að ákvarða laun og vinnuskilyrði með 
heildarsamningum.“ 

Eftirlitsnefnd félagsmálasáttmálans20 (hér eftir nefnd eftirlitsnefndin), hefur túlkað ákvæði 2. tölul. 6. 
gr. þannig að í ákvæðinu felist að vinnuveitendum og launafólki verði „í samræmi við löggjöf eða venjur 
á vinnumarkaði“ að vera frjálst að ná fram kjarasamningum.21 Eins og tekið var fram af hálfu MDE í 
máli sænsku járnbrautarmannanna, sem rakið er hér að framan, verndar 2. mgr. 6. gr. FSE þó ekki rétt 
stéttarfélaga til að ná fram kjarasamningi, heldur staðfestir ákvæðið frjálsræði til kjarasamningsviðræðna 
og kjarasamningsgerðar (e. the voluntary nature of collective bargaining and collective agreements).22 

Eftirlitsnefndin hefur tekið fram að aðildarríkjunum sé heimilt, til að þátttaka stéttarfélaga í 
kjarasamningsviðræðum verði virk, að setja kröfur um fyrirsvar / aðild (e. representativeness) stéttarfélaga 
samkvæmt tilteknum almennum skilyrðum. Slík viðmið verða samkvæmt niðurstöðum nefndarinnar að 
koma fram í löggjöf og vera sanngjörn, skýr, ákveðin fyrirfram og hlutlæg, auk þess sem þau verða að sæta 
eftirliti dómstóla.2� Ekki verður ráðið með almennum hætti af niðurstöðum eftirlitsnefndarinnar hvaða 
meginreglur gilda að öðru leyti um það með hvaða hætti sé heimilt að ákveða hvaða stéttarfélög hafa 
mest fyrirsvar / aðild, en nefndin hefur metið hvert einstakt mál fyrir sig. Gagnstætt MDE endurskoðar 

18  Sjá einnig dóm Mannréttindadómstóls Evrópu í málum Schmidt og Dahlström gegn Svíþjóð frá 6. febrúar 1976, mál nr. 5589/72, Series A. 21, sbr. einnig ákvarðanir 
Mannréttindadómstóls Evrópu í málum Unison gegn Bretlandi frá 10. janúar 2002, mál nr.  5�57�/99, Reports of Judgements and Decisions  2002-I, og Federation of 
Offshore Workers´ Trade Unions gegn Noregi frá 27. júní 2002, mál  nr. �8190/97, Reports of Judgements and Decisions 2002-VI.

19  Sbr. viðauka við sáttmálann frá 1995 um kærurétt félagasamtaka.

20  Nefndin hét áður „Committee of Independent Experts“ en ber nú heitið „the European Committee of Social Rights.“

21  Macklem (2005), bls. 61-8�.

22  Dómur MDE í máli Swedish Engine Drivers’ Union gegn Svíþjóð, �9. mgr. 

2�  European Committee of Social Rights, Conclusions XV-1,Vol. 1 (2000) Frakkland, bls. 2��-250. 
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eftirlitsnefnd FSE þannig þau skilyrði sem sett eru af hálfu ríkisins til að stéttarfélög geti talist hafa 
fullnægjandi fyrirsvar / aðild.

Nefndin hefur einnig tekið fram að enda þótt heimilt sé að takmarka rétt opinberra starfsmanna 
til að semja sameiginlega, þar sem starfsemi þeirra fari að miklu leyti fram á grundvelli laga fremur en 
ráðningarsamninga, feli 2. tölul. 6. gr. í sér rétt þeirra til samráðs af hálfu ríkisins áður en teknar eru 
ákvarðanir um kjör þeirra og vinnuskilyrði.24

Ísland hefur skilað skýrslum til Evrópuráðsins um framkvæmd FSE hér á landi frá því að hann var 
fullgiltur af hálfu íslenska ríkisins.25 Ekki liggur fyrir að eftirlitsnefndin hafi gert athugasemdir við 
takmarkanir á samningsaðild samkvæmt lögum nr. 94/19�6. Þó skal tekið fram að í athugun á skýrslum 
nefndarinnar eftir 19�6 hefur höfundur ekki fundið umfjöllun um ákvæðið eða að nefndin hafi lýst því 
yfir að það samræmist ákvæðum FSE. 

Samþykktir Alþjóðavinnumálastofnunarinnar
Samþykktir Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (ILO) nr. �7 (194�), um félagafrelsi og verndun þess og nr. 
9� (1949), um beitingu grundvallarreglnanna um réttinn til að stofna félög og semja sameiginlega, fela í 
sér meginreglur varðandi félagafrelsi og kjarasamninga. Ísland er aðildarríki ILO og því bundið af þessum 
samþykktum sem teljast til grundvallarsamþykkta stofnunarinnar en þær hafa auk þess verið fullgiltar af 
Íslands hálfu. Gildissvið samþykktanna takmarkast við stéttarfélagafrelsi (e. The right of association for 
trade union purposes) en ekki félagafrelsi almennt, líkt og t.d. MSE.26 Félagafrelsisnefnd ILO fjallar um 
kvartanir vegna brota aðildarríkjanna á ákvæðum samþykktanna.

Samþykkt nr. �7 verndar rétt launafólks og vinnuveitenda til að stofna og ganga í stéttarfélög að 
eigin vali.27 Félagafrelsisnefndin hefur bent á að hugtakið „félög með mest fyrirsvar / aðild“ (e. most 
representative) komi fram í stofnskrá ILO. Út af fyrir sig verði það því ekki gagnrýnt ef löggjöf ríkis mælir 
fyrir um mismunun á milli þeirra stéttarfélaga sem hafi mest fyrirsvar / aðild, og njóti þar með ákveðinna 
réttinda og yfirburða, og annarra stéttarfélaga. Slík ákvæði brjóti þannig ekki gegn meginreglunni um 
félagafrelsi, séu tiltekin skilyrði uppfyllt. Í fyrsta lagi verður ákvörðun um það hvaða stéttarfélög njóti 
mests fyrirsvars / aðildar að vera byggð á hlutlægum, fyrirfram ákveðnum og nákvæmum viðmiðum í 
löggjöf til að koma í veg fyrir hlutdrægni eða misnotkun. Því til viðbótar ætti slík framkvæmd almennt 
að vera takmörkuð við viðurkenningu á tilteknum forgangsréttindum (e. preferential rights), til dæmis til 
þess að semja sameiginlega, til samráðs af hálfu stjórnvalda eða til tilnefningar fulltrúa í alþjóðastofnanir.2� 

Slík framkvæmd ætti hins vegar ekki að hafa þau áhrif að þau stéttarfélög sem séu ekki viðurkennd sem 
þau er hafi mest fyrirsvar / aðild séu svipt meginrétti sínum til að verja hagsmuni félagsmanna sinna, til að 
skipuleggja starfsemi sína og setja sér stefnuskrá, sbr. samþykkt nr. �7.29 

Samþykkt ILO nr. 9� fjallar m.a. um samningsfrelsið, eða réttinn til að semja sameiginlega (e. the 
right to bargain collectively).�0 Félagafrelsisnefndin hefur látið uppi sömu sjónarmið á grundvelli þessarar 

2�  Sjá Committee of Independent Experts, Conclusions III (197�) Þýskaland, bls. ��. Sbr. einnig Conclusions XIV, Vol. 1 (1998)  Þýskaland, bls. 299. 

25  Sáttmálinn var fullgiltur af Íslands hálfu árið 1976.

26  International Labour Organisation (199�), gr. �6. Sótt 26. september 2007 af http://www.ilo.org/ilolex/english/surveyq.htm

27  Í 2. gr. samþykktar nr. 87 segir: „Verkamenn og vinnuveitendur skulu án undantekningar hafa rétt til þess að stofna og ganga í félög að eigin geðþótta án undangengins 
leyfis, og séu þeir aðeins háðir reglum hlutaðeigandi félags um inngöngu í það.“ Í �. gr. samþykktarinnar segir að: „1.  Félög verkamanna og vinnuveitenda skulu eiga 
rétt á að setja sér lög og reglur, að vera algerlega óháð í vali sínu á fyrirsvarsmönnum sínum, að skipuleggja stjórn sína og starfsemi og setja sér stefnuskrá. 2.  Opinber 
stjórnvöld skulu forðast alla íhlutun, er skerða mundi þennan rétt eða hindra löglega beitingu hans.“ Þá segir eftirfarandi í 11. gr. samþykktarinnar: „Hvert það aðildarríki 
Alþjóðavinnumálastofnunarinnar, sem samþykkt þessi tekur til, undirgengst að gera allar nauðsynlegar og viðeigandi ráðstafanir til tryggingar því, að verkamenn og 
vinnuveitendur geti óháðir neytt félagafrelsisins.“

28  International Labour Organisation (2006), gr. ��8, �5� og �56.

29  International Labour Organisation (199�), gr. 98 og (2006), gr. ��6-��8, �5� og �56.

�0  Ákvæði samþykktarinnar eru almennt ekki mjög skýr í framsetningu, en hafa verið skýrð nánar m.a. í úrlausnum félagafrelsisnefndar ILO. Í �. gr. samþykktarinnar, sem 
fjallar um samningsfrelsið, segir eftirfarandi í íslenskri þýðingu: „Þar sem nauðsyn krefur, skulu gerðar ráðstafanir, eftir því sem við á hjá hverri þjóð, til þess að hvetja og 
efla til fullrar þróunar í hagnýtingu aðstæðnanna til sjálfviljugra samninga milli vinnuveitenda eða félaga þeirra og verkamanna með skipan ráðningar- og vinnuskilyrða 
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samþykktar og greinir hér að framan varðandi samþykkt nr. �7. Þannig hefur hún tekið fram að þegar 
fyrirkomulag ríkis sé með þeim hætti að þau stéttarfélög sem hafa mest fyrirsvar / aðild njóti forgangs eða 
einokunarréttar til að semja sameiginlega (e. exclusive bargaining rights) verði ákvarðanir um það hvaða 
félög njóti mests fyrirsvars að vera teknar á grundvelli hlutlægra og fyrirfram ákveðinna skilyrða til að 
koma í veg fyrir hlutdrægni eða misnotkun.�1 Í tilteknu máli þar sem að ríkisstjórn hafði, í ljósi aðstæðna 
í landinu, takmarkað réttinn til að taka þátt í kjarasamningsviðræðum við tvenn samtök launafólks á 
landsvísu tók félagafrelsisnefndin fram að slíkt ætti ekki að hindra tiltekið stéttarfélag sem væri í fyrirsvari 
fyrir meirihluta launafólks á tilteknu sviði, í að gæta hagsmuna félagsmanna sinna. Því bæri hlutaðeigandi 
ríkisstjórn að taka til athugunar að veita stéttarfélaginu möguleika á að taka þátt í kjarasamningsviðræðum, 
þannig að það gæti með fullnægjandi hætti komið fram fyrir hönd félagsmanna sinna og varið sameiginlega 
hagsmuni þeirra.�2

Samantekt
Samningsréttur opinberra starfsmanna er takmarkaður með lögum nr. 94/19�6, sbr. 4. - 6. gr. laganna. 
Félagsdómur hefur tekið fram að megininntak aðildar að stéttarfélögum sé samningsfyrirsvar félaganna 
við kjarasamningsgerð. Samningsfrelsið sé meginregla, frávikin frá henni verði að skýra þröngt og 
það beri að hafa við huga við túlkun á 5. gr. laga nr. 94/19�6. Á þessum grundvelli og með vísan til 
félagafrelsisákvæðis 74. gr. stjskr. hefur Félagsdómur vikið fjöldatakmörkunum �. tölul. 5. gr. til hliðar 
í tilviki þar sem viðkomandi stéttarfélag uppfyllti önnur skilyrði fyrir samningsrétti, sbr. dóminn í máli 
Vélstjórafélagsins. Þá hefur reglu 1. mgr. 6. gr. laga nr. 94/19�6, um að ekki skuli nema eitt stéttarfélag 
hafa rétt til samningsgerðar fyrir sama vinnuveitanda fyrir sömu starfsstétt, verið vikið til hliðar í nokkrum 
málum fyrir Félagsdómi, sbr. t.d. dómana í málum Vélstjórafélagsins og Skurðlæknafélagsins.  

Ákvæði 11. gr. MSE verndar rétt stéttarfélaga til að gæta hagsmuna félagsmanna sinna. Félagsmenn 
stéttarfélaganna eiga þannig rétt á að félögin fái áheyrn um málefni sín (e. right to be heard), þ.e. geti komið 
málefnum sínum á framfæri við atvinnurekendur með fullnægjandi hætti. Ákvæðið tryggir á hinn bóginn 
stéttarfélögum eða félagsmönnum þeirra ekki neina sérstaka meðferð í þessu sambandi og aðildarríkin 
hafa verulegt svigrúm til að meta hvaða aðferðum þau beita til að tryggja að stéttarfélög geti barist fyrir 
hagsmunum félagsmanna sinna / freistað þess að fá kröfum sínum framgengt gagnvart vinnuveitanda. 
Þannig verndar ákvæðið ekki rétt stéttarfélaga til samráðs af hálfu ríkisins sem vinnuveitanda. Þá felur 
11. gr. ekki í sér skyldu fyrir vinnuveitanda til að viðurkenna stéttarfélög sem samningsaðila. Þetta er þó 
háð þeim forsendum að stéttarfélögin hafi almennt séð nægt svigrúm til að gæta hagsmuna félagsmanna 
sinna með einum eða öðrum hætti, svo sem með því að fara í verkföll, sem dómstóllinn hefur tekið fram 
að séu einn mikilvægasti þátturinn í þessu athafnafrelsi stéttarfélaganna. Takmarkanir hins opinbera sem 
vinnuveitanda á þeim sem það kýs að semja við á grundvelli viðmiða um fyrirsvar brjóta almennt séð 
ekki í bága við 11. gr. MSE. MDE hefur litið svo á að skipulag á vinnumarkaðnum og nauðsyn á því að 
takmarka fjölda samningsaðila séu lögmæt markmið í því sambandi. MDE lætur aðildarríkjunum eftir 
mat um það hvaða viðmið endurspegla best fyrirsvar / aðild stéttarfélaga í þessu sambandi.

Samkvæmt 6. gr. FSE ber aðildarríkjum sáttmálans að tryggja frelsi stéttarfélaga til að ná fram 
kjarasamningum, í samræmi við löggjöf eða venjur og vinnumarkaði, sem veitir aðildarríkjunum talsvert 
svigrúm varðandi framkvæmd. Aðildarríkjum FSE er heimilt setja kröfur um fyrirsvar / aðild stéttarfélaga 
samkvæmt tilteknum almennum skilyrðum. Slík viðmið verða að koma fram í löggjöf og vera sanngjörn, 

með sameiginlegum samningum fyrir augum.

�1  International Labour Organisation (2006), gr. 962.

�2  Sama heimild, gr. 97�.



Háskólinn á Bifröst

126    •    BIFRÖST JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE  /  TÍMARIT UM FÉLAGSVÍSINDI   1 / 2007    

skýr, ákveðin fyrirfram og hlutlæg, auk þess sem þau verða að sæta eftirliti dómstóla. Gagnstætt MDE 
leggur eftirlitsnefnd FSE þannig mat í hverju tilviki á þau viðmið sem mæla fyrir um takmarkanir á 
samningsrétti á grundvelli fyrirsvars / aðildar. 

Samþykktir ILO nr. �7 og 9� fela ekki í sér bann við að löggjöf mæli fyrir um mismunun á milli 
þeirra stéttarfélaga sem hafi mest fyrirsvar / aðild og annarra stéttarfélaga. Ákvörðun um slíkt verður 
þó að byggjast lögum sem mæla fyrir um hlutlæg, fyrirfram ákveðin og nákvæm viðmið. Í samræmi við 
samþykkt nr. 9� er ríkisvaldinu rétt að veita stéttarfélögum sem ekki eiga samningsrétt á framangreindum 
grundvelli möguleika á að taka þátt í kjarasamningsviðræðum, þannig að þau geti með fullnægjandi hætti 
barist fyrir sameiginlegum hagsmunum félagsmanna sinna.

Niðurstöður og lokaorð
Þótt takmarkanir á samningsaðild opinberra starfsmanna samkvæmt lögum nr. 94/19�6 byggist út af 
fyrir sig á málefnalegum sjónarmiðum, þ.e. skipulagi hins opinbera vinnumarkaðar, getur beiting þeirra í 
einstökum tilvikum falið í sér brot á stéttarfélagafrelsinu, sbr. 1. mgr. 74. gr. stjórnarskrárinnar. Félagsdómur 
hefur í nokkrum málum vikið tilteknum skilyrðum laga nr. 94/19�6 til hliðar í ljósi meginreglunnar um 
samningsfrelsi. Því til viðbótar verður að skoða aðstöðu stéttarfélags í sérhverju máli fyrir sig með tilliti 
til þess hvort svigrúm þess til að gæta hagsmuna félagsmanna sinna og fá áheyrn um málefni þeirra 
hafi verið skert um of, sbr. einkum dóma MDE. Njóti stéttarfélag t.d. ekki verkfallsréttar, sem er mjög 
mikilvægur þáttur stéttarfélagafrelsisins, eru líkur til þess að synjun um samningsrétt því til handa geti 
talist óhófleg skerðing á þessum réttindum, sbr. dóm MDE í máli Wilson o.fl. Í ljósi þessa er mikilvægt að 
við ákvarðanir um hvort tiltekið stéttarfélag geti átt samningsrétt verði litið heildstætt til þess hver staða 
þess er í framangreindum skilningi. 
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Ágrip
Þegar kemur að árangursríkri leiðtogamennsku þá eru ótal þættir sem skipta máli.  Það virðist sem einn þessara 
þátta sé bannorð, en það er hugtakið vald.  Kannski er það af því að svo margt neikvætt hefur verið tengt 
hugtakinu.  Þetta er þó þáttur sem ekki er hægt að aðskilja frá umræðu um leiðtogamennsku og erfitt er að 
ímynda sér að valdalausir leiðtogar geti að jafnaði komið jafn miklu til leiðar eins og valdamiklir leiðtogar.  Til 
að varpa ljósi á þessa hluti eru skoðaðir nokkrir lykilþættir er tengjast hugtökunum valdi og leiðtogamennsku.  
Fjallað er um helstu tegundir valda.  Tekin er fyrir spurningin, hvernig öðlast fólk völd?  Samband valds og 
áhrifa er einnig skoðað.  Að beita umbun og refsingu er hlutverk leiðtoga sem og notkun á valdi og þess vegna er 
það tekið sérstaklega fyrir.  Að lokum er aðeins komið inn á hlutverk fylgjenda, en enginn er leiðtogi án þeirra. 

Lykilorð:  völd, áhrif, kringumstæður, fylgjendur, misnotkun.

Abstract
When one looks at effective leadership, there are many issues that are important.  One of these 
issues is power, but it seems like the concept of power is a taboo.  Perhaps the reason is that so much 
negativitiy has been associated with the concept.  It is not possible to leave the concept of power 
out of the discussion about leadership as it is hard to see that leaders lacking power can achieve the 
same as leaders with greater power.  This study takes a look at several key issues regarding power and 
leadership.  There is a coverage of different types of power. Then there is the question of how people 
acquire power?  The connection between power and influence is considered.  It is the role of leaders 
to excercise rewards and punishment as well as to use power, and that’s why one has to study that role.  
Finally, a little discussion on the role of followers is included as there is no leader without followers. 

Keywords: power, influence, situation, followers, misuse.
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Inngangur
Það er víða nefnt í leiðtogafræðunum að árangursrík leiðtogamennska byggi á fylgjendum sem fylgja 
leiðtoga sínum af fúsum og frjálsum vilja í átt að ákveðnu takmarki.  Þrátt fyrir þessa staðreynd verður 
leiðtogi að hafa völd til að ná árangri og til að geta sinnt hlutverki sínu.  Leiðtogi þarf að geta haft 
viðeigandi áhrif á fylgjendur sína og verður að hafa vald til þess.  Valdalaus leiðtogi hefur takmörkuð áhrif 
og getur því varla leitt fólk.  Leiðtogi þarf völd til að koma ýmsu til leiðar, hann þarf meðal annars að 
geta aðstoðað fylgjendur sína við að ná settum markmiðum sem og að geta rutt mögulegum hindrunum 
úr vegi.  Einnig þarf leiðtogi að geta beðið fólk sitt um ákveðin verk og ákveðna hluti auk þess að geta 
fengið fylgjendur til að taka ákvarðanir og framfylgja þeim.  Leiðtogi þarf einnig að njóta stuðnings við 
hugmyndir sínar og aðgerðir.

Til að skilja hvað hér er um að ræða verður fjallað um helstu tegundir valda, hvernig fólk öðlast völd 
og hvernig samband er á milli valda og áhrifa.  Ennfremur verður skoðað hvernig leiðtogar nota umbun 
og refsingu.   Misnotkun er oft nefnd í sömu andrá og hugtakið vald og því verður sérstaklega fjallað um 
notkun valds ásamt mögulegum lausnum þegar kemur að misnotkun valds.  Að lokum er fjallað aðeins 
um hlutverk fylgjenda.

Hér er ekki um tæmandi umfjöllun að ræða enda málefnið gríðarlega viðamikið.  Markmiðið er að varpa 
ljósi á nokkur lykilatriði er snúa að völdum og leiðtogamennsku.  Ekki er til mikið um þetta viðfangsefni 
á íslensku og er þessari samantekt ætlað að bæta úr því.  Einnig er markmiðið að tengja fræðilega þáttinn 
við raunheima og sýna fram á hvernig hægt er að nýta ýmsar rannsóknir sem fjalla um hugtakið vald.

 

Völd og helstu tegundir valda
Áður en lengra er haldið skulum við aðeins skoða hvað vald (e. power) og áhrif (e. influence)  standa 
fyrir en þessir hlutir eru samtvinnaðir.  Í samhengi við leiðtogamennsku þá er talað um að vald sé geta 
einstaklings til að fá annan einstakling til að gera eitthvað.  Síðan má segja að áhrif séu notkun á valdi.  
Leiðtogar nota  auðvitað ýmsar aðferðir til að hafa áhrif á fylgjendur (Howell og Costley, 2006, bls. ��). 

Í leiðtogafræðunum er fjallað um nokkrar tegundir af völdum sem eru meðal annars eftirfarandi 
(Mullin, 2005, bls. �06):

Vald til þess að umbuna:  Byggist á því að leiðtoginn getur umbunað fólki með launagreiðslum, 
með ákveðnum verkefnum, með því að veita því meiri ábyrgð o.fl.  Til grundvallar liggur að leiðtoginn 
umbunar fólki sem hegðar sér í samræmi við óskir hans.
     Vald til þess að refsa:  Er í raun andstaðan við vald til að umbuna þar sem leiðtoginn hefur vald til að 
refsa fólki sem breytir ekki eftir boðum hans og/eða hegðar sér ósæmilega að hans mati.  Því er um að ræða 
að leiðtogi geti refsað fólki með því að breyta verksviði þess, með því að hafa neikvæð áhrif á kaup og kjör, 

með því að minnka eða jafnvel afnema alveg stuðning við það o.fl.
Réttmætt vald:  Er vald sem fæst vegna hlutverks eða stöðu viðkomandi leiðtoga.  Til dæmis hefur 

deildarstjóri allajafna lögmætt vald frá fyrirtækinu yfir starfsfólki deildar sinnar.
Vald vegna aðdáunar:  Er vald vegna persónutöfra leiðtogans.  Í þessu tilviki er fólk reiðubúið 

að fylgja leiðtoganum t.d. vegna orðspors hans og persónulegra eiginleika.  Ef fólki finnst 
viðkomandi aðlaðandi getur það einnig haft jákvæð áhrif.  Þess ber að geta að leiðtogi kann að 
hafa þetta vald án þess að hafa áðurnefnd völd, þ.e. vald til að refsa, umbuna og réttmætt vald. 
     Vald vegna þekkingar: Er vald sem að leiðtogi öðlast vegna sérþekkingar sinnar.  Oft búa stjórnendur 
einstakra sviða innan fyrirtækja yfir sértækri þekkingu.  Sem dæmi gæti yfirmaður fjármálasviðs búið yfir 
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sérþekkingu á öðru sviði en fjármálum og það gæti fært honum aukin völd.  Þess ber að geta að starfsfólk 
getur komist í leiðtogahlutverk vegna sérþekkingar sinnar án þess að gegna stöðu stjórnanda.

Vald vegna tengsla:  Er vald sem fæst vegna þess að manneskja hefur aðgang að ákveðnum upplýsingum 
og ákveðnu fólki.
Ein þekktasta rannsóknin um völd, sem margar nýrri rannsóknir byggja á, var unnin af John French og 
Bertram Raven (1959).  Þar voru nefnd til sögunnar fimm valdsvið, þessi hér að framan fyrir utan vald 
vegna tengsla.  En kunna fleiri valdsvið að skipta máli?  Samkvæmt rannsóknum Benfari, Wilkinson og Orth 
(19�6) eru tvö valdsvið til viðbótar.  Í fyrsta lagi, vald sem fæst vegna aðgangs að upplýsingum sem aðrir 
hafa almennt ekki aðgang að.  Í öðru lagi, vald sem fæst með því að njóta stuðnings  innan ákveðins hóps eða 
teymis.  Í fljótu bragði gæti virst að þessi tvö svið féllu undir fyrrgreint vald vegna tengsla en svo er þó ekki. 
     Í krefjandi leiðtogahlutverki, t.a.m.  ef um er að ræða framkvæmdastjórastöðu hjá stóru fyrirtæki, má 
ganga út frá því að leiðtoginn þurfi í raun og veru að hafa öll ofangreind völd.  Til dæmis ef starfsfólk 
krefst samkeppnishæfra launa, sækist eftir að gegna ábyrgðarstöðu og telur þróun í starfi  mikilvæga þá 
verður leiðtogi þeirra að geta haft áhrif á þessa þætti til að fólk fylgi honum og hlýði í hvívetna.  Hinsvegar, 
ef  manneskja er ekki í almennu leiðtogahlutverki og hefur sem dæmi eingöngu vald vegna sérþekkingar 
sinnar þá má ganga út frá því að viðkomandi leiðtogi hafi ekki möguleika á að hafa sömu áhrif á starfsfólk 
og sá leiðtogi sem býr yfir öllum ofangreindum völdum.  Síðan er lykilatriði að leiðtogi verður að kunna 
að beita þessum völdum rétt og undir réttum kringumstæðum.  Til dæmis getur leiðtogi þurft að beita 
refsunarvaldi til að fá fólk til að vinna ákveðin verk en að sama skapi ef leiðtogi beitir eingöngu slíku valdi, 
eða beitir því við rangar kringumstæður, kann það að falla í grýttan jarðveg og getur leitt til mótmæla og 
neikvæðra viðbragða hjá fylgjendum.  Það er því ljóst að þetta er hvorki einfalt né auðvelt mál.  Fullyrða 
má að þeir leiðtogar sem ná mestum árangri hafi því þann eiginleika að kunna að beita valdi sínu eftir 
því hvernig aðstæður krefjast hverju sinni.  Síðan má auðvitað ekki líta fram hjá því að margir leiðtogar 
hafa náð mestum árangri með því að deila valdi með fólkinu sínu.  Það getur leitt til meiri ánægju meðal 
fylgjenda og aukið traust þess á leiðtoganum.  Vegna þessa aukast í raun möguleikar leiðtogans til að hafa 
meiri áhrif á fylgjendur sína (Buchanan, 2004, 724). 

Almennt má segja að stjórn yfir auðlindum fyrirtækisins geti skapað völd.  Fyrirtæki ganga 
fyrir margskonar auðlindum eins og fjármagni, tækni, mannauði, ýmsum samskiptum o.fl.  Sem 
dæmi gæti sérstakur aðgangur að ákveðnum viðskiptavini veitt völd.  Ef að það er skortur á 
auðlind eða auðlindum og einhver er háður viðkomandi auðlind eða auðlindum þá er nær 
öruggt að slík staða veiti ákveðin völd.  Skortur og það að þurfa að vera háður með einhverjum 
hætti eru lykilþættir þegar kemur að sambandi milli auðlinda og valda (Morgan, 19�6, 161).   

Hvernig öðlast fólk völd?
En hvernig öðlast fólk völd?  Hér skoðum við hvernig einstaklingar innan skipulagsheilda1  :  1. Komast 
til áhrifa með því að ná að sýna fram á þekkingu sína.  2.  Komast í réttmæta eða lögmæta valdastöðu.  �.  Fá 
aðra til að líka vel við þá.  4.  Komast í þá stöðu að geta verðlaunað og refsað.  Hér skipta tveir þættir mestu.  
1.  Framkvæma réttu hlutina.  2.  Stofna til sambands við rétta fólkið (Johns og Saks, 2001, bls. ��0-��2).  
 

Framkvæma réttu hlutina

Aðgerðir sem eru einstakar, sjáanlegar og viðeigandi geta skilað völdum. Skoðum aðeins betur hvað átt er 
við með þessu.

1   Skipulagsheild er hópur fólks sem hefur sameiginlegan tilgang og vinnur að sömu markmiðum (DuBrin, 2007, �15).
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     Einstakar aðgerðir: Þessar aðgerðir verða að tengjast eða snúa að yfirburða frammistöðu á óvenjulegum 
verkefnum, nýrri stöðu, stjórnun á verulegum breytingum og því að taka mikla áhættu. Sá sem er fær í að 
skila þannig vinnu ætti að geta öðlast meiri völd.
     Sjáanlegar aðgerðir: Aðgerðir sem eru einstakar skila engu ef enginn veit af þeim.  Það skiptir miklu 
máli að þær aðgerðir sem eiga að skila auknum völdum séu vel kynntar.  Þeir leiðtogar sem kunna að 
notfæra sér þetta koma auga á verk og verkefni sem tekið er eftir og eru góðir í að kynna þau enn frekar.  
Þetta má meðal annars gera með kynningu innan fyrirtækis, með umfjöllun í fjölmiðlum o.fl.
     Viðeigandi aðgerðir: Hér er aðalatriðið að einstakt og sjáanlegt verkefni eða starf sem unnið er skilar 
ekki meiri völdum ef öllum er sama um það. Aðgerðirnar þurfa að vera viðeigandi að því leyti að þær skipti 
máli við lausn á mikilvægu vandamáli.

Stofna til sambands við rétta fólkið
Það skiptir máli hverja þú þekkir og það skiptir sköpum að stofna til góðs sambands við eftirfarandi hópa: 
Fólk utan skipulagsheildarinnar, undirmenn, samstarfsfélaga og yfirmenn.

Fólk utan skipulagsheildar: Að þekkja valdamikla einstaklinga utan skipulagsheildar getur skilað 
auknum völdum.  Hvort sem um er að ræða almennan vinskap eða kynni með formlegri hætti eins og það 
að sitja í stjórnum fyrirtækja með valdamiklum einstaklingum.

Undirmenn:  Það kann að virðast þannig að samband við undirmenn geti ekki skilað auknum völdum 
en samband við rísandi stjörnur innan skipulagsheildar getur þó skilað slíku auk þess sem undirmenn 
geta síðar orðið yfirmenn núverandi yfirmanns síns.  Það getur ennfremur skilað auknum völdum ef 
stjórnandi ræður yfir samhentu liði undirmanna.  Slík staða getur náðst með því að eiga í góðu sambandi 
við undirmenn.

Samstarfsfélagar: Gott samband við samstarfsfélaga getur tryggt það að mögulegum hindrunum 
til að öðlast völd í framtíðinni, er ýtt til hliðar.  Um leið og viðkomandi klifrar upp metorðastigann 
getur viðkomandi beðið fyrrum samstarfsfélaga um greiða og vegna hins góða sambands munu fyrrum 
samstarfsfélagar ekki bregða fæti fyrir viðkomandi.

Yfirmenn: Gott samband við yfirmenn getur skilað viðkomandi bæði verðmætum upplýsingum 
og samböndum við annað mikilvægt fólk.  Einnig er augljóst að það getur hjálpað viðkomandi ef 
hann eða hún er undir verndarvæng og/eða nýtur sérstakrar leiðsagnar mikilsmetins yfirmanns. 
 

Samband valds og áhrifa
Til að skilja betur hvað felst í valdi þá er gagnlegt að skoða aðeins betur samband valds og áhrifa.  Að 
hafa áhrif er lykilatriði þegar kemur að umfjöllun um völd.  Yukl (2006, bls. 164-169) fjallar um ákveðna 
tegund hegðunar sem notuð er að yfirlögðu ráði til að hafa áhrif á viðhorf og hegðun annarra og kallar 
það áhrifa-aðferðir (e. Influence tactics).  Um er að ræða þrjár tegundir áhrifa-aðferða:  1.  Að heilla (e. 
Impression management tactics).  2.  Stjórnmálaaðferðir (e. Political tactics).  �.  Frumkvæðiaðferðir (e. 
Proactive influence tactics).

 

Að heilla
Snýst fyrst og fremst um að sýna sjálfan sig í jákvæðu ljósi og þannig beinir leiðtogi sjónum 
fylgjenda að jákvæðum þáttum.  Dæmi um svona hegðun er að hrósa öðrum, bjóða fram óskilyrta 
aðstoð og ræða um eigið ágæti og góð verk sín.  Þessa aðferð getur leiðtogi notað til að hafa 
áhrif á fylgjendur, en fylgjendur geta einnig notfært sér aðferðina til að hafa áhrif á leiðtogann. 
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Stjórnmálaaðferðir
Eru aðferðir til að hafa áhrif á ákvarðanir innan skipulagsheildar eða til að hafa áhrif með öðrum ráðum sem 
eru með einhverjum hætti til hagsbóta fyrir einstakling eða hóp innan skipulagsheildar.  Dæmi um aðferðir 
er að hafa áhrif á hvernig mikilvægar ákvarðanir eru teknar og hver tekur þær.  Ennfremur, felst meðal annars í 
þessu að hafa áhrif á hvaða mál eru til umfjöllunar og nota þau viðmið sem eru viðkomandi í hag.  Einnig geta 
aðferðir verið neikvæðar, eins og þær að afvegaleiða eða fela, fara frjálslega með staðreyndir og misnota vald. 
     

Frumkvæðiaðferðir
Frumkvæðiaðferðir: Fela í sér aðgerð eða aðgerðir sem hafa það markmið að verða að framkvæmast strax. 
Þetta getur meðal annars falist í því að fá einhvern til að framkvæma eitthvað nýtt, að knýja fram breytingu 
frá fyrra vinnulagi og veita stuðning við verkefni.  Ef að manneskjan sem er beðin um að framkvæma 
þarf ekki að gera það, til dæmis vegna lögmæts valds, þá eru nefndar til sögunnar nokkrar mögulegar  
áhrifaaðferðir.  

Rökvís sannfæring (e. Rational persuasion): Um er að ræða notkun á skynsamlegum rökum og staðreyndum 
til að hafa áhrif á viðkomandi.  
Upplýsa (e. Apprising): Viðkomandi er upplýstur um hvernig hann eða hún getur nýtt sér það, til 
persónulegra hagsbóta, að hlýða beiðni eða styðja leiðtoga. 
Hvatningarleið (e. Inspirational appeals): Höfðað er til gildismats og hugmyndafræði viðkomandi eða að 
reynt er að höfða til tilfinninga viðkomandi.   
Ráðgefandi (e. Consultation): Viðkomandi er meðal annars hvattur til að koma með tillögur að breytingum 
eða hjálpa til við eitthvað. Hér er lykilatriði að leiðtogi telur æskilegt að viðkomandi komi að málum með 
einhvers konar stuðningi eða aðstoð.  
Samvinna (e. Collaboration): Viðkomandi er lofað viðeigandi aðstoð hvort sem það er í formi leiðsagnar 
eða nauðsynlegra hluta til að vinna ákveðið verk.  
Hrós og smjaður (e. Ingratiation): Leiðtogi hrósar eða smjaðrar fyrir viðkomandi áður en eða á meðan 
reynt er að hafa áhrif á viðkomandi. Eða leiðtogi undirstrikar við viðkomandi að hann hafi fulla trú á að 
viðkomandi hafi getu til að framkvæma eða vinna bón.  
Persónulegur greiði (e. Personal appeals): Leiðtogi biður viðkomandi um eitthvað þar sem rökin eru greiði 
vegna vinskapar eða viðkomandi er beðinn um persónulegan greiða áður en gefið er upp hver sjálfur 
greiðinn er.
Bjóða skipti (e. Exchange): Leiðtogi býður umbun, greiða á móti greiða eða gefur í skyn einhvers konar 
virðisauka fyrir viðkomandi seinna meir.  
Nota samþykki annarra (e. Coalition tactics):  Leiðtogi notar aðra í kringum sig til að hafa áhrif á 
viðkomandi.  
Lögmæt aðferð (e. Legitimating tactics):  Leiðtogi reynir að setja dæmið upp með þeim hætti að lögmætt 
sé að biðja viðkomandi um ákveðna hluti starfsins vegna. Hér getur leiðtogi meðal annars vísað í 
starfsreglur.  
Þrýstingur (e. Pressure): Leiðtogi beitir viðkomandi þrýstingi meðal annars í formi hótana, stöðugra 
áminninga og eftirlits.
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Umbun og refsing
Howell og Costley (2006, bls. 169 og 170) fjalla um að formlega skipaðir leiðtogar í skipulagsheildum 
noti ýmsar leiðir til að bæði umbuna og refsa fylgjendum til að hafa áhrif á hegðun þeirra.  Leiðtogar 
nota þessar leiðir til að ná fram starfstengdum markmiðum.  Dæmi um umbun (mynd 1) er meðal 
annars að leggja til að sá sem stendur sig vel fái kauphækkun, að sýna jákvæð viðbrögð t.d. með hrósi 
þegar viðkomandi stendur sig vel og upplýsa yfirmann sinn (ef leiðtogi er ekki hæst settur) um yfirburða 
frammistöðu viðkomandi. 

 

Mynd 1.  (Howell og Costley, �006, bls. 170).

Dæmi um refsingu (mynd 2) eru meðal annars sektir vegna síendurtekinnna brota á reglum fyrirtækisins, 
áminning til starfsmanns ef frammistaða er stöðugt undir getu viðkomandi og það að leggja til að 
viðkomandi fái t.d. ekki kauphækkun ef frammistaðan er óviðunandi.

Mynd �.  (Howell og Costley, �006, bls. 170).
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     Howell og Costley (2006, bls. 169 og 170) telja ennfremur að leiðtogar noti mismunandi aðferðir 
þegar kemur að umbun og refsingu en allir leiðtogar noti eitthvað af þeim leiðum sem sjá má á myndunum 
tveimur hér að framan til að hafa áhrif á hegðun fylgjenda.  Það er mikilvægt að hafa í huga að það 
þarf ekki að vera neikvætt að beita refsingu.  Það getur verið réttlætanlegt þegar starfsfólk brýtur reglur 
eða leggur sig ekki nægilega vel fram í vinnunni eða þegar það stendur sig hreinlega illa.  Með réttri 
notkun refsingar geta leiðtogar sent skýr skilaboð til fylgjenda sinna um það hvers ætlast er til af þeim.   
     Það er ljóst að ef leiðtogi á að geta beitt umbun og/eða refsingu þarf hann til þess völd yfir fyrrgreindum 
þáttum.  Það kann að vera að leiðtogi þurfi ekki í öllum kringumstæðum að hafa vald yfir hverjum og einum 
þessara þátta til að geta sinnt hlutverki sínu en erfitt er að ímynda sér leiðtoga sem ræður ekki yfir neinum eða 
fáum þessara þátta.  Lykilatriðið er að kunna að beita umbun og refsingu með viðeigandi hætti eftir aðstæðum.  
     Aukin áhersla á valddreifingu, teymisvinnu og almennt meira lýðræði við stjórnun kann í sumum tilfella 
að draga úr áherslu á notkun refsingar sem  og minnka völd stjórnenda og leiðtoga en það þarf þó ekki að 
vera algilt.  Hæfir leiðtogar geta dreift valdi með árangursríkum hætti án þess að það dragi úr völdum þeirra.  
Völd, áhrif, refsing og umbun eru þættir sem eru oft á gráu svæði hvað réttmæta notkun varðar og 
þeir sem hafa mannaforráð og ráða yfir auðlindum innan skipulagsheilda standa oft frammi fyrir 
siðferðilegum spurningum varðandi beitingu fyrrgreindra þátta.  Við skoðum næst notkun valds með 
tilliti til leiðtogafræðanna.

Notkun valds
Robbins og Coulter (2005, 117) fjalla um leiðtogahegðun yfirstjórnenda og telja að lykilatriði sé að vera góð 
fyrirmynd og hvað gert er skipti meira máli en hvað sagt er.  Yfirstjórnendur senda út skilaboð með aðgerðum 
sínum, hvort sem það er að verðlauna ákveðna hegðun eða refsa fyrir ósiðlega hegðun.  Hér skiptir máli að 
verðlauna ekki ósiðlega hegðun heldur refsa fyrir slíka hegðun.  Þetta þarf að vera sýnilegt starfsfólki því það 
sendir þau skilaboð að það borgi sig ekki að haga sér ósiðlega og það muni ekki þjóna hagsmunum starfsfólks. 
     Nahavandi (2006, 114-119) fjallar um þrjá þætti er tengjast misnotkun valds.  1.  Ástæður misnotkunar.  
2.  Afleiðingar misnotkunar.  �.  Lausn.

Ástæður misnotkunar (e. Causes and processes):  
Ástæður fyrir misnotkun má finna í tveimur þáttum: Persónugerð leiðtogans og þáttum er snúa að 
sjálfri skipulagsheildinni.  Varðandi persónugerð leiðtoga þá eru nokkur persónueinkenni sem geta 
leitt til misnotkunar á valdi.  Leiðtogar sem misnota völd hafa gjarnan brenglaða mynd af sjálfum sér 
og eru hrokafullir, afar stjórnsamir, valdasjúkir og óvægnir.  Einnig eru þessir leiðtogar meðal annars 
tilbúnir til að misnota annað fólk og finna ekki til samkenndar með öðrum.  Þeim finnst þeir hafa 
meiri rétt en aðrir og eigi skilið sérstaka meðhöndlun.  Þessir leiðtogar vinna oft vel með yfirmönnum, 
ef slíkir eru til staðar, en ganga algerlega á rétt undirmanna sinna.  Varðandi skipulagsheildina þá 
getur leiðtogi ekki misnotað vald sitt nema að gerð skipulagsheildarinnar geri honum það kleift og 
aðalatriðið í því sambandi er menning skipulagsheildarinnar.  Hverskonar menning er til staðar?  
Hvaða reglur eru í gildi?  Hvað má gera og hvað má ekki gera?  Ennfremur, þá eru auknar líkur á 
misnotkun valds ef unnið er eftir fjárhagslegum skammtímamarkmiðum, í tengslum við umbun, ef 
að starfsmannaval byggir helst á persónulegum samböndum og ef skipulagsgerðin er miðstýrð.  Því 
meira sem valdi er miðstýrt í skipulagsheild og boðleiðir samskipta eru lokaðar, því minni eru líkurnar 
á að misnotkun valds komist upp eða verði tilkynnt.  Slíkar aðstæður auka líkur á misnotkun valds. 
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Afleiðing misnotkunar (e. Consequences of corruption):
Meginafleiðing misnotkunar valds er slæm ákvarðanataka.  Þegar leiðtogi misnotar vald sitt þá er 
hætta á að nauðsynlegar upplýsingar til að taka sem bestar ákvarðanir séu ekki notaðar.  Ástæðan er 
fjarlægð við fylgjendur vegna misnotkunarinnar.  Fylgjendur vilja meðal annars ekki eða þora ekki að 
upplýsa leiðtogann um alla hluti og forðast til dæmis að færa leiðtoganum slæmar fréttir.  Einnig kunna 
fylgjendur að leyna mistökum sínum og fegra myndina af því hvernig staðan er.  Leiðtogi hefur því ekki 
raunverulega mynd af gangi mála í skipulagsheildinni sem leiðir til þess að samband hans laskast bæði 
við skipulagsheildina og viðskiptavini.  Vegna hegðunar og viðbragða starfsfólks sem samþykkir hegðun 
leiðtoga, og í raun siglir bara með án mótmæla og átaka, þá er hætta á að leiðtoga finnist hann einmitt 
þurfa að stjórna með valdi og taka allar ákvarðanir sjálfur þar sem fylgjendur hafi ekki getu til þess. 

Lausn (e. Solutions):
Það eru ekki til neinar töfralausnir sem koma í veg fyrir misnotkun á valdi en eftirfarandi þættir geta 
verið gagnlegir.   
Leiðtogi tekur aukinn þátt í daglegu amstri.  Það dregur úr líkum á misnotkun valds ef leiðtogi starfar 
náið með fylgjendum sínum og viðskiptavinum.   
Draga úr því að fylgjendur þurfi að vera háðir leiðtoga, meðal annars með tilliti til framgangs á 
vinnustað, kaupa og kjara o.fl.   
Hvetja til opinna samskipta og skoðanaskipta.  Það hjálpar til ef fylgjendur geta viðrað skoðanir sínar og 
það sem þeim liggur á hjarta við leiðtogann og aðra valdamikla einstaklinga innan skipulagsheildarinnar.   
Nota hlutlausa mælikvarða þegar árangur er mældur.  Hvort sem um er að ræða fyrirfram ákveðnar 
mælistikur eða endurgjöf frá viðeigandi aðilum þá dregur slíkt úr óæskilegu valdi og getur tryggt rétt og 
eðlilegt upplýsingaflæði.   
Láta utanaðkomandi aðila koma að ákvörðunartöku.  Það getur hjálpað fyrirtæki að fá hlutlausa sýn á 
hlutina og getur leitt af sér ný viðhorf sem geta hamlað spillingu.  Dæmi um þetta eru utanaðkomandi 
aðilar í stjórn fyrirtækis.   
Breyta menningunni.  Það að breyta menningu skipulagsheildar og hafa eftirlit með henni er líklega 
erfiðasta lausnin en jafnframt sú árangursríkasta.  Breyting á menningu á ekki að snúast um að fullnægja 
leiðtoganum heldur þarf breytingin að snúa að framleiðni, frammistöðu og þjónustu við viðskiptavini. 

Fylgjendur 

Grint (2005, 46-47) telur að hlutverk fylgjenda gleymist oft þegar kemur að völdum leiðtoga.  Leiðtogar 
verða ekki valdamiklir nema ef fylgjendur þeirra ákveða að fylgja leiðtoga sínum.  Fylgjendur hafa ávallt 
val og þó þeir kunni að líða fyrir val sitt þá er staðreyndin sú að enginn leiðtogi eða kringumstæður geta 
fulltryggt það að fylgjendur muni hlýða.  Þessu má líkja við ,,bylgju” á íþróttaleik.  Það er einhver sem setur 
bylgjuna af stað en hann eða hún ræður ekki hvenær bylgjan endar.  Það gera þeir sem fylgja í kjölfarið.  
Þessu er því ekki þannig farið að þetta sé eins og dómínó áhrif þar sem ekki er stoppað fyrr en síðasti 
dómínókubburinn fellur niður, svo framarlega sem kubbunum er raðað rétt upp.  Þetta þýðir meðal annars 
að vondir eða óábyrgir fylgjendur gera óábyrgum leiðtogum kleift að leiða.  Auðvitað þarf að skoða mun 
nákvæmar samband fylgjenda og leiðtoga til að greina hvaða áhrif slík sambönd hafa á völd.  Við verðum þó 
að hafa í huga að víst er að leiðtogi án fylgjenda er valdalaus og leiðtogi án fylgjenda getur vart talist leiðtogi. 
    Formlega skipaðir leiðtogar hafa jafnan meiri völd en fylgjendur.  Virkir fylgjendur geta samt sótt 
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sér völd víða innan skipulagsheildar og þar með haft áhrif á skipulagsheildina ásamt því að stofna til 
gagnkvæms sambands við leiðtoga þar sem allir aðilar hagnast eða bera eitthvað úr býtum.  Fylgjendur 
geta ráðið yfir persónulegu valdi sem getur byggt á hlutum eins og þekkingu, sérfræðikunnáttu, 
sérstöku framlagi o.fl.  Fylgjendur geta einnig haft svokallað stöðulegt vald (e. position power) vegna 
upplýsinga, aðgengi að hlutum og staðsetningar innan skipulagsheildar (Daft, 200�, bls. 20�). 
     Maxwell (199�, bls. 20) segir að sá sem telur sig leiðtoga en hefur ekki fylgjendur sé ekki að leiða 
heldur sé einungis í gönguferð. Leiðtogamennska er það að hafa áhrif (e. influence) og til þess að fá 
fylgjendur verður viðkomandi að hafa áhrif á fólk.

Lokaorð

Leiðtogamennska virðist ósjaldan sveipuð ákveðnum dýrðarljóma og fólk virðist oft eiga erfitt með að 
benda á hvað það er sem gerir einhvern að leiðtoga.  Leiðtogafræðin leitast við að útskýra ýmsa þætti 
er snúa að því að leiða fólk og völd er einn þessara þátta.  Þetta er þáttur sem virðist sérstaklega vera 
vanmetinn þegar ekki er leitað nægilega vel eftir að útskýra hvað það er sem gerir einhvern að leiðtoga.  
Það er nefnilega stór spurning hvort hægt sé að leiða án þess að hafa völd?  Það var ekki markmiðið 
að svara þeirri umfangsmiklu spurningu heldur að skoða nokkur lykilatriði er tengjast völdum og 
leiðtogamennsku til að kynnast hversu mikilvægur þáttur þetta er.  Fjallað var um helstu tegundir valda 
en misjafnt er hvaða völd leiðtogar hafa og þurfa að hafa til þess að sinna hlutverki sínu.  Það eru ótal 
hlutir sem geta skilað fólki völdum en tvennt getur hjálpað fólki að öðlast völd.  Í fyrsta lagi það að vera 
tengdur rétta fólkinu og í öðru lagi að framkvæma réttu hlutina.  En aðeins aðgerðir sem eru einstakar, 
sýnilegar og viðeigandi geta skilað völdum.  Ekki er hægt að aðskilja áhrif og völd og nefndar voru 
nokkrar aðferðir er snúa að því að hafa aukin áhrif.  Leiðtogar þurfa að geta beitt umbun til að hafa áhrif 
á fylgjendur sína en þeir geta líka þurft að beita refsingu í sama tilgangi.  Það fer eftir aðstæðum hvað 
við á en til að geta beitt umbun eða refsingu þarf leiðtogi að hafa vald yfir viðeigandi þáttum. Til dæmis 
ef æskilegt er fyrir leiðtoga að geta umbunað með að útdeila ákveðnum verkefnum þá þarf hann að hafa 
vald til þess.  Leiðtogar þurfa að gæta sín á að misnota ekki vald sitt og fjallað var um nokkrar hliðar á 
misnotkun valds og mögulegar lausnir.  Þar kemur margt til greina en líklega er besta lausnin sú, sem er 
einnig fyrirbyggjandi, að fyrirtækjamenningin sé heilbrigð.  Fyrirtækjamenningin er ekki til að fullnægja 
leiðtoganum heldur á hún að snúast um hluti eins og frammistöðu og þjónustu við viðskiptavini.  Að lokum 
var aðeins fjallað um hlutverk fylgjenda en þeir virðast oft gleymast þegar leiðtogamennska er annarsvegar. 
     Samspil valda og leiðtogamennsku er margslungið fyrirbæri.  Það hversu mikil völd eða hvernig völd 
eru nauðsynleg fer eftir aðstæðum hverju sinni.  Ljóst er að leiðtogi án valda býr við afar mikla takmörkun 
og spurning hvort slíkur leiðtogi geti í raun og veru sinnt leiðtogahlutverki.
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