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--  KKooffii  AAnnnnaann

AAÐÐAALLRRIITTAARRII  SSAAMMEEIINNUUÐÐUU  ÞÞJJÓÓÐÐAANNNNAA

„There are too many barriers that stunt, stifle and starve [...] 

These barriers and subsidies in developed countries must be phased out, 

as fast as possible, for the sake of humanity.“

Það eru of margar hömlur sem hindra, halda niðri og valda hungri [...] 

Það verður að draga úr þessum hömlum og niðurgreiðslum í þróuðum ríkjum 

eins fljótt og auðið er, í þágu mannkyns. 

*

--  AAddaamm  SSmmiitthh

HHUUGGSSUUÐÐUURR  OOGG  FFAAÐÐIIRR  HHAAGGFFRRÆÆÐÐIINNNNAARR

„If a foreign country can supply us with a commodity cheaper 

than we ourselves can make it, better buy it of them with some part of the produce 

of our own industry, employed in a way in which we have some advantage.“

Ef annað land getur séð okkur fyrir vöru á lægra verði en við getum sjálf framleitt hana, 

ættum við að kaupa hana af þeim með hluta afurða okkar eigin iðnaðar 

nýttum á þann veg að höfum nokkra yfirburði. 

*

--  OOssccaarr  WWiillddee

RRIITTHHÖÖFFUUNNDDUURR,,  SSEEMM  SSTTÓÓÐÐSSTT  AALLLLTT  NNEEMMAA  FFRREEIISSTTIINNGGAARR

„One should always play fairly when one has the winning cards.“

Maður ætti alltaf að spila heiðarlega, þegar maður hefur öll tromp á hendi.
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ÁÁggrriipp

Undanfarinn áratug hefur Ísland siglt hraðbyri í frjálsræðisátt. Fjármagns-

flutningar hafa verið gefnir frjálsir, skikki komið á ríkisfjármálin og skuldir

greiddar, ríkisfyrirtæki einkavædd, skattar á fyrirtæki lækkaðir og rammi

hagstjórnar er orðinn eins og best verður á kosið. Á minnsta kosti einu sviði

hefði þó mátt ganga hraðar fram - á vettvangi alþjóðaviðskipta.

Á Íslandi ríkir afturhald þegar kemur að fríverslun með landbúnaðarvörur og

til marks um það er landið í hópi hinna svo kölluðu G10-landa, en það eru

lönd sem eru með mestu verndarstefnuna í landbúnaðarmálum af öllum

löndum Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO) og saman standa af Búlgaríu,

Íslandi, Ísrael, Japan, Kóreu, Líktenstein, Máritíus, Noregi, Sviss og Tævan.

Þessi ritgerð er skrifuð til að tíunda kosti alþjóðaviðskipta, til að benda á að

Ísland er á þessu sviði í hópi afturhaldssömustu þjóða heims og til að hvetja

ráðamenn til að láta af þessu afturhaldi, ekki eingöngu með eigin hagsmuni í

huga heldur einnig hagsmuni þróunarlandanna. 

Alþjóðavæðing viðskipta hratt af stað ferli sem sennilega á sér enga hliðstæðu

í sögunni. Í einni sviphendingu varð grundvallarbreyting á viðskiptaumhverfi

flestra þjóða sem leysti miklar umbætur úr læðingi. Sökum þessa hefur

umtalsverð umræða farið fram um alþjóðavæðingu. Samhliða henni hefur

þeirri spurningu verið varpað fram hvort ekki sé mál að búverndinni linni og

að frjáls viðskipti leysi verndarstefnu innan greinarinnar af hólmi. Íslendingar
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hafa ekki farið varhluta af þessari umræðu frekar en aðrar þjóðir og sér í lagi

hefur reynt á afstöðu þjóðarinnar innan G10-samstarfsins.

Þjóðirnar í samstarfinu hafa sett sér það markmið að styrkja stoðir viðskipta á

milli landanna og stuðla að því að Doha-þróunarstefna WTO nái fram að

ganga. Í þessu augnamiði hafa G10-þjóðirnar skuldbundið sig til að vinna í

nánu samstarfi við aðrar þjóðir innan WTO og þróa áfram landbúnaðarstefnu

landanna þannig að öll aðildarríki geti unað sátt við sinn hlut. Áhrif G10-

ríkjanna á stefnumörkun í alþjóðaviðskiptum með landbúnað eru meiri en á

flestum öðrum sviðum viðskipta og ríkin hafa skapað sér ákveðna sérstöðu

á meðal annarra aðildarríkja WTO. Hins vegar er mikilvægt að ríkin leggi á

vaðið og einsetji sér að leiða baráttu fyrir afnámi verndartolla og annarra hafta

í alþjóðaviðskiptum með landbúnaðarvörur - og helst afnámi tolla á öllum

vörum í fyllingu tímans.

Það er hátt reitt til höggs, en að sama skapi er til mikils að vinna. Nýlegar

rannsóknir gefa til kynna að ef viðskiptahömlur á milli landa í þjónustu,

iðnaði og landbúnaði væru felldar niður ásamt útlutnings- og

framleiðslustyrkjum til landbúnaðar myndi það stuðla að fimmtungs-

heildarvexti alþjóðaviðskipta. Sér í lagi vekur eftirtekt að hvergi yrði vöxtur

alþjóðaviðskipta meiri en með landbúnaðarvörur, enda á markaður með þær

það sammerkt um allan heim að sitja fastur í viðjum styrkja- og

niðurgreiðslukerfa sem vinna meiri skaða en gagn til lengri tíma litið.

Fram hjá þeirri staðreynd verður ekki litið að ávinningur af frjálsræði í

alþjóðaviðskiptum með landbúnaðarvörur er meiri en í öðrum greinum. Sú

staðreynd atvikast af því að styrkjakerfi og höft á landbúnaði eru

framleiðslubjagandi í eðli sínu. Sökum þessa stuðlar afnám styrkja og tolla að

því að virkja á nýjan leik samband framboðs og eftirspurnar á mörkuðum
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með landbúnaðarafurðir. Ef marka má nýlegar rannsóknir má áætla að stærsti

hluti þess velferðarábata sem verður til við afnám tolla og styrkjakerfis myndi

renna til Vesturlanda en um 40% af velferðarábatanum myndu hins vegar falla

þróunarríkjum í skaut. Ekki þarf að fjölyrða um það, að sé ábatinn reiknaður

sem hlutfall af landsframleiðslu vænkast hagur þróunarlanda margfalt á við

hag Vesturlanda. 

Í umræðu um þróunarhjálp hefur því verið haldið fram að afnám

viðskiptahindrana sé greiðasta leiðin til að lyfta hundruðum milljóna manna

í þróunarlöndum upp úr sárri fátækt og að viðskiptahvetjandi aðgerðir séu

eina færa leiðin til að soltnir íbúar þróunarlanda fái tækifæri til að lifa á annan

máta en frá höndinni til munnsins. Niðurstöður rannsókna skjóta stoðum

undir þessa fullyrðingu enda er það einörð skoðun skýrsluhöfunda að afnám

viðskiptahindrana á framleiðsluvörur þróunarríkja sé besta þróunaraðstoð

sem völ er á og að Íslendingar eigi að ganga fram fyrir skjöldu í þessum efnum

og hvetja aðrar G10-þjóðir til hins sama. 

Tiltölulega lágt framlag þróunaraðstoðar sem hlutfall af landsframleiðslu

þróunarríkis hefur mikil áhrif á hagvöxt á hvern einstakling í þróunarlandi.

Hins vegar er jaðarábati aukinnar þróunaraðstoðar tiltölulega lítill. Ef litið er

til hagtalna í álfunni á árunum 1970-1995 kemur í ljós að hagvöxtur á mann

dróst saman samfara vaxandi þróunaraðstoð, þar sem hún hefti efnahagslega

framþróun og hvata til viðskipta. Á sama tíma líta sömu þjóðir og veita

þróunaraðstoð fram hjá því að afnám viðskiptahindrana myndi örva

efnahagslíf þróunarríkjanna þar sem frumkvöðlar í löndunum myndu finna

leiðir til að framleiða vörur á hagkvæmari máta en nú er gert - án

þróunaraðstoðar.

Sökum þessa má þróunaraðstoð sín lítils í samanburði við alþjóðaviðskipti.
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Með þróunaraðstoð fylgir gjarnan sá böggull skammrifi að stjórnvöld í

fjarlægum löndum íhlutist um hvernig útdeila skuli fjármagni sem leiðir til

óhagkvæmrar nýtingar framleiðsluþátta. Alþjóðaviðskipti, t.a.m. með

landbúnaðarvörur þróunarlanda, eru hins vegar til þess fallin að stuðla að

hagkvæmustu nýtingu takmarkaðra framleiðsluþátta, enda er það erlendum

framleiðanda í hag að uppskera hvers árs sé hámörkuð í þróunarlandi.

Sá sem fellir niður viðskiptahindranir hagnast síst minna en sá sem getur

aukið útflutning vegna þessa. Rannsóknir á helstu gangráðum hagvaxtar í

heiminum gefa til kynna að þau lönd sem aukið hafi veg fríverslunar hafi búið

við hæst langtímahagvaxtarstig. Þó ber að líta til þess að ekki er um klárt

orsakasamhengi að ræða, þar sem ógerningur er að einangra fríverslun frá

öðrum hagstjórnaraðgerðum. Hins vegar má benda á að ekki fyrirfinnst eitt

einasta dæmi þess að lokað hagkerfi hafi notið langvarandi hagvaxtar en hins

vegar má finna mýmörg dæmi um samspil afnáms viðskiptahindrana og

hagvaxtar ríkja allt aftur til sjöunda áratugar síðustu aldar. Enda skyldi engan

undra: alþjóðaviðskipti stuðla öðrum þáttum fremur að því að lönd sérhæfi

sig í framleiðslu þeirra vara sem þau njóti hlutfallslegra yfirburða í. Kenningin

er síður en svo ný af nálinni - en er jafnrétt nú og hún var þegar

hagfræðingurinn David Ricardo setti hana fram við dagsbrún nítjándu aldar.

Í kenningunni er bent á að sérhver þjóð eigi að sérhæfa sig í framleiðslu þeirra

vara sem hún hafi hlutfallslega yfirburði í framleiðslu á - þ.e. þeirra vara sem

hún getur framleitt með lægri tilkostnaði en aðrar þjóðir. Með

milliríkjaviðskiptum geti sérhver þjóð því boðið til sölu vörur sem hún

framleiðir á hagkvæmari máta en aðrar þjóðir og fengið í skiptum vörur sem

kostnaðarsamara er fyrir hana en aðrar þjóðir að framleiða. Niðurstaðan er sú

að allar þjóðir hagnast á viðskiptunum, burt séð frá upprunalegi úthlutun,

t.a.m. náttúruauðæva, enda stuðla alþjóðaviðskipti að aukinni hagkvæmni

með sérhæfingu og betri nýtingu framleiðsluþátta.
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Styrkir, innflutningskvótar og höft af ýmsum toga vinna hins vegar gegn því

að þjóðir sérhæfi sig í framleiðslu þeirra vara sem hlutfallslegir yfirburðir

þeirra liggja í. Að sama skapi er velferðartap samfélagsins á fleiri sviðum en

því sem markast af óhagkvæmri framleiðslu. Útflutningsstyrkir voru t.a.m.

algengir á síðustu áratugum í íslenskum landbúnaði vegna þess að eftirspurn

eftir framleiðslu innlendra bænda var takmörkuð á því verði sem þeir buðu á

alþjóðlegum mörkuðum. Að sama skapi kemur óhagkvæmnin fram í því að

innlendir skattgreiðendur eru með útflutningsstyrkjum í raun að greiða niður

verð á vörunni fyrir erlenda neytendur - hér er því um hreina tekjutilfærslu að

ræða. Að sama skapi ber að líta til þess að sóunin sem á sér stað fyrir tilstuðlan

útflutningsstyrkja er enn víðtækari þar sem styrkirnir viðhalda

ósamkeppnisfærri framleiðslugrein í heimalandi.

Sú röksemd heldur varla vatni að mörg þróunarríki séu illa í stakk búin til að

af hafa hag af alþjóðaviðskiptum, þar sem mörg þeirra skorti innviði og

stofnanir til að hafa hag af þátttöku í alþjóðaviðskiptum. Uppbygging

stofnana og annarra innviða samfélagsins er réttilega mikilvæg stoð frjálsra

viðskipta. Án eignarréttar er til lítils að rækta garðinn ef nágranninn getur

óáreittur uppskorið án þess að sá og rækta. Öfugt við það sem gjarnan er

haldið fram í umræðunni eru frjáls viðskipti - markaðshagkerfið - forsendan

fyrir traustum innviðum. 

Eins og drepið var á að ofan hafa frjáls alþjóðaviðskipti bein áhrif á þjóðarhag

í gegnum samspil gangráða s.s. hagvaxtar, atvinnustigs og nýsköpunar - en að

sama skapi hafa þau mótandi áhrif á stofnanir samfélagsins, lífsgæði, frið og

nýsköpun um víðan völl. Sér í lagi eru samkeppni og eignarréttur sterkur

hvati til nýsköpunar. Enda liggur það í hlutarins eðli; samkeppni á milli

framleiðenda er sterkasti hvatinn til bættra framleiðsluferla og aukinnar

hagkvæmni, enda er óhagræði myllusteinn um háls frjálsrar samkeppni sem
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aðeins næst fyrir tilstuðlan haftalausra alþjóðaviðskipta. Samkeppni í

framleiðslu kallar enda á stöðuga framþróun sem finnur sér farveg í gegnum

nýsköpun og hugvit einstaklinganna.

Viðskiptastefna Vesturveldanna, sér í lagi Evrópusambandsþjóðanna, G10-

ríkjanna og Bandaríkjanna, í málefnum landbúnaðar hefur lagt lamandi hönd

á alþjóðleg viðskipti með landbúnaðarvörur. Ríkin rembast eins og rjúpan við

staurinn og auka í sífellu framleiðslu sína á landbúnaðarafurðum og vernda

innlenda framleiðslu í of ríkum mæli gegn innfluttum afurðum, t.a.m. frá

þróunarlöndunum

Umræða um niðurfellingu viðskiptahafta á þróunarlöndin er talsverð en

framkvæmdin hefur legið á milli hluta. Þannig þarf ekki að velkjast í vafa um

að verulega hallar á vaxtarmöguleika þróunarríkja á meðan verndarstefna

Vesturveldanna beinist gegn framleiðslu þróunarríkja á landbúnaðarvörum. 

Þrátt fyrir hugsanlega mikinn ágóða af afnámi viðskiptahindrana stunda

næstum öll stjórnvöld inngrip í alþjóðaviðskipti af einhverjum toga. Það getur

reynst þrautinni þyngra að aflétta viðskiptahindrunum og draga úr styrkjum

til greina sem hafa notið þeirra um árabil. 

Síbreytilegt umhverfi stjórnmála stuðlar að því að stefna stjórnvalda er lítt

breytanleg gagnvart málefnum sem eiga sér öfluga talsmenn í gegnum

sérhagsmunahópa, s.s. bænda og annarra framleiðenda. Að öllu jöfnu álíta

stjórnmálamenn það ekki vænlegt frá pólitísku sjónarmiði að tala fyrir

opinberum stjórnvaldsaðgerðum sem munu leiða til atvinnumissis fyrir hóp

einstaklinga. Skiptir þá engu máli hversu fáa einstaklinga um ræðir eða

hversu mikill ábati og velferð myndi fylgja í kjölfarið fyrir heildina. Í annan

stað getur það verið hagkvæmara fyrir stærri þjóðir að fella ekki niður
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viðskiptahindranir í einni svipan heldur að fylgja gangi mála á

alþjóðavettvangi. 

Ísland ætti því að stefna að því að aflétta viðskiptahindrunum eins fljótt og

unnt er án tillits til hvort aðrar þjóðir geri slíkt hið sama. Slík stefna myndi

stuðla að auknum hagvexti og þjóðfélagslegri velferð til langs tíma litið og

stuðla að því að íslenskt hagkerfi geti blómgast enn frekar fyrir atbeina

þekkingar og sérhæfingar - til hagsbótar öllum þorra manna - jafnframt því að

leggja lóð á vogarskálina í þeirri viðleitni að styðja þróunarlöndin til

sjálfshjálpar.
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11..   IInnnnggaanngguurr

Undanfarinn áratug hefur Ísland siglt hraðbyr í frjálsræðisátt. Fjármagns-

flutningar hafa verið gefnir frjálsir, skikki komið á ríkisfjármálin og skuldir

greiddar, ríkisfyrirtæki einkavædd, skattar á fyrirtæki lækkaðir og rammi

hagstjórnar er orðinn eins og best verður á kosið. Á minnsta kosti einu sviði

hefði þó mátt ganga hraðar fram - á vettvangi alþjóðaviðskipta.

Á Íslandi ríkir afturhald þegar kemur að fríverslun og til marks um það er

landið í hópi hinna svo kölluðu G10-ríkja, sem saman standa af Búlgaríu,

Íslandi, Ísrael, Japan, Kóreu, Líktenstein, Máritíus, Noregi, Sviss og Tævan -

en ríkin eru með mestu verndarstefnuna í landbúnaðarmálum af öllum

löndum Alþjóðaviðskiptamálastofnunarinnar (WTO). Þessi ritgerð er skrifuð

til að tíunda kosti alþjóðaviðskipta, til að benda á að Ísland er á þessu sviði í

hópi afturhaldsömustu þjóða heims og til að hvetja ráðamenn til að láta af

þessu afturhaldi, ekki eingöngu með eigin hagsmuni heldur einnig hagsmuni

þróunarlandanna í huga. 

G10-hópurinn samanstendur af þjóðum innan WTO sem bundist hafa

böndum og sett sér það markmið að styrkja viðskiptastoðir landanna og

stuðla að því að markmið Doha-lotunnar nái fram að ganga.  Þannig hafa

fulltrúar G10-ríkjanna skuldbundið sig til að vinna náið með öðrum

aðildarríkjum í WTO að því að þróa áfram landbúnaðarstefnu landanna

þannig að öll aðildarríki geti unað sátt við sitt. 
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Grunnhugmyndir G10-ríkjanna í málefnum landbúnaðar snúa að því að efla

hag landbúnaðarframleiðslu til að styrkja stoðir hennar, m.a. út frá

byggðasjónarmiðum og sögulegum sjónarmiðum. Ríkin hafa jafnan bent á að

mikilvægi innlendrar landbúnaðarframleiðslu felist öðrum þáttum fremur í

öryggis- og umhverfissjónarmiðum og undir svipaðar röksemdir taka flestar

þjóðir innan WTO. Með öðrum orðum, þessi ríki eru hvað áköfust þegar

kemur að því að verja landbúnað og halda viðskiptahöftum á því sviði.

Áhrif G10-ríkjanna á stefnumörkun í alþjóðaviðskiptum með landbúnað eru

meiri en á flestum öðrum sviðum viðskipta. Sökum þessa er mikilvægt að

G10-ríkin falli frá núverandi verndarstefnu í málefnum landbúnaðar og leiði

baráttuna fyrir afnámi verndartolla og annarra hafta í alþjóðaviðskiptum með

landbúnaðarvörur. Þannig eykst velferð í heiminum og þróunarlöndunum

verður hjálpað til að verða bjargálna.

Í desember 2005 munu ríki heims koma saman í Hong Kong og semja sín í

milli um aukið frelsi í alþjóðaviðskiptum. Í þeim samningum verður Ísland á

bremsunni hvað varðar landbúnaðarmál sem eru okkur sjálfum til skaða og

þróunarlöndunum einnig. Okkar helsta niðurstaða er að Ísland eigi að afnema

öll höft og að landið eigi að yfirgefa G10-hópinn fyrir samningalotuna sem

hefst í Hong Kong í desember 2005 og stuðla þannig að aukinni verslun með

landbúnaðarvörur. Ekki eingöngu myndi velferð á Íslandi aukast við það að

höftin yrðu rofin og við myndum leggja lið baráttu fyrir því að þróunarlöndin

hæfu raunhæfa sjálfbæra sjálfshjálp.

Það er löngu ljóst að landbúnaður er óverulegt hagsmunamál fyrir Íslendinga

og í raun er óskiljanlegt að Ísland skuli vera í hópi þeirra ríkja sem reka

harðasta verndarstefnuna í landbúnaðarmálum í heiminum. Enda eru

Íslendingar að meginstefu til talsmenn frjálsra og haftalausra viðskipta, hvort
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sem litið er til verslunar, iðnaðar, þjónustu eða annarra sviða hagkerfisins.

Landbúnaður hefur hins vegar setið eftir. Sjálfsagt er ekki um að kenna skorti

á skilningi á gildum frjálsra viðskipta og jákvæðum áhrifum þeirra á

þjóðarhag. Það er hins vegar ekki viðfangsefni þessarar ritgerðar að rekja

hagsögulegar skýringar á því hversu erfitt hefur reynst að opna landbúnað

fyrir frjálsum viðskiptum og hvers vegna landbúnaður er alltaf undanskilinn

í umræðu um hagkvæmni viðskipta. Ef þessi ritgerð fjallaði um gildi frjálsra

viðskipta í verslun, iðnaði eða þjónustu myndu velflestir taka umræðuna sem

gefnum hagfræðilegum sannindum. Eðlilegast væri fyrir Ísland myndi

yfirgefa G10-hópinn fyrir fund Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar. Þannig

myndi Ísland sýna gott fordæmi og rjúfa samstöðu þessara afturhaldsríkja

auk þess sem áhrif á velferð á Íslandi yrðu nokkur. Nú gæti einhverjum þótt

það óraunhæf niðurstaða að lóð Íslands vigtuðu eitthvað í alþjóðasamningum

sem þessum. En það er nú samt svo að allar sprungur sem hægt er að setja í

G10-hópinn stuðla að því að samstaða innan hans molni og því fyrr sem það

gerist því betra.

Ritgerðin er skrifuð fyrir Rannsóknarmiðstöð um samfélags- og efnahagsmál

(RSE). Höfundar nutu aðstoðar fjöldamargra einstaklinga við gerð hennar og

var fanga víða leitað. Skýrsluhöfundar vilja sérstaklega þakka Birgi Tjörva

Péturssyni, framkvæmdastjóra RSE, fyrir ánægjulegt og gifturíkt samstarf og

hagfræðingunum Axel Hall og Birgi Þór Runólfssyni fyrir margar góðar

ábendingar.

Reykjavík, í desember 2005

Tryggvi Þór Herbertsson

Halldór Benjamín Þorbergsson

Rósa Björk Sveinsdóttir
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22..  HHaaggvvööxxttuurr  oogg  aallþþjjóóððaavviiððsskkiippttii

Engin einn efnahagslegur þáttur er jafnmikilvægur þjóðum og jafn og

stöðugur hagvöxtur en án hans er ógerningur að auka velmegun allra

þjóðfélagsþegna. Málum er  jafnan háttað þannig að í uppsveiflu er

vaxtarhraði hagkerfisins yfir meðaltali sem ýtir undir verðbólgu sem getur

haft mjög víðtækar afleiðingar á bæði eigna- og tekjuskiptingu í þjóðfélaginu.

Ef hagvöxtur er hins vegar undir meðallagi bindast böndum stöðnun

hagkerfisins, atvinnuleysi og lægri kaupmáttur launa sem kemur illa við þá

þjóðfélagshópa sem hafa hvað minnsta aðlögunarhæfni á vinnumarkaði.1 

Eðli máls samkvæmt er hagvaxtarstig ólíkt á milli landa. Þannig hefur

lífsafkoma í Suður-Kóreu batnað stórkostlega eftir Kóreustríðið á meðan íbúar

Norður-Kóreu lepja dauðann úr skel. Viðlíka umskipti eru engin tilviljun enda

sýnir fjöldi rannsókna að samband er á milli hagvaxtar og hagskipulags, boða

og banna. Markaðurinn hefur sannarlega borið sigurorð af ráðstjórninni. Frjáls

alþjóðaviðskipti hafa ráðandi áhrif á hagvaxtarstig þjóða bæði til skemmri og

lengri tíma og fjöldamörg dæmi eru um að lönd hafi notið mikils hagvaxtar til

langs tíma við það að draga úr hömlum á alþjóðaviðskipti og má þar til að

mynda nefna löndin Kína, Tævan og Suður-Kóreu.

Frjáls alþjóðaviðskipti stuðla þó ekki ein og sér að langvarandi hagvexti landa.

Flestir eru sammála um að auk alþjóðaviðskipta séu tæknibreytingar,
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frjálsræði markaða, fjármagnsstofn, mannauður, rannsókna- og þróunarstarf,

auðlindir og stöðugt stjórnarfar - auk vel skilgreinds eignaréttar - allt þættir

sem skipta sköpum fyrir velmegun þjóða. Panagariya (2003) dró þetta saman

í eina málsgrein: " [...] fríverslun er nauðsynlegt en ekki nægjanlegt skilyrði

fyrir langvarandi hagvexti". 

22..11    HHaaggssttjjóórrnn  oogg  hhaaggvvööxxttuurr

Helsti mælikvarði á velferð landa er verg landsframleiðsla á mann. Þegar

þróun velferðar og umfang alþjóðaviðskipta í heiminum eru skoðuð sést að

þessir þættir hafa tvímælalaust tilhneigingu til að hreyfast í takti.2 Engu að

síður er erfitt að fullyrða að heildarvöxtur landsframleiðslu á mann í

veröldinni sé tilkomin vegna aukinna alþjóðaviðskipta, enda er ekki hægt að

útiloka að aðrar hagstjórnaaðgerðir hafi leitt til aukinnar velferðar. Hins vegar

er það engum vafa undirorpið að aðgerðir sem miða að því að auka

alþjóðaviðskipti hafi jákvæð áhrif á velferð þjóðfélagsþegna.

Fjöldi rannsókna styður það að sterkt samband sé á milli frjálsræðis í

alþjóðaviðskiptum og hagvaxtar. Þannig reyndu Sachs og Warner (1995b) að

svara því hvort að lönd sem eru opin hafi notið meiri hagvaxtar en þau sem

teljast lokuð á tímabilinu 1970-1989.3 Í ljós kom að vanþróuð lönd sem voru
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með opið hagkerfi voru að meðaltali með 4,5% hagvöxt en lokuð lönd höfðu

einungis 0,7% hagvöxt að meðaltali.4 Að auki sýndi rannsóknin að þau iðnríki

er töldust opin nutu að meðaltali 2,7% hagvaxtar á meðan þau lokuðu nutu

einungis um 0,7% hagvaxtar að jafnaði. 

Samkvæmt niðurstöðum Sachs og Warner hafa þau lönd notið mests

hagvaxtar sem hafa aukið alþjóðaviðskipti hvað mest. Sumir hagfræðingar

vilja þó meina að áhrif frjálsræðis í viðskiptum á hagvöxt séu ofmetin því

opinberar aðgerðir sem miða af því að auka frjálsræði í viðskiptum fari oft

saman við aðrar hagstjórnaraðgerðir sem örva einnig hagvöxt. Því sé erfitt að

aðgreina áhrif aukins frjálsræðis í viðskiptum á hagvöxt frá öðrum

hagstjórnaraðgerðum. Wacziarg og Welch (2003) bentu hins vegar á að ekki

væri hægt að nefna eitt dæmi um að lokað hagkerfi hefði notið langvarandi

hagvaxtar en hins vegar væru mörg dæmi um að hagkerfi hefðu notuð

langvarandi hagvaxtar eftir að þau opnuðu fyrir alþjóðaviðskipti. 

22..22    SSttæærrrrii  ssnneeiiðð  hhaannddaa  öölllluumm

Lönd búa yfir takmörkuðu magni af framleiðsluþáttum. Því er eðlilegt að

skoða hvernig lönd geti komist til bjargálna fyrir tilstuðlan alþjóðaviðskipta.

Svarið liggur í raun í augum uppi: ef lönd kappkosta við að nýta þá

framleiðsluþætti sem þau búa yfir á sem hagkvæmastan hátt og stunda

alþjóðaviðskipti þá skilar það sér í aukinni framleiðslugetu og velferð. 

Um þetta fjallar kenningin um hlutfallslega yfirburði sem sett var fram af

breska hagfræðingnum David Ricardo í byrjun 19. aldar. Í kenningum sínum

útskýrir Ricardo á einfaldan máta hvernig ríki geti bætt hag sinn með því að

sérhæfa sig í að framleiða vörur sem þau get framleitt á hlutfallslega ódýrari

hátt en viðskiptalönd þeirra. Í kjölfarið færist framleiðsluþættir frá atvinnu-

greinum sem land getur eingöngu framleitt á hlutfallslega dýran hátt yfir til
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greina sem njóta hlutfallslegra yfirburða. Fyrir vikið aukist velferð innanlands

þar sem skipt er úr framleiðslu sem gaf lítið af sér yfir í arðbærari framleiðslu

þannig að heildarvirði innlendrar framleiðslu aukist. 

Að sama skapi nýtist framleiðsluþættir betur þegar greinar sem njóta

hlutfallslegra yfirburða stækka og draga til sín framleiðsluþætti frá

óarðbærari greinum.

Sérhæfing í opnu hagkerfi leiði til þess að hagur þjóðfélagsþegna vænkast.

Velferðarábatinn kemur fram í lægra vöruverði, meira vöruúrvali og hærri

launum. 

Sérhæfing hefur í för með sér betri nýtingu á framleiðsluþáttum sem leiðir til

þess að framleiðni framleiðsluþátta, eins og til að mynda vinnuafls, eykst. Þar

sem launakjör landa ráðast af framleiðni vinnuaflsins, hefur það land sem er

með mesta framleiðni að sama skapi hæstu launin. Þetta samband framleiðni

og launa hefur verið rannsakað nokkuð ítarlega og benda niðurstöður

rannsókna til þess að laun endurspegli vel framleiðni vinnuaflsins.5

Í annan stað hefur sérhæfing í för með sér að land flytur í auknum mæli inn

þær vörur sem það getur ekki framleitt á hlutfallslega ódýran máta. Slík

tilhögun skilar sér til neytenda í formi lægra verðlags á vörum sem eru

innfluttar í stað þess að vera framleiddar innanlands auk þess sem vöruúrval

eykst. Ofangreindir þættir byggja þó á því að viðskipti séu frjáls á milli landa

því að annars er löndum gert erfiðara um vik en ella að auka sérhæfingu

vegna hafta á alþjóðaviðskiptum. 

Kenning Ricardos um hlutfallslega yfirburði útskýrir vel af hverju

alþjóðaviðskipti geti verið til hagsbóta fyrir lönd en hún fjallar hins vegar ekki
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um áhrif alþjóðaviðskipta á tekjudreifingu þjóðfélagsþegna. Í megindráttum

eru tvær ástæður fyrir því að alþjóðaviðskipti hafa mikil áhrif á dreifingu

tekna. Í fyrsta lagi geta framleiðsluþættir ekki færst á milli atvinnugreina að

kostnaðarlausu. Í öðru lagi nota atvinnugreinar ólíka samsetningu af

framleiðsluþáttum til að framleiða vörur. Í kjölfar aukinna alþjóðaviðskipta

munu sumar atvinnugreinar vaxa á kostnaða annarra og samfara breytist

eftirspurn eftir framleiðsluþáttum og dreifing tekna milli einstaklinga í

þjóðfélaginu. 

Áhrif alþjóðaviðskipta á tekjudreifingu gera það að verkum að það græða ekki

allir á auknum alþjóðaviðskiptum, a.m.k. til skamms tíma litið. Einhver

fyrirtæki munu leggja upp laupana, einstaklingar missa atvinnuna og aðrir

eiga í erfiðleikum með að finna jafnvel launað starf og áður. Þetta er einmitt

ástæðan fyrir því að sumt fólk er ákaflega mótfallið afnámi viðskiptahindrana

og talar gegn slíkum breytingum. Líta ber til þess að hagsmunir tengdir því að

stunda frjáls viðskipti svo miklir að jafnvel er réttlætanlegt að aðstoða fólk

tímabundið styrkjum og bótum úr opinberum sjóðum til að tryggja stuðning

þeirra við afnám hindrana og auðveld þeim aðlögun.5

22..33    ÁÁhhrriiff  vviiððsskkiippttaahhiinnddrraannaa  áá  vveellffeerrðð

Margar ástæður geta legið að baki þeirri ákvörðun stjórnvalda að takmarka

erlenda samkeppni. Þannig má vel ímynda sér viðskiptahindranir til að koma

í veg fyrir tímabundið atvinnuleysi, til að auka skattekjur og aðstoða

atvinnugreinar sem eru tiltölulega nýjar og ekki í stakk búnar til að mæta

erlendri samkeppni.6 Þó er nánast undantekningarlaust dýrara að ná þessum

markmiðum fram með viðskiptahindrunum en með öðrum hagstjórnar-

aðgerðum auk þess sem þær byggja oft á skilningsleysi á grundvallar-

lögmálum hagfræðinnar.7
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Hver sem ástæðan fyrir innflutningshindrunum er, þá er ljóst að í kjölfarið

munu verð ávallt breytast í hagkerfinu og umfang alþjóðaviðskipta dragast

saman. Velferðaáhrif vegna þessa eru hins vegar ekki jafnaugljós og velta þau

á hve stór innflutningsaðili viðkomandi land er (áhrif á viðskiptakjör) og

hvort um er að ræða tolla eða innflutningskvóta. 

Áður en lengra er haldið er mikilvægt að glöggva sig nánar á hugtakinu

viðskiptakjör sem er mikið notað þegar fjallað er um alþjóðaviðskipti.

Viðskiptakjör eru fundin með því að deila verði innflutnings upp í verð

útflutnings. Viðskiptakjör versna ef verð á útflutningi lækkar hlutfallslega á

við innflutning sem þýðir að land getur keypt minna magn af innfluttum

vörum á heimsmarkaði fyrir eina einingu af útflutningsvöru. Verri

viðskiptakjör hafa víðtæk áhrif á útflutningsgreinar viðkomandi lands.

Atvinna dregst saman, velferð minnkar og það dregur úr verðmæti

innlendrar framleiðslu. Hér á landi hafa verri viðskiptakjör oft leikið

útflutningreinar grátt og leitt hagkerfið í niðursveiflu. Oft var gengisfellingu

beitt í því skyni að koma innlendum atvinnugreinum aftur á réttan kjöl. Fyrir

stærstu lönd heims er á hinn bóginn mögulegt að beita viðskiptahindrunum

til að hafa áhrif á viðskiptakjör. Það er þó sjaldnast ástæðan fyrir

viðskiptahindrunum heldur er markmið viðskiptahindrana þróaðra ríkja

yfirleitt að ná fram ákveðinni tekjudreifingu sem aðstoðar atvinnugreinar sem

taldar eru mikilvægar eða hafa mikil ítök á vettvangi stjórnmálanna.

Tollar leiða til þess að verð á innfluttum vörum hækkar og við það dregur úr

innflutningi og innlent verðlag hækkar. Þetta er oft og tíðum einmitt markmið

tolla, að hækka innlent verðlag til að vernda innlenda framleiðslu. Gott dæmi

um þetta eru ofurtollar á landbúnaðarvörur á Íslandi. 

Ef viðkomandi vara var flutt inn í stórum stíl dregur það mikið úr útflutningi
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erlendra landa svo að áhrifa gætir á heimsmarkaði, en það leiðir til þess að

verð þar lækkar. Þetta kemur sér vel fyrir erlenda neytendur en erlendir

framleiðendur bera skarðan hlut frá borði. 

Viðskiptakjör innanlands batna (vegna þess að útflutningsverð erlendra landa

er lægra) á kostnað viðskiptakjara erlendra landa, sem versna.8 Hluti af

kostnaðinum við tolla fellur því á erlend lönd.9 Af þeim sökum getur

ákvörðun eins lands um að hækka tolla orðið tilefni til þess að önnur lönd

svari í sömu mynt. Þetta á reyndar aðeins við ef verndartollum er beitt í

stærstu löndum heims eða að um mjög sérhæfðan innflutning er að ræða.

Áhrif tolla á velferð eru margþætt. Tollar endurdreifa auðlindum frá

neytendum til framleiðenda. Vegna hærra verðlags innanlands, tapa innlendir

neytendur en innlendir framleiðendur njóta góðs af. Hægt er að sýna að

tolltekjur og ávinningur innlendra framleiðenda kemur til móts við tap

innlendra neytenda og það eina sem eftir stendur er velferðartap vegna

framleiðslu- og neyslubjögunar í hagkerfinu auk velferðarávinnings vegna

bættra viðskiptakjara. Reyndar er fræðilega mögulegt að viðskiptakjör batni

það mikið að tollar auki velferð í þjóðfélaginu. Á hinn bóginn ef land sem

setur á toll hefur engin áhrif á erlent útflutningsverðlag, sem auðvitað gildir

að jafnaði um lítið land eins og Ísland, þá breytast viðskiptakjör ekki og tollar
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minnka velferð. 

Innflutningskvótar hafa að mörgu leyti svipuð áhrif á hagkerfið og tollar.

Munurinn liggur í að stjórnvöld fá engar tolltekjur heldur verður til

kvótarenta. Hún rennur þeim í skaut sem hafa leyfi til að flytja inn á

innflutningskvótum.10 Innflutningkvótar takmarka það magn sem hægt er að

flytja inn af vörum til landsins. Við það verður til umframeftirspurn sem

þrýstir verði upp á við þangað til jafnvægi næst á milli framboðs og

eftirspurnar. Innlent verð hækkar jafnmikið og ef lagður hefði verið á tollur

sem dregið hefði jafnmikið úr innflutningi og innflutningskvótinn gerði.

Hafi viðkomandi land áhrif á útflutningsverð annarra þjóða velta

velferðaáhrifin á því hve mikil áhrif innflutningskvótar hafa á viðskiptakjör

annarra þjóða og hver fær kvótarentuna.11 Á hinn bóginn hafa innflutnings-

kvótar engin áhrif á heimsmarkaðsverð ef landið er lítið en leiða aftur á móti

til velferðartaps óháð því hvert kvótarentan rennur. 

Styrkir á útflutning eru hins vegar fábrugðnir innflutningstakmörkunum að

því leyti til að viðskiptakjör innanlands versna en viðskiptakjör erlendis batna

að því gefnu að erlenda landið sé nettóinnflytjandi af viðkomandi vöru. Þetta

á t.d. við um útflutningsstyrki Evrópusambandsins á landbúnaðarvörur sem

leiðir til þess að heimsmarkaðsverð er lægra en ella. Evrópusambandið er því

að greiða niður landbúnaðarvörur fyrir önnur lönd. Lægra

heimsmarkaðsverð er til mikilla hagsbóta fyrir þau lönd sem flytja inn

viðkomandi vöru en veldur mikilli óánægju hjá þeim löndum sem hafa hug á

að flytja landbúnaðarvörur á erlendan markað.

Þegar styrkir eru veittir til útflutnings þá örvar það innlenda framleiðslu á

vörunni en framleiðendur hafa vitaskuld ekki áhuga á að selja vöruna
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innanlands nema að innlent verð hækki. Þannig hækka útflutningsstyrkir

innlent verðlag á útflutningsvöru. Sé varan flutt út í miklu magni lækkar

heimsmarkaðsverð, erlendum framleiðendum til ama en erlendum

neytendum til hagsbóta. Þau lönd sem eru nettóinnflytjendur af vörunni njóta

góðs af lægra heimsmarkaðsverði og betri viðskiptakjörum en viðskiptakjör

landa sem flytja út viðkomandi vöru versna. Útflutningsstyrkir leiða til

ákaflega mikils velferðartaps fyrir það land sem veitir. Neytendur tapa vegna

hærra vörurverðs, stjórnvöld þurfa að greiða verulegar fjárhæðir til að halda

styrktarkerfi af þessu tagi gangandi en framleiðendur hagnast, en eingöngu

um lítið brot af kostnaðinum við útflutningsstyrki. 

22..33..11    ÁÁvviinnnniinngguurr  aaff  þþvvíí  aaðð  ddrraaggaa  úúrr  vviiððsskkiippttaahhiinnddrruunnuumm

Margar rannsóknir hafa reynt að meta hver ábatinn sé af því að draga úr

núverandi hömlum á alþjóðaviðskipti. Má þar nefna rannsókn Hertels (2000)

þar sem metin voru áhrif þess ef viðskiptahömlur milli landa á þjónustu,

iðnaðar- og landbúnaðarvörur væru felldar niður ásamt útflutnings- og

framleiðslustyrkjum til landbúnaðar.12 Í ljós kom að á heildina litið myndu

viðskipti aukast um 20% og fjórðung af því mætti rekja til aukinna viðskipta

með landbúnaðarvörur. Í kjölfarið myndi velferð í heiminum aukast árlega

um 350 milljarða Bandaríkjadala. Meirihlutann af því eða um 164 milljarða

dala mætti rekja til landbúnaðar. Aukning alþjóðaviðskipta með

landbúnaðarvörur verður minni en ella vegna afnáms styrkja til framleiðenda

og á útflutning. Þannig myndi útflutningur Evrópusambandslanda á

landbúnaðarvörum t.d. dragast verulega saman vegna afnáms

útflutningsbóta. 

Ávinningurinn af fullu frjálsræði í alþjóðaviðskiptum með landbúnaðarvörur

er hins vegar meiri en í öðrum greinum vegna þess hve mikið er um

framleiðslubjagandi ákvarðanir í landbúnaði.13 Stærsti hluti velferðarábatans,
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eða um 58%, myndi renna til hátekjulanda og þar fara Asíuríkin fremst í

flokki. Afgangurinn, um 42% af velferðaábatanum, myndi falla

þróunarríkjum í skaut.  Ef ábatinn er reiknaður sem hlutfall af

landsframleiðslu munu þróunarríkin hagnast langsamlega mest af auknu

frjálsræði í alþjóðaviðskiptum.14

Aukið frelsi í viðskiptum fæst hins vegar ekki án tímabundins kostnaðar. Í

kjölfar afnáms viðskiptahindrana eða opinberra styrkja mun verð á vörum og

framleiðsluþáttum breytast og umsvif einhverra atvinnugreina dragast saman

en aðrar greinar munu vaxa og dafna. Þessi umskipti geta komið illa við

einstaklinga og fyrirtæki sem starfa í greinum sem verða undir í erlendri

samkeppni. Rannsóknir benda þó til þess að einkakostnaður og

samfélagslegur kostnaður sem fellur til vegna aukins frjálsræðis í viðskiptum

sé léttvægur í samanburði við ávinninginn og að kostnaðurinn sé því minni

því lengri sem aðlögunartíminn er til að draga úr styrkjum eða

innflutningsvernd.15

Í bandarískri rannsókn var bæði kostnaður og ávinningur við að auka frelsi í

alþjóðaviðskiptum og fjárfestingum metinn.16 Skoðað var hversu mikið

Bandaríkjamenn hefðu hagnast á því að lækka meðaltollprósentu úr 46% árið

1946 í 4% árið 2005. Þar kom fram að meðaltals bandarískt heimili hefði árlega

um 630 þúsundum krónur meira á milli handanna vegna aukins frjálsræðis í

alþjóðaviðskiptum og annarra tækniframfara sem orðið hafa á tímabilinu.17

Einnig var kannað hver ávinningurinn yrði ef núverandi hömlum á

alþjóðaviðskipti yrði aflétt. Niðurstaðan var sú að bandarísk heimili myndu

árlega hafa um 315 þúsundum krónum meiri ráðstöfunartekjur og munaði

mestu um afnám viðskiptahindrana í greinum sem hafa verið undaþegnar

alþjóðasamningum á vegum GATT. Þar bar hæst viðskiptahindranir á

þjónustu, landbúnað, samgöngur og viðskipti við þróunarlöndin. Við mat á
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kostnaðinum við aukið frjálsræði í viðskiptum var reiknað með að 225 þúsund

einstaklingar myndu missa starfið ár hvert. Einhverjir af þeim yrðu sennilega

atvinnulausir til lengri tíma og hugsanlegt er að sumir myndu ekki finna

jafnvel launað starf.18 Árlegur kostnaður reyndist vera hlutfallslega lítill miðað

við árlegan ávinning, eða um 5% af landsframleiðslu.19

Þrátt fyrir þjóðhagslegan ábata af því að draga úr viðskiptahindrunum stunda

næstum öll ríki inngrip í viðskipti með vörur og þjónustu. Að aflétta

viðskiptahömlum og draga úr styrkjum til greina sem hafa um áraraðir notið

þeirra getur reynst þrautin þyngri fyrir margar sakir. Algengt er til að mynda

að pólitískar ástæður liggi að baki. Þannig gætu stjórnmálamenn álitið að ekki

væri fýsilegur pólitískur leikur að tala fyrir opinberum stjórnvaldsaðgerðum

sem myndu leiða til atvinnumissis fyrir hóp einstaklinga. Skiptir þá engu hve

fáa einstaklinga væri um að ræða né hve mikill ábati og velferð myndu fylgja

í kjölfarið fyrir heildina. 

Velferðartapið sem myndast af auknu frjálsræðis í alþjóðaviðskiptum lendir á

hlutfallslega fáum einstaklingum í þjóðfélaginu en tap hvers einstaklings er

mikið og augljóst. Þessir einstaklingar eru því tilbúnir til að styðja ötullega við

bakið á þeim stjórnmálamönnum sem tala máli þeirra. Á meðan ávinningnum

sem mun skapast í formi lægra vöruverðs, nýrra starfa og nýrra

fjárfestingatækifæra er dreift víða er ekki jafnaugljóst að hægt sé að tengja

þessi nýju tækifæri við aukin alþjóðaviðskipti og frjálsari markað. 

Það liggur í augum uppi hvers vegna þeir sem tapa á alþjóðaviðskiptum vilja

verja lífsviðurværi sitt og þrýsta á stjórnvöld um að draga ekki úr

viðskiptahindrunum. Ætla mætti hins vegar að þeir sem njóti ávinnings af

auknum alþjóðaviðskiptum myndu vinna jafnötullega og þeir sem tapa, en

þannig er því sjaldnast farið. Samkvæmt NIMBY-einkenninu (Not In My
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BackYard) berjast hagsmunahópar af meiri krafti til að koma í veg fyrir tap

heldur en þeir gera til að öðlast ávinning.20 Þeir sem verða fyrir skráveifu við

afnám viðskiptahindrana og aukið frjálsræði í verslun með

landbúnaðarafurðir mynda sterkan sérhagsmunahóp og þrýsta á að

stjórnvöld berjist gegn auknu frjálsræði í téðum viðskiptum. Þröngir

sérhagsmunir minnihlutans fá því meira vægi en dreifðir hagsmunir

meirihlutans. Meirihlutinn hefur minni hvata til að berjast fyrir

kerfisbreytingum vegna þess að dreifður heildarábati meirihlutans dreifist á

alla þegna þjóðfélagsins á meðan kostnaðurinn leggst eingöngu á

minnihlutann. 

Einn af kostunum við alþjóðasamningaviðræður á vegum WTO er að

samningsaðilar munu draga úr innflutningstakmörkunum samtímis um sama

hlutfall (e. reciprocal reduction) þannig að viðskiptakjör þjóða standa óbreytt.

Ef stærstu lönd heims hverfa hins vegar frá innflutningstakmörkunum án

samstarfs við samkeppnisaðila sína geta verri viðskiptakjör leitt til þess að

kostnaður við stjórnvaldsaðgerðir sem miða að auknu frelsi í viðskiptum

verða meiri en ef viðkomandi land myndi draga úr innflutningshindrunum

um leið og önnur stór lönd.21

Dragi stærri lönd úr innflutningshindrunum á vörum sem eru fluttar inn í

miklum mæli eykst eftirspurn á heimsmarkaði það mikið að verð hækkar á

viðkomandi vöru og viðskiptakjör landsins versna til skemmri tíma litið.

Vegna hærra verðs á innfluttum vörum færast framleiðsluþættir frá

útflutningsgreinum til innflutningsgreina og þeir sem starfa að

útflutningsgreinum tapa. Þessi áhrif á viðskiptakjör geta orðið til þess að

ábatinn af skilvirkari framleiðslu vegna aukinnar sérhæfingar verði að engu í

kjölfar afnáms viðskiptahindrana. Það gefur því auga leið að ákjósanlegra er

fyrir stærri lönd að draga úr viðskiptahindrunum um leið og önnur. Með því
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sleppa lönd við að bera kostnað af tollum annarra landa þar sem viðskiptakjör

standa óbreytt. Frá sjónarhóli stærri landa, eins og Japans, Bandaríkjanna og

Evrópusambandslanda skiptir máli að samstíga sé dregið úr

innflutningshindrunum til að lágmarka áhrifin á viðskiptakjör. 

Lítið land eins og Ísland getur aftur á móti ekki haft áhrif á viðskiptkjör eða

samkeppnishæfi á alþjóðavettvangi með því að afnema viðskiptahindranir.

Það liggja því ekki hagkvæmnisrök að baki því að lítil lönd haldi til streitu

viðskiptahindrunum. Lítið land ætti því að stefna að því að aflétta

viðskiptahindrunum eins fljótt og unnt er án tillits til hvort aðrar þjóðir geri

slíkt hið sama. Slík stefna myndi stuðla að auknum hagvexti og þjóðfélagslegri

velferð til langs tíma litið auk þess sem lóð yrði lagt á vogarskálina að stærri

ríki fylgdu í kjölfarið.  
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33..    MMiikkiillvvææggii  aallþþjjóóððaavviiððsskkiippttaa

Alþjóðaviðskipti og frjálst flæði framleiðsluvara stuðla að sérhæfingu

vinnuafls og hvetja til aukinnar samkeppni og nýsköpunar auk þess sem þau

tryggja að vörur séu framleiddar á hagkvæmasta máta hverju sinni. Vegna

áhrifa á hagvöxt stuðla frjáls viðskipti þannig að vaxandi lífsgæðum alls þorra

manna, bæði til skemmri og lengri tíma litið. Frjáls alþjóðaviðskipti gera

íslenskum framleiðendum kleift að sérhæfa sig í framleiðslu á þeim vörum

sem þeir geta framleitt á skilvirkari máta en framleiðendur í öðrum löndum.

Hagkvæmast er síðan út frá sjónarhóli allra að innlendir framleiðendur flytji

þessar vörur út í skiptum fyrir vörur frá öðrum þjóðlöndum sem framleiddar

eru á hagkvæmari máta og gegn lægra verði en íslenskum framleiðendum er

unnt að gera.22 Frjáls alþjóðaviðskipti eru því allra hagur:

a) Íslenskir framleiðendur fá meira greitt fyrir framleiðsluna en ella.

b) Innlendir neytendur greiða lægra verð fyrir sambærilegar vörur.

c) Launþegar í landinu fá hærri laun fyrir framlag sitt.

d) Velferðartap íslensks samfélags er lágmarkað.

Sömu grunnlögmál hagfræðinnar eiga við íslenskar aðstæður eins og við

aðstæður annarra þjóða.
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33..11..11 MMeeiirrii  llííffssggææððii

Lífsgæði þjóða ákvarðast að megingrunni út frá möguleikum þeirra til

framleiðslu og sölu á vörum og þjónustu. Þannig hníga flest rök að því að

alþjóðaviðskipti stuðli að auknum lífsgæðum þjóðar í bráð og lengd,  enda

stuðla viðskipti að því að almenningur geti neytt betri vara gegn lægra

endurgjaldi en ef allir stunduðu sjálfsþurftarbúskap.

Eins og bent var á hér að framan  var breski hagfræðingurinn David Ricardo

einna fyrstur manna til að benda á að þjóðir eigi að sérhæfa sig í framleiðslu

þeirra vara sem þær hafa hlutfallslega yfirburði í framleiðslu á. Með

milliríkjaviðskiptum getur þjóð því boðið til sölu vörur sem hún framleiðir á

hagkvæmari máta en aðrar þjóðir og fengið í skiptum vörur sem

kostnaðarsamara er fyrir hana en aðrar þjóðir að framleiða. Niðurstaðan var

sú að allar þjóðir hagnist á viðskiptunum, burt séð frá því hver upprunalegt

ríkidæmi er, því alþjóðaviðskipti stuðli að aukinni hagkvæmni með

sérhæfingu og betri nýtingu framleiðsluþátta.23

Fjölmörg dæmi eru um vaxandi lífsgæði þjóða fyrir tilstuðlan frjálsra

viðskipta. Þannig hafa þjóðir fáa aðra möguleika til að auka lífsgæði þegna

sinna en að stunda frjáls alþjóðaviðskipti.

33..11..22    SSaammkkeeppppnnii  oogg  nnýýsskkööppuunn

Nýsköpun er gangráður framfara á sama máta og samkeppni og eignarréttur

eru hvati til nýsköpunar. Samkeppni á milli framleiðenda er þeim hvati til að

leita í sífellu betri og hagkvæmari framleiðsluleiða til að auka skilvirkni við

framleiðslu, enda er óhagræði þungur baggi að bera í hreinræktuðu

samkeppnisumhverfi. Niðurstaðan er sú að samkeppni í framleiðslu kallar á
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stöðuga framþróun sem finnur sér farveg í nýsköpun og hugviti. 

Fáir angar atvinnulífssins hafa farið varhluta af umbreytingum sem átt hafa

sér stað á undangengnum árum. Í raun er sama hvaðan svipmynd úr

viðskiptalífinu er brugðið upp: sama lögmálið um samkeppni setur sterkt

mark á flestalla markaði efnahagslífsins. Jafnvel þó að einstaka hlutar íslensks

hagkerfis - sér í lagi markaður með landbúnaðarvörur - njóti sérstakrar

ívilnunar, þá eru hornsteinar íslensks hagkerfis öðrum þræði eignarréttur og

frjáls viðskipti.

Nýsköpun í gegnum samkeppni kvíslast um alla anga samfélagsins og ryður

í burt óhagkvæmni í framleiðslu, betrumbætir framleiðsluferla og aðgang

afurða á markaði. Þannig hefur framleiðni á íslenskum vinnumarkaði aukist

gríðarlega undanfarna áratugi. Þessi aukna framleiðni, sem á rætur að rekja til

samkeppni vegna hömlulítilla alþjóðaviðskipta, hefur verið einn helsti

drifkraftur hagvaxtar í landinu auk þess sem lægri framleiðslukostnaður hefur

stuðlað að bættum lífskjörum vegna vaxandi kaupmáttar ráðstöfunartekna.24

Grunnforsenda þessa hagvaxtar og aukinnar samkeppni er hæfni innlendra

framleiðenda til að takast á við erlenda samkeppni og sífelld leit þeirra að

nýjum mörkuðum fyrir afurðir sínar. Frjálst flæði á vörum og þjónustu yfir

landamæri Íslands verður þess valdandi að nýjar hugmyndir skjóta rótum og

gefa innlendum framleiðendum tækifæri til að betrumbæta framleiðsluferla

og sölukerfi í gegnum alþjóðaviðskipti. Slík tilhögun skapar á nýjan leik

forsendur fyrir nýsköpun sem dregur vagninn í samkeppni við erlenda

framleiðendur.  Sérhæfing vinnuafls er nefnilega í eðli sínu síbreytileg og

forsenda hlutfallslegra yfirburða hvílir að mörgu leyti á samfelldum

breytingum vegna tækniframfara og nýsköpunar.25
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Út frá grunnhugmyndum Ricardos um alþjóðaviðskipti má hæglega færa rök

fyrir því að verndartollar og önnur höft á alþjóðlegum viðskiptum hefti

nýsköpun og samkeppni í hagkerfinu. Þannig er engum blöðum um það að

fletta að íslenskir neytendur myndu greiða umtalsvert lægra verð fyrir

landbúnaðarafurðir af ýmsum toga ef horfið yrði frá núverandi

verndarstefnu.26

Með því að aflétta hömlum á alþjóðaviðskipti - t.d. í verslun með

landbúnaðarvörur - myndu markaðsöflin stuðla að lægra vöruverði á

landbúnaðarafurðum.27 Enn mikilvægara er að til lengri tíma litið yrðu

innlendir framleiðendur annaðhvort að auka hagkvæmni í framleiðslu með

nýsköpun og tækniframförum eða að leita á annan starfsvettvang þar sem

þeir hefðu hlutfallslega yfirburði gagnvart öðrum þjóðum. Hvor heldur sem

niðurstaðan yrði -  myndi hún skila sér í auknum hagvexti og betri lífskjörum

til lengri tíma litið.

33..11..33    SStteerrkkaarrii  ssttooffnnaanniirr  oogg  sskkiillvviirrkkaarraa  ggaannggvviirrkkii

Frjáls viðskipti fela það í sér að framleiðendur hafa hag af því að framleiða á

sem hagkvæmasta máta þar sem bein tengsl eru á milli framleiðni þeirra og

hagnaðar. Sökum þessa er það afar mikilvægt fyrir skilvirka framleiðendur að

réttar þeirra sé gætt gagnvart samkeppnisaðilum, t.d. að lög verndi

framleiðsluferla þeirra og nýsköpun gagnvart ágangi annarra fyrirtækja.28

Gangráður frjálsra viðskipta er öðrum þræði sá hvati að menn fái notið ávaxta

erfiðisins og því er mikill hvati fyrir einstaklinga, fyrirtæki og aðra aðila á

frjálsum markaði að koma á laggir stofnunum og regluverki sem styðja

framtakssemi og verðlaunar erfiðið. Þannig er eignarrétturinn ein

mikilvægasta stoð frjálsra viðskipta og að mörgu leyti andstæða sameignar og

þjóðnýtingar sem óhjákvæmilega bindast órofa böndum þeirri  framleiðslu
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sem drifin er áfram af styrkjum og niðurgreiðslum.

Að sama skapi stuðla frjáls viðskipti - hvort sem þau eru með landbúnaðar-

vörur eða aðra framleiðslu - að vexti og viðgangi fjármálastofnana sem veita

skilvirkum framleiðendum lán og aðra fyrirgreiðslu til að standa straum af

fjármögnun verkefna af ýmsum toga. Slíkar stofnanir eru til þess fallnar að

styðja réttindi manna og stuðla að því að stöðugt fleiri geti hagnast á

viðskiptum og stofnað til viðskiptasambanda um víða veröld.29

Einnig ber að líta til þess að samfara vexti og viðgangi frjálsra viðskipta dafnar

hvers konar þjónustuiðnaður, svo sem sérfræðiþjónusta og ferðaiðnaður, sem

er nauðsynlegur sem stuðningsgrein við viðskipti af ýmsum toga.

33..11..44    FFrriiððuurr

Á síðustu árum hefur athygli manna í auknum mæli beinst að samspili frjálsra

viðskipta og friðar í heiminum. Frjáls alþjóðaviðskipti og hagsæld stuðla að

félagslegri ró á milli þjóða þar sem viðskiptahagsmunir í nútíð og framtíð

marka djúp spor í samskipti ríkja á alþjóðavettvangi. Þannig má færa rök fyrir

því að þegar þegnar landa komast í tæri við krafta frjálsra viðskipta losni um

djúpstæðan ágreining milli landsvæða, þjóðflokka og annarra hópa af

svipuðum meiði. Um leið og þjóðir byrja að njóta meiri lífsgæða fyrir

tilstuðlan frjálsra viðskipta verður stöðugt kostnaðarsamara að hefja stríð.

Rannsóknir sýna að neikvætt samband er á milli hagvaxtar og stríðsrekstrar

enda er hagvaxtarstig þeirra þjóða sem hafa lengi staðið í stríðsrekstri lægra

en á meðal friðsamra þjóða.30

Grunnhugmyndin er einföld: allir eiga í viðskiptum við alla - burt séð frá

kynþætti eða trúarskoðunum. Í einfaldleika sínum stuðla viðskipti þjóða í

milli því að samþættingu samfélaga, aukinni þekkingu manna á aðstæðum
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annarra og þar með umburðarlyndi, enda er það framleiðanda í hag að vera

hnútum kunnugur hvar sem hann selur afurðir sínar. Í gegnum viðskipti

eykst þekking manna á því óþekkta og viðskipti - hversu frumstæður sem

söluvarningurinn kann að vera! - breyta forgangsröðun einstaklinga og gera

stríð að lakari valkosti en ella.

Sökum þessa má þróunaraðstoð sín lítils í samanburði við alþjóðaviðskipti.

Þróunaraðstoð fylgir gjarnan sá böggull skammrifi að stjórnvöld í fjarlægum

löndum hlutast til um hvernig útdeila skuli fjármagni sem leiðir til

óhagkvæmrar nýtingar framleiðsluþátta. Þá hækkar þróunaraðstoð gengi

móttökulands og leiðir til þenslu innanlands sem ryður nýsköpun í burt og

gerir útflutningfyrirtækjum erfitt fyrir.31 Alþjóðaviðskipti, t.a.m. með

landbúnaðarvörur þróunarlanda, eru hins vegar til þess fallin að stuðla að

hagkvæmustu nýtingu takmarkaðra framleiðsluþátta, enda er erlendum

framleiðanda í hag að hámarka uppskeru hvers árs. 

Að öllu jöfnu geta opinberir styrkir til atvinnugreina þó bæði orðið til láns og

óláns, hvort sem þeir eru klæddir í búning þróunaraðstoðar eða ekki.

Mögulegt er að styrkir geti hjálpað atvinnugreinum og fyrirtækum að ná

tiltekinni stærð. Önnur hlið á þessu er þegar lönd læsast inn í óhagkvæmri

framleiðslu, þ.e.a.s. styrkjum er veitt inn í atvinnugrein um langan tíma án

þess að atvinnugreinin verði nokkur tíman sjálfbær, t.a.m. með illa ígrundaðri

þróunaraðstoð. Velferð verður minni en ella bæði vegna þess að

framleiðsluþættir eru nýttir á óhagkvæman hátt og opinberu fé er sóað.32

Þá heldur sú röksemd vart vatni, sem oft er haldið á lofti, að mörg þróunarríki

séu illa í stakk búin til alþjóðaviðskipta, þar sem mörg þeirra skorti innviði og

stofnanir til að hafa hag af þátttöku í alþjóðaviðskiptum. 
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Það stendur skrifað að neyðin kenni naktri konu að spinna sem má hæglega

heimfæra á þróunarríkin. Uppbygging stofnana og innviða samfélagsins er

réttilega forsenda frjálsra viðskipta. Án eignarréttar er til lítils að rækta

garðinn ef nágranninn getur óáreittur uppskorið án þess að sá og rækta. Öfugt

við það sem gjarnan er haldið fram í umræðunni eru frjáls viðskipti -

markaðshagkerfið - forsendan fyrir traustum innviðum en ekki öfugt.

Um leið og viðskipti í þróunarlöndum glæðast styrkjast stofnanir þeirra

samhliða. Sökum þessa ríður mikið á að efla án tafar frumstæð viðskipti í

þessum löndum í stað þess að leggja einvörðungu kapp á uppbyggingu

stofnana samfélagsins. Samhliða vöxtur þessara mikilvægu þátta er eina færa

leiðin og hana ber að feta án tafar.33

33..22    MMiikkiillvvææggii  aallþþjjóóððaavviiððsskkiippttaa  ffyyrriirr  þþrróóuunnaarrllöönnddiinn

Það þarf ekki að fjölyrða um undraverðan vöxt Tígranna í austri á níunda og

tíunda áratug síðustu aldar, enda var vöxtur þeirra gríðarlegur og viðvarandi.

Jafnvel þó að efnahagskreppa hafi hrjáð löndin rétt fyrir aldamót er engum

blöðum um það að fletta að ýmislegt má læra af vexti Tígranna. 

Að grunni til var forskrift að vexti einföld: frjáls viðskipti - þótt aðrir þættir

hafi vissulega ráðið mörgu um framvinduna. Hins vegar verður ekki litið fram

hjá því að opnun hagkerfanna fyrir umheiminum gerði þeim kleift að laða til

svæðanna fjárfestingar í framleiðslutækjum og mannauði sem jók enn á

hlutfallslega yfirburði þjóðanna í framleiðslu vöru og þjónustu af ýmsum

toga. Fyrir tilstuðlan alþjóðaviðskipta óx þjóðunum smám saman ásmegin og

eru þær nú drifnar áfram að þjónustugreinum og framleiðslu -  þeim greinum

þar sem hlutfallslegir yfirburðir þeirra liggja í.

Það er freistandi að ætla sem svo að ógerningur sé fyrir aðrar þjóðir að ná
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viðlíka vexti. Slík röksemd væri hins vegar meingölluð enda hníga öll rök að

því að önnur þróunarlönd geti hæglega vaxið á svipuðum hraða og Tígrarnir

í austri fyrir atbeina viðskipta og hlutfallslegra yfirburða, sér í lagi í

landbúnaði og textíliðnaði. Munar þar mestu um eltiáhrif hagvaxtar (e. catch-

up-effect) en áhrif þeirra birtast í örum vexti þróunarlanda í fyrstu vegna þess

hve langt þau standa þróuðum löndum að baki. Þannig geti tiltölulega lítil

fjárfesting í framleiðslutækjum haft hlutfallslega meiri áhrif á meðal

vanþróaðara ríkja en sambærileg fjárfesting myndi skila annars staðar.

Sú skoðun er útbreidd að viðskiptastefna Vesturveldanna, sér í lagi

Evrópusambandsþjóðanna, G10-ríkjanna og Bandaríkjanna, í málefnum

landbúnaðar hefti verulega þennan hugsanlega vöxt þróunarlandanna vegna

verndarstefnu hinna fyrrnefndu, t.a.m. á landbúnaðarvörum. Þannig gera

nýlegar áætlanir OECD ráð fyrir að ofangreindar þjóðir framleiði lungann af

heildarframleiðslu í landbúnaði, jafnvel þó að hlutfallslegir yfirburðir þeirra

liggi klárlega á allt öðrum sviðum, t.a.m. í þjónustu og iðnaði.

Umræða um niðurfellingu viðskiptahafta á þróunarlöndin er talsverð en

framkvæmdin hefur legið á milli hluta. Áhrif niðurfellingar verndartolla og

tæknilegra hindrana myndi hafa mun meiri áhrif en niðurfelling skulda

þróunarlandanna.  Það þarf ekki að velkjast í vafa um að verulega hallar á

vaxtarmöguleika þróunarríkja á meðan verndarstefna Vesturveldanna beinist

gegn einni helstu framleiðsluvöru þeirra. 

Nýlega kom út skýrsla á vegum samtakanna Miðstöðvar fyrir nýja Evrópu í

tengslum við fund Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar í Kankún í Mexíkó árið

2003. Að grunni til hverfðist umfjöllun skýrslunnar um þau áhrif sem höft ESB

á alþjóðaviðskipti hafa á fátækustu þjóðir heims, til að mynda mörg ríki

Afríku. Eðli máls samkvæmt bera höft og verndarstefna þróaðra landa að
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sama brunni. Þannig má að mörgu leyti leggja niðurstöður skýrslunnar að

jöfnu við þau áhrif sem verndarstefna G10-ríkjanna hefur á þróunarlönd og

möguleika þeirra til vaxtar.

Þróunaraðstoð er lykilorð í stjórnmálaumræðu Vesturlanda, en Afríkuríkin

fengu meira en 400 milljarða Bandaríkjadala í þróunaraðstoð á árunum 1970-

2000. Aukið fjármagn frá Vesturlöndum er ekki það sem þróunarlöndin skortir

enda mun þróunaraðstoð aldrei útrýma fátækt í löndunum né koma þeim á

spor hagvaxtar og velmegunar. Til að svo megi verða er nauðsynlegt að

vernda eignarrétt í þróunarlöndum, stuðla að frjálsum viðskiptum og að

hleypa markaðsöflum að útflutningsgreinum þjóðanna. Öfugt við

þróunaraðstoð tryggir stigveldi viðskipta frá framleiðenda til útflytjenda að

hagur allra aðila í virðiskeðjunni vænkast í stað þess að fjármunir fari til

embættismanna og annarra aðila sem hagnast á þróunaraðstoð. Tölurnar tala

sínu máli: á árinu 1970 nam þróunaraðstoð í Afríku um 5% af VLF þjóðanna

en árið 1995 hafði hlutfall þróunaraðstoðar vaxið í 18% af VLF.34

Tiltölulega lágt framlag þróunaraðstoðar sem hlutfall af landsframleiðslu

þróunarríkis hefur mikil áhrif á hagvöxt á hvern einstakling í þróunarlandi.

Hins vegar er jaðarábati aukinnar þróunaraðstoðar tiltölulega lágur. Ef litið er

til hagtalna í álfunni á þessu árabili kemur í ljós að hagvöxtur á mann

hríðlækkaði samfara vaxandi þróunaraðstoð, þar sem hún heftir efnahagslega

framþróun og skilyrði viðskipta. Á sama tíma líta sömu þjóðir og veita

þróunaraðstoð fram hjá því að afnám viðskiptahindrana myndi örva

efnahagslíf þróunarríkjanna þar sem frumkvöðlar í löndunum myndu finna

leiðir til að framleiða vörur á hagkvæmari máta en nú er gert - án

þróunaraðstoðar.35
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33..22..11    MMiikkiiðð    ffyyrriirr  llííttiiðð??

Eltiáhrif hagvaxtar og aðrir gangráðar hans gera það að verkum að með

tiltölulega lítilli aðstoð - eða frjálsum viðskiptum - má lyfta Grettistaki í

mörgum þróunarlöndum. Ætla má að ef Afríkuríkjum auðnaðist að auka

skerf sinn í viðskiptum með landbúnaðarafurðir um einn hundraðshluta

myndu tekjur álfunnar af þeim vaxa um liðlega fimmtíu milljarða

sterlingspunda á hverju ári, sem myndu nægja til að lyfta rétt um 130

milljónum manna upp fyrir fátæktarmörk. Í víðara samhengi hefur verið

áætlað af ef þróunarlöndin fengju ráðrúm til að auka heildarútflutning sinn á

landbúnaðarafurðum um 5% á ári myndu heildarárstekjur þeirra vaxa um 604

milljarða Bandaríkjadala í einu vetfangi. 

Sé litið á viðskiptahindranir G10-ríkjanna á breiðari grundvelli má færa rök

fyrir því að þáttur þeirra sé ríkari en einhvers konar tæknileg hindrun á vexti

þróunarríkja. Heftur markaðsaðgangur þróunarríkja hægir verulega á

hagvexti þróunarríkja og hefur bein áhrif á lífsgæði hundruða milljóna manna

í ríkjunum sem sjá sér farborða með framleiðslu á landbúnaðarafurðum. 

Þrátt fyrir nýlegar yfirlýsingar  frá G10-ríkjunum um að fækka

viðskiptahindrunum og greiðari aðgang þróunarlanda að markaðssvæði

ríkjanna er langt í land; lengra en augað eygir enda eiga viðskiptahindranir,

höft og tollar á alþjóðaverslun með landbúnaðarvörur sér margar

birtingarmyndir.

Jafnvel þótt viðskiptahindranir G10-ríkjanna yrðu felldar niður í einu vetfangi

er ekki þar með sagt niðurfellingin væri nægjanlegt skilyrði fyrir auknum

útflutningi þróunarlanda á landbúnaðarafurðum. Þannig er tæknilegum

hindrunum sífellt að fjölga. 
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44..    UUmmsskkiippttii  íí   aallþþjjóóððaavviiððsskkiippttuumm

Eins og fram kemur hér að framan beinast viðskiptahindranir á Íslandi

einkum að viðskiptum með landbúnaðarvörur. Aðgerðir til verndar

búframleiðslu gagnast bændum vissulega til skamms tíma litið, en sá böggull

fylgir hins vegar skammrifi að kostnaður samfélagsins af búverndinni er

mikill og vaxandi.36 Ýmsar leiðir hafa verið reyndar af ríkisstjórnum heims til

verndar innlendri búvöruframleiðslu en flestar eiga þær það sammerkt að

gera meiri skaða en gagn til lengri tíma litið.

Stefna ríkja í alþjóðaviðskiptum hefur ráðandi áhrif á efnahag landa til lengri

tíma.  Þrátt fyrir að baráttumenn fyrir hagkvæmum viðskiptum hafi barist

fyrir frjálsum alþjóðaviðskiptum í yfir tvær aldir heyrast reglulega raddir sem

lýsa þessari baráttu sem óraunhæfri draumsýn. 

Með því að skoða hagsögulegar skýringar á vexti og viðgangi tveggja hagkerfa

í heiminum má festa fingur á hvaða áhrif stefnubreyting í alþjóðaviðskiptum

hefur á þjóðarhag til lengri tíma litið. Að sama skapi má skoða í kjölinn hvaða

áhrif frívæðing iðngreina sem áður lutu ströngum höftum hefur á hag þeirra

sem í greininni starfa eins og gerðist á Nýja-Sjálandi á níunda áratug síðustu

aldar. Á sömu forsendum er hægt að líta til Argentínu og leita svara við þeirri

spurningu hvaða afleiðingar það hefur að hefta gang alþjóðaviðskipta undir
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formerkjum verndarstefnu eins og gerðist á síðustu öld. Undir lok

samanburðarins er síðan litið til stefnu G10-ríkjanna í málefnum landbúnaðar

í því augnamiði að meta hvaða áhrif hún hefur á þróun alþjóðaviðskipta með

landbúnaðarvörur.

44..11    NNýýjjaa--SSjjáállaanndd

Nýja-Sjáland er jafnan hryggjarstykkið í allri umræðu um skipulegt afnám

búverndar og sigur fríverslunar í málaflokknum.37 Í grófum dráttum var

skipulagi mjólkursölu í landinu komið á hendur ríkisins árið 1922 og á fjórða

áratug síðustu aldar komu Nýsjálendingar á fót ýmiss konar

viðskiptahindrunum til verndar framleiðslu bænda á kjöti, ull, eplum og kíví-

ávöxtum - auk þess sem innflutningskvótum og öðrum innflutningshöftum

var komið á laggirnar til verndar innlendum bændum. 

Búverndinni í landinu óx heldur ásmegin á sjöunda og áttunda áratug síðustu

aldar þegar ríkisstjórn landsins afskrifaði að stórum hluta skuldir

bændastéttarinnar og spann þéttari verndarvef um framleiðslu á hvers kyns

búnaðarvörum, til að mynda með því að setja í lög verðgólf á ákveðnar

búvörur.38

Það er hins vegar engum blöðum um það fletta að einhliða stuðningur

ríkisvaldsins við nýsjálenska bændur var þegnum landsins kostnaðarsamur.

Þannig gera áætlanir ráð fyrir að fyrir utan skattfé hafi búverndin undir það

síðasta að meðaltali kostað nýsjálenska neytendur tæplega 5% hærra verð á

meðalneyslukörfu þjóðarinnar.

Samhliða sívaxandi alþjóðavæðingu á níunda áratugnum varð ríkisstjórn

landsins fullljóst að sífellt kostnaðarsamara og erfiðara yrði að viðhalda

búverndinni í þáverandi mynd enda væri verðmyndun á markaði fyrir
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vörurnar óskilvirk og allt of há til að þola samkeppni við innfluttar búvörur.

Nýsjálendingar stóðu því frammi fyrir tveim kostum: að láta reka á reiðanum

og viðhalda búverndinni með tilheyrandi fjáraustri eða aflétta verndarstefnu

á landbúnaði.

44..11..11    AAffnnáámm  ssttyyrrkkjjaakkeerrffiiss

Undir lok ársins 1985 lagði nýsjálenski Verkamannaflokkurinn fram róttækar

tillögur sem kölluðu á viðamikla uppstokkun á innflutningshömlum og

styrkjakerfi í landbúnaði. Hugmyndir flokksins snérust um að draga

snögglega úr styrkjum til bændastéttarinnar og leggja niður sértæka lánasjóði

innan greinarinnar. Eðli máls samkvæmt varð aðgangur bænda að

niðurgreiddu lánsfé heftur verulega í kjölfarið auk þess sem álögur á þá urðu

svipaðar og á aðrar stéttir samfélagsins. Þannig voru þjónustugjöld á starfsemi

ríkisins fyrir bændur færð nær þeim raunkostnaði sem féll til við að veita

hana, svo dæmi sé nefnt.

Umbætur á landbúnaðarkerfi landsins gengu þó skemur en margir vonuðust

til og markaðurinn var enn í viðjum ríkisstyrkja - þó í minni mæli en áður.

Þannig var bændum í grófum dráttum gert að greiða markaðsverð fyrir

aðföng sem ekki nutu lengur styrkja frá ríkinu og tekjur þeirra mörkuðust af

frjálsri verðmyndun á markaði í stað þess að verðlagsnefnd ákvarðaði
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gangverð landbúnaðarvara fyrir neytendur. 

44..11..22    EErrffiiðð  eenn  ssnnöögggg  uummsskkiippttii  íí  NNýýjjaa--SSjjáállaannddii

Umskiptin ollu nýsjálenskum bændum búsifjum í fyrstu. Margir hverjir

brugðu búi og héldu til annarra starfa, aðrir löguðu framleiðslu sína í auknum

mæli að þörfum markaðarins auk þess sem bændur á smærri búum freistuðu

þess að auka framleiðni með samruna við önnur bú af svipaðri stærðargráðu.

Nýlegar rannsóknir á stefnubreytingu nýsjálenskra stjórnvalda staðfesta að

tekjugrunnur bændastéttarinnar rýrnaði verulega að raungildi rétt eftir að

umskiptin áttu sér stað. Lægri tekjur hrundu hins vegar af stað vaxandi

hagkvæmni í greininni og á seinni hluta árs 1990 hafði tekjugrunnur

bændastéttarinnar náð sama raungildi og fyrir umbreytingarnar sem hrundið

var af stað rúmum fimm árum fyrr - skömmu aðlögunartímabili var lokið.

Umbæturnar á nýsjálenskum landbúnaði gefa sterkar vísbendingar um að

markaður fyrir landbúnaðarvörur aðlagist tiltölulega snögglega að breyttum

markaðsaðstæðum. Tímabundið stoðkerfi skömmu eftir umbætur kann að

vera nauðsynlegt. Hins vegar ber að athuga að aukin hagkvæmni er

ófrávíkjanlegur fylgifiskur umbótanna sem lækkar aftur á móti

heildarkostnað búverndarinnar.

Það er allrar athygli vert að umbætur á búverndarfyrirkomulagi í Nýja-

Sjálandi urðu þess valdandi að verulega dró úr kostnaði á landi, þar sem

verðmyndun á bújörðum tók heilbrigt mið af tekjumöguleikum jarðskika og

fjármögnunar þeirra á markaðskjörum. 
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AAðð  lliiffaa  ffrráá  hhöönnddiinnnnii  ttiill  mmuunnnnssiinnss

Mikil vakning hefur orðið á málefnum þriðja heims ríkja á undanförnum árum. Sér í

lagi hafa kjósendur innan Evrópusambandsins látið sig málið varða og beitt kjörna

fulltrúa þrýstingi, t.a.m. um niðurfellingu á skuldum þriðja heims ríkja. Hugsunin er

einföld: ef skuldir eru felldar niður fá íbúar þriðja heims tækifæri til að bera björg í bú

með landbúnaði sem skýtur styrkari stoðum undir afkomu þeirra.

Búverndarstefna Evrópusambandsins, sem m.a. birtist í niðurgreiðslum og styrkjum

til evrópskra bænda, er sannarlega þyrnir í augum flestra þróunarríkja. Niðurfelling

skulda er því Pyrrhosarsigur fyrir þróunarlöndin ef iðnríkin draga ekki samhliða úr

búverndinni. Rökin eru einföld: innflutningstakmarkanir og styrkir til bænda í

þróðuðum ríkjum koma í veg fyrir að bændur þriðja heimsins geti keppt við þá á

jafnréttisgrundvelli.

Að sama skapi neyðir búverndin vestræna neytendur til að kaupa framleiðslu af

óskilvirkari framleiðendum við hærra verði en ella. Tap neytenda er því tvöfalt: þeir

greiða búverndina af eigin skattfé - og þurfa að lifa við hærra vöruverð á

landbúnaðarafurðum, sem dregur á nýjan leik úr lífsgæðum þeirra. Hagvöxtur líður

að sama skapi fyrir búverndina enda fullnýtir hagkerfið ekki framleiðsluþættina á

hagkvæmastan máta. 

Niðurstaða: búvernd er allratap - nema sérhagsmunahópa! - sem sækja það stíft að

óhagkvæmninni sé viðhaldið til að þeir geti sölsað undir sig rentu í gegnum úrelt

styrkjakerfi landbúnaðar. 

44..22    AArrggeennttíínnaa  --  hhvvaaðð  bbrráásstt??

Við upphaf 20. aldar var Argentína eitt ríkasta land heims.39 Auðurinn

byggðist á landbúnaði, fyrst hveitirækt og síðar sauðfjárrækt, en bresku
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spunaverksmiðjurnar virtust á þeim tíma taka endalaust við argentínskri ull.

Að sama skapi var nautgriparækt nokkur - húðirnar voru notaðar í ýmiss

konar varning en kjötið lá vannýt og spilltist þar sem ekki var fyrir hendi kæli-

eða flutningatækni til að flytja það til meginlands Evrópu, en það átti eftir að

breytast. 

Árið 1876 sigldi fyrsta skipið, sem var búið nægilega góðum kælum til að geta

skilað nautakjöti óskemmdu á veisluborð Evrópumanna, úr höfn í Buenos

Aires - Argentínumenn höfðu fundið gullæð! Hinar víðfeðmu la pampas gátu

alið nautgripahjarðir sem töldu næstum óendanlega hausa og Buenos Aires

fékk viðurnefnið París Suður-Ameríku. Blómatíminn stóð allt þar til

útflutningsmarkaðir í Evrópu skruppu saman í kjölfar stríðsátaka árið 1914 og

urðu þeir aldrei nema svipur hjá sjón eftir það. 

44..22..11    RRöönngg  vviiððbbrrööggðð  vviiðð  ssnnöögggguumm  uummsskkiippttuumm

Viðbrögð Argentínumanna við breyttum tímum voru að setja á

innflutningshöft og niðurgreiða útflutning landbúnaðarvara, nokkuð sem

þeir hefðu betur látið ógert. Argentínskt athafnalíf hefur síðan einkennst af

uppdráttarsýki sem rekja má til verndarstefnunnar og landsframleiðsla hefur

staðnað. Efnahagsleg velmegun er nú óralangt frá því að líkjast því sem

tíðkaðist í löndunum sem Argentínu var líkt við í upphafi síðustu aldar.

Það er óþarfi að tíunda að margar þjóðir rómönsku Ameríku nutu takmarkaðs

lánstraust á alþjóðamörkuðum við upphaf tíunda áratugarins en vantaði hins

vegar sárlega framkvæmdafé, sem er óheppileg blanda. Argentína var þar

engin undantekning. Skattstofnar landsins eru ákvaflega kvikir - auk þess

sem skattsvik og undanskot eru regla þar á bæ frekar en undantekning. Í

byrjun tíunda áratugarins freistuðu stjórnvöld landsins þess að fjármagna

útgjöld ríkisins með peningaprentun og verðbólguskatti, sem leiddi til
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óðaverðbólgu40 og lífskjörum hrakaði ár frá ári.

Um það leyti batt fjármálaráðherra landsins argentínska pesóann við

Bandaríkjadal með myntráði sem sló á verðbólguna því sem næst á einni nóttu

og hagkerfið styrktist mikið. Viðamikilli herferð var hrundið af stað til að laða

að erlenda fjárfesta og ríkisfyrirtæki voru seld útlendingum. Upp úr miðjum

áratugnum fór hins vegar að halla undan fæti á nýjan leik í kjölfar þess að

Bandaríkjadalur styrktist verulega á alþjóðlegum gjaldeyrismarkaði vegna

blómaskeiðsins í Bandaríkjunum: hagsveiflur Argentínu og Bandaríkjanna

fóru algerlega úr takti. Engu að síður var Argentína með gjaldmiðil sem

styrktist stöðugt samhliða styrkingu Bandaríkjadals á meðan hagkerfi

landsins var að hruni komið. Eitthvað varð að láta undan. Í stað þess að mæta

þrengingum í efnahagslífinu með ráðdeild og raunhæfum efnahagsaðgerðum

létu Perónistar reka á reiðanum. Útgjöld voru aukin til gæluverkefna sem

tryggðu stjórnina í sessi, sem leiddi til þenslu, hækkandi raungengis og

síversnandi samkeppnisstöðu landsins.

44..22..22    SSkkiippbbrroott  AArrggeennttíínnuu

Vín- og kjötútflutningur Argentínumanna á í samkeppni við útflutning

Brasilíu og Chile á alþjóðamarkaði og ráðstafanir sem gerðar voru á

gengisfyrirkomulagi þessara landa í kjölfar gjaldmiðlakreppunnar árið 1999

juku enn á vanda Argentínu. Meðal annars má rekja skipbrot Mercosur-

viðskiptabandalagsins til óánægju ráðamanna í Argentínu með þá ráðstöfun

Brasilíu að láta gengi realsins fljóta á gjaldeyrismarkaði, en það hjó enn í

knérunn argentínsks útflutnings á erlendum mörkuðum.

Og enn syrti í álinn: árið 2001 tóku erlendir lánardrottnar að heimta stöðugt

hærri vexti af lánum Argentínumanna af ótta við að illa færi og að lokum

drógu þeir að sér hendur í útlánum til landsins af ótta við algert hrun
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efnahagslífssins. Eðli máls samkvæmt leiddu þessi sinnaskipti til fjárþurrðar

hjá hinu opinbera auk þess sem fyrirtæki landsins gátu ekki fleytt sér yfir

erfitt tímabil með erlendri lántöku. 

Ári síðar var Argentína að þrotum komin - landið rambaði á barmi gjaldþrots,

sem stjórnvöld lýstu opinberlega yfir í desembermánuði 2002.  Síðasta erlenda

lán til Argentínumanna (sem var frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum) var veitt í

september 2002 eftir að fjármálaráðherra landsins hafði beitt fyrir sig

hrakspám um að lýðræði í álfunni væri á undanhaldi, til að villa um fyrir Paul

O'Neill í bandaríska fjármálaráðuneytinu. Í lok árs 2002 komst argentíska

ríkið loks í þrot og kynntur var til sögunnar fjöldi efnahagsaðgerða sem

einkenndust af úrræðaleysi og lýðskrumi.

44..22..33    UUmmbbæættuurr  ddýýrruu  vveerrððii  kkeeyyppttaarr

Allar þjóðir heims - líka Íslendingar! - geta lært af reynslu Argentínumanna.

Langvarandi óstjórn í efnahagsmálum í skjóli boða og banna knésetja þjóðir

að lokum. Ef lönd kjósa að tengjast einhliða gjaldmiðlum annarra þjóða þarf

mikinn aga á efnahagsstjórnina - sér í lagi þegar efnahagssveiflan í

heimalandinu fer úr takti við upprunaland gjaldmiðils. 

Þennan aga hafa Argentínumenn ekki haft. Eina raunhæfa leiðin sem þeir

geta valið er að setja gengi pesóans algerlega á flot, koma skikki á

efnahagsmál og semja um raunhæfar afborganir til erlendra lánardrottna.

Jafnvel þótt leiðin sé ekki sársaukalaus fyrir allan þorra manna ber að líta til

þess að að smám saman styrkjast útflutningsatvinnuvegir og traust erlendra

aðila eykst smám saman. Strax og Argentína nær flugi á nýjan leik er hægt að

hefja baráttuna gegn fátækt á nýjan leik og þakka fyrir það að ekki hafi heyrst

raddir um að best sé að láta herinn leysa vandann. Það er stórt framfaraskref

þegar litið er yfir stjórnmálasögu Suður-Ameríku. Menn ættu að hafa í huga

að ástandið sem skapaðist í Argentínu átti rætur sínar í vanhugsuðum
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viðbrögðum sem tengdust innflutningsvernd um miðja síðustu öld .  

44..33    HHvvaaðð  ggeettaa  ÍÍsslleennddiinnggaarr  llæærrtt  aaff  óófföörruumm  aannnnaarrrraa??

Frásagnir af uppgangi í nýsjálenskum landbúnaði og skipbroti Argentínu-

manna skýra á ljóslifandi máta þann kostnað og ábáta sem fylgir stefnu-

mörkun í alþjóðaviðskiptum og niðurfellingu tolla. Rannsóknir á aðgerðum

stjórnvalda í Nýja-Sjálandi, Argentínu og fleiri löndum benda til að lönd í

hvað örustum vexti hafi beitt sér fyrir frjálsum viðskiptum með það að

augnamiði að auka hlutfall inn- og útflutnings af landsframleiðslu. Sökum

þessa er forvitnilegt að varpa ljósi á stefnu G10-ríkjanna í málefnum

landbúnaðar, en það verður gert í næsta kafla.

Baráttan gegn alþjóðavæðingu hefur verið í forgrunni á síðustu árum ekki

aðeins á þeirri forsendu að hún dragi úr hagvexti þjóða heldur einnig þar sem

andstæðingar alþjóðaviðskipta og frjálsra viðskipta halda því fram að

alþjóðavæðingin komi verst niður á fátækustu ríkjum heims. Sér í lagi þeim

greinum sem verða fyrir harðri samkeppni frá innfluttum, erlendum afurðum,

sem er algjörlega rangt - hún kemur þeim best.

Að mörgu leyti er þó eðlilegt að þessar raddir heyrist, sér í lagi þar sem það er

auðvelt að beina einungis sjónum að þeim greinum sem áður nutu verndar. Ef

litið er til landbúnaðar, til að mynda á Nýja-Sjálandi, er það rétt hjá

andstæðingum frjálsra viðskipta að einstaka greinar innan landbúnaðar í

landinu báru skarðan hlut frá borði við frívæðingu og niðurlagningu styrkja

þar sem framleiðni innan þeirra var ekki samkeppnishæf við erlenda

framleiðslu. 

Hins vegar líta andstæðingar frjálsra viðskipta fram hjá þeirri staðreynd að

jákvæð áhrif á aðrar greinar atvinnulífsins birtast jafnan með nokkurri tímatöf.
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Það tekur tíma fyrir vinnuafl að færa sig á milli atvinnugreina - úr landbúnaði

yfir í aðrar greinar þar sem framleiðni vinnuaflsins er meiri. 

Tekjugrunnur bændastéttar er ótraustur og sveiflast á milli ára. Að sama skapi

er framleiðslan frek til fjárins og vegna langra framleiðsluferla er erfitt fyrir

bændur að gera nákvæmar langtímaáætlanir, þar sem langur tími líður frá

skipulagningu til afurðasölu. Búverndinni er að hluta til ætlað að leysa

þennan vanda og til að draga úr tekjusveiflum bænda enda hafa flestar

iðnvæddar þjóðir beitt henni fyrir sig í því augnamiði að vænka hag

bændastéttarinnar, þótt heimtur hafi gjarnan verið minni en upphafleg efni

stóðu til.

Kostnaður Íslendinga af búvernd er mikill eins og mynd 4.2  sýnir og skiptist

annars vegar í tilfærslu frá neytendum og hins vegar í tilfærslu frá

skattgreiðendum. Tilfærsla frá skattgreiðendum byggir á beinum styrkjum til

landbúnaðar, t.a.m. í formi framleiðslustyrkja og öðrum sértækum aðgerðum

stjórnvalda.41 Sér í lagi vekur það eftirtekt að tilfærsla frá neytendum fer

hækkandi - vegna  hærra vöruverðs á landbúnaðarvörum en ef innflutningur

þeirra væri gefinn frjáls. Tilfærsla frá neytendum á ofangreindri mynd byggir

því á ýmsum óbeinum aðgerðum stjórnvalda, t.a.m. verndartollum og öðrum

innflutningshöftum sem hafa bein og ráðandi áhrif á vöruverð sem neytendur
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greiða, bæði á innfluttum afurðum og innlendri framleiðslu.

Ef innflutningur landbúnaðarvara yrði gefinn frjáls myndi verð á Íslandi

færast nær heimsmarkaðsverði. Hins vegar liggur í augum uppi að

óhagkvæmt er að flytja einstakar vörutegundir til landsins sem njóta þannig

fjarlægðarverndar og verð myndi lækka minna á þeim en á öðrum vörum.

Þetta á sérstaklega við um mjólk og aðra  ferskvöru. 

Líklegt verður að teljast að verðlag á heimsmarkaði með landbúnaðarvörur

fari lækkandi á komandi árum og muni lækka hraðar en verð innlendra

landbúnaðarafurða. Slík þróun er afar óhagstæð fyrir íslenska neytendur sem

njóta ekki verðlækkana á heimsmarkaði til fulls vegna kvóta og

innflutningshafta. Einnig ber að líta til þess að innlendir framleiðendur geta

haldið verðlagi uppi í greininni í skjóli þessara sömu hafta sem eykur enn á

kostnað búverndarinnar. 

Að mati OECD nemur opinber stuðningur við íslenska bændur um 12

milljörðum á ári, sem jafngildir um tveimur þriðju hlutum tekna þeirra. Að

sama skapi vekur athygli að hlutfall opinberra styrkja af tekjum bænda hefur

lítið breyst á síðustu tveimur áratugum, enda gefa tölur frá OECD til kynna að

stuðningur við íslenska bændur sé um tvöfalt hærra hlutfall af tekjum þeirra

en meðalstyrkir í öðrum löndum OECD.

Mikilvægt er að halda því til haga að kostnað neytenda við innflutningsvernd

er erfitt að áætla nákvæmlega, þar sem kostnaður við hana er ekki

jafnsýnilegur og t.a.m. beinir styrkir úr ríkissjóði. Þetta skýrist meðal annars

af því að íslenskir stjórnmálamenn hafa engin áhrif á verðþróun verndaðra

vara á heimsmarkaði: við verðlækkun þeirra eykst kostnaður íslenskra

neytenda við búverndina.
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Þrátt fyrir að landbúnaður njóti mikillar verndar hér á landi er langur vegur

frá því að svipað ástand ríki á Íslandi og var á Nýja Sjálandi og í Argentínu.

Þrátt fyrir það er ábatinn við að aflétta höftunum mikill fyrir íslenska

neytendur og gæti orðið ein mesta kjarabót sem heimilum hér á landi gæti

áskotnast á næstu árum
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55..    SSttooððiirr  GG1100--rrííkkjjaannnnaa

Ráðherrar G10-ríkjanna eru í aðalatriðum sammála um að einsleit stefna

landanna geti aldrei stuðlað að þeim niðurstöðum og sveigjanleika í

málefnum landbúnaðar sem stefnt er að, m.a. í ljósi samkomulagsins sem

undirritað var á ráðstefnu WTO í Doha árið 2003. 

Stefna G10-ríkjanna, sem saman standa af Búlgaríu, Íslandi, Ísrael, Japan,

Kóreu, Líktenstein, Máritíus, Noregi, Sviss og Tævan, varðandi verndarstefnu

í landbúnaðarframleiðslu var endurskoðuð í lok árs 2005, m.a. með það fyrir

augum að veita vanþróaðri ríkjum færi á að auka útflutning á framleiðslu

sinni til G10-ríkja. Hins vegar stendur upp úr sú ákvörðun ríkjannna að koma

í veg fyrir þak á tollheimtu á innfluttum landbúnaðarafurðum, sem gerir G10-

ríkjum það í sjálfsvald sett hvort þau kjósi að vernda afmarkaða þætti

innlendrar framleiðslu með ríkari hætti en aðra. Samtökin ganga allt of

skammt í ályktunum um tolla enda gera þær ríkjum innan bandalagsins það

kleift að setja ofurtolla á einstakar vörutegundir og verðleggja þannig innflutta

framleiðslu út af markaðnum eða halda uppi óhóflegri verðmyndun á

innlendri framleiðslu.42

Á undanförnum árum hefur fríðvæðing viðskipta verið ofarlega á baugi innan

G10-ríkjanna en áhrif hennar á viðskipti með landbúnaðarvörur hafa verið
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minni en efni standa til. Þannig er það viðtekin venja að með auknu frjálsræði

séu sérhagsmunir látnir víkja fyrir hagsmunum heildarinnar á meðan

sérhagsmunir finna sér öruggan farveg í skjóli ríkisafskipta og viðskiptahafta.

Öll rök hníga að því að G10-ríkin kúvendi stefnu sinni í viðskiptum með

landbúnaðarvörur og auki frjálsræði til mikils munar. Mikilvægt er að einhver

þjóð taki forystu í málefnum landbúnaðar innan G10-samstarfsins. Ef litið er

til sögu GATT-samkomulagsins tóku Bandaríkin snemma forystu innan þess

og áttu frumkvæði að öllum þremur samningalotunum. Á sama máta er

mikilvægt að Ísland gangi fram fyrir skjöldu við að koma frívæðingu

landbúnaðar af teikniborðinu og til framkvæmda. 

55..11..11    MMaarrkkaaððssaaððggaanngguurr

Almennar reglur um afnám viðskiptahindrana, t.a.m. í formi hámarkstolla á

landbúnaðarafurðir, setja aðildarríkjum G10 of þröngar skorður við

stefnumörkun hvers ríkis í landbúnaðarmálum. Hins vegar er afstaða ríkjanna

sú að auka beri markaðsaðgang annarra ríkja að innlendum markaði fyrir

landbúnaðarafurðir, eins og kveðið er á um í Doha-samkomulaginu.

Að mati aðildarríkja er það grunnforsenda fyrir frekari ákvörðun um

niðurfellingu tolla á landbúnaðarvörur að taka beri sérstakt tillit til sérstöðu

einstakra greina innan hvers lands og ógerningur sé að samþykkja einhvers

konar altæka, flata lækkun á tollum á landbúnaðarvörum. Þannig beri að líta

sérstaklega til byggðasjónarmiða og annarra þátta við afnám viðskipta-

hindrana en aðildarríkin ítreka hins vegar að þau standi til reiðu að fjalla um

niðurfellingu tolla á víðum grundvelli ef tillit sé tekið til þessara þátta. 
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SSaannnnggjjöörrnn  vviiððsskkiippttii  --  eeððaa  ffrrjjáállss  vviiððsskkiippttii??

Á síðustu árum hefur umræða um sanngjörn viðskipti (e. fair trade) farið vaxandi á

kostnað umræðunnar um frjáls viðskipti (e. free trade). Fæstir gera nokkurn

greinarmun á hugtökunum tveimur og slá þeim jafnvel saman!

Þannig eru neytendur hvattir til að kaupa kaffibaunir frá litlum framleiðendum til að

styðja við bakið á sanngjörnum viðskiptum í stað þess að fá nýmalaðar baunir úr

kvörnum alþjóðafyrirtækja, jafnvel þótt svo fyrrnefnda kaffið sé dýrara fyrir neytendur

og jafnvel af lakari gæðum.

Hugsanavillan í þessari röksemd er síður en svo augljós: stórir framleiðendur eru

skilvirkir og greiða hæfu vinnuafli hærri laun en óskilvirkir framleiðendur. Ef smáir

framleiðendur væru skilvirkir í framleiðslu sinni fengju þeir greitt samkvæmt

framleiðni sinni. 

Sökum þessa er skynsamlegast fyrir þá Vesturlandabúa sem vilja auka hag þeirra verst

settu að beina viðskiptum sínum í þá átt þar sem framleiðnivöxtur er líklegastur enda

munu laun verkamanna hækka samfara aukinni framleiðni þeirra. 

Nýlega ályktuðu fulltrúar þjóðanna að einhvers konar tollaþak væri ekki

heppileg lausn, enda væri nauðsynlegt að gefa hverju ríki innan G10 ráðrúm

til að vernda einstaka framleiðsluþætti umfram aðra. Tollaþak gæti hæglega

dregið stoðir undan viðkvæmum atvinnugreinum í landbúnaði. Þannig væri

nauðsynlegt að lækka afar lítið tolla á slíkar atvinnugreinar og var staðfest að

ríkisstjórnum ríkjanna væri það í sjálfsvald sett að meta hvaða atvinnugreinar

þetta væru og hversu langt bæri að ganga í einstaka tilfellum. 
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G10-ríkin styðja þá grunnhugsun sem birtist í alþjóðaviðskiptum með

landbúnaðarvörur að mikilvægara sé að stuðla að eðlilegum vexti og viðgangi

einstaka landbúnaðargreina og taka verði tillit til þeirra við afnám

viðskiptahindrana. Hins vegar er ekki loku fyrir skotið sértækar aðgerðir

varðandi afnám tolla á innflutningi einstakra vörutegunda frá

þróunarlöndum, þótt altæk niðurfelling sé ekki inni í myndinni að óbreyttu.

Aðildarríkin gefa í skyn að þau stefni að því að framfylgja tilskipunum WTO

um markaðsaðgang og að þau muni ekki draga fæturna og tryggja að öll

aðildarríkin muni ekki ganga skemur en leiðbeiningar WTO kveði á um.

55..11..22    SSttuuððnniinngguurr  vviiðð  iinnnnlleennddaa  ffrraammlleeiiððsslluu

Sértækur stuðningur við innlenda landbúnaðarframleiðslu er engin nýlunda

á meðal G10-ríkjanna enda á hann djúpar rætur hjá flestum þeirra. Engu að

síður hafa ríkin gefið út að þau séu reiðubúin að hefta verulega frekari vöxt

á sértækum stuðningi í framtíðinni.

Þannig hafa ríkin ýjað að því að hugsanlega verði skrefið stigið lengra og

sértækur stuðningur - sem dregur úr viðskiptum - verði látinn niður falla en í

stað hans komi almennari aðgerðir sem byggi á einsleitri fyrirmynd sem

aðildarríkin komi sér saman um í öllum aðalatriðum. Sér í lagi beri

aðildarríkjum að leitast við að leggja niður eða draga verulega úr stuðningi

sem hafi svipuð hagræn áhrif og útflutningsstyrkir, enda óhagkvæmni þeirra

mikil. Hins vegar ganga aðgerðir G10-ríkjanna gegn sértækum stuðningi við

innlenda framleiðslu hvergi nægilega langt til að jafna hlut fátækari ríkja í

alþjóðlegum viðskiptum með landbúnaðarvörur. 

G10-ríkin eru sammála um að auka beri gagnsæi slíks styrkjakerfis en eru hins

vegar ekki tilbúin til að afnema það.
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55..11..33    ÚÚttfflluuttnniinnggssssttyyrrkkiirr

Útflutningsstyrkir voru upphaflega veittir til að hvetja innlenda

framleiðendur til að flytja út framleiðslu sína á erlenda markaði. Ástæður þess

að nauðsynlegt reyndist að styrkja framleiðendur sérstaklega til útflutnings

var vitaskuld sú að framleiðsla þeirra var ekki samkeppnishæf við útflutning

annarra landa - svo að ríkisstjórnir landanna sáu sér þann kost vænstan að

greiða útflytjendum fasta fjárhæð sem markaðist af útfluttu magni.

Það þarf ekki að fjölyrða um óhagkvæmni slíkra útflutningsstyrkja. Í fyrsta

lagi blasir við að ef veita þarf framleiðendum styrki til útflutnings er það

vegna takmarkaðrar eftirspurnar eftir henni á því verði sem framleiðendur

geta boðið. Í annan stað kemur óhagkvæmnin fram í því að innlendir

skattgreiðendur eru með útflutningsstyrkjum í raun að greiða niður verð á

vörunni fyrir erlenda neytendur - hér er því um hreina tekjutilfærslu að ræða.

Í þriðja lagi er sóunin sem á sér stað fyrir tilstuðlan útflutningsstyrkja enn

víðtækari þar sem styrkirnir viðhalda ósamkeppnisfærri framleiðslugrein í

heimalandi.

Það þarf engan að undra að G10-ríkin hafi áttað sig á þessum staðreyndum og

hafi ákveðið afleggja útflutningsstyrki með öllu - en dagsetning

niðurfellingarinnar er enn til umræðu. Hins vegar slá ríkin þann varnagla við

niðurfellingu útflutningsstyrkja að til hennar muni aðeins koma svo lengi sem:

a) Litið verði til sérstöðu hvers lands og tekið verði tillit til 

markaðsaðgangs aðildarríkjanna, innlends stuðnings við landbúnað og 

þeirra atriða sem ekki tengjast viðskiptum með 

landbúnaðarafurðir á beinan máta;
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b) Útflutningsstyrkir verði klárlega skilgreindir og að samhliða verði 

önnur tilhögun, t.a.m. vegna matargjafa tekin til endurskoðunar.

55..11..44    ÖÖnnnnuurr  aattrriiððii  óótteennggdd  vviiððsskkiippttuumm

Það er mat aðildarríkja G10 að önnur atriði varðandi landbúnað sem ekki eiga

beinan snertiflöt við alþjóðaviðskipti verði einnig að ræða með tilliti til bættra

reglugerða og aukins eftirlits innan þjóðanna. Hins vegar beri að leggja

aðaláherslu á markaðsaðgang og einföldun styrkjakerfis sem

langtímamarkmið.

Fram hefur komið á vettvangi G10-ríkjanna að öll ríki sem komu að gerð

samkomulagsins í Doha verði að taka mið af mikilvægi þess að að létta

viðskiptahömlum af þróunarlöndum. Sér í lagi sé mikilvægt að líta til

framtíðar og hefja þegar í stað undirbúning að frekari afléttingu verndartolla

og að sama skapi beri að setja tímamörk sem allir aðilar geti sætt sig við og

komast að niðurstöðu um hvaða aðferðum beri að beita við afnám og/eða

lækkun tolla til hagsbóta fyrir þróunarlöndin. 

55..22    ÁÁhhrriiff  GG1100  áá  sstteeffnnuummöörrkkuunn  íí  aallþþjjóóððaavviiððsskkiippttuumm

Áhrif G10-ríkjanna á stefnumörkun í alþjóðaviðskiptum með landbúnað eru

meiri en á flestum öðrum sviðum viðskipta. Sökum þessa getur breytt afstaða

G10-ríkjanna haft veruleg áhrif á afnám verndartolla og annarra hafta í

alþjóðaviðskiptum með landbúnaðarvörur.

Hins vegar er ólíklegt að slíkt muni gerast í einu vetfangi eins og nýlegar

tillögur G10-ríkjanna  um aukinn markaðsaðgang þróunarlanda og annarra

ríkja að mörkuðum ríkjanna gefa til kynna.43
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Að grunni til snúast hugmyndirnar um:

a) Val á milli mismunandi stiga markaðsaðgangs.

b) Að tollaafnám og lækkun tolla taki mið af mikilvægi þess að 

mismunandi landbúnaðarframleiðsla standi neytendum ríkjanna til 

boða.

c) Skýrt verði kveðið á um hvaða afurðir verði undanþegnar lækkun tolla 

vegna viðkvæmrar framleiðslu og að aðildarríkjum verði gefinn 

langur aðlögunartími vegna tillagnanna.

Eins og áður eru fjölmargir varnaglar slegnir í tillögum ríkjanna sem gefur

skýrt til kynna að hvert og eitt aðildarríki geti eftir sem áður haft

lokaákvörðun um það hvaða breytingar verða á rekstrarumhverfi í

landbúnaði í heimalandi þess. Sjálfsagt er að fullvalda ríki hafi um það

lokaorð, en orðalagið bendir til að lítilla breytinga sé að vænta.
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66..  NNiiððuurrssttaaððaa

Í framangreindum köflum hafa helstu kostir alþjóðaviðskipta verið reifaðir. Í

umfjölluninni hefur óhagræði núverandi stefnu Íslands og G10-ríkjanna í

málefnum landbúnaðar verið dregið fram enda virðast engin hagfræðileg rök

hníga að því að viðhalda núverandi stefnu í málefnum landbúnaðar. 

Helsta niðurstaðan er sú að Ísland eigi að fella niður öll höft, tolla,

innflutningskvóta og aðrar sértækar verndaraðgerðir og að landið eigi að

yfirgefa G10-hópinn, líkt og Nýja-Sjáland gerði fyrir löngu síðan - í

samningalotunni sem hefst í Hong Kong í desember 2005. 

Við afnám hafta á alþjóðaviðskipti Íslands, sem fyrst og fremst eru í

landbúnaði, myndi velferð aukast á Íslandi auk þess sem það er eina raunhæfa

leiðin til sjálfshjálpar þróunarlandanna. 

Eins og fjallað var um hér að framan má þróunaraðstoð sín lítils í samanburði

við frjáls og vaxandi viðskipti við þróunarlöndin og Ísland á að ganga fram

fyrir skjöldu og undirstrika afstöðu sína með brotthvarfi úr G10-hópnum.

Slíkt heillaskref er síður en svo óraunhæft og þrátt fyrir smæð landsins í

alþjóðlegum samanburði hefði slík stefnubreyting þau mikilvægu áhrif að
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mola samstöðu innan G10-ríkjanna. Brestir í samstöðu ríkjanna yrðu til þess

fallnir að knýja fram naflaskoðun aðildarlandanna í málefnum landbúnaðar

og mikið ríður á að Ísland nýti það tækifæri og gerist sporgöngumaður í

vegferð frjálsra alþjóðaviðskipta. 
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VViiððaauukkii  AA

VViiððsskkiippttaakkjjöörr

Viðskiptakjör eru lykilstærð þegar rætt er um þjóðarhag og snerta t.a.m.

innflutning á erlendum landbúnaðarvörum og útflutning. Viðskiptakjörum er

ætlað að vera hlutlægur mælikvarði á kaupmátt útflutningsvara gagnvart

innfluttum vörum. Þannig eru viðskiptakjör okkar við önnur lönd mæld sem

hlutfallið á milli útflutningsverðlags og innflutningsverðlags, þ.e.a.s:

Viðskiptakjör = Pútflutningur/Pinnflutningur

þar sem Pútflutningur táknar útflutningsverðlag og Pinnflutningur táknar

innflutningsverðlag. Að öðru jöfnu mælir breyting á þessu hlutfalli

kaupmáttarbreytingu útflutningstekna gagnvart innflutningi að óbreyttu

magni útflutnings. 

Annar angi af sama meiði eru viðskiptakjaraáhrif sem jafnan eru metin í

krónum talið, eins og neðangreind skilgreining gefur til kynna:

Viðskiptakjaraáhrif = útflutningur [1/Pinnflutningur - 1/ Pútflutningur ]  
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Síðasta jafnan lýsir því hve miklu munar þegar deilt er í útflutningstekjur með

vísitölu innflutningsverðs og útflutningsverðs. Alþjóðlegur kaupmáttur

framleiðslunnar hefur þá breyst sem þessum mun nemur frá því ári sem

miðað er við. 

Neikvæð viðskiptakjaraáhrif gefa því til kynna kaupmáttarrýrnun útflutnings

vegna þess að útflutningur hefur hækkað minna í verði en innflutningur. 
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VViiððaauukkii  BB

FFoorrsskkrriifftt  ttoollllaallæækkkkaannaa  GG1100--rrííkkjjaannnnaa  

Að grunni til byggir forskrift tollalækkana G10-ríkjanna á tillögu G20-

ríkjanna44, þrátt fyrir að nokkuð beri í milli. Þannig er gert ráð fyrir fjórum

mismunandi lagskiptum þrepum við tollalækkun með mismunandi

viðmiðanir sem taka mið af því hvort átt sé við tolla sem snúa að þróuðum eða

vanþróuðum ríkjum. Fyrir þróuð ríki er gert ráð fyrir eftirfarandi þrepa-

skiptingu:

i. Frá 0% til 20% tollum [1. þrep]

ii. Frá 20% til 50% tollum [2. þrep]

iii. Frá 50% til 70% tollum [3. þrep]

iv. Yfir 70% tollum [4. þrep]

Í tilviki vanþróaðara landa er hins vegar miðað við eftirfarandi þrep:

v. Frá 0% - 30% tollum [1. þrep]

vi. Frá 30% - 70% tollum [2. þrep]

vii. Frá 70% til 100% tollum [3. þrep]

viii. Yfir 100% tollum [4. þrep]

Ofangreind þrep ber að skilja á þá vegu að þau marki eins konar bása fyrir

reglugerðir sem ná yfir hvert þrep. Þannig geti ríki beitt sér fyrir því að lækka

tolla í þrepi viii án þess að nokkuð sé aðhafst í þrepi v, eins og lýst er í

upptalningunni að ofan.
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G10-ríkjunum er gefinn valkostur milli tveggja mismunandi aðferða við

lækkun tolla. Fyrri aðferðin er fólgin í því að línuleg lækkun tolla er látin ná

yfir allar landbúnaðarafurðir sem falla í 1. til 4. þrep ofangreindrar flokkunar.

Önnur aðferð sem ríkjunum stendur til boða byggir á meiri sveigjanleika sem

næst fram með tveimur leiðum sem ríkin verða að velja á milli:

a) Með því að velja takmarkað frávik í tollalækkunum frá einhverju stigi en

á móti kemur að heildarlækkun tolla má ekki verða minni en fyrri aðferð 

kveður á um.

b) Ganga má lengra í lækkunum á einstaka þrepum en kveðið er á um í 

fyrstu aðferðinni og nýta umframlækkunina til að draga minna úr öðrum 

tollum. Hins vegar er sett ákveðin lágmarkslækkun tolla og að sama skapi 

má ekki nýta umframlækkunina nema á takmarkaða framleiðslu 

landbúnaðarvara.

Eins og áður hefur verið reifað þá hafna G10-ríkin hins vegar öllum

hugmyndum um að setja línulega hámarkstolla á einstaka landbúnaðarvörur.
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UUnnddaannffaarriinnnn  áárraattuugg  hheeffuurr  ÍÍssllaanndd  ssiigglltt  hhrraaððbbyyrrii  íí  ffrrjjáállssrrææððiissáátttt..  FFjjáárrmmaaggnnssfflluuttnniinnggaarr  hhaaffaa  vveerriiðð

ggeeffnniirr  ffrrjjáállssiirr,,  sskkiikkkkii  kkoommiiðð  áá  rrííkkiissffjjáárrmmáálliinn  oogg  sskkuullddiirr  ggrreeiiddddaarr  uupppp,,  rrííkkiissffyyrriirrttæækkii  hhaaffaa  vveerriiðð

eeiinnkkaavvæædddd,,  sskkaattttaarr  áá  ffyyrriirrttæækkii  llæækkkkaaððiirr  oogg  rraammmmii  hhaaggssttjjóórrnnaarr  eerr  oorrððiinnnn  eeiinnss  oogg  bbeesstt  vveerrððuurr  áá

kkoossiiðð..  ÁÁ  mmiinnnnssttaa  kkoossttii  eeiinnuu  ssvviiððii  hheeffððii  þþóó  mmáátttt  ggaannggaa  hhrraaððaarr  ffrraamm  --  áá  vveettttvvaannggii  aallþþjjóóððaavviiððsskkiippttaa

mmeeðð  llaannddbbúúnnaaððaarrvvöörruurr..

ÁÁ  ÍÍssllaannddii  rrííkkiirr  aaffttuurrhhaalldd  þþeeggaarr  kkeemmuurr  aaðð  ffrríívveerrsslluunn  mmeeðð  llaannddbbúúnnaaððaarraaffuurrððiirr  oogg  ttiill  mmaarrkkss  uumm  þþaaðð

eerr  llaannddiiðð  íí  hhóóppii  hhiinnnnaa  ssvvoo  kköölllluuððuu  GG1100--llaannddaa,,  eenn  þþaaðð  eerruu  llöönndd  sseemm  eerruu  mmeeðð  mmeessttuu

vveerrnnddaarrsstteeffnnuunnaa  íí  llaannddbbúúnnaaððaarrmmáálluumm  aaff  öölllluumm  llöönndduumm  AAllþþjjóóððaavviiððsskkiippttaassttooffnnuunnaarriinnnnaarr  ((WWTTOO))..

ÞÞeessssii  rriittggeerrðð  eerr  sskkrriiffuuðð  ttiill  aaðð  ttííuunnddaa  kkoossttii  aallþþjjóóððaavviiððsskkiippttaa,,  ttiill  aaðð  bbeennddaa  áá  aaðð  ÍÍssllaanndd  eerr  áá  þþeessssuu

ssvviiððii  íí  hhóóppii  aaffttuurrhhaallddssöömmuussttuu  þþjjóóððaa  hheeiimmss  oogg  ttiill  aaðð  hhvveettjjaa  rrááððaammeennnn  ttiill  aaðð  ssnnúúaa  vviiðð  bbllaaððiinnuu,,  eekkkkii

eeiinnggöönngguu  mmeeðð  eeiiggiinn  hhaaggssmmuunnii  íí  hhuuggaa  hheelldduurr  eeiinnnniigg  hhaaggssmmuunnii  þþrróóuunnaarrllaannddaannnnaa..  

RRiittggeerrððiinn  eerr  sskkrriiffuuðð  aaff  TTrryyggggvvaa  ÞÞóórr  HHeerrbbeerrttssssyynnii,,  pprróóffeessssoorr  vviiðð  HHÍÍ  oogg  hhaaggffrrææððiinngguunnuumm  HHaallllddóórrii

BBeennjjaammíínn  ÞÞoorrbbeerrggssssyynnii  oogg  RRóóssuu  BBjjöörrkk  SSvveeiinnssddóóttttuurr  ffyyrriirr  RRSSEE..  


