
1.  Inngangur og yfirlit

Fá málefni hafa valdið jafnheitum deilum á Ís-
landi hin síðari árin og stjórnun fiskveiða og
eignarhald á veiðiheimildum. Augljóst má kalla
að þar er að minnsta kosti um að ræða tvö næsta
aðskilin úrlausnarefni: 

Hið fyrra er hvernig eigi að skapa eins mikil
verðmæti og hægt er í atvinnugreininni, og er þá
með verðmætasköpun átt við afurðaverðmæti að
frádregnum tilkostnaði við mannahald, tæki og
annað sem til þarf. Um það þarf ekki endilega að
vera sátt: Vitað er að frjáls sókn í fisk með sam-
eiginlegu aflahámarki skapar ekki hámarksverð-
mæti, en hún skapar mikla atvinnu án þess að
stofna fiskistofnum í hættu eða gera á nokkurn
hátt upp á milli manna. Hvort tveggja getur
verið eftirsóknarvert í sjálfu sér. Í þessari grein
verður þó gengið út frá að stefnt sé að því að
skapa sem mest verðmæti.

Hið seinna er hvernig eigi að verja afrakstr-
inum af fiskistofnunum og veiðunum úr þeim og
þá meðal annars hvort fyrirkomulag eignarhalds
á veiðiheimildum hafi afgerandi og fyrirsjáanleg
áhrif á hvernig afrakstur fiskistofnanna dreifist á
endanum um hagkerfið. Langflestir sem á annað
borð hafa blandað sér í eignarhalds- og arð-
dreifingardeiluna hafa samsinnt því að öll þjóð-
in eigi að njóta arðsins af fiskistofnunum. Þar
skilja hins vegar leiðir. Sumir halda því fram að
með því einstaklingseignarhaldi sem er að
myndast á veiðiheimildum, muni hin ósýnilega
hönd markaðarins sjá um að dreifa afrakstrinum
þannig að hann komi landsmönnum öllum til
góða. Aðrir staðhæfa að slík endurdreifing af-
raksturs frá eigendum veiðileyfa til annarra

verði lítil eða engin, heldur muni þeir, sem fá
leyfin afhent í upphafi án endurgjalds, fá allan
eða mestallan hagnaðaraukann sem takmarkaðar
og skipulegar fiskveiðar skila umfram óheftar
veiðar. Í þessu arðdreifingarmáli stendur full-
yrðing gegn fullyrðingu og rök eða sýndarrök
hafa flogið á báða bóga. 

Talsverðar athuganir hafa verið gerðar á
fyrra viðfangsefninu, það er leitinni að stjórn-
kerfi sem stuðlar að hámarksverðmætasköpun,
þótt ekki séu allir á eitt sáttir og þótt lengi megi
bæta jafnvel það sem gott er. Hitt er merkilegra
að til skamms tíma tók enginn íslenskur hag-
fræðingur sér fyrir hendur að þræla arðdreif-
ingarmálinu gegnum nálarauga knapprar grein-
ingar. Það er efni þessarar greinar. Það blasir
hins vegar við að þetta viðfangsefni er nátengt
umfjöllun um áhrif ytri sveiflna og tæknibreyt-
inga í sjávarútvegi á raungengi, en það hefur
lengi borið hátt í umræðunni um íslensk efna-
hagsmál. 

Álitaefni og samhengi sjávarútvegsins við
aðra geira hagkerfisins eru hér skoðuð í sáraein-
földu, tímalausu („statísku“) jafnvægislíkani.
Þær forsendur sem notaðar eru til að afmarka
athugunina eru flestar vel þekktar og ættu ekki
að koma neinum á óvart, en þær eru hvorki ná-
kvæm né ítarleg eftirlíking af raunveruleikan-
um. Í líkaninu er t.d. ekkert sjáanlegt ríkisvald
og gengið er út frá því að fastafé - skipakost og
vélar - sé hægt að auka eða minnka fyrirstöðu-
laust eftir þörfum. Seinni forsendan þýðir reynd-
ar að líkanið veitir fyrst og fremst vísbendingar
um þróun til langs tíma. Hið sama á við um þá
forsendu að afli sé fall af sókninni einni saman.
Venjulegra er að láta afla vera fall af sókn og
stofnstærð og láta stofnstærðina aðlagast þegar
sókn breytist. Meðferðin hér svarar til þess að
stofnstærðin lagi sig þegar í stað að breyttri
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sókn. Loks er gert ráð fyrir að vaxandi stærð
fylgi hvorki hagræði né óhagræði og að alltaf sé
hægt að stofna ný fyrirtæki með sömu eigin-
leikum og þau sem fyrir eru ef tiltækt er vinnu-
afl til að manna starfsemina. Á þessum forsend-
um fæst skýr og eindregin niðurstaða: 

Ef gengið er út frá því að hagkerfið framleiði
bæði fyrir og eftir breytingu almenna útflutn-
ings- eða samkeppnisvöru, sérhæfða heimavöru
og fisk, þá verður að sönnu verðmætaaukning
við það að binda áður óheftar fiskveiðar fram-
seljanlegum veiðiheimildum, en ábatinn fer all-
ur til þeirra sem eignast veiðiheimildirnar. Laun
mæld í erlendri vöru breytast ekki og ekki held-
ur hlutfallslegt verð heimavörunnar. Launþegar
njóta því einskis af þeirri hagræðingu sem
kvótabinding leiðir til í fiskveiðum. Með öðrum
orðum er raungengi til langs tíma litið óháð því
hvort sjávarútveginum farnast betur eða verr. 

Það er enn fremur augljóst í líkaninu að við
kvótabindingu veiðanna minnkar vinna í fisk-
veiðum og eykst í heimavörugeiranum ef tekju-
teygni heimavöruneyslu er jákvæð. Ekki er hægt
að fullyrða hvort samkeppnisgeirinn stækkar
eða dregst saman. Reiknuð dæmi sýna að hvort
sem er getur gerst. 

Nokkrar niðurstöður aðrar blasa við í þessu
líkani. Það breytir t.d. ekki launum eða verði
heimavörunnar til langs tíma - og þar með ekki
raungengi - þótt fiskverð eða aflabrögð breytist.
Það getur hins vegar hæglega leitt til þess að
vinnuafl flytjist milli geira. Sama gildir ef tækni-
framfarir verða við sjósókn. Hins vegar hækka
laun mæld í samkeppnisvörunni ef framfarir
verða í framleiðslu hennar og laun mæld í
heimavörunni hækka ef þar verða framfarir.
Hvort tveggja eykur kaupmátt launa. 

Það er forsendan um fasta stærðarhag-
kvæmni sem ásamt forsendum um fast (leigu-)
verð á vélum gefur svo eindregnar niðurstöður.
Fyrir vikið er tæplega hægt að segja að hagkerf-
ið, sem lýst er, sé háð fiskveiðum: Það liggur
nokkurn veginn í augum uppi að laun í hagkerfi
líkansins lækka ekki til langs tíma þótt fiskurinn
hverfi, því samkvæmt þeim forsendum sem
stuðst er við, getur samkeppnisgreinin endalaust
tekið við vinnuafli á föstum launum.

Fyrir þá, sem hafa veðrast í íslenskri efna-
hagsumræðu, er það nokkur biti að kyngja að
launakjör á Íslandi séu til lengri tíma litið óháð
því hvort hér er stundaður sjávarútvegur. Sú
niðurstaða tengist því augljóslega að samkvæmt
forsendunni um fasta stærðarhagkvæmni eru
viðbótarstörf í hinum greinunum tveimur alltaf
jafn góð. Fyrstu viðbrögð við þessum raunsæis-
bresti í líkaninu eru að reyna minnkandi
stærðarhagkvæmni í framleiðslu heimavöru
og/eða samkeppnisvöru. Við það losna úr læð-
ingi tvenns konar öfl: Annars vegar leiðir hag-
ræðing í sjávarútvegi til fækkunar starfa þar og
ýtir vinnuaflinu út í samkeppnisframleiðslu og
heimavöruframleiðslu. Við það er líklegt að laun
lækki, þar eð viðbótarstörf í þessum greinum
fara versnandi vegna minnkandi hagkvæmni
stærðarinnar. Hins vegar vex landsframleiðsla
og heildarneysla og eftirspurn. Þegar þetta
tvennt leggst saman, sýna einföld dæmi að hagur
launamanna getur hvort heldur batnað eða
versnað. Hagur launamanna yrði augljóslega
betri ef þeir fengju hlut í veiðiheimildum til
jafns við aðra heldur en ef þeir hafa launin ein. 

Í því einfalda formi sem hér er á forsendunni
um minnkandi stærðarhagkvæmni verður nokk-
ur herkostnaður í baráttunni fyrir auknu raunsæi.
Þar sem hagnaður er hlutfallslega meiri hjá litl-
um fyrirtækjum en stórum, rekst minnkandi
stærðarhagkvæmni á frjálst aðgengi. Ef leyfilegt
væri, yrði alltaf hagkvæmara að reka tvö lítil
fyrirtæki en eitt stærra, og því er nauðsynlegt að
takmarka fjölda fyrirtækja með valdi. Því verður
að gera sérstaklega grein fyrir því hvernig hagn-
aður af framleiðslu heimavara og samkeppnis-
vörunnar dreifist. Það kemur líka í ljós að þau
fallform sem notuð eru í dæmunum eru of ein-
föld til að hægt sé að líkja eftir þekktum
stærðarhlutföllum í íslensku efnahagslífi. Fyrri
niðurstaða stendur þó nánast óhögguð: Það er í
hæsta máta óvarlegt að ætla að sú hagræðing
sem framseljanlegur kvóti stuðlar að í sjávarút-
vegi, skili sér til almennings í bættum lífskjörum
til lengri tíma litið. 

Vert er að ítreka að niðurstöðurnar eiga ein-
ungis við til lengri tíma litið, þegar aðfanga-
notkun og aflabrögð hafa aðlagast fullkomlega
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að breytingum. Það virðist hins vegar blasa við
að ef vélakosti er haldið föstum, þá myndist í
uppsveiflum flöskuhálsar í heimavörugeiranum
sem auki vinnuaflsnotkun og keyri upp laun,
samhliða því sem samkeppnisgeirinn dregst
saman. Sveiflur af þessu tagi hafa verið einkenni
hinnar séríslensku sjávarútvegshagsveiflu. Þessi
líkön má því sennilega aðlaga til að spyrja
spurninga um íslensku sjávarútvegssveifluna, en
það verkefni verður að bíða að sinni. 

Þótt þessi grein hafi í aðalatriðum verið sett
saman án vitneskju um fyrri umfjöllun um svip-
uð efni, kemur á daginn við eftirgrennslan að
talsvert hefur verið skrifað um einkavæðingu
almenninga. Samuelson (1974) og Weitzman
(1974) komust hvor í sínu lagi að því að í ein-
földum hagkerfum þar sem almenningar eru
eina uppspretta framleiðslunnar, þá hækkar
einkavæðing landsframleiðslu, en lækkar laun.
De Meza og Gould (1987) sýndu með dæmum
að í flóknara umhverfi geta laun hækkað við
einkavæðingu. Brito, Intriligator og Sheshinsky
(1997) komast að sömu niðurstöðu í hagkerfum
þar sem ólíkir einstaklingar eru í vinnuaflinu.
Ljóst er þó í öllum þessum greinum að það er
undir hælinn lagt hvort afhending náttúruauð-
linda til fárra leiðir til almennra kjarabóta. 

Í ljósi fyrri skrifa eru flestar niðurstöður
þessarar greinar fyrirsjáanlegar. Það rýrir nýj-
ungagildi hennar, en ekki mikilvægi þess að efn-
ið fái inni í umræðunni um íslenska kvótakerfið. 

Í þessum inngangi hafa forsendur og niður-
stöður greinarinnar verið raktar allítarlega. Það
sem eftir er greinarinnar er að mestu tæknileg
útfærsla á því sem þegar hefur verið sagt í inn-
ganginum og er efnið skipulagt sem hér segir: Í
2. kafla er lýst líkani með fastri stærðarhag-
kvæmni og niðurstaðan um að kvótavæðing
bætir ekki hag launþega leidd út. Í 3. kafla eru
dæmi sem sýna að með minnkandi stærðarhag-
kvæmni geta kjör launamanna hvort heldur
versnað eða batnað við kvótavæðingu. 4. kafli
fjallar um forsendurnar í 2. og 3. kafla og 5. kafli
um frekari rannsóknarefni.

2.  Föst stærðarhagkvæmni

Fjallað er um tímalaust (statískt) líkan af hag-
kerfi með M neytendur og N útgerðarmenn.
Enginn greinarmunur gerður á neytendum og út-
gerðarmönnum fyrr en fjallað er um framseljan-
legar aflaheimildir. Í hagkerfinu eru framleiddar
þrjár vörur, i) heimavara, ii) samkeppnisvara
sem hægt er að flytja út og inn og iii) fiskur,
sérhæfð útflutningsvara, sem til einföldunar er
gert ráð fyrir að ekki sé neytt heima fyrir. Að
auki eru vélar (kapital) leigðar frá útlöndum.
Gert er ráð fyrir að fyrirtæki geti bætt við eða
dregið úr bæði vélum og vinnuafli fyrirvara-
laust.

Hlutfallslegt verð samkeppnisvöru, véla og
fisks er ákveðið á „heimsmarkaði“ sem q, r og s,
þ.e. markaðurinn tekur botnlaust við fiski á
gefnu verði, s, og skaffar verslurnarvörur og vél-
ar endalaust á gefnu verði, q og r. Laun, w, og
verð á heimavöru, p, eru ákveðin af líkaninu. 

2.1 Fiskveiðar 
Verð á fiski er táknað s og er ákvarðað á heims-
markaði. Í stað þess að framleiða beinlínis fisk,
framleiða fyrirtæki í sjávarútvegi sókn, þannig
að dæmigert fyrirtæki framleiðir zi = F(Li,Ki)
með einsleitu (fyrstu gráðu homogenu) fram-
leiðslufalli, F, sem er vaxandi í L og K og tví-
diffranlegt og samfellt og gætt þeim eiginleika
að F(a,0) = F(0,a) = 0 fyrir öll a > 0.
Gert er ráð fyrir að ef laun og vélaleiga, r, eru
jákvæð, þá sé lágmarkskostnaður við að fram-
leiða eina einingu af sókn einnig jákvæður og að
til sé einingarkostnaðarfall, 

cz(w,r) ≡ min{wL + rK: F(L,K) = 1}. 

Við gerum ráð fyrir að cz(w,r) sé strangvaxandi
í w og r.
Gert er ráð fyrir að heildarafli sé fall af heildar-
sókn, Z = Σi zi , þ.e.

1. 1  A = ϑ(Z) 

Gert er ráð fyrir að ϑ(0) = 0 og ϑ(Z0) = 0 og að
ϑ sé samfellt og tvídiffranlegt og ϑ'(0) > 0 
og ϑ''(Z) < 0 fyrir 0 ≤ Z ≤ Z0. 



Heildarafli er þannig kryppulaga fall af sókn og
aflinn hverfur við Z0. Einfalt er að sýna að fyrir
vikið er ϑ(Z)/Z minnkandi fall. Við gerum ráð
fyrir að afli fyrirtækis i, sem framleiðir sókn zi,
sé hlutfallslegur við sókn og öll fyrirtæki fái
meðalafla, 

Ai = (zi/Z) · ϑ(Z)/Z. 

Við gerum ráð fyrir að hvert fyrirtæki taki
heildarsókn, Z, sem gefna og velji zi til að
hámarka hagnað

Πi = sAi - wLi - rKi = s ϑ(Z)/Z·zi - wLi - rKi

= s ϑ(Z)/Z · F( Li,Ki ) - wLi - rKi

þar sem w eru laun og r er leiguverð véla. Al-
kunna er að þar sem F er einsleitt af fyrstu
gráðu, felst hámörkunin í að finna fyrir hvert w
og r ódýrustu leið til að framleiða eina sóknar-
einingu og nota þær uppskriftir síðan í tíma og
ótíma. Með öðrum orðum eru til einingarþátta-
föll L z(w,r) og Kz(w,r) og þar af leiðandi
einingarkostnaðarfall cz(w,r), sem við gerum ráð
fyrir að sé strangvaxandi í w og r. Hámörkunar-
vandamálið svarar til þess að finna zi ≥ 0 til að
hámarka 

1.2  Πi = sϑ(Z)/Z· zi - cz(w,r) · zi
= {sϑ(Z)/Z - cz(w,r)} · zi

Þar sem einstök fyrirtæki líta á sϑ(Z)/Z - cz(w,r)
sem fasta, er lausnin 

1.3  zi = 0 ef sϑ(Z)/Z - cz(w,r) < 0 

zi ekki til eða óendanlega stórt ef 
sϑ(Z)/Z - cz(w,r) > 0

zi hvaða jákvæð tala sem er, ef
sϑ(Z)/Z - cz(w,r) = 0.

Fyrirtæki í fiskveiðum sætta sig þannig því að-
eins við jákvæða og endanlega sókn að

1. 4  sϑ(Z)/Z - cz(w,r) = 0, 

en þá er þeim líka sama hvaða zi ≥ 0 þau nota.
Líta má á 1.3 sem framboðsfall fyrir sókn og
orða sem svo að framboð einstakra fyrirtækja
(og þar með greinarinnar allrar) á sókn sé
óendanlega teygið á verði s = cz(w,r)/(ϑ(Z)/Z).
Þar sem s er gefið að utan, getur ekki náðst jafn-
vægi með jákvæðu aflamagni og sókn nema w
og Z uppfylli jöfnu 1.4.

2.2 Framboð og eftirspurn heimavöru og 
samkeppnisvöru 

Framboð
Heimavara og samkeppnisvara eru framleiddar
og boðnar fram eins og sókn í fisk. Gert er ráð
fyrir að framleiðsluföllin séu fyrstu gráðu eins-
leit og skikkanleg og af þeim verður krafist allra
þeirra eiginleika sem á þarf að halda. Fram-
leiðslu heimavörunnar er lýst með X = H(Lx,Kx)
og verð heimavörunnar er kallað p. Framleiðslu
samkeppnisvörunnar er lýst með Y = G(Ly,Ky),
og gert er ráð fyrir að verð hennar, q, sé gefið á
„heimsmarkaði“. Af því að H og G eru einsleit,
eru til einingarkostnaðarföll, cx(w,r) og cy(w,r)
og einingaþáttaeftirspurn Lx(w,r) og Kx(w,r)
fyrir heimavöruna, Ly(w,r) og Ky(w,r) fyrir sam-
keppnisvöruna. Eins og í fiskveiðum gerum við
ráð fyrir að einingarkostnaðarföllin séu strang-
vaxandi í w og r. Með nákvæmlega sömu rök-
semdafærslu og beitt var um kjörsókn einstakra
útgerða, er framboð heimavöru og samkeppnis-
vöru algerlega teygið á verði sem samsvarar
einingarkostnaði. Jafnvægi með jákvæðri fram-
leiðslu getur því ekki náðst nema 

2.1  p = cx(w,r) í heimavöruframleiðslu,

2.2  q = cy(w,r) í samkeppnisvöruframleiðslu.

Á 2.1 og 2.2 má líta sem framboðsföll fyrir
heimavöru og samkeppnisvöru. Hafa ber í huga
að til viðbótar við innlent framboð sam-
keppnisvöru kemur alteygið framboð erlendis
frá á föstu verði q. Vélaþjónusta er sömuleiðis
boðin fram alteygið frá útlöndum á (leigu-)
verðinu r. 
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Eftirspurn
Ekki er gert ráð fyrir neinum eðlismun á út-
gerðarmönnum og launamönnum meðan enginn
á sérstakt tilkall til framleiðsluþátta. Gert er ráð
fyrir að hver einstaklingur eigi L0 einingar af
vinnuafli og bjóði það fram á hvaða launum sem
er (þ.e. algerlega óteygið). Heildarframboð
vinnuafls er þá (M+N)L0 og vinnutekjur hvers
einstaklings wL0. Ekki er nauðsynlegt að gera
sérstaklega grein fyrir því á þessu stigi mála
hvernig hagnaði fyrirtækjanna er dreift til ein-
staklinga, þar sem einsleit framleiðsluföll gera
að verkum að hagnaður (eftir vélaleigu) verður
núll í jafnvægi. 

Við gerum ráð fyrir að undirliggjandi nota-
gildi hins dæmigerða neytanda og tekjuband
hans, p · xi + q · yi ≤ w · L0, leiði til skikkanlegra
einstaklingseftirspurnarfalla, sem við getum
kallað ξ(wL0, p,q) og ψ( wL0, p,q), sem við ger-
um ráð fyrir að séu samfellt diffranleg fyrir
jákvæð w, p og q. 

2.3 Jafnvægi með frjálsum veiðum
Hagkerfislíkanið sem hér hefur verið lýst er
heildstætt og því hægt að spyrja hvort í því sé til
jafnvægi. Jafnvægi er 

a) verðlisti, (p*,q*,w*,r*,s*) og 

b) listi yfir val einstaklinga {(x* i,y*
i): i er neyt-

andi} og 

c) listi yfir val fyrirtækja {(L*
i,K*

i): i er fyrirtæki
í einhverri atvinnugrein}, sem hefur svo í för
með sér samsvarandi lista yfir framleiðslumagn 
X*

i = H(L*
i,K*

i), Y*
i = G(L*

i,K*
i), z*

i = F(L*
i,K*

i)
og A*

i = ϑ(Z*)/Z*·z*
i, allt eftir því í hvaða at-

vinnugrein fyrirtækið i starfar, 

d) heildarsókn, Z* = Σi er útgerðz*
i , 

þannig að 

i) val hvers einstaklings er í samræmi við eftir-
spurnarföll (hámarkar notagildi að gefnu tekju-
bandi) og val hvers fyrirtækis hámarkar hagnað
að gefnu verðlagi og (í útgerð) heildarsókn. 
ii) markaðir fyrir heimavöru, samkeppnisvöru,
fisk, vélar og vinnuafl eru í jafnvægi: 

3.1 ΣheimavörufyrirtækiX*
i = Σneytendurx*

i fyrir heima-
vörumarkaðinn; 

3.2  ΣsamkeppnisfyrirtækiY*
i + YI = Σneytendury*

i
á samkeppnismarkaði, þar sem YI er nettóinn-
flutningur;

3.3  ΣútgerðirA*
i = AÚ

á fiskmarkaði, þar sem AÚ er fiskútflutningur;

3.4  Σöll fyrirtækiK*
i = KI

þar sem KI er innflutningur á vélum eða véla-
leiga frá útlöndum;

iii) jafnvægi ríkir milli vinnuframboðs og vinnu-
aflsnotkunar, 

3.5  Σöll fyrirtækiL*
i = (N+M) L0;

iv) heildarsókn er jöfn samanlagðri sókn útvegs-
fyrirtækja, Z* = Σz*

i.

2.4 Jafnvægi með heimavöru, samkeppnisvöru
og fiski 
Líkanið sem hér hefur verið lýst, er allt að því
óviðurkvæmilega einfalt, en þó er í því sú al-
þekkta flækja að útgerðarfyrirtæki hafa áhrif á
rekstrarskilyrði annarra útgerða eftir fleiri leið-
um en með áhrifum á markaðsverð. Útgerðir
hafa bein áhrif á meðalafla og þar með hver á
afköst annarrar. Fyrir vikið er ekki nóg að vísa
til algengustu og þekktustu niðurstaðna til að
ganga úr skugga um að til sé jafnvægi. Hins
vegar er einfalt að finna dæmi þar sem jafnvægi
er til, og er slíku dæmi lýst í viðauka A. Því má
spyrja um eiginleika jafnvægis þegar það er til.
Svör fást nánast án fyrirhafnar: 

Gefið verð á samkeppnisvöru og fram-
leiðslufjármunum, q og r, og teygjanlegt fram-
boð þýða að 2.2 verður að gilda í jafnvægi, þ.e. 
q = cy(w*,r). Þar sem q og r eru þekkt og ef
cy(w,r) er strangvaxandi í w er lausnin w* ein-
hlít, ef hún er til. Laun, mæld í samkeppnis-
vörunni, eru þannig alfarið ákveðin í framleiðslu
hennar. Að gefnum launum, ákveður lágmarks-
kostnaðarfallið í framleiðslu heimavöru verð
hennar í 2.1, þ.e. p* = cx(w*,r).
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Að þessu gefnu eru tekjur hvers neytanda w*L0,
og þjóðartekjur (N+M)w*L0. 
Heildareftirspurn er þá 

Heimavara:      (N+M)ξ(w*L0,p*,q) 

Samkeppnisvara:     (N+M)ψ( w*L0,p*,q)

og eftirspurnarföllin nægja til að ákveða neyslu,
þar sem framboð neysluvara er fullkomlega
teygið á uppgefnu verði p* og q. Þar sem heima-
varan er einungis framleidd heima fyrir, ákveður
neyslustigið framleiðslu hennar og aðfanga-
notkun. Til að ákveða fiskafla og sókn nægir að
stinga jafnvægislaununum w* inn í 1.4, sóknar-
framboðið eða núllgróðaskilyrðið sem leiðir af
frjálsum aðgangi að fiskveiðum. Til þess að
jafnvægi ríki, þarf sϑ(Z)/Z - cZ(w*, r) = 0, sem
dugar til að ákveða Z. Vinstri hliðin er samfellt
og minnkandi fall af Z og stefnir á núll ef Z
stefnir á óendanlegt. Fyrst til er lausn fyrir 
Z = Z*> 0, - og að því göngum við sem vísu,- þá
hlýtur að gilda sϑ'(0) > cz(w*, r).1

Afgangurinn af vinnuaflinu fer í framleiðslu
á samkeppnisvöru, enda eru samkeppnisfyrir-
tækin til í hvaða magn sem er þegar laun eru w*

og verðið p*. Að því gefnu að jafnvægið sé til og
allar vörur séu framleiddar, er þessi vinnu-
aflsafgangur pósitífur. Tekjuband neytenda og
sú staðreynd að alteygið framboð þýðir að hagn-
aður er núll í jafnvægi, sér um að jafnvægi er á
viðskiptum við útlönd. 

2.5 Framseljanlegur kvóti
Hægt er að fjalla um framseljanlegan kvóta eða
veiðiheimildir án þess að breyta megindráttum
líkansins. Látum hvern hinna N útgerðarmanna

fá jafnan kvóta D0 = D/N, þar sem D er minna
en eða jafnt hámarksafla maxzϑ(Z). Ef heimilt er
að selja og kaupa kvóta og nettókvótasala
útgerðarmanns i er Bi, þá verður hagnaður hans
að meðtöldum tekjum af seldum kvóta

5.1  Πi = sAi - cz(w,r) · zi + vBi

þar sem v er verð á kvóta. Markmið útgerðar i er
þá að hámarka hagnað með vali á zi, Bi og Ai við
þau skilyrði að 

5.2  ziϑ(Z)/Z ≥ Ai,

5.3  Ai ≥ 0,

5.4  Ai + Bi ≤ D0.

Athugið að Bi þarf ekki að vera jákvætt. Hægt er
að kaupa eða selja kvóta, en menn geta þó ekki
selt meira nettó en kvótann sinn þar eð ekki er
hægt að veiða minna en ekkert. Svo gæti virtst
sem bæta ætti við hliðarskilyrðinu að zi ≥ 0, en
það leiðir sjálfkrafa af 5.2 og 5.3.

Ef fiskverð, s, kvótaverð, v, og kostnaður á
sóknareiningu, cz(w,r) eru jákvæð, hlýtur há-
mörkun að fela í sér jafnaðarmerki í 5.2: Hjá
fyrirtækjum sem hafa zi > 0 væri ella hægt að
auka hagnað með því draga úr sókn og ef zi = 0
tryggja 5.2 og 5.3 að Ai = 0. Sömuleiðis hlýtur
að vera jafnaðarmerki í 5.4 ef kvótaverð er já-
kvætt, því annars væri hægt að auka kvótasölu
og hækka með því hagnað. Vegna þessara
tveggja ályktana má endurrita hagnaðarfallið
með kvóta 

5.5  Πi = [(s-v)ϑ(Z)/Z - cz(w,r)]·zi + vDi.  

Hámörkun felur augljóslega í sér að fyrirtækin
sækja ekkert ef [(s-v) ϑ(Z)/Z - cz(w,r)] er nei-
kvætt, sækja aldrei nóg ef það er jákvætt og eru
jafnsátt við hvaða sókn sem er ef það er núll.
Fyrir vikið er framboð á sókn alteygið á kvóta-
verði 

5.6  v = s - cz(w,r)·Z/ϑ(Z). 
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1. Annars getur verið til jafnvægi án fiskveiða, en meira að
segja það er ekki tryggt: Skilgreiningar hér eru það
almennar að ekki er tryggt að hagkerfið geti „skaffað“
jákvæða heildarneyslu af neinni vöru. Öll framleiðsla
byggist á vélaþjónustu, sem er innflutt, og með föstu
verði má líta á fiskveiðar og innlenda samkeppnisfram-
leiðslu sem framleiðslu á vélaþjónustu með vélaþjónustu
og vinnuafli. Án frekari forsendna á framleiðsluföllin er
ekki tryggt að hagkerfið geti framleitt seljanlega vöru
upp í fjármagnsþörf sína. 



2.6 Jafnvægi með framseljanlegum kvóta 
Nýtt jafnvægisskilyrði bætist við, 

6.1  ΣBj = 0.

Jafnvægi er á líkan hátt og fyrr verð á hverja
vöru og á kvóta og val fyrir hvern neytanda og
framleiðanda

{p⊗,w⊗,v⊗,Z⊗, (X⊗
i), (Yi

⊗), YP⊗, YI⊗, Z⊗, 
(Bi

⊗, Ai
⊗, Lxi

⊗, Lyi
⊗, Lzi

⊗, Kxi
⊗, Kyi

⊗, Kzi
⊗, zi

⊗)}

i) þ.a. val hvers neytanda, útgerðarmanna 
jafnt sem annarra, hámarkar notagildi að 
gefnu verði og tekjum;

ii) þ.a. aðföng og afurðir og, fyrir útgerðir, 
nettókvótasala hvers framleiðanda full- 
nægja framleiðsluföllum og hliðarskilyrð- 
um og hámarka hagnað framleiðandans 
að þeim gefnum; 

iii) þannig að allir markaðir hreinsast;
iv) þar sem heildarsókn er jöfn samanlagðri 

sókn útgerða.

Eins og fyrr höfum við mestan áhuga á
jafnvægi þar sem bæði heimavara og sam-
keppnisvaran eru framleiddar og fiskur er veidd-
ur, nú með þeirri viðbót að kvótinn D = ND0
verði bindandi og verðmætur þannig að veið-
arnar skili hagnaði, þ.e. cz(w⊗,r) · Z⊗ < sϑ(Z⊗).
Það er alveg ljóst að slíkt jafnvægi þarf ekki að
vera til - einfalt er að búa til dæmi og í verunni
eru hornsílaveiðar ekki stundaðar í atvinnuskyni
í Reykjavíkurtjörn - en ef til er jafnvægi með
hagnaði og framleiðslu á samkeppnisvöru, þá er
meginniðurstaðan óbreytt: Fyrst framleidd er
samkeppnisvara í jafnvægi, þá verður w⊗ að
uppfylla 2.2, þ.e. cy(w⊗,r) = q. Því er w⊗ = w*,
laun eru eins og við frjálsa sókn. Verð
heimavörunnar verður eins og fyrr að lúta 2.1,
þ.e. p⊗ = cx(w⊗,r). Því er p⊗ = p*. Í fiskveiðum
leitum við að jafnvægi út frá gefnum launum,
fiskverði og heildarafla, A⊗ = D. Til þess þarf
ϑ(Z⊗) = D, sem hefur í hæsta lagi tvær lausnir
fyrir Z⊗, þar sem ϑ''(Z) < 0 samkvæmt forsendu.
Með því að gert er ráð fyrir að lausn sé til, þá má
athuga fyrst (einu eða) lægri lausnina og kalla

hana ZD. Með minni sókn gefur hún mestar
leigutekjur af kvóta. 

Þar sem laun eru jákvæð má ganga út frá að
cz(w*,r) > 0. Ef gengið er út frá að í jafnvæginu
sé cz(w*,r)· ZD < sϑ( ZD), þá er ljóst að jafn-
vægisverð kvóta, v⊗, verður að vera pósitíft:
Annars væri gróðavænlegt fyrir allar útgerðir að
kaupa kvóta (lækka Bi) og veiða meira (hækka
sókn, zi, og afla, Ai, samsvarandi). 

Upp úr öllu þessu hefst - sem heita mátti
augljóst fyrir - að verð kvóta í jafnvægi er 

v = s - cZ(w*,r)/(ϑ(ZD)/ZD) 

sem umrita má sem 

vϑ(ZD) = s ϑ(ZD) - cZ(w*,r)ZD.

Heildarverðmæti kvótans er aflaverðmæti að
frádregnum sóknarkostnaði.

Ef kvótaverð er jákvætt, er einfalt að ganga
úr skugga um að allur kvóti gengur út. Ef ekki,
þá leiddi af jafnvægisskilyrðinu 6.1 Ai + Bi < Di
fyrir eitthvert i. Með pósitífu kvótaverði sam-
ræmist það ekki hámörkuninni í 5.1 því útgerð-
armenn gætu þá aukið kvótasölu og haldið sig
innan hliðarskilyrða. 

Hámörkun heimilanna skiptist nú í tvennt.
Annars vegar eru M neytendur með heildareftir-
spurn XM = Mξ(p,q,w) og YΜ = Mψ(p,q,w).
Hins vegar eru útgerðarmenn með eftirspurn 
XN=Nξ(p,q,w+vD/N)ogYN =Nψ(p,q,w+vD/N). 
Skilyrðin fyrir jafnvægi á neysluvörumörkuðun-
um eru örlítið langdregnari en áður vegna
tvískiptingar neytendahópsins þótt það breyti í
raun engu. Með alteygnu framboði er fram-
leiðslumagn heimavörunnar ákveðið á eftir-
spurnarhliðinni eingöngu, 

6. 2  X⊗ = Mξ(p⊗, q, w⊗) + Nξ(p⊗,q,w⊗+vD0)

Y⊗ = Mψ(p⊗, q, w⊗) + Nψ(p⊗,q,w⊗+vD0).

Vinnuafls- og vélanotkun í heimavörufram-
leiðslu ræðst síðan af framleiðslumagni og
þáttanotkunarföllunum úr kafla 2.2. Jafnvægið á
vinnumarkaði er ákveðið á framboðshlið eins og
áður, með því að afgangurinn af vinnuaflinu fer
í samkeppnisframleiðslu. Ekki tekur því frekar
en áður að skipta framleiðslu og aðfanganotkun
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upp á milli fyrirtækja. Þegar hagkvæmni er óháð
stærð, skiptir stærðardreifing fyrirtækja ekki
máli og vistun framleiðslunnar hjá einstökum
fyrirtækjum er óákveðin í jafnvægi. Enginn
hagnaður er auk þess af rekstri eftir að greitt hef-
ur verið fyrir aðföng og kvóta. 

2.7 Eiginleikar jafnvægis
Þegar borin eru saman jafnvægi með og án
kvótabindingar, er meginniðurstaðan að eftir að
vélakostur og vinnuafl hafa aðlagast að fullu eru
laun og verð heimavöru óbreytt. Ef kvóta-
verðmætið er jákvætt, er landsframleiðsla meiri
með kvótastýringu en án, w*(N+M)L0+v⊗D í
stað w*(N+M)L0.

Þar sem laun og neysluvöruverð eru óbreytt,
lendir tekjuaukinn allur hjá þeim sem eiga kvót-
ann. Ef heimavaran og samkeppnisvaran eru 
normalvörur (þ.e. neysla eykst þegar tekjur vaxa
en verð haldast óbreytt) þá er heildarneysla
beggja meiri en við frjálsa sókn vegna aukinna
tekna útgerðarmanna. 

Vinnuafl sparast í fiskveiðum: Zd < Z*, af því að
i)   cz(w*,r)Zd < ϑ( Zd);
ii)  cz(w*,r)Z* = ϑ(Z*) og
iii) ϑ(Z)-cz(w*,r)Z er minnkandi fall af Z
kringum og eftir Z = Z*.

Ef heimavaran er normalvara, er augljóst að
framleiðsla hennar eykst. Það gerir líka sam-
keppnisvöruneyslan, en þar sem aukin neysla
gæti fengist með innflutningi, getur sam-
keppnisgeirinn hvort heldur stækkað eða minnk-
að, eins og sýnt er með dæmi í viðauka A. 

Á það er vert að benda, að framfarir í sjávar-
útvegi (breytingar á framleiðslufallinu sem
lækka kostnað á sóknareiningu) eða hækkun á
fiskverði leiða ekki til bættra lífskjara þeirra sem
engan kvóta eiga. Ástæðan er að w* og p* fara
einungis eftir r, q og framleiðsluföllunum í
heimavöru- og samkeppnisgeirunum. Framfarir
(þ.e. kostnaðarlækkanir) í framleiðslu heima-
vöru og samkeppnisvöru leiða hins vegar til
kjarabóta fyrir launafólk. Ef cx(w,r) lækkar fyrir
öll w og r en kostnaðarfallið í samkeppnisfram-
leiðslu helst óbreytt, er þetta augljóst: p* lækkar

en tekjur mældar í samkeppnisvöru haldast
óbreyttar. Ef framfarirnar verða í samkeppnis-
geiranum en kostnaðarfallið í heimavörugeir-
anum er óbreytt, er örlítið meira fyrir lífinu að
hafa: w* hækkar, og þess vegna w*/q, en p*

hækkar líka. Hins vegar má sýna fram á að
hækkun p* = cx(w*,r) er hlutfallslega minni en
hækkun w*. Þetta sést á því að cx(w,r) er einsleitt
af fyrstu gráðu í w og r. Ef r hækkaði um sama
hlutfall og w*, þá myndi cx(w*,r) einnig hækka
um þetta hlutfall. En r hækkar ekki og cx(w,r) er
strangvaxandi í r. Því er hlutfallsleg hækkun p*

minni en hækkun w*. Því hækka bæði w*/q og
w*/p*, og kaupmáttarhækkun gagnvart öllum
vörum er örugg ávísun á bættan hag. 

2.8 Tvö önnur kvótajafnvægi
Hér að framan var umræðunni einbeitt að ZD,
minnstu sókn sem þarf til að veiða heildarkvóta
D. Ef ϑ(Z) er vaxandi fall, er ekki um aðrar
lausnir að ræða á ϑ(Z) = D. Ef ϑ(Z) hins vegar
nær hámarki og fer síðan minnkandi niður fyrir
D, er til önnur lausn. Vert er að líta á þetta tilvik.
Látum þá Z1 vera lægra sóknarstigið sem sam-
ræmist D, látum Z2 vera það hærra. Í mynd 1 er
einnig sýnt Z*, jafnvægissóknarstigið úr frjáls-
um veiðum. 

Ef Z* < Z2, eins og í mynd 1b, þá er ekki til
Z > Z1 sem uppfyllir ϑ(Z) ≤ ND0 og sϑ(Z) ≥
cZ(w*,r), svo Z1 er eina mögulega jafnvægisstig
sóknar. 

Vandræðin verða ef Z2 ≤ Z*. Ef litið er á
mynd 1a, þá er kvótinn bindandi og verðmætur í
Z2, en óvirkur og verðlaus í Z*, þar sem afla-
verðmæti stendur nákvæmlega undir sóknar-
kostnaði. Á milli Z* og Z2 er kvótinn ekki bind-
andi en veiðar arðvænlegar. Þessi sóknarstig
samræmast því ekki jafnvægi. 

Jafnvægin sem svara til Z2 og Z* í mynd 1a
hafa sömu laun og heimavöruverð og jafnvægið
í Z1. Líkanið er ekki sérlega hentugt til að fjalla
um aðlögun og skammtímahreyfingar, en þó má
leiða líkur að því að jafnvægið í Z2 sé óstöðugt
en jafnvægin í Z1 og Z* stöðug. Ef heildarsókn
eða sóknargeta er á milli Z1 og Z2, þá eiga
útgerðirnar ekki kvóta fyrir öllum þeim fiski
sem þær geta veitt. Því geta þær aukið hagnað



með því að draga úr sókn. Þetta á við þangað til
heildarsókn er komin niður í Z1. Ef hins vegar Z
er á milli Z2 og Z*, þá næst ekki leyfilegur afli.
Eftir að öll skip eru búin að veiða eins og þau
geta, þá er eftir kvóti og trúlegt að hann lækki í
verði með undirboðum, ekki ólíkt því sem gerist
gjarnan í lok kvótaárs þegar óflytjanlegar veiði-
heimildir er að daga uppi. Vegna offramboðs á
kvóta ætti verð hans reyndar að haldast í núlli,
hagnaður að vera á veiðum og hagstætt að
stækka flotann og auka sókn allt þar til kæmi að
Z*. 

Hefð er fyrir því að gera sér ekki mikla rellu
út af óstöðugum jafnvægjum á borð við það sem
svarar til Z2 og sem fyrr segir þekkist stöðuga,
óhagkvæma jafnvægið í Z* af því að kvóti er
verðlaus og næst ekki. Að auki virðist blasa við
að í þessu einfalda líkani er hægt að útiloka
óhagkvæmu jafnvægin með því að leggja
sérstakt gjald á sókn og hækka kostnaðarlínuna í
mynd 1b þannig að hún skeri aflaverðmætis-
ferilinn vinstra megin við Z2.

3.  Minnkandi hagkvæmni stærðar

Það sem gerir líkanið hér að framan svo einfalt
viðfangs er föst stærðarhagkvæmni og einingar-

kostnaðarföllin sem henni fylgja. Fyrir vikið
ákvarðast laun, mæld í samkeppnisvöru, alfarið
í framleiðslu samkeppnisvörunnar og hægt er að
þenja framleiðslu hennar endalaust út án þess að
laun hljóti að lækka. Það fylgir hins vegar að
sjávarútvegur er ekki undirstöðugrein í líkaninu
í þeim skilningi að hann hækki kaupmátt launa
mældan í innflutningsvörum frá því sem ella
væri. Í hagkerfi líkansins myndu kjör launa-
manna ekki versna þótt fiskveiðar legðust af.
Það eru hins vegar almælt sannindi eða þjóðtrú
á Íslandi að sjávarútvegurinn bæti hér lífskjör.
Ef beðið væri um rökstuðning fyrir þessum
sannindum er líklegt að svörin yrðu eitthvað á
þá leið að tækifæri til að stunda útflutningsstarf-
semi væru hér að vísu margvísleg en hvert um
sig takmarkað og af mismunandi „gæðum“.
Eftirfarandi fjórar sögur eru af þessum toga: 

i) Bestu virkjunarkostirnir eru sennilega
nýttir fyrst og seinni virkjanir verða fyrir 
vikið óhagstæðari, 
ii) með æ fleiri álverum verður mengun
vaxandi áhyggjuefni, 
iii) með vaxandi ferðamennsku myndi há-
lendið fyllast af ferðamönnum og til að fjölga
„jafngóðum“ ferðum yrði að veita meiri
þjónustu til að vega upp aukinn troðning, 
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iv) tæknigreinar, sem tækju upp á að þenjast
út, yrðu að taka til sín starfsmenn sem yrðu
sífellt verr fallnir til útflutningsstarfsemi 
miðað við getu þeirra í annarri vinnu. 

Fleiri sögur mætti setja saman af svipuðu
tagi, sem allar gengju út á að vænlegar útflutn-
ingsgreinar rekist á stærðarmörk þannig að
kostnaður fari hækkandi með frekari útþenslu.
Umfang samkeppnisframleiðslu aukist því ekki
umfram slík mörk nema til komi breytingar á
hlutfallslegum verðum. Ef afurðaverð og véla-
leiga eru gefin á heimsmarkaði, þá verða laun
mæld í erlendri vöru að lækka til að hagkvæmt
verði að nýta æ lakari útflutningsfæri. Á sama
hátt myndi aukin heimavöruframleiðsla kalla á
breytingar á heimavöruverði ef útþenslutækifæri
í heimageiranum væru takmörkuð á þennan hátt. 

Ein leið til að gefa slíkum hugrenningum
undir fótinn - til að fá samhengi milli raungengis
mælt með w/q eða p/q annars vegar og umfangs
samkeppnisframleiðslu hins vegar - væri að líkja
beinlínis eftir þeim flöskuhálsum sem myndast í
sögunum i) til iv) vegna takmarkaðs vinnuafls
eða takmarkaðra náttúruskilyrða. Segja má að
meðferðin á sjávarútvegi í 2. kafla sé slík eftir-
líking. Almennari og ófullkomnari leið, sem hér
verður fylgt spottakorn, er að láta framleiðslu
heimavörunnar og samkeppnisvörunnar vera
með minnkandi stærðarhagkvæmni (DRS fyrir
decreasing returns to scale). Með því verður
hagnaður umfram vélaleigu í DRS-greinunum,
þannig að festa verður fjölda fyrirtækja með
valdi og gera grein fyrir dreifingu hagnaðar, sem
getur haft áhrif á eftirspurn. 

Með minnkandi stærðarhagkvæmni ráðast
laun mæld í samkeppnisvörunni ekki lengur al-
gerlega af formi framleiðslufallsins í sam-
keppnisgeiranum. Umfang framleiðslunnar
skiptir nú einnig máli og nota þarf jafnvægis-
skilyrðin fyrir heimavöru og vinnuafl samtímis
til að finna w og p. Almennt form jafnvægisskil-
yrðanna er 

(* ) XD(w,p, q,r,s) = XS(p,w,r) fyrir heimavöru

(** ) L0 = LD
x (p,w,r) + LD

y (q,w,r) 

+ LD
z (s,w,r) fyrir vinnuafl.

Með föstum heildarkvóta bætist við þriðja jafn-
an, 

(*** )  ZS(s,w,r, v) = ϑ-1(D),

þar sem v er kvótaverð, D er heildarkvóti og ϑ-1

er andhverfan af aflafallinu A = ϑ(Z). Hér verð-
ur þriðja jafnan hins vegar innlimuð í líkanið
með því að ákveða kvóta að gefnum launum til
að hámarka kvótaverðmæti. Áhrif þeirrar gjörð-
ar koma inn í (*) með því að hagnaður sjávar-
útvegs hefur áhrif á tekjur og þar með á eftir-
spurn eftir heimavörum. Í (** ) koma áhrifin fram
í vinnuaflseftirspurn fiskveiða. (*) og (** ) eru þá
tvær jöfnur í p og w. Ef gefið er að lausnir séu
til, ákveða þær p og w óbeint sem föll af s, r, q,
L0 og öðrum fastastærðum. 

Ólíkt því sem gerðist með fastri stærðar-
hagkvæmni í kafla 2, leiðir minnkandi stærðar-
hagkvæmni til þess að almennar niðurstöður fást
ekki um hvort hagur launþega batnar eða versn-
ar með einkavæðingu og ókeypis afhendingu til
„útgerðarmanna“. Til þess að sýna fram á slíkt
niðurstöðuleysi nægja dæmi. Einfaldast er að
nota Cobb-Douglas-lík framleiðsluföll í heima-
vöru og samkeppnisvöru, þ.e. með summu
veldisvísa á vinnuafli og vélum minni en einn.
Nánar tiltekið er notað 

X = H(L,K) = H0Lx
δKx

γ δ + γ < 1 og 

Y = G(L,K) = G0Ly
αKy

β α +β < 1.

Framleiðsla á sókn í fisk er sem fyrr látin vera
með fastri stærðarhagkvæmni. Þar kemur
minnkandi stærðarhagkvæmni inn í gegnum
samband sóknar og afla, sem er sérlega einföld
parabóla í gegnum núllpunktinn, 

A = ϑ(Z) = tZ - uZ2.

Sókn er framleidd med Cobb-Douglas falli,

Z = F(Lz,Kz) = F0Lz
ηKz

ι með η + ι = 1.

Með þessu verður jafnvægissókn í frjálsum
veiðum Z0 = (su)-1{st - cz(w,r)}, þar sem cz(w,r)
er kostnaður á sóknareingu. Sú heildarsókn sem
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þarf til að veiða verðmætasta kvóta og hámarka
hagnað í fiskveiðum er Z* = (2su)-1{st - cz(w,r)}.
Til mestu einföldunar er notagildisfall einstakl-
inga einnig látið vera Cobb-Douglas, U(x,y) =
xξyψ þar sem ξ+ψ = 1. Sem kunnugt er leiðir
slíkt notagildisfall til þess að hlutfalli ξ af tekj-
um er varið til kaupa á heimavörunni og hlutfalli
ψ til kaupa á samkeppnisvörunni. Þar sem
eyðsluhlutföll allra eru föst, hefur tekjudreifing
engin áhrif á vörueftirspurn, sem fer einungis
eftir heildartekjum og verðlagi. Það einfaldar
greininguna. 

Til að gera langa sögu heldur styttri eru út-
skrifuð jafnvægisskilyrði heimavörumarkaðs 

(*') X D(p,w,r) = 

ξ·{wL0+(1-γ-δ)[H0p(γ/w)γ(δ/r)δ]σ

+ (1-α-β)[qG0(α/w)α(β/r)β]ρ

+ υ/(4su)(st-εηiwηrι)2}/p

= [H0γγδδpγ+δw-γr−δ]σ = XS(p,w,r),

þar sem υ = 1 við kvóta en 0 við frjálsar veiðar,
þar sem σ = (1-γ-δ)-1 og ρ = (1-α-β)-1. Liðirnir í
slaufusviganum vinstra megin í (*') eru heildar-
laun og heildarhagnaður eða kvótaleiga í hinum
einstöku greinum, miðað við að kvóti sé settur
til að hámarka kvótaverðmæti. εηιwηrι í hagn-
aðarlið sjávarútvegs er kostnaður á sóknarein-
ingu, með εηι = (1/F0) ·((η/ι)ι+(ι/η)η). Ef laun
hækka, minnkar framboð á heimavöru á hægri
hlið (*'). Á vinstri hlið vaxa launatekjur en hagn-
aður minnkar. Freistandi er að ætla að p verði að
hækka til að jafnvægi komist aftur á milli fram-
boðs og eftirspurnar, en það er þó ekki óyggj-
andi vegna hagnaðarteknanna sem minnka
gagnstætt launatekjum. Í reiknuðu dæmunum
sem hér fylgja á eftir sýnist þó (*') ákveða p sem
vaxandi fall af w. Leysa má (*') fyrir p og fá 

(*'') p = {ξwL0 + ξ(1-α-β)[qG0(α/w)α(β/r)β]ρ

+ ξυ/(4su)(st-εηiwη·rι)2} 1/σ ·

{1-ξ(1-γ-δ)} -1/σ· [H0
-1(w/γ)γ(r/δ)δ]

Vinnumarkaðsjafnvægið (**) má skrifa út að
fullu sem 

(**') L 0 = [H0γ1-δ δδ p w-(1-δ)r-δ]σ

+ [G0·α1-βββ ·q·w−(1-β)·r-β]ρ

+ υ(suF0)-1(st - εηiwη·rι)(η/ι)ι(r/w)ι

þar sem υ er 1 í frjálsri sókn en 1/2 miðað við
optimal kvóta. Liðirnir hægra megin eru vinnu-
aflsnotkun heimageirans, samkeppnisgeirans og
sjávarútvegs í þeirri röð. Úr þessu má leysa p og
fá 

(**'') p = [H0γ1-δ δδw (δ−1)r-δ]-1

[L0- [G0· α1−βββ ·q·w(β-1)·r−β]ρ

- υ(su F0)-1(st - εηiwη·rι )(η/ι)ι(r/w)ι]1/σ

þar sem υ er 1 í frjálsri sókn en 1/2 við hag-
stæðasta kvóta. Vinnuaflsnotkun í hverjum geira
fyrir sig minnkar að öðru jöfnu þegar laun
hækka. Því þarf p að hækka og vinnuaflsnotkun
í heimageiranum að aukast til að koma aftur á
jafnvægi á vinnumarkaði, þannig að (**“) ákveð-
ur p sem vaxandi fall af w. (*“) og (**“) eru tvær
jöfnur í w og p. Engin ástæða er til að hægt sé að
fá skýra lausn fyrir p eða w sem fall af fasta-
stærðum. Talnadæmin í töflu 1 duga hins vegar
til að sýna það sem sýna á: Þegar borið er saman
jafnvægi með frjálsri sókn annars vegar og
hagstæðasta kvóta hins vegar, getur hvort sem er
gerst, að laun hækki eða lækki.

Einhverjum gæti dottið í hug að benda á að
prósentubreytingar á notagildisem sýndar eru í
töflu 1 eruekki merkilegur mælikvarði á velferð,
en með Cobb-Douglas notagildi, eins og hér er
notað, er notagildið geometriskt meðaltal af
neyslu á neysluvörunum tveimur, með hlutföll
varanna í neysluútgjöldum sem vogir, og teng-
ingin við neyslumagn er skýr. 

Þar sem verð samkeppnisvöru er fast má líta
á verð heimavörunnar sem raungengismæli-
kvarða. Í dæmunum í töflu 1 hækkar p þegar
kvóti er settur á, en það er ekki einhlítt. 

Niðurstaðan af þessari æfingu er í raun hin
sama og af almennari greiningu í 2. hluta: Það er
enginn grundvöllur fyrir fullyrðingum um að
launafólk fái hlut í afrakstri hagræðingarinnar
sem verður þegar frjálsum, óhagkvæmum veið-
um er breytt í hagkvæmar, kvótabundnar veiðar
í fámenniseign, jafnvel í tilvikum þegar hagræð-
ingin er mjög veruleg. 
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4.  Um forsendur

Það sem gerir líkanið í kafla 2 svo auðvelt viður-
eignar eru annars vegar forsendan um fasta
stærðarhagkvæmni (constant returns to scale,
CRS) og hins vegar að verð á fiski, samkeppnis-
vöru og vélum eru gefin frá útlöndum. Föst
stærðarhagkvæmni er eðlilegri en virst gæti við
fyrstu sýn. Ef hægt er að setja upp ný og ný
fyrirtæki sömu gerðar til að framleiða heima-
vöru og samkeppnisvöru með sama kostnaðar-
falli og þau sem fyrir eru, þá er framleiðslan
aukin með því að bæta við hagkvæmum ein-
ingum fremur en taka á sig minnkandi fram-

leiðni. Á þetta benti McKenzie (1952). Í raun-
inni er miklu nær að minnkandi stærðarhag-
kvæmni þurfi skýringa við. 

Sjálfsagt virðist að gera ráð fyrir að verð á
fiski og samkeppnisvöru séu gefin frá útlöndum.
Föst leiga á vélum er hér hugsuð sem einhvers
konar nálgun við fullkominn fjármagnsmarkað.
Það kann að virðast svo sem fjármagn eða fram-
leiðslutæki séu hér meðhöndluð á svo einfaldan
hátt að ekki sé hægt að spyrja þeirra spurninga
sem menn telja skipta máli. Í tímalausu líkani er
ekki hægt að spyrja um uppsöfnun. En markað-
urinn fyrir vélar eða fjármagn er fullkominn í
þeim skilningi að það er enginn skortur á vélum
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II.  Gildi stika og prósentubreytingar jafnvægisgilda 
við kvótasetningu og fámenniseign

Sameiginlegir stikar:

H0 G0 α β F0 η ι u t r q L0
1 4 0,5 0,3 0,1 0,5 0,5 0,75 100 1 1 100.000

Tilvik 1: Kvóti spillir kjörum launamanna 

Stikar Prósentubreytingar jafnvægisgilda þegar kvóti er settur á

Notagildi Notagildi Framleiðsla Framleiðsla
Sókn, launa- m.v. jafna heima- samk.-

γ δ ξ s w p w/p VLF Z manna dreifingu vara vara
0,3 0,5 0,4 ,838 0,5 4,1 -3,5 21,4 -50,0 -1,1 19,4 16,6 -1,2

Tilvik 2: Kvóti bætir kjör launamanna

Stikar Prósentubreytingar jafnvægisgilda þegar kvóti er settur á

Notagildi Notagildi Framleiðsla Framleiðsla
Sókn, launa- m.v. jafna heima- samk.-

γ δ ξ s w p w/p VLF Z manna dreifingu vara vara
0,5 0,3 0,95 1,09 12,6 12,4 0,15 33,4 -50,2 0,74 19,4 18,7 -25,6

Tafla 1.  Talnadæmi upp úr líkani með minnkandi stærðarhagkvæmni
I.  Grunnþættir líkans með minnkandi stærðarhagkvæmni í heimavöru og samkeppnisvöru

Heimavöruframleiðsla Samkeppnisvöruframleiðsla Framleiðsla á sjósókn

X = H(L,K) = H0Lx
δKx

γ Y = G(L,K) = G0Ly
αKy

β Z = F(Lz,Kz) = F0Lz
ηKz

ι

Verð samkeppnisvöru, véla og fisks;
Fiskveiðar út frá sókn Notagildi einstaklinga Heildarvinnuafl

A = ϑ(Z) = tZ - uZ2 U(xi,yi) = xi
ξy i

1-ξ q,  r,  s; L0



ef til er vinnuafl að nýta þær. Engin skynsamleg
fjárfestingartækifæri eru skilin eftir ónýtt,
hvorki í fiskveiðum eða annars staðar. Fiskveið-
ar eru engu að síður reknar með gróða, auðlinda-
rentu, sem engin þörf er á að „halda inni“ í
greininni, heldur er til ráðstöfunar til neyslu, og
kvótaeigendur éta upp allar kvótatekjur sínar.
Þar sem enginn tími og engin uppsöfnun eru í
líkaninu, er ekki auðhlaupið að því að spyrja
spurninga um hvort ójöfn tekjudreifing - tilvist
hátekjuhóps - auki fjárfestingu og hækki þannig
laun. Það er þekkt að samhengi virðist vera milli
sparnaðar og fjárfestingar í einstökum þjóðlönd-
um, eins og Feldstein og Horioka (1980) bentu
á, og ætla má að hátekjufólk verji hlutfallslega
minna af tekjum sínum til neyslu en lágtekju-
fólk. Tækni til að nýta fjárfestingartækifæri í
öðrum löndum er hins vegar sífellt að batna og
því er samhengi sparnaðar og fjárfestingar vænt-
anlega að veikjast. 

Það ætti hins vegar ekki að valda neinum
áhyggjum þótt ekki sé gerð grein sérstaklega
fyrir fiskvinnslu  í köflum 2 og 3. Ætla má að í
fiskvinnslu ríkti föst stærðarhagkvæmni og því
mætti líta svo á að hún væri hluti af samkeppnis-
geiranum. Í öðru lagi mætti áreiðanlega skjóta
inn fiskvinnslu með fastri stærðarhagkvæmni
sem notaði vinnuafl, vélar og fisk til að fram-
leiða „unninn“ fisk sem seldist á s' > s. Augljóst
virðist að niðurstöður myndu í engu breytast. 

Í 3. kafla hámarkar kvótavalið innflutnings-
kaupmátt hagnaðar í sjávarútvegi að gefnum
launum. Þegar kvótaákvörðun hefur áhrif á p og
w eins og í 3. kafla er hreint ekki víst að sú
kvótaákvörðun komi launamönnum best eða
geti talist eðlilegt val velviljaðs valdhafa. Það er
jafnóvíst að þessi kvótaákvörðun hámarki inn-
flutningskaupmátt hagnaðar eða aðrar eðlilegar
viðmiðanir kvótaeigenda þegar kvótinn hefur
áhrif á hlutfallsleg verð. Þetta er vert að kanna
nánar, hvort heldur meiningin er að dreifa af-
rakstri jafnt eða til að kanna hugsanlega árekstra
milli hagsmuna kvótaeigenda og launamanna
þegar kvóti er í einkaeign. Þegar hagkvæmni er
óháð framleiðslu og hlutfallsleg verð eru föst -
eins og í 2. hluta - þá er þetta þó lausnin á
hámörkunarvandamáli hins góðgjarna valdhafa. 

5.  Frekari úrvinnsluefni

Sú einfalda hagfræði sem hér hefur verið gerð
grein fyrir, býður upp á ýmsar framhaldsathugan-
ir. Þórólfur Matthíasson (1999) hefur notað ein-
faldaða útgáfu af líkaninu í 2. hluta til að kanna
ýmsar spurningar um skattlagningu og raun-
gengi. Þar fyrir utan væri æskilegt að gera ýmsar
endurbætur á líkaninu. 

Svo virðist sem fallformin sem notuð eru í
reiknuðu dæmunum séu of einföld til að leyfa
fínstillingu (calibration) líkananna að einföldum
einkennum í íslenskum haggögnum. Einfalt á að
vera að útfæra þessi líkön með stærri flokki
einsleitra framleiðslufalla og liggur beinast við
að nota föll með fastri staðkvæmdarteygni. Eins
þarf sveigjanlegri aflaföll, því öfuga parabólan
A = tZ - uZ2 leiðir alltaf til þess að sókn minnkar
aðöðru jöfnuumnákvæmlega helming við kvóta-
væðingu.

Stærra mál er að setja upp tímatengt líkan. Í
slíku líkani væri eðlilegt að taka á samspili stofn-
stærðar og veiða og þar mætti trúlega stýra fram-
hjá jafnvægjum sem svara til óhagkvæmu jafn-
vægjanna í mynd 1a. Í annan stað benda niður-
stöðurnar í 2. hluta - stækkun heimavörugeirans
þegar kvóti er settur á - til þess að hægt sé að
líkja eftir þekktum eiginleikum hinnar sérís-
lensku sjávarútvegshagsveiflu í tímatengdu jafn-
vægislíkani. Í líkönum 2. og 3. kafla mætti nálg-
ast þetta með því að halda vélakosti föstum og
skoða afleiðingar breytinga, t.d. á fiskverði og
aflafallinu. Fullburða greining í tímatengdu jafn-
vægislíkani væri þó stórum eftirsóknarverðari. 

Í þriðja lagi væri fróðlegt að kafa dýpra í
samhengi tekjudreifingar, neyslu og fjárfesting-
ar. Hér hefur verið gert ráð fyrir að öll fjárfest-
ingarfæri séu nýtt vegna fullkomleika fjár-
magnsmarkaðarins og að öllum tekjum sé varið
til neyslu. Þótt fjármagn sé æ hreyfanlegra og
markaðir fyrir það batni, má skoða hvað breytist
ef vélanotkun er því meiri sem hagnaður er
hærri. Slíkar spurningar eru þó vandmeðfarnar í
jafnvægislíkani. Einfaldara er að skoða hvað
gerist ef hagnaður fer ekki til neyslu heima held-
ur er notaður til fjárfestinga á alþjóðamarkaði
eða neyslu á sérstökum innflutningsvörum. 

82 FJÁRMÁLATÍÐINDI, 46. ÁRGANGUR, FYRRA HEFTI 1999



Loks væri æskilegt að meðhöndla takmark-
anir á útflutningsfærum með fullkomnari hætti
en felst í einfaldri tilvísun til minnkandi stærðar-
hagkvæmni. Ýmsar nýgreinar í útflutningi kalla
á sérhæft vinnuafl sem hér er af skornum
skammti. Mikilvægi sjávarútvegsins gæti meðal
annars falist í því að hann geti nýtt til útflutn-
ingsframleiðslu vinnuafl, sem ýmsar aðrar út-
flutningsgreinar ættu erfiðara með að nýta. Með
skiptingu vinnuaflsins með slíkum hætti væri
hægt að velta upp spurningum um áhrif kvótans
á dreifingu launatekna. 

Glöggir menn benda á að fleiri íslenskar út-
flutningsgreinar en fiskveiðar eru byggðar á tak-
mörkuðum auðlindum. Sama á við t.d. um ferða-
þjónustu og orkuvinnslu. Þessi sérstaða þýðir
ekki að almenn efnahagslögmál séu ógild á Ís-
landi, en vekur spurningar um hvort lögmálin
gnauði með öðrum hætti á íslenskum hrjóstur-
löndum en í erlendum skógum. Í þessari grein
hefur verið reynt að svara einni slíkri spurningu
í einföldu líkani. Hvort sem hér hefur tekist bet-
ur eða verr, eru greinilega færi á að efla skilning
á sérkennum íslensks efnahagslífs með því að
beita almennri hagfræði til að skoða það. 
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Viðauki A.  
Tafla A.1.  Dæmi til að sýna að með fastri stærðarhagkvæmni getur verið 

til jafnvægi með framleiðslu á heimavöru, samkeppnisvöru og fiski

I.  Útlínur líkans

X = H(L,K) = H0Lx
δKx

γ með δ + γ = 1 Y = G(L,K) = G0Ly
αKy

β með α + β = 1,

Z = F(L,K) = F0Lz
ηKz

i með i + h = 1. Aflafall A = ϑ(Z) ≡ tZ - uZ2

Notagildi: U(Xi,Yi) = XξY1-ξ. Vinnuafl L0. Gefin verð A, Y og K eru s, q og r 

Laun, w, og heimavöruverð, p, leita jafnvægis. 

II.  Stikar sem gefa jafnvægi með öllum vörum fyrir og eftir kvótasetningu

H0Lx
δKx

γ G0Lx
αKx

δ F0Lx
ηKx

ι Föst verð Vinnuafl Aflafall Notagildi

H0 γ δ G0 α β F0 η ι r q s L0 t u ξ
1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,04 0,5 0,5 1 1 1 100.000 100 10 0,5

III.  Jafnvægisgildi

Frjálsar Besti Frjálsar Besti

veiðar kvóti veiðar kvóti

Jafnvægislaun, w* 0,25 0,25 Vinnuafl í fiskveiðum 375 188

Kostnaður á sóknareiningu 25,0 25,0 Vinnuafl í heimavöru 25.000 25.141

p*, verð heimavöru 1,00 1,00 Vinnuafl í samkeppnisvöru 74.625 74.672

Jafnvægissókn 7,5 3,75 Vélanotkun í fiskveiðum 94 47

Hagnaður í fiskveiðum 141 Vélanotkun í heimavöru 6.250 6.285

Heildarafli 188 234 Vélanotkun í samkeppnisvöru 18.656 18.668

Aflaverðmæti 188 234 Framleiðsla heimavöru 12.500 12.570

Heildartekjur = VLF 25.000 25.141 Framleiðsla samkeppnisvöru 37.313 37.336

Neysla heimavöru 12.500 12.570 Kvótaverð 0,6

Neysla samkeppnisvöru 12.500 12.570



Með Cobb-Douglas notagildi er pX/qY eins
hjá öllum neytendum, svo heildarneysla hvorrar
neysluvöru fer einungis eftir heildartekjum og
verði. Þar sem landsframleiðsla er hærri með
kvóta en verð eru óbreytt, hækka eftirspurn og
framleiðsla heimavöru við kvótavæðingu.
Neysla samkeppnisvöru eykst líka, en vegna
innflutnings er óvíst hvort framleiðsla hennar
eykst. Einföld dæmi sýna að hvort sem er getur
gerst. Með frjálsri sókn er landsframleiðsla
w*L0 og sókn í fisk verður Z0 = (2su)-1[st -
cz(w*,r)]. Vinnuafl sem eftir er til að framleiða
samkeppnisvöru - eftir ráðningar í sjávarútveg
og heimavöruframleiðslu til að fullnægja eftir-
spurn - er við frjálsar veiðar

Ly0 = L0 - w*L0/p*· H0
-1 (γ/δ)δ(r/w*)d

- (su)-1[st - cz(w*,r)] · F0
-1(η/ι)ι(r/w*)ι.

Einfalt er að sýna fram á að hagstæðasti kvóti
samsvarar sókn Z* = (2su)-1[st - cz(w*,r)] og
landsframleiðsla er w*L0+ (4su)-1[st - cz(w*,r)]2.

Afgangsvinnuafl eftir að sjósókn og heimavöru-
framleiðsla hafa tekið sitt er með kvóta

Ly
* = L0 -{w *L0 + (4su)-1[st - cz(w*,r)]2}

· p-1 H0
-1 (γ/δ)δ(r/w*)δ

- (2su)-1[st - cz(w*,r)]· F0
-1(η/ι)ι(r/w*)ι

Í töflu A.2 eru sýnd dæmi um hvernig hvort sem
er getur gerst, að framleiðsla í samkeppnisgeir-
anum aukist eða minnki þegar kvóti er settur á.
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Tafla A.2.  Með fastri stærðarhagkvæmni getur 
samkeppnisgeirinn stækkað eða minnkað við kvótavæðingu

Sameiginlegar stikar

Fasti í heimavörum H0 1 Sjósókn, veldi L η 0,5
Heimavörur, veldi L γ 0,5 Sjósókn, veldi K ι 0,5
Heimavörur, veldi K δ 0,5 Leiguverð véla r 1
Fasti í samkeppnivöru G0 1 Verð samkeppnisvöru q 1
Samkeppnisvörur, veldi L α 0,5 Heildarvinnuafl L0 100.000
Samkeppnisvörur, veldi K β 0,5 Aflafall, línuparameter t 100

Aflafall, sveigparameter u 10

Stikar sem breytt er:

F0 0,002 0,003 0,004 0,005 0,007 0,01 0,018
s 20 19,0 18,1 17,1 15,5 13,3 8,8
ξ 0,2 0,22 0,24 0,26 0,3 0,36 0,52

Jafnvægisgildi:

a: Sameiginleg gildi: Með ofangreindum stikum er w* = 0,25 og p* = 1.

b: Gildi í frjálsum veiðum.
VLF 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Samkeppnisframleiðsla 41.250 41.751 41.846 41.733 41.203 40.075 36.480

c: Gildi við besta kvóta.

VLF 27.813 28.230 28.349 28.345 28.188 27.836 26.932
Samkeppnisframleiðsla 42.563 42.415 42.119 41.747 40.895 39.517 35.735

Mismunur b og c:

Hækkun VLF við kvóta 11% 13% 13% 13% 13% 11% 8%
Aukning samkeppnisframl. 3,2% 1,6% 0,7% 0,0% -0,7% -1,4% -2,0%
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